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 اإلهــداء

 إلى الحبيبة الغالية 
 أمي الحنون 

 
 إلى روحه الطاهرة 
 أبي الغالي

 
 إلى من وقف بجانبي
 زوجي العزيز

 
 إلى األكرم منا جميعاً 
 الشهداء األبطال

 
 إلى من ضحوا بأعمارهم
 األسرى الميامين

 إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع 

 وأسأل اهلل القبول
 



  

  ج  

 شكر وتقدير

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي 
 .وبعد بعده محمد 

فانني في هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر، واالمتنان، لكل من ساهم، 
 :وساعد في إتمام هذا العمل وأخص بالذكر

لى إتاحة المجال للبحث، والعمل الجاد إلنتاج الجامعة اإلسالمية الصرح العلمي الشامخ ع
بخيت الذي تفضل مشكورًا  حسن محمد/ هذا العمل، كما أتقدم بجزيل الشكر للدكتور الفاضل 

رشاد، وأعطى كل ما بوسعه أثناء كتابة  بقبول اإلشراف على الرسالة، لما بذله من جهد، وتوجيه، وا 
كما أتقدم بخالص الشكر .  اه اهلل خير الجزاءجز سالة، حتى خرجت بصورتها البهية، فهذه الر 

 :وعظيم التقدير إلى عضوي لجنة المناقشة

 (. مناقشًا داخلياً )  عماد الدين عبد اهلل الشنطي /  الدكتور الفاضل

  (.ياً ارجمناقشًا خ)  حمدان عبد اهلل الصوفي/ الدكتور الفاضل

بو ، لتفضلهما بقبول مناقشتي  .زيده متانة، ودقةوت ،البحث تثري داء اإلرشادات التيا 

وأخص منهم ، اإلسالميةهيئة التدريس في كلية أصول الدين بالجامعة والشكر موصول ل
في كلية أصول الدين، فلهم مني كل الشكر والتقدير، وأسأل المعاصرة  قسم العقيدة والمذاهبأساتذة 

 .اهلل أن ينفع بهم وبعلمهم

عبد السالم اللوح لتشجيعه الدائم / ر لألستاذ الدكتوروال أنسى أن أقدم عظيم الشكر والتقدي
 . لي منذ أن بدأت بكتابة هذه الدراسة، فجزاه اهلل خيراً 

بجميع أقسامها،  خوة في مكتبة الجامعة اإلسالميةكما ال أنسى أن أوجه عظيم شكري لأل
البحث والتوثيق  الذين لم يتوانوا لحظة في توفير المصادر والمراجع والكتب مما سهل علي عملية

 .والتخريج، فبارك اهلل فيهم

وعظيم شكري وتقديري لزوجي العزيز، الذي كان دومًا بجانبي يشجعني، ويمدني 
 . بنصائحه، وتوجيهاته، ويحثني على العلم والتعلم، فله عظيم الشكر والتقدير واالحترام واالمتنان

الدائم لي بالنجاح والتوفيق، فجزاها وال أنسى والدتي الحنون حفظها اهلل، ورعاها، لدعائها 
 .اهلل كل خير، وزادها  صحة وعافية



  

  د  

وال أنسى من صبروا وتحملوا، بعدي وانشغالي عنهم أثناء إعداد هذه الرسالة، ابني بالل، 
وبناتي بنان، وسيرين، وهدى، ومريم، وسائدة، وأزواج بناتي محمد سكيك، وعز الدين الدجاني، 

د الهندي، فلهم مني كل الشكر والمحبة، على ما بذلوه من جهد، ووقت، وعبداهلل الكاشف، ومحم
 .ولما وفروه من إمكانيات

على ما بذله معى من جهد أثناء عملي بالرسالة، " عامر يونس"وال أنسى أخي الصغير 
على مساعدتهم لي في تخريج بعض األحاديث، وال حجازي وأتقدم بالشكر البنتي لباب الشوا، وريم 

 .زميالتي في الدراسة، فلهّن مني خالص الشكر والتقديرأنسى 

لتفضلة بمراجعة الرسالة وتنسيقها ( أبو خليل)هاني الصوص / والشكر موصول لألخ
خراجها بهذه الصورة البهية، فبارك اهلل فيه  .وا 

وال يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث، ولو بإعارة كتاب، أو دعوة في 
 .يب، فلهم مني كل الشكر والتقدير ، وجزاهم اهلل عني خيراً ظهر الغ

 

 الطالبة    
عايدة سليم العباسي



 

  ه  

 دمــةـالمق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :المقدمة

سيئات أعمالنا، من من و  ،نعوذ باهلل من شرور أنفسنا، و نستعينه، و إن الحمد هلل، نحمده
، حده ال شريك له، و أشهد أن ال إله إال اهلل، و من يضلله فال هادي له، و يهده اهلل فال مضل له

                              .رسوله، و عبده أشهد أن محمداً و 
 (201: آل عمران) [أَْنتُْم ُمْسلُِمونَ أَْنتُْم ُمْسلُِمونَ وو  ََل تَُموتُنَّ إَِلَّ ََل تَُموتُنَّ إَِلَّ وو  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِهِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِهِ ]
بَثَّ ِمْنهَُما بَثَّ ِمْنهَُما وو  َخلََق ِمْنَها َزْوَجَهاَخلََق ِمْنَها َزْوَجَهاوو  اِحَدة  اِحَدة  وو  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس  ]

ا اِرَجاَلا َكثِيرا  [َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبااَكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباا  األَْرَحاَم إِنَّ هللاَ األَْرَحاَم إِنَّ هللاَ وو  اتَّقُوا هللاَ الَِّذي تََساَءلُوَن بِهِ اتَّقُوا هللاَ الَِّذي تََساَءلُوَن بِهِ وو  نَِساءا نَِساءا وو  ِرَجاَلا َكثِيرا
 (.2:النساء)
اقُولُوا قَْوَلا َسِديدااوو  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَ ] يَْغفِْر لَُكْم يَْغفِْر لَُكْم وو  يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكمْ يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكمْ * *   قُولُوا قَْوَلا َسِديدا

اوو  َمْن يُِطِع هللاَ َمْن يُِطِع هللاَ وو  ُذنُوبَُكمْ ُذنُوبَُكمْ  ا َعِظيما اَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزا ا َعِظيما  .(12:األحزاب) [َرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزا
 : بعدأما 

ألنه ال سعادة  ؛ضرورتنا إليها فوق كل ضرورة، و فإن حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة
لقد أرسل اهلل رسله جميعًا بالدعوة ، و فاطرها تعالى، و إال بأن تعبد ربهاال سرور ، و ال نعيم، و للقلوب

ة  َرُسوَلا أَنِ ]: قال تعالى، إلى التوحيد ة  َرُسوَلا أَنِ َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ [ اْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ اْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ وو  اُْعبُُدوا هللاَ اُْعبُُدوا هللاَ   َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

جه ، و يكررها في قصة كل رسول على، و يؤكدها، و أيضًا هذه الحقيقة يقرر اهلل و (63:النحل)
ا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاَ َما لَُكْم ِمْن إِلَه  ]: قال تعالى ،االنفراد ا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاَ َما لَُكْم ِمْن إِلَه  َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا

ا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا ]: قال تعالىو (16:المؤمنون)[ َغْيُرهُ أَفَََل تَتَّقُونَ َغْيُرهُ أَفَََل تَتَّقُونَ  ا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َوإِلَى َعاد  أََخاهُْم هُودا َوإِلَى َعاد  أََخاهُْم هُودا

 .(36:األعراف) [هللاَ َما لَُكْم ِمْن إِلَه  َغْيُرهُ أَفَََل تَتَّقُونَ هللاَ َما لَُكْم ِمْن إِلَه  َغْيُرهُ أَفَََل تَتَّقُونَ 
عليهم  -عيسى، و موسى، و شعيب، و وهي الكلمة نفسها التي تكررت على لسان صالح   

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسول  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َرُسول  ] :قال تعالى ،حتى أصبحت قاعدة عامة، -السالمو  الصالة

 .(16:األنبياء)[ إَِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ََل إِلَهَ إَِلَّ أَنَا فَاْعبُُدونِ إَِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ََل إِلَهَ إَِلَّ أَنَا فَاْعبُُدونِ 
في المسلم هو أول ما يدخل به المرء ، و السالمو  فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهم الصالة

  لقد أمضى نبينا محمدو ،اجبو  آخرو  ،اجبو  فهو أول، خر ما يخرج به من الدنياآ، و اإلسالم
  .جاهد أعداءه من أجلهاو  ،حياته في الدعوة إلى هذه العقيدة

ن من الصور الظاهرة في دعوة النبي   ،حرصه على دعوة األطفال إليها ،إلى العقيدة وا 
لذلك فمن الواجب على األمة و  ،اضحو  العقيدة لهم بأسلوب تعليمه ، و غرسه لها في قلوبهمو 

خصوصًا في  لتقريب هذه العقيدة للناشئة، بجد   االمعلمين أن يسعو و  ،األمهاتو  ،على اآلباءو  ،جميعاً 



 

  و  

 دمــةـالمق

 تنوعتو  ،كثر فيه دعاة الضاللو  ،فتن الشهواتو  ،فيه فتن الشبهات تالذي كثر  ،هذا الزمان
على اآلباء أن يغرسوا في قلوب الناشئة و  ،لذلك يجب على األسرة المسلمة مناهجهم،، و أساليبهم

، البيت المسلم، هو القاعدة األساسيةو  ،ألنَّ األسرة المسلمة، الثبات عليهاو  ،حب هذه العقيدة
 لنا بين الحكيم عالشر ف ،اختلفت، و العمود األوحد في هذه القضية كلها، مْهَما تعدَّدت مدارس التربيةو 

 لنا ضح، و كذلكو  ،يمكن ما بأفضل التربية بواسطتها نمارس التي األساليبو  ،الوسائلو  ،السبل
 أن أمرناو  ،الممكنة كماله درجات أرقى في اإلنسان تمثل التي ،المتكاملة السوية الشخصية مالمح
 .أمره ينال  ، و منو  ،أنفسنا خاللها من نبني

 القرآن صاياو  خالل من ،النشء مع نتعامل كيف لنا حضَّ و  بل ألهوائنا؛ يتركنا لم فالشرع
 من هو بل فكريًا، ترفاً  المجال هذا في البحث يكن لم لذلك،  محمد الرسول وصاياو  ،الكريم
 .الدين صميم

 :أهمية الموضوع  -أوالً 
 :ذكر منهاعدة، أ أمورتبرز أهمية اختيار الموضوع من خالل 

 .الكبرى بالنشء المسلم عناية اإلسالم -1

 .هو منهج األنبياء عليهم السالم ،السيما الصغار، و دعوتهم لها، و إن االهتمام بتعليم العقيدة للناس -2

فق المنهج و  غرست في قلبهو  ،فإذا تعلم الطفل العقيدة ،أساسهاو  ،تعليم العقيدة رأس األمورإن  -3
 .فسائر األمور تأتى بالتبع ،النبوي

 .من إهمال بعض اآلباء في تعليم أوالدهم أمر العقيدة بحجة أنهم صغارنراه  ما -4

تنشئتهم على االعتقاد الصحيح هو سبب حماية األمة بإذن اهلل و  ،إن االهتمام بتعليم األطفال -5
 .الضاللو  ،من الزيغ

 

 :الموضوعأسباب االختيار  -ثانياً 
 :ذكر منهاأ ألسباب عدة،تم اختيار هذا الموضوع 

عن طريق بيان أهمية تعليم العقيدة  ،األسرة المسلمةو  ،الرغبة الشديدة في خدمة اإلسالم -1
 .للنشء

 .مقروءةال، و مسموعةال، و مرئيةالسائل اإلعالم و  التصدي لبعض البرامج الموجهة لألطفال في -3

عن  ،المسلمةالتهافت الشديد من أعداء اإلسالم على تحييد القيم اإلسالمية في حياة األسرة  -3
 .طريق إبراز عقائدهم الفاسدة



 

  ز  

 دمــةـالمق

 .التقاليد الفلسطينية على أصول الشريعة في تربية النشءو  ،طغيان العادات -4

 .ضعناها بشكل سليم كان البناء العام مستقيماً و  فإذا ،طفل هو اللبنة األولى في المجتمعن الأل -5

       : ـةأهداف الدراسـ: ثالثاً 
 : فيما يلي أذكرها ،تحقيق جملة من األهدافتهدف الدراسة إلى 

 .تحقيق العبودية في كل أمر من أمور الحياةو  ،ترسيخ العقيدة -1

 .صيانة العقيدة من الشرك، و حماية الفطرة من االنحراف -2

 .عالقتها بمفهوم التنشئة األسريةو  ،ي طبيعة مفهوم العقيدة اإلسالميةالبحث ف -3

 .مبادئ العقيدة اإلسالميةو  ،حفظ أسسو  ،الفلسطينية في غرسإبراز دور األسرة  -4

 .إبراز دور الوالدين في تنشئة األبناء تنشئة إسالمية صحيحة -5

خاصة األساليب التي يتبعها الوالدين في و  ،ألساسية المتعلقة بعملية التنشئةتوضيح الجوانب ا -6
 . تنشئة أبنائهم

 .اإلسالمية في الواقع تجسيد العقيدةبتنشئة إبراز دور األساليب المتبعة في ال -7

في الواقع األسري من داخل المجتمع الفلسطيني جود الثقافة اإلسالمية ، و محاولة التعرف على -8
 .عدمه

 :منهج البحث : رابعاً 
 .تتبعت الباحثة في هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليلي

 :الدراسات السابقة : خامساً 
اقع األسرة و  ال توجد رسالة علمية تتعلق بالبناء العقدي للنشء في ،التدقيق، و بعد البحث

 ييمانإلالجانب ا"مثل رسالة  ؛ق لهذا الموضوع من ناحية تربويةلكن هناك من تطرَّ و  ،الفلسطينية
التربية "رسالة و  ،"دف بوأمحمود "للدكتور  "انعكاساته على حياة األفراد، و سالميةفي التربية اال
 ،هناك كتب عديدة في مجال التربية اإلسالمية، و ،لطالل خلف"اإلسالم دراسة مقارنة الروحية في 

فن تربية "كتاب ، و ،لعبد الرحمن النقيب "كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقة صحيحة"كتاب  :مثل
 ة،جود هذه الدراسات التربوي، و مع، و كتب أخرى عديدةو  ،لمحمد سعيد مرسي "األوالد في اإلسالم

 .اقع األسرة الفلسطينية، و خاصة في ،محكمةو  ،جود دراسات عقدية متخصصة، و ال يمنع مننه إف

 :خطة البحث: سادساً 



 

  ح  

 دمــةـالمق

 : تمهيد

 :ويشتمل على
 .اصطالحاً و  ،معنى العقيدة لغة: أوالً 

 .اصطالحاً و  ،معنى النشء لغة: ثانياً 

 .المراد باألسرة الفلسطينية: ثالثاً 

 .المقصود بالبناء العقدي: رابعاً 

 الفصل األول
 دور األسرة الفلسطينية فيه، وأهم أركان البناء العقدي للنشء

 :ويشتمل على خمسة مباحث
 .وترسيخ حب اهلل في القلوب تلقين النشء عقيدة التوحيد، :لالمبحث األو

 .ترسيخ حب النبي ، و اإليمان بالنبوات :المبحث الثاني

 .هذا اإليمان على سلوك الناشئ ثرأو  ترسيخ اإليمان بالغيبيات، :المبحث الثالث

 .وتعظيمه في قلوبهم القران الكريم،ء تعليم النش :المبحث الرابع

 .القدر، و ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء: المبحث الخامس

 الفصل الثاني
 األساليب األسرية الفلسطينية لرتسيخ العقيدة يف قلوب األبناء

 : ويشتمل على أربعة مباحث

 .القدوة الحسنة، و أسلوب الموعظة :المبحث األول

 .المناقشة، و أسلوب الحوار :المبحث الثاني

 .العقابو  والثواب الترهيب،و  أسلوب الترغيب :المبحث الثالث

 .الاألمث، و أسلوب القصص :المبحث الرابع
 

 



 

  ط  

 دمــةـالمق

 الفصل الثالث
 وسائل تقوميها، وأسباب االحنرافات العقدية لدى النشء الفلسطيىن املسلم

 : على ثالثة مباحثويشتمل 

 .أسباب االنحرافات العقدية :المبحث األول

 .صور لالنحرافات العقدية، و نماذج :المبحث الثاني

 .الوقائية، و الوسائل العالجية :المبحث الثالث

 .التوصيات، و تحتوي على أهم النتائجو  :الخاتمة

 فهرس اآليات ، فهرس األحاديث ، فهرس األعالم ، فهرس المصادر والمراجع :الفهارس
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 .واصطالحاً  ،معنى العقيدة لغةً : أوالً 
 .معنى النشء لغًة واصطالحاً  :ثانياً 
 .ةـالمراد باألسرة الفلسطيني: ثالثاً 
 .اء العقديـالمقصود بالبن: رابعاً 
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 : اصطالحاً ، و معنى العقيدة لغةً  - أوالً 
 : العقيدة في اللغة -أ 

يقال عقدت الحبل فهو و  ،نقيض الحلهو و  ،(العقد)العقيدة مأخوذة من :(1)قال ابن منظور
عهدت إلى فالن : يقالو  ،هي أوكد العهود، و الجمع عقود، و العقد العهد، و منه عقدة النكاح، و معقود

لزمته ذلك أنك أتأويله أو عقدت عليه، ف ،عاقدته: فإذا قلت. تأويله ألزمته بذلك، و كذا، و ي كذاف
يأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم يأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم : قال تعالى، المعاهدة: المعاقدة، و باستيثاق

 أوفوا بالعقودأوفوا بالعقود ، ي الفرائض الزموهاقيل ه، و هي العهود: قيل، (1: المائدة)  بَِهيَمةُ اأْلَْنَعامِ بَِهيَمةُ اأْلَْنَعامِ 
العقود التي يعقدها بعضهم ، و التي عقدها اهلل تعالى عليهم ،خاطب اهلل المؤمنين بالوفاء  بالعقود

 (2(.ى بعض على ما يوجبه الدينعل

. ثوق  و  شدَّة  ، و احد يدل على شد  و  الدال، أصل، و القاف، و العين -عقد " :(3)وقال ابن فارس
ليه ترجع فروع الباب كلهاو  عقْدُت الحبل أعقده و  ،عقود، و الجمع أعقاد، و عقد البناء: من ذلك. ا 

منه و  ،مع عقود اليمينالج، و هو العقدو . عاقدته مثل عاهدتهو . تلك هي العقدة، و قد انعقد، و عقداً 
ولَِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما ولَِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما : تعالىمنه قوله ، و عقد اليمين: العقد،  أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ :قوله تعالى 

برامه، و جوبهو  :عقدة كل شيء، و (88: المائدة) َعقَّدتُُّم األَْيَمانَ َعقَّدتُُّم األَْيَمانَ  عقد قلبه على كذا فال ينزع و . ا 
 (4) ".ثََبتَ : اعتقد اإلخاءُ و . َصُلب: اعتقد الشيءو . عنه

                                                      

أديب ومؤّرخ وعالم في الفقه ، 036سنةولد  .محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى( 1)
ولي  ثم، خدم في ديوان اإلنشاء بالقاهرة، لسان العرب من أشهر مؤّلفاته معجم. العربيةاإلسالمي واللغة 
 (.7/4)، سان العربل: ، انظرهجري177سنةوتوفي ، عمي في آخر عمره، القضاء في طرابلس

 .بيروت –دار صادر  -3ط ، (691-3/690()عقد)مادة ، البن منظور، لسان العرب: انظر (2)
قرأ عليه ، كان شاعرًا وأديبًا ومناظراً ، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني، المحدث، اللغوي، العالمة، اإلمام (3)

سنة  : ت)، بهمذان مقيماً  كانو  ولد بقزوين، وغيرها(اللغة مقاييس)له مؤلفات كثيرة من بينها ، البديع الهمزاني
 .م6666-دار العلم للمالين-73ط، (7/793)األعالم للزركلي : انظر. (هجري393

دار ، طبعة لونان 6-ط ،019ص، شهاب الدين أبو عمر: تحقيق ،البن فارس معجم مقاييس اللغة( 4)
 .بيروت، (م9479 -هـ 4747)رالفك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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الصلبة يستعمل ذلك في األجسام و  .الجمع بين أطراف الشيء: العقد": (1)وقال الراغب
: فيقال، غيرهما، و العهد، و عقد البيع: ثم يستعار ذلك للمعاني نحو .عقد البناء، و كعقد الحبل

 (2) ".عقدت يمينه، و تعاقدنا، و عقدته، و عاقدته

العقيدة ما يدين : حتى قيل، الضمير، و عقدت عليه القلب: اعتقدت كذا" (3):وقال الفيومي
 (4).الشكسالمة من : له عقيدة حسنةو . به اإلنسان

الصالبة ، و الثبات، و على الوثوق" عقد"ومن هذه النصوص اللغوية نالحظ أن مدار كلمة 
 .في الشيء

لعقيدة ا: حيث قال -كما في المعجم الوسيط  -االعتقاد ، و ومن هنا جاء تعريف العقيدة
، كعقيدةعتقاد دون العمل ، وفي الدين ما يقصد به االالحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده

 (5)".بعثه الرسل، و جود اهللو 

 :العقيدة في االصطالح -ب 

تطرق العلماء  حيثالعقيدة في االصطالح الشرعي،  خذ تعريفمن هذا المعنى اللغوي أُ 
 .حديثاً ، و قديماً إلى تعريفه 

 (7)."ما يقصد به االعتقاد دون العمل :العقائد" :فقال (6)الجرجاني عرفه قديماً ف
                                                      

كان ، التصانيف صاحب، محمد بن القاسم الحسين أبو، الباهر المحقق، الماهر العالمة: األصفهانيالراغب  (1)
المكتبة (73/441)أعالم النبالء للذهبي سير: انظر. لم أظفر له بوفاة: قال الذهبي .المتكلمين أذكياء من

 .التوفيقية

 (.م7966)لبنان -بيروت -دار المعرفة -ط، (7/347)، صفهانىلراغب األل، مفردات في غريب القران( 2)
ولد ونشأ ( المنير المصباح) بكتابه اشتهر، لغوي: العباس أبو، الحموي ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد (3)

 في قرره الدهشة جامع إسماعيل المؤيد الملك بنى ولما. فقطنها( بسورية) حماة إلى ورحل بمصر بالفيوم
 .(7/664)األعالم للزركلي: انظر(. هـ116سنة: ت. )خطابته

 .بال طبعة، دار الفكر، (6/17)، مصطفى السقا: تحقيق، ألحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير( 4)
اللغة  جمعم: )تحقيق، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط 5)

 .دار الدعوة. 6ط، (6/074)(العربية
 قرب) تاكو في ولد .بالعربية العلماء كبار من. فيلسوف: الجرجاني بالشريف المعروف، علي بن محمد بن علي(6)

 بعد شيراز إلى عاد ثم ،إلى سمرقند الجرجاني فر ،هـ149 سنة تيمور دخلها ولما. شيراز في ودرس( استراباد
 (.3/1)عالم للزركلياأل: انظر(. هـ470سنة: ت)، (التعريفات) منها، مصنفاً  خمسين نحو له، تيمور موت

–دار الكتب العلمية -7ط، 733ص، محمد باسل عيون السود: وضع حواشيه وفهارسه، لجرجانيل، التعريفات (7)
 .(م6666-هـ7467)بيروت 
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فهو  ،للواقع ن كان مطابقاً إف ،االعتقاد هو حكم الذهن الجازم:"فقال (1)السفارينيوعرفه 
ال، و صحيح  (2)"فهو فاسد ا 

العقيدة هي : "فقال (3)بو بكر الجزائريأفقد عرفها  ؛وأما تعريف العقيدة في الكتب الحديثة
يثني ، و نسان قلبهيعقد عليها اإل ،الفطرة، و السمع، و مة بالعقلالحق البديهية المسلّ  مجموعة من قضايا

 (4)"نه يصح أو يكون أبداً أال يرى خالفها  ،ثبوتها، و بوجودها قاطعاً  ،بصحتها جازماً  ،عليها صدره
 (6)."ريبة الجزم به دون شك أو، و العقيدة هي التصديق بالشيء:"فقال (5)وعرفها السيد سابق

العقائد هي األمور التي يجب أن يصد ق " :بصيغة الجمع فقال (7)بنامام حسن الوعرفها اإل
 (8)."ال يخالطه شك،و ال يمازجه ريب، عندك تكون يقيناً ، و تطمئن إليها نفسك، و بها قلبك

  

                                                      

 فأخذ إلى دمشق ورحل، هجري7774 سنة نابلس قرى من بَسفَّار ين ولد، السفاريني محمد بن أحمد بن سالم( 1)
األعالم : انظر. (هـ7744 سنة: ت)، له مؤلفات كثيرة، دبواأل صولواأل بالحديث عالم وهو، علمائها عن

 .(0/74)للزركلي
 )دمشق – ومكتبتها مؤسسة الخافقين، 6ط ، (7/06)، لسفارينيل، لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية( 2)

 .(م 7946 - هـ 7466

، م7967 الجزائرعام طولقة جنوب ليوا قرية في ولد. الجزائري القادر عبد بن موسى بن جابر بكر أبو هو( 3)
 رئاسة من إجازة على وحصل ،في المدينة المنورة والمشايخ العلماء حلقات إلى جلس، الكريم القرآن حفظ

له ، هـ7460 عام التقاعد إلى أحيل حتى فيها وبقي، النبوي المسجد في للتدريس المكرمة بمكة القضاء
 الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري: انظر. مؤلفات كثيرة

 http: //algzaeri.com/algzaeri/pageother.php?catsmktba=15 

–دار العقيدة -مكتبة العلوم والحكم السعودية-7ط، 73ص، ألبي بكر الجزائري، عقيدة المؤمن( 4)
 .(م6664)القاهرة

 ذلك بعد عين، م7949 سنة في اإلخوان مع اعتقل، م7973 عام المنوفية محافظة مواليد من: سيد سابق(  5)
 سنة وفي بمكة( القرى أم جامعة) إلى الشيخ انتقل، األزهر إلى  ثم نقل ،األوقاف وزارة في الثقافة إلدارة مديًرا

له مؤلفات كثيرة من بينها فقه ، اإلسالمي الفقه في فيصل الملك جائزة على الشيخ حصل ،هـ 7473
-www.ikhwanwiki.com: http ) :67//موسوعةاالخوان المسلمين: انظر. (م6666سنة: ت).السنة
6-6674) 

 .(م7996-هـ7476)لإلعالم العربيالفتح  -ط ، 9ص، للسيد سابق، العقائد اإلسالمية(   6)
 آمراً  ،اهلل إلى داعًيا صغره كان منذ، بسيطة ألسرة م0796 عام بمصر المحمودية في البنا حسن ولد( 7)

خوانه أقرانه مع الخيرات فعل على يتعاون ،المنكر عن وناهياً  ،بالمعروف تخرج األول على الدفعة من دار ، وا 
 اغتيل، له مؤلفات عديدة من بينها الرسائل، م7964 مصر عام في المسلمين اإلخوان جماعة أسس، العلوم
 (www.ikhwanwiki.com: http )67-6-6674//موسوعة االخوان المسلمين: انظر .م7949عام

-سالمية للطباعة والصحافةالمؤسسة اإل-6ط، 319ص، لإلمام حسن البنا، العقائد ضمن مجموعة الرسائل( 8)
 .(م7947-هـ7467)بيروت

http://algzaeri.com/algzaeri/pageother.php?catsmktba=15
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
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 : العقيدة اإلسالمية -ج 

، كتبه، و مالئكته، و صفاته، و أسمائه، و لوهيتهأ، و هي اإليمان الجازم بربوبية اهلل تعالى"
ما ، و أصول الدين، و سائر ما ثبت من أمور الغيب، و شره، و خيرهالقدر ، و اليوم اآلخر، و رسلهو 

تباع لرسوله اال، و الطاعة، و الحكم، و التسليم التام هلل تعالى في األمر، و حـأجمع عليه السلف الصال
."(1) 

في ، و التوحيد، و العلم الذي يدرس جوانب اإليمانعلى  تطلق" العقيدة"مة ت كلد أصبحوق"
 .(العقيدة االسالمية)مادة: مناهج التدريس يقال

 

 .اصطالحاً ، و معنى النشء لغةً :ثانيًا 
 : تعريف النشء لغةً  -أ 

نما ، و شب :نشأ الصبي، و تجدد، و حدث :ونشأة ،ونشوءاً  من نشأ الشيء نشئًا، :النشء"
 وشب، الغالم جاوز حد الصغر، :الناشئ، و نشأ فالن نشأًة حسنةً ، و يقال نشأت في بني فالن

الصبي شبَّ وقرب من اإلدراك، وهو غالم جاوز حد الصغر، نشأ : ىءالناش"و، (2)"وجمعه نشء
والتقوى، والناشئة فتاة  ،ونشأه على البر ،رباه: أ ينشىء تنشئةتربى تربية فاضلة، ونشّ : نشأة صالحة

  (3)."جاوزت حد الصغر وشبت

هؤالء ، و يقال للواحد َأيضًا هو َنْشُء َسْوء   ،النَّْشُء َأْحداُث الناس :وعرفه ابن منظور فقال
ُئ الش، و َنْشُء َسْوء   ئ  الناش  العرب تقول هؤالء و  ع هذا النعت في الجارية،ولم َأسم ،ابُّ يقال َفتًى ناش 
ْدق   دق  رَأيت نَ ، و َنْشُء ص   .(5)"وجاء النشء بمعنى النسل "(4).مررت ب َنْشء  صدق، و ْشَء ص 

 :اإلصطالحتعريف النشء في  –ب 

 (1)".تربيته، و حداث الشيءإ" :النشء هو
                                                      

مراجعة وتقديم ، لعبد اهلل بن عبد الحميد األثري(أهل السنة والجماعة ) الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( 1)
 -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الناشر، 7ط، 73ص، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

 . islam.com-//www.al: httpموقع اإلسالم: مصدر الكتاب، هـ7466، المملكة العربية السعودية
  .(6/966)، (نشأ): مادة، (معجم اللغة العربية)المعجم الوسيط : انظر( 2)
بتكلفة من المنظمة العربية للتربية والثقافة ، تأليف جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي األساسي( 3)

 .الروس-ط، 7796ص ، والعلوم
 .(7/716)، (نشأ)مادة ، منظورالبن ، لسان العرب: انظر(  4)
-م6666)-لبنان–دار الراتب الجامعية -7ط، 440ص، المرام في المعاني والكالم القاموس الكامل( 5)

 (.هـ7466
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هم األبناء والبنات الذين شبوا وقاربوا سن البلوغ ، وينتمون إلى المجتمع :والنشىء 
 .الفلسطيني

 . المراد باألسرة الفلسطينية: ثالثاً 
في التي لها تأثير  ،من بين المؤسسات االجتماعية المهمةولى األ األسرة هي المؤسسة        

لذلك يجب ، كل  مراحل الحياةفي  التأثيري، و اية على الصعيد التربويقطة البدفهي ن، الطفل تربية
 .صطالحاال، و أن نتعرف على مفهوم األسرة في اللغة

 : األسرة فى المفهوم اللغوي  -أ 

الدرع : واألسرة بالضم …الَعْصب، و أصل كلمة األسرة مأخوذة من اأَلْسر بمعنى الشدّ 
 ،بهم ىيحتم، و جماعة الرجل الذين يتقوى بهمهي ، و من الرجل الرهط األدنون، و ينةالحص

 (2).تمنعه، و فاإلنسان ال يكون قويًا عزيزًا إال إذا كان في أسرة تحصنه

 :تعريف األسرة في اإلصطالح  -ب 

 (4)."أْهُل بيته؛ ألنه َيتَقّوى بهم، و األسرة عشيرة الرَّجل: "(3)قال ابن األثير

ما ينتج عن هذا ، و امرأة تربط بينهما عالقة زواج شرعي، و رجل: األسرة في أبسط صورهاو "
وهي تشكل ، هي الخلية األولى التي يتكون منها المجتمع اإلنساني"، و(5)"الزواج من أبناء

 (6)."الدته فتتعهده بالرعاية والتربيةالعتبة األولى التي تستقبل الكائن البشري منذ و 

                                                                                                                                                            

دار ، بيروت-دار الفكرالمعاصر-7ط، 099ص، تحقيق محمد رضوان الداية، التوقيف على مهمات التعاريف(  1)
 .(م7996)دمشق–الفكر 

 .(7/74)للفيومي المصباح المنير، (4/79)رالعرب البن منظو  لسان: انظر(  2)
 أحاديث في األصول ألف كثيرًا من الكتب من بينها جامع، 344ابن األثير الملقب بمجد الدين ولد سنة(  3)

 كان التي داره وعلى عليه أمالكه ووقف ،حرب قصر بقرية رباطاً  وأنشأ، الستة الصحاح بين فيه جمع الرسول
 .دار صادر-(4/747)وفيات األعيان البن خلكان: انظر. هجري060توفي سنة، بالموصل يسكنها

دار احياء  -7ط، (7/37)، النهاية في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(  4)
 .(م6667-هـ7466)بيروت  - التراث العربي

-هـ7473)المنصورة -طباعةللدار الوفاء -6ط ، 74ص، لعبد الحليم محمود، تربية الناشىء المسلم(  5)
 .(م7996

                     (.هـ7464-م6661) 3ط، 44ص، للدكتور محمود أبو دف، مقدمة في التربية اإلسالمية(  6)
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 :مما سبق أن المراد باألسرة الفلسطينية نستنتج  -ج 

والتي تنتج من عالقة زواج شرعي ، خلية األولى التي يتكون منها المجتمع الفلسطينيأنها ال
دته وهي العتبة األولى التي تستقبل المولود الفلسطيني منذ وال، بين رجل وامرأة فلسطينيين
تؤدي أدوارها تجاه ، كمؤسسة اجتماعية فهي تشكل أهمية كبيرة، .فتتعهده بالرعاية والتربية

تعد األسرة الوسط االجتماعي األول، الذي ، و تدخل في تفاعل مع المجتمع الكبير، و أفرادها
 دمجبتقوم و ، هي تقوم بدورها في عملية التنشئة االجتماعية، و يترعرع، و يوجد فيه الطفل ينشأ

 عاداته،، و فردًا قيم المجتمع الفلسطيني، و تلقنه طفالً ، و اإلطار الثقافي العام للمجتمع الطفل في
لكن ، و أنماط السلوك األخرى التي قد يشترك في كثير منها مع قيم المجتمع المسلم، و وتقاليده

بحكم أنه ما زال يعاني  وأيضاً  ،وتاريخه تبقى خصوصية للمجتمع الفلسطيني بحكم جغرافيته،
 (1).حتالل البغيضمن اال

 :العقدي المقصود بالبناء: رابعاً 
 .مفهوم البناء العقدي -أ 

الدين اإلسالمي بناء متكامل ، و من أساس يقوم عليه اً أو معنوي ،كان اً ال بد لكل بناء  مادي" -1
هذا ، و ثم ما يصير إليه بعد موته ،حتى مماته، و الدتهو  يشمل جميع حياة المسلم منذ

حدانية و  التي تتخذ من ،اإلسالمية البناء الضخم الذي يقوم على أساس متين هوالعقيدة
ِه ِه ــَمَماتِي لِلَّ َمَماتِي لِلَّ وو  َمْحيَايَ َمْحيَايَ وو  نُُسِكينُُسِكيوو  قُْل إِنَّ َصََلتِيقُْل إِنَّ َصََلتِي: تعالىكما قال  ،لها اً الخالق منطلق

ُل الوو  بَِذلَِك أُِمْرتُ بَِذلَِك أُِمْرتُ وو  ََل َشِريَك لَهُ ََل َشِريَك لَهُ **َربِّ اْلَعالَِميَن َربِّ اْلَعالَِميَن  ُل الأَنَا أَوَّ -162األنعام ) ُمْسلِِميَن ُمْسلِِميَن ــأَنَا أَوَّ
، يوليها أكبر عناية سواء من حيث ثبوتها بالنصوص، و بالعقيدةفاإلسالم ُيعنى  (163

مكث  أو من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها؛ لذا نجد أن الرسول  ،وضوحهاو 
 ،على البناء العقدي كان في غالبه ينصبُّ ، و بمكة ينزل عليه القرآن ةسن ةعشر ثالث 

نزلت التشريعات  ، عليهمحتى إذا ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان اهلل
، على الحقائق اإليماني المؤسَّس البناء العقديّ ف" .(2)"األخرى بعد الهجرة إلى المدينة

كان الوحي ، و على ترسيخها طوال مدَّة الر سالة البراهين هو القاعدة التي عمل النَّبيو 
ميزان ، و هي نبُع التَّربية على هذه الحقيقة؛ ألنَّ العقيدة مؤك ًدا ،يتنزَّل عليه مرة تلو األخرى

ه، و َحَجُر الزَّاوية في الفكر، و السُّلوك مع البناء العقدّي كان البناُء السُّلوكيُّ ، و التََّوجُّ
                                                      

  عبد هللا أحمد الحوراني. د والحاضر الماضي بين الفلسطينية األسرة: مقال بعنوان: انظر( 1)
http: //www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3168 

 .3ص [الكتاب مرقم آليا]كتاب العقيدة منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات (2)
 http: //sh.rewayat2.com/akidae/Web/30873/001.htm 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3168
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بطريقة الس ياسّي يسير جنًبا إلى جنب و  بل ،االقتصادي، و االجتماعي، و األخالقيُّ 
 (1)"متكاملة

سلوًكا، لزم أن يكون هذا البناء ، و عبادةً ، و الدين اإلسالمي بناًء متكاماًل اعتقاًداولما كان  -2
فصل العبادة عن  فإنّ ، عنها قد صدرت العبادة، و فالعقيدة أصل" منسجًما،، و متناسًقا

ذلك أن العبادة هي الترجمة المحسوسة ، و العقيدة يعتبر بمثابة فصل الشجرة عن جذرها
، والعقيدة اعتقاد بالجنان وقول تركيز العقيدة في قلب المؤمنحسن ، و لصدق اإليمان

أما الشريعة ، الناس إليها في بدء رسالته قد دعا الرسول ، و باللسان وعمل باألركان
هي األمور المهمة التي ال بد من  ،إن النواحي التعبدية. فهي الجانب العملي من الدين

وتتم هذه الخطوة عن  ،بناء اإلنسان المسلمملة جدية على طريق تك، و أخذها بكل اهتمام
                      (2) ."المربين، و طريق الوالدين

 :أهمية بناء العقيدة في نفوس النشء -ب 

غرس مفهوم أن حرص المربي على تتمثل في  ،ء أهمية كبيرةيدة في نفوس النشلبناء العق -1
إفراد اهلل تعالى بالتوجه إليه في ف اإلخالص،، و نتوجه إليه بالعبادة، و احد ال شريك لهو  اهلل

ما سوى اهلل في نظره ال فيصبح ، فهو ال يعبد إال اهلل ،يجعل اإلنسان حراً  ،جميع األمور
  (3).ال يخشى إال إياه، و ؛ فالعقيدة تجعل اإلنسان ال يهاب إال اهللقيمة لهم

الفطرة في االهتداء إلى تساعد فهي  ،جهتهاو  توجيه، و مهمة العقيدة هي مساندة الفطرة" -2
 (4)."لو حجبتها عنه األمراض، و االهتداء الذي هو كامن في كيانها ،اهلل

لى مرحلة إتدريب للوصول ، و إنما هي مرحلة إعداد، إن الطفولة ليست مرحلة تكليف -3
 .التكليف عند البلوغ

هي اإليمان و  إنَّ األحكام التشريعية العبادية إنما هي منبثقة عن القاعدة األساسية؛ أال -4
فلو انعدم إيمان المسلم  .شرهو  القدر خيره، و اليوم اآلخر، و رسله، و كتبه، و مالئكته، و باهلل

 ال زكاة، و ال حج، و صوم، و لما كان هناك صالة ،نبوتهو  برسالة سيدنا محمد

                                                      

 دار ابن الجوزي-ط ، 3ص، للدكتور محمد بن صامل السلمي، مقاصدها، أقسامها،أهميتها،النبويةالسيرة ( 1)
 www.ktibat.comكتاب الكتروني     

، تقديم الشيخ محمود المصري، لجاسر بركات، األوالد في االسالم في ضوء الكتاب والسنة موسوعة تربية( 2)
 .للتوزيع والنشرمكتبة الصفا -(م6676-هـ7433)-7ط، (7/634)

 .(7/673)، المرجع السابق: انظر( 3)
  .دار الشروق-(7993-7474)-74ط، 47ص، لمحمد قطب، منهج التربية اإلسالمية( 4)
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 ثمَّ هي الصلة، اآلخرة، و حده في أمر الدنياو  التلقي من اهلل، و حدهو  هي العبودية هلل العبادة -5
  .الدائمة باهلل في هذا كله

جدية على ، و إنَّ النواحي العبادية هي األمور المهمة التي ال بدَّ من أخذها بكل اهتمام -6
المربين؛ بأن ، و تتم هذه الخطوة عن طريق الوالدين، و طريق تكملة بناء اإلنسان المسلم

الغاية من ، و ذلك ما شابه، و صالة، و دوا الطفل على ممارسة األمور العبادية من صومعوّ يُ 
ن لم يدرك ما الفائدة منها ،الطاعات، و تمرينه على فعل العبادات، و ذلك تعويد الطفل ، وا 

مع تشجيعه عليها بحيث تصبح  ،ما المنفعة المترتبة عليها، إاّل أنَّ ممارسته على فعلهاو 
، حتى تصبح الصالة، و شّب أن يؤدي صالته، و عادة لديه، فال يصعب عليه متى كبر

  (1).سلوكه، و ا فيها من فائدة جزءًا من تفكيرهمو 
ذلك أن العقيدة هي التي تحفز اإلنسان  ثيقًا؛و  ترتبط اآلداب بالعقيدة اإلسالمية ارتباطاً " -7

، التفكك، و أن انتفاء العقيدة عنده سيقود إلى كل االحتماالت السلبية، و نحو السلوك الطيب
ليدة العقيدة التي تستقر في قلب و  سالمية هى؛ فإن اآلداب اإلبناًء على ذلك، و االنحرافو 

 (2)."اإلنسان
 علىف ؛األخالق، و اآلداب، و ومن خاللها تكون العبادات ،إن العقيدة هي رأس األمور كلها -8

فال  وا نشأًة سليمة،أحتى ينش م؛العقيدة الصحيحة في نفوس أبنائهالمربين غرس مفهوم 
 ت،تصاالوثورة اال نعيش في زمن العولمة،نحن و  خصوصاً  ،يتأثروا بالعقائد الفاسدة

 .السمين، و هذه المعلومات التي فيها الغث وسهولة توصيل المعلومات،

 

 

                                                      

 .(7/634)، لجاسر بركات، سالمموسوعة تربية األوالد في اإل: انظر( 1)
 .(7/690)، المرجع السابق( 2)
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 الفصل األول
 أهم أركان البناء العقدي للنشء

 ودور األسرة الفلسطينية فيه
 

 :ويشتمل على خمسة مباحث
وترسيخ حب اهلل  ،تلقين النشء عقيدة التوحيد  : ث األولـــــــالمبح

 .في القلوب
 .وترسيخ حب النبي اإليمان بالنبوات،   :يــــــالمبحث الثان

ترسيخ اإليمان بالغيبيات، وأثر هذا اإليمان   :المبحث الثالثا
 .على سلوك الناشئ

 .وتعظيمه في قلوبهم ن الكريم،آتعليم النشء القر : المبحث الرابع 
 .ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر: المبحث الخامس 
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 األول املبحث
 وترسيخ  تلقني النشء عقيدة التوحيد،

 .حب اهلل يف القلوب
 :أربعة مطالبويشتمل على 

 .تلقين النشء عقيدة التوحيد: المطلب األول   
 . معرفة اهلل تعالىأصل الدين : المطلب الثاني   
 .غرس تقوى اهلل  في قلوب األبناء: المطلب الثالث   
 .، وغرسه في قلوب األبناءمفهوم حب اهلل: المطلب الرابع   
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 المطلب األول

 تلقين النشء عقيدة التوحيد

للنشىء تلقينهم عقيدة التوحيد ، وهذا الركن يتضمن أموراً من أهم أركان البناء العقدي  
 :يمكن عرضها على النحو اآلتيمهمة 

 .ضرورة تعليم العقيدة للناشئة: أواًل 
في بالغ السهولة ، و األهمية منذ الصغر أمر بالغعند الطفل ن تأسيس العقيدة السليمة ال شك أ" –1

، ولذلك اهتم اإلسالم بتربية األطفال على عقيدة التوحيد منذ نعومة أظفارهم (1)"الوقت نفسه
في بيان سر ( رحمه اهلل)(2)يقول ابن القيم .استحباب التأذين في أذن الـمـولودمن هنا جاء و 

اهلل أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع اإلنسان كلماته المتضمنة لكبرياء و  وسر التأذين": ذلك
فكان ذلك كالتلقين له شعار  ،الشهادة التي أول ما يدخل بها في اإلسالم، و عظمته، و الرب

، وفيه معنى آخر ،...نهاكما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه م ،اإلسالم عند دخوله إلى الدنيا
لى دينه اإلسالم، و هو أن تكون دعوته إلى اهللو  لى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، و ا  كما  ،ا 

على ولذلك ف" (3)"نقله عنها، و اكانت فطرة اهلل التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان له
على أساس من ، و نشىء الولد منذ نشأته على هذه المفاهيم من التربية اإليمانيةالمربي أن يُ 

فال يعرف ، نظاماً ، و يتصل به منهجاً ، و عبادة، و ؛ حتى يرتبط باإلسالم عقيدةالتعاليم اإلسالمية
، قائداً  سوى الرسول ، و القرآن إماماً سوى ، و التربية سوى اإلسالم ديناً ، و بعد هذا التوجيه

  (4)."قدوةو 

 خطيرة، و مهمةاألمهات لهي مسؤولية ، و اآلباء، و إن مسؤولية التربية اإليمانية لدى المربين" –2

 حظيرة في الولد لدخول األساسية الركيزة هي بل الكماالت، مبعث، و الفضائل منبع لكونها
 الو  ،غاية يعرف الو  ،بأمانة يتصف الو  ،بمسؤولية الولد ينهض ال التربية هذه بدونو  ،اإليمان

                                                      

–دار القلم -(م6676-هـ7433)77ط، 744صشمسي باشا،،حسان كيف تربي أبناءك في هذا الزمان( 1)
 .دمشق

رعي بن بكر أبي بن محمد: ابن القيم( 2)  عائلة من اهلل عبد أبو، الدين بشمس الشهير الحنبلي الدمشقي الزُّ
 علماء وهو من، بدمشق الجوزية المدرسة قيمًاعلى فكان والده هو الجوزية وقيم، والدين بالعلم دمشقيةعرفت

 تيمية ابن يد على ودرس دمشق في عاش، كثيرة له مؤلفات، الهجري الثامن القرن في اإلسالمي الدين
، شيخه توفي أن بعد وخرج تيمية أيام سجن ابن دمشق في قلعة في وسجن .به وتأثر، عاما07 الدمشقي قرابة

ترجمة )76ص، شفاء العليل: ، انظرهجري137سنة توفي ،وحارب عقيدة وحدة الوجود ،دافع عن السنة
  .(المؤلف

 .م6663األردن –سراء عمان دار اإل-7ط، 97ص، قيمال البن، تحفة المولود بأحكام المولود( 3)

 .(7/466)، لجاسر بركات، موسوعة تربية األوالد في االسالم(  4)
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 عيشة يعيش بل نبيل، هدف ال، و أعلى لمثل يعمل الو  ،الفاضلة اإلنسانية بمعنى يتحقق
 ،الملذات، و الشهوات راءو  ينطلقو  ،غريزته يشبعو  ،جوعته يسد أن سوى هم له ليس ،البهائم

تساؤالت الطفل على  جابةفي اإل باءاآلأما إن أخطأ  (1)".المجرمين، و األشقياء يصاحبو 
أن ال يعطي على ولي األمر ؛ فيجب فهمه، و مستوى إدراكه، و الدينية بما يتناسب مع سنه

ل الطفل ماال أن ال يحمّ ، و عليه أن يعتدل في األوامر، و للطفل تفسيرات دينية غير مالئمة
لطريقة الصحيحة في ترسيخ حيث دلنا على ا (3)هذا ما نبه إليه اإلمام الغزالي، و (2)يطيق

ثباته أن يعلم صنعة الجدل، و وليس الطريق في تقويته" :العقيدة فيقول الكالم بل يشتغل ، و ا 
فال يزال اعتقاده  ،يشتغل بوظائف العبادات، و معانيه، و قراءة الحديث، و تفسيره، و بتالوة القرآن
، عليه من شواهد األحاديثبما يرد ، و حججه، و بما يقرع سمعه من أدلة القرآن يزداد رسوخاً 

 (4)"وظائفها، و بما يسطع عليه من أنوار العبادات، و فوائدهاو 

ألنها  ؛أسهل في قبولها من تعليمه بعد ذلك، و الصحيحة للصغير أفضل العقيدةن تعليم إ - 3
أبنائهم أفضل الكتب ، و وعلى المربين أن يختاروا لتالميذهم"طر عليها موافقة للفطرة التي فُ 

كل مرحلة تتفق ، و يكون التعليم على مراحل، و التميز، و لتعلي عقيدة التوحيد منذ سن التعقل
إن إذ  ؛ألن التعليم في الصغر ليس كالتعليم في الكبر، و (5)"ثقافته، و مع نضجه، و مع سن الولد

فكان  ،ألن الصغير مخلوق بفطرته على التوحيد، و همومها، و مشاغل الحياةالكبير تكثر عنده 
َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإَّلا يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبَ َواُه  }: قد قال، و أيسر، و تثبيته في قلبه منذ الصغر أفضل

تلقينها و  ،هتمام بعقيدة الطفلالغزالي على االوقد حث  اإلمام  (6)}َويَُمجَِّسانِِه أَويُ َنصَِّرانِِه أيُ َهوَِّدانِِه 

                                                      

دار السالم -(هـ7479-م7999)الجديدة36ط، (7/769)، للدكتور عبد اهلل علوان، سالمتربية األوالد في اإل(  1)
 .القاهرة–للطباعة والنشر 

  .744ص، للدكتور حسان شمسي باشا، في هذا الزمان تربي أبناءك كيف: انظر( 2)

اإلسالم  بحّجة الغزالي ُلّقب، وفيلسوفاً  وأصولياً  فقيهاً  كان، هجري436ولد سنة، عصره أعالم أهم أحد: الغزالي( 3)
، سنة 34 بلغ عمره ولّما، العلوم معظم عنه ليالزم الجويني فأخذ نيسابور إلى انتقل ثم، طوس في وعاش ولد
له مؤلفات كثيرة منها ، للعبادة والتفرغ الناس اعتزال ثم قرر ،النظامية المدرسة في مدّرساً  بغداد إلى رحل

 .(4/670)وفيات األعيان: انظر. هجري363توفي سنة، احياء علوم الدين
 .الدار البيضاء -بعةطبال ، (7/40)، الغزاليلمحمد ، إحياء علوم الدين(  4)
 .(7/736)، لعلوان، سالمتربية األوالد في اإل(  5)

رقم ، 646صباب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟، كتاب الجنائز، في صحيحه اخرجه البخاري( 6)
، الباقيعبدتحقيق محمد فؤاد ، في صحيحه ومسلم(م6663-هـ7463)المنصورة-مكتبة االيمان-ط، 7334

حياء الكتب إبال طبعة دار ، 6034رقم (4/6641)، باب معنى كل مولود يولد على الفطره، كتاب القدر
 .فيصل الحلبي–العربية 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20378/posts
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اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى ": فيقول عليها، لينشأ منذ الصغر
 ،فشيئاً  ثم ال يزال ينكشف له معناه في كبره شيئاً  ،ليحفظه حفظاً  ؛الصبي في أول نشوئه

ذلك مما يحصل في الصبي ، و التصديق به، و اإلتقان، و ثم االعتقاد ،ثم الفهم ،فابتداؤه الحفظ
فمن فضل اهلل سبحانه على قلب اإلنسان أن شرحه في أول نشوئه لإليمان من  ،بغير برهان

، التلقين المجرد مباديهاجميع عقائد العوام ، و كيف ينكر ذلك، و برهان، و غير حاجة إلى حجة
خال عن نوع من الضعف نعم يكون االعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير  ...التقليد المحضو 

ثباته في ، و فال بد من تقويته، على معنى أنه يقبل اإلزالة بنقيضه لو ألقى إليه، في االبتداء ا 
 (1)".نفس الصبي

اضحة سبب عظيم في عصمته من  ، و ن االهتمام بتربية النشء على عقيدة صحيحةإ -4
، ألن األوالد يستقون من اآلباء المبادىء" ؛خصوصًا إذا تمثلت القدوة الصالحة ،االنحراف

األمهات ذلك كانوا مثل ، و فإذا فعل اآلباء، يسيرون على دربهم، و ينهجون نهجهم، و األخالقو 
؛ ليحصد حذر، و اهتمام، و تعب، و يرعى نبتها بكد، و يزرعها، و الزارع الذي يحرث األرض

: هؤالء الغلمان حولك؟ قال -رحمه اهلل- (3)ذلك لما قال رجل لألعمشول" (2)"الثمار اليانعة
 (4)."اسكت هؤالء يحفظون عليك أمر دينك

السيما الصغار هو منهج األنبياء عليهم ، و دعوتهم لها، و إن االهتمام بتعليم العقيدة للناس -5
، دعوته لولدهفي  من ذلك قوله تعالى عن نوح ، و المصلحين من بعدهم، و السالمو  الصالة

 (42: هود)ََل تَُكْن َمَع اْلَكافِِرينَ ََل تَُكْن َمَع اْلَكافِِرينَ وو  يَا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنَايَا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا:ل الضاللـتحذيره من مصاحبة أهو 

ى بَِها  :مأبناءه صيا، و يعقوب عليهما السالم أنهما، و وكذلك يقول تعالى عن إبراهيم ى بَِها وَوصَّ وَوصَّ

َ وو  إْبَراِهيُم بَنِيهِ إْبَراِهيُم بَنِيهِ  َ يَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إنَّ هللاَّ يَن فََل تَُموتُنَّ إَلَّ يَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إنَّ هللاَّ يَن فََل تَُموتُنَّ إَلَّ اْصطَفَى لَُكُم الدِّ أَنتُم أَنتُم وو  اْصطَفَى لَُكُم الدِّ

ْسلُِمونَ  ْسلُِمونَ مُّ  (132البقرة) مُّ

                                                      

 .(7/40)، إحياء علوم الدين لمحمد الغزالي( 1)

 -والتوزيعيمان للطبع والنشر دار اإل -ط، 66ص، لعادل فتحي عبد اهلل، أخطاء شائعة في تربية األوالد (2)
 .سكندريةاإل

 .المشهورين الكوفة علماء باألعمش من المعروف، أسد ولد من كاهل بني مولى مهران بن سليمان محمد أبو(  3)
 ولكن، والفرائض، والحديث، بالقرآن عالما كان، الري بالد من وأصله، هجري07الكوفة سنة في األعمش ولد
  وشعبة ،الثوري بسفيان التقىًا، حديث( 7366) نحو روى، مدلساً  كان إمامته مع
 .(0/443)سير أعالم النبالء: انظر. هجري744توفي سنة .غياث بن وحفص الحجاج بنا

، الدمياطي بحبح ال مصطفى بن أبي اسحاق ابراهيمتحقيق ، لخطيب البغداديل، الكفاية في علم الرواية(  4)
 .(م6663-هـ7463)ميت غمر  -القاهرة  –التوزيع و  للنشر الهدى دار -بال طبعة، 664ص
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ِه ِه ــيَا بُنَيَّ َل تُْشِرْك بِاللَّ يَا بُنَيَّ َل تُْشِرْك بِاللَّ  :قال تعالى، البنه تحذيره له من الشرك  صايا لقمانو  وفي أول

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ  ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ إنَّ الشِّ  (13لقمان) إنَّ الشِّ

، جوب االعتناء بأمر الصغارو  الباحثين من، و وكذلك ما أوصى به عدد من العلماء
 :منهم على سبيل المثال، و التركيز عليها باألسلوب المناسب، و تعليمهم العقيدةو 

قت نطقهم فليلقنوا ال إله إال اهلل محمد رسول و  فإذا كان": حيث قال(رحمه اهلل)ابن القيم  -أ 
أنه سبحانه فوق عرشه ، و توحيده، و ليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة اهلل سبحانه، و اهلل

 (1)".هو معهم أينما كانوا، و يسمع كالمهم، و ينظر إليهم
فيما يجب على  ،فهذه رسالة نافعة" :حيث قال( رحمه اهلل) (2)اإلمام محمد بن عبد الوهاب -ب 

، حتى يصير إنسانًا كاماًل على فطرة اإلسالم ؛اإلنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن
 (3)".على طريقة اإليمانموحدًا جيدًا و 

إلى بناء  –أمل األمة ، و جيل المستقبل –وما أحوج أطفالنا " :حيث قال(4)محمد قطب -ج 
، تنطلق من أْسر الجمود، و سلوك حياتي قويم، تنضبط بهما مسيرة الحياة، و عقالني سليم

 –األقلعلى -الوهم إذا ما عكفنا على تكوين طبقة ، و ال نظننا مغالين في الخيالو  ،التقهقرو 
تمتد شرايينها  ،المؤثرة الفعالة( الخميرة)تكون  حسب المقاييس المحمدية ،طفال أمتنامن أ

                                                      

 .167ص، تحفة المودود البن القيم(  1)
 وقرأ وحفظه الكريم القرآن تعلم، نجد في العيينة مدينة في هـ 7773 سنة الوهاب عبد بن محمد الشيخ ولد(  2)

 ،الحنبلي المذهب على تفقه، للمطالعة وحبه ،حفظه وسرعة ،ذهنه بحدة مشهوراً  كان، الفقه في أبيه على
تعاهد مع محمد ، والتوحيد اللغةو  الحديث علم تلقى كما، أحمد إلى اإلمام متصل بإسناد والده يد على وتلقاه

سنة : ت)، له مؤلفات كثيرة غالبها في التوحيد، بن سعود على نصرة الدين وجهاد من خالف التوحيد
 .الشيخ محمد بن عبد الوهابترجمة  1ص، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: انظر(. هـ7690

اعتنى به قسم التحقيق بدار ، بال طبعة، 1ص، محمد بن عبدالوهاب، مقدمة كتاب تعليم الصبيان التوحيد ( 3)
 .الحرمين بالقاهرة

درس و  ،التحق بجامعة القاهرة، أسيوط بمصر في محافظة م7979 سنةولد ، هو محمد قطب إبراهيم الشاذلي( 4)
أشرف على تعليمه .حصل على دبلومها في التربية وعلم النفس، م7946عام  تخرج، وآدابهااللغة اإلنجليزية 

السعودّية ذهب إلى  بعد خروجه من السجن، اعتقل مع غيره من االخوان المسلمين، وتوجيهه أخوه سيد قطب
الكتابة  لديه نشاط دعوي يتمثل في كانومنذ ذلك الوقت . ودّرس في جامعة أّم القرى في مكة المكرمة

 صفحة محمد قطب: انظر. له مؤلفات كثيرة خصوصًا في الفكر والتربية، والمحاضرات
 https: //www.facebook.com/Mohammad.Qutb/info   

https://www.facebook.com/Mohammad.Qutb/info:صفحة
https://www.facebook.com/Mohammad.Qutb/info:صفحة
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وتغوص إلى األساس  مساربها في هيكلية البناء المنشود،، و تتخذ دروبها، و في الجسم العام
  (1)".لتكون القاعدة المتينة الراسخة

فإن كثرة البرامج الموجهة  ،من ضرورة تعليم العقيدة للناشئة ذكرناهو  إضافًة لكل ما سبق
خصوصًا أفالم الكرتون التي ُأنتجت ، و (المقروءة، و المسموعة، و المرئية)سائل اإلعالم و  لألطفال في

ويقابل  التي يهدف كثير منها إلى غرس عقائد فاسدة في نفوس األطفال،، و المسلمينفي بالد غير 
ل في نفوسهم هذه العقائد هم العقيدة السليمة، فتكون النتيجة أن  تتأصذلك إهمال في  تعليم

 .رعايتهم، و هتمام باألطفالجب االو  ولذلك ،الباطلة

  :بعقيدة الناشئة ، والصحابة النبي اهتمام  -ثانياً 

بغرس العقيدة في نفوس األطفال ، وكذلك سلك أصحابه على نفس  لقد حرص النبي 

 .، وهدي أصحابه هديه في تعليمهم للصغار أسس العقيدة ، وفيما يلي نوضح بعضاً من هديه 

 :نماذج من هدي النبي  -أ 

 َكانَ  َأَباُكَما ِإن   { :يقول، و الحسينو  الحسن يعوذ  النبي كان: قال  عباس ابن عن -1
ذُ  ْسَحاقَ ، ِإْسَماِعيلَ  ِبَها ُيَعوِّ  ُكلِّ  َوِمنْ  َوَهام ة   َشْيَطان   ُكلِّ  ِمنْ  الت ام ةِ  الل هِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ  َواِ 
 (2) }الم ة   َعْين  

 ،تمرة من تمر الصدقة -رضي اهلل عنهما-بن علي اأخذ الحسن  :قال عن أبي هريرة  -2
  (3).} َصَدَقةً  َنْأُكلُ  ال َأن ا َشَعْرت َأَما ، ِكخِ  ِكخْ  { :فقال النبي  ،فجعلها في فيه

 ُغاَلمُ  َيا) :فقال يوماً   كنت خلف رسول اهلل  : قال -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس  -3
َذا الل هَ  َفاْسَألْ  َسأَْلتَ  ِإَذا ُتَجاَهكَ  َتِجْدهُ  الل هَ  اْحَفظْ  َيْحَفْظكَ  الل هَ  اْحَفظْ  َكِلَمات   ُأَعلُِّمكَ  ِإنِّي  َواِ 

                                                      

مطبعة الشام توزيع مكتبة -7 ط، 0ص، محمد علي قطب، للطفل المسلمنصيحة نبوية من الرسول 36( 1)
 .الغزالي دمشق

كتاب ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، حكم على أحاديثه األلباني، رواه الترمذي في سننه( 2)
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -6ط ، 6606رقم ، 400ص، حق العين أن جاء باب ما، الطب

 .صحيح: قال األلباني(م6664-هـ7469)الرياض

 .7497رقم ، 377ص، باب ما يذكر في الصدقة للنبي، زكاةكتاب ال، بخاري في صحيحهرواه ال (3)
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 ِإال   َيْنَفُعوكَ  َلمْ  ِبَشْيء   َيْنَفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  األمة َأن   َواْعَلمْ  ِبالل هِ  َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعْنتَ 
 (1)(َلكَ  الل هُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْيء  

كلمات أقولهن في   علمني رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما–عن الحسن بن علي  -4
، تولني فيمن توليت، و عافني فيمن عافيت، و فيمن هديتاللهم اهدني ): ت الوترقنو 
نه ال يذل  ،ال يقضى عليك، و إنك تقضي، قني شر ما قضيت، و بارك لي فيما أعطيتو  وا 

  (2)(تعاليتو  تباركت ربنا ،اليتو  من

فسماه إبراهيم فحنكه  فأتيت به النبي، ولد لي غالم{ :قال  (3)عن أبي موسى -5
 (4).}لد أبي موسىو  كان أكبر، و دفعه إلي، و دعا له بالبركة، و بتمرة

 :نماذج من هدي الصحابة –ب 

فتعلمنا اإليمان قبل أن  ،مع نبينا  (6)حزاورة  كنا فتياناً : قال  (5)عن جندب البجلي -1
نكم اليوم، و ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً  ،نتعلم القرآن  (7).تعلمون القرآن قبل اإليمان ا 

لم ، كان أنس صغيراً ، و أجمعين أسلمت أم أنس بن مالك  (8)هذه أم سليم الرميصاءو  -2
فيقول ، ففعل، قل أشهد أن ال إله إال اهلل، ال إله إال اهلل: قل{فجعلت تلقن أنسًا ، يفطم بعد
 (1).}إني ال أفسده: ابني فتقول يال تفسدي عل: لها أبوه

                                                      

، 300ص، 39، باباهلل رسول عن والورع ،والرقائق ،القيامة صفة كتاب، رواه الترمذي في سننه( 1)
 .صحيح: األلباني قال، 6370رقم

رقم 643ص، باب القنوت في الوتر، كتاب الصالة، األلبانيحكم على أحاديثه ، رواه أبو داود في سننه ( 2)
  .صحيح: قال األلباني، (م6661-هـ7461)الرياض -دار المعارف للنشر والتوزيع -6ط، 7463

 وهاجر أسلم، قيس بن اهلل عبد اسمه، (76/913)، البن حجر العسقالني، فتح الباري: انظر. األشعري هو(  3)
 .(3/311)أسد الغابة: انظر. الكوفة واختلف في سنة وفاتهمات في .  الحبشة أرض إلى

 .3401رقم، 7730ص، باب تسمية المولود غداة يولد، كتاب العقيقة، أخرجه البخاري في صحيحه(  4)
.  الزبير بن مصعب مع قدمها ؛ البصرة إلى انتقل ثم الكوفة سكن، أبو عبد اهلل البجلي صاحب رسول اهلل ( 5)

 .(4/699)سير أعالم النبالء: انظر. هجري16عاش إلى حدود سنةله عدة أحاديث 
َرةً ( 6)  .(4/741)لسان العرب : انظر. الجمع لتْأنيث والتاء البلوغ قارب الذي هو َحزاو 
– 7ط، 07رقم ، 63ص، ، باب اتباع سنة رسول اهلل حكم على أحاديثه األلباني،رواه ابن ماجه في سننه  ( 7)

 .  صحيح: وقال االلباني، الرياض–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

 َكانَ  أم سليم بنت ملحان األنصارية مات زوجها مالك بن النضر وتزوجها أبو طلحة وكان صداقها االسالم(  8)
ُفهُ ، ُسَلْيم   ُأمَّ  َيُزْورُ  ، َعَلْيه   َفَيق ْيلُ ، ن ْطعاً  َلهُ  َأْبُسطُ  َوُكْنتُ ، َبْيت ي ف ي َيق ْيلُ   اهلل   َرُسْولُ  َلُه َكانَ  َتْصَنُعهُ  ب الشَّيء   َفتُْتح 
ْيثاً  َعَشرَ  َأْرَبَعةَ : َرَوتْ  .،فأضعه في قواريرَفَيْعَرقُ   .(3/336) سير أعالم النبالء: انظر. َحد 
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 المطلب الثاني

 معرفة هللا تعالىأصل الدين 

 :نهيه، و ألن من عرف اهلل عرف أمره ؛أصل الدين معرفة اهلل -أوالً 
لذلك  ؛خالقه، و وعندما يبدأ بالتمييز يبدأ بسؤاله عن الكون يولد بفطرته على اإلسالم،الطفل ف -1

  .تعريفه بالخالق ايجب على الوالدين إجابته بإجابات بسيطة يتم من خالله

فاهلل تعالى أحق من  ،من حب من يحسن إليها ةلما جبلت عليه الفطر  ؛فالذي يعرف ربه يحبه"
: قال تعالى ،ولذلك ال يجوز أن يشَرك مع اهلل في حبه ؛أعظم من ينعم-مطلقًا  -ألنه  ؛يَحب
 أَنَداداا ِ ِ أَنَداداا َوِمَن النَّاِس َمن يَتَِّخُذ ِمن ُدوِن هللاه ِ َوِمَن النَّاِس َمن يَتَِّخُذ ِمن ُدوِن هللاه ِ يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ هللاه الَِّذيَن آَمنُوْا أََشدُّ ُحبهاا الَِّذيَن آَمنُوْا أََشدُّ ُحبهاا وو  يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ هللاه

 ِ ه ِ ِّلِّ ه  أثره من حصول الثواب عند ىالذي يترتب عل ،وهذا هو الحب الشرعي (165البقرة) ِّلِّ
 (2)"ويترتب عليه العقاب عند عدمه ،جودهو 

اجهته ، و أو مرب   ،لو أن كل أب  ف، سلوكه، و تعريف الطفل باهلل مدخل ضروري إلصالح فكره -2
 ،بحث بموضوعية عن مكامن تقصيره، و سأل نفسه ،سلوكياتهفي ضايقه  أو ،مشاكل من ابنه

الكتشف أنه قصر في تربية عقيدة طفله منذ  ،صل إليه ابنهو  وحدود مسئوليته الشخصية عما
 .حين يكون بناء العقيدة هشًا، فإن كل ما يبنيه فوقه البد أن ينهار، و نعومة أظفاره

واالنتساب لهذا  إن أول شرط من شروط االنتماء إلى اإلسالم،ف": (3)يقول األستاذ فتحي يكن
فإن ذلك  ،وحتى أكون مسلمًا في عقيدتي أن تكون عقيدة المسلم سليمة صحيحة، ،الدين

 (4)."صفات تليق بجالله، و يوجب علىَّ أن أتعرف على اهلل من أسماء

وهو المطلع على خفايا  وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، يراقبه،وهو  تعريف الطفل أن اهلل معه، -3
أجدره في هذا الصدد ، و وأهم شيء". محاسبتها، و يحرص على مراقبة نفسه وبالتالي األمور،

                                                                                                                                                            

المكتبة  -7ط، (3/333)، خيري سعيدتحقيق ، قدم له دزسيد حسين العفاني، للذهبي، سير أعالم النبالء( 1)
 .القاهرة-التوفيقية

ط دار ، 746ص، د عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب.إعداد أ ،كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقة صحيحة(  2)
 .(م6661-هـ7464)السالم

 درس دبلوم، م7933ولد في طرابلس لبنان سنة، المراقب العام األسبق لجماعة االخوان المسلمين: فتحي يكن(  3)
أسس العمل  .العربية واللغة سالميةاإل الدراسات في شرف حصل على دكتوراه .الكهربائية الهندسة في

 في نجاحه بعد منها استقالته قدم ثم ،العامة األمانة وتولى اإلسالمية الجماعة أنشأ، لبنان اإلسالمي في
خوان موسوعة اإل: انظر. (م6669سنة: ت)، له مؤلفات عديدة، البرلماني للعمل ليتفرغ النيابية االنتخابات
  www.ikhwanwiki.com/index.php?title: http//المسلمين

 .مؤسسة الرسالة – 60ط، 73ص، لإلسالم لفتحي يكنماذا يعني انتمائي (  4)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title


 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 19  

 الفصل األول

محافظًا عليه، فإن المؤمن يكون ، و يجعل اإلنسان مقيدًا بقانون اهلل ،أن اإليمان بال إله إال اهلل
، هو أقرب إليه من حبل الوريد، و أن اهلل خبير بكل شيء ،هذه الكلمةعلى يقين بسبب اعتقاده ب

أنه إن خطر بباله شيء ، و أنه إن أتى بعمل في ظلمة الليل أو حالة الوحدة فإن اهلل يعلمهو 
احد و  أنه إن كان من الممكن له أن يخفي أعماله على كل، و اهلل محيط به أن مَ لْ فإن ع   ،جميل

ن كان يستطيع أن يفلت من بطش أي ، و فإنه ال يستطيع إخفاءها على اهلل  ،في الدنيا ا 
فعلى قدر ما يكون هذا اإليمان راسخًا في ذهن ، فإنه ال يستطيع أن يفلت من اهلل  ،كان

يسارع ، و يكون متبعًا ألحكام اهلل قائمًا عند حدوده، ال يجرؤ على اقتراف ما حرم اهلل ،اإلنسان
الخلوة، فإن معه ، و لو في ظلمة الليل أو حالة الوحدة، و لعمل بما أمر اهللا، و إلى الخيرات

هو يتمثل دائمًا أمام عينيه تلك المحكمة العليا التي ال يكاد ، و شرطة ال تفارقه حينًا من أحيانه
  (1)".اإلنسان ينفذ من دائرة حسابها

 .تفكيره، و مستوى إدراكه، و سنهتناسب مع أن ت الطفولة يستحسن مرحلة والتربية العقائدية في 

الذي يريد أن تقر عينه بذريته، عليه أال يتوانى عن تربيتهم عقديًا، فمن عرف اهلل قطع كل و  -4
 .الصالح السلوكي، و الطريق إلى التوازن النفسي

 :األبناء واجبات اآلباء تجاه  -ثانياً 
، فهمه، و إدراكه ىمستو ، و الدينية بما يتناسب مع سنه طفلالتساؤالت  لىع على اآلباء اإلجابة  –1

 .النواهي، و ما ال طاقة له به باألوامر لوه وأن ال يحمّ 

ذكر اسم اهلل تعالى أمام الطفل من خالل مواقف محببة سارة، فالطفل مثال قد  ةحاولم  -2
الشهر الرابع من ، يتلفظ بها الكبير أمامه منذ (الشهادتين )د ذكر يستوعب حركة السبابة عن

ن لبس الطفل مالبس جديدة ذُ و ، عمره ن أكل أوشرب  أمامه الدعاء، كرا   . باسم اهلل ُيسمىوا 

 يكونبل ، عذابها، و لحديث عن الناروذلك با ،اً معه كله ترهيب حديثالينبغي أن ال يكون   –3
، الحب بذلك ينمو الشعور الديني عند األطفال على معاني، و بالترغيب بدال من الترهيب

كثر يُ وأال ، العقاب، و فإن حب اهلل يوصل الجميع إلى طاعة أوامره أكثر من الرهبة، الرجاءو 
 (يعذبك في النار، و سيعاقبك، و إن اهلل منتقم جبار): ولالطفل بعقاب اهلل دائما كق من إرهاب

على  دون التركيز المستمر ،أمام األطفال خفيفاً  على المربي أن يمر على قضية جهنم مراً ف
 .التخويف بالنار

                                                      

 .القاهرة–دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع ، بال طبعة، 94ص، ألبي أعلى المودودي، مبادئ اإلسالم( 1)
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ذلك من خالل رواية ، و في نفوس أبنائهم الصغار على الوالدين أن يغرسوا حب رسول اهلل    -4
المحببة  صالقص حكاية، و الخدم، و بالحيوان، و مواقف من السيرة النبوية كالرحمة بالصغار

 .من سيرة النبي 
الرزق مقدر، فال يسأل ، و أن العمر محدود، و عقيدة اإليمان بالقدريجب عليهم التركيز على    -5

 َسأَْلتَ  ِإَذا } رسول اهلل  لذلك يستحسن التركيزعلى حديث ،ال يستعين إال به، و إال اهلل
َذا، الل هَ  َفاْسَألْ    (1).{ِبالل ِه  َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعْنتَ  َواِ 

 ادت األمإذا أر  :فمثالً  ال نريد ما، و ما نريدبين و " الحرام، و الحاللالفرق بين  انبي على اآلباء  -6
 ى اآلباءعل،يفعل هذا من لإ" حرام"شعره أنه تفال  ،في الساعة التاسعة مساءاً الطفل أن ينام 

لتفرض تلك الرغبات على األوالد،  ،الكثير من البعد الديني هم الخاصةلرغباتطوا عيأال 
الشعور بأنه ارتكب و ، ر الذنبفسينشأ الطفل في تلك الحالة، يحمل الكثير من مشاع

 .ألنه لم يرتب سريره مثالً  ؛(حراماً )
لق الكريم بدون الخُ أنه ، و في نفوس األبناء ق حميدلُ ال قيمة إليمان بال خُ  أن غرس مفهوم -7 

  .ال قيمة لها ،تصبح العبادات مجرد حركات
قد يستجاب الغضب، ألن الدعاء ، و بالهالك همعلى أوالديتجنب اآلباء الدعاء  يجب أن  -8 

، (أو هداك اهلل، أصلحك اهلل) دللول يقولوااألفضل أن ، و هم ضالالً ربما يزيد، و الشر، و بالخير
 الل ْيلِ  ِمنْ  َتَعار   َمنْ  } : قال رسول اهلل كما ،بالخيرتخير أوقات إجابة الدعاء فعلى اآلباء 

 َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشِريكَ  اَل  َوْحَدهُ  الل هُ  ِإال   ِإَلهَ  اَل :  َفَقالَ 
 الل ُهم   : َقالَ  ُثم   ِبالل هِ  ِإال   ُقو ةَ  َواَل  َحْولَ  َواَل  َأْكَبرُ  َوالل هُ  الل هُ  ِإال   ِإَلهَ  َواَل  الل هِ  َوُسْبَحانَ  ِلل هِ  اْلَحْمدُ 
أَ  َفِإنْ  َلهُ  اْسُتِجيبَ  َدَعا َأوْ  ِلي اْغِفرْ   (2).} َصاَلُتهُ  ُقِبَلتْ  َوَصل ى َتَوض 

إال ما  بالتالي ال يفعلوا، و الهمطفقدوة أل فهم ،حركاتهم، و يجب على اآلباء االنتباه إلى أفعالهم  –8 
 ،ليس الشأن أن تعرف اهلل فقطف" (3)ينتهوا عن ما نهى، و يلتزموا بأوامره، و رسوله، و يرضي اهلل

، واألمر بترك ما يكره ،هلل الذي هو األمر بإيجاد ما يجببل ال بد للمكلف أن يعرف أمر ا
 (4)".فامتثال أمر اهلل هو الصورة المثلى لما يكون عليه المسلم

 

 

                                                      

 .6370رقم ، 300ص، رواه الترمذي في سننه(  1)
 .447ص، للدكتور حسان شمسي باشا كيف تربي أبناءك في هذا الزمان ؟: انظر(  2)
 .7734رقم، 639ص، كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليل، أخرجه البخاري في صحيحه(  3)
 734ص، إعداد عبد الرحمن النقيب، كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقة صحيحة(  4)
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 المطلب الثالث

 .غرس تقوى هللا  في قلوب األبناء

 :غرس تقوى اهلل في قلوب أبنائنا -أوالً 
جيال أفي ونه جدي ،مباركاً  طيباً  تؤتي ثمارها مردوداً يسعى لتربية أبنائه تربية اسالمية  الكل

وذلك  ،محبته، و مية هو تقوى اهلل تعالىأهم ما في التربية االسال، و تفخر بهم األوطان ،مباركة
، السماوية كلها توضح شرائعالعلن فلقد  جاءت ال، و مراقبته في  السر، و طاعته، و هبتنزيه" يتمثل

تعالى اهلل عما ، و حدهو  له الربوبية، و حده، و له األلوهية، فهو ُمنّزه عن الشركاء ،تؤكد تنزيه الخالقو 
  (1) ."يقولون علوًا كبيراً 

هو الوحيد الذي ، و احد ال شريك لهو  طفالهم أن اهللالبد للمربين أن يغرسوا في نفوس أف
، طاعةال التي تلزم العبدومن الضروري غرس محبة اهلل تعالى ، اإلخالص، و نتوجه له بالعبادة

، قرابته على حب اهلل، و لذا يتوعد اهلل كل من آثر أهله. دعاء إلخال، و شكرال، و رجاءال، و الخوفو 
  َعِشيَرتُُكمْ َعِشيَرتُُكمْ وو  أَْزَواُجُكمْ أَْزَواُجُكمْ وو  إِْخَوانُُكمْ إِْخَوانُُكمْ وو  أَْبنَاُؤُكمْ أَْبنَاُؤُكمْ وو  قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكمْ قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكمْ  :يقول تعالى، رسولهو 

  هِ هِ ــَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اللَّ َمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اللَّ وو  تَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَهاتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَهاوو  أَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَهاأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَهاوو

هُ ِجَهاد  فِي َسبِيلِِه فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي ِجَهاد  فِي َسبِيلِِه فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي وو  َرُسولِهِ َرُسولِهِ وو هُ اللَـّ هُ وو  بِأَْمِرهِ بِأَْمِرهِ اللَـّ هُ اللَـّ َل يَْهِدي اْلقَْوَم َل يَْهِدي اْلقَْوَم اللَـّ

وما : "في تفسير هذه اآليةرحمه اهلل  (2)سيد قطب اإلمام الشهيد يقول ، (24.لتوبةا) اْلفَاِسقِينَ اْلفَاِسقِينَ 
نه لمن رحمة اهلل بعباده ا  و . ..فطرتها تطيقهأن هو يعلم و  إال، يكلف اهلل الفئة المؤمنة هذا التكليف

 لذة، و لذة الشعور باالتصال باهلل... الاالحتم، و ودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجردأن أ
 ،الدم، و الخالص من ثقلة اللحم، و الهبوط، و فلذة االستعالء على الضع، و الرجاء في رضوان اهلل

 (3)"..فق المشرق المضيءلى األإاالرتفاع و 

                                                      

 .(674_7/673)، لجاسر بركات، والد في االسالم في ضوء الكتاب والسنةموسوعة تربية األ(  1)

 جماعة في وعضو ،مصري إسالمي ومنظر ،وأديب ،كاتب، هو م7960في أسيوط بمصرسنة قطب سيدولد (  2)
 قطب سيد ويعتبر، وتخرج منها العلوم بدار التحق، المسلمين اإلخوان جريدة تحرير ورئيس ،المسلمين اإلخوان

 له، الماضي القرن من الخمسينيات بداية في وجدت التي اإلسالمية الحركات في تأثيًرا الشخصيات أكثر من
. م7900 عام وأعدم ،بإعدامه الحكم وصدر، الحكم نظام على التآمر بتهمة حوكم، المؤلفات من العديد
  www.ikhwanwiki.com: http//موسوة االخوان المسلمين: انظر

 .دار الشروق- (هـ7461-م7941) 73ط، (3/7070)، لسيد قطب، في ظالل القران(  3)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
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العبودية هلل ، و التقوى، و روح الخشوع ]األبناء[ يجب على اآلباء أن يغرسوا في نفوسهم"لذلك 
ترويضه في سن التميز على ، و ترسيخ التقوى في نفسه، و سائلها تقوية الخشوعو  من، و رب العالمين

 (1)".الخشوع في الصالة

 :تربية األوالد على رقابة اهلل -ثانياً 
، اإليمان بأسماء اهلل بغرسذلك ، و تعالىعلى رقابة اهلل  األطفال ةربيت يجب على اآلباء

 .في قلوبهم صفاتهو 
 .غرس فضيلة المراقبة في قلوب أبنائنا -أ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباا إإِِ ِِ ﴿: ىقال تعال َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباا نَّ هللاَّ المراقبة في نعم يكون غرس فضيلة  (1:النساء) ﴾نَّ هللاَّ
 :هي، و أصول أساسية مهمة ةثالث من خاللقلوب أبنائنا 

 .الفكر غرس مراقبة اهلل في :األصل األول -1
 .عملغرس مراقبة اهلل في ال: األصل ألثاني -2
 .غرس مراقبة اهلل في الحس: األصل ألثالث -3

هو يفكر فليتعلم األفكار التي تقربه من خالقه و ، على مراقبة اهلل[ الطفل ] أما ترويضه  "
ينفع الناس أجمعين، بل يجب أن يروض على أن ، و ينفع مجتمعه، و التي بها ينفع نفسه، و العظيم

و هو  أما ترويضه على مراقبة اهللو  ،هواه تبعًا لما جاء به خاتم األنبياء ، و قلبه، و يكون عقله
أما ترويضه  ، سائر تصرفاته، و أعماله، و يعمل، فليتعلم اإلخالص هلل رب العالمين في كل أقواله

فال ، ليترّبى على كل شعور طاهر، و فليتعلم كل إحساس نظيف: هو يحس، و على مراقبة اهلل
 (2).. " .ال ينم، و ال يحقر، و يحسد

 :األبناء من غرس روح المراقبه فى نفوس الفائدة - أ

، فيبعده عن ارتكاب الذنوب ،، والعلن توقظ في ضميره الخوفمراقبه اهلل في السرن إ"
، لى التوبةإنه سرعان ما يبادر إف ،بسبب ضعفه البشرى فإذا أخطأ أو زلّ  ،المعاصىو 
ذا راقبت اهلل إ: بنهقال ال قد حكي أنَّ لقمان ، و والمراقبة تؤدي إلى الحياء، االستغفارو 

                                                      

 .(7/764)لعلوان ، تربية األوالد في اإلسالم(  1)
  .(7/760)، لعلوان ،تربية األوالد في اإلسالم( 2)
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يطلع عليك يمنعك الحياء ، و ألنه بمجرد التفاتك إلى أنه يراك ؛بداً أعصيته م ىتعالى لم تقدم عل
 (1)"من مخالفته 

، ضمير يقظ، و لى هذا التوجيه حتى يواجه الحياة بنفس مطمئنهإهو صغير ، و حوج الولدأوما "
 (2)."، وبالدهمجتمعه، و أسرته، و اع يفسح أمامه الطريق ليخدم نفسهو 

السائل عن  إليه عندما أجاب  رسول اهلل جه اهلل و  المراقبة قد، و وهذا النمط من التربية
 (3({ َيرَاكَ  َفِإن هُ  َترَاهُ  َتُكنْ  َلمْ  َفِإنْ  ، َترَاهُ  َكَأن كَ  الل هَ  َتْعُبدَ  َأنْ  } : فقال، حساناإل

 :صفهم للمراقبةو  و من أخبار الصالحين في

 -فَعرَّْسنا ،إلى مكة جت مع عمر بن الخطاب خر : "رحمه اهلل (4)قال عبد اهلل بن دينار -1
: في بعض الطريق، فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له -النزول آخر الليل: التعريس

 :قال .أكلها الذئب: قل لسيدك: فقال. يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم؟ فقال إني مملوك
أْعتََقْتك " :قال، و أعتقه، و ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مواله ،فأين اهلل؟ فبكى عمر 

 (5). "أرجو أن تعتقك في اآلخرة، و كلمةلفي الدنيا هذه 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة اهلل تعالى في : "وقال ابن القيم رحمه اهلل -2

سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب اهلل في سره حفظه اهلل في  ،الخواطر
 (6)."عالنيته، و حركاته في سره

كأنك ترى  كن أبداً  :فقال ،فسأله عن تفسيرها ى،راقب اهلل تعال" :لرجل (1)قال ابن المبارك -3
 (2)."جلو  اهلل عز

                                                      

 .(7/674)، بركاتلجاسر ، سالم في ضوء الكتاب والسنةربية االوالد في اإلموسوعة ت(  1)
 لكتروني على موقعإ كتاب 06ص، رموز بوأ راتب سيما، االسالم في الطفل تربية (2)

 http: //education.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=cGF 

، 7ط 790ص، جبار مهدي سهام، النبوي التربية ومنهج اإلسالمية الشريعة في الطفل  كتاب: نقاًل عن 
 . العصرية المكتبة، بيروت( م7991_ ، هـ7471)

 (7/30)، ووجوب اإليمان ،واإلحسان ،واإلسالم ،باب بيان اإليمان، كتاب اإليمان، في صحيحه، أخرجه مسلم( 3)
 .4رقم

، عمر ابن سمع ،المدني موالهم العمري العدوي الرحمن عبد أبو الحجة المحدث االمام:عبد اهلل بن دينار ( 4)
 .(0/46)سير أعالم النبالء : انظر(. ه761 سنة :ت)، جماعة وثقه وقد، مالك بن وأنس

 .(4/304)، غزالىلل لإلمام،إحياء علوم الدين( 5)
 .بيروت–كتب العلمية دار ال -7ط، (6/90)، البن قيم الجوزية، مدارج السالكين(  6)

http://education.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=cGF...نقلاًعن
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بي -4  (4)."اهلل تعالىعلم القلب بقرب ": عن المراقبة فقال (3)وسئل الحارث المحاس 
 (5)"أي خافه: من راقب اهلل تعالى في أمر  : "قال ابن منظور رحمه اهلل -5

 

  

                                                                                                                                                            

، الحافظ، المروزي ثم، التركي، وقته في االتقياء وأمير، زمانه عالم االسالم شيخ االمام، عبد اهلل بن المبارك(  1)
 إلى ارتحل، أخذ العلم عن بقايا التابعينـ، ه774خوارزمية ولد سنة أمة وكانت، عالماأل أحد، الغازي
سير أعالم : انظر(. ـه747سنة :ت)، وخراسان، والجزيرة ،والعراق، ومصر، والشام، الحرمين
 .(1/343)النبالء

  .(4/303)، للغزالي، إحياء علوم الدين(  2)
، الزهدية التصانيف صاحب، المحاسبي البغدادي أسد بن الحارث، اهلل عبد أبو، الصوفية شيخ، العارف الزاهد(  3)

سير أعالم  انظر. (ـه643سنة :ت) منه وحذر، وجه من الحارث حال على أثنى أحمد االمام أن وورد
 .(76/94)النبالء

 .(4/303)، للغزالي، إحياء علوم الدين( 4)
 .(7/460)، البن منظور، لسان العرب(  5)
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 المطلب الرابع

 غرسه في قلوب األبناء، ومفهوم حب هللا
  .يملك كل ما، و والديه، و هو أن يكون اهلل تعالى أحب إلى اإلنسان من نفسه

 : كي ينشأ على محبته اربط طفلك باهلل  -أوالً 
 :السبيل إلى ذلك يتم على ثالث مراحل" : محمد قطب يقول"

عقول األطفال للتأمل في ، و توجيه أنظار، و آراء مقنعة، و أي توليد أفكار :اإلقناع، و التفهيم -1
 .عظمة خالقه، و اإليمان بوجود، و الكون

يقاظ العاطفة نحو هذه العقيدة، و حب، و أي توليد ميل :الترغيب، و التحبيب -2 وما أيسر  ،ا 
 .ال تحصى، و التي ال تعد ،الصغار باإلله المنعم بالنعمتحبيب 

عادات تدور ، و التكرار نحو العاطفة الدينية، من خالل إيجاد تمارين، و التعويد، و التدريب -3
، بالتحدث لألطفال عن هذا الكون ولتطبيق هذه النظريات نبتدئ مثالً ، حول هذه العقيدة

 ونتوصل بهذا إلى إثبات ترتيبه المنظم،، و هشةدقته المد، و وتنظيمه الرائع ،جماله البديعو 
، رحمته، و ثم نثير حماس األطفال في كل مناسبة حول عطف هذا اإلله العظيم ،جود اهللو 
 (1)."التفكير، و معتمدين في كل إثارة على عنصري المالحظة نعمه،و 

 ُغاَلمُ  َيا{: الذي يقول فيه - رضي اهلل عنهما- على حديث عبد اهلل بن عباسوفي تعقيب  
ْدهُ  اللَّهَ  اْحَفظْ  َيْحَفْظكَ  اللَّهَ  اْحَفظْ  َكل َمات   ُأَعل ُمكَ  إ ن ي  َوا  َذا اللَّهَ  َفاْسَألْ  َسَأْلتَ  إ َذا ُتَجاَهكَ  َتج 

نْ  اْسَتَعْنتَ   إ الَّ  ْنَفُعوكَ يَ  َلمْ  ب َشْيء   َيْنَفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  األمة َأنَّ  َواْعَلمْ  ب اللَّه   َفاْسَتع 
وكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلكَ  اللَّهُ  َكتََبهُ  َقدْ  ب َشْيء   وكَ  َلمْ  ب َشْيء   َيُضرُّ  َكَتَبهُ  َقدْ  ب َشْيء   إ الَّ  َيُضرُّ
ُحفُ  َوَجفَّتْ  اأْلَْقاَلمُ  ُرف َعتْ  َعَلْيكَ  اللَّهُ   رج أطفالنا على نموذج ابنخَ إذا أردنا أن نُ ( "2).} الصُّ

يكون الربط ، و يجب أن يرتبط قلب الطفل باهلل  ى،تعالو  عباس في ارتباطه بربه سبحانه
 ،هو في الصغر، و تعالى في قلب الطفلو  هذا عن طريق غرس حب عبادة اهلل تبارك

جدية على طريق ، و التي البد من أخذها بكل اهتمام ،فالنواحي العبادية هي األمور المهمة
دوا  ،المربيين، و تتم هذه الخطوة عن طريق الوالدين، و المسلمتكملة بناء اإلنسان  بأن ُيعو 

الغاية من ذلك ، و ما شابه ذلك، و صالة، و الطفل على ممارسة األمور العبادية من صوم
ن لم يدرك ما الفائدة منها، و الطاعات، و تمرينه على فعل العبادات، و تعويد الطفل ما ، و ا 

                                                      

 .رآنقمكتبة ال  -بعةطبدون ، 10-13ص، أوالدنا في ضوء التربية اإلسالمية لمحمد قطب(  1)
، 300ص ،39، بابكتاب صفة القيامة، والرقائق، والورع عن رسول اهلل ،رواه الترمذي في سننه( 2)

 .6370رقم
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بحيث تصبح عادة ، ارسته على فعلها مع تشجيعه عليهاأن ممإالَّ  ،المنفعة المترتبة عليها
ما فيها ، و حتى تصبح الصالة، و شبَّ أن يؤدي صالته، و لديه، فال يصعب عليه متى كبر

 (1)."سلوكه، و من فائدة جزًءا من تفكيره
 لماذا نعلمهم حب اهلل تعالى ؟ : ثانياً 

قال تعالى عن  ،محبته سبحانه لهمسنضمن  ،ألننا إذا ربينا أوالدنا على محبة اهلل تعالى -1
ُ ﴿: الذين يحبونه َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم هللاه ُ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللاه َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم هللاه ُ وو  يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ وو  قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللاه ُ هللاه هللاه

ِحيمٌ  ِحيمٌ َغفُوٌر رَّ يقول  .من ثم سيلقي اهلل تعالى محبتهم في قلوب العباد، و (31: ال عمران)﴾  َغفُوٌر رَّ
ذا لم تحبه ألقى بغضك في قلوب ، و إذا أحببته ألقى محبتك في قلوب الخلق": (2)النابلسي ا 

الخلق، يبغضونك بال سبب ظاهر، السبب الحقيقي أن اهلل ألقى بغض هذا اإلنسان الذي ال 
ذا أحب العبُد ربَّه ألقى محبته في قلوب الخلق، ما أخلص عبد ، و يحب اهلل في قلوب الخلق ا 

 (3)"الرحمة، و المؤمنين تهفو إليه بالمودةهلل إال جعل قلوب 
لنا على كثير ممَّن خلق ، و وسوَّى َخلقنا ألن اهلل جلَّ شأنه هو الذي أوجدنا من َعَدم،" -2 فضَّ

 .هي اإلسالم، ثم رزقنا بالكثير من فضله، و وَمنَّ علينا بأفضل نعمة ،تفضيالً 
ما أحوجنا إلى أن يحترم أطفالنا ، و العلن، و الهيبة في السر، و ألن الحب يتولد عنه االحترام -3

 -بداًل من أن تكون عالقتهم به قائمة على الخوف من عقابه أو من جهنم -هيهابو ، و ربهم
 .تحفظهم من الزلل، و فتكون عبادتهم له متعة روحية  يعيشون بها

أكثر  -تربيتهم، و أو َمن يقوم برعايتهم-أمهاتهم ، و ألن األطفال في الغالب يتعلقون بآبائهم -4
المربين ال يدومون ألطفالهم، بينما اهلل تعالى ، و األمهات، و مع العلم بأن اآلباء من أي أحد،

نة   هو الحيُّ القيوم الدائم الباقي الذي ال يموت، ال نوم، فهو معهم أينما ، و والذي ال تأخذه س 

                                                      

، الطفل في الشريعة اإلسالميةلكتروني نقاًل عن إكتاب ، 47ص، لسيما أبو رموز، تربية الطفل في االسالم(  1)
 .603ص، لسهام جبار

 وحضَّر لوحص، وعلومها العربية اللغة آداب في ليسانس على حصل، في دمشق ولد النابلسيمحمد راتب (  2)
 لمادة عمل أستاذاً  ،دبلن جامعة من التربية في الدكتوراه شهادة على حصل، اآلداب في الماجستير درجة

 وأستاذاً ، اإلسالمية العقيدة لمادة وأستاذاً ، دمشق في الشريعة كليات في والسنة القرآن في العلمي اإلعجاز
 :انظركتب  عدة تأليف في شارك أو فألّ . اإلسالمية طرابلس جامعة في التربية ألصول

http: //nabulsi.com/blue/ar/biography.php  
 :  6666-1-64بتاريخ. محبة اهلل أصل الدين -خطبة الجمعة (  3)

http: //www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2856&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49 

http://nabulsi.com/blue/ar/biography.php
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عد حبهم له يُ ، و إذن فتعلقهم به...الديهمو  يرعاهم أكثر من، و هو الذي يحفظهم، و كانوا
 .هو اهلل  رباً أو أحدهما عرفوا أن لهم  ،ضرورة، حتى إذا ما تعرضوا لفقدان الوالدين

ذا علموا أن الصالة لقاء مع ، و علموا أن القرآن كالمه أحبوا القرآن، و ألنهم إذا أحبوا اهلل  -5 ا 
ذا علموا أن اهلل يحب و  ...خشعوا فيهاو ، حرصوا على الصالة، و اهلل فرحوا بسماع اآلذان ا 

أن اهلل ، و المتوكلين، و المقسطين، و الصابرين، و المتصدقين، و المحسنين، و المتطهرين، و التوابين
 ...أن اهلَل يدافع عن الذين آمنوا،، و ليُّ الذين آمنواو  أنه، و لي المتقينو  وأن اهلل مع الصابرين،

دفاعه ، و الفوز بواليته لهم، و حبه، و اجتهدوا ليتصفون بكل هذه الصفات، ابتغاء مرضاته
 (1)."عنهم

يت بكل شيء، و أصل الدين محبة اهلل، فإذا أحببته فعلت كل شيء" -6 قّدمت أثمن و  ،ضحَّ
ذا لم تحبه تفّننَت في البحث عن الفتاوى الضعيفة للتفلُّت ، و ضبطت كل شهواتك، و شيء ا 

، نهيه، أصل هذا الدين أن تحب اهلل، فإذا أحببته ألقى محبتك في قلوب الخلق، و من أمره
 (2)."(38: طه) أَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةا ِمنِّي أَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةا ِمنِّي وو:هذا معنى قوله تعالى و 

شبُّوا ، و رحابة صدر، و اجتنبوا نواهيه بطيب نفس، و أطاعوا أوامره ألنهم إذا أحبوا اهلل " -7
التضحية من أجل ، و ثمين من أجله، و تقديم كل غال، و على تفضيل مراده على مرادهم

  (3)".من أجل نيل محبته، فالُمحب لمن يحب مطيعضبط الشهوات ، و هئإرضا

حب ، و حب اهلل :احدو  قت، و حبان ال يجتمعان في" :(4)يقول الدكتور مصطفى السباعي      
 (5)".المعاصي

، ، مما يترتب عليه الشعورزمان، و معنا في كل مكان جوده و  ألن حب اهلل يعني استشعار -8
  .اآلثام، و من المعاصيالسالمة و  ،االطمئنان، و بالراحةبالتالي يشعر اإلنسان و 

                                                      

 .(676-7/677)، لجاسر بركات، سالمموسوعة تربية االوالد في اإل(  1)
  6666- 1- 64الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ ، محبة اهلل أصل الدين - 7خ: 6134الخطبة (  2)

http: //www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2856&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=4 

 :ومتاحة على الرابط، محاضرة مسجلة، محبة اهلل أصل الدين". راتب النابلسيمحمد " (3)
www.alminbar.net/alkhutab 

 وقد، بالعلم معروفة عريقة علمية أسرة في نشأ، م7973 عام سورية من  السباعي حسني بن مصطفى هو( 4)
، والده يد على الشَّرعية العلوم ألوان وتلقَّى، صبي   وهو القرآن حفظ، البليغ والخطيب المجاهد العالم بأبيه تأثر
ق الد ين أصول كل ية من اإلجازة ونال، إلى األزهر سافر كان مجاهدًا ، أول مراقب لالخوان في سوريا.بتفوُّ

 المسلمين  موسوعةاالخوان: انظر. (م7904سنة: ت.)وألف كثير من الكتب
http: //www.ikhwanwiki.com/index.php?title      

 .بيروت –ط المكتب اإلسالمي ، 64ص، مصطفى السباعي( القسم الثاني)هكذا علمتني الحياة (  5)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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أو  ،أو المنال ،ليس المال، و "هو الكرامة -بعد إيمانه باهلل  -ألن أعز ما يملكه اإلنسان  -8
لقمم فإنه أحرى أن يعتلي ا ه،حترم الذي يحس بوفرة الكرامة لدياإلنسان المف و القدرة،أ ،الجاه

ه عزيز مصر حين توسم في يوسف الصد يق وهكذا كان شأن  ،المنازل الرفيعة، و السامية
أي  (21:يوسف ) َمْثَواهُ َمْثَواهُ   أَْكِرِميأَْكِرِمي : أته حين أتى بيوسف مستبشرًا بهقال المر ؛ لذا خيراً 

فلعله رأى أن  ،ولم يوصها بأي شيء آخر تقدير،، و واجعليه محط احترام مكانته،أكرمي 
قادرًا على ًأن يتخذ ، و باإلنسان إلى أن يكون عالماً التربية القائمة على أساس الكرامة تنتهي 

 (1).التفكير الحكيمقواعد ، و فقًا ألسس، و السليمةالقرارات 

نتائجها ألطفالنا فما أحرانا بأن نهبها لهم من خالل حبهم لخالق ، و فإذا أردنا الكرامة"     
ْمنَا بَنِي وو﴿: قال عنهم، و أسجد له المالئكة، و الذي كرَّم أباهم آدم ،رامةـالك ْمنَا بَنِي لَقَْد َكرَّ لَقَْد َكرَّ

ذا أردنا لهم الدرجات الُعال في الدنيا (77: اإلسراء)﴾آَدمَ آَدمَ  فال مفر من مساعدتهم ، اآلخرة، و وا 
إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد ﴿: على حب اهلل الذي يقودهم إلى التقوى، فيصبحوا من الذين قال عنهم إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد ِِ ِِ

ِ أَْتقَاُكْم  ِ أَْتقَاُكْم هللاَّ  (2)("13: الحجرات)﴾ هللاَّ

فوس مجبولة على فالن ،وأحبه حب اإلنسان لإلحسان": (3)الدكتور يوسف القرضاوييقول      
واستخلفه  سويًا، وجعله بشراً  وأي إحسان كإحسان من خلقه من عدم، ،حب من أحسن إليها

 (4)"وسخر له الكون جميعًا منه ،في األرض

  

                                                      

 .(673_7/676)لجاسر بركات  ،سالم في ضوء الكتاب والسنةوالد في اإلموسوعة تربية األ: انظر( 1)
  www.saaid.net/tarbiah/11.htm: http//أماني زكريا الرمادي. د، أطفالنا وحب اهلل عز وجل( 2)

 لعلماء العالمي االتحاد ورئيس، الحديث العصر في السنة العلماء أبرز أحد، 7960 ولد، يوسف القرضاوي( 3)
 دون وهو الكريم القران حفظ، مصر في الغربية بمحافظة الكبرى صفط في المحلة قرية في ولد، المسلمين
بامتياز مع مرتبة  الدكتوراةو  العالية على حصل ومنها ،األزهر بجامعة الدين أصول بكلية التحق وقد، العاشرة

 انظر. له مواقف سياسية بارزة وله مؤلفات كثيرة، واشتغل فيها وما زال هناك،سافر إلى قطر ، ىالشرف األول
 .www.qaradawi.net/life.htm: http//موقع القرضاوي

-هـ7464).القاهرة–مكتبة وهبة -70ط، 731ص، يوسف القرضاويللدكتور ، يمان والحياة لإلماماإل( 4)
 .(م6661

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://www.qaradawi.net/life.htm
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 .الخشية منهم، و خشيته تختلف عن محبة المخلوقات، و محبة اهلل: ثالثاً 
، لذلك فهما أساس التوحيد وعليه يكون مدار األمر كله؛ ،خشيته أساس الدين، و محبة اهلل -1

فالعبد إذا عرف اهلل حق ، خشيته، و حث األبناء على محبة اهلل، و ترغيب لهذا ال بد منو 
 .ه في قلبهحرمات، و تعظم شعائر اهلل عندئذ   ،صفاته، و المعرفة بأسمائه

فإن من ذلك يوجب علي أن  ؛أكون مسلمًا في عقيدتي وحتى": يقول األستاذ فتحي يكن
، أن تكون خشيتي له دافعة للبعد عن مساخطه، و وال أخشى غيره -اهلل- أخشاه 

 (1)"محارمهو 

، وهما روح العبادة ،أساس التوحيد الخشية هما، و المحبة:" (2)يقول الشيخ علي الطنطاوي
كما فعل ابن  ،قصائد الغزل باهلل البد من التنبيه على أن حب اهلل ليس معناه نظمو 

خوف اهلل ليس معناه ، و لهي كما نسبوا إلى رابعة العدويةوال تسميته بالعشق اإل ،الفارض
يثار ، و بل إن حب اهلل بطاعته وال الجزع الموصل إلى اإلختالل، الفزع المؤدي إلى الكره، ا 

  (3)".ووساوس الشيطان ،مرضاته على شهوات النفس

 .منزلة عظيمة من منازل الدين، و تعالى عبادة من أهّم العبادات القلبية إّن محبة اهلل -2

عمارة ، و نور العقول، و سرور النفوس، و قّرة العيون، و غذاء األرواح، و إذ هي قوت القلوب"
النور الذي َمن َفَقَده فهو في ، و هي الحياة التي َمن ُحر َمها فهو من جملة األموات، و الباطن

مه حلت به أنواع األسقام، و بحار الظلمات اللذة التي َمن لم يظفر ، و الشفاء الذي َمن َعد 
 (4)".آالمو  بها فعيشه كله هموم

وكذلك الخشية من اهلل تختلف عن الخشية من  ،حبة اهلل تختلف عن محبة مخلوقاتهإن م -3
ونوضح لهم أن  ،مفهوم في قلوب أبنائنا منذ الصغرلذلك يجب غرس هذا ال ؛لوقاتهمخ

                                                      

 .79ص، لفتحي يكن، ماذا يعني إنتمائي لإلسالم (  1)

فقد كان أبوه من العلماء ، م ألسرة ُعرف أبناؤها بالعلم7969 سنةولد الشيخ علي الطنطاوي في دمشق (  2)
وسافر ، آنذاك دمشق حصل على البكالوريا من .وانتهت إليه أمانة الفتوى في دمشق ،المعدودين في الشام

، والتحق بكلية الحقوق دمشق فعاد إلى، للدراسة في كلية دار العلوم التي لم يكمل الدراسة فيها مصر إلى
مات ، ثم عمل في السعودية له مؤلفات كثيرة، وتدرج ألعلى المناصب في القضاء ،اءوعمل في سلك القض

 .الحرة الموسوعةar.wikipedia.org/wik: http//: انظر. م7999سنة
 .(م7914-هـ7394)مؤسسة الرسالة-1ط، 43ص، للشيخ علي الطنطاوي، تعريف عام بدين اإلسالم(  3)
ياك نستعين( 4)  .(3/0)، البن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wikالموسوعة
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ودائمًا ما  ،فهي مقيدة محدودة ككل حب بشري ،ليست كمحبة المخلوقات ،اهلل مطلقةمحبة 
 .تكون مرتبطة بمصلحة

أو  نحن نحب المنفعة التي ننالها من الشيء الذي نحبه،:"يقول الشيخ علي الطنطاوي 
وب بمرض مشوه فإذا أصيب المحب ،ي نحس بها بقرب الشخص الذي نعشقهاللذة الت

أو تبدل  ،العفن -أصابه-ركنه، و أو فسد الطعام ،ويذهب معه الجمال ،الجوارحتتساقط منه 
أما حب اهلل الذي يحسه  ،وربما تحول إلى كره انتهى هذا الحب، ،ذهب الجمال، و المنظر

إنما نحب فيه  ،بل إن ما نحبه في الدنيا المحدود،، و المؤمن فهو حب مطلق غير مقيد
 (1)".ملمسه، و والتلذذ بمرآه ،نتفاع بهأقدرنا على اال، و ه لناوسخر  ،أوجده، و الخالق الذي خلقه

توعد من قدم  لكن اهلل األقرباء، ، و المتاع هوأعظم ما يحبه الّناس في هذه الدنيا  إن -4
أمر اهلل رسوله أن يتوعد من :" (2)يقول ابن كثير ،رسولهو  على محبة اهلل ة هذه األشياءمحب

قُْل إِْن َكاَن قُْل إِْن َكاَن ﴿ :جهاد في سبيله فقال، و رسوله، و اهلل عشيرته على، و قرابته، و آثر أهله

﴾ أي أَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها أَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها وو  َعِشيَرتُُكمْ َعِشيَرتُُكمْ وو  أَْزَواُجُكمْ أَْزَواُجُكمْ وو  إِْخَوانُُكمْ إِْخَوانُُكمْ وو  أَْبنَاُؤُكمْ أَْبنَاُؤُكمْ وو  آَبَاُؤُكمْ آَبَاُؤُكمْ 
﴾ أي َمَساِكُن تَْرَضْونََها َمَساِكُن تَْرَضْونََها وو  تَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَهاتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَهاوو  حصلتوها ﴿، و اكتسبتموها
ِ حسنها أي إن كانت هذه األشياء ﴿ ، و لطيبهاتحبونها  َن هللاَّ ِ أََحبَّ إِلَْيُكم مِّ َن هللاَّ   َرُسولِهِ َرُسولِهِ وو  أََحبَّ إِلَْيُكم مِّ

﴿ : لهذا قال، و نكاله بكم، و أي فانتظروا ماذا يحّل بكم من عقابه ﴾ِجَهاد  فِي َسبِيلِِه ِجَهاد  فِي َسبِيلِِه وو
: التوبة) ﴾هُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن هُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن ــاللَّ اللَّ وو﴿: ﴾هُ بِأَْمِرِه هُ بِأَْمِرِه ــفَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي اللَّ فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي اللَّ 

24)(3)  

هي ميل اإلنسان إلى ما يالئم طبعه و " ،ك يحبون أشياء كثيرة محبة طبيعيةإن الناس ال ش -5
ال تذّم إاّل إذا فتلك ، الولد، و الزوجة، و محبة النوم، و الجائع للطعام، و كمحبة العطشان للماء

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُْلِهُكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تُْلِهُكْم  ﴿:، كما قال تعالىتهمحب عنشغلت و  اهلل ألهت عن ذكر

                                                      

 .44ص، للشيخ علي الطنطاوي، تعريف عام بدين اإلسالم(  1)

، محدث، مفت، فقيه، القرشي، الدمشقي ثم، البصروي، الفداء أبو، الدين عماد، كثير بن عمر بن إسماعيل(  2)
 مولده وكان ،هـ 716 سنة سوريا في ولد .نظم وله، اللغة في مشارك، بالرجال عالم، مؤرخ، مفسر، حافظ
 ،من المؤلفات من بينها تفسير القرآن العظيم اً ألف كثير ، من أعمال دمشق بصرى أعمال من" مجدل" بقرية

 .(س/7)البداية والنهاية: انظر. ـه114توفي سنة، والبداية والنهاية
 .دار الفكر، بال طبعة، (6/346) كثير  البن، القرآن العظيمتفسير (  3)
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ِ وو  أَْمَوالُُكمْ أَْمَوالُُكمْ  ِ ََل أَْوََلُدُكْم َعن ِذْكِر هللاَّ  ﴾َمن يَْفَعْل َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن  َمن يَْفَعْل َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن  وو  ََل أَْوََلُدُكْم َعن ِذْكِر هللاَّ
 (1)("8:المنافقون)

 .األطفالفي قلوب  زرع حب اهلل : رابعاً 

 :في قلوب األبناء يبدأ منذ الصغر بغرس حب اهللاهتمام الوالدين  -4

الحب عاطفة نبيلة "ألن  ؛في قلوب األبناء يبدأ منذ الصغر إن اهتمام الوالدين بغرس حب اهلل
، على أعقابه صال يمكن أن ينك ،من تربى على حب اهلل في صغره، و تتواجد في القلوب

يَْرتَدَّ يَْرتَدَّ   َمنْ َمنْ   آَمنُواآَمنُوا  يَا أَيَُّها الَِّذينَ يَا أَيَُّها الَِّذينَ ِ  ِ  ﴿: قال تعالى –من منا اليخطئ، و –قع في الخطأو  مهماو 

ة  ــأَِذلَّة  َعلَى الْ أَِذلَّة  َعلَى الْ   يُِحبُّونَهُ يُِحبُّونَهُ وو  هُ بِقَْوم  يُِحبُّهُمْ هُ بِقَْوم  يُِحبُّهُمْ ــِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي اللَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي اللَّ  ة  ُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ ُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ِ َعلَى َعلَى  ِ اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللاَّ فالبعد ( 54 :المائدة)﴾  ََل يََخافُوَن لَْوَمةَ ََلئِم  ََل يََخافُوَن لَْوَمةَ ََلئِم  وو  اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللاَّ
فإنه سيعود  -العياذ باهلل و  –قد يودي إلى االرتداد عن الدين ، و عن حب اهلل يوقع في الخطأ

يقول ، النية في ذلكصا أن يخل  ، و لذلك يجب على الوالدين أن يستعينا باهلل (2)".إلى الصواب
، متابعة الحبيب، و سقيت بماء اإلخالص، و إذا غرست شجرة المحبة في القلب" :ابن القيم

فرعها ، و أصلها ثابت في قرار القلب ،آتت أكلها كل حين بإذن ربها، و أثمرت أنواع الثمار
، والدان باهلل تحتاج هذه المهمة في البداية إلى أن يستعين ال"، و(3)"متصل بسدرة المنتهى

َربِّ َربِّ  ﴿:يرددان دائماً ، و يسأاله األجر على حسن تربية أوالدهما ابتغاء مرضاته، و فيطلبا عونه

ْر لِي أَْمِريوو  اْشَرْح لِي َصْدِرياْشَرْح لِي َصْدِري ْر لِي أَْمِرييَسِّ ن لَِّسانِي  يَْفقَهُوا قَْولِيوو  يَسِّ ن لَِّسانِي  يَْفقَهُوا قَْولِياْحلُْل ُعْقَدةا مِّ -25: طه)﴾اْحلُْل ُعْقَدةا مِّ
ثم  بعد ذلك تأتي  ،األوالدو ، سليمة بين األهل، و مع ضرورة بناء عالقات صحيحة ؛(28

ألنهم سوف يتحدثون عن أهم  ؛المربين والحرص من الوالدين أو واليقظة، ،االهتمام، و العناية
، وأهم ما يحتاج إليه طفلهم؛ لذلك فإنهم يجب أن يتناولوا هذا الموضوع  بفهم شيء في العالم،

 المترتبة على ذلك ستكون ذات عواقبإن أخطأوا، فإن اآلثار السلبية  أما ود،، و حب، و عمقو 
  (4)".خيمةو 

                                                      

، 634ص، اعتنى به وراجعه عبد الكريم الفضيلي، البن القيم، اْلَجَواُب اْلَكاف ي ل َمن َسَأَل َعْن الدََّواء  الشَّا في(  1)
 .(م6666-هـ7463)بيروت –المكتبة العصرية 

  صيد الفوائدwww.saaid.net/tarbiah/254.htm: http//صبرياللهام "وحب اهلل ورسوله، أوالدنا(  "2)
  .(3/9)، مدارج السالكين البن القيم(  3)
    saaid.net/tarbiah/11.zip: http//أماني زكريا.د.. كتاب أطفالنا وحب اهلل عز وجل( 4)

http://saaid.net/tarbiah/11.zip
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 :أهمية اختيار هذه المرحلة في ترسيخ مفهوم محبة اهلل - 3

 (1).: ذلك لألسباب اآلتيةو ، إن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في ترسيخ مفهوم حب اهلل      
، الذكاء، و الحفظهي مرحلة تتوقد فيها ملكات ، و خلو فكر، و مرحلُة الطفولة مرحلة صفاء - أ

األشغال التي تشغل القلب في المراحل األخرى، فوجب ، و لعل ذلك بسبب قلة الهمومو 
 . توجيهها الوجهة الصحيحة، و استغالل هذه الملكات

لم تلوث عقَله ، و لم يتلبس الطفل فيها بأفكار هدامة، براءة، و مرحلة الطفولة مرحلُة طهر -ب
بخالف لو بدأ التوجيه ، ده عن االهتمام بالناحية الدينيةالتي تص، الميوُل الفكرية الفاسدة
ول دون تقبله لما تمليه الثقافة تكون قد تشكلت لديه أفكار تحُ ، في مراحل متأخرة قليال

 . الدينية
الفرُد المسلم تتناوشه األفكار ، و كالقرية الصغيرة، أصبح العاَلم في ظل العولمة الحديثة -ج

أو تشوش عليه عقيدته، ، هالتي قد تصده عن دين، و كل ناحيةالمختلفة من ، و المتضادة
هذه  ايواجهو ، و على بصيرة من أمرهم اليكونو ، فوجب تسليح المسلمين بالثقافة الدينية

  .اعيةو  بعقول، األفكار
حسن استقامته في ، و في تقويم سلوكه بالغاً  غرس الثقافة الدينية في هذه المرحلة يؤثر تأثيراً  -د

 عضوًا فعاال في المجتمع، و ديهبارًا بوال، فينشأ نشأة سليمة، المستقبل
غرس حب اهلل لدى األبناء يجب أن يبدأ فورًا، ولكن بخطوات متدرجة تتناسب مع عمره،   -3

 المرحلة العمرية للطفل، وسماته الشخصية، يجب مراعاة متطلباتف". قدراتهو 
أننا إذا اهتممنا بالطفل األول كان ذلك وكلما بدأنا مبكرين كان ذلك أفضل، كما ...وظروفه

أيسر، وأكثر عونًا على مساعدة إخوته األصغر على حب اهلل تعالى؛ ألن األخ األكبر هو 
الطريقة المناسبة ، و يجب أيضًا اختيار الوقتو   ،قدوتهم، كما أنه أكثر تأثيرًا فيهم من الوالدين

 كلما أصبح، و نما، و كلما كبر الطفل" من المعلوم أنه ، و (2)"للحديث في هذا الموضوع معهم
-االتجاهات ، و اقعًا تحت تأثير سلطات المجتمع المتضاربة المقاصد، المختلفة الميولو 

، أصبح أشد تعقدًا، فالتربية، و زاد األمر صعوبة -بلدته، و زمالئه، و الجيران، و كالمدرسة
معظم اآلباء هذه األيام خير شاهد على كما أن هذا االرتباك الكائن في عقول . اجب شاقو 

 (3)".صدق هذه الحقيقة
                                                      

 .(661-7/660)، لجاسر بركات، في اإلسالمموسوعة تربية األوالد : انظر(  1)
  saaid.net/tarbiah/11.zip: http//أماني زكريا.د.. أطفالنا وحب اهلل عز وجل(  2)
كتاب الكتروني ، دار الكتاب الحديث القاهرة ،7ط، 34ص ،لنور الدين ابو لحية، والدبعاد الشرعية لتربية األاأل( 3)

 / noursalam.free.fr: http//على موقع
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 :وفيما يلي توضيح كيفية تعليمهم حب اهلل في شتى المراحل-1

نَّة -أ  :مرحلة األج 
يعتاد ، و الذي يصل أيضًا إلى الجنين، يجب أن ُتكثر األم من االستماع إلى القرآن الكريم 

الدة السيدة و  لنا في امرأة عمرانو . المستقبلة إن شاء اهللفيظل مرتبطًا به في حياته ، سماعه
راا فتقبل مني رَ رَ   ﴿:مريم األسوة الحسنة حين قالت راا فتقبل مني بِّ إني نََذرُت لك ما في بطني ُمحرَّ بِّ إني نََذرُت لك ما في بطني ُمحرَّ

فتقبَّلها ربُّها بقَبول فتقبَّلها ربُّها بقَبول ﴿: ، فكانت النتيجة(35: آل عمران)﴾إنك أنت السميع العليمإنك أنت السميع العليم

 (37: آل عمران)﴾َحَسنَحَسن

 : بعد الوضع حتى السنة الثانية مرحلة ما -ب 
 ىرقيُ يجب أن ف، مثل الصفحةيكون الوليد  ،النمو، و يبدأ بالرضاعة، و فلبعد أن يولد الط

، القرآن الكريمسماع  يتعودأن و ، -السنة المطهرة ، و المأخوذة من الكتاب -الرقية الشرعية ب
ذا أراد أن ، و أمامه دائماً  ر اهلل ذكعلى  الحرصادة نمو الوعي عند الطفل يجب مع زيو  ا 

ذا أصبح أكث، و (يا رب ): مع قولبيده يؤخذ فيجب أن ، قادرًا على النطقصار ، و يحبو ر ا 
 .عتادها حتى يمع ترديدها ، لم الشهادتينعلى التلفظ بالكلمات عُ  قدرة

 : المرحلة من سنتين إلى ثالث سنوات -ج 
ذلك حسب قدرته ، و بعض قصار السور  فيحفظ، طفل متفتح الذهنفي هذا العمر يكون ال

دراكه، و عيهو  كلما زاد، و دكذلك تحفيظه بعض األناشي، و على الحفظ  أن اهلل هو: أمامه  ددرُ  ،ا 
لذلك ، و إلخ...اللعب، و السيارة، و المنزل، و هو الذي أعطانا المال، و الماء، و الذي رزقنا الطعام
 ال نعبد سواه ، و ذلك بأن نعبده، و نغضبهال ، و أول شكر له هو أن نحبه، و فهو جدير بالشكر

 : المرحلة من الثالثة حتى السادسة -د 
في أحسن  -في هذه المرحلة -اقتداؤه بأهله، و استفادته منها، و يكون استقبال الطفل للمعلومات

رواية ، و لذا يجب االستفادة من هذا في تأليف، حاالته، كما يكون شغوفًا باالستماع للقصص
تحدث عن اهلل الينبغي حين ، و يم الذي نتمناه لهوجهه للتصرف بالسلوك القو القصص التي ت

 نحن، و فاهلل موجود في السماء، د عن المبالغاتابتعاال، و تحري الصدق ،معه في هذا العمر
هو يرانا في كل ، و أقوى من كل شيء، و هو أكبر من كل شيء، و نرفع أيدينا عندما ندعوه

 .خلق لنا كل ما نحتاجه، و علينا أن نحبه ألنه خلقنا، و احدنو  لو كنا، و يسمعنا، و مكان
 : العاشرة، و مرحلة ما بين السابعة -هـــــ

ففيها تبدأ َملكاته ، لذا ال يصح التهاون بها على اإلطالق، وهي مرحلة غاية في األهمية
من خالل و  ،صاحبيُ يحتاج في هذه المرحلة إلى أن ف، الفكرية في التفتح بشكل جيد، و العقلية
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قال ، و له هدية مثالً  حضرفإذا أُ ، غرس في نفسه فكرة العبودية هلل تعالى بشكل عميقيُ ذلك 
من الضروري بناء قاعدة ، و أن اهلل تعالى أيضًا يستحق الشكر فهو المنعم األولب كرذُ ، (شكراً )

وعة أو موس ،مكافأته بقصة، و تعليمية اختيارية لدى الطفل من خالل تشجيعه على القراءة
 . هيختار بنفسل ،مكتبـةاليمكن اصطحابه إلى ، و ذابة مفيدةأو مجلة ج ،أو كتاب نافع ،مبسطة

 : ما بعدها، و مرحلة العاشرة -ز 
التشبث ، و االعتداد بالنفس، و في هذه المرحلة يظهر بوضوح على الطفل مظاهر االستقالل

المرحلة يود التحرر مما يظن أنه  في هذهو  ،تعليماتهما ، و التمرد على نصائح الوالدين، و بالرأي
، ألنها تعيد بناء الطفل العقلي ؛والحق أن هذه المرحلة خطيرة فيميل أكثر إلى أصدقائه،، قيود
مما ، و خيمة إن أسيء التعامل مع الطفل فيهاو  قد تؤدي إلى عواقب، و الفكري من جديدو 

 ،أن يبدآ معه من الطفولة المبكرة الوالدين في األخذ بيده إلى الصواب يساعد على نجاح
هما اآلن ، و ألنهما قاما بوضع األساس الصحيح ؛في هذه الفترة كبيراً  فعندئذ  لن يجدا عناءً 

: مما يجدي أيضًا مع أطفالنا في هذه المرحلة، و آخر يضيفان إلى جهديهما السابق جهداً 
تمية الخالف في الرأي بين يعرف ح، و هو حوار يحترم الرأي اآلخرو  ،الحوار الهادئ الهادف

اإليمانية عند الحديث بهذا ، و ينبغي أن نراعي حالته النفسيةو . تقبله، و آداب الخالف، و البشر
ذا رأيناه يحتاج إلى من يوقفه عند ، و رغَّبناه، الشأن، فإذا رأيناه يحتاج إلى أمل في رحمة اهلل ا 

فناه من عقاب اهلل، حده شيئًا ف العقيدة  شرح التدرج فيال بد مع هذه المرحلة ، و (1).خوَّ
، المشايخكتدرجنا في تعليم أبنائنا في المراحل التعليمية المختلفة ، وذلك من خالل التردد على 

 (2).علم طلبة المشاركة و 

  

                                                      

  saaid.net/tarbiah/11.zip: http//أماني زكريا.د.. أطفالنا وحب اهلل عز وجل: انظر(  1)

  العقيدة،للشيخ ابراهيم الفارس تلقي في السلف منهج:أنظر  (2)
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=117 
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 املبحث الثاني
 وترسيخ، اإلميان بالنبوات

 حب النبي 
 

 : ويشتمل على تمهيد، وثالثة مطالب
 .اإليمان بالنبوات: المطلب األول   
  .ترسيخ حب النبي :المطلب الثاني  
ظهار شخصيتهريف النشء بالنبيـتع: المطلب الثالث    .، وا 
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 تمهيد

 اصطالحاً ، وتعريف النبوة لغةً 

 
 :تعريف النبوة لغةً  -أوالً 

َذ من النَّْبوة  ا  ن و  قال ،النبيُّ هو من َأْنَبَأ عن الّله َفُتر ك َهمزه" هي االرتفاع عن ، و النَّباوة  ، و ُأخ 
ارتفع من األرض فإن جعلت  النََّباَوُة ما، و النَّْبَوةُ "، و(1)"اأَلرض َأي إ نه َأْشَرف على سائر الَخْلق 

 (2)"منه أي أنه شُرف على سائر الخلق يَّ مأخوذاً النَّب

هو االرتفاع، كأنَّه مفّضل على سائر الناس ، و من النَّْبوة يقال إّن النبّي ": وقال ابن فارس
 . الطريق: يقولون النَّبيّ و . بَرْفع منزلته

 (3)"مكاَن النَّب ي  من الكاث ب ***  ألْصَبَح رتمًا ُدقاَق الَحَصى   :قال

 :تعريف النبوة اصطالحاً  -ثانياً  
بالرؤيا الصالحة، من أوحي إليه بملك، أو ُألهم في قلبه، أو نبه ": عرفها الجرجاني فقال

ألن الرسول هو من أوحي إليه جبرائيل  ؛حي النبوةو  فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق
بين ذوي العقول من عبيده إلزاحة ، و سفارة بين اهلل" :النبوة هيو (4)".خاصة بتنزيل الكتاب من اهلل

  (5)".بما تسكن إليه العقول الذكية النبي سمي به لكونه منبئاً ، و معادهم، و عللهم في معاشهم

 فإن به، اهلل أنبأ بما ينبئ هوو  ،اهلل ُينبئه الذي هو: النبي: "6تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 (7)."رسول فهو إليه؛ اهلل من رسالة ليبلغه اهلل أمر خالف من إلى ذلك مع ُأرسل

 
                                                      

 .(73/366)، بن منظورال، لسان العرب( 1)
   .بيروت–دار الفكر ، بال طبعة، 044ص، راجعه لجنة من علماء العربية، لرازيل مختار الصحاح ( 2)

 .7669ص، البن فارس، معجم مقاييس اللغة(  3)

 .633ص، للجرجاني، التعريفات( 4)

ط دار ، 097ص، محمد رضوان الداية.التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي تحقيق د(  5)
 .دمشق، بيروت (هـ 7476)دار الفكر ،الفكرالمعاصر

 علوم فى فقه، هجري007ولد سنة، حران عالم البارع الخطيب المفسر المفتي العالمة االمام: تيمية ابن(  6)
 وبقلعة ،واالسكندرية ،والقاهرة ،مصر بقلعة وحبس ،مرات وأوذي امتحن، ذلك وغير الكالم وعلم ،سالماإل

 .(7/744)األعالم للزركلي: انظر(. هـ164سنة: ت)مرتين دمشق
 .بيروت-دار القلم ، بال طبعة، 633ص، البن تيمية، النبوات( 7)
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 المطلب األول

 واتــان بالنبــاإليم

 :األنبياءالحكمة من إرسال -أوالً 
فكان البد ، حاشاه أن يترك عباده بال دليل ؛ ألن اهلل ن اإليمان باألنبياء ضرورة حتميةإ

 .يهديهم سبيل الرشاد، و ليقود الناس ؛من إرسال نبى تتوافر فيه صفات الكمال البشري

اإليمان بالنبوة ليس باألمر العجيب بعد اإليمان بكمال ": يقول الدكتور يوسف القرضاوي
تكريمه لإلنسان، بل هذا اإليمان فرع عن ، و تدبيره للعالم، و رعايته للكون، و رحمته، و حكمته، و اهلل
يسخر له ما في الكون جميعًا، ثم يتركه يتخبط على غير ، و البد، فما كان اهلل ليخلق اإلنسانو  ذلك

أن يهيئ له ، و ياهدى، بل كان من تمام الحكمة أن يهديه سبيل اآلخرة كما هداه سبيل الحياة الدن
  (1)".زاده الروحي، كما هيأ له زاده المادي

يجزيهم ، و ينهاهم، و يتركهم هماًل دون أن يأمرهم، و يكن اهلل سبحانه ليدع عباده سدىً  فلم
  **أَنَُّكْم إِلَْينَا َل تُْرَجعُوَن أَنَُّكْم إِلَْينَا َل تُْرَجعُوَن وو  أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاا أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاا  :ىقال تعال، أيديهم على ما كسبت

هُ فَتََعالَى فَتََعالَى  هُ اللَـّ  ( 116- 115 :المؤمنون) َملُِك اْلَحقُّ َل إِلَهَ إَِلَّ هَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ َملُِك اْلَحقُّ َل إِلَهَ إَِلَّ هَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ ــالْ الْ اللَـّ

، إن اهلل سبحانه قد مضت سنته في خلقه أن يكونوا أنواعًا مختلفة على طرائق شتى
الحقائق ، و الناس مختلفةوعقول  ،مميزاته، و ميوله أو خواصه، و لكل نوع غرائزه، طبائع متباينةو 

فكان ال بد من إرسال األنبياء ليكون قولهم الفصل  ،هم تتضارب على حسب مفهومهم لألمرعند
 .فيما اختلف فيه الناس

، تتنازع الفرد قواه ،ما كان من الحكمة أن يترك اإلنسان لنفسه": يقول الدكتور النابلسي
نما كانت الحكمة في عكس ، و صالحها المتضاربةم، و تتنازع الجماعة أهواؤها، و ملكاته المختلفةو  ا 

يقيموا الموازين بالقسط بين ، و الناس إلى اهلل اة في إرسال رسله بالبينات، ليهدو كانت الحكم. هذا
 (2)".العباد

                                                      

 .37ص، اإليمان والحياة للشيخ القرضاوي( 1)

 .37ص، مرجع السابقال( 2)
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 :لوازم اإليمان باهلل -ثانياً 
ينكر دام  ما يصح إيمان أي إنسان ال، و إن اإليمان باألنبياء ركن من أركان اإليمان

فإذا كّنا ، اإليمان برسل اهلل: فمن لوازم اإليمان باهلل"  .أو حتى إنكار أحدهم ،اإليمان باألنبياء
ما ، معه أوراق اعتماده فال بد من أن نعترف بهو  إذا جاء السفير، نعترف بدولة ما فنعترف بسفيرها
يمان بالرسل من العقائد اإل، و فمن لوازم اإليمان باهلل اإليمان برسله، دمنا باألصل معترفين بدولته
 ،ليس فرض كفاية، و معرفتها فرض عين، و يجب أن ُتعلم بالضرورة، التي لو أنكرها اإلنسان لكفر

هذا يقتضي اإليمان ، أن يصدق اإلنسان في كل ما يخبرنا اهلل عنه: من مقتضى اإليمان باهللو 
 (1)".برسله الذين أخبر عنهم في كتابه

لذلك امتألت آيات القرآن الكريم ، و يماناألركان األساسية لإلمن "ألنبياء إن اإليمان با
جال، و أحوالهم لتمأل القلوب محبة لهم، و ذكر قصصهم، و بالثناء عليهم ، وتشحن الطاقات قدوة ،الً ا 

فاق العليا ، فيعيش المؤمن في صحبة النماذج الطاهرة الرفيعة، فيترفع من خاللها إلى اآلاً سلوكو 
وخير مصدر ـ بل يكاد يكون المصدر الوحيد للتعرف على حقيقة الرسل ـ  ،من الكمال اإلنساني

 ،المرشد لكمالهم ،سالمه عليهم ـ هو القرآن الكريم، فهو الكتاب المؤرخ لحياتهم، و صلوات اهلل
  (2)".التحريفات العظيمة التي لحقتهم، و المصحح لألخطاء الكثيرة

فإن ذلك يوجب عليَّ أن أكون  في عقيدتي؛ وحتى أكون مسلماً " :يقول األستاذ فتحي يكن
 ومنشئهم، ،وبغاية خلقهم ،وأنزل الكتب؛ لتعريف الناس به ،قد أرسل الرسل  مؤمنًا بأن اهلل

 (3)."المعجزة الخالدة الذي أيده اهلل بالقرآن الكريم، وكان آخر أولئك الرسل الكرام محمد  ،ومعادهم

بَْت قَْوُم نُوح  اْلُمْرَسلِينَ : تعالىويقول سيد قطب تعليًقا على قوله 
بَْت قَْوُم نُوح  اْلُمْرَسلِينَ َكذَّ
 (175 :الشعراء)َكذَّ

، احدةو  يذكر أنهم كذَّبوا المرسلين، فالرسالة في أصلها لكن اهلل ، و وقوم نوح لم ُيَكذ بوا إالَّ نوًحا"
خالص العبودية له، فَمْن َكذَّب بها فقد َكذَّب بالمرسلين أجمعين، ، و هي دعوة إلى توحيد اهللو  فهذه ا 

 (4)."دعوتهم أجمعين

                                                      

لفضيلة الدكتور محمد راتب ، اإليمان باألنبياء والرسل وبما أنزل عليهم: (03-64)الدرس  العقيدة اإلسالمية( 1)
 www.nabulsi.com/blue/ar/art.php: http// 7914-6-66النابلسي 

 .القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،7ط، 34ص، لنور الدين ابو لحية، والدبعاد الشرعية لتربية األألا( 2)

 .70ص، لفتحي يكن، نتمائي لإلسالماماذا يعني (  3)

 (.3/6061)قطبلسيد ، في ظالل القرآن(  4)
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         .توقيرهم، و جوب احترام األنبياءو  :ثالثاً 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ََل وو  فَََل فَََل   :اهلل قد قال ف ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ََل َربَِّك ََل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ َربَِّك ََل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ

ا قََضْيتَ  ا ِممَّ ا قََضْيتَ يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرجا ا ِممَّ ا وو  يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرجا ا يَُسلُِّموا تَْسلِيما َما َما وو  :ىقال تعال، و (65: النساء)يَُسلُِّموا تَْسلِيما

هُ ََل ُمْؤِمنَة  إَِذا قََضى ََل ُمْؤِمنَة  إَِذا قََضى وو  َكاَن لُِمْؤِمن  َكاَن لُِمْؤِمن   هُ اللَـّ ا أَْن يَُكوَن لوواللَـّ ا أَْن يَُكوَن لَرُسولُهُ أَْمرا اْلِخيََرةُ ِمْن اْلِخيََرةُ ِمْن   هُمهُمـَـ َ َرُسولُهُ أَْمرا

، االنقياد ألمره، و اإلذعان لها، و تباع سنتهايكون ب فتمام األدب معه (. 36: حزاباأل)أَْمِرِهمْ أَْمِرِهمْ 
 :وهذا يعني  ،التصديقو ، تلقي خبره بالقبولو 
 .احترامهم، و وجوب تعظيم األنبياء .أ 

، تقديرهم، و بل توجب إجاللهم، إن عقيدة المسلم ال توجب عليه اإليمان بجميع األنبياء فحسب
هم نور ، و صفوة اهلل من خلقه، و ألنهم خير البشر، تعظيمهم التعظيم الالئق بهم، و توقيرهمو 

، ال سبيل إلى السعادة، و حشتهاو  آنَس القلوَب م ن، و الهداية الذي أضاء األرض من ظلمتها
 .بسببهم، و الفالح إال بهمو 

، بعد موته اعلم أن حرمة النبي و  فصل": في كتابه الشفا (1)وقد نقل القاضي عياض
سماع ، و سنته، و ذكر حديثهو ، ذلك عند ذكره ، و تعظيمه الزم كما كان حال حياته، و توقيرهو 

عن أبي إبراهيم التجيبي ف ، صحابته، و تعظيم أهل بيته، و عترته، و آله معاملة، و سيرته، و اسمه
يسكن ، و يتوقر، و يخشع، و أن يخضع ُذكر عنده اجب على كل مؤمن متى ذكره، أوو  :أنه قال

جالله بما كان يأخذ به نفسه لو  كان بين يديه، و يأخذ في هيبته، و في حركته يتأدب بما ، و ا 
أئمتنا الماضين ، و هذه كانت سيرة سلفنا الصالحو " :عياض بقولهعلق القاضي ، و أدبنا اهلل به

"(2) 

 . إيذائهأو   تحريم االستهزاء بالنبي .ب 

هذا ال يجتمع مع ، و المحبة، و هو تمام التعظيم إذًا الواجب تجاه األنبياء عليهم السالم جميعاً 
 .االستهزاء بهم، و تنقصهم

جماع األمة ما يجب من الحقوق للنبى ، و السنة، و قد تقدم من الكتاب" ما يتعين له من ، و ا 
كرام، و تعظيم، و توقير، و بر على أجمعت األمة ، و بحسب هذا حرم اهلل تعالى أذاه في كتابه، و ا 

                                                      

 ،واللغة ،والنحو ،وعلومه الحديث في وقته إمام كان، هجري410ولد سنة، عياض السبتي الفضل أبو القاضي(  1)
ثم اشتغل بالقضاء في ، دخل األندلس طالبًا للعلم، المفيدة التصانيف وصنف ،وأنسابهم ،وأيامهم ،العرب وكالم

 (.73/34)النبالءسير أعالم : انظر. هجري344توفي سنة، غرناطة
طبع ، مكتبة االيمان، بال طبعة، تحقيق علي محمد البجاوي، للقاضي عياض، بتعريف حقوق المصطفى الشفا( 2)

 .بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
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هُ هُ ــَرُسولَهُ لََعنَهُُم اللَّ َرُسولَهُ لََعنَهُُم اللَّ وو  هَ هَ ــإِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن اللَّ إِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن اللَّ   :قال اهلل تعالى، قتل منتقصه من المسلمين

ْنيَافِي فِي  ْنيَاالدُّ ِهيناا وو  اْْلِخَرةِ اْْلِخَرةِ وو  الدُّ ِهيناا أََعدَّ لَهُْم َعَذاباا مُّ  (1)( "58:األحزاب)  أََعدَّ لَهُْم َعَذاباا مُّ

 .حكم من سب أنبياء اهلل تعالى .ج 

 ،استخف بهمو  ...حكم من سب سائر أنبياء اهلل تعالىو : "يقول القاضي عياض رحمه اهلل
الواقع على من سب أي نفس الكم  "(2)جحدهم حكُم نبينا ، و أنكرهم أو كذبهم فيما أتوا به، أو

 . يقع على سائر األنبياء نبينا محمد

من األنبياء   من خصائص األنبياء أن من سب نبياً : "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل
بما جاء به كان مرتدًا، فإن اإليمان ال ، و كان مرتدًا، كما أن من كفر به، و قتل باتفاق األئمة

 .هذا أمر من الوضوح بمكان، و (3)"رسله، و كتبه، و ئكتهمال، و يتم إال باإليمان باهلل

  

                                                      

 .(6/960)، المصدر السابق(  1)
 (6/7691)للقاضي عياض ، بتعريف حقوق المصطفى الشفا( 2)
 .وقف هلل تعالى–طبع على نفقة أحد المحسنين  (7/607)، البن تيمية، الصفدية( 3)
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 المطلب الثاني
 النبيترسيخ حب 

ان ال يستقيم إيمان إنس ،مبدأ من مبادئه، و هو أصل من أصول هذا الدين ن حب النبي إ
، وثهـمبع إذ إنه  ،فهي مرتبطة بمحبة اهلل  ،ال يصح لمسلم أن يكون مترددًا فيه، و بدونه

نفهمهم ، و جب علينا أن نغرس في نفوس أبنائنا حب النبي و  لذلك مجتباه ؛، و مصطفاه، و رسولهو 
كما بينها  فكان ال بد من بيان منزلة الرسول ؛  هي من محبة اهلل أن محبة الرسول 

 (1).الشرع

  :في التشريع اإلسالمي الشريف مكانة حب النبي  -أوالً 

 .في القرآن الكريممكانة حب النبي  .أ 

قُْل إِن قُْل إِن : ىمنها قوله  تعال، في الكثير من اآليات القرآنية  بحب اهلل  لقد اقترن حبه 

تَِجاَرةٌ تَِجاَرةٌ وو  أَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَهاأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَهاوو  َعِشيَرتُُكمْ َعِشيَرتُُكمْ وو  أَْزَواُجُكمْ أَْزَواُجُكمْ وو  إِْخَوانُُكمْ إِْخَوانُُكمْ وو  أَْبنَاُؤُكمْ أَْبنَاُؤُكمْ وو  َكاَن آبَاُؤُكمْ َكاَن آبَاُؤُكمْ 

َن هللاِ َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها   تَْخَشْوَن َكَساَدَهاتَْخَشْوَن َكَساَدَها َن هللاِ أََحبَّ إِلَْيُكم مِّ ِجَهاد  فِي َسبِيلِِه ِجَهاد  فِي َسبِيلِِه وو  َرُسولِهِ َرُسولِهِ وو  أََحبَّ إِلَْيُكم مِّ

  قوله، و (24 :التوبة) هللاُ َلَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ هللاُ َلَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ وو  فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي هللاُ بِأَْمِرهِ فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي هللاُ بِأَْمِرهِ 
: َّـ َّ اللاللوو  يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ وو  هللاُ هللاُ هَ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم هَ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم ــإِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اللَّ إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن اللَّ قُْل قُْل هُ َغفُوٌر َرِحيٌم هُ َغفُوٌر َرِحيٌم ـ

(31:آل عمران) 
 . في السنة المطهرةمكانة حب النبي  .ب 

كما بينها  ،هي مكانة حبه ان نعرف ما يجب أوالً  ،وبنافي قل لكي تترسخ محبة النبي 
 :من خالل أحاديثه بنفسه رسول اهلل 

 الل هُ  َيُكونَ  َأنْ :  اإِليَمانِ  َحاَلَوةَ  ِبِهن   َوَجدَ  ِفيهِ  ُكن   َمنْ  َثاَلث   {: قال رسول اهلل  عن .4
في  عوديَ  َأنْ  َيْكَرهَ  َوَأنْ ، هللِ  ِإال   ُيِحبُّهُ  الَ  مرءالْ  ُيِحب   َوَأنْ  ، ، ِسَواُهَما ِمم ا ِإَلْيهِ  َأَحب   َوَرُسوُلهُ 
 (2) } الن ارِ  ِفي ُيْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما ُه اهلل ِمنهاَبعَد َان َأنَقذَ  الُكفر

 (3)}..َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  َأَحب   َأُكونَ  َحت ى َأَحُدُكمْ  ُيْؤِمنُ  ال {: رسول اهلل قال .3
 َرُسولُ  َفَقالَ  ، َنْفِسي ِإال َشْيء   ُكلِّ  ِمنْ  ِإَلي   َأَحبُّ  أَلْنتَ   الل هِ  َرُسولَ  َيا {: قال عمر .4

 اآلنَ  َفَأْنه:  ُعَمرُ  َقالَ  ، َنْفِسكِ  ِمنْ  ِإَلْيكَ  َأَحب   َأُكونَ  َحت ى ، ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوال ِذي ، ال: الل هِ 

                                                      

 .(7/669)، لجاسر بركات، سالمموسوعة تربية األوالد في اإل: انظر(  1)
 .70رقم، 70ص، حالوة االيمانباب ، كتاب اإليمان، أخرجه البخاري في صحيحه(  2)
 .74رقم، 73ص، من اإليمان باب حب الرسول ، كتاب اإليمان، المصدر السابق(  3)
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جواب ": (2)يقول الحافظ ابن حجر (1)} ُعَمرُ  َيا اآلنَ : َفَقالَ  ، َنْفِسي ِمنْ  ِإَلي   ألنت َأَحبُّ 
 ،أحب إليه من نفسه ثم تأمل فعرف باالستدالل أن النبي  ،كان بحسب الطبع عمر أوالً 

، فأخبر بما اقتضاه االختيار ،األخرىو  لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا
 (3)".أي اآلن عرفت فنطقت بما يجب }اآلن يا عمر{:لذلك حصل الجواب بقوله و 

 َقالَ ؟  َلَها َأْعَدْدتَ  َما: َقالَ ؟  الس اَعةُ  َمَتى الل هِ  َرُسولَ  َيا {: فقال جاء رجل إلى النبي  .1
يقول أْحَب  َمنْ  َمعَ  المرء:َقالَ ،  َوَرُسوَلهُ  الل هَ  ُأِحبُّ  َوَلِكنِّيعمل  َكِثيرِ  ِمنْ  َلَها َأْعَدْدتُ  َما:

 بُ حِ أنا أُ و  :ثم قال" بحَ ن أَ ع مَ مَ  رءُ المَ ": فما فرحنا بشي كفرحنا بقول النبي : أنس
ن لَ ، و معهُ مَ  رَ حشَ ن أُ أَ  اهللَ  وأرجُ ، و مرعُ ، و كرا بَ أبَ ، و  اهللِ  ولَ سُ رَ  مثل ل بِ م أعمَ ا 

 (4).}همأعمالِ 
 . التابعين، و في قلوب الصحابة مكانة حب النبي  .ج 

، إنما بها ىيشد غان  أال ، و الفتات ترفع، و عند أصحابه ليس مجرد شعارات إن حب الرسول 
وقد  ،مشاعر تلغي مشاعر الذاتو  محبة ثبتت بالبرهان العملي أنها محبة تفوق محبة النفس،

هو ما ، و السلف الصالح للنبي ، و المشاهد التي تعكس مدى حب الصحابة، و تعددت الصور
 :برز في المواطن اآلتية

كان قد ، و جداً  سالمه متأخراً إكان و  -بكر يأبو سيدنا أب-كة أسلم أبو قحافة تح ميوم ف .4
فقال  يبايع النبي ، و ليعلن اسالمه ذهب به الى النبي ، و عمي، فأخذه سيدنا أبو بكر

 الش ْيخَ  َتَرْكتَ  َهال:  َفَقالَ  ، الل هِ  َرُسولِ  ِإَلى  -ُقَحاَفةَ  َأِبي- ِبَأِبي ِجْئتُ  {: أبو بكر 
 (5) }" ِعْنَدَنا اْبِنهِ  أَلَياِدي َلَنْحَفَظهُ  ِإن ا:  َقالَ  ، َيْأِتَيكَ  َأنْ  َأَحقُّ  ُهوَ  َبلْ :  َفُقْلتُ  ،  آِتَيهُ  َحت ى

                                                      

 .0036رقم، 7339ص، باب يمين النبي، كتاب األيمان والنذور، أخرجه البخاري في صحيحه(  1)

 ،بفلسطين عسقالن من أصله ،والتاريخ العلم أئمة من العسقالنى الكنانى محمد بن على بن أحمد: ابن حجر(  2)
 وأشهرها منها ؛كثيرة تصانيفه ،مرة القضاء وولي ،طلبه فى ورحل ،الحديث على انكب ،بالقاهرة ووفاته ،مولده
  .(7/714)موسوعة األعالم للزركلي: انظر. هجري436توفي سنة .البخارى صحيح شرح فى البارى الفتح

باب كيف كانت يمين النبي ، كتاب األيمان والنذور، البن حجر العسقالني، فتح الباري  شرح صحيح البخاري(  3)
 ،(77/364) ،دار الفكر -بال طبعة. 

 .1733رقم. 7464ص، باب القضاء والفتيا في الطريق، كتاب األحكام، أخرجه البخاري في صحيحه(  4)
الرسالة – 7ط، 60930رقم ، (44/371)، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، رواه أحمد في مسنده( 5)

  .سناده حسنإ : قال شعيب األرنؤوط، (م7991-هـ7471)
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  الذي بايع النبي  حب أني انك هألن يق ؛فبكى سيدنا أبو بكر الصد.. وأسلم ابو قحافة
ر من فرحته لفرح النبي أكب، سبحان اهلل(1).أبو طالب، ألن ذلك كان سيسعد النبي أكثر

 ؟فرحته ألبيه

َأب ي  ، َوَلَيْوم  م نْ  آل  ُعَمرَ  َخْير  م نْ  َأب ي َبْكر   َواللَّه  َلَلْيَلُة م نْ  : "قال عمر بن الخطاب  .3
،  َأُبو َبْكر   َوَمَعهُ  اْلَغارِ  ِلَيْنَطِلَق ِإَلى َلَقْد َخَرَج َرُسوُل الل ِه {،  آل  ُعَمرَ  َخْير  م نْ  َبْكر  

: " ، َفَقاَل  َفَجَعَل َيْمِشي َساَعًة َبْيَن َيَدْيِه ، َوَساَعًة َخْلَفُه َحت ى َفِطَن َلُه َرُسوُل الل ِه 
َيا َرُسوَل الل ِه ، َأَذُكُر : َفَقاَل " َوَساَعًة َخْلِفي ؟ ، َما َلَك َتْمِشي َساَعًة َبْيَن َيَدْي  َأَبا َبْكر   َيا

، َلْو َكاَن  َأَبا َبْكر   َيا: " الط َلَب َفَأْمِشي َخْلَفَك ، ُثم  َأَذَكُر الر ْصَد ، َفَأْمِشي َبْيَن َيَدْيَك ، َفَقاَل 
ال ِذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ ، َما َكاَنْت ِلَتُكوَن َنَعْم ، وَ : َقاَل " َشْيء  َأْحَبْبَت َأْن َيُكوَن ِبَك ُدوِني ؟ 

َمَكاَنَك َيا َرُسوَل  : َأُبو َبْكر   ِمْن ُمِلم ة  ِإال  َأْن َتُكوَن ِبي ُدوَنَك ، َفَلم ا اْنَتَهَيا ِإَلى اْلَغاِر َقالَ 
ى ِإَذا َكاَن ِفي َأْعاَلُه َذَكَر َأن ُه َلْم َيْسَتْبِرِئ ، َفَدَخَل َواْسَتْبرََأُه َحت   اْلَغارَ  الل ِه ، َحت ى َأْسَتْبِرَئ َلكَ 

: َمَكاَنَك َيا َرُسوَل الل ِه ، َحت ى َأْسَتْبِرَئ اْلُحْجَرَة ، َفَدَخَل َواْسَتْبرََأ ، ُثم  َقاَل : اْلُحْجَرَة ، َفَقاَل 
آِل  ي َنْفِسي ِبَيِدِه ِلِتْلَك الل ْيَلُة َخْير  ِمنْ َوال ذِ  : ُعَمرُ  ، َفَقالَ اْنِزْل َيا َرُسوَل الل ِه ، َفَنَزَل 

 .(2).{ ُعَمرَ 
.. اْسَتُووا{: للجيش فقال النبي  ،سط الجيشو  اقف فيو  يوم غزوة أحد (3)زّيةغاد بن سو  .4

: َفَقاَل َسَوادُ " َسَواداْسَتِو َيا : "اْسَتِقيُموا، َفَيْنُظُر الَنِبُي َفَيَرى َسَواَدًا َلْم َيْنَضِبْط، َفَقاَل الن بُي 
 َنَعْم َيا ِرُسوَل اْلل ه، َوَوَقف، َولِكن ُه َلْم َيْنضِبْط، َفَجاَء الن ِبُي ِبِسَواِكِه، َونَغَز َسَواَدًا ِفي َبْطِنهِ 

! َحِق َفَأْقِضنيَأْوَجْعَتِني َيا َرُسوَل اهلل، َوَقْد َبَعَثَك اهلُل ِبالْ : ، َفَقاَل َسَوادُ "اْسَتِو َيا َسَواد: "َقالَ 
َفاْنَكَب َسَواُد َعَلى َبْطِن الن ِبي ". اْقَتص يا َسَواد: "َفَكَشَف الن ِبُي َعْن َبْطِنِه الَشِريَفة، َوَقالَ 

َيا َرُسوَل اهلل َأُظن َأن  َهَذا الَيْوم َيْوم َشَهاَدة ، َفَأْحَببُت : ُيَقِبَلَها، َوَيُقول َهَذا َما َأَردُت، َوَقال
 (4).}َيُكوَن آِخُر اْلَعْهِد ِبك  َأْن َتَمَس ِجْلِدي ِجْلِدك َأنْ 

                                                      

 -دار الكتب العلمية—7ط، (1/799)، البن حجر العسقالني، الصحابةصابة في تمييز إلا: انظر( 1)
 .(م7993-هـ7473)لبنان

بال طبعة ، (3/714)، البن كثير، البداية والنهاية، (7/676)، للذهبي، هذا األثر ورد في سير أعالم النبالء( 2)
 .بيروت –دار الكتب العلمية –

أسد  ، انظربعدها والمشاهد بدراً  شهد، النجار بن عدي بني صحابي من، األنصاري غزية بن سواد( 3)
 .(6/314)الغابة

وصححه ، بيروت–ط دار إحياء التراث العربي ، (6/314)، ُأسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير( 4)
الرياض –مكتبة المعارف للنشروالتوزيع -7ط، 6433رقم، (0/464)األلباني في السلسلة الصحيحة

 .(م7990-هـ7471)



 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 44  

 الفصل األول

ْذع الى رسول اهلل (1)وكان الحسُن البصريُّ  ، رحمه اهلل تعالى  إذا حّدث بحديث  حنين الج 
فأنتم أحقُّ أن تشتاقوا  ،شوقًا إلى لقائه إلى رسول اهلل  الخشبُة تحنُّ ، يا معشَر الُمسلمين": يقوُل 
 . (2) "إليه

، يا معشر المسلمين": - ما أحسَن ما قال الحسُن البصريُّ و . ..": رحمه اهلل وقال ابن كثير
   (3)".أو ليس الرجال الذين يرجون لقاَءه أحقُّ أن يشتاقوا إليه، الخشبُة تحنُّ إلى رسول اهلل شوقًا إليه

بن ان ـعف" .هـأن حرصوا على أن تتبع دوابهم خطى دابتللنبي  بلغ حب الصحابة و 
لعل خفا يقع على خف يعني خف : يقول، و عمر أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها

 (4)"راحلة

 :مظاهر محبة النبي  -اً ثاني 
بل يلزمها  ،تكفي أن تكون في القلب أن المحبة الال بد لنا أن نغرس في نفوس أبنائنا 
المظاهر الواضحة ك البد من ظهور لذل؛ األفعال، و أيضًا أن تظهر آثار هذه المحبة على السلوك

 .المظاهرومن هذه  ،األفعال، و باعها بآثارها على السلوكتْ ا  ، و لمحبة رسول اهلل 
 .التعرف على سيرة النبي  .4

: (5)يقول الدكتور عبد الرحمن النقيب ف ،يؤدي إلى محبته إن التعرف على سيرة الرسول 
لعملية للعقيدة ا، و وترسم الصورة الحية ،معرفة تقدح في قلوبنا حبه معرفة الرسول محمد ف"

 (6)".ولذا كان ال بد من دراسة سيرته ،اإلسالمية النقية
 

                                                      

 ما: قتادة قال، وأعتق، المدينة سكن ثابت بن زيد مولى، التابعي، سعيد أبو، يسار الحسن أبي بن الحسن هو( 1)
 إلى فيه كتب، شئ عليه أشكل إذا أنه غير ،عليه فضالً  له وجدت إال العلماء من أحد إلى الحسن علم جمعت
عالم أسير : انظر. ـه776مات سنة .الحسن فضل رأيت إال ،قط فقيهاً  جالست وما، يسأله المسيب بن سعيد
 .(3/440)، النبالء

 .(0/066) لإلمام ابن حجر السقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري(  2)
 .(3/137)، البداية والنهايةالبن كثير( 3)
ب دار الكت، 7ط، (7/376)، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء(  4)

 .(7944-هـ9746 )، بيروت-العلمية

 حاصل على الدكتوراه، م7946ولد في الدقهلية في مصر سنة أستاذ أصول التربية: عبد الرحمن النقيب(5)
 وليسانس ،(التربية فى) عام ودبلوم ،(التربية فى) خاص ودبلوم ،(التربية فى) وماجستير ،(اكسترا جامعة)
 :انظر .(اآلداب كلية()تاريخ)

 http: //srv63.mans.edu.eg/eu/QA/CVBuilder/ViewCV 

 .744ص، لعبد الرحمن النقيب، كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقة صحيحة(  6)
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 :تباعها، و طاعة الرسول  .3
يل فاإلتباع هو دل؛ تباعها، و هو طاعته إن أكبر دليل على صدق الحب لرسول اهلل  

ال تتصور ، و بدونه ال تتحقق المحبة الشرعيةو ، هو شرط صحة هذه المحبة، و المحبة األول
ذا كان اهلل و . بمعناها الصحيح فهو أيضًا دليل  ،دلياًل على حبه  قد جعل اتباع نبيه  ا 
يَْغفِْر يَْغفِْر وو  هُ هُ ـهـ ه هَ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم اللهَ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم اللـهـ ه قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن اللقُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الل: ىقال تعال ،على حب النبي 

ِحيمٌ ـهـ ه اللاللوو  لَُكْم ُذنُوبَُكمْ لَُكْم ُذنُوبَُكمْ  ِحيمٌ هُ َغفُوٌر رَّ هذه اآلية : "قال ابن كثير رحمه اهلل (.31:آل عمران)هُ َغفُوٌر رَّ
ليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه في ، و حاكمة على كل من ادعى محبة اهلل

كما ثبت في ، أفعاله، و الدين النبوي في جميع أقواله، و حتى يتبع الشرع المحمدي، نفس األمر
  :ولهذا قال(1)}َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرد  { :أنه قال  سول اهلل الصحيح عن ر 

َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكمُ  َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكمُ إْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم    ههـهـ ه اللالل  إْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ
ليس الشأن أن : "العلماء الحكماءهو أعظم من األول، كما قال بعض ، و هو محبته إياكم، و إياه

يحبون اهلل  مزعم قوم أنه: "غيره من السلف، و ريقال الحسن البصو  ،"تح ب إنما الشأن أن ُتَحب
فقد " ."(2)ههـهـ ه هَ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم اللـهـ ه قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن اللقُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن الل: فابتالهم اهلل بهذه اآلية فقال

، راء هديه هو األساس في حب اهلل تعالى لعبدهو  السير، و بينت هذه اآلية أن اتباع الرسول 
التي بها ، والقدوة الطيبة ال بد أن يكون لنا فيه األسوة الحسنة، ،راءهو  تسير، و لكي تتبع الرسولو 

 (3)".ال يضل من اتبعه، و الصراط السوي الذي ال يحيد سالكه، و نسلك الطريق القويم
 .طاعته إال بتطبيق اآلتي، و مما سبق نستنتج أنه ال يتحقق اتباعه 

ُسوُل فَُخُذوهُ وو  : ىقال تعال، اجتناب نواهيه، و االستجابة ألوامره  . أ ُسوُل فَُخُذوهُ َما آتَاُكُم الرَّ َما َما وو  َما آتَاُكُم الرَّ

 (7:الحشر)نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَهُوانََهاُكْم َعْنهُ فَانتَهُوا
  َكانَ َكانَ   لَقَدْ لَقَدْ   :قال تعالى .أفعاله باتخاذه القدوة الحسنة، و في أقواله التأسي برسول اهلل   . ب

َّـ َّ اللالل  يَْرُجويَْرُجو  َكانَ َكانَ   لَِمنْ لَِمنْ   َحَسنَةٌ َحَسنَةٌ   أُْسَوةٌ أُْسَوةٌ   هِ هِ ـَّـ َّ اللالل  َرُسولِ َرُسولِ   فِيفِي  لَُكمْ لَُكمْ  َّـ َّ اللالل  َذَكرَ َذَكرَ وو  اْْلِخرَ اْْلِخرَ   اْليَْومَ اْليَْومَ وو  هَ هَ ـ   هَ هَ ـ

ا اَكثِيرا  (4)(21:األحزاب)َكثِيرا
 
 
 

                                                      

باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خالف ، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، رواه البخاري  في صحيحه(  1)
 .بدون رقم. 7406ص ،فحكمه مردود ،الرسول من غير علم

 .(7/334)، تفسير القرآن العظيم البن كثير(  2)

 .القاهرة-المكتب المصري الحديث ط ، 49ص، عبد الحميد كشكللشيخ ، مع التوحيد واألخالق للشيخ( 3)
 .(669/ذ)، لجاسر بركات، سالمموسوعة تربية األوالد في اإل: انظر( 4)



 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 46  

 الفصل األول

 :األدب معه، و توقيره، و تعظيم النبي  .4
حقوقه على أمته، كما أنه من هو حق من ، و هو من أعظم مظاهر حبه إن تعظيم النبي 

تعظيمًا لرسول اهلل ، و أكثر الناس حباً  -رضوان اهلل عليهم-كان الصحابة ، اجبات الدينو  أهم
 ولقد ُتكلم عن هذا الموضوع في المطلب السابق .قربهم منه، و لمعايشتهم له. 

 . كره أعدائه، و محبة أحبابه من مظاهر محبته و  .1
ا هذا م، و معاداة أعدائه فيه، و أوليائه فيه، و محبة أحبابه: سولهر ، و إن من عالمات محبة اهلل

 .(1)} ُتْبِغَض في اِلل هِ  َوَأنْ  ، في اِلل هِ  ُتِحب   َأنْ  اإِليَمانِ  ُعَرى َأْوَثقَ  {:  النبي قولنالحظه في 
 وال هلل، إال يوالي وال هلل، إال يبغض وال هلل إال يحب أال يقتضي بالتوحيد الشهادة تحقيق فإن 

 عما وينهى به اهلل أمر بما ويأمر أبغضه، ما ويبغض اهلل، يحبه ما يحب وأن هلل، إال يعادي
نك عنه، اهلل نهى  (2) .اهلل إال تسأل وال اهلل، إال تخاف وال اهلل، إال ترجو ال وا 

ومواالة أعدائه في قلب مسلم ، ال يجتمع حب الرسول ":مصطفى السباعيوكما قال الدكتور 
 (3)".أبداً 

  :أزواجه، و آل بيته، و محبة قرابته .5
بغض من أبغضهم أو ، و مكانتهم، و حفظ حرمتهم، و معرفة فضلهم، و يتمثل هذا في توقيرهمو 

 َأَنا َفِإن َما الن اُس  َأيَُّها َأاَل  َبْعدُ  َأم ا {: قالف بآل بيته خيرًا  األمة قد أوصى النبي و . آذاهم
ُلُهَما َثَقَلْينِ  ِفيُكمْ  تَاِرك   َوَأَنا َفُأِجيبَ  َربِّي َرُسولُ  َيْأِتيَ  َأنْ  ُيوِشكُ  َبَشر    اْلُهَدى ِفيهِ  الل هِ  ِكتَابُ  َأو 

 َبْيِتي َوَأْهلُ  َقالَ  ُثم   ِفيهِ  َوَرغ بَ  الل هِ  ِكتَابِ  َعَلى َفَحث   ِبهِ  َواْسَتْمِسُكوا الل هِ  ِبِكتَابِ  َفُخُذوا َوالنُّورُ 
 . (4)} َبْيِتي َأْهلِ  ِفي الل هَ  ُأَذكُِّرُكمْ  َبْيِتي َأْهلِ  ِفي الل هَ  ُأَذكُِّرُكمْ  َبْيِتي َأْهلِ  ِفي الل هَ  ُأَذكُِّرُكمْ 

، الثناء عليهم بما هم أهله، و قدرهم، و معرفة فضلهم، و حب أصحابه من مظاهر حبه و  .6
قد أثنى اهلل ، و خير هذه األمة بعد نبيهابغير الخير يذكرهم؛ فهم ، و االنتصار لهم ممن يؤذيهمو 

لُوَن ِمَن : منها قوله تعالى، عليهم في كتابه في مواضع كثيرة لُوَن ِمَن َوالسَّابِقوَن األَوَّ َوالسَّابِقوَن األَوَّ

ُ َعْنُهمْ وو  األَنَصارِ األَنَصارِ وو  اْلُمَهاِجِرينَ اْلُمَهاِجِرينَ  ِضَي هللاه ُ َعْنُهمْ الَِّذيَن اتَّبَعُوهُم بِإِْحَسان  رَّ ِضَي هللاه أََعدَّ أََعدَّ وو  َرُضوْا َعْنهُ َرُضوْا َعْنهُ وو  الَِّذيَن اتَّبَعُوهُم بِإِْحَسان  رَّ

ا َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ هُْم َجنَّات  تَْجرِ هُْم َجنَّات  تَْجرِ ــلَ لَ  ا َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ ي تَْحتََها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبَدا ( 177: التوبة)ي تَْحتََها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبَدا
علو ، و سابق الفضل، و تذكرهم بالخير، و غيرها تتضمن الثناء على الصحابة، و فهذه اآليات

                                                      

 .حسن بشواهده : قال شعيب األرنؤوط، 74364رقم( 36/444)، أخرجه أحمد في المسند(  1)
دار احياء الكتب -بال طبعة، (4/631)، عبد الرحمن محمد بن قاسم: جمع وترتيب، مجموع فتاوى ابن تيمية(  2)

 .فيصل عيسى البابي الحلبي–العربية 
 .64ص، مصطفى السباعي ،(القسم الثاني)هكذا علمتني الحياة (  3)

 .6464رقم، (4/7413)، باب فضائل علي بن أبي طالب، كتاب الفضائل، رواه مسلم في صحيحه(  4)
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ال يسألون اهلل أن ، و كما تبين حال من أتى بعدهم من المؤمنين بأنهم يستغفرون لهم، المنزلة
من أتى بعدهم من ، و هذا هو شأن المؤمنين مع صحابة رسول ، و يجعل في قلوبهم غاًل لهم

 .  صالح المؤمنين

إن اهلل نظر في قلوب العباد، فوجد " :صفهم حيث قالو  في ولقد صدق عبد اهلل بن مسعود 
عباد بعد ابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب ال، و قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه

 ،زراء نبيه، يقاتلون على دينهو  فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجلعهم ،قلب محمد 
  (1)"ءما رأوه سيئًا فهو عند اهلل سي، و فهو عند اهلل حسن ،فما رآه المسلمون حسناً 

 .ذكرناها على سبيل المثال ال الحصر، هذه بعض من مظاهر حبه       

 

  

                                                      

 اسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط، 3066رقم، (0/44)، مسند عبد اهلل بن مسعود، رواه أحمد في مسنده(  1)
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 المطلب الثالث

 إظهار شخصيته، وتعريف النشء بالنبي 

 :يهمحرصه عل، و ءالنشب توجيهات نبوية للوالدين تبين اهتمام الرسول  -أوالً  
َماُم َراع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعي ِتِه  } : قال رسول اهلل .1 ُكلُُّكْم َراع  َوَمْسُئول  َعْن َرِعي ِتِه َفاإلِْ

َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعي ِتِه َواْلَمْرَأُة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َراِعَية  َوِهَي  َوالر ُجُل ِفي َأْهِلِه َراع  
 (1).} َمْسُئوَلة  َعْن َرِعي ِتَها َواْلَخاِدُم ِفي َماِل َسيِِّدِه َراع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعي ِتهِ 

َداِنهِ  َفَأَبَواهُ  ، اْلِفْطَرةِ  َعَلى ُيوَلدُ  ِإال َمْوُلود   ِمنْ  َما {: قال رسول اهلل  .2 رَاِنهِ  َأوْ  ، ُيَهوِّ  ، ُيَنصِّ
َساِنهِ  َأوْ   (2).} َجْدَعاءَ  ِمنْ  ِفيَها ُتِحسُّونَ  َهلْ  ، َجْمَعاءَ  َبِهيَمةً  اْلَبِهيَمةُ  ُتْنَتجُ  َكَما ، ُيَمجِّ

 ِلل هِ  َتْجَعلَ  َأنْ :  َقالَ  ؟ َأْعَظمُ  الذ ْنبِ  َأىُّ  ، الل هِ  َرُسولَ  َيا:  ُقْلتُ  {عن عبد اهلل بن مسعود  .3
 ُثم  :  ُقْلتُ  ، َمَعكَ  َيْطَعمَ  َأنْ  َأْجلِ  ِمنْ  َوَلَدكَ  َتْقُتلَ  َأنْ :  َقالَ  ؟ َأى   ُثم  :  ُقْلتُ  ، َخَلَقكَ  َوُهوَ  ِندًّا
 (3).} َجاِركَ  َحِليَلةَ  ُتزَاِنىَ  َأنْ :  َقالَ  ؟ َأى  

شخصيته إلى األبناء مراعين ، و ينبغي على الوالدين تقديم ذات النبي  -ثانياً 
 :االعتبارات اآلتية

يَا أَيَُّها يَا أَيَُّها   :ىينها القرآن الكريم في قوله تعالكما ب  الحرص على بيان شخصية النبي  .1

ا االنَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهدا اوو  النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهدا را اُمبَشِّ را ا وو  ُمبَشِّ ا نَِذيرا ِ بِإِْذنِهِ َداِعياا إِلَى َداِعياا إِلَى وو  **نَِذيرا ِ بِإِْذنِهِ هللاَّ اوو  هللاَّ ا ُمنِيرا اِسَراجا ا ُمنِيرا  ِسَراجا
 (46-45: األحزاب )المصباح الوضاء ، و هو السراج المنير، و هو المنذر، و فهو المبشر

 .أخرجهم من الظلمات إلى النور، و الذي به هدى اهلل العالمين
التأكيد على أنه ، و شخصيته كلها قدوةو ، الحرص على بيان جوانب القدوة من شخصيته " .2

 اآلخرة، و الفالح في الدنيا، و المثال المأمول لكل من أراد النجاح، و النموذج المرتجىهو 
قد كانت كل دقيقة من دقائق حياته مبسوطة أمام ، و القدوة، و هو األسوة فالرسول"

                                                      

 .493رقم 744ص، باب الجمعة في القرى والمدن، كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه(  1)

باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على ، كتاب الجنائز، البخاري في صحيحهأخرجه (  2)
 .7334-7339رقم، 646ص، الصبي اإلسالم

ينَ قوله  باب، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه(  3)  النَّْفَس  َيْقُتُلونَ  والَ  آَخرَ  إ َلًها اللَّه   َمعَ  َيْدُعونَ  الَ  َوالَّذ 
مَ  الَّت ى  .4107مرق، 6667 ص، اللَّهُ  َحرَّ
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 -ويحاولون لتكون لهم النموذج الكامل الذي يرجعون إليه في كل تصرفاتهم، ؛المسلمين
 (1)".الصعاب، و يتأسوا بها في الشدائد، و يقتدوا بها، و سوا منهاأن يقتب -بقدر ما يطيقون

ونصل إلى عقولهم  ؟ على سؤال لماذا يجب علينا أن نحب النبي  ءبنااأل ةباجإ البد من .3
بواسطته كانت هداية العالمين ألنه  ؛بإقناعهم بأن كل مؤمن ذكي يجب أن يحب النبي 

  .بفضل اهلل الحميد المجيداإليمان ، و النور، و الحق، و إلى الهدى
، فضله يوم القيامة، و مكانته بين األنبياء، و  مكانته عند ربه، و لتأكيد على فضائله ا .4

ْلتُ } :على بيان معنى قوله التأكيد، و مقامه في الجنة ، و مكانة شفاعتهو   َعَلى ُفضِّ
ْنِبَياءِ   ِليَ  َوُجِعَلتْ  اْلَغَناِئُم، ِليَ  َوُأِحل تْ  ِبالرُّْعِب، َوُنِصْرتُ  اْلَكِلِم، َجَواِمعَ  ُأْعِطيتُ : ِبِست   اأَل
 2)). } الن ِبيُّونَ  ِبيَ  َوُخِتمَ  َكاف ًة، اْلَخْلقِ  ِإَلى َوُأْرِسْلتُ  َوَمْسِجًدا، َطُهورًا اأَلْرُض 

أن شريعته هي ، و أنه هو النبي الخاتم لهم، و حبهم له، و تبيين بشارة األنبياء السابقين به  .5
 هدى جاء في رسالتهم ، و الشاملة لكل خير، و الجامعة لفضائلها، و الناسخة لشريعتهم

 .سالمه عليهم أجمعين، و صلوات اهلل
 (3).تكرار ذلك المعنى، و بأسلوب مبسط معنى االبتداع، و التأكيد على بيان معنى االتباع .6

في   غرس محبته، و بعض الوسائل التي يمكن اتخاذها للتعريف بالنبي : ثالثاً 
                                                                                                                                                                                              .نفوس أبنائنا

ع الماء نب، و ، اهتزاز جبل أحدجذع النخلةحنين ، انشقاق القمر له: مثل حكاية معجزاته   –1
 .معجزات أخرى كثيرة، و من بين أصابعه

 . وصيته باليتيم، و عطفه على الفقراء، و نصرته للمظلومين، و حكاية أخالقه العظيمة -2

، زوجه أنه كان ُيحسن إليهم، و في تعامله مع أهله ومثال ذلك ماكان من كريم أخالقه 
وكذلك ما  يداعبهم،، و يالطفهم، و فكان يمازح أهله، يتوّدد إليهم، و يتلّطف إليهم، و يرأف بهمو 

مما يعزز الرفق في نفوس أبنائنا ، و من الرفق في جميع األمور  أوصى به رسولنا الكريم 
أو الجماد أن نغرس في نفوسهم هذا الحب، فإذا أحب  ،أو الحيوانات ،سواًء كان بالبشر

                                                      

 .بيروت-ط دار الشروق القاهرة، 04ص، محمد قطبل، هل نحن مسلمون(  1)

اَلة  ، رواه مسلم في صحيحه(  2) ع  الصَّ د  َوَمَواض   .363رقم، (7/317)، كَتاب اْلَمَساج 
" في قلوب أبنائنا  كيف نغرُس ُحبَّ المصطفى " للشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي : محاضرة: انظر(  3)

   www.khaledabdelalim.com: موقع. 3ص، 6669ألقاها في مدرسة النخبة بدبي العام 
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، فسوف يرفق به، أو جماداً  ،كذلك إذا أحب حيواناً ، و هفسوف يرفق ب ،اإلنسان إنسانًا آخر
 . يحافظ عليهو 

ْبَيانَ  ُتَقبُِّلونَ :فقال  جاء أعرابي إلى النبي  {: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  َفَما ، الصِّ
 رأوا إذا الناس كانو  ،(1) } الر ْحَمةَ  َقْلِبكَ  ِمنْ  الل هُ  َنَزعَ  َأنْ  َلكَ  َأَوَأْمِلكُ    :الن ِبى َفَقالَ  ، ُنَقبُِّلُهمْ 
 َثَمِرَنا ِفي َلَنا َباِركْ  الل ُهم   {: قال  اهلل رسول أخذه فإذا ، النبي إلى به جاءوا الثمر أول

 َوَخِليُلكَ  َعْبُدكَ  ِإْبرَاِهيمَ  ِإن   الل ُهم   ُمدَِّنا ِفي َلَنا َوَباِركْ  َصاِعَنا ِفي َلَنا َوَباِركْ  َمِديَنِتَنا ِفي َلَنا َوَباِركْ 
نِّي َوَنِبيُّكَ  ن هُ  َوَنِبيُّكَ  َعْبُدكَ  َواِ  نِّي ِلَمك ةَ  َدَعاكَ  َواِ   َوِمْثِلهِ  ِلَمك ةَ  َدَعاكَ  َما ِبِمْثلِ  ِلْلَمِديَنةِ  َأْدُعوكَ  َواِ 
 (2).} َذِلكَ  َفُيْعِطيهِ  َلهُ  َوِليد   َأْصَغرَ  َيْدُعو ُثم   َقالَ  َمَعهُ 

 ِمنْ  ِباْلِعَيالِ  َأْرَحمَ  َكانَ  َأَحًدا رََأْيتُ  َما } :قال مالك بن أنس عنف، حمتهر ، و حكاية أخبار رقته  -3
 َمَعهُ  َوَنْحنُ  َيْنَطِلقُ  َفَكانَ  اْلَمِديَنةِ  َعَواِلي ِفي َلهُ  ُمْسَتْرِضًعا ِإْبَراِهيمُ  َكانَ  َقالَ   الل هِ  َرُسولِ 
ن هُ  اْلَبْيتَ  َفَيْدُخلُ   (4).{ َيْرِجعُ  ُثم   َفُيَقبُِّلهُ  َفَيْأُخُذهُ  َقْيًنا (3) ِظْئُرهُ  َوَكانَ  َلُيد َخنُ  َواِ 

ذات المنهج الواضح في  ،فالم الكارتونيةاأل مشاهدةو  ، سيرته قراءةبناء على األ تعويد" -4
بناء تشجيع األ، و سرةيه األسبوع عن السيرة تجتمع علكثر في األأو أتخصيص درس ، و التربية

مثال النبوية في بناء على استخدام األمع تعويد األ تطبيق ذلك،، و نبويةذكار العلى حفظ األ
َيسُِّروا َوَّل تُ َعسُِّروا ، َوَبشُِّروا َوَّل }و (5)} َمر َتْينِ  ُجْحر   ِمنْ  اْلُمْؤِمنُ  ُيْلَدغُ  ال {: مثل ،الحديث

لمة بحياة الرسول تعريف االسرة المس، و سرية عن سيرة الرسول أوضع مسابقات ، و (6({تُ نَ فُِّروا
  (7)"يوم في بيت الرسول"من خالل تطبيق مشروع  

                                                      

 .3994قمر ، 7639ص، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، كتاب األدب، خرجه البخاري في صحيحهأ( 1)
فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم  باب فضل المدينة ودعاء النبي  ،كتاب الحج، مسلم في صحيحه أخرجه( 2)

 .7313رقم، (6/7666)، صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

 .(4/7464)صحيح مسلم انظر. الرضيع لذلك ظئر وزوجها غيرها ولد المرضعة هي الظئر(  3)
 (4/7464)ذلك  وفضل وتواضعه والعيال الصبيان  رحمته باب، الفضائل كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه( 4)

 .6370رقم

 .0733رقم، 7634ص، باب ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أخرجه البخاري في كتاب األدب(  5)
، يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا باب ما كان النبي ، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه(  6)

 .09رقم، 63ص
  6676سبتمبر  64االثنين ، مصبح العاقول.داهلل "إال تنصروه فقد نصره "مقال في جريدة األنباء الكويتية (  7)

http: //www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/326767/24-09-2012 



 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 51  

 الفصل األول

حكاية ، و يضحون في سبيله، و -رضوان اهلل عليهم-بيان كيف كان يحبه أصحابه  -5
، قتالهم لمن يؤذيه، و رد من قصص أطفال الصحابة في عهده و  ما اً خصوص، و قصصهم

رد في السيرة أن و  ما :مثال ذلك، و حبهم لما يحبه ، و تنفيذ أوامره، و استجابتهم لندائهسرعة و 
 َوَعنْ  َيِميِنى َعنْ  َفَنَظْرتُ  ، َبْدر   َيْومَ  الص فِّ  ِفى َواِقف   َأَنا َبْيَنا }:عبد الرحمن بن عوف قال

 َأْضَلعَ  َبْينَ  َأُكونَ  َأنْ  َتَمن ْيتُ  ، َأْسَناُنُهَما َحِديَثة   ، األْنَصارِ  ِمنَ  ِبُغالَمْينِ  َأَنا َفِإَذا ، ِشَماِلى
 ِإَلْيهِ  َحاَجُتكَ  َما ، َنَعمْ :  ُقْلتُ  ؟ َجْهل   َأَبا َتْعِرفُ  َهلْ  ، َعمِّ  َيا:  َفَقالَ  ، َأَحُدُهَما َفَغَمَزِنى ، ِمْنُهَما

 ال رََأْيُتهُ  َلِئنْ  ِبَيِدهِ  َنْفِسى َوال ِذى ،  الل هِ  َرُسولَ  َيُسبُّ  َأن هُ  ُأْخِبْرتُ :  َقالَ  ؟ َأِخى اْبنَ  َيا ،
ْبتُ  ، ِمن ا األْعَجلُ  َيُموتَ  َحت ى َسَواَدهُ  َسَواِدى ُيَفاِرقُ   ِلى َفَقالَ  ، اآلَخرُ  َفَغَمَزِنى ، ِلَذِلكَ  َفَتَعج 
 ال ِذى َصاِحُبُكَما َهَذا ِإن   َأال:  َفُقْلتُ  ، الن اسِ  ِفى َيُجولُ  َجْهل   َأِبى َنَظْرتُ  َأنْ  َأْنَشبْ  َفَلمْ  ، ِمْثَلَها

 ،  الل هِ  َرُسولِ  ِإَلى اْنَصَرَفا ُثم   ، َقَتالهُ  َحت ى َفَضَرَباهُ  ، ِبَسْيَفْيِهَما َفاْبَتَدرَاهُ  ، َعْنهُ  َسأَْلُتَماِنى
 َسْيَفْيُكَما َمَسْحُتَما َهلْ :  َفَقالَ  ، َقَتْلُتهُ  َأَنا:  ِمْنُهَما َواِحد   ُكلُّ  َقالَ  ؟ َقَتَلهُ  َأيُُّكَما:  َفَقالَ  ، َفَأْخَبرَاهُ 

 ، اْلَجُموحِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ِلُمَعاذِ  َسَلُبهُ  ، َقَتَلهُ  ِكالُكَما:  َفَقالَ  ، الس ْيَفْينِ  ِفى َفَنَظرَ  ، ال:  َقاال ؟
، (1) الجموح بن عمر بن معاذ والرجالنالَجُموِح  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  َوُمَعاذَ  َعْفرَاءَ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َوَكاَنا

 (3) (2){معاذ بن عفراءو 

بيان كيف أنها تحفظ اإلنسان من شياطين ، و تعليمهم سنته، و تحفيظ األوالد أحاديث النبي  -6
أذكار ، و المساء، و مثل أذكار الصباح ،اآلحاديث الواردة في األذكار وخصوصاً ، الجن، و اإلنس
لى آخره من األذكار، و وأذكار قبل النوم ،قبل األكلما   .ا 

الحرص على سنته هي مؤثر ، و طريقتهم التطبيقية في االقتداء بالنبي ، و فعل الوالدين العملي –7
 . من أكبر مؤثرات تربية األبناء على ذلك

                                                      

 بنا معاذ وأما، بُأحد الجموح ابن عمرو أبوه وقتل، وبدراً ، العقبة االنصاري الخزرجي شهد: معاذ بن الجموح(  1)
دار إحياء التراث -(4/347)أسد الغابة: انظر، وَصَرعه َجْهل أبي رجل قطع الذي أنه ذكر فقد عمرو
 .لبنان-العربي

اري خزرجي أنصاري ُأمه وهو وهي، َعْفراء بابن ويعرف: ومعاذ بن عفراء(  2)  في شارك الذي وهو بدراً  شهد. َنجَّ
 .(4/314)أسد الغابة انظر. جهل أبي قتل

 .3747رقم، 039ص، باب من لم يخمس األسالب، فرض الخمسكتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه( 3)
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المؤثرة في القدوة في التربية هي من أنجع الوسائل : "(1)يقول الدكتور عبد اهلل ناصح علوان
ذلك ألن المربي هو المثل األعلى في نظر ، اجتماعياً ، و تكوينه نفسياً ، و إعداد الولد ُخلقياً 

أو ال  ،يحاكيه خلقيًا من حيث يشعر، و يقلده سلوكياً ، األسوة الصالحة في عين الولد، و الطفل
حساسه صورته القولية، و بل تنطبع في نفسه، يشعر وية من حيث المعن، و الحسية، و الفعلية، و ا 

 (2) ."يدري أو ال يدري

، كما يراعى استخدام الثواب ،يراعى استخدام أساليب التشويق في حكاية سيرة النبي  -7
يعطون األطفال لقد كان بعض السلف و فال مانع من إعطائهم الهدايا التشجيعية،  الهدية،و 

ابراهيم وهذا  ،أو شيء من السنة ،اديثمثاله في حالة التكليف بحفظ األح، و الهدايا التشجيعية
وحفظته فلك  ،فكلما سمعت حديثاً  ،يا بني اطلب الحديث :قال لي أبي" :يقول (3)بن أدهم 

 (4)".فطلبت الحديث على هذا ،درهم

غرس ، و الوسائل التي يمكن اتخاذها للتعريف بالنبي  عدما ذكرنا بعضبو . ..أخيًراو 
بالسلف الصالح في ، و نقتدي برسولنا ، و أن نهتم بأبنائنا محبته في  نفوس أبنائنا، ليس لنا إال

من هذه النعم نعمة األبناء، ، و أال نفرط في ما رزقنا اهلل من نعم، و أن نسير على نهجهم، و تربيتهم
زرع المنهج السلفي في قلوبهم؛ حتى ، و حيث يتوجب علينا شكر هذه النعم بالمحافظة عليهم

 .اآلخرة، و لدنيايمنحهم السعادة في ا، و يحميهم

  

                                                      

، اإلسالمية في التربية في كتب من أعظم وأحد م7964 سنة مواليدحلب من علوان ناصح اهلل عبد الشيخ(  1)
= ،7934 سنة ،األزهر جامعةمن  الماجستير نال ثم،الدين أصول كلية شهادة نال، المسلمين لإلخوان نتميا
 من الدكتوراه شهادة علي حصل، بمصر العليا الدراسات استكمال من يتمكن ولم، مصر في عتقلا=

، جدة في العزيز عبد الملك جامعة في اإلسالمية الدراسات قسم في أستاًذا عمل، باكستان في السند جامعة
 الموسوعة الحرةar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A: http//انظر. (م7941سنة: ت)

 .(6/410)، لعلوان، متربية األوالد في اإلسال(  2)
 َكانَ ، هجري766ولد سنة ، نزيل الشام، الزاهد، العارف، اإلمام، القدوة، ابراهيم بن أدهم بن منصور العجلي(  3)

ْيمُ  َفَبْيَنا، اأَلْشَراف   من األشراف م نَ  ْيد   ف ي إ ْبَراه  ه َعَلى الصَّ ْيمُ  َيا: َفْوق ه م نْ  ب َصْوت   ُهوَ  إ َذا، ُيْرك ُضه َفَرس  ! إ ْبَراه 
ْبُتمْ } ؟* الَعَبثُ  َهَذا َما ُنْونَ ]{  َعَبثاً  َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما َأَفَحس   َعنْ  َفَنَزلَ .الَفاَقة   ل َيْوم   ب الزَّاد   َعَلْيكَ ، اهللَ  اتَّق  ، [773: الُمْؤم 

 .(1/619)سير أعالم النبالء انظر. هجري706مات سنة.الدُّْنَيا َوَرَفَض ، َدابَّت ه
 .ـه 7464 ط مكتبة وهبة، 749ص، السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب( 4)
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 املبحث الثالث
ثر هذا اإلميان أترسيخ اإلميان بالغيبيات، و

 على سلوك الناشئ
 :، وهيعلى تمهيد، وأربعة مطالب ليشتمو  

 .وجوب اإليمان بالغيب، ومكانته: المطلب األول
 . علم الغيـب ال يعلمـه إال اهلل: المطلب الثاني
 . أنواع الغيــب، وأقسامــه: المطلب الثالث
 .على سلوك الناشىء بالغيب اإليمان أثار: المطلب الرابع

 
 



 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 54  

 الفصل األول

 تمهيد

 اصطالحاً ، وتعريف الغيب لغةً 

 :تعريف الغيب لغةً  -أوالً 
 في الغيبو ، بالغيب اإليمان مبدأ على التصوري األساس حيث من اإلسالمية العقيدة تقوم

 يُْؤِمنُوَن باْلَغْيبِ يُْؤِمنُوَن باْلَغْيبِ : ىتعال قوله في (1)إسحاق أبو يقول .عنككل ما غاب  هو"اللغوي معناه
 كل، و النار، و الجنة، و البعث أمر من ،النبي به أخبرهم مما عنهم، غاب بما يؤمنون أي(:3:البقرة)
  (2)."فهوغيب به،أنبأهم  مما عنهم غاب ما

 هنا من، و الطبيعةب ةمشاهد غير معان   يدور حولاللغوي للغيب  من المالحظ أن التعريف
( الشَّهاَدة   ل َعاَلم  ) مقاب الً  رد، و لذاو  ،مشاَهد جود غيرو  على داالً  القرآني االستعمال في الغيب كان
َهاَدةِ وو  اْلَغْيبِ اْلَغْيبِ   َعالِمُ َعالِمُ  سبحانه ذاته صفو  في  قال. المشاهد العاَلم هو الذي َهاَدةِ الشَّ   َحِكيمُ َحِكيمُ ـْـ ْ الال  هُوَ هُوَ وو  الشَّ

 (73:األنعام)َخبِيرَخبِيرــالْ الْ 

 :تعريف الغيب في االصطالح -ثانياً 
 (3)."العلم به فيحصل الفعل به يهتدي علم عليه يكن لم، و الحس عن غاب ما :الغيب"

: (5)وقال الرازي. (4)"االنسان علم عن يغيب عما، و الحاسة عن غائب كل" :وعرفه الراغب فقال
 (6)."جمهور المفسرين قول هو: "قالو  .ةاسالذي يكون غائبًا عن الح": الغيب هو

 
 
 

                                                      

، العصر العباسيمن  نحوي، إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي: أبو إسحاق الزّجاج )1)
 .(77/304)سير أعالم النبالء: انظر. ( هـ377 -ت)، جمة تآليف وله، "القرآن معاني: "كتاب مصنف

 .(7/034)، لسان العرب إلبن منظور (2)
 .343ص، مهمات التعاريف للمناوي على التوقيف( 3)
 .(7/300)مفردات غريب القرآن للراغب األصفهاني (4)
، ولد الشافعي الطبرستاني الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر البحر والحبر العالمة العالم اإلمام(  5)

مفاتيح : انظر. (هجري061: ت)، وأصولي صاحب التصانيف المشهورة ،ومتكلم ،مفسر، ريهج 343سنة
 .ترجمة اإلمام (7/3)الغيب

 .(م7996-هـ7477)بيروت -دار الكتب العلمية  -7ط، (6/60)مفاتيح الغيب للرازي (6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:311_%D9%87%D9%80
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 ب األولالمطل

 مكانته، واإليمان بالغيب

 :جوب اإليمان بالغيبو  -أوالً 
 ،الغيب بعالم الراسخ إيمانهم هي للمؤمنين الكريم القرآن يذكرها التي البارزة السمات من

  يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيبِ يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيبِ   الَِّذينَ الَِّذينَ * * ذلَِك اْلِكتاُب َلَرْيَب فِيِه هُدىا لِْلُمتَّقِيَن ذلَِك اْلِكتاُب َلَرْيَب فِيِه هُدىا لِْلُمتَّقِيَن * * الم الم   :فيقول

َلةَ وو َلةَ يُقِيُموَن الصَّ ا َرَزْقناهُم يُْنفِقُونوو  يُقِيُموَن الصَّ ا َرَزْقناهُم يُْنفِقُونِممَّ  (3-1:البقرة)   ِممَّ

ْكرَ َمن  َمن    إِنََّما تُنِذرُ إِنََّما تُنِذرُ  شأنه عز ويقول ْكرَ اتَّبََع الذِّ ْحَمن بِاْلَغْيِب وو  اتَّبََع الذِّ ْحَمن بِاْلَغْيِب َخِشَي الرَّ ْرهُ بَِمْغفَِرة  َخِشَي الرَّ ْرهُ بَِمْغفَِرة  فَبَشِّ   فَبَشِّ

 . (11:يس)َكِريم  َكِريم    أَْجر  أَْجر  وو

ْغفَِرةٌ ـَـ َ إِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّهُم بِاْلَغْيِب لإِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّهُم بِاْلَغْيِب ل : أيضاً   ويقول ْغفَِرةٌ هُم مَّ : الملك) أَْجٌر َكبِيرٌ أَْجٌر َكبِيرٌ وو  هُم مَّ
11) 

 :نذكر منها ،وكذلك تحدثت السنة النبوية الشريفة عن اإليمان بالغيب في أحاديث عديدة

ْنَد َرُسول  اللَّه   }:قال الخطاب بن عمر أبي حدثنى: قالأبن عمر  عن - َذاَت  َبْيَنَما َنْحُن ع 
يُد َسَواد  الشََّعر  اَل ُيَرى َعَلْيه  َأَثُر السََّفر   يُد َبَياض  الث َياب  َشد  َيْوم  إ ْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجل  َشد 

نَّا َأَحد  َحتَّى َجَلَس إ لَ  َفَأْسَنَد ُرْكَبَتْيه  إ َلى ُرْكَبَتْيه  َوَوَضَع َكفَّْيه  َعَلى  ى النَّب ي  َواَل َيْعر ُفُه م 
ْساَلم  َفَقاَل َرُسوُل اللَّه   َذْيه  َوَقاَل َيا ُمَحمَُّد َأْخب ْرن ي َعْن اإْل  ْساَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل  َفخ  اإْل 

َكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ  إ َلَه إ الَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ  اَلَة َوُتْؤت َي الزَّ اللَّه  َوُتق يَم الصَّ
ْبَنا َلُه َيْسَأُلُه َوُيَصد ُقُه : َقاَل ، َصَدْقَت  : َقالَ ، اْلَبْيَت إ ْن اْسَتَطْعَت إ َلْيه  َسب ياًل   :َقالَ ،َفَعج 

يَمان   ر  :َقاَل ،َفَأْخب ْرن ي َعْن اإْل  َن ب اللَّه  َوَماَلئ َكت ه  َوُكُتب ه  َوُرُسل ه  َواْلَيْوم  اآْلخ  َوُتْؤم َن ،َأْن ُتْؤم 
 (1).صدقت :قال }شرهو ب اْلَقَدر  َخْير ه  

أن أركان  عديدة، نستنتج منه تصديق بأمور غيبية: بأنه اإليمان  في هذا الحديث يفسر
، والمالئكة باهلل، اإليمان: هي، بها إيمانه إال يتم وال بها، اإليمان العبد يلزم التي اإليمان

                                                      

اهلل  قدر بإثبات اإليمان ووجوب ،واإلحسان ،واإلسالم ،اإليمان باب، كتاب اإليمان، أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
 .4رقم(7/30)، سبحانه وتعالى
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 الشرعي اإليمان هذاو " :(1)قال القرطبي ،شرهو  خيره القدرو  ،اليوم اآلخر، و الرسلو  ،الكتبو 
 (2)."جبريل عليه السالم حديث في إليه المشار

: الل هُ  ِإال   َيْعَلُمَها ال َخْمس   اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  {:قال  النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن -
 اْلَمَطرُ  َيْأِتي َمَتى َيْعَلمُ  َوال الل ُه، ِإال   اأَلْرَحامُ  َتِغيُض  َما َيْعَلمُ  َوال الل ُه، ِإال   َغد   ِفي َما َيْعَلمُ  ال

 (3).} الل هُ  ِإال   الس اَعةُ  َتُقومُ  َمَتى َيْعَلمُ  َوال َتُموُت، َأْرض   ِبَأيِّ  َنْفس   َتْدِري َوال الل ُه، ِإال   َأَحد  

اَعةِ :ىتعال قوله هيقرر  الحديث وهذا َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ اَعةِ إِنَّ هللاَّ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ لُ وو  إِنَّ هللاَّ لُ يُنَزِّ   فِيفِي  يَْعلَُم َمايَْعلَُم َماوو  اْلَغْيثَ اْلَغْيثَ   يُنَزِّ

اَماَذا َماَذا   َما تَْدِري نَْفسٌ َما تَْدِري نَْفسٌ وو  األَْرَحامِ األَْرَحامِ  اتَْكِسُب َغدا َ وو  تَْكِسُب َغدا َ َما تَْدِري نَْفٌس بِأَيِّ أَْرض  تَُموُت إِنَّ هللاَّ َما تَْدِري نَْفٌس بِأَيِّ أَْرض  تَُموُت إِنَّ هللاَّ

 (43:لقمان)َعلِيٌم َخبِيرٌ َعلِيٌم َخبِيرٌ 

 :اإلسالم في بالغيب اإليمان مكانة -ثانياً 
 ،بهما إال مسلماً  المرء يكون الو  ،اآلخر عن أحدهما يغني ال ،رئيسين جانبين لإلسالم إن

 تصديقاً  بها التصديق يجب التي االعتقادية القضايا جميع هوو  ؛التصديقي العلمي الجانب: هماو 
 .تعالى اهلل شرع في بأدائها المأمور األفعال، و األقوال وهي، التطبيقي العملي الجانبجازمًا، و 

 ذلك أثمر ،التصديقي العلمي وهو األول، بالجانب إيمانه صدق، و اعتقاد العبد صح فإذا
 األول بالجانب يكتفي أنه زعم فمن ،العملي التطبيقي الذي هو ،الثاني الصادق في الجانب العمل
 الكفر، أبطن ألنه منافق؛ فهو الثاني الجانب يكفيه أنه زعم منو  ،كذاب فهو كافر الثاني دون
 فإن العلمي، الجانب أهمهما هو، و الجانبين أعظم إن ، والعلني االستسالم أي اإلسالم وأعلن
 اإليمان أن هذا فمعنى .بالغيب اإليمان هو برمته الجانب وهذا العمل، أو القول على عتقاد مقدماال

، به إال ديناً  أحد من يقبل ال تعالى اهلل وأن اإلسالم، في العليا المرتبة، و الفضلى المكانة له بالغيب
 عباده على اهلل أثنى لهذاو  ،بالغيب اإليمان على مبنياً  كان إذا إال ،صالحاً  زاكياً  ما عمل يكون الو 

 الذين المتقين صفو  في تعالى قوله ذلك فمن الكريم، كتابه من كثيرة آيات في بالغيب المؤمنين
، (3:البقرة)الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيبِ الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيبِ   **فِيِه هُدىا لِْلُمتَّقِينَ فِيِه هُدىا لِْلُمتَّقِينَ :الكريم  كتابه في الهداية لهم جعل

( 34 :ءاألنبيا) ُمْشفِقُونَ ُمْشفِقُونَ   السَّاَعةالسَّاَعة  ِمنْ ِمنْ   ُهمْ ُهمْ وو  بِاْلَغْيبِ بِاْلَغْيبِ   الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربههمْ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربههمْ :جلو  وقوله عز
ْحَمن بِاْلَغْيبِ :  وقوله ْحَمن بِاْلَغْيبِ َمْن َخِشَي الرَّ نِيب  وو  َمْن َخِشَي الرَّ نِيب  َجاء بِقَْلب  مُّ إِنَّ إِنَّ : شأنه جل وقوله (33:ق) َجاء بِقَْلب  مُّ

                                                      

له مؤلفات ، القرطبي المفسر الدين شمس الخزرجي األندلسي األنصاري أحمد بن محمد اهلل عبد أبو : القرطبي (1)
 .مامترجمة اإل، (7/0)الجامع ألحكام القرآن : انظر. (هـ 017: ت)، عديدة

 .(م7994-هـ7474)القاهرة -دار الحديث -7ط، (7/746)، القرآن ألحكام الجامع( 2)
، 934ص، وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو باب، كتاب التفسير، في صحيحه أخرجه البخاري (3)

 .4061رقم
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ْغفَِرةٌ ـَـ َ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّهُم بِاْلَغْيِب لالَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّهُم بِاْلَغْيِب ل ْغفَِرةٌ هُم مَّ  تدل غيرها، و اآليات هذه، و (12:الملك)أَْجٌر َكبِيٌر أَْجٌر َكبِيٌر وو  هُم مَّ
 نشطت راسخاً  صادقاً  إيماناً  بالغيب آمن من ألن ؛به تعالى اهلل خشية، و بالغيب اإليمان مكانة على

 (1).مرضياً  راضياً  فيعيش ،كلها وأحواله أقواله،، و أعماله وحسنت األعمال، في جوارحه

ا :ىتعال قوله على تعليقه في اهلل رحمه القيم ابن قال   امَّ   َعلَىَعلَى  اْلُمْؤِمنِينَ اْلُمْؤِمنِينَ   لِيََذرَ لِيََذرَ   هُ هُ ـهـ ه اللالل  َكانَ َكانَ   مَّ

  لَِكنَّ لَِكنَّ وو  اْلَغْيبِ اْلَغْيبِ   َعلَىَعلَى  لِيُْطلَِعُكمْ لِيُْطلَِعُكمْ   هُ هُ ـهـ ه اللالل  َكانَ َكانَ   َماَماوو  الطَّيِّبِ الطَّيِّبِ   ِمنَ ِمنَ   اْلَخبِيثَ اْلَخبِيثَ   يَِميزَ يَِميزَ   َحتَّىَ َحتَّىَ   َعلَْيهِ َعلَْيهِ   أَنتُمْ أَنتُمْ   َمآَمآ

ُسلِهِ   ِمنِمن  يَْجتَبِييَْجتَبِي  هَ هَ ـهـ ه اللالل ُسلِهِ رُّ ِ   فَآِمنُواْ فَآِمنُواْ   يََشاءيََشاء  َمنَمن  رُّ ِ بِاِّله  َعِظيمٌ َعِظيمٌ   أَْجرٌ أَْجرٌ   فَلَُكمْ فَلَُكمْ   تَتَّقُواْ تَتَّقُواْ وو  تُْؤِمنُواْ تُْؤِمنُواْ   إِنإِنوو  ُرُسلِهِ ُرُسلِهِ وو  بِاِّله
(179:آل عمران) فإن رسله، عليه يطلع الذي بالغيب في اإليمان سعادتكم، و أنتم فحظكم:"قال 

  (2)"الكرامة، و أعظم األجر فلكم أيقنتم، و به آمنتم

يقول الشيخ محمد  (3)"اإلطالق على المقامات أجل بالغيب اإليمان" :اهلل رحمه وقال
وال يصح دين ما إال إذا كان المرء مشدود ، اإليمان بالغيب قسيم لاليمان بالحاضرإن " :(4)الغزالي

 (5)."يسمع، و األواصر إلى ما عند اهلل، مثلما يتعلق بما يرى
 في اإليمان بالغيبيات الجماعة، و أهل السنةمذهب :ثالثًا 

، فكل ما ثبت آمنوا يؤمنون بكل ما صح به الخبر عن رسول اهلل  الجماعة، و أهل السنة  
كما كان ، الجماعة، و أهل السنةأو السنة آمن به  ،به، فإذا ثبت شيء من األمور الغيبية في الكتاب

 .بعدهم من القرون المفضلةمن تبعهم من ، و نالتابعو و  يؤمن به أصحاب النبي

                                                      

 الدعوة كلية - العقيدة بقسم المساعد العروسي األستاذ أمان محمد بن الشكور عبد.الغيبية د المباحث: انظر (1)
 :ىالقر  أم جامعة - الدين وأصول

https: //uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag21/MG- 

، مكتبة المنار اإلسالمية، بيروت، مؤسسة الرسالة-7ط، (3/666)، الجوزية قيم المعاد البن زاد( 2)
 (م7919-هـ7399))الكويت

المكتبة  - 7ط، 344ص ، عبد الكريم الفضيلي: تحقيق، الجوزية قيم السعادتين البن وباب الهجرتين طريق )3)
 (م6666-هـ7466)بيروت -العصرية

بهذا االسم رغبة من والده " محمد الغزالي"سمي الشيخ  م7971سنة ولد السقا أحمد الغزالي محمد( 4)
ونصحه أن يسميه  ،أنه سوف ينجب ولداً "وقال له  ،الشيخ الغزالي فلقد رأى في منامه ،باإلمام الغزالي بالتيمن

 أحد. مصري إسالمي ومفكر عالم هو. ا رآه في منامهفما كان من األب إال أن عمل بم، على اسمه الغزالي
تخرج من ، أديب الدعوة بلقب اشتهر، الفكر في تجديده عنه عرف، الحديث العصر في اإلسالمي الفكر دعاة

 رحلته بعدها وبدأت العالمية درجة على حصل حتى ،واإلرشاد الدعوة في بعدها كلية اصول الدين وتخصص
 http :الموسوعة الحرة: انظر(م7990سنة: ت)، القاهرة مساجد خالل من الدعوة في

//ar.wikipedia.org/wiki 
 (م7994-هـ7474)القاهرة-مكتبة وهبة-3ط، 91ص، ركائز االيمان بين العقل والقلب لمحمد الغزالي( 5)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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سواء  –إن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب االيمان بَه  :"يقول ابن تيمية رحمه اهلل
جب على كل ، و السنة، و فما جاء في الكتاب ألنه الصادق المصدوق؛ -عرفنا معناه أو لم نعرف

ن لم يفهم معناه، و مؤمن اإليمان به  (1)."أئمتها، و كذلك ما ثبت باتفاق سلف األمة، و ا 
 تجري التي الغيبية األمور من الصحيحة يثاألحاد في ثبت ماو " :قال شارح الطحاوية

 :بأنه الغيبية األمور في الجماعة، و السنة أهل عليها قاعدة

 .بها ُيَسلَّمُ  - 1

 .بها ُيؤمنُ  - 2

 .حقائقها عن يصرفها بتحريف أو ظاهرها، عن يصرفها بتأويل لها ُيتَعَرض أال - 3

 بها أخبرنا أو ، بها أخبرنا التي الغيبية األمور جميع جنس من جاء، ما على بها فنؤمن
 ."(2) نبينا

 .وهذا يتضح مما يلي ،إنسانية بالغيب خاصية اإليمان  -رابعاً 

التي لم يكلفها اهلل  ،المخلوقات األخرى من غيره عن اإلنسان خاصية تميز بالغيب اإليمان إن -1
الغيب أما المحسوسة،، و األمور المشاهدة إدراك في اإلنسان مع يشترك الحيوان أن ذلك ؛ 
 يجتازها التي العتبة هو بالغيب اإليمان إنَّ " :يقول األستاذ سيد قطب. وانييدركه الح فال

 الذي اإلنسان مرتبة إلى حواسه، تدركه ما إال يدرك ال الذي، الحيوان مرتبة فيتجاوز اإلنسان،
 (3)".الحواس تدركه الذي المحدد الصغير الحي ز ذلك من أشمل، و أكبر الوجود أن يدرك

 بعالم الراسخ إيمانهم هي صفه للمؤمنين، و في القرآن الكريم يذكرها التي البارزة السمات من -2
 الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيبِ  * َذلَِك اْلِكتَاُب ََل َرْيَب فِيِه هُداى لِْلُمتَّقِينَ *الم :فيقول الغيب

ََلةَ و ا و يُقِيُموَن الصَّ   (4-1:البقرة)َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ ِممَّ

وال علم لنا بها إال عن طريق اإلخبار  ،الغيب ال يمكن أن نعرفها بحواسناإن خاصية علم  –3
  .السنة، و بالنصوص من الكتاب

 نناإ بها؟ ندركه التي الحواس اهلل يعطنا لم، و بالغيب نؤمن كيف" :يقول الشيخ علي الطنطاوي
 فقط، الحواس طريق من جاء ما على بها نحكم لعقولناو  ،حدهاو  عليها نعتمد لحواسناتركنا  لو

                                                      

 .(3/47)، تيمية كتاب مجمل اعتقاد السلف البن، الفتاوى مجموع( 1)
 الشاملة الموسوعة بواسطة آلياً  الكتاب هذا صدر( 7/710)للشيخ صالح آل الشيخشرح العقيدة الطحاوية ( 2)

//islamport.com/d/1/aqd/1/232/864.htm: http 
 .(7/39)، سيد قطب–في ظالل القرآن ( 3)

http://islamport.com/d/1/aqd/1/232/864.htm
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 في العقل يترك لم نهأ بنا، رحمته منو  ،اهلل حكمة من فكان المادة، راءو  بما جهلنا على لبقينا
 (1)".من خبرها ليهإ يحتاج بما أخبره بل ،إدراكها عن عجزه

 ال حقيقية، عوالم الوجود في نا  و  ،موجود كل دراكإ إلى تصل ال الحواس نإ": ويقول أيضاً   
 (2)".منا احدو  كل بها يحيا التي الروح ليناإ أقربها بحواسنا، ندركها

يستطيع اإلنسان  اً يبين فيه أن لألمور الغيبية آثار  يضرب لنا الدكتور محمد راتب النابلسي مثاالً  -4
، لون، و وزنو  ،احدو  حجمو  ،احدو  بقياس الحديد من قطعتان":فيقول  ،فكره، و دراكها بعقلهإ
، مغناطيسية بقوة مشحونة إحداهما بينهما، التفريق تستطيع لن العين هذه احد،و  تشكيلو 
 نحكم إذاً  تجذبها، المشحونة القطعة من صغيرة معدن قطعة قربنا فإذا مشحونة، غير الثانيةو 

 لكنو  ،القوة هذه ندرك أن نستطيع ال الخمس بحواسنا نحنو  ،األولى القطعة في قوة بوجود
 نستطيع ال ولكننا الثبوت، قطعية قوة القطعة هذه في أن نستنتج، لها الصغير المعدن بجذب
 ليس الغيبي العالم وجودو  ،غيبي عاَلمو  ،مشهود عاَلم :فالعاَلم إذاً  ندركها، أن الخمس بحواسنا

 المشهود، العالم من جوداً و  أكثر الغيبي ملالعا كان ربما بل المشهود، العالم جودو  من أقل
 مع يتعامل أن يستطيع فكر من ُأوتي بما اإلنسان لكن المشهود، العالم مع تتعامل فالحيوانات

 (3)."الغيبي العالم
العقالء هو  غير اإلنسان عن بها يتميز إنسانية إن من األسباب التي جعلت الغيب خاصية -5

 دليلها كان اإليمان قضايا أن فلو الغيب، يقتضي التكليف أصل ألن" االختبار؛، و التكليف
 .بها باإليمان تكليف أي هناك كان لما العادية اإلدراك وسائلو  ،الحس

 على المباشرة اإلجابة ضعو  أنه فلو لتالميذه، األستاذ يجريه الذي االمتحان: ذلك ومثل
 ،عناء دون مباشرة اإلجابة نقل في اختلفوا لما ،أسئلته على يجيبوا أن منهم طلب ثم السبورة،

 ،والهازل الغبي، من والجاد منهم، المتفوق تميز لماو  ،عنها اإلجابة في جهدهم اختلف لماو 
لَْو أَْنَزْلنَا َملَكاا لَقُِضَي اأْلَْمُر ثُمَّ َل لَْو أَْنَزْلنَا َملَكاا لَقُِضَي اأْلَْمُر ثُمَّ َل وو  َوقَالُوا لَْوَل أُْنِزَل َعلَْيِه َملَكٌ َوقَالُوا لَْوَل أُْنِزَل َعلَْيِه َملَكٌ :تعالى قال لهذاو 

 (4)"(8:األنعام)يُْنظَُرونَ يُْنظَُرونَ 
 

 

                                                      

 .703ص، تعريف عام بدين االسالم للشيخ علي الطنطاوي )1)
 .703ص، المرجع السابق (2)

 67-69-7940: بتاريخ النابلسي راتب والشهادة لمحمد الغيب عالم: (03-6) الدرس - اإلسالمية العقيدة( 3)

//www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=218: http 
 .القاهرة -الكتاب الحديثدار  - 7ط، 04ص، لنور الدين ابو لحية، والداألبعاد الشرعية لتربية األ( 4)
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 الثانيالمطلب 

 علم الغيب ال يعلمه إال هللا

  :حده استأثر بعلم الغيبو  اهلل -أوالً 
أن اهلل استأثر ، لدين بالضرورةمن االتي هي معلومة ، و في ديننا بها المسلم األمورمن 
 فاهلل اهلل، إال الغيب هذا الكون في أحد يعلم ال تؤكد أنه األحاديث، و فاآليات ،حدهو  بعلم الغيب

، ذلك يعلم مرسل نبي ال، و مقرب يوجد ملك وال األرض،، و السموات في شيء كل يعلم حده الذيو 
َما َما وو  اْلبَْحرِ اْلبَْحرِ وو  َويَْعلَُم َما فِي اْلبَرِّ َويَْعلَُم َما فِي اْلبَرِّ   هُوهُو  ِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب ََل يَْعلَُمَها إَِلَّ ِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب ََل يَْعلَُمَها إَِلَّ وو :تعالى اهلل قال

ََل يَابِس  إَِلَّ فِي ِكتَاب  ََل يَابِس  إَِلَّ فِي ِكتَاب  وَ وَ   ََل َرْطب  ََل َرْطب  وو  ظُلَُماِت اأْلَْرضِ ظُلَُماِت اأْلَْرضِ ََل َحبَّة  فِي ََل َحبَّة  فِي وو  َرقَة  إَِلَّ يَْعلَُمَهاَرقَة  إَِلَّ يَْعلَُمَهاوو  تَْسقُطُ ِمنْ تَْسقُطُ ِمنْ 

َهاَدِة اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ وو  َعالُِم اْلَغْيبِ َعالُِم اْلَغْيبِ  : قال تعالىو  .(59:األنعام) ُمبِين  ُمبِين   َهاَدِة اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ الشَّ  .(18: التغابن) الشَّ
، الربوبيةو  ،المتفرد بالعبودية أن يعلم الغيب أحد من الخلق أجمعين سواه  لقد نفى 

َماَواتِ  :فقال عز من قائل، األلوهيةو  َماَواتِ قُل َلَّ يَْعلَُم َمن فِي السَّ َّـ َّ اأْلَْرِض اْلَغْيَب إَِلَّ اللاأْلَْرِض اْلَغْيَب إَِلَّ اللوو  قُل َلَّ يَْعلَُم َمن فِي السَّ َما َما وو  هُ هُ ـ

 (65:النمل) يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبَعثُونَ يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبَعثُونَ 
 ال أنه: الخلق لجميع معلًما يقول أن  رسوله آمًرا تعالى يقول" :اهلل رحمه كثير ابن قال

  (1)."ال شريك له ،حدهو  فإنه المنفرد بذلك ،إال اهلل من أهل السموات واألرض الغيب  أحد يعلم
من ، و حاديث تثبت ما أقره القرآن من تفرد اهلل جل شأنه في علمه للغيبوفي السنة النبوية أ

 ِإال   َغد   ِفي َما َيْعَلمُ  ال: الل هُ  ِإال   َيْعَلُمَها ال َخْمس   اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  {:هذه األحاديث قول الرسول اهلل 
 ِبَأيِّ  َنْفس   َتْدِري َوال الل ُه، ِإال   َأَحد   اْلَمَطرُ  َيْأِتي َمَتى َيْعَلمُ  َوال الل ُه، ِإال   اأَلْرَحامُ  َتِغيُض  َما َيْعَلمُ  َوال الل ُه،
 لما مفاتيح ألنها الغيب مفاتيح ُسّميت نماا  و  ،(2)} الل هُ  ِإال   الس اَعةُ  َتُقومُ  َمَتى َيْعَلمُ  َوال َتُموُت، َأْرض  
 جعل شيء كل ألن السامع؛ على األمر لتقريب بالمفاتح عبر: "اهلل رحمه حجر ابن قال كما ،بعدها
 الباب أغلق فإذا الباب، من العادة في معرفته إلى التوصلو  ،عنك بي  غُ  فقد حجاب بينه، و بينك
 موضعه؛ يعرف ال بتوصيله إال ،الغيب على يطلع ال الذي الشيء كان فإذا المفتاح، إلى احتيج
 (3)".المغيب يعرف فكيف

 

                                                      

 .316ص، 3ج، تفسير القرآن العظيم البن كثير( 1)
 4061رقم، 934ص، وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو باب، كتاب التفسير، في صحيحه أخرجه البخاري (2)

. 
، الساعة باب إن اهلل عنده علم، كتاب التفسير، حجر العسقالني ابن، الباري شرح صحيح البخاري فتح( 3)

(4/374). 
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 :اهلل عليهم ال يعلمون الغيبالرسل صلوات  -ثانياً 
خير الناس ، و هم أفضل البشر على اإلطالق عليهم سالمه ، و صلوات اهلل الرسل الكرام 

، إال أنهم ال يعلمون مكانتهم عنده، و ألنبياء اهلل عند ربهم نزلة الرفيعةالم هذهمع و ،  إلى األبد
َلَ َلَ وو  َلَ أَْعلَُم اْلَغْيبَ َلَ أَْعلَُم اْلَغْيبَ وو  هِ هِ ــَوَلَ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن الله َوَلَ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن الله : فقد قال نوح عليه السالم، الغيب

هُ أَْعلَُم بَِما فِي هُ أَْعلَُم بَِما فِي ــهُ َخْيراا الله هُ َخْيراا الله ــَلَ أَقُوُل لِلَِّذيَن تَْزَدِري أَْعيُنُُكْم لَن يُْؤتِيَهُُم الله َلَ أَقُوُل لِلَِّذيَن تَْزَدِري أَْعيُنُُكْم لَن يُْؤتِيَهُُم الله وو  أَقُوُل إِنِّي َملَكٌ أَقُوُل إِنِّي َملَكٌ 

 . ( 31:هود)  أَنفُِسِهْم إِنِّي إِذاا لَِّمَن الظَّالِِمينَ أَنفُِسِهْم إِنِّي إِذاا لَِّمَن الظَّالِِمينَ 

اا إَِلَّ َما وو  قُل َلَّ أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفعاا قُل َلَّ أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفعاا   :خاتمهم محمد بن عبد اهلل، و وقال آخرهم اا إَِلَّ َما َلَ َضره َلَ َضره

وُء إِْن أَنَاْ إَِلَّ نَِذيرٌ وو  َلَْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيرِ َلَْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيرِ لَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْيَب لَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْيَب وو  هُ هُ ــَشاء الله َشاء الله  نَِي السُّ وُء إِْن أَنَاْ إَِلَّ نَِذيرٌ َما َمسَّ نَِي السُّ   َما َمسَّ

 .(188:األعراف) يُْؤِمنُونَ يُْؤِمنُونَ   لِّقَْوم  لِّقَْوم    بَِشيرٌ بَِشيرٌ وو
 غد في يكون بما يخبر  اهلل رسول أن زعم من:{ -رضي اهلل عنها–كما قالت عائشة 

َماَواتِ   فِيفِي  َمنْ َمنْ   يَْعلَمُ يَْعلَمُ   ََل ََل   قُلْ قُلْ : يقول  اهلل، و أعظم على اهلل الفرية فقد َماَواتِ السَّ   إَِلَّ إَِلَّ   الَغْيبَ الَغْيبَ   األَْرضِ األَْرضِ وو  السَّ

   (1)}(65: النمل)هللاُ هللاُ 

  :أولياء اهلل ال يعلمون الغيب، و الجن، و المالئكة -ثالثاً 

إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض وو:قال تعالى ، المالئكة ال يعلمون الغيب

َماءوو  قَالُوْا أَتَْجَعُل فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَهاقَالُوْا أَتَْجَعُل فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَهاَخلِيفَةا َخلِيفَةا  َماءيَْسفُِك الدِّ ُس لََك وو  نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدكَ نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدكَ وو  يَْسفُِك الدِّ ُس لََك نُقَدِّ نُقَدِّ

َعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى اْلَمَلَئَِكِة فَقَاَل َعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى اْلَمَلَئَِكِة فَقَاَل وو  **قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َلَ تَْعلَُموَن قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َلَ تَْعلَُموَن 

قَالُوْا ُسْبَحانََك َلَ ِعْلَم لَنَا إَِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك قَالُوْا ُسْبَحانََك َلَ ِعْلَم لَنَا إَِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك   **اء َهـُؤَلء إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن اء َهـُؤَلء إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن أَنبِئُونِي بِأَْسمَ أَنبِئُونِي بِأَْسمَ 

ا أَنبَأَهُْم بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم   **أَنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم أَنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم  ا أَنبَأَهُْم بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم قَاَل يَا آَدُم أَنبِْئهُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ قَاَل يَا آَدُم أَنبِْئهُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

َماَواتِ إِنِّي أَعْ إِنِّي أَعْ  َماَواتِ لَُم َغْيَب السَّ -31: البقرة)  َما ُكنتُْم تَْكتُُمونَ َما ُكنتُْم تَْكتُُمونَ وو  أَْعلَُم َما تُْبُدونَ أَْعلَُم َما تُْبُدونَ وو  األَْرضِ األَْرضِ وو  لَُم َغْيَب السَّ
 .وتقر بأنها ال علم لها إال ما علمها اهلل به ففي هذه اآليات الكريمة تشهد المالئكة، (.33

ا قََضْينَا َعلَْيِه  :ال يعلمون الغيب، فقال -كسائر المخلوقات-وأعلمنا اهلل أّن الجن  ا قََضْينَا َعلَْيِه فَلَمَّ فَلَمَّ

ا َخرَّ تَبَيَّنَِت اْلِجنُّ أَن لَّْو ــاْلَمْوَت َما َدلَّ اْلَمْوَت َما َدلَّ  ا َخرَّ تَبَيَّنَِت اْلِجنُّ أَن لَّْو هُْم َعلَى َمْوتِِه إَِلَّ َدابَّةُ اأْلَْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُ فَلَمَّ هُْم َعلَى َمْوتِِه إَِلَّ َدابَّةُ اأْلَْرِض تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُ فَلَمَّ

 ،لمون الغيبفلو كان الجن يع (.14:سبأ) َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ 
 ليطلعهم على ؛خلقه من شاء من اختص وأعلمنا اهلل كذلك أنه .لعلموا بموت سيدنا سليمان

ا  َعلَىَعلَى  يُْظِهرُ يُْظِهرُ   فَََل فَََل   اْلَغْيبِ اْلَغْيبِ   َعالِمُ َعالِمُ :تعالى قال  .غيبه من يشاء ما اَغْيبِِه أََحدا   اْرتََضىاْرتََضى  َمنِ َمنِ   إَِلَّ إَِلَّ * *   َغْيبِِه أََحدا

ا  َخْلفِهِ َخْلفِهِ   ِمنْ ِمنْ وو  يََدْيهِ يََدْيهِ   بَْينِ بَْينِ   ِمنْ ِمنْ   يَْسلُكُ يَْسلُكُ   فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ   َرُسول  َرُسول    ِمنْ ِمنْ  اَرَصدا  (26،27:الجن) َرَصدا

                                                      

النبي  َرَأى َوَهلْ ُأْخَرى  َنْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ  وجل عز اللَّه   َقْول   َمْعَنى َباب، كتاب االيمان، في صحيحه رواه مسلم( 1)
  ُْسَراء   َلْيَلةَ  َربَّه  .641رقم، (7/739)، ( اإْل 
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نه ال يُ ، و الشهادة، و إنه يعلم الغيب : "يقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية من  اً أحد لعُ طْ ا 
ا : لهذا قالو  ؛إال مما أطلعه تعالى عليه ،خلقه على شيء من علمه ا فََل يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحدا فََل يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحدا

 (1)".البشري، و الملكي هذا يعم الرسولو ، إَِل َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسول  إَِل َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسول  

"  ِاِمْن َخْلفِِه َرَصدااوو  يَْسلُُك ِمن بَْيِن يََدْيهِ يَْسلُُك ِمن بَْيِن يََدْيه ه أطلع هذا الرسول الذي حول حرساً أي أنه يجعل  ِمْن َخْلفِِه َرَصدا
الشهب لحفظ هذا الغيب من ، و وهذا الحرس من المالئكة ،على بعض الغيب المتعلق برسالته

 (2)"تالعب الشياطين

، في صورة رجل  ال يعلمون الغيب، فهذا جبريل يأتي إلى النبي الصالحين وأولياء اهلل
؟ قال }لائِ ن السَ مَ  ونَ درُ أتَ {: قال رسول اهلل  ،لىو  اإلحسان، فلما، و واإليمان ،يسأله عن اإلسالمو 

 خصوصًا أن فيهم سيدنا عمر، و هم سادات األولياء الصحابة، و (3}(..معلَ ه أَ ولُ سُ رَ ، و اهللُ {:الصحابة
الذي روى الحديث. 

طالعه، و تعالى بمعرفة الغيب، و مما سبق ذكره من اختصاص الحق تبارك حده ال و  عليه ا 
 ،المشعوذين، و (4)، يجب أن يعلم كل مسلم أن من ادعى علم الغيب من الكهنةشريك له

شيوخهم وكذلك ادعاء غالة الصوفية أن  ،الفنجان، و من يقرءون الكف، و (6)المنجمينو  ،(5)افينعرّ الو 
 .خرجوا عن طاعة رب العالمين، و ينجميعًا كفار مرقوا من الدفهؤالء  ،لمون الغيبيع

 مما علمها أن أخبر قد  الرسول كان بأمور علم قد اإلنسان من الناس من زعم أن
َ   إِنَّ إِنَّ  :رد في قولهو  كما . اهلل به اختص َ هللاَّ لُ وو  السَّاَعةِ السَّاَعةِ   ِعْلمُ ِعْلمُ   ِعْنَدهُ ِعْنَدهُ   هللاَّ لُ يُنَزِّ   َماَما  يَْعلَمُ يَْعلَمُ وو  اْلَغْيثَ اْلَغْيثَ   يُنَزِّ

ا  تَْكِسبُ تَْكِسبُ   َماَذاَماَذا  نَْفسٌ نَْفسٌ   تَْدِريتَْدِري  َماَماوو  اأْلَْرَحامِ اأْلَْرَحامِ   فِيفِي اَغدا  تَُموتُ تَُموتُ   أَْرض  أَْرض    بِأَيِّ بِأَيِّ   نَْفسٌ نَْفسٌ   تَْدِريتَْدِري  َماَماوو  َغدا
أن الطب ، و رصاد الجوية توصلت لمعرفة مواعيد سقوط المطرزعموا أن األ هؤالء ،(34:لقمان)

 الذي هو حدهو  فاهلل .سليم أساس على تقوم ال دعوى وتلك ،رحامالحديث توصل لمعرفة ما في األ
 . أثرهاو  ،مصيرهاو  ،قطرة كل موقع يعلم كما ،يقيناً  علماً  نزوله مدة، و الغيث نزول قتو  يعلم

                                                      

   .(4/433)، تفسير ابن كثير( 1)

 .779ص، سابقالعقائد اإلسالمية لسيد  (2)
 قدر بإثبات اإليمان ووجوب ،واإلحسان ،واإلسالم ،اإليمان بيان باب، كتاب االيمان، رواه مسلم في صحيحه (3)

 .4رقم،  ،(7/30)اهلل
لسان  انظر. اأَلسرار معرفة ويدَّعي الزمان مستقبل في الكائنات عن الخبرَ  َيتعاطي الذي الكاه نُ  (4)

 .(73/306)العرب
 .(73/306): لسان العرب انظر. ونحوهما الضالة ومكان ،المسروق الشيء معرفة يدَّعي كالذي الَعرَّاف (5)
م (6)  والشر الخير من التْأثيرات وينسب ،وعليها بها للحكم النجوم الغيب من علم يدَّعي الذي الحاز يَ  َأو الُمَنج 

 .(76/660)لسان العرب انظر. إ ليها
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 من طور كل فيو  ،لحظة كل في األرحام في ما اليقين علم يعلم الذي هو حدهو  اهللو 
 هو ما يعلم الذي حدهو  هوو  ،جرم ال، و حجم للحمل يكون ال حين في حتى، حملو  ،غيضو  ،فيض
 كل في لما الشامل الدقيق العلم فذلك، طاقات، و مواهب من الرحم ظلمات في النطفة تلك في مودع
، اإلنسان عن مجهوالً  يزال ال الساعة علمو  ،سبحانه بعلمه اهلل يختص مما هو األرحام، من رحم
نو   ،اهلل غير أحد يعلمه ال سراً  المحدد قتهاو  أن غير ،بأماراتها أخبرنا قد الكريم  الرسول كان ا 
 درجة إلى يصل ال أنه غير. غداً  سيكسب ما بعض ،الظن أو ،الترجيح جهو  على اإلنسان يعلم قدو 

 فكم .اهلل إال شمولهو  ،كمالهو  ،بتمامه يعلمه ال أمر فذلك، سيالقية ما بكل الشاملة واإلحاطة اليقين،
 حديث في جاء ما صدق نجد هكذاو  ،خسراناً  مكسبه فكان ،غده في خيراً  سيكسب أنه إنسان ظن

 .(1) .الرقي والتقدم من عالية درجة اإلنسان علم فيه بلغ عصر في  العظيم الرسول

  

                                                      

-هـ7463)جدة –دار المجتمع، دار السالم-7ط، (3/16)، عبد المجيد الزنداني، الخالقتوحيد : انظر (1)
 .(م7943
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 طلب الثالثالم

 أقسامه، وأنواع الغيب

 :أنواع الغيب -أوالً 
ُذكر ، و به يؤمن أمره الشرع أن مما بما هو غائب عنه المرء يؤمن أن هو بالغيب إن اإليمان

 أمر  ، و الجنة أمر من العباد عن غابَ  فما الغْيبُ  أما" :(1)يقول الطبري .سنة نبيه، و في كتاب اهلل
 آمنوا بِاْلَغْيبِ بِاْلَغْيبِ   الَِّذيَن يُْؤِمنُونَ الَِّذيَن يُْؤِمنُونَ : وقال أيضاً  (2)."في القرآن تعالىو  تبارك اهلل ذكر ماو  ،النار
ر اليوم  ، و ُرُسل ه، و مالئكته، و باهلل  كله فهذا. الموت بعد بالحياة آمنواو  ،لقائه، و ناره، و َجّنتهو  ،اآلخ 
 (3) ."غيب  

عن هذه األمور الغيبية التي يجب على المسلم  والسنة المطهرة وقد أخبرنا القرآن الكريم،
 ،رسلهو  ،وكتبه مالئكته،و  ،باهلل اإليمان ألن اإليمان، أركان جميع فيها التي يدخل، و اإليمان بها

 عن: على ذلك األحاديث التي تدل من، و بالغيب إيمان كله هذا شرهو  خيره وبالقدر اآلخر، اليومو 
 تمت:  َقالَ  ؟ اإليَمانُ  َما:  َفَقالَ  َرُجل َفَأتَاهُ  ، ِللن اسِ  َيْوًما َباِرزًا   النبي كان}: قال  هريرة أبي

 (4).{ ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِلهِ  َوِبِلَقاِئهِ  ، َوَمالِئَكِتهِ  ِبالل هِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  اإليَمانُ 

 يترتبو  ،االيمان بها يجبو  ،الشرع بها أخبر التي فالمغيبات" :يقول الشيخ علي الطنطاوي
 ،الحساب من فيه ماو  ،اآلخر اليومو  ،الرسل، و الكتبو  ،الجن، و المالئكة هي الكفر، نكارهاإ على
 خلقو  ،األرض، و السموات خلق عن القرآن، في جاء ماو  ،القدرو  ،العقاب، و الثواب من بعده ماو 
 (5)".القرآن به أخبر ما كلو  ،نساناإل

 :الغيب قسامأ -ثانياً 
 :غيباً  يسمى منها قسم كل علي الطنطاوي الغيب إلى ثالثة أقسام، قسم الشيخ

                                                      

 من، البديعة التصانيف صاحب، الطبري جعفر أبوالعص،  عالم، تهدالمج لماالع ماماإل، جرير بن محمد (1)
، علماً  الدهر أفراد من وكان، الرجال نبالء ولقي، الترحال وأكثر، العلم وطلب، هجري664ولد سنة .طبرستان
 .(77/699)سير أعالم النبالء :رانظ (.هجري376سنة: ت).تصانيف وكثرة، وذكاء

دار -7ط، (7/734)، صدقي جميل العطار: ضبط وتوثيق وتخريج، القرآن للطبري تأويل في البيان جامع (2)
 .(م6667-هـ7467)الفكر

 .(7/734)المصدر السابق ( 3)
 ،واإلحسان ،واإلسالم ،اإليمان عن النبي جبريل سؤال باب، كتاب اإليمان، صحيحهأخرجه البخاري في  (4)

 .36رقم، 64ص، الساعة وعلم
 .704ص .تعريف عام بدين االسالم للشيخ علي الطنطاوي( 5)
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اإلضافة إلى بعض الخلق دون و  بالنسبة كان غيباً ، و هو ما كان من عالم الشهادة: القسم األول
 البشر، من غيرنا أدركه لكنو  ،نحن ندركه لم قسم" :فقال .المكان، و باختالف الزمانذلك ، و بعض
 لم، و يروها لم بحواسهم، يدركوها لم قومه، و  محمداً  ألنغيبًا؛  اهلل سماها ،مثالً  يوسف كقصة
 كانتو  ،عاشوها، و أدركوها خوته،ا  ، و يوسف( يعقوب أوالد أعني) سرائيلإ بني لكنو  ،بها يسمعوا
  إِذْ إِذْ   لََدْيِهمْ لََدْيِهمْ   ُكْنتَ ُكْنتَ   َماَماوو  إِلَْيكَ إِلَْيكَ   نُوِحيهِ نُوِحيهِ   اْلَغْيبِ اْلَغْيبِ   أَْنبَاءِ أَْنبَاءِ   ِمنْ ِمنْ   َذلِكَ َذلِكَ : قال تعالى  (1)".حياتهم قائعو  هي

 (112:يوسف) يَْمُكُرونَ يَْمُكُرونَ   هُمْ هُمْ وو  أَْمَرهُمْ أَْمَرهُمْ   أَْجَمعُواأَْجَمعُوا

 :فقال، يعد غيبًا لمخلوقات أخرى لكن بعضه ال، و لجميع البشر ما كان غيباً  هو :القسم الثاني
 كالحوادث إيجادهم، موعد اهلل قدم لو يدركوه أن عقالً  الممكن من كان نا  و  ،البشر يدركه لم قسم"

 في عنها يعرفوا لم لكنهمو  ،تسكنها كانت التي المخلوقات أخبارو  ،قبلهم من األرض في كانت التي
 (2)."الوحي طريق من علمه جاءهم ما الإ البشرية، الحياة بدايةو  ،آدم أبيهم خلق أخبار عنو  ،الواقع

َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض : خلق آدم كما جاء في قوله تعالى:مثال ذلك 

َماءَ وو  َخلِيفَةا قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَهاَخلِيفَةا قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َماءَ يَْسفُِك الدِّ ُس لََك وو  نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدكَ نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدكَ وو  يَْسفُِك الدِّ ُس لََك نُقَدِّ نُقَدِّ

 (43:البقرة) أَْعلَُم َما َل تَْعلَُمونَ أَْعلَُم َما َل تَْعلَُمونَ قَاَل إِنِّي قَاَل إِنِّي 
حيث  ؛هو غيب من جميع الوجوه إذ ،ألنه مطلق عن القيد ؛يسمى بالغيب المطلقو  :ثالثالقسم ال

 ،بالعقل عليه الحكم الو  ،بالحواس إدراكه يمكن ال قسم" :فقال .مه إال هو ال يعل مكنون غيبإنه 
 والجن، ،كالمالئكة مخلوقاته، من عنا غيبه ماو  ،اهلل كصفات بالخيال، بحقيقته حاطةاإل الو 

، تبارك في ذلك يقولو .(3)"والعقاب الثواب،و  ،الحساب من بعده ماو  ،القيامة يوم أحوالو  ،والشياطين
َماَواتِ   قُلقُل :تعالىو  َماَواتِ َلَّ يَْعلَُم َمن فِي السَّ َما يَْشعُُروَن أَيَّاَن َما يَْشعُُروَن أَيَّاَن وو  هُ هُ ــاأْلَْرِض اْلَغْيَب إَِلَّ اللَّ اأْلَْرِض اْلَغْيَب إَِلَّ اللَّ وو  َلَّ يَْعلَُم َمن فِي السَّ

 (66:النمل( يُْبَعثُونَ يُْبَعثُونَ 
 َأْنَزْلَتهُ  َأوْ  َنْفَسَك، ِبهِ  َسم ْيتَ  َلكَ  ُهوَ  اْسم   ِبُكلِّ  َأْسأَُلكَ اللهم إني {في دعائه  ويقول الرسول الكريم 

  (4)}....ِعْنَدكَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمِ  ِفي ِبهِ  اْستَْأَثْرتَ  َأوِ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا َعل ْمَتهُ  َأوْ  ِكتَاِبَك، ِفي

  

                                                      

 .704تعريف عام بدين اإلسالم، للشيخ علي الطنطاوي، ص ( 1)
 .709المرجع السابق، ص (2)

 .709المرجع نفسه، ص( 3)
، 7411، رقم( 7/096)والذكر،  والتسبيح، والتهليل، والتكبير، أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء، )4)

( 7/343)، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (م6666-هـ7466)بيروت–دار الكتب العلمية  -6ط
 .799رقم
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 المطلب الرابع

 الناشئ سلوك على بالغيب اإليمان ثارآ

 : ومن هذه اآلثار آثاره،، و يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا مفهوم اإليمان بالغيب -أوالً 

ينتج  ،إن اآلثار المترتبة على غرس معاني الغيبيات في نفوس أبنائنا: الرضا بالقضاء والقدر .2
 ،االستسالم لمشيئة اهللو  ،القدرو  قضاءبال اعقيدة الرض علىينشأ ، و تربى الصغيريأن عنها 

ألن االستخارة هي طلب من  ؛تعويده على االستخارة في األمورعلى المربي  لذلك كان لزاماً 
يعلم  كما كان الرسول  .أن يقدر لنا الخير حيث كان –ال نعلم ، و الذي يعلم -عالم الغيوب 

ْست َخاَرَة ف ي اأْلُُمور  ُكل َها َكَما  َكاَن َرُسوُل اللَّه   {:قال عن جابر ف ،أصحابه ُيَعل ُمَنا اال 
ْن َغْير  اْلفَ  َن اْلُقْرآن  َيُقوُل إ َذا َهمَّ َأَحُدُكْم ب اأْلَْمر  َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْين  م  ر يَضة  ثُمَّ ُيَعل ُمَنا السُّوَرَة م 

ُر ل َيُقل  اللَُّهمَّ إ ن ي َأْستَ  يم  َفإ نََّك َتْقد  ْن َفْضل َك اْلَعظ  ُرَك ب ُقْدَرت َك َوَأْسَأُلَك م  ْلم َك َوَأْسَتْقد  يُرَك ب ع  خ 
ُم اْلُغُيوب  اللَُّهمَّ إ ْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اأْلَْمَر خَ  ُر َوَتْعَلُم َواَل َأْعَلُم َوَأْنَت َعالَّ ْير  ل ي ف ي َواَل َأْقد 

ين ي َومَ  ل ه  َفاْقُدْرُه ل ي َوَيس ْرُه ل ي ثُمَّ َبار ْك ل ي د  ل  َأْمر ي َوآج  ي َوَعاق َبة  َأْمر ي َأْو َقاَل َعاج  َعاش 
ي َوَعاق َبة  َأْمر ي َأْو َقاَل ف ي  ين ي َوَمَعاش  ف يه  َوا  ْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اأْلَْمَر َشر  ل ي ف ي د 

ل ه   ل  َأْمر ي َوآج  ن ي  َعاج  َفاْصر ْفُه َعن ي َواْصر ْفن ي َعْنُه َواْقُدْر ل َي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن ثُمَّ َأْرض 
 (1) .}َقاَل َوُيَسم ي َحاَجَتُه 

 

فعلى المربي  علمه، سعة، و اطالعه، و اهلل مراقبة معاني على األبناء ربيةت : مراقبة اهلل تعالى  ..11
هذا توضح على مسامعه آيات من القرآن الكريم  فيتلويرى، ، و يعلم اهلل بأن أن ُيذكر طفله

َّـ َّ اللالل  بِأَنَّ بِأَنَّ   يَْعلَمْ يَْعلَمْ   أَلَمْ أَلَمْ :مثل قوله تعالى، المعنى إِنََّها إِن إِنََّها إِن   يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ :قوله، و (21:العلق)يََرىيََرى  هَ هَ ـ

نْ   تَُك ِمْثقَاَل َحبَّة  تَُك ِمْثقَاَل َحبَّة   نْ مِّ َماَواتِ   أَْو فِيأَْو فِي  َصْخَرة  َصْخَرة    فِيفِي  َخْرَدل  فَتَُكنَخْرَدل  فَتَُكن  مِّ َماَواتِ السَّ األَْرِض يَأِْت بَِها األَْرِض يَأِْت بَِها   أَْو فِيأَْو فِي  السَّ

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  ُ إِنَّ هللاَّ َ لَِطيٌف َخبِيرٌ هللاَّ ُ إِنَّ هللاَّ  (23:لقمان)هللاَّ

 البطولة مهد، و األولى األجيال مربية فاألم ،تبلغها رسالة أجلّ ، و لألم ظيفةو  أعظم هي وهذه
 سبيل في التضحية، و الثبات، و الصبر، و اإلله تعظيم هاأبنائ قلوب في تربي ،الفضيلةو 

 في المعاصي فعل يجب على المربي أن يحذ ر طفله منو ، (2)".هحياض عن والدفاع اإلسالم،
، على كل كبيرة وأن اهلل مطلع   ،وعلى كل األحوال ،كل مكان في يراه اهلل ألن خلوته؛

َمل    فََمن  فََمن  : قال تعالى ،صغيرةو  َمل  يَع  ث قَالَ   يَع  ث قَالَ م  ة    م  ة  َذرَّ َمل    َمن  َمن  وو  يََره  يََره    َخي ًراَخي ًرا  َذرَّ َمل  يَع  ث قَالَ   يَع  ث قَالَ م  ة    م  ة  َذرَّ ا  َذرَّ اَشر ً   َشر ً

                                                      

 .0346رقم، 7366 ص، االستخارةباب الدعاء عند ، كتاب الدعوات، أخرجه البخاري في صحيحه( 1)

 أهل عقيدة منتدى، الحديث أهل ملتقى، الصغير أحمد ابن ماجد/  بقلم، (6/6)عالم الغيب والشهادة: انظر (2)
  www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115990: http//  والجماعة السنة
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َ  :أن نغرس في نفسه مفهوم قوله تعالى، و (8-7:الزلزلة)يََره  يََره   َ إ نَّ َللاَّ فََى   إ نَّ َللاَّ فََى الَ يَخ  َعلَي ه  َعلَي ه  الَ يَخ 

ء   ء  َشي  ض  ف ي ف ي   َشي  ض  األَر    (5:عمران آل)الَ ف ي السََّماءالَ ف ي السََّماءوو  األَر 

 الوقوع من في الحماية اً دور  بالغيب تثبيت مفهوم أن لاليمانف:  حماية النشىء من الخرافات .6
فيتربى  ،مستسلمًا هلل مهما كانت النتائج الطفل الدجل، فينشأ، و الشعوذة، و الخرافات خطر في

ذا" األبراج"مستقبله أن يقرأ في  لمعرفة فال يحمله شوقه والشعوذة، ،على نبذ الخرافات  وا 
 َمنْ  { نه يعلم بحديث رسول اهلل أل ؛"قارئ فنجان"أو  ،"عراف"اجهته مشكلة أن يذهب إلى و 

  َكاِهًنا َأَتى َمنْ  { : قال، و (1) } َلْيَلةً  َأْرَبِعينَ  َصاَلة   َلهُ  ُتْقَبلْ  َلمْ  َشْىء   َعنْ  َفَسأََلهُ  َعر اًفا َأَتى
 .(2) ُمَحم د   َعَلى ُأْنِزلَ  ِمم ا َبِرئَ  َفَقدْ   َيُقولُ  ِبَما َفَصد َقهُ 

إيذانًا  ال، و بالوهم إيماناً  ليس بالغيب أن إيمانه الناشئ يتيقن أن يجب:  حفظهم من االنحراف .1
 من الرذيلةو  ،الفكر من الخرافة يطارد دين فاإلسالم" :يقول الشيخ محمد الغزالي بالفوضى،

 كلها، المجاالت هذه فى إيجابى هو بل ، السيرة عن الشرود، و (3)الزيغ عن الخطو، و القلب
 ،الفضيلة إلى الفؤادو  ،الحق إلى العقل يجتذب تشكيالً  اإلنسانية واألفكار المشاعر، يشكل فهو
 الدين إن: "وقال الغزالي أيضًا  (4)."المستقيم الصراط على ليثبتهم نواصيهم من البشر يقتادو 

 ،الحركة، و الحس عالم من جوانب يتضمن كذلك هوو  ،بالغيب اإليمان من جانباً  يتضمن
: قلنا ثم منو  ،بها يشرد أو عليها يحيف ال، و يساندها، و األخرى الجوانب ينظم األول الجانبو 
 ،ذلك تنافي التى المسلمين أفعالو  ،بالفوضى إيذاناً  ال، و بالوهم إيماناً  ليس بالغيب اإليمان إن

 إعظام علىو  ،األحداس، و التخامين نبذ، و العقل احترام على يقوم الذى اإلسالم غير شيء
 (5) ."جالل، و روعة من بنائه فى ما إلى النظر لفت، و الكون

يجب أن نعتمد في تربية النشء على بث روح الطمأنينة في  :تغرس الطمأنينة في نفوسهم  .6
 فاإليمان" شعورهم بالطمأنينة، و ذلك بتفهيمهم أن هناك عالقة بين إيمانهم بالغيب، و نفوسهم
 كل على تعالى اهلل ذكر النفس إلى يحبب ألنه ؛المؤمن نفس في الطمأنينة يورث بالغيب
ِ تَْطَمئِنُّ وو  الَِّذيَن آَمنُواالَِّذيَن آَمنُوا:  قال كما ،األحيان ِ إَل بِِذْكِر هللاَّ ِ تَْطَمئِنُّ تَْطَمئِنُّ قُلُوبُهُْم بِِذْكِر هللااه ِ إَل بِِذْكِر هللاَّ تَْطَمئِنُّ قُلُوبُهُْم بِِذْكِر هللااه

                                                      

 .6636رقم(4/7137)، تيان الكهانا  و  ،باب تحريم الكهانة، السالم كَتاب، رواه مسلم في صحيحه( 1)

 صحيح : قال األلباني، 3964ر، 167ص، باب في الكاهن، كتاب الطب، رواه أبو داوود في سننه (2)
 .(7/03)لسان العرب انظر. الخطو يعني المشي (3)
 .القاهرة -مكتبة وهبة -3ط، 97ص، لمحمد الغزالي ،مان بين العقل والقلبركائز اإلي )4)

 .93ص، المرجع السابق )5)
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 ؛تعالى اهلل ذكر إلى االطمئنان يثمر الذي هو الصادق اإليمان أن أي (28:الرعد)اْلقُلُوبُ اْلقُلُوبُ 
  (1)"آثاره من أثراً ، و بالغيب اإليمان من ثمار ثمرة إال يكون ال تعالى اهلل بذكر التلذذ ألن

 نفوس في جلية آثار بالغيب لإليمان:  تنظيم العالقة بين الناس وغيرهم من المخلوقات .3
وعالقاتهم بغيرهم من  ،فيما بينهم عالقاتهمو  ،معامالتهم في آثارو  ،سلوكهم، و المؤمنين

تربيتهم على هذا المفهوم الذي ، و غرسه في نفوس أبنائناهذا كله يجب ، و المخلوقات األخرى
وأنها أعدت للمتقين أصحاب  ،نعيمها، و ؛ فيستشعر آيات الجنةيجعل معتقده يترفع بسلوك راق  

فيحرص على ( 2)} َأْخالًقا َأَحاِسَنُكمْ  ِخَياِرُكمْ  ِمنْ  ِإن   { فيستذكر قول الرسول  األخالق الحسنة،
 اْلَجن ةَ  َيْدُخلُ  اَل  {: عندما يعلم بحرمة قطع الرحم كما قال رسول اهللو . التمتع بحسن الخلق

 َتْمَرة ، ِبِشقِّ  َوَلوْ  الن ارَ  ات ُقوا {:معرفته بقول رسول اهللو . فيحرص على صلة الرحم (3)،} َقاِطع  
قاية و  ألن الكلمة الطيبة فيها يتكلم إال أطيب الكالم؛ يجعله ال (4)} َطيَِّبة   َفِبَكِلَمة   َتِجدْ  َلمْ  َفِإنْ 

 َواْلَيْومِ  ِبالل هِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  { :كما قال  ضيفه،، و هكذا تحديد عالقته بجاره، و من النار
 ِبالل هِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َضْيَفُه، َفْلُيْكِرمْ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالل هِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َجاَرُه، ُيْؤذِ  َفاَل  اآْلِخرِ 
 ،ؤذيهموأن ال ن ،تى الحيوانات ُأمرنا أن نرفق بهمح ،(5)} ِلَيْصُمتْ  َأوْ  َخْيرًا َفْلَيُقلْ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ 

جب على المربي أن و  لذلك الطفل، فهذه هي المعاني الضرورية التي يجب أن ينشأ عليها
َبْيَنَما َرُجل  َيْمِشي  {:منها على سبيل المثال قوله ، و يذكر لطفله أحاديث رسول اهلل 

َيْأُكُل ، َفِإَذا َكْلب  َيْلَهثُ ، ُثم  َخَرجَ ، َفَشِربَ ، َفَنَزَل ِفيَها، َفَوَجَد ِبْئرًا، اْشَتد  َعَلْيِه اْلَعَطُش ، ِبَطِريق  
، ْلَب ِمْن اْلَعَطِش ِمْثُل ال ِذي َكاَن َبَلَغ ِمنِّيَلَقْد َبَلَغ َهَذا اْلكَ : َفَقاَل الر ُجلُ ، الث َرى ِمْن اْلَعَطشِ 

َفَغَفَر ، َفَشَكَر الل ُه َلهُ ، َفَسَقى اْلَكْلبَ ، َحت ى َرِقيَ ، ُثم  َأْمَسَكُه ِبِفيهِ ، َفَمََلَ ُخف ُه َماءً ، َفَنَزَل اْلِبْئرَ 
ن  َلَنا ِفي َهِذِه الْ ، َيا َرُسوَل الل هِ : َقاُلوا، َلهُ  ، (6)} ِفي ُكلِّ َكِبد  َرْطَبة  َأْجر  : َبَهاِئِم أَلَْجًرا؟ َفَقالَ َواِ 
، الرحمة، و فاإلسالم دين األخالق سبيل المثال ال الحصر، ىهذه األحاديث سردناها علو 
 .المحبةو 

 
                                                      

 الدعوة كلية - العقيدة بقسم المساعد األستاذ، العروسي أمان محمد بن الشكور عبد .د، الغيبية المباحث: انظر )1)
 القرى أم جامعة - الدين وأصول

 https: //uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag21/MG-0 

 . 3339رقم، 143ص  النبي صفة باب، كتاب المناقب، أخرجه البخاري في صحيحه( 2)
 .3944رقم، 7631ص، ثم القاطعإباب ، كتاب األدب، المصدر السابق (3)
 .0663رقم، 7646ص، باب طيب الكالم، كتاب األدب، المصدر نفسه (4)
 .0674رقم، 7646ص، جاره يؤذ فال اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من باب، كتاب األدب، المصدر نفسه (5)
 .0669رقم، 7647ص، والبهائم الناس رحمة باب، كتاب األدب، نفسه المصدر )6)



 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 69  

 الفصل األول

 بالغيب اإليمان أثر من أمثلة

بغيبه؛ فكانت آمنوا ، و على المربي أن يقص على الصغار قصص األبطال الذين صدقوا اهلل
 :ومن هذه القصص  النتيجة أن ضحوا بأنفسهم في سبيل اهلل،

: قال حيث،  اهلل رسول أمام عليه اهلل عاهد صدق ما المؤمن فهذا ،(1)النضر بن قصة أنس .2
 آثار من عظيم أثر إال ذاك ما، و ربه عليه وعاهد به، عدو  ما فصنع ،"أصنع ما اهلل ليرين"

 تعالى اهلل بوعد التصديق في قمة   هذاو . أحد دون الجنة ريح جدو  قد  إنه بل بالغيب، اإليمان
 على حلف حيث ،شمه حاسة أريجها، و الجنة ريح غمرت تصديقه شدة من إنه حتى ،بالغيب
المؤمنين  عد اهلل عبادهو  هذه الجنة التي "أحد دون ريحها أجد أني ربو  ،الجنة هذه": قائالً  ذلك
ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلَغْيِب إِنَّهُ َكانَ وو  َعْدن  الَّتِيَعْدن  الَّتِينَّاِت نَّاِت جج:تعالى قال، ففيها ْحَمُن ِعبَاَدهُ بِاْلَغْيِب إِنَّهُ َكانَ َعَد الرَّ  ْعُدهُ َمأْتِياهاْعُدهُ َمأْتِياهاوو  َعَد الرَّ
 (2)(61:مريم)

:  َفَقالَ  ، َبْدر   ِقتَالِ  َعنْ عمي  َغابَ  }: فقال النضر بن أنس عمه قصة  مالك بن أنس روى
لِ  َعنْ  ِغْبتُ   الل هُ  َلَيَرَين    الل هِ  َرُسولِ  َمعَ  الل هُ  َأْشَهَدِني َلِئنْ  ، اْلُمْشِرِكينَ   الل هِ  َرُسولِ  ِقتَالِ  َأو 
 ِإَلْيكَ  َأْعَتِذرُ  ِإنِّي الل ُهم  :  َفَقالَ  ، الن اُس  َوُهِزمَ  ، اْلُمْشِرِكينَ  َلِقيَ  ُأُحد   َيْومُ  َكانَ  َفَلم ا ، َأْصَنعُ  َما
 َأَخذَ  ُثم   ، اْلُمْشِرِكينَ  َيْعِني"  َهُؤالءِ  ِبهِ  َجاءَ  ِمم ا ِإَلْيكَ  ْبرَأُ َوأَ  اْلُمْسِلِمينَ  َيْعِني َهُؤالءِ  َصَنعَ  ِمم ا

 ، َفُقِتلَ  َفَمَضى ، ُأُحد   ُدونَ  اْلَجن ةِ  ِريحَ  أَلِجدُ  ِإنِّي َسْعدُ  َأيْ :  َفَقالَ  ، ُمَعاذ   ْبنَ  َسْعدَ  َفَلِقيَ  الس ْيفَ 
َذا ، ِبَناِنهِ  ُحْسنِ  ِمنْ  ُأْخُتهُ  َعَرَفْتهُ  َحت ى ُعِرفَ  َفَما  َوَضْرَبة   ، ِبُرْمح   َطْعَنة   ِمنْ  َوَثَماُنونَ  ِبْضع   ِبهِ  َواِ 

ِمَن ِمَن  :أشباهه في، و فيه نزلت اآلية هذه أن نظن أو نرى كنا: أنس قال ِبَسْهم   َوَرْمَية   ، ِبَسْيف  

َ َعلَْيهِ  َ َعلَْيهِ اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ  (3)(23:األحزاب)اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ

 الس َماَواتُ  َعْرُضَها َجن ة   ِإَلى ُقوُموا {:بــدر يوم قال  اهلل رسول أن  مالك بن أنس عن .1
 الس َماَواتُ  َعْرُضَها ، الل هِ  َرُسولَ  َيا:  اأَلْنَصاِريُّ  اْلُحَمامِ  ْبنُ  ُعَمْيرُ  َيُقولُ :  َقالَ  ، َواأَلْرُض 

                                                      

أسد : انظر. شهيداً  ُأحد يوم قتل، النبي خادم، مالك بن أنس عم هو أنس وهذا، َضْمَضم بن النَّْضر بن أَنُس  (1)
 .(7/794)الغابة

 الدعوة كلية - العقيدة بقسم المساعد األستاذ، العروسي أمان محمد بن الشكور عبد .الغيبية د المباحث انظر (2)
 القرى أم جامعة - الدين وأصول

 https: //uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag21/MG- 

 عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين من تعالى اهلل قول باب، والسير الجهاد كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه( 3)
 .6463رقم، 397ص، نحبه قضى من فمنهم عليه اهلل
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 ؟ َبخ   َبخ  :  َقْوِلكَ  َعَلى َيْحِمُلكَ  َما:   الل هِ  َرُسولُ  َقالَ  ، َبخ   َبخ  :  َقالَ  ، َنَعمْ :  َقالَ  ؟ َواأَلْرُض 
:  َقالَ  ، َأْهِلَها ِمنْ  َفِإن كَ :  َقالَ  ، َأْهِلَها ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َرَجاءَ  ِإال ، الل هِ  َرُسولَ  َيا َوالل هِ  ال:  َقالَ 

 َتَمرَاِتي ِمنْ  آُكلَ  َحت ى ، َحِييتُ  َأَنا َلِئنْ :  َقالَ  ُثم   ، ِمْنُهن   َيْأُكلُ  َفَجَعلَ  ، َقَرِنهِ  ِمنْ  َتَمرَات   َفَأْخَرجَ 
 (1).} ُقِتلَ  َحت ى َقاَتَلُهمْ  ُثم   ، الت ْمرِ  ِمنَ  َمَعهُ  َكانَ  ِبَما َفَرَمى:  َقالَ  ، َطِويَلة   َلَحَياة   ِإن َها َهِذهِ 

، التصديق، و اليقين منها ؛معان  راقية في نفوس أطفالناالقصص تساعدنا على تثبيت  هذه
، اإلرادات يقوي، و المعجزات يصنع اهلل أعده بما اليقين أن ذلك ،رسوله، و اهلل لوعد االطمئنانو 
 .تحقر الشهوات، و ترخص النفوس بهو 

 ابنها أصيب وقد ،(3) سراقة بن حارثة وهي أم ،(2)النضر بنت الربيع أم جعل الذي اليقين إنه -3
 اهلل نبي يا: فقالت ، النبي إلى تأتي.. شديداً  حباً  تحبه كانت، و غالم هو، و بدر يوم فقتل بسهم
، صبرت الجنة في كان فإن - غرب سهم أصابه بدر يوم قتل كانو  - حارثة عن تحدثني أال
نو  ن   ، اْلَجن ةِ  ِفي ِجَنان   ِإن َها َحاِرَثةَ  ُأم   َيا }:فقال البكاء في عليه اجتهدت ذلك غير كان ا   اْبَنكِ  َواِ 

 (4( {اأْلَْعَلى اْلِفْرَدْوَس  َأَصابَ 

 َأْهلَ  َيْلَتِمُسونَ  الطُُّرقِ  ِفي َيُطوُفونَ  َماَلِئَكةً  ِلل هِ  ِإن   {: قال حيث اهلل رسول ذلك لنا بين -4
 ِبَأْجِنَحِتِهمْ  َفَيُحفُّوَنُهمْ :  َقالَ ،  َحاَجِتُكمْ  ِإَلى َهُلمُّوا: َتَناَدْوا، الل هَ  َيْذُكُرونَ  َقْوًما َوَجُدوا َفِإَذا ،الذِّْكرِ 
 :َيُقوُلونَ : َقاُلوا؟  ِعَباِدي َيُقولُ  َما ِمْنُهمْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َربُُّهمْ  َفَيْسأَُلُهمْ :  َقالَ ،  الدُّْنَيا الس َماءِ  ِإَلى

ُدوَنكَ َويُ  َوَيْحَمُدوَنكَ  َوُيَكبُِّروَنكَ  ُيَسبُِّحوَنكَ   الَ :  َفَيُقوُلونَ :  َقالَ ؟  رََأْوِني َهلْ :  َفَيُقولُ :  َقالَ  ، َمجِّ
 ِعَباَدةً  َلكَ  َأَشد   َكاُنوا رََأْوكَ  َلوْ  : َيُقوُلونَ :  َقالَ ؟  رََأْوِني َلوْ  َوَكْيفَ :  َفَيُقولُ :  َقالَ ،  رََأْوكَ  َما َوالل هِ 
 َيْسَأُلوَنكَ :  َقالَ ؟  َيْسأَُلوِني َفَما:  َيُقولُ :  َقالَ ،  َتْسِبيًحا َلكَ  َوَأْكَثرَ  َوَتْحِميًدا َتْمِجيًدا َلكَ  َوَأَشد  
 َيُقولُ :  َقالَ ،  رََأْوَها َما َربِّ  َيا َوالل هِ  اَل :  َيُقوُلونَ :  َقالَ ؟  رََأْوَها َوَهلْ :  َيُقولُ :  َقالَ ،  اْلَجن ةَ 

 َطَلًبا َلَها َوَأَشد   ِحْرًصا َعَلْيَها َأَشد   َكاُنوا رََأْوَها َأن ُهمْ  َلوْ :  َيُقوُلونَ :  َقالَ ،  رََأْوَها؟  َأن ُهمْ  َلوْ  َفَكْيفَ :

                                                      

 ، 7967رقم، (3/7369)، باب ثبوت الجنة للشهيد، كتاب االمارة، أخرجه مسلم في صحيحه( 1)

بي ع وهذه، النجار بن َعد يّ  بني من أنصارية، النضر بنت الربيع( 2) عليهم  فعرضوا، امرأة ثنية كسرت التي هي الرُّ
رسول  يا: فقال النضر بن أنس أخوها فقام، بالقصاص النبي فأمر، النبي وأتوا فأبوا العفو وطلبوا، فأبوا األرش

بيع ثنية أتكسر اهلل  أسد الغابة انظر. امتنعوا كانوا أن بعد القوم فعفا ،ثنيتها تكسر ال ،بالحق بعثك والذي ال الرَّ
(3/437). 

 .(7/336)أسد الغابة: انظر. ببدر استشهد، النجار بن عدي بني من أنصاري، سراقة بن حارثة (3)
  6469ر، 396ص، فقتله سهم غرب من أتاه باب، كتاب الجهاد والسير، البخاري في صحيحهأخرجه ( 4)
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ُذونَ  َفِمم  :  َقالَ ،  َرْغَبةً  ِفيَها َوَأْعَظمَ   ؟ رََأْوَها َوَهلْ :  َيُقولُ : َقالَ ،  الن ارِ  ِمنَ :  َيُقوُلونَ :  َقالَ ؟  َيَتَعو 
 َلوْ :  َيُقوُلونَ :  َقالَ ؟  رََأْوَها َلوْ  َفَكْيفَ  :  َيُقولُ  : َقالَ ،  رََأْوَها َما َربِّ  َيا َوالل هِ  الَ :  َيُقوُلونَ :  َقالَ 
 َقالَ ،  َلُهمْ  َغَفْرتُ  َقدْ  َأنِّي َفُأْشِهُدُكمْ  : َفَيُقولُ  : َقالَ ،  َمَخاَفةً  َلَها َوَأَشد   ِفرَارًا ِمْنَها َأَشد   َكاُنوا رََأْوَها

 اَل  اْلُجَلَساءُ  ُهمُ :  َقالَ  ، ِلَحاَجة   َجاءَ  ِإن َما ِمْنُهمْ  َلْيَس  ُفاَلن   ِفيِهمْ  : اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  َمَلك   َيُقولُ  :
هي  األولى المؤمنين هذا الحديث يغرس في ذهن الناشئ أن صفة (1)} َجِليُسُهمْ  ِبِهمْ  َيْشَقى
 أخبرهم اهلل لكنو  ،الجنة يروا لم به غيبًا، لكنهم آمنوا، و  اهلل يروا فهم لم بالغيب، ايمانهم
هذا ديدن عباد اهلل و  ،بها فآمنوا عنها، أخبرهم اهلل لكنو  ،النار يروا لم بها، فآمنوا عنها،

 . المخلصين المؤمنين،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .0464رقم، 7364ص، باب فضل ذكر اهلل تعالى، كتاب الدعوات، أخرجه البخاري في صحيحه( 1)
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 املبحث الرابع
تعظيمه و القران الكريم،ء تعليم النش

 يف قلوبهم
 : ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب

 .فضيلة قراءة القرآن، وفضله على أهله :المطلب األول
، والصحابة بتالوة القرآن، هتمام النبي امدى  :ب الثانيلالمط

 .وحفظه
  .في حقه من قصرجزاء و  ن علينا،آحق القر  :المطلب الثالث
 األمورو  حفظة من السلف الصالح،للنماذج  :المطلب الرابع

 .مراعاتها في تعليم القرآن واجبال
 



 أهم أركان البناء العقدي للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيه

 73  

 الفصل األول

 مهيدت

 صطالحاال، وتعريف القرآن الكريم في اللغة

إليجاد تعريف للفظة القرآن، فتناولوها من  ؛سعهمو  حديثًا كل، و لقد بذل العلماء قديماً 
 آراءً ، و أقواالً أوردوا في ذلك ، و االصطالحي كما هو معهود عند كل تعريف، و الجانبين اللغوي

 ،شرفها، و كانتهامو  ،نابع من أهمية هذه اللفظة د المبذول على تعريف لفظة القرآنوهذا الجه عديدة،
 .في هذا البحث تم اختيار بعضًا من هذه اآلراءو 

 :تعريف القرآن لغةً  -أوالً 
، قرآناً ، و كتاباً ، يسمى كالم اهلل تعالى الذي أنزله على نبيه و ، التنزيل العزيز: القرآن: قرأ

إِنه إِنه  : قوله تعالىو . فيضمها، ألنه يجمع السور سمي قرآناً ، و معنى القرآن معنى الجمع، و فرقاناً و 

فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع ، قراءتهو  ،، أي جمعه(11:القيامة) قُْرآنَهُ قُْرآنَهُ وو  َعلَْينَا َجْمَعهُ َعلَْينَا َجْمَعهُ 

 (1).، أي قراءته(11:القيامة)قُْرآنَهقُْرآنَه
 :القرآن في االصطالحتعريف  -ثانياً 

بال  متواتراً  المنقول عنه نقالً  ،المكتوب في المصاحف ،القرآن هو المنزل على الرسول"
 (2)".جمالي الجامع للحقائق كلهاوالقرآن عند أهل الحق هو العلم اللدني اإل ،شبهة

، جبريلمعناه، سمعه منه ، و القرآن كالم اهلل لفظه" :رحمه اهلل ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
مكتوب في المصاحف ... بلغه إلى أمته، و محمد سمعه من جبريل، و بلغه عن اهلل إلى محمدو 

هو الكالم المعجز المنزل على : "رحمه اهلل(4)قال الشيخ صبحي الصالح و  .(3)"محفوظ في الصدور
ريف تعو  :المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتالوته ثم قال بعد ذلكالنبي 

 (5)".علماء العربية، و الفقهاء، و القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين األصوليين
 
 

                                                      

 .(7/764)سان العربل:أنظر (1)
 .713ص، للجرجاني، التعريفات( 3)
 (.76/030) مجموع الفتاوى: انظر( 3)

 رئيس المجلس، دكتوراه في علوم العربية، اللبنانيينوأحد علماء الدين السنة  ،مفّكر إسالمي الصالح صبحي (4)
 عضو، في لبنان اإلسالمّية الوطنّيةاألمين العام للجبهة ، أمين عام رابطة علماء لبنان، اإلسالمي الشرعي
سنة  واغتيل، 7963ولد سنة  ،المملكة المغربّية وأكاديمّية ،وبغداد ،ودمشق ،في القاهرة المجامع العلمّية

 الموسوعة الحرة: انظر. وجامعة دمشق ،الجامعة اللبنانيةفي  كان قد درس سابقاً  .بيروت7940
 http: //ar.wikipedia.org/wiki 

 . م7911بيروت-دار العلم للماليين  -76ط، 67ص، صبحي الصالحل، مباحث في علوم القرآن (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1925
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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  المطلب األول

 على أهله أثره، وقراءة القرآن لفض

 :قراءة القرآن لفض -أوالً 
والسنة  ها في القرآن الكريم،رد ذكر ، و وقيمة عالية ،لهم أهمية كبيرة حملتهو  ،قراء القرآن
 ،حملة سر اهلل المكنون :القرآن أةُ ر قَ فَ  ".بين لهم فيه مراده فعلمواو  ،أولياءه ففهمواالشريفة خاطب به 

قال  (1)."أصفياؤه، و خيرته، و خاصته، و وهم أهله ،أمناؤه، و وخلفاء أنبيائه ،وحفظة علمه المخزون
 ، اْلُقْرآنِ  َأْهلُ :  َقالَ  ، ؟ الل هِ  َرُسولَ  َيا ُهمْ  َمنْ :  ِقيلَ  ، الن اسِ  ِمنَ  َأْهِلينَ  ِلل هِ   ِإن   } :رسول اهلل 

ُتهُ  الل هِ  َأْهلُ  ُهمْ  ََلةَ وو  هِ هِ ــإِنَّ الَِّذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب اللَّ إِنَّ الَِّذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب اللَّ :قال تعالىو  (2){ َوَخاص  ََلةَ أَقَاُموا الصَّ أَْنفَقُوا أَْنفَقُوا وو  أَقَاُموا الصَّ

ا ا َرَزْقنَاهُْم ِسرها اِممَّ ا َرَزْقنَاهُْم ِسرها يَِزيَدهُْم ِمْن يَِزيَدهُْم ِمْن وو  لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُمْ لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُمْ َعََلنِيَةا يَْرُجوَن تَِجاَرةا لَْن تَبُوَر َعََلنِيَةا يَْرُجوَن تَِجاَرةا لَْن تَبُوَر وو  ِممَّ

 (.43-94:فاطر) فَْضلِِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ فَْضلِِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ 

 الذين يتلون كتاب اهلل،المؤمنين يخبر تعالى عن عباده " :هذه اآليات فيقول يفسر ابن كثير
األوقات نفاق مما رزقهم اهلل تعالى في اإل، و قام الصالةإويعملون بما فيه من  ،ويؤمنون به

أى يرجون ثوابًا عند اهلل ال بد  يَْرُجوَن تَِجاَرةا لَْن تَبُورَ يَْرُجوَن تَِجاَرةا لَْن تَبُورَ عالنية ، و سراً  ،نهاراً ، و المشروعة ليالً 
     القرآن َتَعل م من َخْيُرُكمْ  {:قال رسول اهلل: قال بن عفان  عن عثمانو (3)".من حصوله

 َوَيَضعُ ، َأْقَواًما اْلِكتَابِ  ِبَهَذا َيْرَفعُ  الل هَ  ِإن   {:قال أن النبيبن الخطاب عن عمرو . (4)} وَعل َمه
 َماالً  الل هُ  آتَاهُ  َرُجل  : اْثَنَتْينِ  ِفي ِإال َحَسدَ  ال {: قال عن النبي وعن ابن عمر.  (5)} آَخِرينَ  ِبهِ 

 (6) .{ َوُيَعلُِّمَها ِبَها َيْقِضي َفُهوَ  الِحْكَمةً  الل هُ  آتَاهُ  َوَرُجل   اْلَحقِّ  ِفي َهَلَكِتهِ  َعَلى َفَسل َطهُ 

 
 

                                                      

 .(7/73)، للقرطبي، القرآن ألحكام الجامع(  1)

، اسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط، 76693رقم(79/363)، مسند أنس بن مالك، في مسنده أحمدأخرجه ( 2)
 .صحيح: قال األلباني، 673رقم، 33ص، وفي سنن ابن ماجه

 .(3/334)، البن كثير، العظيم القرآن تفسير(  3)
 .3661رقم، 7616 ص، وعلمه القرآن تعلم من خيركم باب، كتاب فضائل القران، أخرجه البخاري في صحيحه( 4)
 من وفضل ويعلمه بالقرآن يقوم من فضل باب، َوَقْصر َها اْلُمَساف ر ينَ  َصاَلة   ك َتاب، صحيحه في، أخرجه مسلم( 5)

 471 رقم(7/334)، علمهاو  بها فعمل غيره أو فقه من حكمة تعلم
ومسلم في ، 13، ر، 37ص، والحكمة العلم في االغتباط باب، كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه( 6)

 من حكمة تعلم من وفضل ،ويعلمه بالقرآن يقوم من فضل باب، َوَقْصر َها اْلُمَساف ر ينَ  َصاَلة   ك َتاب، صحيحه
 .473قم ر ، (7/334)، علمهاو  بها فعمل غيره أو ،فقه
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 :فضل القرآن على أهله -ثانياً 
 وهذه بعض اآليات القرآنية، واآلخرة، ،يم فضل كبير على حامله في الدنياإن للقرآن الكر 

رد في و  مام اً بعض، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر. واألحاديث النبوية التي تشهد بذلك
 .كتاب اهلل

لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك : للمؤمنين من أعظم أسباب الثبات القرآن الكريم أن -1 لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك قُْل نَزَّ قُْل نَزَّ

 (139: النحل)بُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ بُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ وو  هُداىهُداىوو  بِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوابِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا

رُ وو  أَْقَومُ أَْقَومُ   ِهيَ ِهيَ   لِلَّتِيلِلَّتِي  يِْهِدييِْهِدي  اْلقُْرآنَ اْلقُْرآنَ   َهـَذاَهـَذا  إِنَّ إِنَّ  بشارة المؤمنين، و هو سبب في هداية -9 رُ يُبَشِّ   يُبَشِّ

الَِحاتِ   يَْعَملُونَ يَْعَملُونَ   الَِّذينَ الَِّذينَ   اْلُمْؤِمنِينَ اْلُمْؤِمنِينَ  الَِحاتِ الصَّ ا  أَْجراا أَْجراا   لَهُمْ لَهُمْ   أَنَّ أَنَّ   الصَّ اَكبِيرا  (4:االسراء)َكبِيرا

إِنَّ الَِّذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب إِنَّ الَِّذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب  :قال تعالى  :زيادة الفضل من اهلل لقارىء القرآن الكريم، و لبشارةا -3

ا َوَعََلنِيَةا يَْرُجوَن تَِجاَرةا لَّن تَبُورَ ِه َوأَقَاُموا ِه َوأَقَاُموا ــاللَّ اللَّ  ا َرَزْقنَاهُْم ِسراه ََلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ ا َوَعََلنِيَةا يَْرُجوَن تَِجاَرةا لَّن تَبُورَ الصَّ ا َرَزْقنَاهُْم ِسراه ََلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ   **الصَّ

ن فَْضلِِه إِنَّهُ َغفُورٌ  ن فَْضلِِه إِنَّهُ َغفُورٌ لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدُهم مِّ  ( 43-94فاطر )   َشُكورٌ َشُكورٌ   لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدُهم مِّ

ُكون   َوالَِّذينَ َوالَِّذينَ  :تعالىقال  يتمسك به،، و األجر الكبير لمن يعمل بالقرآن، و الجزاء -3 ُكون يَُمسِّ يَُمسِّ

َلَةَ   أَقَاُمواْ أَقَاُمواْ وو    بِاْلِكتَابِ بِاْلِكتَابِ  َلَةَ الصَّ  (113:عرافاأل) اْلُمْصلِِحينَ اْلُمْصلِِحينَ   أَْجرَ أَْجرَ   نُِضيعُ نُِضيعُ   َلَ َلَ   إِنَّاإِنَّا  الصَّ

 :وهذه بعض األحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل حامل القرآن

مقدًما على الناس، فقد جعل الشرع حامل القرآن . تقديم الحافظ لكتاب اهلل عل غيره في الصالة -1
 الل ِه، ِلِكتَابِ  َأْقَرُؤُهمْ  اْلَقْومَ  َيُؤمُّ  { :ففي الفقه يقدم حافظ القرآن على غيره في اإلمامة ؛ إذ قال

 (1).} ِبالسُّن ِة، َفَأْعَلُمُهمْ  َسَواءً  اْلِقرَاَءةِ  ِفي َكاُنوا َفِإنْ 
 والمنزلة، فعن ،والمقام القيمة،تقديم حامل كتاب اهلل على غيره فهو يقدم على غيره في  -9

كان عمر ، و بعسفان أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب  (2)اثلةو  عامر بن
ابن : ؟ فقال له نافعتعملت على أهل الواديمن اس: فقال عمر لنافع، يستعمله على مكة

فاستخلفت : قال عمر .مولى من موالينا: (3)من ابن أبزى ؟ قال نافع و  :قال عمر. أبزى
نه عالم بالفرائض، و إنه قارئ لكتاب اهلل : عليهم مولًى ؟ قال أما إن : قال عمر  .ا 

                                                      

َماَمة   َأَحقُّ  من َباب، ومواضع الصالة، كتاب المساجد، أخرجه مسلم في صحيحه( 1)  . 013قمر ، (7/403)ب اإْل 
 وكان ،باإلجماع وفاةً  الصحابة من الرسول رأى من آخر هو، جليل صحابي، الكناني واثلة بن عامر الطفيل أبو(  2)

، مكة إلى انتقل ثم، الكوفة يسكن وكان، سنين يثمان النبي حياة من أدرك، ُأحد عام ولد ،قومه سادات من سيداً 
 .(3/90): سد الغابةأ انظر. وقيل عشرة ومائة ،توفي سنة مائة، طالب أبي بن اً علي ناصروا ممن كان

، مكة على  عمر وأّمره، الفتح عام أسلم ممن الصحابة أحد وهو، الخزاعي هو: الحارث عبد بن نافع إن( 3)
 .(3/1): سد الغابةأ ، انظرمات أن إلى بها فأقام
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ى فهذا ابن أبز  (1).} آَخِرينَ  ِبهِ  َوَيَضعُ  َأْقَواًما، اْلِكتَابِ  ِبَهَذا َيْرَفعُ  الل هَ  ِإن  } :قد قال  نبيكم 
ما رفعه إلى هذه المنزلة إال ، و التابعين، و ؛ من الصحابةأصبح أميرًا على أشراف أهل مكة

 . سنة النبي، و علمه بكتاب اهلل تعالى

 الرحمة، فعن البراء ، و السكينة، و تتنزل المالئكة ،مدارسته، و نآوعند تالوة القر  -4
( بشطنين) -عنده فرس مربوط بشطنين، و كان رجل يقرأ سورة الكهف: قال بن عازب ا

فلما أصبح  ،جعل فرسه ينفر، و وتدنو فجعلت تدنوفتغشته سحابة  -هو الحبل، و تثنية شطن
  (2)} للُقرآنِ  َتَنز لتْ  الس ِكيَنةُ  ِتلكَ  { :له ذلك فقال فذكر ،أتى النبي 

وتدارسه  ردت في بيان ثواب من اجتمع لتالوة القرآن الكريم،، و ومن أجمع األحاديث التي
ل ِه َيْتُلوَن َقْوم  في َبْيت  من ُبُيوِت الما اْجَتَمَع { :، قال رسول اهللحديث ألبي هريرة

َوَحف ْتُهْم  ،َوَغِشَيْتُهْم الر ْحَمةُ  ،إال َنَزَلْت عليهم الس ِكيَنةُ َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم  ،ِكتَاَب الل هِ 
فجمع هذا  (3)}ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبهُ َوَمْن َبط َأ ِبِه َعَمُلُه لم  .َوَذَكَرُهْم اهلل ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ،اْلَماَلِئَكةُ 

 تالوةالالحديث أربعة أنواع من ثواب 
 .تغشاهم الرحمة -ب       .تنزل عليهم السكينة -أ
 .يذكرهم اهلل فيمن عنده -د   .تحفهم المالئكة -ج

والثمن سهل  قد اجتمعت كلها؛، و فما بالنا احدة من هذه الجوائزو  فمن منا ال يحرص على
  .بسيط

 فعن جابر  ،بل حتى بعد موته ،ل لكتاب اهلل عند حد الحياةـديم الحامـف تقـال يق -3
 ُثم   َواِحد   َثْوب   ِفي ُأُحد   َقْتَلى ِمنْ  الر ُجَلْينِ  َبْينَ  َيْجَمعُ   الن ِبيُّ  َكانَ  {:قال بن عبد اهلل ا

 (4).} الل ْحدِ  ِفي َقد َمهُ  َأَحِدِهَما ِإَلى َلهُ  ُأِشيرَ  َفِإَذا ِلْلُقْرآنِ  َأْخًذا َأْكَثرُ  َأيُُّهمْ : َيُقولُ 
وتعلو درجته يوم القيامة كما  ،وترتفع منزلته حامل القرآن الذي يعمل به يرتقي في الجنة، -6

 َواْرَتقِ  اْقَرأْ :  اْلُقْرآنِ ُيقال لَِصاِحب  {: قالعن النبي جاء في حديث عبد اهلل بن عمرو
   (1).} . ِبَها َتْقرَأُ  آَية   آِخرِ  ِعْندَ  َمْنِزَلَتكَ  َفِإن   الدُّْنَيا ِفي ُتَرتِّلُ  ُكْنتَ  َكَما َوَرتِّلْ 

                                                      

 من َوَفْضل   َوُيَعل ُمهُ  ب اْلُقْرآن   َيُقومُ  من َفْضل   باب، كتاب صالة المسافرين وقصرها، أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
ْكَمةً  َتَعلَّمَ    .471قم ر ، (7/339) َوَعلََّمَها بها َفَعم لَ  َغْير ه   أو ف ْقه   من ح 

 .3677رقم، 7609ص، باب فضل سورة الكهف، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري( 2)

: لبانيقال األ ،أشرف على طبعه زهير الشاويش، نيلأللبا، الصغير وزياداته الفتح الكبير الجامع صحيح (3)
 .(م7944-هـ7464)دمشق -بيروت  -اإلسالمي المكتب-3ط، 3369رقم، (6/901)، صحيح

   .7333رقم، 619ص، القبر في والشق اللحد باب، كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه( 4)
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 َيْومَ  اْلُقْرانُ  َيِجىءُ  {:قال  عن أبي هريرة عن النبي .حلة الكرامة، و لبس تاج الكرامةي  -6
 اْلَكرَاَمةِ  ُحل ةَ  َفُيْلَبُس  ِزْدهُ  َربِّ  َيا:  َيُقولُ  ُثم   اْلَكرَاَمةِ  تَاجَ  َفُيْلَبُس  َحلِّهِ  َربِّ  َيا:  َفَيُقولُ  اْلِقَياَمةِ 

    اَية   ِبُكلِّ  َوُتزَادُ  َواْرقَ  اْقرَأْ  َلهُ :  َفُيقال عنهُ  ، َفَيْرَضى عنهُ  ، اْرَض  َربِّ  َيا:  َيُقولُ  ُثم  
 (2) .} َحَسَنةً 

 :يقول سمعت رسول اهلل : قال (3)عن أبي أمامة الباهليف .شفع فيه القرآن عند رب هي  -1
 آلِ  َوُسوَرةَ  اْلَبَقَرةَ  الز ْهرَاَوْينِ  اْقَرُءوا أِلَْصَحاِبِه، َشِفيًعا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْأِتي َفِإن هُ  اْلُقْرآنَ  اْقَرُءوا}

 ِفْرَقانِ  َكَأن ُهَما َأوْ  َغَياَيتَاِن، َكَأن ُهَما َأوْ  َغَماَمتَاِن، َكَأن ُهَما اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  تَْأِتَيانِ  َفِإن ُهَما ِعْمرَانَ 
، َطْير   ِمنْ  انِ  َصَواف   َوَتْرَكَها َبَرَكة ، َأْخَذَها َفِإن   اْلَبَقَرِة؛ ُسوَرةَ  اْقَرُءوا َأْصَحاِبِهَما، َعنْ  ُتَحاج 

 (4)} اْلَبَطَلةُ  َتْسَتِطيُعَها َواَل  َحْسَرة ،
قال رسول  .ما فيها، و ال تقوم لهما الدنيا ينوالديه أنهما يكسيان حلَّتل أيضًا من البشارةو   -1

 لَ ثَ مِ  هُ وؤُ ضُ  ،ورن نُ اجًا مِ تَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  َس أُلبِ  هِ بِ  لَ مِ ، وعَ عل مَ ، وتَ رآنَ رأ القُ ن قَ مَ  {:اهلل
، خذِ أَ بِ : قاليُ ينا؟ فَ كسِ  م  بِ : والنقُ يَ نيا فَ ا الدُ مَ هِ بِ  ومُ قُ ال يَ  نِ يحلتَ  اهُ دَ الِ وَ  ىكسَ يُ ، و مسِ الشَ  وءِ ضُ 
 َمَثلُ  {:كما جاء في قوله .أن صاحبه مع السفرة الكرام البررةكما  (5).} رآنما القُ كُ دَ لَ وَ 

 َوُهوَ  َيَتَعاَهُدهُ  َوُهوَ  َيْقرَأُ  ال ِذي َوَمَثلُ  اْلَبَرَرِة، اْلِكرَامِ  الس َفَرةِ  َمعَ  َلهُ  َحاِفظ   َوُهوَ  اْلُقْرآنَ  َيْقرَأُ  ال ِذي
 ( 7)( 6).} َأْجرَانِ  َفَلهُ  َشِديد   َعَلْيهِ 

                                                                                                                                                            

، وأبو داود في سننه، 6974رقم، 037ص،  رسول اهللكتاب ثواب القرآن عن ، رواه الترمذي في سننه (1)
 .صحيح: قال األلباني، 7404رقم، 633ص، باب كيف يستحب الترتيل في القراءة، كتاب الصالة

هذا حديث حسن : وقال، 6973قم ر ، 036ص،  كتاب ثواب القرآن عن رسول اهلل، رواه الترمذي في سننه( 2)
 .حسن: وقال األلباني، صحيح

 فسكن منها انتقل ثم، مصر سكن، الرواية في المكثرين من كان، َعْجالن بن ُصَديّ  واسمه أمامة الباهلي( 3)
 من، بالشام مات من آخر وهو. وثمانين ست سنة: وقيل، وثمانين إحدى بها سنة ومات، الشام من حمص
 .(3/70)سد الغابةأ: انظر. بعضهم قول في النبي أصحاب

 ، (7/333)اْلَبَقَرة   وَرة  ـَوسُ  اْلُقْرآن   ق َراَءة   َفْضل   ابـب، َوَقْصر َها اْلُمَساف ر ينَ  َصاَلة   ك َتاب، رجه مسلمـأخ( 4)
 .464رقم 

، 6640رقم، (7/131)متفرقة سور وآي فضائل باب ذكر، كتاب فضائل القرآن، أخرجه الحاكم في المستدرك (5)
-الرياض-، مكتبة المعارف7-، ط7434رقم (6/709)حسنه األلباني في صحيح الترغيب، والترهيب، و 

 .م6666

، 6640رقم، (7/131)متفرقة سور وآي فضائل باب ذكر، كتاب فضائل القرآن، أخرجه الحاكم في المستدرك (6)
-الرياض-مكتبة المعارف7-،ط7434رقم (6/709)حسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، و 

 .م6666

 .4931رقم، 7636ص، {عبس}سورة باب تفسير، كتاب التفسير، صحيحهأخرجه البخاري في  (7)
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 :في قصيدته (1)على هذا الحديث يقول اإلمام الشاطبى وبناءً 

 َفَيا َأيَُّها اْلَقار ي ب ه  ُمَتَمس ًكا
 

الًّ َلُه ف ي ُكل  َحال  ُمَبج ال ***  ُمج 
 

 َهن يًئا َمر يًئا، وال َداَك َعَلْيه ما
 

، والُحالْ  *** َن التَّاج   (2)َماَلب ُس َأْنَوار  م 
 

هذا  ،الـرائـحـة الطيبة، و بل، السلوك الطيب، و إن حامل القرآن طيب  يشع منه القول الطيب -4
ِة؛ َكَمَثلِ  اْلُقْرآنَ  َيْقرَأُ  ال ِذي اْلُمْؤِمنِ  َمَثلُ  }: حيث قال ما بشر به رسول اهلل   ِريُحَها اأُلْتُرج 

 َوَطْعُمَها َلَها ِريحَ  اَل  الت ْمَرةِ  َكَمَثلِ  اْلُقْرآَن؛ َيْقرَأُ  اَل  ال ِذي اْلُمْؤِمنِ  َوَمَثلُ ، َطيِّب   َوَطْعُمَها َطيِّب  
ْيَحاَنِة؛ َمَثلُ  اْلُقْرآنَ  َيْقرَأُ  ال ِذي اْلُمَناِفقِ  َوَمَثلُ ، ُحْلو    َوَمَثلُ ، ُمر   َوَطْعُمَها َطيِّب   ِريُحَها الر 

 (3) {ُمر   َوَطْعُمَها ِريح   َلَها َلْيَس  اْلَحْنَظَلةِ  َكَمَثلِ  اْلُقْرآنَ  َيْقرَأُ  اَل  ال ِذي اْلُمَناِفقِ 
  

                                                      

 في) بشاطبة ولد، ضريراً  كان. القراء إمام: الشاطبي محمد أبو، الرعيني أحمد بن خلف بن فيره بن القاسم (1)
 ،ومسلم ،البخاري صحيح عليه قرئ إذا كان: خلكان ابن قال، واللغة ،والتفسير ،بالحديث عالماً  كان، (ندلساأل

 .(3/746)األعالم للزركلي: انظر. حفظه من النسخ تصحح، والموطأ
دار -3ط، 6ص، ضبطه وراجعه محمد الزعبي، للشاطبي، السبع القراءات في التهاني ووجه األماني حرز(  2)

 (م7990-هـ7471)الهدى للنشر والتوزيع
، 7617ص، الكالم سائر على القرآن فضل باب، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه( 3)

يَلة   َباب، َوَقْصر َها اْلُمَساف ر ينَ  َصاَلة   ك َتاب، وأخرجه مسلم، 3666رقم  191رقم، (7/349)اْلُقْرآن   َحاف ظ   َفض 
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 ب الثانيلالمط

 حفظه، والصحابة بتالوة القرآن، وهتمام النبي امدى  

 :بتالوة القرآن هتمام النبي امدى  -أوالً 
ير من ثرد عدد كو  قد، و على ذلك وكان يحث أصحابه ،حفظه، و مهتمًا بتالوة القرآن كان   -1

 َواْلَحَسَنةُ  َحَسَنة   ِبهِ  َفَلهُ  الل هِ  ِكتَابِ  ِمنْ  َحْرًفا َقرَأَ  َمنْ  {:األحاديث الدالة على ذلك منها قوله 
 : وقوله (1) }. َحْرف   َوِميم   َحْرف   َواَلم   َحْرف   أَِلف   َوَلِكنْ  َحْرف   الم َأُقولُ  الَ ،  َأْمثَاِلَها ِبَعْشرِ 

 (2).} آية   آِخرِ  ِعْندَ  َمْنِزَلكَ  فِإن   الدُّْنَيا في ُتَرتِّلُ  ُكْنتَ  َكَما َوَرتِّلْ  َواْرَتقِ  اْقرَأْ  اْلُقْرآنِ  ِلَصاِحبِ  ُيَقالُ }

فيشتبه  ؛لئال يختلط مع حديث رسول اهلل  عن كتابة شيء عنه غير القرآن الكريم؛نهى -9 
 أن رسول اهلل  عن أبي سعيد الخدريف .هذا من تمام عنايته بالقرآن الكريم، و القارئعلى 
  (3).} َحَرجَ  َوال َعنِّي َوَحدُِّثوا َفْلَيْمُحهُ  اْلُقْرآنِ  َغْيرَ  َعنِّي َكَتبَ  َوَمنْ  َعنِّي َتْكُتُبوا ال} :قال

رد في و  مما، و نسىيُ ، و يتفلت حتى ال مراجعة حفظه باستمرار؛، و بتعهد القرآن أمر النبي  -4 
 َكَمَثلِ  اْلُقْرآنِ  َصاِحبِ  َمَثلُ  ِإن َما {: في الحديث الذي رواه عنه ابن عمر  ذلك قوله 

نْ ، َأْمَسَكَها َعَلْيَها َعاَهدَ  ِإنْ  اْلُمَعق َلِة؛ اإِلِبلِ  َصاِحبِ  َذا {:وفي رواية .(4) } َذَهَبتْ  َأْطَلَقَها َواِ   َواِ 
َذا َذَكَرهُ  َوالن َهارِ  ِبالل ْيلِ  َفَقرََأهُ  اْلُقْرآنِ  َصاِحبُ  َقامَ   . (5)} َنِسَيهُ  ِبهِ  َيُقمْ  َلمْ  َواِ 

 ُهوَ  َبلْ  ، َوَكْيتَ  َكْيتَ  آَيةَ  َنِسيتُ :  َيُقولَ  َأنْ  أَلَحِدِهمْ  ِبْئَسَما {: قال رسول اهلل: قال وعنه      
ًيا َأَشدُّ  َفَلُهوَ  ، اْلُقْرآنَ  اْسَتْذِكُروا ، ُنسِّيَ   (6)}ِبُعُقِلهِ  الن َعمِ  ِمنَ  الرَِّجالِ  ُصُدورِ  ِمنْ  َتَفصِّ

 
                                                      

 من له ما القرآن من حرفاً  قرأ فيمن جاء باب ما، كتاب ثواب القرآن عن رسول اهلل، رواه الترمذي في سننه( 1)
 .صحيح: قال األلباني، صحيح حسن حديث هذا :أبوعيسى قال، 6976، رقم 037ص ، األجر

 كتاب، سننه في داود وأبو، 6974رقم، 037ص، اهلل رسول عن القرآن ثواب كتاب، سننه في الترمذي رواه(  2)
 .صحيح: األلباني قال، 7404رقم، 633ص، القراءة في الترتيل يستحب كيف باب، الصالة

ْلم   ك َتاَبة   َوُحْكم   الحديث في التَّثَبُّت   َباب والرقائق، ،صحيحه، كتاب الزهدمسلم في  أخرجه( 3) رقم  ،(4/6694)اْلع 
3664. 

 .3637رقم، 7613، صباب استذكار القرآن وتعاهده، كتاب فضائل القرآن، البخاري في صحيحه أخرجه( 4)
 .149، رقم(7/343)وما يتعلق به باب فضائل القرآن، ومسلم في صحيحه كتاب صالة المسافرين وقصرها

 .149، رقم (7/343)عقبة بن موسى حديث من مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه( 5)
 و، 3636رقم، 7613ص، وتعاهده القرآن استذكار باب، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه( 6)

 619رقم (7/344)به يتعلق وما القرآن فضائل باب وقصرها المسافرين صالة مسلم في
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واستمرار تالوته  ،شبه درس القرآن: "قال رحمه اهللو . (1)"تخلصاً ، و تفلُّتاً : أي:"قال ابن حجر     
البعير  كما أن ،فالحفظ موجود ،بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً 

في ، و ألنها أشدُّ الحيوان اإلنسي نفوراً  ؛بالذكر خّص اإلبلو  .دام مشدودًا بالعقال فهومحفوظ ما
  (2) ."تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة

، على  تحسن الصوت بالقراءة بتحسين الصوت بالقراءة فقد حث رسول اهلل  أمره  -3
: المطلوب شرعاً ": قال ابن كثير ،التحسين حد المبالغةلكن ينبغي أال يتجاوز هذا ، و تزيينهو 

االنقياد ، و الخضوع، و الخشوع، و تفهُّمه، و إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن
  (3)" للطاعة

 َيَتَغن ى ِلَنِبي   َأِذنَ  َما ِلَشْيء   َتَعاَلى الل هُ  َيْأَذنِ  َلمْ  {: قال رسول اهلل :قال عن أبي هريرة      
 (4) .} ِباْلُقْرآنِ 

 عبد اهلل عن كان يحب أن يسمعه من غيره من صحابته، فأنه  ،بالقرآن ومن تمام عنايته  -6
 َوَعَلْيكَ  َعَلْيكَ  آْقرَأُ :  الل هِ  َرُسولَ  َيا ُقْلتُ  ، َعَلى   اْقرَأْ :   الن ِبىُّ  ِلى َقالَ  {: قال بن مسعود ا

ئ نَااآلَيِة  َهِذهِ  ِإَلى َأَتْيتُ  َحت ى النَِّساءِ  ُسوَرةَ  َفَقرَْأتُ  ،  َنَعمْ  : ، َقالَ  ُأْنِزلَ  ن   فََكي ف إ َذا ج  ل   م  ك 

اَلء  َشه يًدا ئ نَا ب ك َعلَى هَؤ  ة ب َشه يد  وج  مَّ
 ِإَلْيهِ  ، َفاْلَتَفتُّ   اآلنَ  َحْسُبكَ  : َقالَ  ، (11:النساء)أ 

  .(5)} َتْذِرَفانِ  َعْيَناهُ  َفِإَذا

 َأْقرَأَ  َأنْ  َأَمَرِني الل هَ  ِإن  :  أِلَُبي   َقالَ  }:بن كعب ألبي   النبي قال  :قال عن أنس بن مالك و      
إن اهلل : وفي لفظ قال َيْبِكي ُأَبي   َفَجَعلَ  ِلي َسم اكَ  الل هُ :  َقالَ  َلَك؟ َسم اِني الل هُ :  َقالَ .  َعَلْيكَ 

ماني وسَ :قال ("1  : البينة) لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ : أمرني أن أقرأ عليك
 .(6)}كىبَ فَ : قال ،"نعم" :القَ  ؟كَ لَ 

                                                      

 .(9/19)، البن حجر، الباري فتح( 1)

 .(9/19)، المصدر السابق(  2)
، باب من لم يتغن بالقرآن، وهو ذيل تفسيره وضعه في آخر تفسيره متممًا له، فضائل القرآن البن كثير( 3)

(4/30). 
 .3663رقم، 7616ص، باب من لم يتغن بالقرآن، كتاب فضائل القرآن، البخاري في صحيحه أخرجه(  4)

 . 3636رقم، 7610ص، حسبك للقارئ المقرئ قوله باب، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه( 5)

 َواْلُحذَّاق   اْلَفْضل   َأْهل   اْلُقْرآن  على ق َراَءة   َباب اْست ْحَباب  ، كتاب صالة المسافرين وقصرها، رواه مسلم في صحيحه( 6)
عليه من َأْفَضلَ  اْلَقار ئُ  كان فيه َوا  نْ   .  199قم ر ، (7/336)اْلَمْقُروء 
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نها ، و أن يستمع القرآن من غيره هذه األحاديث العظيمة التي من خاللها يتبين محبته       ا 
 .عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما، و عظيمة ألبي بن كعبلمرتبة 

 صنف يقرأ القرآن بتدبر: الناس في قراءة القرآن صنفانإن  :النهي عن االستعجال في القراءة - 6
ليزداد ثوابه في الكم  صنف آخر يقرأ القرآن بسرعة؛، و ويدقق في آياته معانيه،، و فيفهم تفسيره

هذا الصنف هو الذي يكون ، و يكون له بكل حرف عشر حسنات، و من الحروف التي يقرأها
لى الحد المبالغ إلكن يجب أال تتعدى هذه السرعة  .همه أن يختم القرآن في أقصر مدة ممكنة

ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ : قال  .فيه ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ َل تَُحرِّ أنه سئل {  عن أنس و  .(11:القيامة)َل تَُحرِّ
يمد ، و يمد اهلل( بسم اهلل الرحمن الرحيم)ثم قرأ ، كانت مّدا: ؟ فقال عن قراءة رسول اهلل 

 (1) }.يمد الرحيم، و الرحمن

 ،ف باألشخاص فمن كان من أهل الفهماالختيار أن ذلك يختلو  :قال النووي" :قال ابن حجر     
 ،وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي ال يختل به المقصود من التدبر

مصالح ، و كذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين، و المعانياستخراج و 
من لم يكن ، و يقتصر منه على القدر الذي ال يخل بما هو فيهيستحب له أن  ،المسلمين العامة

 (2) ."اهلل أعلمو  ،ال يقرؤه هذرمةو  ،كذلك فاألولى له االستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل
، طالما كان التوجه فيها إلى اهلل ،هدف التالوة فقد كتب اهلل األجر كان فأياً " :يقول محمد قطب

الشك على قدر ما في التالوة من التدبر الذي ، و ولكن األجر يتفاوت...الرغبة فيها إلى اهللو 
 (3)".وعلى قدر ما يؤدي التدبر إلى الغاية المطلوبة منه أمر به اهلل،

 :وتفسيراً  حفظًا،، و تالوة قرآنلاهتمام الصحابة با -ثانياً 
ألن القرآن امتزج في حياتهم، حتى كان أحدهم  ؛لقد فاق الصحابة رضوان اهلل عليهم غيرهم"

، فالقرآن كان مخالًطا يلقى أخاه فال يفارقه حتى يقرأ عليه سورة العصر، كما ثبت عنهم 
من أمور حياتهم، كانوا في مواعظهم، بل في كل أمر ، و في مجالسهم، و لحياتهم، في قلوبهم

فاقوا ، و العلم، و مقبلين عليه مشتغلين به عن غيره، فلذلك فاقوا غيرهم في اإليمان ،مقترنين به
 (4)".فاقوا غيرهم في الجهاد، فكتب اهلل على أيديهم النصر، و غيرهم في العمل

                                                      

 .3640رقم، 7613ص، القراءة مد باب، القرآن فضائل كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه(  1)
 .(9/91)، البن حجر العسقالني، الباري فتح(  2)
 .(م7997-هـ7477)دار الشروق-0ط، 444ص، لمحمد قطب، دراسات قرآنية(  3)
دار الوطن -بال طبعة، 73ص، ناصر العمر.تقديم د، ألسماء بنت راشد الرويشد، من جديدمشروع الحياة ( 4)

 .للنشر
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يتعلمون طبقوها خير تطبيق، فانطلقوا ، و حق الفهم لقد فهم الصحابة أحاديث رسول اهلل 
 َما َغْيُرهُ  ِإَلهَ  الَ  ال ِذى َوالل هِ  {:أحسن تعليم، يقول عبد اهلل بن مسعوديعلمونه ألبنائهم ، و القرآن
 ِفيمَ  َأْعَلمُ  َأَنا ِإال   الل هِ  ِكتَابِ  ِمنْ  آَية   ُأْنِزَلتْ  َوالَ  ُأْنِزَلتْ  َأْينَ  َأْعَلمُ  َأَنا ِإال   الل هِ  ِكتَابِ  ِمنْ  ُسوَرة   ُأْنِزَلتْ 
  (1).} .ِإَلْيهِ  َلَرِكْبتُ  اإِلِبلُ  ُتَبلُِّغهُ  الل هِ  ِبِكتَابِ  ِمنِّى َأْعَلمَ  َأَحًدا َأْعَلمُ  َوَلوْ  ، ُأْنِزَلتْ 

 ،معاذ :هم، و الشباب من منهم ثالثة ،ة على أخذ القرآن الكريم من أربعةولقد حضَّ الصحاب
ِ  َعْبدِ  ِمنْ  أَْربََعة   ِمنْ  اْلقُْرآنَ  اْستَْقِرئُوا { : يقول إذ  سالمو  ،مسعود ابنو   بِهِ  فَبََدأَ  َمْسعُود   بْنِ  هللاَّ

 . بمعاذ أو بُأبيّ  بدأ أدري ال: قال (2).} َجبَل   ْبنِ  َوُمَعاذِ  َكْعب   ْبنِ  َوأُبَيِّ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي َمْولَى َوَسالِم  

 جمعه، و القرآن عىو  قد بأنهثابت  بن زيد هو آخر لشاب معاذ مع  أنس ويشهد
 أبوو  ،جبل بن معاذو  ،أبي: األنصار من كلهم أربعة  اهلل رسول عهد على القرآن جمع{: فيقول
، القرآنسلونى عن سورة النساء فإني قرأت  {:قال عن ابن عباسو  (3).}ثابت بن زيدو  ،زيد
 (4). }أنا صغيرو 

 

 

  

                                                      

 .3666رقم، 7604ص، النبي أصحاب من باب القراء، القرآن فضائل كتاب، البخاري في صحيحه رواه( 1)
، 193ص، حذيفة أبي مولى سالم مناقب باب، كتاب مناقب الصحابة، البخاري في صحيحه رواه (2)

  اللَّه   عبد َفَضائ ل   من َباب، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم، ومسلم في صحيحه، 3476رقم
 .6404رقم، (4/7973)عنهما َتَعاَلى اهلل رضي َوُأم ه   َمْسُعود   بنا

ب كتا،ومسلم في صحيحه، 4763رقم،193،صثابت  بن زيد مناقب باب، رواه البخاري في صحيحه( 3)
، (4/7974)اأْلَْنَصار   من َوَجَماَعة   َكْعب   بن ُأَبي   َفَضائ ل   من َباب، الصحابة رضي اهلل عنهمفضائل 

 .6403رقم
، رقم (6/336)الرحيم  الرحمن اهلل بسم النساء سورة باب تفسير، التفسير كتاب، رواه الحاكم في المستدرك( 4)

كتاب فضائل ، ابن سعيد وغيره بإسناد صحيح عنهوأخرجه : وقال، و أورده ابن حجر في فتح الباري، 3714
 .(9/44)فتح الباري ، باب تعليم الصبيان القرآن، القرآن
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 المطلب الثالث

 في حقه قصرمن حق القران علينا،وجزاء 

 :حق القران علينا  -أوالً 
 أنزله على رسوله، و بال كيفية قوالً  اؤمن أن القرآن كالم اهلل، منه بدن: "من حق القرآن علينا أن -1

أيقنوا أنه كالم اهلل تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ، و صدقه المؤمنون على ذلك حقاً ، و حياً و 
نزل به الروح من كالم  ،نشهد أنه كالم رب العالمين، و ال نجادل في القرآنو " (1)".ككالم البرية
 (2)."ال نخالف جماعة المسلمين، و ال نقول بخلقه، و المخلوقين

ما فرض عليه، فينتفع ، و ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن، فيفهم عن اهلل مرادهو : "قال القرطبي
، وأحكامه عن ظهر قلب ،قبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضهيعمل بما يتلو، فما أ، و بما يقرأ

ال ، و ما أقبح أن ُيسأل عن فقه ما يتلوه، و هو ال يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما ال يفهم معناهو 
 (3)."يدريه، فما مثل من هذه حالته إال كمثل الحمار يحمل أسفاراً 

 ،خلقهيم كتاب اهلل أنزله على خير يؤمن المسلم بأن القرآن الكر : قال الشيخ ابو بكر الجزائريو 
ألمر اهلل تعالى  وانقياداً  اإليمان بالقرآن الكريم خضوعاً ، و (4)"ورسله نبينا محمد ،وأفضل أنبيائه
َل وو  َرُسولِهِ َرُسولِهِ وو  هِ هِ ــللَّ للَّ ااٰيأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءاَمنُوْا ءاِمنُوْا بِ ٰيأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءاَمنُوْا ءاِمنُوْا بِ   :بذلك حين قال ِب ٱلَِّذى نَزَّ ـٰ َل ٱْلِكتَ ِب ٱلَِّذى نَزَّ ـٰ ٱْلِكتَ

ِب ٱلَِّذى أَنَزَل وو  َعلَٰى َرُسولِهِ َعلَٰى َرُسولِهِ  ـٰ ِب ٱلَِّذى أَنَزَل ٱْلِكتَ ـٰ  ( 146:النساء)ِمن قَْبلُ ِمن قَْبلُ ٱْلِكتَ

ياأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءاَمنُوْا ياأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءاَمنُوْا  :فاإليمان به دون العمل اليكفي قال يجب العمل بالقرآن الكريم؛ -9

ياأَيَُّها ياأَيَُّها  وقال ،(93:األنفال)أَنتُْم تَْسَمعُونَ أَنتُْم تَْسَمعُونَ وو  َعْنهُ َعْنهُ َلَ تََولَّْواْ َلَ تََولَّْواْ وو  َرُسولَهُ َرُسولَهُ وو  هَ هَ ــأَِطيعُوْا ٱللَّ أَِطيعُوْا ٱللَّ 

َّـ َّ ٱْستَِجيبُوْا لِلٱْستَِجيبُوْا لِلٱلَِّذيَن ءاَمنُوْا ٱلَِّذيَن ءاَمنُوْا  ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكمْ وو  هِ هِ ـ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكمْ لِلرَّ بشر ، و (93:األنفال)لِلرَّ
 َوَأْهِلهِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِباْلُقْرآنِ  ُيْؤَتى {:الذين يعملون بالقرآن بالجزاء يوم القيامة فقالالرسول 

 َسْوَدأَوانِ  ُظل تَانِ  َأوْ  َغَماَمتَانِ  َكَأن ُهَما ِعْمرَانَ  َوآلُ  اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةُ  َتْقُدُمهُ  ِبهِ  َيْعَمُلونَ  َكاُنوا ال ِذينَ 

                                                      

 -4ط، (7/716) رنؤوطشعيب األ، عبد اهلل التركي: تحقيق، البن أبي العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية (1)
 .الرسالة مؤسسة

 .(6/464)المصدر السابق (2)
 .(7/33)لقرطبيل، كام القرآنالجامع ألحتفسير  (3)
 (.هـ7460) القاهرة-دار الكتب السلفية-بال طبعة، 33ص، بي بكر الجزائريأل، منهاج المسلم( 4)
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انِ  َصَواف   َطْير   ِمنْ  ِحْزَقانِ  َكَأن ُهَما َأوْ  َشْرق   َبْيَنُهَما ، فهذه البشارة من (1)} َصاِحِبِهَما َعنْ  ُتَحاج 
 . وانتهى عما نهاه اهلل عنه لمن عمل بالقرآن الكريم في حياته؛ فامتثل ألوامراهلل، الرسول

 

لذلك يجب على المسلم أن يحرص على  واليجوز اللحن فيه؛ يجب علينا تعلم تالوة كتاب اهلل، -4
لَِّذيَن يَْتلُوَن لَِّذيَن يَْتلُوَن ٱٱإِنَّ إِنَّ :مكان، يقول اهلل تعالىقدر اإل ىآياته عل ومعرفة تفسير تعلم قراءة القرآن،

َب  ـٰ َب ِكتَ ـٰ لَٰوةَ ٱٱأَقَاُموْا أَقَاُموْا وو  هِ هِ ــللَّ للَّ ٱٱِكتَ لَٰوةَ لصَّ اا وو  لصَّ هُْم ِسره ـٰ ا َرَزْقنَ اا أَنفَقُوْا ِممَّ هُْم ِسره ـٰ ا َرَزْقنَ َرةا لَّن وو  أَنفَقُوْا ِممَّ ـٰ َرةا لَّن َعَلَنِيَةا يَْرُجوَن تَِج ـٰ َعَلَنِيَةا يَْرُجوَن تَِج

ن فَْضلِِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ وو  لِيَُوفهيَهُْم أُُجوَرُهمْ لِيَُوفهيَهُْم أُُجوَرُهمْ * * تَبُوَر تَبُوَر  ن فَْضلِِه إِنَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ يَِزيَدهُم مه  ،(43، 94:فاطر)يَِزيَدهُم مه
ففي هذا الحديث يعلمنا رسول (2).} َوَعل َمهُ  اْلُقْرآنَ  َتَعل مَ  َمنْ  َخْيُرُكمْ  { :ا قال رسول اهلل ـكم
وأن أفضل أوقات يقضيهااالنسان هي  وتعليمه، أن الخيرية تتحقق بتعلم كتاب اهلل،اهلل

الجامع بين تعلُّم ال شك أن و ": قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل. األوقات التي تكون في صحبته
لهذا كان ، و النفع المتعدي، و جامع بين النفع القاصر، لغيره، و تعليمه مكمل لنفسه، و القرآن
ْن جملة َمْن عنى اهلل سبحانهو . أفضل ْن َدَعا : تعالى بقوله، و هو م  ْن َدَعا َوَمْن أَْحَسُن قَْوَلا ِممَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْوَلا ِممَّ

اوو  إِلَى هللاِ إِلَى هللاِ  اَعِمَل َصالِحا الدعاء إلى اهلل يقع و  ،(44:فصلت)  ُمْسلِِمينَ ُمْسلِِمينَ ــقَاَل إِنَّنِي ِمَن الْ قَاَل إِنَّنِي ِمَن الْ وو  َعِمَل َصالِحا
قته بتالوة كتاب اهلل و  من أشغلو  (3)".هو أشرف الجميع، و بأمور شتى م ْن جملتها تعليم القرآن

: قال فعن أبي أمامة .إلى الشفاعة فليستبشر يوم القيامة بشفاعته حين نكون في أمس الحاجة
  (4).} أِلَْصَحاِبهِ  َشِفيًعا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْأِتي َفِإن هُ  اْلُقْرآنَ  اْقَرُءوا {: قال رسول اهلل 

فيجب أن يكون في األمة من يحفظ كتاب ، حفظ كتاب اهلل من األمورالتي يثاب عليها المسلم -3
هو حافظ له فهو يوم القيامة مع المالئكة السفرة الكرام ، و من قرأ القرآن، و يتقنه، و اهلل تعالى

 الس َفَرةِ  َمعَ  َلهُ  َحاِفظ   َوُهوَ  اْلُقْرآنَ  َيْقرَأُ  ال ِذي َمَثلُ  {:  قال رسول اهلل  : البررة، فعن عائشة
  (5).} َأْجرَانِ  َفَلهُ  َشِديد   َعَلْيهِ  َوُهوَ  َيَتَعاَهُدهُ  َوُهوَ  َيْقرَأُ  ال ِذي َوَمَثلُ  اْلَبَرَرِة، اْلِكرَامِ 

الواقع أن إمساك اآليات في الذاكرة صعب ما لم "ألن  ؛أن ندوام على مذاكرته من حقه علينا -6
لها اوالقرآن في جوف اإلنسان أشد تفصيًا من االبل في عق .يتعهدها اإلنسان باستمرار التالوة

                                                      

 على َواْلَحث   اْلَبَقَرة   ُسوَرة   َوَخَوات يم   َفْضل  اْلَفات َحة   َوَقْصر َها باب اْلُمَساف ر ينَ  َصاَلة   ك تَاب، رواه مسلم في صحيحه( 1)
ر   من اآْلَيَتْين   ق َراَءة    .463رقم، (7/334)، اْلَبَقَرة   آخ 

، 7616ص، وعلمه القرآن تعلم من خيركم باب، كتاب فضائل القران، أخرجه البخاري في صحيحه( 2)
 .3661رقم

 .(9/10) البن حجر، فتح الباري( 3)
 ، (7/333)اْلَبَقَرة   َوُسوَرة   اْلُقْرآن   ق َراَءة   َفْضل   ابـب، َوَقْصر َها اْلُمَساف ر ينَ  َصاَلة   ابـك تَ ، أخرجه مسلم (4)

 .464رقم 

 .4931رقم، 7636ص، "عبس"سورة تفسير باب، كتاب التفسير، أخرجه البخاري في صحيحه( 5)
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 َبلْ  َوَكْيتَ  َكْيتَ  آَيةَ  َنِسيتُ  َيُقولَ  َأنْ  أَلَحِدِهمْ  َما ِبْئَس  {: قال فإن النبي.. (1)" كما ذكر النبي
ًيا َأَشدُّ  َفِإن هُ  اْلُقْرآنَ  َواْسَتْذِكُروا ُنسِّيَ   (2). } الن َعمِ  ِمنْ  الرَِّجالِ  ُصُدورِ  ِمنْ  َتَفصِّ

بَُّروا آيَاتِهِ :ويقول تعالى بَُّروا آيَاتِهِ ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِيَدَّ َر أُولُو اأْلَْلبَابِ وو  ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِيَدَّ َر أُولُو اأْلَْلبَابِ لِيَتََذكَّ  (. 94:ص)  لِيَتََذكَّ

ال لمجرد التالوة مع ، يعمل به، و يتفكر فيه، و ولهذا أنزل اهلل القرآن ليتدبر": قال ابن القيم
، فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه :أما التأمل في القرآنو ": يقول أيضاً ، و (3)" اإلعراض عنه

(4)" ال مجرد التالوة بدون تفكر، المقصود من إنزالهتعلقه هو ، و جمع الفكر على تدبرهو 
 

يقول " (:28: النساء) ََ آنآنرْ رْ القُ القُ   ونَ ونَ رُ رُ بَّ بَّ دَ دَ تَ تَ َل يَ َل يَ فَ فَ أَ أَ : في تفسيره لقوله تعالى قال ابن كثير
، عن تفهم معانيه المحكمة، و ناهيًا لهم عن اإلعراض عنه، و اهلل تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن

األمر ، و ، فهذا أمر صريح بالتدبر(5)".لهم أنه ال اختالف فيه وال اضطراب ومخبرًا ، ألفاظه البليغةو 
ألق ، و سماعه، و فاجمع قلبك عند تالوته ،نتفاع بالقرآنردت االأإذا ) :قال ابن القيم .األمر للوجوبو 

 (6)( .ه من يتكلم به سبحانه منه إليهاحضر حضور من يخاطبه ب، و سمعك
 

 : التقصير في حق القرآن جزاء -ثانياً 
ٌة َلكَ  { :قال ألن النبي . .إن هجر القرآن من أعظم العقوبات ، (7)} َعَلْيكَ أَْو  اْلقُْرآُن ُحجَّ

، مساكين هم من تركوا القرآن... يا حسرة من هجر القرآن. "اآلخرة، و ندامة في الدنيا، و هجره حسرةو 
يا ، يوصلهم إلى الحياة الحقيقية.. إلى السعادةأجهدوا أنفسهم في البحث عن طريق آخر يوصلهم و 

لكنهم لم يعرفوا طريق البدء، لم ، و حسرتهم عندما يجدون أن ما يبحثون عنه كان في متناول أيديهم
 (8)".يبدؤوا بالقرآن أواًل في التخطيط للحياة من جديد

                                                      

 .(م7949-هـ7469)دار القلم دمشق  -7ط ، 474 ص، مع اهلل للغزالي( 1)

، 3636رقم، 7613ص، وتعاهده القرآن استذكار باب، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه (2)
 .619رقم  ،(7/344)، به يتعلق وما القرآن فضائل باب ،وقصرها المسافرين صالة ومسلم في

 .العلمية الكتب دار -ط، (7/741)، البن قيم الجوزية، مفتاح دارالسعادة (3)
 بيروت-دار الكتاب العربي -6ط، (7/434)، تحقيق محمد الفقي، البن قيم الجوزية، مدارج السالكين (4)
 .(3/304)، كثير البن، تفسير القرآن العظيم(  5)
 (. م7993-هـ7474)القاهرة -قسم النشر–الزهراء لإلعالم العربي -7ط، 9ص ، البن قيم الجوزية، الفوائد( 6)
 .663رقم، (7/663)، اْلُوُضوء   َفْضل   َباب، الطََّهاَرة   ك َتاب، أخرجه مسلم في صحيحه( 7)
 .4ص، ألسماء بنت راشد الرويشد، مشروع الحياة من جديد( 8)
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 تدبره،، و فهمهأو بالتقصير في  ،يكون إما بالتقصير في تالوته :والتقصير في حق القرآن
 .أو بالتقصير بالعمل به

 :عاقبة التقصير في حق القرآن

أَفََمْن َشَرَح هللاُ َصْدَرهُ لإِِلْسَلِم فَهَُو َعلَى نُور  أَفََمْن َشَرَح هللاُ َصْدَرهُ لإِِلْسَلِم فَهَُو َعلَى نُور  : قال تعالى: قسوة في القلب، و ظلمة -1

 (.99: الزمر) ِمْن َربِِّه فََوْيٌل لِْلقَاِسيَِة قُلُوبُهُْم ِمْن ِذْكِر هللاِ أُولَئَِك فِي َضَلل  ُمبِين  ِمْن َربِِّه فََوْيٌل لِْلقَاِسيَِة قُلُوبُهُْم ِمْن ِذْكِر هللاِ أُولَئَِك فِي َضَلل  ُمبِين  
حجبه، حيث إن الفهم هو ، و ذلك بانغالق القلبو  :ضعف في االستيعاب، و ضيق في الفهم -9

 (.93: محمد) أَفََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوب  أَْقفَالَُهاأَفََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوب  أَْقفَالَُها: عمل القلب، قال تعالى
، اليقين بتالوتهقوة ، و ذلك يقابل زيادة اإليمانو  :فتور في العزيمة، و ضعف في اإليمان -4

 .العمل بهو 
َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ : قال تعالى: ضنك في الحياة، و ضيق في الصدر -3

ا اَمِعيَشةا َضْنكا  (.193: طه) نَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْعَمىنَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْعَمىوو  َمِعيَشةا َضْنكا
أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن َوَل تُِطْع َمْن َوَل تُِطْع َمْن : االجتراء على أبواب الحرام، و يؤدي إلى اتباع الهوى -6

 (.91: الكهف) َكاَن أَْمُرهُ فُُرطااَكاَن أَْمُرهُ فُُرطااوو  اتَّبََع َهَواهُ اتَّبََع َهَواهُ وو  ِذْكِرنَاِذْكِرنَا
َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَإِنَّهُ يَْحِمُل يَْوَم َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَإِنَّهُ يَْحِمُل يَْوَم : كما قال تعالى: أوزاًرا، و ال يزيد الظالمين إال خساًرا -6

اوو  اْلقِيَاَمةِ اْلقِيَاَمةِ  اْزرا  (1)(.133: طه) ْزرا
هُْم َعِن هُْم َعِن ـَـ َ فََما لفََما ل:فقال ،والتنقص ،تشبيهًا في غاية الشدةعرضين عنه شبه القرآن الم -1

ْت ِمْن قَْسَوَرة  * * َكأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنفَِرةٌ  َكأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنفَِرةٌ    **التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن  ْت ِمْن قَْسَوَرة  فَرَّ  ( 61-34:المدثر)فَرَّ

  

                                                      

 .36ص، ألسماء الرويشد، مشروع الحياة من جديد( 1)
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   رابعالمطلب ال

مراعاتها في تعليم  لواجبا واألمور ،حفظة من السلف الصالحللنماذج  
 القرآن

 :حفظة القرآن من السلف الصالحلنماذج  -أوالً 
، السلف الصالح رضوان اهلل عليهم، و إلى االقتداء بفتيان الصحابةيحتاجون اليوم  أطفال

  .تعاملهم مع القرآن خصوصًا فيو 

اهتمام األولين بتربية أبنائهم أنهم حين كانوا يدفعون أوالدهم " :علوان شيخ عبد اهلليقول ال
، تالوتهم له، و ينصحون به، تعليم أوالدهم القرآن الكريم، و أول شيء يشيرون إليهإلى المؤّدب 

يترسخ في ، و تدمع عيونهم، و تخشع قلوبهم، و تسمو أرواحهم، و حتى تتقوم ألسنتهم.. تحفيظهم إياهو 
 (1)."اليقين، و نفوسهم اإليمان

 ؟والسلف مع كتاب اهلل الصحابه  أبناءفكيف تعامل 

فكان يتلقى ، هو من صغار الصحابة حريصا على تلقي القرآن، و كان عمر بن سلمة  -1
في هذا الحديث يروي ، و إمامتهمفي له هّ أ، و يستقرئهم حتى فاق قومه أجمع، و يسألهم، و الركبان
ونَ  الن اُس،: َمر ةً  ِإْسَماِعيلُ  َوَقالَ  الرُّْكَباُن، َفَكانَ  ، َحاِضر   َعَلى ُكن ا {: إذ يقوللنا موقفاً   َيُمرُّ

 ُقْرآًنا، َحِفْظتُ  َحت ى َفَأْسَمُع، ِمْنُهمْ  َفَأْدُنو َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  ِعْندِ  ِمنْ  رَاِجِعينَ  ِبَنا
 َرُسولَ  َيا: َفَيُقولُ  َيْأِتيِه، الر ُجلُ  َجَعلَ  ُفِتَحتْ  َفَلم ا َمك َة، َفْتحَ  ِبِإْساَلِمِهمْ  َيْنَتِظُرونَ  الن اُس  َوَكانَ 
، َبِني َواِفدُ  َأَنا اهلِل،  َقالَ : َفَقالَ  ِإَلْيِهْم، َفَرَجعَ  َقْوِمهِ  ِبِإْساَلمِ  َأِبي َفاْنَطَلقَ  ِبِإْساَلِمِهْم، َوِجْئُتكَ  ُفاَلن 

، ِحَواء   َلَعَلى َوَأَنا َفَنَظُروا،: َقالَ  ،" ُقْرآًنا َأْكَثَرُكمْ  َقدُِّموا: " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ   َعِظيم 
 (2).{ ُغاَلم   َوَأَنا َفَقد ُموِني ِمنِّي، ُقْرآًنا َأْكَثرَ  َأَحًدا ِفيِهمْ  َوَجُدوا َفَما

 حتى قرأت سوراً  فلم يقدم علينا رسول اهلل {: يقول -جاوز العاشرة بقليل- البراء بن عازب  -9
 (3).}من المفصل

قد قرأت ، و وأنا ابن عشر سنين توفي رسول اهلل  { :يقول عن نفسه ابن عباس  -4
 .المحكم هو المفصل، و (1)}المحكم

                                                      

 .(7/766)لعلوان، سالمتربية األوالد في اإل(  1)
 ،(33/443(، صحيح إسناده: األرنؤوط شعيب قال، سلمة بن عمرو حديث، أحمد في المسند رواه( 2)

 .66344رقم
  .(م7996-هـ7476)، بيروت ،دار الكتب العلمية-7ط، (4/301) سعد البن، الطبقات الكبرى( 3)
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 (2)}نا صغيرأ، و فإني حفظت القرآن، سلوني عن التفسير{: بل قال في رواية أخرى عن نفسه -3

فجاء بعض بني النجار الى النبي ، يستقبل الموهوبين من األطفال كان النبي  :زيد بن ثابت -6
معه مما أنزل اهلل عليك بضع عشرة ، سول اهلل هذا غالم من بني النجاريار  {:وقالوا له

  {.(3)فأعجب ذلك النبي، سورة 

انا ابن ، و حفظت الموطأو  ،أنا ابن سبع سنينو  ،حفظت القرآن:"رحمه اهلل (4)قال الشافعي  -6
 (5) ".عشر

و أانا ابن ست سنين ، و حفظته، و فتعلمت القرآن، مضيت إلى الكتاب ": (6)وقال سهل التستري -1
 (7)."سبع سنين

وُحملت إلى  ،لي خمس سنين، و حفظت القرآن" :(8)قال أبو محمد عبداهلل بن محمد األصفهاني -1
، ال تسمعوا له فيما يقرأ: فقال بعض الحاضرين ،لي أربع سنين، و ألسمع (9)أبي بكر المقرئ

اقرأ سورة : فقال لي غيره .فقرأتها( الكافرون)اقرأ سورة : لي ابن المقرئ فقال، فإنه صغير
 (10)".العهدة عليو  ،اسمعوا له: فقال ابن المقرئ، لم أغلط فيها، و فقرأتها( التكوير)

                                                                                                                                                            

 .3633رقم، 7614ص، القرآن الصبيان تعليم باب، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه( 1)
، رقم (6/336)الرحيم  الرحمن اهلل بسم النساء سورة باب تفسير، التفسير كتاب، رواه الحاكم في المستدرك ( 2)

كتاب فضائل ، وأخرجه ابن سعيد وغيره بإسناد صحيح عنه: وقال، و أورده ابن حجرفي فتح الباري، 3714
 .(9/44)، باب تعليم الصبيان القرآن، القرآن

 .67074رقم، (33/496)، مسند زيد بن ثابت، في مسنده رواه أحمد(  3)
فقيه، شاعر، صاحب  ،هـ736ولد بغزة سنة الشافعي، المطلبي القرشي إدريس بن محمد اهلل عبد أبو اإلمام(  4)

نظر وفيات ا (.ه664سنة:ت) استنبطه، الذي وهو الفقه أصول في تكلم من أول ،المذهب الشافعي
 .(4/334)األعيان

 .(م7913-هـ7393)مكتبة وهبة  -7ط ، 734ص، للسيوطي، طبقات الحفاظ( 5)
 األعالم للزركلي: انظر. في القرن الثالث الهجري التصوفأحد أعالم ، اهلل بن يونس التستريسهل بن عبد  (6)

(3/743). 
 .(3/16)، للغزالي، إحياء علوم الدين(  7)
أصبهان  أهل من، شافعي فقيه: اللبان بابن المعروف، محمد أبو، البكري الرحمن عبد بن محمد بن اهلل عبد (8)

 (4/767)األعالم للزركلي: انظر. (440سنة: ت)مصنفة  كثيرة كتب وله، ببغداد وحدث. إيذج قضاء ولي
 المعجم"و "الفوائد" له. بالحديث عالم، بكر أبو، األصبهاني عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد : المقرئ ابن( 9)

 .(3/693)األعالم للزركلي: انظر(. هـ347ت سنة) ، الحديث في الكبير
 .664ص، للخطيب البغدادي، علم الرواية فيالكفاية ( 10)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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مل إلى المأمون، قد قرأ بن أربع سنين قد حُ ارأيت صبيًا : (1)براهيم بن سعيد الجوهرىإقال  -4
 (2). ".غير أنه إذا جاع يبكى نظر في الرأي،، و القرآن

 :للقرآن لصغاراينبغي مراعاتها في تعليم األمور التي  -ثانياً 
 :هذه األمورما يلي  متعددة في تعليم أبنائهم القرآن ، ومنعلى اآلباء أن يراعوا أمورًا 

طفلها فإن األم التي ُترضع " أن تبدأ األم بإسماع مولودها القرآن في مرحلة ما بعد  الوالدة -1
ي  يتلو القرآن الكريم الحنان الذين يشعر ، و االطمئنان، و السكينة، و فإن الراحة، على صوت ند 

من َثمَّ يصبح و  ...في عقله الالواعي بالقرآن الكريم ترتبطهو بين أحضان أمه س، و بهم الطفل
ر من الزاد نوعًا آخ، و السعادة، و االطمئنان، و لألمن مصدراً  -فيما بعد -القرآن بالنسبة للطفل

ُتسعد قلبه، فإذا كانت األم هي ، و كما كانت الرضاعة تشبع بطنه روحه،، و الذي يشبع قلبه
داً  ، أهنأ له، و أشد تأثيرًا فيه، و فإن ذلك يكون أقرب لوجدان الطفل، التي تتلو القرآن مجوَّ

قرآن التي تقرأ الإن األم الحامل ": في قوله ويؤكد هذا الدكتور محمد راتب النابلسي (3)".ألمهو 
  (4) ."تلد طفاًل متعلقاً  بالقرآن

تعويد الطفل منذ نعومة أظفاره على سماع القرآن الكريم بترتيله من  المربين، و يجب على اآلباء -9
تعويدهم على ، و ربط األبناء بالقرآن الكريمو ، أو سماعه من األشرطة المسّجلة، الديهو  قبل

كما تنمو  ،؛ فإن صلته بخالقه تقوىالصغير على ذلكحينما ينشأ الطفل ، و حفظه، و تالوته
عن كون القرآن مصدر  فضالً  ،يكتسب نمطًا متميزًا من الثقافة الدينية، و لديه الحصيلة اللغوية

، بتعليم الطفل القرآن الكريم: "أوصى اإلمام الغزالي في إحيائه لقدو  (5).سلوكه، و هداية لفكره
                         .(6)"األبرار، ثم بعض األحكام الدينيةحكايات ، و أحاديث األخبارو 

                                                      

: انظر(. هـ641سنة: ت).طبرستان من وأصله، الحديث رجال أعالم المجود من الحافظ اإلمام إسحاق أبو( 1)
 .(7/46 )األعالم للزركلي

 .661ص، للخطيب البغدادي، علم الرواية فيالكفاية ( 2)

 الرمادي زكريا أماني.د، ؟ الكريم القرآن حب على أطفالنا ُنعين كيف (3)
 http: //www.saaid.net/tarbiah/120.htm 

 متاح، اإليمانية التربية 6/36 الدرس: اإلسالم في األوالد تربية.النابلسي راتب محمد الدكتور الشيخ فضيلة( 4)
 : الرابط على

http: //www.nabulsi.com/tarbya/awlad/awlad-2.htm 

 .716ص، بو دفأ للدكتور محمود، سالميةاإل التربية في مقدمة: انظر( 5)
 . (3/16)حياء علوم الدينإ( 6)

http://www.saaid.net/tarbiah/120.htm
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 :سائر العلومهذا المعنى، بل جعله األساس الذى ينبني عليه تعلم الصبي ل (1)أّكد ابن خلدونو 
درجوا عليه في جميع ، و تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهالي الملة"

متون ، و عقائده بسبب آيات القرآن، و القلوب من رسوخ اإليمانأمصارهم، لما يسبق إلى 
 (2)".صار القرآن أصل التعليم الذى يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات، و األحاديث

فإنه لن  ،فتح عينيه على آياته، و فإذا ارتبط قلب الطفل بالقرآن" :رتبط قلبه بالقرآنيجب أن ي -4
لن ، و لن يعرف تشريعًا يستقي منه سوى تشريع القرآن، و يعرف مبدًأ يعتقده سوى مبادىء القرآن

ه  سوى التخشُّع بآيات القرآن، و يعرف بلسمًا لروحه عندئذ  يصل الوالدان إلى و  ...شفاًء لَنفس 
عداده إبمانياً ، و غايتهما المرجوة في تكوين الطفل روحياً   (3)."ُخُلقياً ، و ا 

رئيسًا في توجيه سلوك الطفل، لذا فإنه إذا ، و مهماً تلعب القدوة دورا –"في مرحلة الحضانةو  -3
، فإن هذا الشعور سوف ينتقل إليه تلقائياً  ،من خالل تصرفاتهما ،الديه للقرآنو  شعر بحب

–الديه ، و أو رأى، الدتهو  هو يصلي جماعة مع، و ه يتلو القرآنافإذا سمع أب، دون جهد منهماو 
أو  أو في أثناء انتظار الصالة،، بعد الصالةيتلوان القرآن  –أو َمن يقوم مقامهما في تربيته 

فإنه سيتولد  ...اعتاد أن يراهما يجتمعان لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة في جو عائلي هادىء
 .لديه شعور باالرتياح نحو هذا القرآن

ذا الحظ أن فيجلسا ، المحطات، و هما يقل بان القنوات، و الديه يفرحان بظهور شيخ يتلو القرآنو  وا 
نصات، و ستماع إليه باهتماملال  (4)"عدم تفضيل أشياء أخرى عليه، و فإنه سيتعلم االهتمام به، ا 

من دراستي في التربية علمت أن أخطر سن في " ":محمد راتب النابلسي"الدكتور  يقول فضيلة
إن  ،هو سن الحضانة، ثم سن التعليم االبتدائي، القيم، و المبادىء، و التقاليد، و تلقي العادات

                                                      

 ومولده إشبيلية، من أصله. البحاثة االجتماعي العالم المؤرخ، الفيلسوف زيد، أبو خلدون ابن محمد، بن الرحمن عبد  (1)

 (3/331)األعالم للزركلي:هجري أنظر818سنة.القاهرة في االجتماع ،وتوفي مؤسس علم. بتونس ومنشأه

 .القاهرة –الشعب  دار -بال طبعة ، 364ص، مقدمة ابن خلدون ( 2)
 فهد الملك مكتبة -7ط، (7/36)، الجهني الطوري لحنان عطية، المسلمة الفتاة تنشئة في للوالدين الدورالتربوي( 3)

 .33ص، نقال عن واجبات اآلباء نحو األبناء لمحمد الزين (م6667) الوطنية
 "الكريم القرآن حب على أطفالنا ُنعين كيف"أماني الرمادي  .د (4)

  http: //www.saaid.net/tarbiah/120.htm 
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ن ي حياته األولى لكن بعد أن ، و فإذا كبر فهم معانيه، الطفل يستطيع أن يحفظ القرآن في س 
 (1). "قد تعلم الكثير من اآلداب، و فيشب، يصبح لسانه مستقيمًا بالقرآن

ن تعليم األبناء تالوة القرآن تالوة صحيحة، فإن شق األمر عليهم، فال بأس ايجب أن يبدأ الوالد -6
بًَّا لمهنته، أو معلممن اختيار معلمة  مع ، كي ينتقل هذا الحب إلى تالميذه... أن يكون ُمح 

لنحذر كل الحذرمن "، وال ينبغي أبدًا أن ُنجبر الطفل على حفظ القرآن أو نضربه مالحظة أنه
أو مدرس التربية  ،ولنمنع المحفظ في ذلك، أو تقصيرهم ،نا على عدم حفظهمضرب أبنائ

يتمنون الخالص من القرآن و  ،لئال تكون أسوأ مادة عندهم يخشونها ،اإلسالمية من ذلك
  (2)."الكريم

ال يضعه ، و فال يقطع أوراقه"  الطفل األدب مع كتاب اهلل، يتعلَّموفي هذه المرحلة ينبغي أن  -6
وأن يستمع  (3)"ال َيُخط به بقلم ، و ال يدخل به دورة المياه، و ال يضع فوقه شيئاً ، و على األرض

نصات حين ُيتلى، و بانتباهإليه   .ا 

ن الطفل في هذه المرحلة أل ؛لمبكرة في حفظ القرآن الكريممرحلة الطفولة االبد من استثمار  -1
  (4).لحفظ المادة المطلوبة منه اً كبير  استعداد  ، و لديه قابلية

 ،حضروا دعاء ختم القرآن وحبذا لو ،دراسة، و مائدة القرآن تالوة ىأن تجتمع األسرة عل حبذي -1
 (5).}ولده دعا لهم، و هلهأذا ختم القرآن مع إنه كان أ{ :قال نس بن مالكأعن ف

 .الحفظ، و ال لمجرد التالوة ،فهم الطفل أن القرآن نزل للعمل بهأن ي جبي -4

ضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول، و واهلل ما تدبُُّره بحفظ حروفه": قال الحسن البصري : ا 
، اهلل أسقطه كله، ما ترى القرآن له في خلقو  دق، و احًداو  حرًفاقرأت القرآن كله ما أسقطت منه 

                                                      

 .66ص، لعلوان، سالموالد في اإلتربية األ: انظر( 1)
 –اإلسالمية  والنشر التوزيع دار -ط ، (6/94)لمحمد سعيد مرسي ، والد في االسالمفن تربية األ( 2)

 .(م9497)القاهرة
 .(6/99)المرجع السابق(  3)
 .716ص، للدكتور محمودابو دف، االسالمية التربية في مقدمة: انظر ( 4)
دار احياء التراث -6ط، 014رقم(7/646)، تحقيق حمدي عبد المجيد، في المعجم الكبير أخرج الطبراني( 5)

 .العربي
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 .والمقصود من تدبر القرآن هو العمل به .(1)"ال عملو 

، وتهتال، و األمر العظيم المراد أن يتحول االستماع إلى القرآن" :فيقول األستاذ محمد قطب 
أن يربى عقل الطفل على و  (2)"إلى سلوك ملتزم بما أنزل اهلل في الكتاب التأثر الخاشع بهو 

 يتأمل ما يدل على عظمة، و معرفة معاني ما تيسر منها، و التفكر فيما يقرأ من اآليات، و التأمل

  .رد في كتابه سبحانهو  اهلل تعالى مما

ذلك مثل استخدام جهاز ، و من الممكن استخدام الطريقة غير المباشرة في تحفيظ الصغير -13
يوضع في ، و لحديثةاأو غير ذلك من الوسائل ، الحاسب اآلليأو ، شريط القرآن التسجيل مع

يمكننا أن نردد مع ، و دائماً  ليسمع الطفل اآليات ،أو غرفة ألعابه ،البيت في غرفة نوم الطفل
  .أو السور حتى نتأكد من حفظه ،الطفل بعض اآليات

، تشجيعه، و مدحه بد من صغيرًا الكان  ال بد من التشجيع المستمر؛ فكلما أنجز حفظًا مهماً  -11
: يمكن ـ مثاًل ـ أن تستخدمو  ،طريقة التشجيع التي يحبها الطفل لي أمر  أن يختارو  على كلو 

ال انقلب ، و فعالة، و بطريقة مجدية يجب أن يستخدم كل ذلك، و أو الهدايا، الحسنة الكلمات ا 
  .أو مبالغة ،ضررًا على الطفل إذا كان هناك إفراط

سبب ، آدابه منذ الصغر، و القرآن، و إهمال تعليم األطفال العلوم الشرعية :وينبغي أن نعلم أنّ  -19
 فقد أساء إليه ،تركه سدى، و لده ما ينفعهو  من أهمل تعليم، و أسباب العقوق في الكبر من

همالهم لهم، و أكثر األوالد إنما جاء فسادهم من قبل اآلباء، و غاية اإلساءة تعليمهم  ترك، و ا 
 (3). آباءهم كباًرا لم ينفعوا، و فلم ينتفعوا بأنفسهم، فأضاعوهم صغاًرا، سننه، و فرائض الدين

 

 

 

 

 
                                                      

 .(1/04)، كثير ابن تفسير(  1)

 .449ص، لمحمد قطب، دراسات قرآنية(  2)

 ( الهويةاالسالمية حفظ في وأثره الكريم للقرآن الصغار حفظ): انظر (3)
http: //www.albasaer.net/Pages/articalsP.php?ido=572 
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 املبحث اخلامس
 ترسيخ عقيدة اإلميان بالقضاء، والقدر

 
 :ويشتمل على تمهيد وثالثة مطالب

واألدلة على  ،حكم اإليمان بالقضاء، والقدر:المطلب األول
 .ذلك

 .المقادير وأقسام مراتب القدر: المطلب الثاني
 .أثر اإليمان بالقدر :المطلب الثالث
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 تمهيد

 واصطالحاً ، لغةً القدر ، ومعنى القضاء

الحرف المعتل؛ أصل صحيح ، و الضاد، و القاف"(: قضى)قال ابن فارس في مادة  :لغة القضاء
تقانه، و يدل على إحكام أمر نفاذه لجهته، قال اهلل تعالى، و ا  فَقََضاهُنَّ َسْبَع َسَماَوات  فِي فَقََضاهُنَّ َسْبَع َسَماَوات  فِي   :ا 

، أصله القطع، و البيان، و الحتم، و الصنع، و هو الحكم": القضاء، و (1)(19: فصلت)يَْوَمْينِ يَْوَمْينِ 
حكامه،، و قضاء الشيء، و الفصلو  مضاؤه، ا   (2)."الخلق بمعنى فيكون منه؛ والفراغ وا 

مبلُغ : فالقدر. نهايته، و ُكنهه، و الشَّيء الراء أصل  صحيح يدلُّ على َمْبَلغ، و الدال، و القاف" :القدر لغةً 
ُرهو . كذلك الَقَدرو . َقْدُره كذا، أي مبلُغه: يقال. كل  شيء قدَّرته ، و َأْقُدُره من التقدير، و َقَدرُت الّشيَء َأْقد 

 (3)".نهاياتها التي أراَدها لها، و قضاء اهلل تعالى األشياَء على مبالغها: الَقْدرو . ُأَقد ره

  :في االصطالح القدرو ، القضاء

 جعلهماو  ،مجتمعين عرفهما من فمنهم القدر،، و القضاء تعريف في العلماء عبارات اختلفت
 ،القوانين العامةو  ،لهذا الوجود َضَعه اهلل و  هو النظام المحَكم الذي": سيد سابق قالف ،احداً و  شيئاً 
كما  للقدر مغايراً  تعريفاً  القضاء فعرّ  من منهمو ، (4)"هاتابسبمب بسبابها األ اهلل السَُّنن التي َرَبطَ و 

 من حال كل فتعليق الخاصة؛ أوقاتها في باألشياء الذاتية اإلرادة تعلق :القدر" :قال الجرجاني
 إلى العدم من الممكنات وخروج القدر، :عن عبارة معين وسبب معين، بزمان األعيان أحوال
، القدر بين الفرقو  .يزال ال فيما والقدر األزل، في والقضاء للقضاء، مطابقاً  احدو  بعد احداً ، و الوجود

 جودهاو  والقدر مجتمعة، المحفوظ اللوح في الموجودات جميع جودو  القضاء أن :هو القضاءو 
حكم اهلل :"هو القضاء :الجزائري بكر قال الشيخ أبو، و (5)"شرائطها حصول بعد األعيان في متفرقة

 . سبحانه أزاًل بوجود الشيء أو عدمه

 (6)."قت خاص، و على كيفية خاصة فيشيء ال اهلل تعالى إيجادهو  :القدر 

                                                      

 .493ص، فارس البن، اللغة مقاييس معجم(  1)
 -التراث دار -6ط ، 447ص، الدين شمس إبراهيم: تحقيق، قتيبة البن، القرآن مشكل تأويل: انظر( 2)

 .(م7913-هـ7393)القاهرة
 .411ص، فارس البن، اللغة مقاييس معجم(  3)
 .43ص، لسيد سابق، العقائد اإلسالمية(  4)

 .714ص، التعريفات للجرجاني( 5)
 .36هامش ص، البي بكر الجزائري، منهاج المسلم( 6)
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 المطلب األول

 األدلة على ذلكو ،القدر، وحكم اإليمان بالقضاء 

 

 :القدر، و حكم اإليمان بالقضاء -أوالً 

وأن ُتْؤِمَن { ردت في حديث جبريل و  التي ،اإليمان بالقدر ركن من أركان اإليمان الستة
  َعل مَ ، و الق َدم في األشياء َقّدرَ  تعالىو  تبارك اهلل أنّ  معناهو " :النووي الـق .(1)}َشرِّهِ ، و بالَقَدِر َخيرِهِ 

 .(2)"سبحانه عنده َمعلومة   أوقات   في َستََقع أنها
 َخْيرِهِ  ِباْلَقَدرِ  ُيْؤِمنَ  َحت ى َعْبد   ُيْؤِمنُ  الَ  {: قال رسول اهلل : قال وعن جابر بن عبد اهلل 

 (3).} ِلُيِصيَبهُ  َيُكنْ  َلمْ  َأْخَطَأهُ  َما َوَأن   ِلُيْخِطَئهُ  َيُكنْ  َلمْ  َأَصاَبهُ  َما َأن   َيْعَلمَ  َحت ى َوَشرِّهِ 

األمور مذهب السلف قاطبة أن ، و اإليمان بالقدر من أركان اإليمان: "قال الحافظ ابن حجر
لُهُ إَِلَّ بِقََدر  وو  َوإِن مهن َشْىء إَِلَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُهُ َوإِن مهن َشْىء إَِلَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُهُ : كما قال تعالى ،ا بتقدير اهلل تعالىـكله لُهُ إَِلَّ بِقََدر  َما نُنَزه َما نُنَزه

ْعلُوم   ْعلُوم  مَّ  .(4)("91:الحجر)مَّ

جماع المسلمين على، و السنة النبوية، و قد دلَّ القرآن الكريمل :ثانياً  أن من ، و جوب اإليمان بالقدرو  ا 
 .خرج من ملة اإلسالمو  ،فقد كفر باهلل تعالى ،اإليمان بالقدرأنكر 

 

 :األدلة من القرآن الكريم-أ

 قال تعالى :اوو ا َمْقُدورا ِ قََدرا اَكاَن أَْمُر هللاَّ ا َمْقُدورا ِ قََدرا يقول اإلمام الطبري في  (41: األحزاب)  َكاَن أَْمُر هللاَّ
ألهل  يجعل ثواًبا، و ينهاهم، و يأمرهم، و قدَّر أن يخلق خلًقا ن اهلل إ: "تفسير هذه اآلية

 الخلق وخلق الكتاب، وأم ،فسماه الغيب، وغابعقاًبا ألهل معصيته، فلما قدَّره ، و طاعته
 من والشدة الرخاء من األشياء من يصيبهم وما وأعمالهم، وآجالهم أرزاقهم الكتاب ذلك على

 إال يكون فال ا،مقدرً  قدره حين قدره ائتمر الذي اهلل وأمر.... يصيبهم أنه كتبه الذي الكتاب

                                                      

 .4رقم، (7/30)حسان، واإلواإلسالم ،اإليمان بيان باب، كتاب اإليمان، أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
 .7941 – ـه7461 –دار الريان للتراث  –ط ، (7/734)، صحيح مسلم بشرح النووي(  2)
، 444ص، ما جاء في اإليمان بالقدر خيره وشّره: باب، عن رسول اهللالقدر  كتاب، سننه رواه الترمذي في( 3)

 .صحيح : قال األلباني، 6744رقم
 (.77/414)، البن حجر العسقالني، فتح الباري(  4)
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 عليه خلق ثم قدره، ثم أمرا ائتمر التقدير، ذلك وفي الكتاب، ذلك في وما ذلك، في ما
 (1)".خلق الخلق عليه قدًرا مقدوًرا، و فرغ منه، و فكان أمر اهلل الذي مضى، فقال

 وقال تعالى :  هُ لِيَْقِضَي لِيَْقِضَي هُ اللَـّ ا َكاَن َمْفعُوَلا اللَـّ ا َكاَن َمْفعُوَلا أَْمرا  ،(39: األنفال)  أَْمرا

  تعالىاهلل وقال: َما َما ِ ِ أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  إَِلَّ بِإِْذِن هللاَّ ِ يَْهِد قَْلبَهُ وو  أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  إَِلَّ بِإِْذِن هللاَّ ِ يَْهِد قَْلبَهُ َمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ   َمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ

هُ وو هُ اللَـّ َعلِيمٌ اللَـّ َعلِيمٌ بُِكلِّ َشْيء   جلَّ قول ي" :يقول الطبري في تفسير هذه اآلية (.11: التغابن) بُِكلِّ َشْيء 
ذلك  تقدير، و إال بقضاء اهلل: لم يصب أحًدا من الخلق مصيبة إال بإذن اهلل، يقول: ذكره
ِ يَْهِد قَْلبَهُ  عليه ِ يَْهِد قَْلبَهُ َوَمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ من يصّدق باهلل فيعلم أنه ال أحد تصيبه و  :يقول َوَمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ

. والرضا بقضائه ،يوف ق اهلل قلبه بالتسليم ألمره: يقول: مصيبة إال بإذن اهلل بذلك يهد قلبه
ِ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  إَِل بِإِْذِن َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  إَِل بِإِْذِن  :عن علقمة، في قوله ِ هللاَّ ِ يَْهِد قَْلبَهُ وو  هللاَّ ِ يَْهِد قَْلبَهُ َمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ َمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ

(2)".ويرَضى هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند اهلل فيسلم لها: قال  

 وقال تعالى: ُفِى ٱلَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبل ِ ِ فِى ٱلَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبلُ ُسنَّةَ ٱِّلَّ ْقُدوراا وو  ُسنَّةَ ٱِّلَّ ِ قََدراا مَّ ْقُدوراا َكاَن أَْمُر ٱِّلَّ ِ قََدراا مَّ  َكاَن أَْمُر ٱِّلَّ
واقعًا ال ، و كان أمره الذي يقّدره كائنًا ال محالةو  :أي" :ابن كثيرقال الحافظ  .(41:األحزاب)

 (3)".ما لم يشأ لم يكن، و ال معدل، فما شاء كان، و محيد عنه

 وقال تعالى :  ِ ِ الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتهُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا ِِّلَّ أُولَئَِك أُولَئَِك   **إِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن إِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن وو  الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتهُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا ِِّلَّ

، (161 -166: البقرة)أُولَئَِك هُُم اْلُمْهتَُدوَن أُولَئَِك هُُم اْلُمْهتَُدوَن وو  َرْحَمةٌ َرْحَمةٌ وو  َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهمْ َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهمْ 
 .غير ذلك من اآلياتو 

 

 :األدلة من السنة النبوية

 :منها، و كثيرة القدر، و األدلة من السنة المطهرة على اإليمان بالقضاء

  (4).}َما َأْخَطَأَك َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبكَ ، و َأَصاَبَك َلْم َيُكْن ِلُيْخِطَئكَ َواْعَلْم َأن  َما {: قال  -
َيا ُغاَلُم ِإنِّي ُأَعلُِّمَك َكِلَمات   :َيْوًما َفَقالَ  ْنُت َخْلَف َرُسوِل الل ِه كُ {:َعْن اْبن  َعبَّاس  َقالَ  -

َذا اسْ و  ،ِإَذا َسأَْلَت َفاْسَأْل الل هَ  ،اْحَفْظ الل َه َتِجْدُه ُتَجاَهكَ  ،اْحَفْظ الل َه َيْحَفْظكَ  َتَعْنَت َفاْسَتِعْن اِ 
                                                      

 مؤسسة  -7ط ، (66/74)، شاكر محمد أحمد: تحقيق، للطبري، القرآن تأويل في البيان جامع :انظر( 1)
 .(م6666-هـ 7466)، الرسالة

 .(63/467)جامع البيان ،للطبري، (  2)
 .(3/496)ر بن كثيال، القرآن العظيمتفسير (  3)
 إسناده :  األرنؤوط لقا، 67349رقم، (33/403)حديث أبي ذر، مسند األنصار، أخرجه أحمد في مسنده( 4)

  .قوي
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َواْعَلْم َأن  اأْلُم َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيء  َلْم َيْنَفُعوَك ِإال  ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه  ،ِبالل هِ 
وَك ِإال  ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه الل ُه َعَلْيكَ  َوَلوْ  ،ل ُه َلكَ ال وَك ِبَشْيء  َلْم َيُضرُّ  ،اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ

ُحفُ ، و ُرِفَعْت اأْلَْقاَلمُ   (1).}َجف ْت الصُّ
 اْلُمْؤِمنِ  ِمنْ  الل هِ  ِإَلى َوَأَحبُّ  َخْير   اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ  {:رسول اهلل قال ُهَرْيَرةَ  أبي عن -

ِعيفِ  نْ  َتْعَجزْ  َوالَ  ِبالل هِ  َواْسَتِعنْ  َيْنَفُعكَ  َما َعَلى اْحِرْص  َخْير   ُكل   َوِفي الض   َشْيء   َأَصاَبكَ  َواِ 
 َعَملَ  َتْفَتحُ  َلوْ  َفِإن   َفَعلَ  َشاءَ  َوَما الل هِ  َقَدرُ  ُقلْ  َوَلِكنْ  َوَكَذا َكَذا َكانَ  َفَعْلتُ  َأنِّي َلوْ  َتُقلْ  َفاَل 

 (2).{الش ْيَطانِ 
غير ذلك من ، و (3) }  َواْلَعْجزُ  اْلَكْيسُ  أَوِ  َواْلَكْيسُ  اْلَعْجزُ  َحتَّى بَِقَدر   َشْيء   ُكل    {: وقال  -

 .األحاديث الكثيرة
 :دليل اإلجماع

 :شره من اهلل، ويتبين ذلك من خالل اآلتي، و جوب اإليمان بالقدر خيره، و فقد أجمع المسلمون على

جماع الصحابة، و السنة، و وقد تظاهرت األدلة القطعيات من الكتاب: "قال النووي - أهل ، و ا 
 ".(4)الخلف؛ على إثبات قدر اهلل ، و العقد من السلف، و الحل

 (5)."ومذهب السلف قاطبة أن األمور كلها بتقدير اهلل تعالى: "قال ابن حجرو  -

ال ، و ال بصيام، و من لم يؤمن بالقدر ال تقبل أعماله، فال ينتفع ال بصالة ومما تقدم فإنّ 
يَماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُهُ : ال غير ذلك، قال تعالى، و بصدقة يَماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُهُ َوَمْن يَْكفُْر بِاْْلِ هَُو فِي اْْلِخَرِة ِمَن هَُو فِي اْْلِخَرِة ِمَن وو  َوَمْن يَْكفُْر بِاْْلِ

 (. 5:المائدة) اْلَخاِسِريَن اْلَخاِسِريَن 

د اهلل و  فمن القدر نظام التوحيد،:"قال ابن عباس  آمن بالقدر فهي العروة الوثقى ، و حَّ
ن لم يؤمن ـان لمـفال إيم، (6)."كذَّب بالقدر نقض التوحيد، و حد اهلل و  من، و التي ال انفصام لها

القدر : "أنَّه قالابن عباس  ال توحيد، كما جاء عن ، و من كذب بالقدر فال إيمان له، و بالقدر

                                                      

، 444ص، بالقدر خيره وشّرهما جاء في اإليمان : باب، عن رسول اهللالقدر  كتاب، سننه رواه الترمذي في (1)
  .    صحيح: قال األلباني، 6744رقم

ير   َوَتْفو يض   ب اللَّه   واإلستعانة اْلَعْجز   َوَتْرك   ب اْلُقوَّة   اأْلَْمر   في َباب، كتاب القدر، أخرجه مسلم في صحيحه ( 2)  اْلَمَقاد 
 .6004رقم، (6636 /4)ل لَّه  

 .6033رقم، (4/6643)ب َقَدر   َشْيء   ُكلُّ  َباب، كتاب القدر، المصدر السابق( 3)
 (.7/733)شرح صحيح مسلم للنووي  ( 4)
 .(77/414)البن حجر ، فتح الباري( 5)

 .(4/634)البن تيمية، الفتاوى مجموع( 6)
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د اهللو  نظام التوحيد؛ فمن كذَّب بالقدر نقض ، و ّحد اهللو  من، و آمن بالقدر تم توحيده، و حَّ
 ،(1)."توحيده

، قال ابن القيم تعليقًا على هذه (2)"القدر قدرة اهلل: "مما يوضح هذا قول اإلمام أحمدو  
ره في ، و هذا يدل على دقة علم أحمد: قال، و هذا الكالم جداً  (3)واستحسن ابن عقيل: "الكلمة َتَبحُّ

وهو كما قال أبو الوفاء؛ فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال  .الدينمعرفة أصول 
   .(4)" تقديرها، و كتابتها، و العباد

قدَّر لي : يقول، و ليس ألحد أن يصعد، فيلقي نفسه من شاهق:" (5)قال مطر ف بن عبداهللو 
 . (6)"إال ما كتب اهلل له يتقي؛ فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه، و يجتهد، و لكن يحذر، و ربي

رُّ  الَقَدر   وأصلُ ": اهلل رحمه (7)الّطَحاوي اإلمام قاله ما َأْحَسنَ  وما  لم، َخلق ه في تعالى اهلل س 
 ُسّلم، و الُخذالن َذريعةُ  ذلك في النَظرُ ، و التعّمقُ و  ،ُمرَسل َنبي   ال، و ُمَقّرب َمَلك   ذلك على َيّطل ع

رمان  َطَوى تعالى اهلل فإنّ ، وسَوسةً ، و ف كراً ، و نظراً  ذلك م ن الَحَذر   كلّ  فالَحَذر، الّطغيان َدَرجةُ ، و الح 
ْلمَ  ا يَف َعل  : كتابه في تعالى قال كما، َمرام ه عن نهاهم، و ،أنام ه عن الَقَدر   ع  أَل َعمَّ ا يَف َعل  ال ي س  أَل َعمَّ هُْم هُْم وو  ال ي س 

أَل ونَ  أَل ونَ ي س   م ن كان الكتاب ُحكمَ  َردّ  وَمن الك تاب، ُحكمَ  َردّ  فقد ؟ َفَعلَ  ل مَ  سأل َفَمن (23 :األنبياء(  ي س 
 . (8)"الكافرين

                                                      

 . (3/773)مجموع الفتاوى ( 1)

 .(م6664-هـ7469)القاهرة-مكتبة الصفا-7ط، 11ص، البن القيم، شفاء العليل( 2)

كان من أذكياء العالم كما قال شيخ اإلسالم ابن ، فقيه أصولي، هو أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي( 3)
 . (74/343) سير أعالم النبالء: ، انظرهـ373وتوفي سنة ، هـ436وقيل ، هـ437ولد ببغداد سنة ، تيمية

 . 06-39شفاء العليل ص  (4)

توفي سنة ، وكان حكيمًا واعظاً ، مام القدوة الحجة أبو عبداهلل  البصريهو مطرف بن عبداهلل بن الشخير اإل( 5)
 (.3/743)سير أعالم النبالء  انظر. هـ وقيل غير ذلك40

، (4/797) ، األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من تحقيق مجموعة، سير أعالم النبالء للذهبي (6)
  .الرسالة مؤسسة -.3ط

 ولد. بمصر الحنفية رياسة إليه انتهت فقيه: جعفر أبو، الطحاوي زدياأل سلمة بن سالمة بن محمد بن أحمد (7)
: انظر. (367 سنة: ت).حنفياً  تحول ثم، الشافعي مذهب على وتفقه، مصر صعيد من( طحا) في ونشأ

 .(7/660)االعالم للزركلي
 .(7/366)، شعيب األرنؤوط-تحقيق عبد اهلل التركي، الطحاوية العقيدة شرح( 8)
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: قال. القدر عن أخبرني المؤمنين أمير يا" :فقال  طالب أبي بن عليَّ  رجل سأل"قدو 
 الّله سر: فقال السؤال فأعاد تلجه، ال عميق بحر: فقال السؤال فأعاد تسلكه، فال مظلم، طريق
 (1)."تفشه فال عليك خفي

 الَسَلف كان عليه، و القطعية بالبراهين الدين م ن المعلوم هو هذا": َحَجر ابن الحافظ قالو  
يار  ، و الصحابة م ن ر   في إنكاُره أي -الَقَدر ب دعةُ  َحَدَثت أن إلى التابعين خ   (2).الصحابة َزَمن أواخ 

غير _ أما من سأل مستفهمًا فال بأس به؛ فشفاء العي السؤال، أما من سأل متعنتًا " 
 .(3) "ال كثيُرهُ ، و فهو الذي ال يحل قليُل سؤاله_ ال متعلم ، و متفقه

  

                                                      

 -3ط، 040ص، الشاويش زهير: وتحقيق دراسة، الشيخ آل اهلل عبد بن لسليمان، الحميد العزيز تيسير( 1)
 .ـه7391-دمشق، بيروت، االسالمي المكتب

 .( 774 /7)، البن حجر، الباري فتح( 2)
 (. 7/347)، شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي (3)
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 المطلب الثاني

 وأقسام المقادير ،مراتب القدر

 (1):مراتب القدر -أوالً 
 اإليمان مقتضى هو هذا نا  و  ،بها يؤمن أن العبد على يجب األربع القدر مراتب إن
 :والمراتب هي .تعالى اهلل من شرهو  خيره ،القدرو  بالقضاء
لم  اهلل اأَلَزلي بأعمال العباد قبَل أن َيعَملوها: األولى َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي  :قال تعالى. ع 

َماءَ وو  َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةا قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَهاَجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةا قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َماءَ يَْسفُِك الدِّ نَْحُن نَُسبُِّح نَْحُن نَُسبُِّح وو  يَْسفُِك الدِّ

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َل تَْعلَُمونَ وو  بَِحْمِدكَ بَِحْمِدكَ  ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َل تَْعلَُمونَ نُقَدِّ هُ أَلَْيَس أَلَْيَس :وقال تعالى أيضاً  (03:البقرة) نُقَدِّ هُ اللَـّ اللَـّ

اِكِرينَ  اِكِرينَ بِأَْعلََم بِالشَّ   (64:األنعام) بِأَْعلََم بِالشَّ

َولَقَْد َكتَْبنَا فِي َولَقَْد َكتَْبنَا فِي  :قال تعالى .فاهلل كتب مقادير الخالئق في اللوح المحفوظ ،كتابة ذلك: الثانية

الُِحوَن إِنَّ فِي َهَذا لَبََلغاا لِقَْوم   ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ الُِحوَن إِنَّ فِي َهَذا لَبََلغاا لِقَْوم  الزَّ ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ الزَّ

 (12:يس)َوُكلَّ َشْيء  أَْحَصْينَاهُ فِي إَِمام  ُمبِين  َوُكلَّ َشْيء  أَْحَصْينَاهُ فِي إَِمام  ُمبِين  : وقال  (175:األنبياء)َعابِِدينَ َعابِِدينَ 
أنه ليس في ، و ما لم يشأ لم يكن، و أن ما شاء اهلل كان: أي .ُقدرته الشاملة، و مشيئته الناف ذة: الثالثة

قال  .ال يكون في ملكه إال ما يريد، و كون إال بمشيئته سبحانهيال ، و األرض من حركة، و السماوات
هُ َكَذلَِك َكَذلَِك  :تعالى هُ اللَـّ َولَْو ِشْئنَا َْلتَْينَا ُكلَّ نَْفس  َولَْو ِشْئنَا َْلتَْينَا ُكلَّ نَْفس  : وقال (10:آل عمران)يَْفَعُل َما يََشاءُ يَْفَعُل َما يََشاءُ اللَـّ

 (26:السجدة)هَُداَهاهَُداَها
واه مخلوق، و أنه الخالق، و إيجاُد اهلل لكّل المخلوقات: الرابعة من ، و فاهلل خالق كل شيء، كّل ما س 

هُ  :قال تعالى .ذلك أفعال العباد كما دلت على ذلك النصوص هُ اللَـّ  (26:الزمر)َخالُِق ُكلِّ َشْيء  َخالُِق ُكلِّ َشْيء  اللَـّ
هُ   فَتَبَاَركَ فَتَبَاَركَ :وقال هُ اللَـّ  (41:المؤمنون)اْلَخالِقِينَ اْلَخالِقِينَ أَْحَسن أَْحَسن اللَـّ

  

                                                      

 .19القيم  شفاء العليل البن: انظر( 1)
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 (1):أقسام المقادير -ثانياً 
 :يمكن إجمال أقسام المقادير في خمسة أقسام هي

  :التقدير األول

ويدل خلقه لها، ، و مشيئته، و كتابته لها، و هو تقدير الرب لجميع الكائنات، بمعنى علمه بهاو 
َماءِ   أَلَْم تَْعلَمْ أَلَْم تَْعلَمْ  :على هذا النوع أدلة كثيرة منها قوله  َ يَْعلَُم َما فِي السَّ َماءِ أَنَّ هللاَّ َ يَْعلَُم َما فِي السَّ األَْرِض إِنَّ األَْرِض إِنَّ وو  أَنَّ هللاَّ

ِ يَِسيرٌ  ِ يَِسيرٌ َذلَِك فِي ِكتَاب  إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ  ( 71:الحج) َذلَِك فِي ِكتَاب  إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ

 َيْخُلقَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَخاَلِئقِ  َمَقاِديرَ  الل هُ  َكَتبَ  {:  قال أن النبي عن عبداهلل بن عمرو 
 .(2)}  اْلَماءِ  َعَلى َعْرُشهُ  َوَكانَ  : َقالَ  ، َسَنة   أَْلفَ  ِبَخْمِسينَ  َواأْلَْرَض  الس َماَواتِ 

 :التقدير الثاني

أشهدهم على أنفسهم ، و هو التقدير الذي أخذ اهلل فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهمو 
 .أهل الشقاوة، و الذي قدر اهلل فيه أهل السعادة، و بذلك

يَّتَهُمْ َوإِْذ أََخَذ َربَُّك َوإِْذ أََخَذ َربَُّك  :قال  يَّتَهُمْ ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُهُوِرِهْم ُذرِّ أَْشَهَدهُْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَْشَهَدهُْم َعلَى أَنفُِسِهْم وو  ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُهُوِرِهْم ُذرِّ

: األعراف) أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِينَ أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِينَ 
172.) 

 َخاِلُقَها ُهوَ  َنَسَمة   ُكلُّ  َظْهرِهِ  ِمنْ  َفَسَقطَ  َظْهَرهُ  َمَسحَ  آَدمَ  الل هُ  َخَلقَ   َلم ا  { :   اهلل رسول قال 
 ، آَدمَ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ُثم   ، ُنور   ِمنْ  َوِبيًصا ِمْنُهمْ  ِإْنَسان   ُكلِّ  َعْيَنيْ  َبْينَ  َجَعلَ  ُثم   ، اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى
ي ُتكَ  َهُؤالءِ :  َقالَ  ؟ َهُؤالءِ  َمنْ  َربِّ  َأيْ :  َفَقالَ   ، َعْيَنْيهِ  َبْينَ  َما ُنورُ  َأْعَجَبهُ  ِمْنُهمْ  َرُجال َفرََأى ، ُذرِّ
ي ِتكَ  ِمنْ  َرُجل   َهَذا:  َقالَ  ؟ َهَذا َمنْ  َربِّ  َأيْ :  َفَقالَ   َفِزْدهُ :  َقالَ  ، َداُودُ :  َلهُ  ُيَقالُ  ، اأُلَممِ  آِخرِ  ِفي ُذرِّ
 َمَلكُ  َجاَءهُ  آَدمَ  ُعْمرُ  اْنَقَضى َفَلم ا:  َقالَ  ، ُتَبد لَ  َوال َوُتْخَتمَ  ُتْكَتبَ  ِإًذا:  َقالَ  ، َسَنةً  َأْرَبِعينَ  ُعْمِري ِمنْ 

 الل هِ  َرُسولُ  َقالَ  ؟ َداُودَ  اْبَنكَ  ُتْعِطَها َأَوَلمْ :  َقالَ  ؟ َسَنةً  َأْرَبُعونَ  ُعُمِري ِمنْ  َيْبقَ  َأَوَلمْ :  َقالَ  ، اْلَمْوتِ 
ي ُتهُ  َفَجَحَدتْ  َفَجَحدَ :  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى ي ُتهُ  َفَنِسَيتْ  آَدمُ  َوَنِسيَ  ، ُذرِّ  َفَخِطَئتْ  آَدمُ  َوَخِطئَ  ، ُذرِّ

                                                      

 .69ص، البن القيم، شفاء العليل: انظر(  1)
َجاج   َباب، كتاب القدر، رواه مسلم في صحيحه (2)  (. 6033)رقم، (4/6644)  السَّاَلم َعَلْيه َما َوُموَسى آَدمَ  ح 
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ي ُتهُ   (1). { ُذرِّ

  :التقدير الثالث

. أو سعادتهكتابُة شقاوته، ، و هو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجلهو 
 علقة يكون ثم ،يوماً  أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم إن{:قد دل عن ذلك قول رسول اهللو 

اكتب  :له يقالو  ،كلمات بأربع فيؤمر ملكاً  اهلل يبعث ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، مثل
 .(2) }فيه الروح ينفخ ثم سعيد، أم وشقي وأجله، ورزقه، عمله،

   :الرابع السنوي التقدير

   فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمر  َحِكيم  فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمر  َحِكيم  :يدل عليه قوله، و ذلك في ليلة القدر من كل سنةو 
ُل اْلَمَلئَِكةُ :قوله، و (4:الدخان) ُل اْلَمَلئَِكةُ تَنَزَّ وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمر  وو  تَنَزَّ وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمر  الرُّ َسَلٌم ِهَي َحتَّى َسَلٌم ِهَي َحتَّى   **الرُّ

 (. 6-4:القدر) َمْطلَِع اْلفَْجرِ َمْطلَِع اْلفَْجرِ 

، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت" :قالعن ابن عباس 
 (3) ."يحج فالن، و يحج فالن: مطر، حتى الحجاج ُيقال، و رزق، و ذل، و عز، و حياةو 

  :الخامس اليومي التقدير

 :في تفسيرها قال ابن كثيرحيث ، (29: الرحمن)   ُكلَّ يَْوم  هَُو فِي َشأْن  ُكلَّ يَْوم  هَُو فِي َشأْن   :يدل عليه قوله و 
 (4)."أو يشفي سقيماً  ،أو يفك عانياً  أو يعطي سائاًل، ،شأنه أن ُيجيب داعياً  من"

 
  

                                                      

، 049ص، باب ومن سورة األعراف،  اهلل رسول عن القرآن تفسير كتاب، رواه الترمذي في سننه( 1)
 .صحيح: قال األلباني، 3610رقم

 في مسلم وأخرجه، 3664رقم، 010ص، المالئكة ذكر باب، الخلق بدء كتاب، رواه البخاري في صحيحه (2)
  .6043رقم، (4/6630)، أمه بطن في اآلدمي خلق كيفية باب، كتاب القدر، صحيحه

 .(70/763)، ذكره القرطبي في تفسيره جامع البيان (3)
 .(4/613)، البن كثير، العظيمتفسير القرآن  (4)
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 المطلب الثالث

 بالقدر اإليمان أثر

 بالثبات؛ عقيدته علىو  ،بالزيادة العبد إيمان على تعود ،عقدية إيمانية ثمرات بالقدر لإليمان
  :وذلك باتباع اآلتي العقدي،لذلك يجب أن يزرع المربي في نفوس الناشئة هذا المفهوم 

يجب على المربي أن يغرس في نفس الصغير مفهوم التوكل على اهلل؛ فالتوكل على اهلل هو  .1
قال  :قال ابن القيم. ال يصح التوكل إال لمن آمن بالقدر على الوجه الصحيح، و أساس العبادة

. (1) إال من أهل اإلثباتوال يستقيم   ال يتصور، و لذلك ال يصح التوكلو  (:ابن تيمية) شيخنا
 .وااليمان به القدر،، و أي اثبات القضاء

 بقضاء شيء كل بأن آمن إذا ألنه قلبه؛ على، و اإلنسان سير تؤثر على ثمرات بالقدر لإليمان .2
 أِلَْمرِ  َعَجًبا  { :كما قال  وعند الضراء يصبر، ، اهلل يشكر السراء عند فإنه قدره، و اهلل

 َلهُ  َخْيرًا َفَكانَ  َشَكر َسر اءُ  َأَصاَبْتهُ  ِإنْ  ِلْلُمْؤِمنِ  ِإال   أِلََحد   َذاكَ  َوَلْيَس  َخْير   ُكل هُ  َأْمَرهُ  ِإن   اْلُمْؤِمنِ 
نْ   (2).{َلُه  َخْيرًا َفَكانَ  َصَبرَ  َضر اءُ  َأَصاَبْتهُ  َواِ 

، االيمانالقدر يجعل الطفل ينشأ على ، و بالقضاء حرص المربي على تثبيت عقيدة الرضى .3
تحصيل الهداية؛ ذلك ألنه ، و اإليمان بالقدر سبب  في زيادة اإليمان"ألن الصالح؛، و التقوىو 

: في محكم تنزيله السداد، قال ، و المبّشر صاحبه بالتوفيق، و من االهتداء المأمور به شرعاً 
آتَاهُْم تَْقواهُمْ آتَاهُْم تَْقواهُمْ وو  َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدهُْم ُهداىَوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدهُْم ُهداى(71:محمد) ، كلما ترّقى العبد في تحقيقه و

، ظهرت آثار ذلك على أفعاله، و األصل األصيل زاد رصيده اإليماني، و لهذا الركن الركين
االبتعاد عن ، و اإلكثار من الطاعات، و فتجده حريصًا على التزّود من الصالحات ؛أقوالهو 

 (3)".السيئات
 ؛لديهم شعور الخوف من اهلليعمق القدر في نفوس النشء ، و غرس عقيدة اإليمان بالقضاء .4

 .اهلل كتبه ما إال يصيبه لن أنه يعلم علم اليقين ألنه، هداية القلب، و فيؤدي ذلك على االستقامة
هُ   َربُّنَاَربُّنَا  قَالُواقَالُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   إِنَّ إِنَّ :تعالى قال هُ اللَـّ  يَْحَزنُونَ يَْحَزنُونَ   هُمْ هُمْ   ََل ََل وو  َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ   َخْوفٌ َخْوفٌ   فَََل فَََل   اْستَقَاُموااْستَقَاُموا  ثُمَّ ثُمَّ اللَـّ
ِ  : يقولو  ،(26:األحقاف) ِ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  إَِلَّ بِإِْذِن هللاَّ ِ يَْهِد وو  َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَة  إَِلَّ بِإِْذِن هللاَّ ِ يَْهِد َمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ َمْن يُْؤِمْن بِاِّلَّ

                                                      

 .(6/637)، البن القيم، مدارج السالكين: انظر(  1)
َقائ ق   الزُّْهد   ك َتاب، أخرجه مسلم في صحيحه(  2)  .6999رقم، (4/6693)، َخْير   ُكلُّهُ  َأْمُرهُ  اْلُمْؤم نُ  َباب، َوالرَّ
 جامعة - المعاصرة والمذاهب العقيدة بقسم المحاضرالُعمري  عبداهلل بن حمد بن رياض، بالقدر اإليمان أثر( 3)

 jazirah.com/2012/20120608/is6.htm-//www.al: http اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام
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 ( 11: التغابن)قَْلبَهُ قَْلبَهُ 

، فيسل م هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من ق ب ل  اهلل " :في هذه اآلية (1)قال علقمة
َلْم َيْنَفُعوَك ِإال   ،اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيء   َواْعَلْم َأن  اأْلُم َة َلوْ { :قالو  (2) ."يرضىو 

وَك ِبَشْيء  ، و ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه الل ُه َلكَ  وَك ِإال  ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه  ،َلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّ َلْم َيُضرُّ
ُحفُ َجف ْت ، و ُرِفَعْت اأْلَْقاَلمُ  ،الل ُه َعَلْيكَ   ( 3) .{الصُّ

بأن القدر هو من  لقناعته ؛بالرضا الشعور القدر يعزز في نفس الناشىء، و بالقضاء اإليمان .5
، قناعةً ، و أمناً ، و مأل اهلل صدره غنىً  ،من مأل قلبه من الرضا بالقدر": قال ابن القيم ،اهللأمر 

الرضا امتأل قلبه بضد  من فاته حظه منو . التوكل عليه، و اإلنابة إليه، و فرَّغ قلبه لمحبتهو 
 (4) ."فالحه، و اشتغل عما فيه سعادته، و ذلك

إذا أقام نفسه على أربعة أصول : فقال متى يبلغ العبد مقام الرضا؟: (5)قيل ليحيى بن معاذ"
ن منعتني رضيت، و إن أعطيتني قبلت: فيما يعامل به ربه؛ فيقول ن تركتني عبدت، و ا  ن ، و ا  ا 

ارض عن اهلل في جميع ما يفعله بك؛ فإنه ما منعك : لعارفينقال بعض او  (6)."دعوتني أجبت
ال أماتك إال ليحييك؛ فإياك أن ، و ال أمرضك إال ليشفيك، و ال ابتالك إال ليعافيك، و إال ليعطيك

 كما يجب أن نوضح للناشيء أننا بشر   (7) ."تفارق الرضا عنه طرفة عين، فتسقط من عينه
 أال المكاره بل الواجب عليه، و باأللم يحس اإلنسان أال الرضا شرط من فليس" ،نتألم، و سنحُ 

 طعنواو  ،بالمكروه الرضا الناس بعض على أشكل ولهذا يتسخطه، ال، و الحكم على يعترض
نما، و الطبيعة على ممتنع هذا: قالواو  ،فيه الو  ،الصبر هو ا  ، الكراهة، و االرض يجتمع فكيف ا 
ن  بينهما، تناقض ال أنه: والصواب ضدان؟ هماو   يتنافى ال له النفس وكراهة التألم، جودو  وا 

                                                      

بل النخعي الكوفي (1)  ،وعلي ،روى عن عمر وعثمان، هو التابعي الجليل علقمة بن قيس بن عبداهلل أبو ش 
وله ، مات سنة اثنين وسبعين، وكان مقدمًا في الفقه والحديث، وأبي الدرداء وغيرهم ،وحذيفة ،وابن مسعود 

 .(3/41)، النبالء أعالم سير: انظر. تسعون سنة
 .(م7941-هـ7461)بيروت–دار الفكر -7ط، (4/30)البن الجوزي، في علم التفسير زاد المسير (2)
       .صحيح: وقال األلباني، 6606رقم ، 400ص، حق العين أن جاء باب ما، الطب، رواه الترمذي في سننه (3)

 .(م7913/هـ7393)لبنان، بيروت، العربي الكتاب دار -6ط، ( 6/664)، البن القيم، مدارج السالكين( 4)

سير أعالم : انظر. والحكمة ،والوعظ ،له أقوال مشهورة في الزهد، هو يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي الواعظ( 5)
  .(76/433) النبالء

 .(6/714)، البن القيم، مدارج السالكين( 6)

 .(6/670)المصدر السابق ( 7)
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 بما الحر الشديد اليوم في الصائم رضىو  ،الكريه الدواء بشرب المريض كرضى الرضا مع
، الجراح ألم من اهلل سبيل في له يحصل بما المجاهد رضىو  ،الظمأ، و الجوع ألم من يناله
 (1)."غيرهاو 

ما سيجري في المستقبل ، و ما يجري اآلن، و الماضيتفهيمه أن ما جرى في ، و تعليم الناشىء .6
من خالل ذلك فإن المؤمن بالقدر ، و الذي ال يعلمه إال هو في هذا الكون إنما هو بقدر اهلل 

الين وعلى الرضا التام  على التسليم الكامل هلل، المشعوذين، فالمؤمن ينشأ، و ال يعتمد على الدجَّ
، وال يذهب إلى الكهان أو الجن، ،حياته إلى السحرفال ينسب أي فشل في ، قدره، و بقضائه

نما يبحث عن األسباب ،ليعرف سبب فشله العرافين؛، و المنجمينو  يرجعها ، و المسببات، و وا 
 .حكمته، و كلها إلى قدر اهلل

 قائمة اهلل حجة ألن الذنوب؛ في بالقدر يحتج ال"بنه أنه ا يجب على المربي أن يفهم تلميذه أو .7
ْحَمُن َما  تعالى لقوله .الشرعية والداللة واالختيار، بالتمكن، الخلق على ْحَمُن َما َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّ َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّ

  .(2)("21:الزخرف(َعبَْدنَاهُْم َما لَهُْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلم  إِْن هُْم إَِلَّ يَْخُرُصونَ َعبَْدنَاهُْم َما لَهُْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلم  إِْن هُْم إَِلَّ يَْخُرُصونَ 

 (3):وهما حالتين فقط، في بالقدر يكون االحتجاج يعلمه أن جوازيجب عليه أن و     

  ِمنْ ِمنْ   أََصابَ أََصابَ   َماَما :قال تعالى .اإلنسان تصيب التي المصائب حالة في: األولى الحالة -

  َعلَىَعلَى  َذلِكَ َذلِكَ   إِنَّ إِنَّ   نَْبَرأََهانَْبَرأََها  أَنْ أَنْ   قَْبلِ قَْبلِ   ِمنْ ِمنْ   ِكتَاب  ِكتَاب    فِيفِي  إَِلَّ إَِلَّ   أَْنفُِسُكمْ أَْنفُِسُكمْ   فِيفِي  ََل ََل وو  اأْلَْرضِ اأْلَْرضِ   فِيفِي  ُمِصيبَة  ُمِصيبَة  

 ِ ِ هللاَّ  (  11:الحديد) يَِسيرٌ يَِسيرٌ   هللاَّ
 بعد الحسنة عمل، و رجع، و استغفره، و اهلل إلى تاب، و اإلنسان أذنب إذا فيما: الثانية الحالة -

كما أخبرنا رسول اهلل  قدر،، و بقضاء كانت المعصية تلك إن: يقول أن فيجوز السيئة، تلك
 ِمنْ  َوَأْخَرْجَتَنا َخي ْبَتَنا َأُبوَنا ، َأْنتَ  آَدمُ  َيا:  ُموَسى َفَقالَ  َوُموَسى آَدمُ  اْحَتج   {حينما قال 

 َأْمر   َعَلى َأَتُلوُمِني ِبَيِدهِ  َلكَ  َوَخط   ِبَكاَلِمهِ  الل هُ  اْصَطَفاكَ  ُموَسى َأْنتَ  آَدمُ  َلهُ :  ، َفَقالَ  اْلَجن ةِ 
 آَدمُ  َفَحج   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن ِبيُّ  َفَقالَ  َسَنةً  ِبَأْرَبِعينَ  َيْخُلَقِني َأنْ  َقْبلَ  َعَلي   الل هُ  َقد َرهُ 

(4).}ُموَسى  آَدمُ  َفَحج   ُموَسى
 

                                                      

 .(6/713)البن القيم، مدارج السالكين(  1)
 الصالح محمد: تحقيق، بن باديس الحميد لعبد، النبوية واألحاديث القرآنية اآليات من اإلسالمية العقائد( 2)

 .(7993)الشارقة – دارالفتح-7ط، 10ص، رمضان

 .33ص، البن القيم، شفاء العليل: انظر(  3)
َجاج   َباب، كتاب القدر، رواه  مسلم في صحيحه( 4)  . 6036رقم، (4/6646)، السَّاَلم َعَلْيه َما َوُموَسى آَدمَ  ح 
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 : أنواع ثالثة تنقسم إلى بالعبد تحيط التي األقدار يفهم الطفل أن .8

 من العبد على يجري ما، و حركة الكون :هو، و رده أو دخل لالنسان بدفعه ال نوع: النوع األول
  الشَّْمسُ الشَّْمسُ وو:قال تعالى .ووصفه كذلك شكل االنسان،و  ،واألجل بالرزق، يتعلق ما، و مصائب

  يَْبُسطُ يَْبُسطُ   َربَّكَ َربَّكَ   إِنَّ إِنَّ  :وقوله تعالى ،(68:يس)  اْلَعلِيمِ اْلَعلِيمِ   اْلَعِزيزِ اْلَعِزيزِ   تَْقِديرُ تَْقِديرُ   َذلِكَ َذلِكَ   لََهالََها  لُِمْستَقَر  لُِمْستَقَر    تَْجِريتَْجِري

ْزقَ  ْزقَ الرِّ ا  بِِعبَاِدهِ بِِعبَاِدهِ   َكانَ َكانَ   إِنَّهُ إِنَّهُ   يَْقِدرُ يَْقِدرُ وو  يََشاءُ يََشاءُ   لَِمنْ لَِمنْ   الرِّ اَخبِيرا ا  َخبِيرا ابَِصيرا   فِيفِي:وقوله تعالى ،(60:االسراء) بَِصيرا

بَكَ َركَّبَكَ   َشاءَ َشاءَ   َماَما  ُصوَرة  ُصوَرة    أَيِّ أَيِّ  أن هذا  ُيفهم الصغير غيرها، و من خالل هذه اآليات ،(8:االنفطار)َركَّ
 . إرادته عن خارج ألنه ؛العبد عليه يحاسب ال النوع من األقدار

 يدخل، و توجيههو  ،حدته تخفيف إمكانه في لكن، و إلغائه على للعبد قدرة ال نوع: النوع الثاني
نماو  ،بذلك نؤمر ولم إلغاءها، يمكن ال فالغريزة. الوراثةو  ،البيئةو  ،الصحبة، و الغرائز ذلك في  ا 
 ِبْضعِ  ِفي { قال  .عليه حثو  ،به الشرع أذن الحالل الذي عـالموض إلى بتوجيهها األمر جاء

} َصَدَقة   َأَحِدُكمْ 
نماو  ،بطبعه مدني فاإلنسان منها؛ بد ال الصحبةو . (1) باتخاذ  األمر جاء ا 

نما اعتزالها، يمكن ال يعيش،، و اإلنسان فيها يولد التي والبيئة .الصالحة الصحبة يتم  وا 
، صحبة، و غريزة من ذكرناه ما جودو  على الحساب يكون ال وهنا، أفضل بيئة االنتقال إلى

نماو  ،بيئةو   . توجيهها، و تصريفها كيفية على ا 

، االختيارية باألعمال متصلة أقدار فهي ردها،، و دفعها على القدرة للعبد نوع: النوع الثالث
 فالصالة. انتهاءً ، و ابتداءً  فاالنسان مخير عقاب؛، و ثواب بها يتعلق فهذه الشرعية التكاليفو 

ذا، و اهلل أثابه أقامها فإذا نسان أو يتركها،يصليها اإل مثالً   ذلك في يدخل كذا، و عاقبه تركها ا 
  .التداوي بقدر نرده، و قدر المرضو . الطعام بقدر ندفعه، و قدر فالجوع ،باألقدار األقدار رد

الحساب حيث يكون  يكون هناو  ،االستطاعة، و الطاقة دائرة يدخل الذي هو الثالث النوع وهذا
 في) تفعل لم ل مَ ، و (المعصية في) فعلت فل مَ  الفعل، عدم، و الفعل على القدرة أعطيتك :السؤال
 (2).؟(الطاعة

                                                      

َكاة   ك َتاب، رواه مسلم في صحيحه( 1) َدَقة   اْسمَ  َأنَّ  َبَيان   َباب، الزَّ ، (6/091)اْلَمْعُروف   من َنْوع   كل على َيَقعُ  الصَّ
 .7660رقم

 - هـ7469)، 74-73ص، هميسه بدر عبد الحميد. د، الشرعية العلوم مبادئ السنية في الآلليء: انظر( 2)
  (.م6664

www.saaid.net/book/11/4222.doc 
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 األخذ يجب بالقدر اإليمان مع" أن يمهملتع، و الصغارترسيخ مفهوم األخذ باألسباب عند  .9
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم فَانفُِروْا ثُبَات  أَِو انفُِروْا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم فَانفُِروْا ثُبَات  أَِو انفُِروْا  : تعالى لقوله" بالحذر

َره م   (11:النساء) َجِميعااَجِميعاا ذ  ذ وا ح  َره م  َول يَأ خ  ذ  ذ وا ح  ل َحتَه م  وو  َول يَأ خ  ل َحتَه م  أَس   العدل، و أن الحكمةو (201:النساء)أَس 
 تدرك وقد أعمالهم، جزاء فهو العباد يصيب فما حكمة،، و عدل كله فالقدر القدر، في هي

  (1)".الحكيم تعالى أسمائه من ألن حين؛ بعد لو، و القدر حكمة

                                                      

 11ص، باديس إلبن، اإلسالمية العقائد( 1)
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األساليب األسرية الفلسطينية 
 لرتسيخ العقيدة يف قلوب األبناء

 

 :ويشتمل على أربعة مباحث 
 .أسلوب الموعظة، والقدوة الحسنة: المبحث األول
 .أسلوب الحوار، والمناقشة: المبحث الثاني
والثواب،  أسلوب الترغيب، والترهيب،: المبحث الثالث

 .والعقاب
 .الالقصص، واألمثأسلوب : المبحث الرابع
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 املبحث األول
 أسلوب املوعظة، والقدوة احلسنة

 

 :مطالب أربعةو  تمهيد، ويشتمل على
أسلوب الموعظة، والقدوة الحسنة في  :المطلب األول

 .اإلسالم
 .آثار القدوة في نفس الطفل :المطلب الثاني
في مجال  القدوة التي أعطاها النبي: المطلب الثالث

 .العبادات، واألخالق
 .المنهج اإلسالمي في إلقاء الموعظة: المطلب الرابع
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 تمهيدال

 االصطالح، والقدوة في اللغة، وتعريف الموعظة
 

 :القدوة في اللغة، و تعريف الموعظة -أوالً 
ظةُ ، و الَعظةُ ، و الع ظةُ ، و الَوْعظ - أ هو تذكيرك لإل نسان بما و  ،بالَعواق بالتْذكير ، و النُّْصح :الَمْوع 

قاب، و ُيَلي ن قلَبه من ثواب ، عظتهو  :تقول. التذكير بالعواقب، و النصح": الوعظ"و (1).ع 
 (2)".عظة فاتعظ، أي قبل الموعظة، و عظاً و 
 (3)".قدة، و ق دوة، و لى بك ُقدوة: قد يضم فيقالو . فالن قدوة يقتدى به: يقال. االسوة: "القدوة - ب

، يستن بسنته، و هي تعني من يقتدي به اإلنسان، و الكسر، و الق دوة تقرأ بالضمو  ،الُقدوة
، فيعمل مثل ما يعمل، المثال الذي يتشبه به غيره : القدوة، و فالن قدوة ُيقتدى به: فيقال

 (4).كبيرة، و يحذو حذوه في كل صغيرةو 
 

 :االصطالحالقدوة في ، و تعريف الموعظة -ثانياً 
 ، الكالم المؤثر البليغ الُمراد به األمر والنهي باستخدام الترغيب والترهيب :الموعظة - أ

 (5)".تصلح األعمال الفاسدةو  ،تدمع العيون الجامدةو  ،تلين القلوب القاسية" ومن ثمارها أنها
 سلوكه القولي والعملي واألخالقي ،المثال الذي يعجب به االنسان ويحذو حذوه في : القدوة" - ب

 (6)."التأسي به، و متابعتهو  ،االقتداء بالغير"وهي 

  

                                                      

  .(1/400)، (وعظ)مادة ، البن منظور، لسان العرب: انظر( 1)
 .(م7930-هـ7310)بيروت -للماليين العلم دار-7ط، (3/7747)، (وعظ)مادة ، للجوهري، الصحاح( 2)
 .(0/9643) (قدا)مادة ، المصدر السابق( 3)
  .(73/717()قدا)مادة ، لسان العرب: انظر( 4)
 .043ص، للميناوي، التوقيف على مهمات التعاريف(  5)

 . 311ص، المصدر السابق( 6)
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 المطلب األول

 القدوة الحسنة في اإلسالم، وأسلوب الموعظة
 

 :القدوة الحسنة في القرآن، و أسلوب الموعظة -أوالً 
 :أسلوب الموعظة في القرآن-أ

 دورها المتميز فى توجيه الفرد الى الحق فقال، و ذكر القرآن الكريم مدى أهمية الموعظة 
أسلوب ف .(125: النحل) اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة  :تعالى

يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد  :من األساليب التي نجدها بكثرة في كتاب اهلل، قال تعالىالحسنة  الموعظة

بُِّكمْ  ن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ بُِّكمْ َجاءْتُكم مَّ ن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ ُدورِ   َما فِيَما فِيـِـ ِ ِشفَاء له ِشفَاء له وو  َجاءْتُكم مَّ ُدورِ الصُّ   .(57: يونس)الصُّ

. (1)الشدة، و القوة، و التأنيب، و اللين بما يؤثر ال بالزجر، و اللطف :الموعظة الحسنة تعني و 
والطاعة  ،والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر": -رحمه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

َولَْو َولَْو  :، فقال تعالىترهيب، و بترغيبالنهى ، و به األمر ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مراداً  ؛لألمر

ا لَهُمْ  ا لَهُمْ أَنَّهُْم فََعلُْوا َما يُْوَعظُْوَن بِِه لََكاَن َخْيرا  (2)(".66:النساء ) أََشدَّ تَْثبِْيتااأََشدَّ تَْثبِْيتااوو  أَنَّهُْم فََعلُْوا َما يُْوَعظُْوَن بِِه لََكاَن َخْيرا

وقد ظهر  األنبياء جميعًا في تبليغ دعوتهم إلى اإلسالم،، و هذا األسلوب من أساليب الرسلو 
َلَ تَنِيَا فِي َلَ تَنِيَا فِي وو  أَُخوَك بِآيَاتِيأَُخوَك بِآيَاتِيوو  اْذَهْب أَنتَ اْذَهْب أَنتَ   :سيدنا موسىجليًا في قوله تعالى مخاطبًا 

ُر أَْو يَْخَشى* * اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ طََغى اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ طََغى * * ِذْكِري ِذْكِري  ُر أَْو يَْخَشىفَقُوَلَ لَهُ قَْوَلا لَّيِّناا لََّعلَّهُ يَتََذكَّ : طه) فَقُوَلَ لَهُ قَْوَلا لَّيِّناا لََّعلَّهُ يَتََذكَّ
، أو التأثر بها ،الموعظةبين الناس في درجة االستعداد لسماع  إال أن هناك اختالفاً ( 42-44
َذلَِك يُوَعظُ بِِه َذلَِك يُوَعظُ بِِه : فقال تعالى ،يشير القرآن الكريم إلى أن المؤمن أكثر تأثرًا بالموعظة من غيرهو 

 ِ ِ َمن َكاَن ِمنُكْم يُْؤِمُن بِاِّله  .(2: الطالق)اْليَْوِم اْلِخرِ اْليَْوِم اْلِخرِ وو  َمن َكاَن ِمنُكْم يُْؤِمُن بِاِّله

ْر بِاْلقُْرآِن َمن  تتفاعل معها ، و فالقلوب الوجلة الخائفة هي التي تستجيب للموعظة ْر بِاْلقُْرآِن َمن فََذكِّ فََذكِّ

ال ، تبّلد عقله، و المتكبر الذي قسى قلبه، و في حين أن اإلنسان الكافر ،(45: ق) ِعيدِ ِعيدِ وو  يََخافُ يََخافُ 
َعلَْينَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكن َعلَْينَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكن   قَالُوا َسَواءٌ قَالُوا َسَواءٌ : ، قال تعالىوال يستفيد منها ،يتأثر بالموعظة الحسنة

َن اْلَواِعِظيَن  َن اْلَواِعِظيَن مِّ لِينَ * * مِّ لِينَ إِْن َهَذا إَِلَّ ُخلُُق األَوَّ  (3)(.138-136: الشعراء) َما نَْحُن بُِمَعذَّبِينَ َما نَْحُن بُِمَعذَّبِينَ وو  **إِْن َهَذا إَِلَّ ُخلُُق األَوَّ

                                                      

 .بدون طبعة، مكة المكرمة -المكتبة الفيصلية، (6/744)، لصابونيل، صفوة التفاسير: انظر( 1)
  .(6/43)، البن تيمية، مجموع الفتاوى( 2)
  .746ص، د محمود أبو دف، في التربية اإلسالمية مقدمة: انظر( 3)
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 :أسلوب والقدوة الحسنة في القرآن-ب
خصوصًا سيدنا ، و كما بين القرآن الكريم أن الرسل صلوات اهلل عليهم هم القدوة لكل البشر 
فقد جاء ذكره في . ه قدوة لهميتخذو ، و سيرته تعرفوا علىالمسلمين أن ي الذي دعى اهلل  محمد 

َ ــلَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَّ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَّ :القرآن الكريم في قوله تعالى َ ِه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ   ِه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ

اهَ هَ ــاللَّ اللَّ   َذَكرَذَكروو  اْليَْوَم اْلِخرَ اْليَْوَم اْلِخرَ وو اَكثِيرا  .(21:االحزاب)َكثِيرا

هذه اآلية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول اهلل " :يقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية 
، األحزاب، في صبره يوم الناس بالتأسي بالنبي   لهذا أمرو  أحواله؛، و أفعاله، و في أقواله

، والقال تعالى للذين تقلقلهذا و  ؛انتظاره الفرج من ربه، ، و مجاهدته، و مرابطته، و مصابرتهو 
أُْسَوةٌ أُْسَوةٌ ِه ِه ــاللَّ اللَّ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل  : اضطربوا في أمرهم يوم األحزاب، و تزلزلوا، و تضجرواو 

اْليَْوم اْليَْوم وو  لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاَّ لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاَّ  :ل َهَذا َقاَل َتَعاَلى ، و تََأسَّْيُتْم ب َشَمائ ل ه  ، و َهالَّ ا ْقَتَدْيُتْم ب ه  َحَسنَةٌ َحَسنَةٌ 

اوو  اْْلِخراْْلِخر اَذَكَر هللاَّ َكثِيرا فعنه أخذ الصحابة ، وقد كان ذلك أهم طرق التعليم في حياة الرسول" (1)"َذَكَر هللاَّ َكثِيرا
 (2)".ولذا فإن السنة العملية كلها ُأخذت عنه تقليداً  تقليدًا،، و مباشرة، و ومشاهدة اإلسالم عينًا،

 

 :السنة أسلوب الموعظة الحسنة في -ثانياً 
ول الذي اتخذ أسلوب الموعظة في دعوته ألصحابه رضوان اهلل المربي األ هو الرسول 

يام كراهة يتخولنا بالموعظة في األ كان النبى : :"حيث قال كما روي عن ابن مسعود  ،عليهم
  .(3)"مة عليناآسلا

 ياهم النبى إعظها ، و عن موعظة (4)العرباض بن سارية هو، و الصحابة حدأيحكي و 
وجلت منها ، و موعظة بليغة ذرفت منها العيون ةبعد صالة الغدا يوماً  وعظنا الرسول  :فيقول
 ِبَتْقَوى ُأوِصيُكمْ  { :لقا لينا يا رسول اهلل؟إفماذا تعهد  ،ن هذه موعظة مودعإ :فقال رجل ،القلوب
نْ  َوالط اَعةِ  َوالس ْمعِ  اهلِل، ، َعْبد   َعَلْيُكمْ  تَأم ر َوا  ن هُ  َحَبِشي   َكثيرًا، اخِتالفاً  َفَسَيَرى ِمْنُكمْ  َيِعْش  َمنْ  َواِ 

                                                      

  .(3/414)البن كثير، تفسيرالقرآن العظيم( 1)

-دار القلم -7ط، 710ص، د محمد رشاد خليل، االسالمي العام والتربوي دراسة مقارنةعلم النفس ( 2)
 .(م7941-هـ7461)الكويت

، ينفروا ال كي والعلم بالموعظة يتخولهم  النبي كان ما باب، العلم كتاب، البخاري في صحيحه أخرجه( 3)
 .04رقم، 36ص

 ابن فتنة في توفي: وقيل، (هجري13 سنة: ت)، سكن الشامُنَجْيح  َأبا صحابي يكنَّى، العرباض بن سارية(  4)
 (3/399)سد الغابةأ: انظر. الزبير
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ي اُكمْ  بالن واِجِذ، َعَلْيَها َعضُّوا الَمْهِدِييِّنَ  الر اِشِدينَ  الُخَلفاءِ  وُسن ةِ  بُسن ِتي َفَعلْيُكمْ   اأُلُموِر؛ َوُمْحَدثَاتِ  َواِ 
 .(1)} ضاللة بدعة كل   فإن  

 إنِّي {:فقال جاء رجل إلى النبي : قال (2)عمرو البدريعن أبي مسعود عقبة بن و  
رُ  ْبحِ  َصالةِ  َعنْ  أَلتََأخ   ِفي َغِضبَ   الن ِبي   رََأْيتُ  َفَما:  َقالَ ،  ِبَنا ُيِطيلُ  ِمم ا ُفالن   َأْجلِ  ِمنْ  الصُّ
 الن اَس  َأم   َفَأيُُّكمْ ،  ُمَنفِِّرينَ  ِمْنُكمْ  إن  ،  الن اُس  َأيَُّها َيا:  َفَقالَ ،  َيْوَمِئذ   َغِضبَ  ِمم ا َأَشد   َقطُّ  َمْوِعَظة  
ِعيفَ  اْلَكِبيرَ  َورَاِئهِ  ِمنْ  َفِإن  ،  َفْلُيوِجزْ   (3(.{ اْلَحاَجةِ  َوَذا َوالض 

  

                                                      

 بالسنة خذاأل فى َجاءَ  َما باب، كتاب العلم عن رسول اهلل ، صحيح: وقال األلباني، رواه الترمذي في سننه( 1)
 .6010رقم ، 063ص، البدعه واجتناب

نما بدرًا، يشهد لم، بكنيته مشهور وهو، البدري مسعود أبو، ثعلبة بن عمرو بن عقبة (2)  العقبة وشهد. بدراً  سكن وا 
 على علي واستخلفه، علي أصحاب من كان، بعدها وما أحداً  وشهد، سناً  شهدها من أحدث وكان، الثانية
 .(3/479): أسد الغابة انظر. صفين إلى سار لما الكوفة

اَلة   ب َتْخف يف   اأْلَئ مَّة   َأْمر   َباب، كتاب الصالة، في صحيحه مسلم رواه( 3)  .400رقم، (7/346)، َتَمام   في الصَّ
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 آثار القدوة في نفس الطفل 

حتى إنهما  الديه،و  الطفل إذ كثيرًا ما يقلد في نفس الطفل، اً كبير  اً للقدوة الحسنة أثر إنَّ 
أَْو  ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِهِ   { :  قال النبي  أبي هريرة  فعن ، يؤثران فيه تأثيرًا بالغاً 

 ،إعداد الولد خلقياً القدوة في التربية هي أنجع الوسائل المؤثرة في ف "لذلك1) ) } .يَُمجَِّسانِهِ أَْو  يُ َنصَِّرانِهِ 
واألسوة الصالحة في  ،ر الطفلظبي هو المثل األعلى في نر ذلك ألن الم ؛واجتماعياً  ،تكوينه نفسياً و 

، بل تنطبع في نفسه ،أو ال يشعر ،من حيث يشعر ويحاكيه خلقياً  ،يقلده سلوكياً  ،عين الولد
حساسه صورته القوليةو  من هنا كانت و   ، يدري أوال يدريالمعنوية من حيث ، و الحسية، و الفعلية، و ا 

نشأ الولد  ؛فإن كان المربي صادقًا أمينًا كريمًا عفيفاً : القدوة عاماًل كبيرًا في صالح الولد او فساده
ن كان المربي كاذباً و  ،العفة، و الشجاعة، و الكرم، و الخلق، و األمانة، و على الصدق  ،متحايالً  ،خائناً  ،ا 

  (2)".النذالة، و البخل، و الجبن، و التحلل، و الخيانة، و نشأ الولد على الكذب ؛نذالً  ،جباناً  ،بخيالً 

فعن ، الوالدين أن يكونا قدوة حسنة في الصدق أثناء تعاملهم مع األطفال يحث الرسول و 
فقد  (3) } َفِهَي ِكْذبَة  تَ َعاَل َهاَك، ثُما َلْم يُ ْعِطِه َشْيًئا، : َمْن قَاَل ِلَصِبيٍّ  {:  قال رسول اهلل: قال  ي هريرةبأ
 َفَقاَلتْ  َبْيِتَنا ِفي َقاِعد    الل هِ  َوَرُسولُ  َيْوًما ُأمِّي َدَعْتِني {:قال  (4)عن عبد اهلل بن عامر   ىرو 
 َتْمرًا ُأْعِطيهِ  َقاَلتْ  ُتْعِطيهِ  َأنْ  َأَرْدتِ  َوَما َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل ه َصل ى الل هِ  َرُسولُ  َلَها َفَقالَ  ُأْعِطيكَ  َتَعالَ  َها

أليس يدل هذا الهدي " (5)} ِكْذَبة   َعَلْيكِ  ُكِتَبتْ  َشْيًئا ُتْعِطهِ  َلمْ  َلوْ  ِإن كِ  َأَما  الل هِ  َرُسولُ  َلَها َفَقالَ 
في أن يظهر المربي أمام من له في عنقه حق التربية بمظهر  حرص النبي  ىالنبوي عل
 فإن فإنهم يقتدون بهم، واألطفال بمراقبتهم لسلوك الكبار،" (6)"ليعطيهم في ذلك قدوة؟ ؛الصدق

 القدوة من أهم"كما أن (7)".وهكذا في باقي األمور ون على الصدق،أسينشف ،جدوا أبويهما صادقينو 
جدت القدوة و  وال يفيد إال إذا األمر القولي فقط ال يثمر،، و فالتلقين سائل التربية في المجتمع؛و 

                                                      

، 646ص ؟ عليه يصلى هل فمات الصبي أسلم اذا باب، الجنائز كتاب، في صحيحه  البخاري اخرجه( 1)
 6034 رقم، (4/6641)الفطرة،  على يولد مولود كل باب، القدر كتاب، في صحيحه مسلم، 7339رقم

 .(6/410)لعلوان، سالموالد في اإلاألتربية ( 2)
 .صحيح: قال األرنؤوط، 9430رقم، (73/366)، رواه أحمد في مسنده( 3)
 وتوفي، ست سنة ولد: قيل،  اهلل رسول عهد على العنزي ولد عامر بن مالك بن ربيعة بن عامر بن اهلل عبد( 4)

 .(3/796)أسد الغابة: انظر. سنين خمس ابن كان وقيل. سنين أربع ابن وهو  اهلل رسول
: لبانيوقال األ، 4997رقم، 966ص، باب في التشديد في الكذب، كتاب األدب، رواه ابو داوود في سننه( 5)

  .صحيح
 .(6/497)لعلوان، المسوالد في اإلتربية األ(  6)
 .(6/346)، لجاسم بركات، موسوعة تربية األوالد في االسالم(  7)
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البعض و . فالقدوة لها دور عظيم في تربية األوالد الديه منذ سن الرابعة،و  يالحظ والطفل الصالحة،
يَا أَيَُّها يَا أَيَُّها : ، حيث يقولالمربون أن يقعوا في مقت اهلل تعالى، و وليحذر اآلباء يتخذ لولده قدوة سيئة،

ِ أَْن **  الَِّذيَن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ََل تَْفَعلُونَ الَِّذيَن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ََل تَْفَعلُونَ  ِ أَْن َكبَُر َمْقتاا ِعْنَد هللاَّ  تَقُولُوا َما ََل تَْفَعلُونَ تَقُولُوا َما ََل تَْفَعلُونَ َكبَُر َمْقتاا ِعْنَد هللاَّ
  (1)("3-2:الصف)

المهمتين هي  ىحدإأرى أن لألنبياء مهمتين كبيرتين، " :يقول الدكتور محمد راتب النابلسي
ألن الناس ال يتعلمون بآذانهم، بل  ؛األكبر هي القدوة، و األكبر، و التبليغ، لكن المهمة األكبر

 لمعلم يقول (3)عمرو بن عتبة فها هو قد فهم سلفنا الصالح هذا الكالم جيدًا،و  (2)".يتعلمون بعيونهم
 فالحسن عندهم ما ،فإن عيونهم معقودة بعينك ،ول إصالحك لولدي إصالحك لنفسكأليكن ": لدهو 

اآلباء أن يكونوا قدوة ألبنائهم في جميع أمور  لذلك يجب على .(4)"القبيح عندهم ماتركت، و صنعت
إال إذا كنا نحن  ،أنه ال يمكن أن يصير ابنك أديبًا مع الناس ،فينبغي أن نعلم حق العلم "حياتهم

فلنمارس نحن هذه  .في كل مكان، و ومع الناس في الطريق وأقاربنا، وضيوفنا، متأدبين مع جيراننا،
وال  إن طفلنا سيكون أديبًا حينما يجدنا نصدق في حديثنا،  .وا عليهاأإن كنا نريد لهم أن ينش اآلداب

، ما تشاهد، و أن نفسية الطفل تتأثر بما ترى حولها بما، و (5)"أو نطعن فيه بعد ترحاب ،نغتاب أحداً 
ذا سار المربي كل يوم على هذا المضمار لم يمض  و "، التأسي بالكبار، و تميل إلى التقليد، و تشاهد ا 
، أشرف عليهم في عداد الهادين المهديين، و حتى يرى األوالد الذين اهتم بهم ،يلقت غير طو و  عليه
كم ، و على أيديهم يتحقق نصر اإلسالم، و في زمرة عباد اهلل الصالحين، الذين بهم ُتعقد اآلمالو 

 يكون المربي موفًَّقا حين ينهج مع أوالده طريقة القرآن الكريم في ظاهرة أسلوبه الوعظي؛ فيذكر تارة
يستعمل في ، و يغري أحياًنا بالترغيب، و يحض حيًنا على النصح، و ُينو ه أخرى بالموعظة، و بالتقوى

 (6)"مقتضيات األحوال، و هكذا يتجدد األسلوب على حسب الظروف، و موطن آخر أسلوب التهديد
                                                      

–دار االيمان  –ط ، إعداد سعد الفقي، 36-37ص، لعادل فتحي عبد اهلل، تربية األوالدأخطاء شائعة في (  1)
 .االسكندرية

، مجمع أبو النور، محمد راتب النابلسي الدكتور لفضيلة .إصالح النفوس في الحسنة أثرالقدوة (3)المحاضرة( 2)
 64-61-7991: بتاريخ

 http: //www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=7053&id=205&sid=802&ssid=903&sssid=904 

 اهلل رسول دخل: قالت سعد أخت وقاص أبي بنت عاتكة روت. الحجاز أهل في يعد. نوفل بن عتبة بن عمرو (3)
 ابني فأخذ خالتك وأنا، عمك ابنا هذان، اهلل رسول يا: فقلت، ابناي ومعي ثمان نسوة في فجئته، مكة 

 .(4/737)أسد الغابة انظر. حجره في فوضعه، أصغرهما وكان، نوفل بن عتبة بن عمرو
 .بيروت-دار مكتبة الحياة، بال طبعة(7/33)الطباع  عمر تحقيق، ألبي القاسم االصفهاني، األدباء محاضرات( 4)

 .716ص، د حسن شمسي باشا كيف تربي أبناءك في هذا الزمان؟(  5)
 (.7/346)، علوان ناصح اهلل عبد، اإلسالم في األوالد تربية(  6)
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 حتى إنها لتختصر الجهد في ،والقدوة الصالحة من أعظم المعينات على تكوين العادات الطيبة"
في  أبويهم يحاكون المسلمين أطفالو  ذلك أن الطفل يحب المحاكاة من تلقاء نفسه، ،معظم الحاالت

ويؤكد هذا  (1)."يصبح تعويدهم عليها أمرًا سهاًل في الموعد المحدد، و الصالة قبل أن يتعلموا النطق
 (3)."صلىكان أبي يصلي فال يبقى في دارنا أحد إال " :يقول، (2)كيعو  إبراهيم بن الكالم

 ذلك السباق الذي حدث بين سعد ، و تلك المنافسة ومن صور القدوة في مجال آخر
المسلمين يوم  على الجهاد في سبيل اهلل؛ ذلك أنه لما ندب النبي  (5)خيثمة أبيه، و (4)بن خيثمةا

، فخرجفاقترعا فخرج سهم سعد ، لو كان غير الجنة آثرتك به": قال خيثمة البنه سعد ،بدر فأسرعوا
 (6)."استشهد أبوه يوم أحد، و استشهد ببدرو 

  

                                                      

 .344ص، محمد قطب، منهج التربية اإلسالمية(  1)

 .(4/41)النبالء أعالم سير : انظر. لم أجد له ترجمة خاصة، وكيع بن الجراح بن هو إبراهيم( 2)
 .القاهرة -المكتبة التوفيقية، (4/41)، تحقيق خيري سعيد، للذهبي، النبالء أعالم سير( 3)
  عمرو لبني نقيباً  كان، نقيب، بدري، عقبي، األوسي األنصاري َمال ك بن الَحار ث بن سعد بن َخْيَثمةُ ( 4)

  .(6/613)أسد الغابة: ، انظرعوف قتل ببدر بنا

اط بن كعب بن َمال ك بن الَحار ث بن َخْيَثمةُ ( 5)  ذكره يرد، خيثمة بن سعد والد. األوسي األنصاري َغْنم بن النَّحَّ
 .(6/769)أسد الغابة: انظر. شهيداً  أحد يوم خيثمة وقتل، ابنه عند ونسبه

 .(3/734)للذهبي ، النبالء أعالم سير( 6)
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 المطلب الثالث

 األخالق، وفي مجال العبادات القدوة التي أعطاها النبي 

صورًا متنوعة من القدوة تمثلت في العديد من المجاالت التي يمكن عرضها على  النبى  قدم    
 :النحو اآلتي

أليس قد : لما قيل لهو  ،يقوم من الليل حتى تتورم قدماه كان رسول اهلل فقد  ،العبادة قدوة -1
 (1).}؟ َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفاَل  {:لما تأخر؟ قاو  ،غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك

  بالليل النهار، و النهارو  ،أي صام مواصاًل الليل: اصلو  أن النبي لكايروي أنس بن مو 
 َلَنا ُمد   َلوْ  {فقال ، فواصل الناس معه فبلغه ذلك ،وكان ذلك في آخر رمضان ،يومين أو ثالثة

 ِإنِّي ِمْثَلُكمْ  َلْستُ  ِإنِّي َقالَ  َأوْ  ِمْثِلي َلْسُتمْ  ِإن ُكمْ  َتَعمَُّقُهمْ  اْلُمَتَعمُِّقونَ  َيَدعُ  ِوَصااًل  َلَواَصْلَنا الش ْهرُ 
هو المنفذ لكل ما ، و أعلى مراتب العبادةكيف ال يكون في و  (2).} َوَيْسِقيِني َربِّي ُيْطِعُمِني َأَظلُّ 

 .دعاء، و ذكر، و تسبيح، و عبادة، و أمره اهلل به من تهجد
ود بالخير من ـجأكان ، و ى الفقرأيخشى الفاقة  يعطى عطاء من ال كان حيث قدوة الكرم  -6

 َرُسولُ  ُسِئلَ  َما }: قال بن مالك  سعن أنف ،جود ما يكون فى رمضانأكان ، و الريح المرسلة
ْساَلمِ  َعَلى  الل هِ   ِإَلى َفَرَجعَ  َجَبَلْينِ  َبْينَ  َغَنًما َفَأْعَطاهُ  َرُجل   َفَجاَءهُ :  َقالَ ،  َأْعَطاهُ  ِإال   َشْيًئا اإلِْ
 (3).{اْلَفاَقَة  َيْخَشى اَل  َعَطاءً  ُيْعِطي ُمَحم ًدا َفِإن   َأْسِلُموا،  َقْومِ  َيا: َفَقالَ ،  َقْوِمهِ 

 ِتَباًعا َأي ام   َثاَلَثةَ  ُبر   ُخْبزِ  ِمنْ   الل هِ  َرُسولُ  َشِبعَ  َما {:عائشة حيث قالت قدوة الزهد  -0
 َعَلى َدَخْلتُ  }:أثاثه فقالو    فراش رسول اهلل وصف لنا عمر و  (4).} ِلَسِبيِلهِ  َمَضى َحت ى

 َوَبْيَنهُ  َبْيَنهُ  َلْيَس  َحِصير   ِرَمال   َعَلى ُمْضَطِجع    ُهوَ  َفِإَذا ، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى،  الل هِ  َرُسولِ 
 ِفي َبَصِري َفَرَفْعتُ  ، ِليف   َحْشُوَها ُأْدم   ِمنْ  ِوَساَدة   َعَلى ُمت ِكًئا ، ِبَجْنِبهِ  الرَِّمالُ  َأث رَ  َقدْ  ، ِفرَاش  
 الل هَ  اْدعُ ،  الل هِ  َرُسولَ  َيا:  َفُقْلتُ .  َثالَثة   (5)ُأْهَبة   َغْيرَ  اْلَبَصرَ  َيُردُّ  َشْيًئا رََأْيتُ  َما َفَوالل هِ  َبْيِتهِ 

                                                      

َفة   ك َتاب أخرجه مسلم في صحيحه( 1) ْجت َهاد   اأْلَْعَمال   إ ْكثَار   َباب، َوالنَّار   َواْلَجنَّة   اْلق َياَمة   ص  َباَدة   في َواال  اْلع 
 .6479رقم(4/6717)

َصال   عن النَّْهي   َباب، كتاب الصيام، رواه مسلم في صحيحه( 2) ْوم   في اْلو    .7764 رقم(6/110)الصَّ
، َعَطائ ه   َوَكْثَرةُ  الَ  فقال َقطُّ  شيئا  اللَّه   رسول ُسئ لَ  ما َباب، اْلَفَضائ ل   ك َتاب، رواه مسلم في صحيحه( 3)

  .6376رقم، (4/7460)
َقائ ق   الزُّْهد   ك َتاب، رواه مسلم في صحيحه(  4)  .6916رقم، (4/6647)َوالرَّ
ها في أي ُجلود  : أهب(  5) باغ   .(7/671)البن منظور ، لسان العرب: انظر. د 
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ومَ  َفاِرًسا َفِإن   ، ُأم ِتكَ  َعَلى َفْلُيَوسِّعْ   ِفي َأوَ :  َفَقالَ  ، الل هَ  َيْعُبُدونَ  ال َوُهمْ  ، َعَلْيِهمْ  ُوسِّعَ  َقدْ  َوالرُّ
ُلوا َقْوم   ُأوَلِئكَ  ؟ اْلَخط ابِ  َياْبنَ  َأْنتَ  َهَذا  (1).} الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َطيَِّباِتِهمْ  ُعجِّ
 ،يخصف نعلهو  ،كان يرقع ثوبه في قمة التواضع فقد كان الرسول  إذ؛ته في التواضعقدو -4
 ،ة الضعيفجيقضي حاو  ،يأكل مع الخادمو  ،يجلس على األرضو  ،يخدم في مهنة أهلهو 
َنَعْم َكاَن َرُسوُل {: َيْعَمُل ف ي َبْيت ه  َشْيًئا َقاَلتْ  َسَأَل َرُجل  َعائ َشَة َهْل َكاَن َرُسوُل اللَّه   البائسو 

وكيف ال  .(2)}َيْعَمُل ِفي َبْيِتِه َكَما َيْعَمُل َأَحُدُكْم ِفي َبْيِتهِ ، و َيِخيُط َثْوَبهُ ، و َيْخِصُف َنْعَلهُ  الل ِه 
لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن   َواْخفِْض َجنَاَحكَ َواْخفِْض َجنَاَحكَ  :تعالىو  أنزل عليه اهلل سبحانهقد و  ،يكون كذلك

 (215: الشعراء)اْلُمْؤِمنِينَ اْلُمْؤِمنِينَ 
عن أنس ف، أو مع األعداء ،سواء عن حلمه مع األعراب ،أعالها فقد بلغ ؛ في الحلم تهقدو -5
  الل هِ  َرُسولِ  َمعَ  َأْمِشي ُكْنتُ {:قال   َِفَجَبذَ  َأْعرَاِبي   َفَأْدَرَكهُ  اْلَحاِشَيةِ  َغِليظُ  َنْجرَاِني   ُبْرد   َوَعَلْيه 

 َحاِشَيةُ  ِبَها َأث َرتْ  َوَقدْ   الن ِبيِّ  َعاِتقِ  َصْفَحةِ  ِإَلى َفَنَظْرتُ  َأَنس  : َقالَ  َشِديَدًة ، َجْبَذةً  ِبِرَداِئهِ 
 ِإَلْيهِ  ، َفاْلَتَفتَ  ِعْنَدكَ  ال ِذي الل هِ  َمالِ  ِمنْ  ِلي ، ُمرْ  ُمَحم دُ  َيا :َقاَل  ، ثُم   َجْبَذِتهِ  ِشد ةِ  ِمنْ  الرَِّداءِ 
 (3).} ِبَعَطاء   َلهُ  َأَمرَ  ُثم   َفَضِحكَ 

 َوَكانَ  الن اسِ  َأْجَودَ  َوَكانَ  الن اسِ  َأْحَسنَ  }  كانفقد  أحد؛ يضاهيه فكان ال قدوة الشجاعة-6
ْوتِ  ِقَبلَ  َناس   َفاْنَطَلقَ  َلْيَلة   َذاتَ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلُ  َفِزعَ  َوَلَقدْ ،  الن اسِ  َأْشَجعَ   الل هِ  َرُسولُ  َفَتَلق اُهمْ  الص 
 ْوتِ  ِإَلى َسَبَقُهمْ  َوَقدْ  رَاِجًعا  َوُهوَ  الس ْيفُ  ُعُنِقهِ  ِفي ُعْري   َطْلَحةَ  أِلَِبي َفَرس   َعَلى َوُهوَ  الص 

  (4).{ُيَبط ُأ  َفَرًسا َوَكانَ : َقالَ  َلَبْحر   ِإن هُ  َأوْ  َبْحرًا َوَجْدَناهُ  :َقالَ  ُترَاُعوا َلمْ  ُترَاُعوا َلمْ :  َيُقولُ 
 اْبنُ  َكِذْب َأَنا اَل  الن ِبيُّ  َأَنا {: هو يقول، و الناس يفرون عنهو  ،على بغلته  قف، و يوم حنينو 

الذين لهم علم بالحرب و  ،ال أقرب للعدوو  ،يومئذ كان أثبت منه فما ُرئي أحد   (5).} اْلُمط ِلبْ  َعْبدِ 
فليس أصعب على النفس ، ُيعرف بطل األبطالو  ،يعرفون أنه بهذين الموقفين ُتمتحن الشجاعة

 .غلب الرعبو  ،قد استولى الخوفو  ،ال من الصبر عليهو  ،من السبق إلى الخطر

                                                      

، 369وغيرها،ص ،السطوح في المشرفة والعلية الغرفة باب، المظالم كتاب، خرجه البخاري في صحيحهأ( 1)
 .6404رقم

، (46/669)، حديث صحيح: رنؤوطقال شعيب األ حديث السيدة عائشة، رواه أحمد في مسنده( 2)
 .63347رقم

ْلَظة   ب ُفْحش   َسَألَ  من إ ْعَطاء   باب، كتاب الزكاة، أخرجه مسلم في صحيحه( 3)  .7631رقم، (6/136)َوغ 
ه   السَّاَلم عليه النبي َشَجاَعة   في َباب، كتاب الفضائل، المصدر السابق( 4)  .6361رقم، (4/7466)ل ْلَحْرب   َوَتَقدُّم 
َهاد   ك َتاب، المصدر نفسه( 5)  .7110رقم(3/7466 )، ُحَنْين   َغْزَوة   في باب، َوالس َير   اْلج 
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لما أعطى النبي بعد حنين  ،فتظهر في هذا الموقف العظيم؛ حسن السياسة ته فيقدو  -6
: حتى قال بعضهم ،نصار القالةكثرت من األ ،لم يعط األنصار شيئاً و  ،قبائل العربو  ،قريشاً 
 َوِجَدة   َعْنُكمْ  َبَلَغْتِني َقاَلة   َما َمْعَشَر اأْلَْنَصارِ  َيا {:فجمعهم النبي ثم قال ! اهلل قومهو  ،لقي

اًل  آِتُكمْ  أََلمْ  َأْنُفِسُكْم، ِفي َوَجْدُتُموَها  اهللُ  َفأَل فَ  َوَأْعَداءً  ؟ اهللُ  َفَأْغَناُكمُ  َوَعاَلةً  ؟ اهللُ  َفَهَداُكمُ  ُضال 
  اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َيا ُتِجيُبوَنِني َأالَ : َقالَ .  َوَأْفَضلُ  َأَمنُّ  َوَرُسوُلهُ  اهللُ  َبلِ : َقاُلوا ،" ؟ ُقُلوِبُكمْ  َبْينَ 
 َلُقْلُتمْ  ِشْئُتمْ  َلوْ  َواهللِ  َأَما: َقالَ .  َواْلَفْضلُ  اْلَمنُّ  َوِلَرُسوِلهِ  َوِلل هِ  اهلِل، َرُسولَ  َيا ُنِجيُبكَ  َوِبَماَذا: َقاُلوا

  َفآَسْيَناكَ  َوَعاِئاًل  َفآَوْيَناَك، َوَطِريًدا،َفَنَصْرَناكَ  َوَمْخُذواًل  َفَصد ْقَناَك، ُمَكذ ًبا َأَتْيَتَنا ، َوُصدِّْقُتمْ  َفَلَصَدْقُتمْ 
 ِلُيْسِلُموا، َقْوًما ِبَها تَأَل ْفتُ  الدُّْنَيا، ِمنَ (1) ُلَعاَعة   ِفي اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َيا َأْنُفِسُكمْ  ِفي َأَوَجْدُتمْ  ،

 ، َواْلَبِعيرِ  ِبالش اةِ  الن اُس  َيْذَهبَ  َأنْ  اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َيا َتْرَضْونَ  َأَفاَل  ؟ ِإْساَلِمُكمْ  ِإَلى  َوَوَكْلُتُكمْ 
 ِمنَ  اْمرَأً  َلُكْنتُ  اْلِهْجَرةُ  َلْواَل  ِبَيِدهِ  ُمَحم د   َنْفُس  َفَوال ِذي ؟ ِرَحاِلُكمْ  ِفي اهللِ  ِبَرُسولِ  َوَتْرِجُعونَ 
 اْرَحمِ  اللُهم   اأْلَْنَصاِر، ِشْعبَ  َلَسَلْكتُ  ِشْعًبا اأْلَْنَصارُ  َوَسَلَكتِ  ، ِشْعًبا الن اُس  َسَلكَ  َوَلوْ  اأْلَْنَصاِر،
: َوَقاُلوا ِلَحاُهْم، َأْخَضُلوا َحت ى اْلَقْوُم، َفَبَكى: َقالَ  اأْلَْنَصارِ  َأْبَناءِ  َوَأْبَناءَ  اأْلَْنَصاِر، َوَأْبَناءَ  اأْلَْنَصاَر،

  (2).{ ياَوَحظًّا ِقْسًما اهللِ  ِبَرُسولِ  َرِضيَنا
غرض نصرة و  ،اهلل الناس إلى مصلحة اإلسالم العلياوتفسر هذه الكلمات كيف جمع رسول 

مزاياه بعد و  ،وهل يستطيع أحد أن يحصي فضائل الرسول ،غاية تأليف القلوبو  ،عزهو  ،اإلسالم
ولقد تأسى أصحاب  (4:القلم)َوإِنََّك لََعلَى ُخلُق  َعِظيم  َوإِنََّك لََعلَى ُخلُق  َعِظيم  :صفه ربه بهذا الوصف الرائع و  أن

 ،حسن القدوةو  ،األخالقو  ،فيه المثل األعلى في العبادةجدوا و  ألنهم ؛بنبيهم النبي محمد 
  .أخالقهم الكريمةو  ،للتأسي بأفعالهم الحميدة أنموذجاً و  ،فأصبحوا هم مثالً  ؛المعاملةو  ،المالطفةو 

يستضيئون بنور و  ،من معين فضائلهم ونومازال شباب اإلسالم في كل عصر يستق
لكونهم خير القرون  يسيرون في بناء المجد سيرهم،و  ،ينهجون في التربية نهجهمو  ،مكارمهم

 (3).هدياً 

  

                                                      

 .(4/379)لسان العرب: ، انظريسيرة بقية: لعاعة( 1)
  (74/633)الخدري سعيد أبي حسن مسند إسناده: رنؤوطوقال شعيب األ، أحمد في مسنده رواه (2)

 .77136رقم
 .(449-414 /6)، لعلوان، سالموالد في اإلتربية األ: انظر( 3)
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 المطلب الرابع

 المنهج اإلسالمي في إلقاء الموعظة

عداده خلقياً و  ،سائل التربية المؤثرة في تكوين الطفل إيمانياً و  من أهم إن" ، نفسياً ، و ا 
ثر في تبصير أالنصيحة من ، و لما للموعظة ؛وتذكيره بالنصيحة ،تربيته بالموعظة ،اجتماعياً و 

 ،وتوعيته بمبادئ اإلسالم ،تحليه بمكارم األخالق، و ودفعه إلى معالي األمور ،الطفل حقائق األشياء
وفي  ،وكررها في كثير من آياته ،وخاطب النفوس بها ،ن الكريم قد انتهجهاآفال عجب أن نجد القر 

البنه التي  يتضح ذلك من خالل موعظة لقمان ، و (1)."عظاته، و مواطن عدة من توجيهاته
 :نستنتج منها

التي يجب على الوالدين التركيز عليها هي غرس عقيدة التوحيد في نفس  إن من أهم األمور .1
َظة من الوالد للولد  "بنهال كما رأينا من نصيحة لقمان  ،الطفل عن طريق الموعظة وأول ع 

   ِهِ هِ ــللَّ للَّ ااَلَ تُْشِرْك بِ َلَ تُْشِرْك ب .. (31: لقمان)،  ح له و هذه قمة العقائد؛ لذلك بدأ بها؛ ألنه يريد أْن ُيصح 
ِه إِنَّ ِه إِنَّ ــهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاللَّ هَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاللَّ وو  َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن َِلْبنِهِ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن َِلْبنِهِ   (2)".مفهومه في الوجود

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم  ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم الشِّ  الّله ذكره قدو  ،لولده لقمان صيةو  عن مخبراً  تعالى يقول"( 14:لقمان)الشِّ
 حقيق فهو إليه، أحبهم، و عليه الناس أشفق هو الذي لدهو  يوصي هوو  ،الذكر بأحسن تعالى
 قال ثم شيئًا، به يشرك ال، و حدهو  الّله يعبد بأن :أوالً  أوصاه لهذاو  ،يعرف ما أفضل يمنحه أن

  : قال  مسعود بن الّله عبد عن (3)". الظلم أعظم هو أي  {  عظيم لظلم الشرك إن }  له محذراً 
،  الّله رسول أصحاب على ذلك شق  {  بظلم إيمانهم يلبسوا لم، و آمنوا الذين }    نزلت لما
 َتْسَمُعوا أََلمْ  الشِّْركُ  ُهوَ  ِإن َما َذِلكَ  َلْيَس  {   : الّله رسول فقال  ؟ بظلم إيمانه يلبس لم أينا  : قالواو 
ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم    : يعظه هوو  اِلْبِنهِ  ُلْقَمانُ  َقالَ  َما ِ إِنَّ الشِّ ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم يَا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاِّلَّ ِ إِنَّ الشِّ   ".(4) يَا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاِّلَّ

قبل أن يطلبوا تطبيقها من  ،أن يطبقوا أقوالهم على أنفسهم، و على اآلباء أن يكونوا أسوًة ألبنائهم .2
 فإن الصحيحة؛ القدوة توجد حين:"هذا ما نبه إليه األستاذ محمد قطب حيث قال، و أوالدهم
 ثم النفس، تربية في الدوافع أعظم من دافعاً  تصبحو  ،النفس في بالغ أثر ذات تكون الموعظة

 يكن لم إذا ،التربية في حدهاو  الموعظة تكفي ال لذلك الزمة؛ ضرورة آخر جانب من إنها
                                                      

 .(6/377)، لعلوان، سالمتربية األوالد في اإل(  1)
 .قطاع الثقافة -أخبار اليوم -ط ، (79/77030)، لمحمد متولي شعراوي، تفسيرالشعراوي(  2)
 .(3/444)البن كثير، العظيمتفسير القرآن ( 3)
، (هلل اشكر أن الحكمة لقمان ولقدآتينا) :تعالى اهلل قول باب، كتاب األنبياء، البخاري في صحيحه أخرجه( 4)

يَمان   ك َتاب، ومسلم في صحيحه، 3464رقم، 167ص ْدق   َباب، اإْل  يَمان   ص  ه   اإْل  ، (7/774)َوا  ْخاَلص 
  .764رقم
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، للتوجيه دائمة حاجة في فطرية دوافع النفس بتقليد يسمح الذي الوسط، و القدوة بجانبها
 تكفيه ال قد أو ،الصالحة القدوة اإلنسان يلتقط ال فقد الموعظة من هذا في والبد التهذيب،و 

نه ال إف ؛ومهما كانت فطرته نقية سليمة ،إن الولد مهما كان استعداده للخير عظيًما" .(1)"بمفردها
قيمة ، و األخالقلم ير المربي في ذروة  ما ،أصول التربية الفاضلة، و ال يستجيب لمبادئ الخير

لكن من و  ،من مناهج التربية ن يلقن الولد منهجاً أمن السهل على المربي و  ،والمثل العليا ،القيم
يقوم على و  ،الصعوبة بمكان أن يستجيب الولد لهذا المنهج حين يرى من يشرف على تربيته

 (2)".مبادئه، و غير مطبق ألصولهو  ،توجيهه غير متحقق بهذا المنهج

حتى تؤدي  وفي أوقات متباينة؛ غير ممل، الواعظ الموعظة تكرارًا يسيراً  يكرريستحسن أن  .3
هو التذكير : الوعظ (31: لقمان) َوهَُو يَِعظُهُ َوهَُو يَِعظُهُ  معنى" وهذا، الموعظة الغرض المرجو منها

بمعلومة ُعل مت من قبل مخافة أْن تُْنسى، فالوعظ ال يكون بمعلومة جديدة، إنما ُينبه غفلتك 
الوعظ ، و واعظ يعظ، و إلى شيء موجود عندك، لكن غفلت عنه، فهناك َفْرق بين عالم ُيعلم

في "حيث (3)ُيذك ره، و كان دور الوالد أْن يعظه، و لالبن يعني أنه كان على علم أيضًا بالمسائل
هو استعداد مؤقت في  ،إليها من الكالم ىفي النفس استعداد للتأثر بما يلق"حيث (3)ُيذك رهو 

 (4)."لذلك يلزمه التكرار، و الغالب
 الموعظة شروط من شرط "فإن أهم ،عظهم ألبنائهمو  يجب على اآلباء أن يعتمدوا الصدق في .4

 ال الغايةو  ،مؤدباً  صالحاً  فرداً  يؤسس أن يمكن ال الكذب ألن ؛صادقة تكون أن المؤثرة الحسنة
 سبيل في الكذب يمارسوا أن ،اآلباء بعض فيها يقع قد التي األخطاء من فلذلك الوسيلة، تبرر
 زيادة، الكذب عن يغني ما الصدق في ألن خاطئ، أسلوب هوو  ،إصالحهم أو أوالدهم تربية
 ارتفاع بالتاليو  ،عنه ثقته ترتفع قد ،الدهو  يوردها التي المعلومات خطأ اكتشف إن الولد أن على
 (5)."الموعظة تأثير يكون الواعظ في الثقة بقدر ألنه ؛فيه تأثيره

ليس ، و االرشاد على انفراد، و إن من األمور التي يجب أن يعيها المربي هي ضرورة النصيحة
فقد عظه عالنية و  من، و زانه، و فقد نصحه عظ أخاه سراً و  َمن:"أمام المأل كما قال الشافعي

 :أنشد الشافعي أيضاً ، و (6)".خانه، و فضحه

                                                      

 .741ص، قطب محمدل اإلسالمية التربية منهج( 1)
 .(6/401) لعلوان، سالمتربية األوالد في اإل( 2)
 .(79/77030)، لمحمد متولي شعراوي، تفسيرالشعراوي( 3)
 .741ص، لمحمد قطب، سالميةمنهج التربية اإل( 4)
 .دار الكتاب الحديث-ط، 4ص، بو لحيةألنور الدين ، والدساليب الشرعية لتربية األاأل( 5)
 .(9/746)، بي نعيم األصفهاني، ألحلية األولياء(  6)



 األساليب األسرية الفلسطينية لترسيخ العقيدة في قلوب األبناء

 122  

 الفصل الثاني

 وجنبني النصيحة في الجمـاعــة  تعمدني بنصحك في انفرادي
 من التوبيخ ال أرضى استمـاعـه  وع ـاس نفإن النصح بين الن

ن خالفتني، وعصيت قولي   (1)"ـةـزع إذا لم تعـط طـاعفال تج وا 
 أو تكررها، أو الموعظة، كطول" ،عظهم ألبنائهمو  يسبب الملل أثناء مايجب أن يبتعد اآلباء ع .5

 هوو  ،السآمة، و بالملل المستمع يصيب ذلك كل ألن ؛محلها غير في أو جاف، بأسوب إلقائها
 من كان ولهذا .الواعظ أراده ما عكس إلى أثرها ينعكس قد بل ،ضعيفاً  الموعظة أثر يجعل ما

 ُيكث ر الو  ،أياماً ، و أياماً  التذكير،، و بالنصح أصحابه يتعهد بالنفوس لخبرته  الرسول سنة
 (3)ائلو  فعن أبي (2)"ذلك، يمتثلون يديه على تربوا الذين صحابته كان كذاو  ،يملوا لئالّ  عليهم؛

يا أبا عبدالرحمن،  فقال له رجل ،كان ابن مسعود ُيذكرنا في كل خميس :قال -شقيق بن سلمة
ل كم يمنعني من ذلكأما إنه : "ت أنك ذكرتنا في كل يوم؟ فقاللودد ني ، و أني أكره أن ُأم  ا 

ُلُكم بالموعظة   (4)".يتخولنا بها مخافة السآمة علينا كما كان رسول اهلل ،أتخوَّ
لئال تملها القلوب فيفوت  ؛في هذا الحديث االقتصاد في الموعظةو " :-رحمه اهلل–ووي ـقال الن

 (5)"مقصودها
لى الشدة إا أو ال يلج، و وعظتهم ألبنائهمباستعمال اللين في م المربيين أن يلتزموا ، و على اآلباء .6

 َلمْ  الل هَ  ِإن  }: قال الذي ألن استعمال اللين هو هدي سيدنا محمد  ،في نهاية المطاف إال
  .(6}(اُمَيسِّرً  ُمَعلًِّما َبَعَثِني َوَلِكنْ  ُمَتَعنِّتًا َواَل  ُمَعنِّتًا َيْبَعْثِني

 فالرفق كما  ،لين العبارة، و الرقة في التوجيه، و مسلك الرفق وايسلك على اآلباء أنو  .1
     (7)} َشاَنهُ  ِإال   َشْيء   ِمنْ  ُيْنَزعُ  َواَل  زَاَنهُ  ِإال   َشْيء   ِفي َيُكونُ  اَل  الرِّْفقَ  ِإن  } :قال النبي 

 
 

                                                      

دار الجيل – 3ط، 30ص، جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، للشافعي، ديوان الشافعي( 1)
 .(م7914-هـ7396)بيروت

 .74ص، بو لحيةألنور الدين ، والدساليب الشرعية لتربية األاأل(  2)

الحديث  كثير ثقة كان :سعد ابن قال، رآه وما النبي أدرك مخضرم الكوفي خزيمة أسد األسدي وائل أبو(  3)
 .(3/704)سير أعالم النبالء انظر. هجري 46 مات سنة

في  ومسلم، 16رقم، 37ص، معلومة أياماً  العلم ألهل جعل من باب، كتاب العلم، في صحيحه رواه البخاري( 4)
َفة   ك َتاب، صحيحه َظة   َوالنَّار   َواْلَجنَّة   اْلق َياَمة   ص  ْقت َصاد  في اْلَمْوع      .6467رقم، (4/6716)َباب اال 

 .043رقم، (71/704) ، للنووي، مسلم صحيح شرح(  5)

رقم ، (6/7764) بالنيه إال َطاَلًقا َيُكونُ  اَل  اْمَرَأت ه   َتْخي يرَ  َأنَّ  َبَيان   َباب، الطَّاَلق   ك تَاب، في صحيحه رواه مسلم( 6)
7414. 

َلة   اْلب ر   ك َتاب، رواه مسلم في صحيحه( 7) ْفق   َفْضل   َباب، َوالص   .6394رقم ، (4/6664)رواه مسلم  ،الر 
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  :تعالى كما قال ،قسوة التعامل ينفر الناس منه، و فالشخص الذي عرف بغلظة العبارة
 ْلِنَت لَهُم ِ َن هللاه ِ لِنَت لَهُمْ فَبَِما َرْحَمة  مِّ َن هللاه وْا ِمْن َحْولِكَ وو  فَبَِما َرْحَمة  مِّ وْا ِمْن َحْولِكَ لَْو ُكنَت فَظهاا َغلِيظَ اْلقَْلِب َلَنفَضُّ  لَْو ُكنَت فَظهاا َغلِيظَ اْلقَْلِب َلَنفَضُّ
 (. 164:آل عمران)

ألن النفس البشرية تكره "، النصح، و ستخدام أسلوب التشويق في الوعظيجب على المربي ا .8
هديه التمهيد لتعليمه أو لتربيته بما  من تنفر من المعلومة فقد كان رسول اهلل ، و الرتابة

 (1)}  ؟اْلِغيَبةُ أََتْدُروَن َما{الً أصحابه متسائ ىفهو أحيانًا يطرح المسألة عل يشوق القلوب لسماعه
َجِر  ِمنْ  إِنَّ  {:  كأن يقول ،كان يلغز لهم أحياناً ، و هكذا، و (2) }؟ اْلُمْفلِسُ َما  أََتْدُرونَ  {أو الشَّ

َها َيْسقُُط َوَرقَُهاَشَجَرًة ََل  ُثونِي َما ِهيَ  َوإِنَّ  (4)"(3)} ؟ َمَثلُ اْلُمْسلِِم َفَحدِّ
، أن يستغلوا الفرص، و عظهم ألبنائهمو  في مقداره، و مراعاة الوقت المناسبال بد لآلباء من  .8

 لها ليكون بموعظته، ليلقي أحداث من يجري ما الواعظ يستغل أن به ونعني" .المناسباتو 
 ما يستغلو  ،العلم ألهمية ليوجهه مثالً  المدرسي الدخول فيستغل يعظه، فيمن الناجح التأثير
 وقد ،لخدمتها الجذوة قلبه في يشعل بل بأمته، ليربطه أحداث من المسلمين بالد في يحدث
 ِفي اْلَعَملُ  َما {:العشر دخلت لما يقول  كان فقد مواعظه، في  اهلل رسول سنة هذا كان
 في صبّيها عن تبحث امرأة يرى حين اهلل برحمة  مـيذكره، و (5)} .َهِذهِ  ِفي ِمْنَها َأْفَضلَ  َأي ام  

ارِ ِفي  أَُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َولََدَها {: فيقول ه،ـترضع، و هـتضم ثم السبي، أَْرَحُم  هللا؟  النَّ

 (7)"6) ) {َهِذِه بَِولَِدَهاِمْن  بِِعَباِدهِ 

 
  

                                                      

َلة   اْلب ر   ك َتاب، المصدر السابق( 1) يَبة   َتْحر يم   َباب، َواآْلَداب   َوالص    .6349رقم، (4/6667)اْلغ 

 .6347رقم، (4/7991)الظُّْلم   َتْحر يم   َباب، كتاب البر والصلة، المصدر نفسه( 2)
 ، أخرجه06، رقم64طرح اإلمام المسألة على أصحابه، ص أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب( 3)

 . 6477رقم( 4/6704) النخلة مثل المؤمن مثل وأحكامهم، باب المنافقين صفات في صحيحه، كتاب مسلم

 .66ص، بو لحيةألنور الدين ، والدساليب الشرعية لتربية األاأل(  4)

 .909رقم، 666ص، التشريق أيام في العمل فضل باب، كتاب العيدين، أخرجه البخاري في صحيحه(  5)
 .3999رقم، 7639ص، ومعانقته ،وتقبيله ،الولد رحمة باب، األدب كتاب، المصدر السابق(  6)
 .66ص، بو لحية، لنور الدين أوالداألساليب الشرعية لتربية األ(  7)
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 الثاني املبحث
 أسلوب احلوار، واملناقشة

 

 :ويشتمل على تمهيد، وأربعة مطالب
 .الدعوة إلى الحوار في القرآن الكريم: األول المطلب
 .الدعوة إلى الحوار في السنة النبوية: الثاني المطلب

 .بعض اآلداب العامة للحوار: المطلب الثالث
النتـائج هـي  الحوار مـع األبنـاء، ومـا فوائد: الرابع المطلب

 .المترتبة على فقد الحوار معهم
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  تمهيد

 تعريف الحوار، والمناقشة في اللغة، واالصطالح

 :، والمناقشة لغةً الحوارتعريف  - أوالً 
، َمحـــاراً ، و عنـــه َحـــْوراً و  ا  لـــى الشـــيء، يقـــال حـــاَر إ لـــى الشـــيء، و الرجـــوع عـــن الشـــيء :الَحـــْورُ  -أ

يَرهما ...ا  ليه، و َمحاَرًة  رجع عنهو  َواَرهما، و تقول سمعت َحو  التَّحاُوُر ، و المجاوبة حاَوَرةالمُ ، و ح 
، هــــم َيَتحــــاَوُرون َأي يتراجعــــون الكــــالم، و وتقــــول كلَّمتــــه فمــــا َأحــــار إ لــــيَّ جوابــــاً  ...التجــــاوب

 (1).المنطق، والكالم في المخاطبة الُمحاَوَرُة مراجعةو 

 :المناقشــةو  ،اْنَتَقشــها، و قــد َنَقَشــها، و اســتخرجها مــن جســمه كة إ ذاو نَقــش الشــ مــن: الُمناَقشــةُ  -ب
َتَنقَّشه َأخـذه فلـم ، و اْنَتَقش منه جميَع حق هو  ي الحساب حتى ال ُيْتَرك منه شيء،االستقصاء ف
 (2).استقصاه:ن قاشًا ، و الحساَب ُمناقشةً  ناَقَشهو . يَدع منه شيئاً 

 :االصطالحفي  المناقشة، و تعريف الحوار -ثانياً 

، لكــل منهمــا، بــين شخصــين أو فــريقين، حــول موضــوع محــدد محادثــة"وهــو: الحوارالمــراد بــ -أ
جهـات و  لـى أكبـر قـدر ممكـن مـنإأو  لـى الحقيقـة،إهـدفها الوصـول  خاصــة بــه، نظرجهـة و 
 ادمــع استعـــد، العقــل، و ، بطريــق يعتمــد علــى العلــمظــر، بعيــدًا عــن الخصومـــة، والتعصـــبالن

 (3)".لو ظهرت على يـد الطرف اآلخر، و كال الطرفين لقبول الحقيقة

تقــوم  كنهــاول أو طــرفين، ،والمناقشــة هــي نــوع مــن التحــاور بــين شخصــين :المــراد بالمناقشــة -ب
حصــائها، و تعريــة األخطــاء، و علــى أســاس استقصــاء الحســاب يكــون هــذا االستقصــاء فــي ، و ا 

مســـتوعبًا كـــل مـــا لـــه علـــى ، و يستقصـــي محصـــياً العـــادة لمصـــلحة أحـــد الطـــرفين فقـــط، الـــذي 
 (4)".الطرف اآلخر

                                                      

 .(4/671)، (حور)منظور، مادة العرب، البن لسان: انظر (1)

 .(0/334)، (نقش)السابق، مادة المصدر: انظر )2)

 .(م7994-ـه7474)والنشر للطباعة قتيبة دار -7 ط .66عجك، ص داود المسيحي، بسام اإلسالمي الحوار( 3)

 66عجك، ص داود المسيحي، بسام اإلسالمي الحوار( 4)
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 األول المطلب

 الحوار في القرآن الكريم، والسنة النبوية لىالدعوة إ 

 .في القرآن الكريم"حوار" كلمةإطالق  -أ
ردت فــي ثــالث و  فإننــا نجــدها قــد( الحــوار)عــن مــادة  مــا انتقلنــا إلــى الــنص القرآنــي بحثــاً  إذا
 فَقَاَل لَِصاِحبِِه وهَُو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَرُر ِمنرَك َمراَلا وأََعرزُّ نَفَرراا فَقَاَل لَِصاِحبِِه وهَُو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَرُر ِمنرَك َمراَلا وأََعرزُّ نَفَرراا  :قوله تعـالى هي ، و آيات فقط

لَهُ َصاِحبُهُ وهَُو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَّرِذي َخلَقَرَك ِمرن تُرَراب  لَهُ َصاِحبُهُ وهَُو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَّرِذي َخلَقَرَك ِمرن تُرَراب    قَالَ قَالَ : قوله تعـالى، و (34: الكهف)

اَك َرُجَلا  اَك َرُجَلا ثُمَّ ِمن نُّْطفَة  ثُمَّ َسوَّ هُ قَرْوَل الَّتِري هُ قَرْوَل الَّتِري ــَسرِمَع اللَّرَسرِمَع اللَّر  قَردْ قَردْ : قولـه تعـالى أيضـاً ، و (37 :الكهف)ثُمَّ ِمن نُّْطفَة  ثُمَّ َسوَّ

ِ واللَّرررر ِ واللَّررررتَُجاِدلُررررَك فِرررري َزْوِجَهررررا وتَْشررررتَِكي إِلَررررى هللاَّ َ َسررررِميٌع ــتَُجاِدلُررررَك فِرررري َزْوِجَهررررا وتَْشررررتَِكي إِلَررررى هللاَّ َ َسررررِميٌع هُ يَْسررررَمُع تََحاُوَرُكَمررررا إِنَّ هللاَّ هُ يَْسررررَمُع تََحاُوَرُكَمررررا إِنَّ هللاَّ

 (1: المجادلة)بَِصيرٌ بَِصيرٌ 
 :مع أبنائهم في القرآن الكريمواألولياء لحوارات األنبياء  أمثلة -ب

قـع االختيـار علـى و  لكن نظرًا لموضوع هـذا البحـث فقـد، و كثيرة اتالكريم مليء بحوار  القرآن
 :من هذه الحوارات على سبيل المثال، و بعض الحوارات لألنبياء مع أبنائهم

مـن أعظـم األمثلـة التـي ضـربها القـرآن : سيدنا ابراهيم مع ابنه اسـماعيل عليهمـا السـالم حوار -4
سـماعيل عليهمـا السـالم، و الباب ما كان من حوار إبراهيمالكريم في هذا  يـوم رأى إبـراهيم أنـه  ،ا 

فَاْنظُْر َماَذا تََرى قَاَل يَرا فَاْنظُْر َماَذا تََرى قَاَل يَرا   أَْذبَُحكَ أَْذبَُحكَ   بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَنِّيبُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَنِّي  يَايَا: قال تعـالى. لدهو  يذبح

رابِِرينَ هُ ِمرَن هُ ِمرَن ــإِْن َشراَء اللَّرإِْن َشراَء اللَّر  َسرتَِجُدنِيَسرتَِجُدنِي  أَبَِت اْفَعرْل َمرا تُرْؤَمرُ أَبَِت اْفَعرْل َمرا تُرْؤَمرُ  رابِِرينَ الصَّ لقـد بقـي ( 172:الصـافات)الصَّ
، يا بني: في هذه الظروف الصعبة، يخاطب األب ابنه هما، و الولد في حوارهما الهادئ، و الوالد

 .تؤمر ما يا أبت افعل: لده، و يرد عليهو 
  يَأَبَانَا َمالََك َلَ تَأَْمنها َعلَرَى يُوُسرَفو وإِنهرايَأَبَانَا َمالََك َلَ تَأَْمنها َعلَرَى يُوُسرَفو وإِنهرا  قَالُواْ قَالُواْ  :أبنائه مع  كذلك كان حوار يعقوب و  -3

لمــا لــه فــي  ،هــم يريــدون خــالف ذلــك، و دعــوى، و هــذه توطئــةو " ،(11:يوســف)لَررهُ لَنَاِصررُحونَ لَررهُ لَنَاِصررُحونَ 
 لَررهُ لََحررافِظُونَ لَررهُ لََحررافِظُونَ   إِنَّرراإِنَّررايَْرتَررْع ويَْلَعررْب وَ يَْرتَررْع ويَْلَعررْب وَ   َغررداا َغررداا   َمَعنَرراَمَعنَررا  أَْرِسررْلهُ أَْرِسررْلهُ قلــوبهم مــن الحســد لحــب أبيــه لــه 

، قــال نحوطـه مــن أجلـك، و هنحـن نحفظــ، و ينشـط، و أي ابعثــه معنـا يســعى:يقولـون( 12:يوسـف)
ْئُب وأَْنرتُْم َعْنرهُ َغرافِلُوَن   قَالَ قَالَ : تعـالى ْئُب وأَْنرتُْم َعْنرهُ َغرافِلُوَن إِنهي لَيَْحُزنُنَِي أَن تَْذَهبُوْا بِِه وأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ الذه إِنهي لَيَْحُزنُنَِي أَن تَْذَهبُوْا بِِه وأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ الذه

ْئُب ونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنهآ إَِذاا لهَخاسِ * *  ْئُب ونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنهآ إَِذاا لهَخاسِ قَالُوْا لَئِْن أََكلَهُ الذه يقول تعالى  (14-13:يوسف(  ُرونَ ُرونَ قَالُوْا لَئِْن أََكلَهُ الذه
مخبرًا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في 

أي يشق علي مفارقتـه مـدة ذهـابكم بـه إلـى أن  إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِهِ إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِهِ   قَالَ قَالَ الصحراء 
الكمــال فــي ، و شــمائل النبــوة، و الخيــر العظــيمذلــك لفــرط محبتــه لــه لمــا يتوســم فيــه مــن ، و يرجــع
ْئُب وأَْنرتُْم َعْنرهُ َغرافِلُونَ   َوأََخافُ َوأََخافُ : قولهو . الخلق، و الخلق ْئُب وأَْنرتُْم َعْنرهُ َغرافِلُونَ أَْن يَأُْكلَرهُ الرذِّ أخشـى و  :يقـول أَْن يَأُْكلَرهُ الرذِّ

فأخــذوا مــن فمــه هــذه ، أنــتم ال تشــعرون، و رعــيكم فيأتيــه ذئــب فيأكلــه، و أن تشــتغلوا عنــه بــرميكم
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لَررئِْن لَررئِْن   قَررالُواقَررالُواقــالوا مجيبــين لــه عنهــا فــي الســاعة الراهنــة ، و هجعلوهــا عــذرهم فيمــا فعلــو و  ،الكلمــة

ْئُب ونَْحررُن ُعْصرربَةٌ إِنَّررا إِذاا لََخاِسررُرونَ  ْئُب ونَْحررُن ُعْصرربَةٌ إِنَّررا إِذاا لََخاِسررُرونَ أََكلَررهُ الررذِّ لــئن عــدا عليــه الــذئب فأكلــه مــن : يقولــون أََكلَررهُ الررذِّ
 (1)".نحن جماعة إنا إذًا لهالكون عاجزون، و بيننا

اللحظـة الرهيبـة الحاسـمة يبصـر نـوح، فـي هـذه " حيـث إنـه: مـع ابنـه العاصـي نوح   كذلك حوارو  -4
يـروح يهتـف ، و تستيقظ في كيانه األبـوة الملهوفـة، و ليس معهم، و فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم

ولكـن البنـوة العاقـة  ،(42:هـود)يا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنا وَل تَُكْن َمَع اْلكرافِِرينَ يا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنا وَل تَُكْن َمَع اْلكرافِِرينَ  :بالولد الشـارد 
قَرراَل َسررآِوي إِلَررى قَرراَل َسررآِوي إِلَررى  الفتــوة المغــرورة ال تقــدر مــدى الهــول الشــامل ، و ال تحفــل بــاألبوة الملهوفــة

حقيقـة ، و ثـم هـا هـي ذي األبـوة المدركـة لحقيقـة الهـول ،(43:هود)  َماءَماءالال  ِمنَ ِمنَ   َجبَل  يَْعِصُمنِيَجبَل  يَْعِصُمنِي
ِ إَِلَّ َمرْن َرِحرمَ   قالَ قالَ :األمر ترسل النداء األخيـر  ِ إَِلَّ َمرْن َرِحرمَ َل عاِصَم اْليَرْوَم ِمرْن أَْمرِر هللاَّ ال (44:هـود)َل عاِصَم اْليَرْوَم ِمرْن أَْمرِر هللاَّ

 (2)".إال من رحم الّله ،اق، و ال، و ال حام، و ال مخابئ، و جبال
. نصـيحة لقمـان الحكـيم البنـه فيـهأيضـًا  :بنـهمـع القمـان  من حوار األولياء مع أبنائهم حوارو  -1

نهــا لعظــة غيــر متهمــة" . مــا يكــون الوالــد لولــده إال ناصــحاً ، و فمــا يريــد الوالــد لولــده إال الخيــر ،وا 
، مــن الوالــد لولــده مبــرأة مــن كــل شــبهة النصــيحةو . ..ينهــى ابنــه عــن الشــركهــذا لقمــان الحكــيم و 

أال إنها الحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من آتاه الّله الحكمة من  ،بعيدة من كل ظنة
  يرايراقاَل لُْقمراُن َِلْبنِرِه وهُرَو يَِعظُرهُ قاَل لُْقمراُن َِلْبنِرِه وهُرَو يَِعظُرهُ   َوإِذْ َوإِذْ ".. .ال يراد بها سواه، و الناس يراد بها الخير المحض

ويمضي السياق في حكاية قول  (13:لقمان)ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ ــإِنَّ الشِّ إِنَّ الشِّ   هِ هِ ــبِاللَّ بِاللَّ َل تُشـِرْك َل تُشـِرْك يَّ يَّ بُنَ بُنَ 
بعــد  ،فــإذا هــو يتــابع معــه خطــوات العقيــدة بعــد اســتقرارها فــي الضــمير. هــو يعظــهو  لقمــان البنــه

ــه ال شــريك لــه ــة ، و اليقــين بــاآلخرة ال ريــب فيهــا، و اإليمــان بالّل ال يفلــت منــه  ،الجــزاءالثقــة بعدال
التوجـه إلـى النـاس ، و إلـى اللّـه بالصـالة وجـهفأما الخطوة التاليـة فهـي الت. .مثقال حبة من خردل

  أَقِرمِ أَقِرمِ   بُنَريَّ بُنَريَّ   يَرايَرا متاعبها التي ال بد أن تكـون ، و الصبر على تكاليف الدعوة، و بالدعوة إلى الّله

ََلةَ  ََلةَ الصَّ  (3)"(17:لقمان(  أََصابَكَ أََصابَكَ   ُمْنَكِر واْصبِْر َعلَى َماُمْنَكِر واْصبِْر َعلَى َماــالْ الْ   نِ نِ ْنهَ عَ ْنهَ عَ ااْعُروِف وْعُروِف وـَـ َ وْأُمْر بِاْلموْأُمْر بِاْلم  الصَّ

                                                      

 .(6/416)كثير،  العظيم، ابن القرآن تفسير( 1)

 .(4/7414)قطب،  القرآن، لسيد ظالل في(  2)

 .(3/6144)، السابق المصدر( 3)
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 الدعوة إلى الحوار في السنة النبوية

 :في السنة" حوار" كلمة إطالق - أ

 ، مــن هــذه األحاديــث علــى ســبيل المثــال قــولعــدة أحاديــث جــاءت مشــتقات كلمــة حــوار فــي
ِ َولَْيَس َكَذلَِك إَِل َحاَر َعلَْيهِ ، أَْو  َوَمْن َدَعا َرُجًًل بِاْلُكْفرِ  {: النبي  : قـال النـووي .(1) }  َقالَ َعُدوَّ هللاَّ

 (2)".احد، و رجع بمعنى، و حار، و رجع عليه الكفر فباء :أى ،هو معنى رجعت عليه، و حار عليه"

 :مع األطفال أمثلة من حوار الرسول  -ب

 لـم يشـأ النبـي ، و فـي شـرب المـاءبين غالم صغير، جاء الـدور عليـه ، و هذا حوار دار بينه -1
 َفَشـِربَ  ِبَشرَاب   ُأِتيَ } نهإحيث ، ، فاستأذنه أن يبدأ بالكباركريمة فعامله معاملة  ،يتجاوزه أن 
 اْلُغـاَلمُ  َفَقـالَ  َهـُؤاَلءِ  ُأْعِطـيَ  َأنْ  ِلـي َأتَـْأَذنُ  ِلْلُغاَلمِ  َفَقالَ  َأْشَياخ   َيَسارِهِ  َوَعنْ  ُغاَلم   َيِميِنهِ  َوَعنْ  ِمْنهُ 
  (3).{ الل هِ  َرُسولُ  َفَتل هُ  َقالَ  َأَحًدا ِمْنكَ  ِبَنِصيِبي ُأوِثرُ  اَل  َوالل هِ  اَل 

، رفـــع مـــن قيمـــتهم، و تقـــدير الصـــغار –الغـــالم ، و الـــذي دار بـــين الرســـول  -هـــذا الحـــوار  فـــي
رفــض أن  لكــن الصــبيو  الغــالَم أن يبــدأ بتقــديم المــاء للكبــار؛ معنويــاتهم حيــث أنــه اســتأذن و 

 .يتنازل عن حقه

قــد طلَّقهــا زوجهــا، ، و حيــث جاءتــه امــرأة فارســية معهــا ابــن لهــا ؛هــذا حــوار يرويــه أبــو هريــرة و  -2
 ،زوجـي يريـد أن يــذهب بـابني، فجـاء زوجهــا: يـا أبـا هريــرة، ثـم رطنـت، فقالــت بالفارسـية: فقالـت
أني سمعت أن امـرأة جـاءت إلـى إني ال أقول في هذا، إال } :ي؟ فقال أبو هريرةن  من يجاف  : فقال

هـو يسـقيني ، و أمـي، إن زوجـي يريـد أن يـذهب بـابني، و فداك أبـي: أنا عنده، فقالت، و رسول اهلل
لــدي يــا و  مــن يجــافني فــي: زوجهــا: ا عليــه، فقــالمَ ه  اســتَ : قــد نفعنــي، فقــال، و مــن بئــر أبــي عتبــة

 َفَأَخـذَ  ، ِشـْئتَ  َأيِِّهَمـا ِبَيـدِ  َفُخـذْ  ، ُأمُّكَ  َوَهِذهِ ،  َأُبوكَ  َهَذا ، ُغالمُ  َيا } :رسول اهلل؟ فقال النبي 
 (4)} َفاْنَطَلَقتْ  ، ُأمِّهِ  ِبَيدِ 

الغيـــرة عنـــدما أتـــاه ، و يثيـــر فيـــه الحميـــة، و شـــابهـــذا ال عقـــلفـــي هـــذا الحـــوار يخاطـــب الرســـول  -3
                                                      

 .07رقم، (7/19) ،يعلمَ  وهو أبيه عن رغب من إيمان حال بيان يمان، باباإل صحيحه، كتاب في مسلم رواه( 1)

  (.6/36) النووي اإلمام، النووي بشرح مسلم صحيح (2)

نُ  األشربة، باب َهلْ  ابكتصحيحه،  في البخاري أخرجه( 3) ين ه   َعنْ  َمنْ  الرَُّجلُ  َيْسَتْأذ  ىَ  الشُّْرب   ف ى َيم   ،اأَلْكَبرَ  ل ُيْعط 
 ونحوهما واللبن الماء إدارة استحباب األشربة، باب صحيحه، كتاب في مسلم ، أخرجه3066، رقم7746ص
 .6636 رقم، (3/7064)المبتدئ،  يمين عن

 .صحيح: ، قال األلباني6611، رقم391أبو داود في سننه، أول كتاب الطالق، باب من أحق بالولد؟ ص رواه (4)



 األساليب األسرية الفلسطينية لترسيخ العقيدة في قلوب األبناء

 129  

 الفصل الثاني

 الل ـهُ  َجَعَلِنـي ، الل ـهِ  َرُسـولَ  َيـا َوالل هِ  ال:  َفَقالَ  ؟ أُلمِّكَ  َأُتِحبُّهُ } :فقال النبي ، يستأذنه في الزنا
 َرُسـولَ  َيـا َوالل ـهِ  ال:  َقـالَ  ؟ الْبَنِتـكَ  َأَفُتِحبُّهُ :  َقالَ .  أُلم َهاِتِهمْ  ُيِحبُّوَنهُ  الن اُس  َوال:  َفَقالَ .  ِفَداكَ 
 ال:  َقـالَ  ؟ أُلْخِتـكَ  َأَفُتِحبُّـهُ :  َقـالَ  ، ِلَبَناِتِهمْ  ُيِحبُّوَنهُ  الن اُس  َوال:  َقالَ .  ِفَداكَ  الل هُ  َجَعَلِني ، الل هِ 
 َأَفُتِحبُّـهُ :  َقـالَ .  أَلَخـَواِتِهمْ  ُيِحبُّوَنـهُ  الن ـاُس  َوال:  َقـالَ .  ِفـَداكَ  الل هُ  َجَعَلِني ، الل هِ  َرُسولَ  َيا َوالل هِ 
ـاِتِهمْ  ُيِحبُّوَنـهُ  الن ـاُس  َوال:  َقـالَ .  ِفَداكَ  الل هُ  َجَعَلِني ، الل هِ  َرُسولَ  َيا َوالل هِ  ال:  َقالَ  ؟ ِلَعم ِتكَ   ِلَعم 

 الن ـاُس  َوال:  َقـالَ .  ِفـَداكَ  الل ـهُ  َجَعَلِني ، الل هِ  َرُسولَ  َيا َوالل هِ  ال:  َقالَ  ؟ ِلَخاَلِتكَ  َأَفُتِحبُّهُ :  َقالَ . 
 َعَلْيـهِ  َيـَدهُ   الل ـهِ  َرُسولُ  َفَوَضعَ :  َقالَ .  ِلي الل هَ  اْدعُ  الل هِ  َرُسولَ  َيا:  َقالَ .  ِلَخاالِتِهمْ  ُيِحبُّوَنهُ 

ـنْ  َقْلَبـهُ  َوَطهِّـرْ  َذْنَبهُ  اْغِفرْ  الل ُهم  :   الل هِ   َرُسولُ  َقالَ  ُثم   ،  َيْلَتِفـتُ  ال َفَكـانَ :  َقـالَ  َفْرَجـهُ  َوَحصِّ
  ((1 {َبْعدُ  َشْيء   ِإَلى

 

لو ، و أبان له جوانب لم يكن يلحظها من القضية، و الفتى كيرأعاد صياغة تفالحظ هنا أنه "
لما تجرأ فطلب من أطهر  ،يتيح الفرصة الكاملة للحوار الحر لم يكن هذا الشاب يعرف أن النبي 

لكـن علـى الطريقـة ، و المناقشـة مـع األبنـاء، و نحـن بحاجـة اليـوم إلـى الحـوار كـم Kالخلـق اإلذن بالزنـا
أُِريُكرْم إَِلَّ َمرا أََرى أُِريُكرْم إَِلَّ َمرا أََرى   َمراَمرا: منها ال علـى الطريقـة الفرعونيـة التـي تقـول التي عرضنا طرفاً  ،المحمدية

َشرادِ  َشرادِ وَما أَْهِديُكْم إَِلَّ َسبِيَل الرَّ ؛ هـذه الطريقـة التـي تملـي علـى األبنـاء اختيـارات ال (28: غـافر) وَما أَْهِديُكْم إَِلَّ َسبِيَل الرَّ
 (2)".يقبلونها

                                                      

 .66677رقم، (30/343)صحيح،  سنادهإ: األرنؤوط شعيب األَنصار، قال مسند مسنده، تتمة في أحمد رواه (1)

 77-76االسالمية، ص الكتيبات: المادة هذه الشدي، مصدر عادل األبناء، د تربية في النبوي المنهج معالم من( 2)
 www.ktibat.com/download 
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بعض اآلداب العامة للحوار
  

كثير من اآلباء من رفض أبنائهم اإلنصات إليهم عند الحوار، كما يشـكون مـن تـدني  يشكو
فـي  ،مـن األبنـاء يتهربـون مـن الحـوار مـع آبـائهم اً ن كثير إلتربوي لحوارهم مع أوالدهم، حتى المردود ا

وار  بـد مـن البحـث عـن حـ اللـذلك  االستماع إلى أصـدقائهم؛، و نفس الوقت الذي يميل األبناء للحوار
لكي و  ،قدر ما يأتي بالثمار المرجوة منهب بقدر ما يكون الحوار إيجابياً و  يجابي بين اآلباء، وأبنائهم،إ

 :منها ،هذه اآلداب كثيرة، و يأتي بثماره البد من التأدب بأدب الحوار
يخلـص العمـل ، و والذي يخلص العبـادة"المعامالت ، و داتتعتبر النية أصل العبا: إخالص النية -4

ال يملــك أن  ،فالــذي يخشــى ربــه حقــاً  ، الشــرك فــي كــل صــورة مــن صــوره، و شــوائب الريــاء مــن
هـو يعلـم أن اهلل يـرد كـل عمـل ينظـر فيـه العبـد إلـى غيـره و  ،يخطر في قلبه ظاًل لغيره مـن خلقـه

ال لم يقبلهو  فإما عمل خالص له ،فهو أغنى الشركاء عن الشرك، معه  فعلى اآلباء لذلك،  (1) "ا 
  .خصوصًا عند التحاور معهم، و يستحضروا النية هلل في تربية أوالدهمأن 

هــذا مــا ، و ذلــك مــن صــفات الرســول  نفقــد كــا حســن اإللقــاء، وتوضــيح الكــالم أثنــاء الحــوار -3
  (2).} أَلَْحَصاهُ  اْلَعادُّ  َعد هُ  َلوْ  َحِديثًا ُيَحدِّثُ   الن ِبيُّ  َكانَ  {: التي قالت تؤكده السيدة عائشة 

هــو ، و ليحــاول أن يهــدىء مــن روعــه فــال يحــاور، و علــى المربــي أن يتمالــك نفســه فــال يغضــب -4
 َفـَرد دَ  ، َتْغَضـبْ  ال:  َقالَ  ، َأْوِصِنى }: أن رجاًل قال للنبي : فقد روى أبو هريرة  غضبان،

 (3).} َتْغَضبْ  ال:  َقالَ  ، ِمرَارًا
وتحــري األوقـــات  ،ةاالبتعـــاد عــن األجــواء الجماعيــمــن بــد  فــال تهيئــة الجــو المناســب للحـــوار -1

أن تكـون المنـاظرة : "قال أبو حامد الغزالـي ،المناسبة التي يكون فيها الطفل منفردًا أثناء الحوار
أدرك ، و للفهـم مـعألن الخلـوة أج، بـين أظهـر األكـابر، و أهـم مـن المحافـل، و في الخلوة أحـب إليـه

احد منهما لنفسه ، و يهيج الحرص على نصرة كل، و حضور الجمع يحرك دواعي الرياء، و للحق
  (4)"محقًّا كان أو مبطاًل 

تُِطرْع تُِطرْع   َوَلَوَل: قال تعـالى: ذمَّ الذين يكثرون من اليمين ألن اهلل  ال ينبغي اإلكثار من األيمان -5

 (17:القلم) ُكلَّ َحَلف  َمِهين  ُكلَّ َحَلف  َمِهين  
                                                      

 .(0/3933)قطب،  القرآن، لسيد ظالل في( 1)

، ، ومسلم في صحيحه3301، رقم143، صالنبي صفةالبخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب  أخرجه( 2)
َحاَبة   َفَضائ ل   ك َتاب ي   ُهَرْيَرةَ  أبي َفَضائ ل   من ، َباب الصَّ   .6493رقم، (4/7946) الدَّْوس 

 .0770، رقم7630ص، الغضب من الحذر األدب، باب كتابالبخاري في صحيحه،  أخرجه (3)

 .(7/44) الدين، للغزالي،  علوم إحياء( 4)
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 :كمـا يجـب البعـد عـن فحـش الكـالم قـال تعـالى االلتزام بأدب القول حين يتم الحوار مع األبناء -6
 ْلِِعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسنلِِعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسن  َوقُلْ َوقُل(53:االسراء) عائشـة عـن خلـق  لما سئلت السـيدة، و

ًشـا َواَل  َفاِحًشـا َيُكنْ  َلمْ  {: قالت ،رسول اهلل اًبا َواَل  ُمَتَفحِّ  ِبالس ـيَِّئةِ  َيْجـِزي َواَل  اأْلَْسـَواقِ  ِفـي َصـخ 
  (1)} َوَيْصَفحُ  َيْعُفو َوَلِكنْ  الس يَِّئةَ 

إذا :"االسـتماع لمـا يقولـون باهتمـام قـال الحسـن البصـري ، و نصات جيدًا ألبنـائهمعلى اآلباء اإل  -7
تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن لى أن تسمع أحرص منك على أن تقول، و جالست فكن ع

، د األخطـاءإذًا ابتعـد عـن تصـيُّ :"النابلسـي دكتورالـيقول و  .(2)"ال تقطع على أحد حديثه ، و القول
  (3)".ابتعد عن المقاطعة، كن مستمعًا لبقًا لهو 

ألن الحـوار الهـادئ غالبـًا  ؛ال ترتفع فيه األصـوات ًا،فإنه يستحسن أن يكون الحوار هادئ: الهدوء -8
ينقلـب الهيـاج و  ،الحـاالتوتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من " ما يؤثر على سير الحوار

بسمة حانية ، و نبرة هادئة، و والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة، الغضب إلى سكينةو  ،داعةو  إلى
ـــوت الزمـــامو  فـــي ـــبجح مفل ـــوو  !جـــه هـــائج غاضـــب مت ـــه ازداد هياجـــاً  ل ـــل بمثـــل فعل ، غضـــباً ، و قوب
 (4)".باإلثمأخذته العزة ، و أفلت زمامه، و خلع حياءه نهائياً و . مروداً ، و تبجحاً و 

 أن ال، و الحـديث عـن مشـاكلهم، و اآلباء أن يعطـوا أبنـاءهم الفرصـة فـي التعبيـر عـن رأيهـم على -9
 .عـدم مقـاطعتهم، و لمـا يقولـه األبنـاء تبـاهفالبـد مـن االن ،احـدةو  مـن جهـة يجعلوا مـن الحـوار تلقينـاً 

ـُد، َيـا }: لـه ُأسوة حسنة في حديثه مع عتبـة بـن ربيعـة، عنـدما قـال لنا في رسول اهلل و   ُمَحم 
 َنَعـْم،: َقـالَ "  ؟ َأَفَرْغتَ : "  الل هِ  َرُسولُ  َلهُ  َفَقالَ  ، الل هِ  َرُسولُ  َفَسَكتَ  ؟ الل هِ  َعْبدُ  َأمْ  َخْير   َأْنتَ 
ِمرَن ِمرَن بسرم هللاه الررحمن الررحيم حرم تَْنِزيرٌل بسرم هللاه الررحمن الررحيم حرم تَْنِزيرٌل  ﴿ الر ِحيمِ  الر ْحَمنِ  الل هِ  ِبْسمِ :  اهلل  َرُسولُ  َفَقالَ 

ْحَمرر ْحَمررالرَّ ِحيررــالرَّ ِحيررِن الرَّ فَررإِْن أَْعَرُضرروا فَقُررْل أَْنررَذْرتُُكْم َصرراِعقَةا ِمْثررل فَررإِْن أَْعَرُضرروا فَقُررْل أَْنررَذْرتُُكْم َصرراِعقَةا ِمْثررل ﴿:حتــى بلــغ  (3:فصــلت)﴾ مِ مِ ــِن الرَّ

                                                      

 هذا :، وقال6670 رقم 430، ص النبي خلق في جاء ما بابكتاب البر والصلة، سننه،  في الترمذي رواه (1)
 .صحيح:  األلباني الشيخ صحيح، قال حسن حديث

 أبوطاهر تحقيق، 733صالخرائطي،  طرائقها، ألبي ومحمود ،ومعاليها ،األخالق مكارم كتاب من نتقىالمل )2)
  .دمشق -(ـه7460-م7940) الفكر، سنة دار -7األصبهاني، ط أحمد

 األب بين الحوار -4- االجتماعية التربية(: 30-67) الدرس ،اإلسالم في األوالد تربية - اإلسالمية التربية (3)
 6664-77-73: بتاريخ النابلسي راتب محمد الدكتور ،وابنه

http: //www.nabulsi.com/blue/ar/art.php? art 

   .(3/3767)قطب،  القرآن، لسيد ظالل في( 4)
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: َقالَ  ؟ َهَذا َغْيرُ  ِعْنَدكَ  َما َحْسُبَك، َحْسُبكَ : ُعْتَبةُ  َلهُ  َفَقالَ ، (44:فصلت)ثَُمودَ ثَُمودَ وو  عاد  عاد    َصاِعقَةِ َصاِعقَةِ 
 (1).} ُقَرْيش   ِإَلى ُعْتَبةُ  َفَرَجعَ   اَل 
ذلـك بطـرح و "، بمن المستحسن أن يكون أسلوب الحوار أسلوبًا بلغيًا يعتمـد علـى االسـتجوا -41

ـــاههم ـــتهم، و يحـــرك ذكـــاءهم، و األســـئلة علـــى أصـــحابه ليثيـــر انتب يســـقيهم المـــواعظ ، و يقـــدح فطن
 َأن   َلوْ  َأرََأْيُتمْ  } :ألصحابه  من ذلك سؤال الرسول و  ،(2)"المحاجاة، و المؤثرة في قالب اإلقناع

 ِمـنْ  َيْبَقـى اَل  َقـاُلوا َشْيء   َدَرِنهِ  ِمنْ  َيْبَقى َهلْ  َمر ات   َخْمَس  َيْوم   ُكل   ِمْنهُ  َيْغَتِسلُ  َأَحِدُكمْ  ِبَبابِ  َنْهرًا
َلَواتِ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َقالَ  َشْيء   َدَرِنهِ  د عن تصيد إذًا ابتع   .(3){اْلَخَطاَيا  ِبِهن   الل هُ  َيْمُحو اْلَخْمسِ  الص 

ــ، و األخطــاء د عــن المقاطعــة، كــن مســتمعًا لبقــًا لــه، أحيانــًا أخطــأت، ارتكبــت خطــأ كبيــرًا، أنــا ابتع 
أسأله ما قولك بهذا العمل يا بني؟ هل تعتقـد أنـه صـواب أم خطـأ؟ اجعلـه هـو ينطـق أنـه خطـأ، 

  (4).نتائجالقصة كلها ممن يملي على اآلخرين، أو ممن يحاورهم ليصل معهم إلى ال
يستحسـن  كمـا ثم المهـم أثنـاء الحـوار مـع األبنـاء، ،البدء باألهم، و التدرج: أصول الحوار من

يرشــدنا حــديث رســـول اهلل  كمــا ألن ترتيـــب عناصــره شــرط أســاس لنجاحـــه، ؛رعناصــر الحــوا ترتيــب
بن جبل حين بعثه إلى اليمن قـال  لمعاذ :}  َْئـَتُهمْ  فَـإ َذا ك تَـاب   َأْهـلَ  َقْوًمـا َسـَتْأت ى إ نَّـك  فَـاْدُعُهمْ  ، ج 
 َأنَّ  فَـَأْخب ْرُهمْ  ، ب ـَذل كَ  لَـكَ  َأَطـاُعوا ُهـمْ  فَـإ نْ  ، اللَّه   َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  ، اللَّهُ  إ ال إ َلهَ  ال َأنْ  َيْشَهُدوا َأنْ  إ َلى
 اللَّـهَ  َأنَّ  فَـَأْخب ْرُهمْ  ، ب ـَذل كَ  لَـكَ  َأَطـاُعوا ُهـمْ  َفإ نْ  ، َوَلْيَلة   َيْوم   ُكل   ف ى َصَلَوات   َخْمَس  َعَلْيه مْ  َفَرَض  َقدْ  اللَّهَ 
ـنْ  ُتْؤَخـذُ  َصـَدَقةً  َعلَـْيه مْ  َفَرَض  َقدْ   َفإ يَّـاكَ  ، ب ـَذل كَ  لَـكَ  َأَطـاُعوا ُهـمْ  فَـإ نْ  ، ُفقَـَرائ ه مْ  َعلَـى َفتُـَردُّ  ، َأْغن َيـائ ه مْ  م 

َجــاب   اللَّــه   َوَبــْينَ  َبْيَنَهــا َلــْيَس  َفإ نَّــهُ  ، اْلَمْظُلــوم   َدْعــَوةَ  َواتَّــق   ، َأْمــَوال ه مْ  َوَكــَرائ مَ   ُرتبــت عناصــر لقــد ،(5){  ح 
، هــو التوحيــد، فتــدرج بعــد ذلــك بــالفرع، و فــي الحــديث النبــوي أحســن ترتيــب؛ ألنــه بــدأ باألصــل الحــوار

  .فالزكاة ،لصالةهو ا، و طالبه بتطبيق األهم فالمهمو 

                                                      

عمر األشقر وهمام سعيد، وقال صححه هذه الرواية رواها ابراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية، تقديم  (1)
 .(م7993-ـه7473)عمان-دار النفائس-7، ط(7/739)الحاكم ووافقه الذهبي، 

  .(6/337)االسالم، لعلوان في األوالد تربية (2)

د   صحيحه، ك َتاب في مسلم رواه )3) ع   اْلَمَساج  اَلة ، َباب َوَمَواض  اَلة   إلى اْلَمْشي   الصَّ  ب ه   اْلَخَطاَياَوُتْرَفعُ  ب ه   ُتْمَحى الصَّ
 .001رقم، (7/406)الدََّرَجاتُ 

 األب بين الحوار -4- االجتماعية التربية(: 30-67) الدرس ،اإلسالم في األوالد تربية - اإلسالمية التربية (4)
  73-77-6664: بتاريخ النابلسي راتب محمد الدكتور لفضيلة وابنه

http: //www.nabulsi.com/blue/ar/art.php? art 

، 377، صكانوا حيث الفقراء في وترد األغنياء من الصدقة أخذ الزكاة، باب كتابالبخاري في صحيحه،  رواه( 5)
يَمان   ، ك َتابفي صحيحه ومسلم، 7490رقم ،  َوَشَرائ ع   الشََّهاَدَتْين   إلى الدَُّعاء   َباب، اإْل  ْساَلم   ،(7/36)اإْل 
  .79رقم
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 الرابع المطلب

 (1).يترتب على ذلك الحوار مع األبناء، وما فوائد

 :الحوار مع األبناء فوائد -أوالً 
يمكـن تلخـيص ، و األبنـاء جميعـاً ، و ال شّك أن للحوار مع األبناء فوائد كبيرة تعود على اآلباء

  :هذه الفوائد كما يلي

ـــين الوالـــدين -1 ـــة ب ـــى المـــودة، و يقـــوي العالق ـــةاالحتـــرام ، و األوالد، لتقـــوم عل ـــى الرهب ، القهـــر، و ال عل
 .الخوفو 

يشـجعهم علـى اتخـاذ ، و ينّمـي اسـتقالليتهم، و يعـّزز فـيهم ثقـتهم بأنفسـهم، و ينمي في األوالد الجرأة -2
ع والديــه، ومعلميــه، يجــادلهم ن المراهــق فــي هــذه المرحلــة ينــاقش القضــايا مــإ. "قــراراتهم بأنفســهم

محاولة االنفـراد فـي اتخـاذ لى ا  ، و االستقاللية لىإينزع ، في طفولته مطيعاً  ن كان مستسلماً أبعد 
 (2)"نصائحهم، و ربما يرفض توجيهاتهم، و قد ال يتقبل رأي اآلخرين بسهولةالقرار، و 

 . أن ذلك ال ُيعّد تهديدًا لهم، و ب األوالد على تقبل االختالف مع اآلخرينيدرّ  -3

للروح االجتماعية حيث يساعد في التغلب حّب االكتشاف فهو تنمية ، و المنافسة، و ينّمي المبادرة -4
 ً. يعطي مناعة ضّد ذلك مستقبالو  ،الخجل، و على الخوف االجتماعي

 ،أو خوف ،أو قلق ،ما يعانيه األوالد من مشاعر عدائية، بشكل صريح، و يظه ر الحوار، لآلباء -5
حباطــات، و أو صــراعات نفســية ، المشــكالتهــذه فرصــة يجــب أن تنتهــز لعــالج تلــك ، و كبــت، و ا 

 .من ثّم العالج، و التنفيس، و استنطاق المشاعر، و دعم النمو االنفعاليو 

رأيـت علـى ابنـك خطـأ فـي السـلوك  إذا .يساعد األوالد على تصحيح أخطـائهم بأنفسـهم باالقتنـاع -6
هـذا أسـلوب ، و مجادلـة يقتنـع بهـا، و محـاورة، و قـد يحتـاج األمـر إلـى مناقشـة، و عظـهو  فـال بـد مـن

ينصت إليك، أما المناقشة فالبد أن تطرح عليه أسئلة ، و تتكلمموعظة، فالموعظة يختلف عن ال
قــع فــي و  علــى ســبيل المثــال لــو، و األحــوال تختلــف، و لكــل مقــام مقــال، و تطالبــه باإلجابــة عليهــا

مــا هــي مضــاره؟ قــد يــذكر ، ال: هــل التــدخين مفيــد؟ ســيقول لــك :فتوجــه لــه عــدة أســئلة ،التــدخين
هل التدخين  لماذا تدخن؟. دك إلمام بهذا حتى تبين له المضار أكثرليكن عن، و بعض المضار

                                                      

 (العربي الفكر مؤسسة) الحوار، دواعيها، وآثارها على التربية: انظر( 1)
 http: //www.arabthought.org/content/%D8%A7%D9%84%)lcssm  

 .746باشا، ص شمسي حسان د ان؟الزم هذا في أبناءك تربي كيف (2)
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 أنـت تـدخن؟، و أنت تـدخن؟ هـل تحـب أن يـراك أحـد مـن جماعتـك، و محرم؟ هل تحب أن تموت
                                                    (1).االستكبار، و اقع فطرته بعيًدا عن العنادو  وغير ذلك من األسئلة التي تجعله يجيب عنها من

 .جدية، و التعامل معه بأدب، و تقبل الرأي المخالف، و يعلم األوالد مبدأ احترام اآلخر -7

كمـا أن مـا يسـقطه  ،حيث يفرغ كثيرًا مـن المكبوتـات ،يساعد على رفع مؤّشر التحصيل الدراسي -8
 .ا يدّعم التحصيل الدراسي إيجابياً مم ،من فلتات اللسان قد يوظف إرشادياً 

 .االنحراف، و الفساد، و البعد عن أهل الشر، و يساعد األوالد على انتقاء األصدقاء الصالحين -8

، معايشـــتي لمشـــكالت كثيـــر مـــن البيـــوت، و اقـــع تجربتـــيو  مـــن" :(2)يقـــول الـــدكتور ناصـــر العمـــر
، يرجـــع إلـــى غيـــاب عنصـــر الحـــوار ،صـــلت إلـــى قناعـــة مفادهـــا أن كثيـــرًا مـــن عقـــوق األبنـــاءو 
األم أيضـًا، فعنـدما يجـد ، و أوالده فحسب، بل بين األب، و اإلقناع في البيت، ال أقول بين األبو 

 الصـــراخ، فمـــن المفهـــوم، و بـــل بـــاألوامر ،التشـــاور، و األوالد أن مشـــاكل البيـــت ال تحـــل بـــالحوار
هـذا قـد يـوقعهم فـي ، و روفـة سـلفاً ألن النتيجـة مع ؛وا للبيـت لحـل مشـكالتهمأوالحال كذلك أال يلج

 (3)".العقوق فيما بعد، و للتمرد فعهمقد يد، و ما أكثرهم اليوم، و شباك المفسدين

 .العناد، و عدم المكابرة، و النفسية في تقبل الحق عند ظهوره لشجاعةينمي في األوالد ا -17

 
 
 
 
 
 

                                                      

 .(6/364)بركات،  سالم، لجاسراإل في والداأل تربية موسوعة: انظر( 1)

 جامعة في معيداً  عين ،الشريعة كلية منفي السعودية تخرج  .القصيم ي، فم7936 سنة ولد: العمر  ناصر(  2)
 الماجستير درجة على حصل، وعلومه القرآن قسم الدين أصول اإلسالمية، بكلية سعود بن محمد اإلمام

له السنة،  أهل منهاج إلى بالدعوة ناصر الشيخ عرف، وعلومه القرآن قسم الدين أصول كلية من الدكتوراهو 
   http: //ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة: انظر .مؤلفات ورسائل كثيرة

 هـ 76/77/7436 العمر سليمان بن ناصر. د.أ ضرورة، الشيخ األبناء مع الحوار )3)
 http: //www.alukah.net/Social/0/32932/#ixzz2PVZRb76k 
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 :األبناءالنتائج المترتبة على فقد الحوار بين اآلباء، و  -ثانياً 
مــا النتــائج المترتبــة علــى فقــد الحــوار بـــين  :هــو ســؤال علــى(1)الشــيخ محمــد الــدويش يجيــب

باألخص في البيئـة األسـرية لـه نتـائج سـلبية ، و فقد الحوار في البيئة التربوية :فيقول األبناء؟، و اآلباء
 (2) :عدة، منها

في الظاهر، فهو غير  االنضباط الخارجي دون الداخلي؛ فغياب الحوار يجعل االنسان مستجيباً  -1
 .أو النقاش، فيتظاهر باالنضباط ،على إبداء رأيه قادر  

أو  ،ال بحقــه فــي اتخــاذ قــرار، و ال يشــعر بقيمتــه كبــتف الشخصــية؛ فمــن يعــيش فــي بيئــة ضــع -2
 .اإلنصات فحسب، و مهمته هي في التسليم، و موقف

علــى التعبيــر عــن مواقفــه  ســيعتاد ،اللجــوء للعنــاد؛ فحــين يعــيش الشــخص فــي بيئــة تقــدر الحــوار -3
 .اإلصرار على موقفه دون مبرر، و تعبيرًا هادئًا متزنًا، أما حين يفقد ذلك فقد يلجأ للعناد

يـنعكس فيهـا سـلوك الفـرد علـى  ،ممارسة التسلط مع اآلخـرين، فالبيئـة التربويـة التـي تفقـد الحـوار -4
اعتيــاده ، و ء هــذا الســلوكهــذا يــؤدي إلــى تشــرب الناشــي، و فيمــارس معهــم نفــس الفعــل ،اآلخــرين

 .عليه

الحـديث ، و مـا بداخلـهيسـمح لـه بـالتنفيس ع رضعف القـدرة علـى التعبيـر عـن الـنفس؛ فجـو الحـوا -5
بــداء رأيــه، و عــن نفســه النقــاش ممــا يزيــد مــن قدرتــه علــى التعبيــر المتــزن عــن ، و االعتــراض، و ا 

 .نفسه

يشـعره ، و تـيح احتـرام الطـرف المقابـلالمتربي؛ فجو الحوار ي، و المحبة بين المربي، و ضعف الثقة -6
 التعاطف بين الطرفين، و بوزنه مما ينمي مشاعر الحب

 

 

 

 
                                                      

 بكالوريوس على هـ، حصل 7343 في السعودية سنة الزلفي مدينة في ولد: الدويش بن عبد اهلل محمد الشيخ )1)
 وطرق مناهج في التربية في وماجستير بالتربية ودبلوم الشريعة كلية - اإلمام جامعة من - إسالمي اقتصاد
  http: //www.islamhouse.com/ip/168065: انظر.الشرعية العلوم تدريس

  60-61-6664: اإلضافة ريخات ،الدويش للشيخ واألبناء؟ اآلباء بين الحوار فقد على المترتبة ماالنتائج: انظر )2)
http: //www.islamhouse.com/314925/ar/ar/fatwa/ 

http://www.islamhouse.com/314925/ar/ar/fatwa/ماالنتائج
http://www.islamhouse.com/314925/ar/ar/fatwa/ماالنتائج
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 الثالث املبحث
الرتغيب، والرتهيب، أسلوب 

 والثواب، والعقاب
 :ويشتمل على تمهيد، وأربعة مطالب

أســـــلوب الترغيــــب والترهيـــــب فــــي القـــــرآن : المطلــــب األول
 .الكريم

الترغيــــب والترهيــــب فــــي الســــنة أســــلوب : المطلــــب الثــــاني
 .النبوية الشريفة

 .والترغيب في االسالم أساليب الثواب: المطلب الثالث
 .التربيـة بالعقـوبة:المطلب الرابع
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 تمهيد

 والثواب والعقاب لغًة واصطالحاً  تعريف الترغيب والترهيب

 :اً لغًة واصطالحتعريف الترغيب والترهيب   -أوالً 
 :والترهيب لغةً  ،تعريف الترغيب  -4

 ،والرَّْغَبى ،والرُّْغَبى ،والرََّغُبوتُ  ،والرَّْغَبة ،والرََّغبُ  ،والرُّْغبُ  ،الرَّْغبُ  :الترغيب في اللغة -أ
َب في الشيء  ... والمسَألة ،الضَّراعة ،والرَّْغَباءُ  وَرْغَبى على قياس  ،وَرْغبةً  ،َرْغباً  ،وَرغ 
ب   ،َسْكَرى ُب اأَلْطماعوَرَغبًا بالتحريك َأراده فهو راغ    (1) .، والَمراغ 

خاَف  :َأي،وَرَهبًا بالتحريك  ،وُرْهبًا بالضم ،َره َب بالكسر َيْرَهُب َرْهَبةً  :الترهيب في اللغة -ب
ْومعة   ،وَرْهبًة خاَفه، وَرَهباً  ،وَره َب الشيَء َرْهباً   ،والتََّرهُُّب التََّعبُّدُ  ...والرَّاه ُب الُمَتَعب ُد في الصَّ

  (2).وقيل التََّعبُُّد في َصْوَمَعت ه
 :تعريف الترغيب والترهيب في االصطالح  -3

 (3)كل ما يشوق المدعو إلى االستجابة، وقبول الحق والثبات عليه :الترغيب في االصطالح -أ

ويحذر المدعو من عدم االستجابة، أو رفض  ،كل ما يخيف : الترهيب في االصطالح-ب
 (4)الحق، أو عدم الثبات عليه قبوله

 :لغًة واصطالحاً والعقاب  ،تعريف الثواب -ثانياً 
 :لغةً والعقاب  ،تعريف الثواب -4

ويقال ثاَب فالن  ،رَجع بعد َذهابه ،وَثَوباناً  ،َثْوباً  ،ثاَب الرَُّجُل َيُثوبُ  من: الثواب في اللغة - أ
َلَمُثوبة  م ن عند  الّله   :قال الّله تعالى ،وكذلك الَمُثوبةُ  ،والثَّواُب َجزاُء الطاعة   ،وتابَ  ،إ لى الّله
َله ،وَمْثَوَبَته ،وَمُثوَبَتهُ  ،وَأْعطاه َثواَبه ،َخْير   َبه  ،وَأثاَبه الّلُه َثواَبه ،َأي َجزاَء ما َعم  وَأْثَوَبه وثوَّ
 (5).َأْعطاه إ ّياها ،هَمُثوَبتَ 

                                                      

 .(1/422)، (رغب) : لسان العرب، البن منظور، مادة: انظر (1)
 .(1/436)، (رهب: )المصدر السابق، مادة : انظر (2)
-ـه1412) المنصورة-بغداد، دار الوفاء-مكتبة القدس ،4، ط437صأصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان،  (3)

 .(م1881
 .437المصدر السابق، ص (4)
 .(1/243)، (ثوب)مادة : لسان العرب، ابن منظور: انظر (5)
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، أحُدهما يدلُّ على تأخير شيء: والباء أصالن  صحيحان ،والقاف ،العين :في اللغة العقاب - ب
تيان ه عاقبت الرجل ...وُصعوبة ،وشّدة ،واألصل اآلَخر يدلُّ على ارتفاع  . بعد غيره وا 
قاباً  ،وُعقوبةً  ،ُمعاَقبة  (1) والَعقب ،واحَذر العقوبةَ . وع 

 

 :الثواب والعقاب في االصطالحتعريف  -3

: ، وقيلوالمغفرة من اهلل تعالى، والشفاعة من الرسول  ،ما يستحق به الرحمة :الثواب - أ
 (2).هو إعطاء ما يالئم الطبع: الثواب

 بالمكافأة المادية او المعنوية التي تفرز سلوكًا محمودًا يقوم به المتربي: ويعرف الثواب 
 (.المتعلم)
 (3)."اإليالم الذي يتعقب به جرم سابق: العقاب" - ب

باأللم المادي او المعنوي الذي ُيقصد منه اقالع المتعلم عن سلوك سيء  : ويعرف العقاب
 .أو غير مقبول

  

                                                      

 .675ص، (عقب)مادة : معجم مقاييس اللغة، البن فارس: انظر (1)
 .76التعريفات، للجرجاني، ص (2)
 .518التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ص (3)
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 المطلب األول

 ترغيب والترهيب في القرآن الكريمأسلوب ال

والترهيب،  ،ومن بين هذه األساليب أسلوب الترغيب تنوعت األساليب في القرآن الكريم، 
 فتارًة يدعو القرآن الناس بالترغيب، وتارًة بالترهيب، وتارًة يجمع بينهما، قال 

والترغيب فيما لديه، وتارة  ،وصفة الجنة ،فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة: "-رحمه اهلل-ابن كثير  
لينجع في  بهذا وبهذارة وأهوالها، وتا ،والقيامة ،وعذابها ،وأنكالها ،وذكر النار ،يدعوهم إليه بالرهبة

إنه  ،فيما أخبر وترك ما عنه نهى وزجر، وصدقه ،جعلنا اهلل ممن أطاعوا فيما أمر ،كل بحسبه
 .(1)"وهاب ،جواد  كريم ،سميُع الدعاء ،مجيب   ،قريب  

 .بعض آيات الترغيب في القرآن الكريم -أوالً 
 : ومن هذه اآليات على سبيل المثال ال الحصر ،والقرآن الكريم مليء بآيات الترغيب

ُمْؤِمنَاِت ُمْؤِمنَاِت ــُمْؤِمنِيَن َوالْ ُمْؤِمنِيَن َوالْ ــهُ الْ هُ الْ ــَوَعَد الله َوَعَد الله ﴿ :قال تعالى :هللا  ىنيل رضفي اآليات التي ترغب  - أ

َجنَّات  تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساِكَن طَيِّبَةا فِي َجنَّاِت َعْدن  َجنَّات  تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساِكَن طَيِّبَةا فِي َجنَّاِت َعْدن  

ِ أَْكبَُر َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ َوِرْضَواٌن َوِرْضَواٌن  َن هللاه ِ أَْكبَُر َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ مِّ َن هللاه  .(72: التوبة) ﴾مِّ

ِ أَْكبَرُ ﴿: وأما قوله:"قال ابن جرير الطبري  َن هللاه ورضى اهلل عنهم : ﴾ فإن معناهَوِرْضَواٌن مِّ
ِ أَْكبَرُ ﴿:"وقال ابن كثير (2). "أكبر من ذلك كله َن هللاه ِ أَْكبَرُ َوِرْضَواٌن مِّ َن هللاه أعطاهم أعظم مما : أي"﴾َوِرْضَواٌن مِّ
 .(3)"من النعيم المقيم

 :  هي دخول الجنة ،ومن األمور العظيمة التي رغب بها القرآن الكريم -ب

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم َجنَّات  تَْجِري ِمن ﴿: قال اهلل تعالى ِر الَِّذين آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ الَِحاِت أَنَّ لَهُْم َجنَّات  تَْجِري ِمن َوبَشِّ ِر الَِّذين آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ َوبَشِّ

ْزقاا قَالُوْا َهـَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمن قَْبُل َوأُتُوْا تَْحتَِها األَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزقُوْا ِمْنَها ِمن ثَ تَْحتَِها األَْنَهاُر ُكلََّما ُرِزقُوْا ِمْنَها ِمن ثَ  ْزقاا قَالُوْا َهـَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمن قَْبُل َوأُتُوْا َمَرة  رِّ َمَرة  رِّ

طَهََّرةٌ َوهُْم فِيَها َخالُِدونَ  طَهََّرةٌ َوهُْم فِيَها َخالُِدونَ بِِه ُمتََشابِهاا َولَهُْم فِيَها أَْزَواٌج مُّ  (.25: البقرة)﴾ بِِه ُمتََشابِهاا َولَهُْم فِيَها أَْزَواٌج مُّ

 

 :منها وكذلك رغب القرآن الكريم في كثير من آياته بجوائز في الدنيا قبل اآلخرة،

الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّهُم ﴿: لهم في األرضالتمكين  -أ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّهُم َوَعَد هللاَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

نَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم الَِّذي اْرتََضى لَهُْم  نَنَّ لَهُْم ِدينَهُُم الَِّذي اْرتََضى لَهُْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ

                                                      

 .(277/ 2) تفسيرالقرآن العظيم، البن كثير، : انظر (1)
 .(17/212)تفسير جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري،  (2)
 .(377/ 2)تفسير تفسيرالقرآن العظيم، ابن كثير،  (3)
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ن بَْعِد َخْوفِهِ  لَنَّهُم مِّ ن بَْعِد َخْوفِهِ َولَيُبَدِّ لَنَّهُم مِّ ْم أَْمناا يَْعبُُدونَنِي ََل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاا َوَمن َكفََر بَْعَد َذلَِك ْم أَْمناا يَْعبُُدونَنِي ََل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاا َوَمن َكفََر بَْعَد َذلَِك َولَيُبَدِّ

 (.55: النور)﴾ فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ 

ن َذَكر  أَْو أُنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ ﴿: قال اهلل تعالى: الحياة الطيبة -ب ن َذَكر  أَْو أُنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َمْن َعِمَل َصالِحاا مِّ َمْن َعِمَل َصالِحاا مِّ

 (.87: النحل)﴾ طَيِّبَةا َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجَرهُم بِأَْحَسِن َما َكانُوْا يَْعَملُونَ طَيِّبَةا َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجَرهُم بِأَْحَسِن َما َكانُوْا يَْعَملُونَ َحيَاةا َحيَاةا 

 :ض آيات الترهيب في القرآن الكريمبع -ثانياً 
 :منها ،كثيرة آيات الترهيب في كتاب اهلل 

َب اْلُمنَافِقِيَن ﴿: قال اهلل تعالى :الغضب واللعنة ودخول النار -أ َب اْلُمنَافِقِيَن َويَُعذِّ َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َويَُعذِّ

ُ َعلَْيِهْم  ْوِء َوَغِضَب هللاَّ ْوِء َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّ ِ ظَنَّ السَّ ُ َعلَْيِهْم َواْلُمْشِرَكاِت الظَّانِّيَن بِاِّلَّ ْوِء َوَغِضَب هللاَّ ْوِء َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّ ِ ظَنَّ السَّ َواْلُمْشِرَكاِت الظَّانِّيَن بِاِّلَّ

 (.6: الفتح)﴾ َولََعنَهُْم َوأََعدَّ لَهُْم َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيراا َولََعنَهُْم َوأََعدَّ لَهُْم َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيراا 
َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ﴿: قال تعالى  من غير المؤمنين،ألن اهلل ال يقبل عمالً  :حبط األعمال-ب

ْنيَا َواْلِخَرِة َوأُْولَـئَِك أَْصَحاُب  ْنيَا َواْلِخَرِة َوأُْولَـئَِك أَْصَحاُب ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِر فَأُْولَـئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُهُْم فِي الدُّ ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِر فَأُْولَـئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُهُْم فِي الدُّ

الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت أُولَئَِك أُولَئَِك ﴿: وقال اهلل تعالى (217: البقرة)﴾ النَّاِر هُْم فِيَها َخالُِدونَ النَّاِر هُْم فِيَها َخالُِدونَ 

 (.175: الكهف)﴾ َربِِّهْم َولِقَائِِه فََحبِطَْت أَْعَمالُهُْم فَََل نُقِيُم لَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوْزناا َربِِّهْم َولِقَائِِه فََحبِطَْت أَْعَمالُهُْم فَََل نُقِيُم لَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوْزناا 

 .بعض اآليات التي تجمع بين الترغيب والترهيب: ثالثاً 
ِحيُم نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر ﴿: قال اهلل تعالى ِحيُم الرَّ وأَنَّ َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب وأَنَّ َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب * * الرَّ

 (.56: األعراف)﴾ َواْدُعوهُ َخْوفاا َوطََمعاا َواْدُعوهُ َخْوفاا َوطََمعاا ﴿: وقال تعالى( 57-48: الحجر)﴾ األَلِيمَ األَلِيمَ 

أمر بأن يكون اإلنسان في حالة "﴾ َواْدُعوهُ َخْوفاا َوطََمعاا َواْدُعوهُ َخْوفاا َوطََمعاا ﴿: -رحمه اهلل-قال القرطبي 
يحمالنه  ،والخوف لإلنسان كالجناحين للطائر ،ءحتى يكون الرجا ؛وتأميل هلل  ،وتخوف ،ترقب

ن انفرد أحدهما هلك اإلنسان نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا ﴿: قال اهلل تعالى. في طريق استقامته، وا 

ِحيُم  ِحيُم اْلَغفُوُر الرَّ من خوفًا نسان فيدعو اإل .فرّجى وخّوف ﴾وأَنَّ َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب األَلِيمَ وأَنَّ َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب األَلِيمَ * * اْلَغفُوُر الرَّ
ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر :"-رحمه اهلل-(2)وقال الشوكاني (1)"في ثوابهوطمعًا  عقابه،

لتحذير، حتى يجتمع وا ،مما يتضمن التخويف أمره بأن يذكر لهم شيئاً  ،عباده بهذه البشارة العظيمة
هَُو هَُو   َوأَنَّ َعَذابِيَوأَنَّ َعَذابِي﴿: والتحذير؛ ليكونوا راجين خائفين فقال ،ويتقابل التبشير ،الرجاء والخوف

جمع اهلل لعباده بين هذين األمرين من التبشير  وعندما ،الكثير اإليالم: ﴾، أياْلَعَذاُب األَلِيمَ اْلَعَذاُب األَلِيمَ 
                                                      

 .(227/ 7)حكام القرآن، للقرطبي، تفسير الجامع أل( 1)
 ولد. صنعاء أهل اليمن، من علماء كبار من ،مجتهد ،فقيه: الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن علي بن محمد (2)

بها سنة  حاكماً  ومات ه،1229 سنة قضاءها وولي. بصنعاء ونشأ( خوالن، باليمن بالد من) شوكان بهجرة
 .(6/298)عالم للزركلياأل: انظر .مؤلفاً  114 له.هجري، 1251
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وخير األمور أوساطها، وهي القيام على  ،والرجاء ،صاروا في حالة وسطًا بين اليأس ،والتحذير
وقوله عز : "-اهللرحمه -قال ابن كثير . (1)"وبين حالتي األنس والهيبة ،والخوف ،قدمي الرجاء

نْ ﴿: وجل نْ َغافِِر الذَّ يغفر ما سلف من الذنب، ويقبل التوبة في : أي( 3:غافر)﴾بِ بِ وْ وْ ِب َوقَابِِل التَّ ِب َوقَابِِل التَّ َغافِِر الذَّ
وآثر  ،وطغى ،لمن تمرد: ﴾ أيَشِديِد اْلِعقَابِ َشِديِد اْلِعقَابِ ﴿: وقوله ، وخضع لديه  ،المستقبل لمن تاب إليه

نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر ﴿: وهذه كقوله ،وبغى ،وعتا عن أوامر اهلل تعالى ،الحياة الدنيا

ِحيمُ  ِحيمُ الرَّ ﴾ يقرن هذين الوصفين كثيرًا في مواضع متعددة من وأَنَّ َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب األَلِيمَ وأَنَّ َعَذابِي هَُو اْلَعَذاُب األَلِيمَ * * الرَّ
 . (2)"والخوف ،ليبقى العبد بين الرجاء ؛القرآن

َن َربهَك لَيَْبَعثَنه َعلَْيِهْم إِلَ  ﴿:وقال َن َربهَك لَيَْبَعثَنه َعلَْيِهْم إِلَ َوإِْذ تَأَذه َى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمن يَُسوُمهُْم ُسَوَء اْلَعَذاِب َى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمن يَُسوُمهُْم ُسَوَء اْلَعَذاِب َوإِْذ تَأَذه

ِحيمٌ إإ ِحيمٌ ن َربهَك لََسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنههُ لََغفُوٌر ره إ نَّ } :-رحمه اهلل-قال ابن كثير  ، (167:األعراف)ن َربهَك لََسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنههُ لََغفُوٌر ره
َقاب   يم  }وخالف شرعه  ،لمن عصاه: أي{ َربََّك َلَسر يُع اْلع   ،وأناب ،لمن تاب إليه :أي{ َوا  نَُّه َلَغُفور  َرح 

والترهيب  ،فيقرن تعالى بين الترغيب ؛لئال يحصل اليأس وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة
 (3)".والخوف ،لتبقى النفوس بين الرجاء ؛كثيراً 

 
  

                                                      

، القاهرة -دار الحديث-3، ط(3/187)سيد ابراهيم، : وخرج أحاديثه ،، حققهتفسير فتح القدير، للشوكاني (1)
 .(م1887-ـه1418)

 .(77/ 4)تفسيرالقرآن العظيم، البن كثير،  (2)
 .(258/ 2) المصدر السابق،  (3)
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 المطلب الثاني

 لترهيب في السنة النبوية الشريفةأسلوب الترغيب وا

األساليب في السنة النبوية الشريفة ، ومن بين هذه األساليب أسلوب الترغيب تنوعت 
 .الناس بالترغيب وتارة بالترهيب والترهيب ، فتارة يدعو الرسول 

 :عض األحاديث النبوية في الترغيبب -أوالً 
  :كثيرة ومها على سبيل المثال األحاديث النبوية التي تدعو الناس للترغيب 

 َيا: اْلَجن ةِ  ألْهلِ  َيُقولُ  الل هَ  ِإن   }:  قال رسول اهلل : ماُروي عن أبي سعيد الخدري قال -4
: َفَيُقوُلونَ  َرِضيُتْم؟ َهلْ : َفَيُقولُ  َيَدْيَك، ِفى َواْلَخْيرُ  َوَسْعَدْيكَ  َرب َنا َلب ْيكَ : َفَيُقوُلونَ  اْلَجن ِة، َأْهلَ 
، َيا َنْرَضى ال َلَنا َوَما  ُأْعِطيُكمْ  َأال: َفَيُقولُ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا ُتْعطِ  َلمْ  َما َأْعَطْيَتَنا َوَقدْ  َربِّ

، َيا: َفَيُقوُلونَ  َذِلَك؟ ِمنْ  َأْفَضلَ   َعَلْيُكمْ  ُأِحلُّ : َفَيُقولُ  َذِلَك؟ ِمنْ  َأْفَضلُ  َشْىء   َوَأىُّ  َربِّ
 .(1){ َبًداأَ  َبْعَدهُ  َعَلْيُكمْ  َأْسَخطُ  َفال ِرْضَواِنى،

 َأرَ  َفَلمْ  َوالن ارُ  اْلَجن ةُ  َعَلي   ُعِرَضتْ : فخطب، فقال ئًا،عن أصحابه شي بلغ رسول اهلل} -3
 َأَتى َفَما َقالَ  َكِثيرًا َوَلَبَكْيُتمْ  َقِلياًل  َلَضِحْكُتمْ  َأْعَلمُ  َما َتْعَلُمونَ  َوَلوْ  َوالش رِّ  اْلَخْيرِ  ِفي َكاْلَيْومِ 
 (2) {.ِمْنهُ  َأَشدُّ  َيْوم    الل هِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  َعَلى

وعليه ثوب   ،أتيت النبي  :قال ث به أبو ذر والترغيب ما حدّ  ،ومن أحاديث الرجاء -3
 اتَ مَ  م  ثُ  ، اهللاَل إِ  هَ لَ ال إِ  الَ بد  قَ ن عَ ا مِ مَ {: فقال ،وقد استيقظ ،وهو نائم، ثم أتيته ،أبيض

: لتُ قُ  ،قَ رَ ن سَ ا ِ وَ  ،ىنَ ن زَ ا ِ وَ : الَ ق؟ قَ رَ ن سَ ا ِ وَ  ،ىنَ ن زَ ا ِ وَ : لتُ قُ . ةنَ الج   لَ خَ  دَ اَل إِ  ،كلِ ى ذَ لَ عَ 
ا ذَ ر إِ و ذَ أبُ  انَ كَ وَ  ،ربي ذَ أَ  نفِ م أَ غِ لى رَ عَ  قَ ن سرَ ا ِ وَ  ،ىنَ ن زَ ا ِ وَ : الَ ؟ قَ قَ رَ ن سَ ا ِ وَ  ،ىنَ ن زَ وا ِ 
 (3)} ري ذَ نف أبِ أَ  غمِ ن رَ وا ِ : الا قَ ذَ هَ بِ  ثَ د  ح  

َمَعَنا َأُبو َبْكر  َوُعَمُر ِفي  ُكن ا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل الل ِه  { :قال أبو هريرة: أيضاً ومنها 
، َفَأْبَطَأ َعَلْيَنا َوَخِشيَنا َأْن ُيْقَتَطَع ُدوَنَنا َوَفزِْعَنا َفُقْمَنا ، ِمْن َبْيِن َأْظُهِرَنا   َنَفر  َفَقاَم َرُسوُل الل ِه 

َل َمْن َفِزَع َفَخَرْجُت َأْبَتِغي َرُسوَل الل ِه  ارِ  َفُكْنُت َأو  َفُدْرُت  ،َحت ى َأَتْيُت َحاِئًطا ِلَْلَْنَصاِر ِلَبِني الن ج 
بِ ، ِبِه َهْل َأِجُد َلُه َباًبا َفَلْم َأِجْد  يُع اْلَجْدَوُل َفِإَذا َرِبيع  َيْدُخُل ِفي َجْوِف َحاِئط  ِمْن ِبْئر  َخاِرَجة  َوالر 
َنَعْم َيا َرُسوَل : َأُبو ُهَرْيَرَة َفُقْلُت : َفَقاَل  َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل الل ِه  ،َفاْحَتَفْزُت َكَما َيْحَتِفُز الث ْعَلبُ 

                                                      

 .6548، رقم1327صصحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار،  (1)
، با رواه مسلم في (2) َوَتْرك  إ ْكثَار  ُسَؤال ه  َعمَّا اَل َضُروَرَة  ،ب َتْوق ير ه  صلى اهلل عليه وسلمصحيحه، ك َتاب اْلَفَضائ ل 

 .2358رقم، (1832/ 4) ،َوَنْحو  ذلك ،وما اَل َيَقعُ  ،َتْكل يف   أو اَل َيَتَعلَُّق ب ه   ،إليه
 .5827، رقم1216ص، باب الثياب البيض، كتاب اللباسصحيح البخاري،  (3)
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ِشيَنا َأْن ُتْقَتَطَع ُدوَنَنا ُكْنَت َبْيَن َأْظُهِرَنا َفُقْمَت َفَأْبَطْأَت َعَلْيَنا َفخَ : ُقْلُت ؟ َما َشْأُنَك : َقاَل ، الل ِه 
َل ِمْن َفِزَع َفَأَتْيُت َهَذا اْلَحاِئَط َفاْحَتَفْزُت َكَما َيْحَتِفُز الث ْعَلُب َوَهُؤاَلِء ا لن اُس َورَاِئي َفَفزِْعَنا َفُكْنُت َأو 

َلي  َهاَتْيِن َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َهَذا اْلَحاِئِط اْذَهْب ِبَنعْ  : َقالَ  ،َوَأْعَطاِني َنْعَلْيهِ ، َيا َأَبا ُهَرْيَرَة : َفَقاَل ،
َل َمْن َلِقيُت ُعَمرُ  ، َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  الل ُه ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه َفَبشِّْرُه ِباْلَجن ةِ  َما : َفَقاَل  ، َفَكاَن َأو 

َبَعَثِني ِبِهَما َمْن َلِقيُت َيْشَهُد َأْن اَل  َهاتَاِن َنْعاَل َرُسوِل الل ِه : ُقْلُت فَ ؟ َهاتَاِن الن ْعاَلِن َيا َأَبا ُهَرْيَرَة 
 :َفَقالَ ، َفَضَرَب ُعَمُر ِبَيِدِه َبْيَن َثْدَيي  َفَخَرْرُت اِلْسِتي ، ِإَلَه ِإال  الل ُه ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه َبش ْرُتُه ِباْلَجن ِة 

 ،َفِإَذا ُهَو َعَلى َأَثِري ،َفَأْجَهْشُت ُبَكاًء َوَرِكَبِني ُعَمرُ  َفَرَجْعُت ِإَلى َرُسوِل الل ِه ، اْرِجْع َيا َأَبا ُهَرْيَرَة 
، ِني ِبِه َلِقيُت ُعَمَر َفَأْخَبْرُتُه ِبال ِذي َبَعْثتَ  : ُقْلتُ ؟ َما َلَك َيا َأَبا ُهَرْيَرَة :  َفَقاَل ِلي َرُسوُل الل ِه 

َما ، َيا ُعَمُر :   َفَقاَل َلُه َرُسوُل الل هِ ، اْرِجْع : َقاَل  ، َفَضَرَب َبْيَن َثْدَيي  َضْرَبًة َخَرْرُت اِلْسِتي
َك َمْن َلِقَي ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َأَبَعْثَت َأَبا ُهَرْيَرَة ِبَنْعَليْ ، َيا َرُسوَل الل ِه : َقاَل ؟ َحَمَلَك َعَلى َما َفَعْلَت 

َفاَل َتْفَعْل َفِإنِّي َأْخَشى : َقاَل ، َنَعْم : َقاَل ، َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإال  الل ُه ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه َبش َرُه ِباْلَجن ِة 
 .(1)} َفَخلِِّهمْ :  َقاَل َرُسوُل الل ِه ، َفَخلِِّهْم َيْعَمُلوَن ،َأْن َيت ِكَل الن اُس َعَلْيَها 

يتاء ا  ، و بإقامة الصالةو  ، وعدم الشرك به شيئًا، بعبادة اهلل الخالصة لوجهه  ويرغب  
 ؟ اْلَجن ةَ  ُيْدِخُلِنى ِبَعَمل   َأْخِبْرِنى ، الل هِ  َرُسولَ  َيا:  َقالَ  َرُجال َأن   { فيقول ،الزكاة، وصلة الرحم 

 (2) } .  الر ِحمَ  َوَتِصلُ  ، الز َكاةَ  َوُتْؤِتى ، الص الةَ  َوُتِقيمُ  ، َشْيًئا ِبهِ  ُتْشِركُ  ال الل هَ  َتْعُبدُ :  َفَقالَ 

بذلك في  فقد رغب  ،فقد حظيت باهتمام رسول اهلل  ،أما تالوة كتاب اهلل ودراسته
 ونَ تُ يَ  ،هالل   وتِ يُ ن بُ مِ  يت  ي بَ فِ  وم  قِ  عِ مِ ا اجتِ مِ  {: قال أن رسول اهلل  حديث رواه أبو هريرة 

 ،ئكةُ اَل م المَ تهُ فَ حَ ، وَ ةُ حمَ تهم الرَ يَ شِ ، وغَ ينةُ كِ م السَ ليهِ ت عَ لَ زَ  نَ اَل م، إِ هُ ينَ ا بَ يمَ ه فِ ونَ سُ دارَ تَ ، ويَ اهللِ  ابَ تَ كِ 
 (3).} هندَ ن عِ يمَ فِ  اهللُ  همُ رَ كَ وذَ 

 .بعض األحاديث النبوية في الترهيب -ثانياً 
 َرُسولُ  َدَعا،  اأْلَْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ  َوَأْنِذرْ اآْلَيةُ  َهِذهِ  ُأْنِزَلتْ  َلم ا{: قال عن أبي هريرة -1

 الن ارِ  ِمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا،  ُلَؤي   ْبنِ  َكْعبِ  َبِني َيا : َفَقالَ ،  َوَخص   َفَعم   َفاْجَتَمُعوا ، ُقَرْيًشا الل هِ 
 ،الن ارِ  ِمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا َشْمس   َعْبدِ  َبِني َيا،  الن ارِ  ِمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا َكْعب   بنِ  ُمر ةَ  َبِني َيا، 
 َبِني َيا،  الن ارِ  ِمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا َهاِشم   َبِني َيا،  الن ارِ  ِمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا َمَناف   َعْبدِ  َبِني َيا

                                                      

يد  دخل اْلَجنََّة َقْطًعا  صحيح مسلم، كتاب (1) ، َباب الدَّل يل  على َأنَّ من َماَت على التَّْوح  يَمان   .31رقم، (58/ 1)اإْل 
 .5883، رقم1237صأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب فضل صلة الرحم،  (2)
 .5578قمر ، (2/867)صحيح، : لباني، قال األانيصحيح الجامع الصغير، لأللب( 3)
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 ِمنْ  َلُكمْ  َأْمِلكُ  اَل  َفِإنِّي الن ارِ  ِمنْ  َنْفَسكِ  َأْنِقِذي َفاِطَمةُ  َيا،  الن ارِ  ِمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َأْنِقُذوا اْلُمط ِلبِ  َعْبدِ 
  (1)} ِبَباَلِلَها َسَأُبلَُّها َرِحًما َلُكمْ  َأن   َغْيرَ  َشْيًئا الل هِ 
 ِمنْ  ُجْزء   َناُرُكمْ  {:قال  عن النبي ، من نار جهنم، فعن أبي هريرة ورهب رسول اهلل -2

َلتْ  َقالَ  َلَكاِفَيةً  َكاَنتْ  ِإنْ  الل هِ  َرُسولَ  َيا ِقيلَ  َجَهن مَ  َنارِ  ِمنْ  ُجْزًءا َسْبِعينَ   ِبِتْسَعة   َعَلْيِهن   ُفضِّ
(2) .} َحرَِّها ِمْثلُ  ُكلُُّهن   ُجْزًءا َوِستِّينَ 

 

 في حديثه الذي رواه ،ورهب من ذلك ،على خطورة  ترك الزكاة كما شدد رسول هللا -3

  ًَقطُّ  َكاَنتْ  َما َأْكَثرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاَءتْ  ِإال   َحق َها ِفيَها َيْفَعلُ  اَل  ِإِبل   َصاِحِب  ِمنْ  َما}:قائال  ،
 ِإال   َحق َها ِفيَها َيْفَعلُ  اَل  َبَقر   َصاِحبِ  َواَل ، َوَأْخَفاِفَها ِبَقَواِئِمَها َعَلْيهِ  َتْسَتنُّ  َقْرَقر   ِبَقاع   َلَها َوَقَعدَ 

 َوالَ ، ِبَقَواِئِمَها َوَتَطُؤهُ  ِبُقُروِنَها َتْنَطُحهُ  َقْرَقر   ِبَقاع   َلَها َوَقَعدَ ، َكاَنتْ  َما َأْكَثرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاَءتْ 
 َقْرَقر   ِبَقاع   َلَها َوَقَعدَ ، َكاَنتْ  َما َأْكَثرَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاَءتْ  ِإال   َحق َها ِفيَها َيْفَعلُ  اَل  َغَنم   َصاِحبِ 
 َيْفَعلُ  الَ  َكْنز   َصاِحبِ  َواَل ،  َقْرُنَها ُمْنَكِسر   َوالَ  َجم اءُ  ِفيَها َلْيَس  ِبَأْظاَلِفَها َوَتَطُؤهُ  ِبُقُروِنَها َتْنَطُحهُ 

 َفُيَناِديهِ  ِمْنهُ  َفر   َأتَاهُ  َفِإَذا،  َفاهُ  َفاِتًحا َيْتَبُعهُ  َأْقَرعَ  ُشَجاًعا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َكْنُزهُ  َجاءَ  ِإال   َحق هُ  ِفيهِ 
 َفَيْقَضُمَها ِفيهِ  ِفي َيَدهُ  َسَلكَ  ِمْنهُ  ُبد   اَل  َأنْ  رََأى َفِإَذا،  َغِني   َعْنهُ  َفَأَنا َخَبْأَتهُ  ال ِذي َكْنَزكَ  ُخذْ 

  (3).} اْلَفْحلِ  َقْضمَ 

  

  

                                                      

يَرَتَك اأْلَْقَرب يَن  : رواه مسلم في صحيحه، كتاب االيمان، َباب في َقْول ه  َتَعاَلى( 1) ْر َعش   274رقم ،(1/182 )َوَأْنذ 
. 

 .3265، رقم684صوأنها مخلوقة،  النار باب صفةاب بدء الخلق، ب، البخاري في صحيحه خرجهأ (2)
َكاة ، في صحيحه،  مسلمرواه  (3) َكاة ، َباب إ ْثم  َمان ع  الزَّ  .888رقم ،(2/684)ك َتاب الزَّ
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 المطلب الثالث

 والترغيب في االسالم أساليب الثواب

من األساليب التي على المربي أن ينتهجها في تربيته للنشء اسلوب الترغيب والترهيب 
؛ ألن األعمال التي يقوم في المرحلة األولى من حياة الطفلوضروريًا  ،يمثل دورًا مهماً  الترغيب"

أن "لذلك يجب  (1)".تحتاج إلى حافز يدفعه إلى القيام بها حتى تصبح سهلة ،بها ألول مرة شاقة
 ،يتدرج الطفل بعدها إلى الترغيب فيما عند اهلل من ثواب دنيوي ،يكون الترغيب خطوة أولى

خلقك ألجل أن يحبك  نْ س  حْ ثم يقال له أَ  ،فمثاًل يرغب الطفل في حسن الُخلق بالمكافأة ؛وأخروي
 (2)."ويرضى عنك، وهذا التدرج يناسب عقلية الطفل ،يقال ليحبك اهلل وأمك، ثم ،والدك

 :سالم ما يليليها اإلإواإلثابة التي دعا  ،والمكافأة ،ومن وسائل الترغيب 

 : وُممازحته ،إدخال السرور على الطفل بُمداعبته -4 

، يحبُّون الفرح ألن األطفال ؛يؤثر في نفسيته تأثيرًا عجيًبا ،والسرور ،حساس الطفل بالفرحإ
ولنا في رسول اهلل  دخال السرور على قلب الصبي سيجعله طفاًل سويًا مطيعًا،إوبالتالي فإن 
َكاَن {:َقالَ  فَعْن َأَنس   ،والسرور على ُنُفوس األْطفال ،كان ُيْدخل الَفَرح ألنه  ُأسوة حسنة؛

 ِإَذا َوَكانَ  َفِطيًما َأْحِسُبهُ  َقالَ  (3)ُعَمْير   َأُبو َلهُ  ُيَقالُ  َأخ   ِلي َوَكانَ  ُخُلًقا الن اسِ  َأْحَسنَ   الن ِبيُّ 
اَلةَ  َحَضرَ  َفُرب َما ِبهِ  َيْلَعبُ  َكانَ  ُنَغر   (4)النَُّغْيرُ  َفَعلَ  َما ُعَمْير   َأَبا َيا َقالَ  َجاءَ   َبْيِتَنا ِفي َوُهوَ  الص 
كذلك ، (5)} ِبَنا َفُيَصلِّي َخْلَفهُ  َوَنُقومُ  َيُقومُ  ُثم   َوُيْنَضحُ  َفُيْكَنُس  َتْحَتهُ  ال ِذي ِباْلِبَساطِ  َفَيْأُمرُ 
لذلك  ،دخال السرور على قلوب األبناءا  و  ،بتسامة في وجه الصبي هي نوع من الترغيباال

                                                      

 . 374منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص : انظر( 1)
 . 378 -377المرجع السابق، ص : انظر( 2)
َأبو ُعَمير بضم العين، تصغير ُعمر هو أبو ُعَمير بُن أبي َطْلَحَة، وأبو ُعَمير هو أخو أنس بن مالك أُلمه،  (3)

: ما فعل الصبي ؟ قالت ُأم سليم : خارجًا فلما عاد، قال وكان أبو طلحة ،ُأمهما ُأم سليم، مات وهو صغير
أسد : انظر .واروا الصبي: نها، فلما فرغ قالت، وقربت إليه الَعشاَء، فتعشى، ثم أصاب مهو أسكن ما كان

 .(5/264) الغابة
 .(5/223)لسان العرب، : ويجمع ن ْغرانًا، انظر ،وتصغيره ُنَغْير   ،النَُّغر طائر ُيشبه الُعْصُفورَ  (4)
، 6273، رقم1268صوقبل أن يولد للرجل،  ،دب، باب الكنية للصبيرواه البخاري في صحيحه، كتاب األ (5)

رقم ( 3/1682)، كتاب اآلداب، باب تحنيك المولود عن والدته وحمله صالح، في صحيحه ورواه مسلم
2157. 
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أو امسح  ،وصافحه (1) } َصَدَقة   َلكَ  َأِخيكَ  َوْجهِ  ِفي َتَبسُُّمكَ   { فابتسم في وجه ابنك أو ابنتك"
: كما أن اللمسة الدالة على المحبة" (2)".تشعره باألمان والحنان على رأسه من حين آلخر،

  (3)."لى رأس الطفل تشعر الطفل باألمانتكون في المصافحة، والمسح ع
  :اإلثابة بالمكاَفأة المادية  -3

المحبة بين الُمتهادين، ر دخال السرور على النفس، فهي تعمق أواصإالهديَّة لها أثر كبير في 
قين من األطفال ،والمكافآت المادية للمجيدين ،الهدايا فتقديم يزيدهم طموحًا في بذل  ،والمتفو 

 ،وفعل محمود ،ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل" :يقول الغزاليالمزيد من العطاء، 
  (4)."ويمدح بين أظهر الناس ،نبغي أن يكرم عليه، ويجازى عليه بما يفرح بهفي

ومن  ،وثوابهم على ما يفعلون من األمور اإليجابية ،ة ترغيب األبناءيموقد قدر السلف أه
يا بني ": قال لي أبي: يقول (6)سمعت إبراهيم بن أدهم :قال (5)ذلك ما رواه النضر بن الحارث

ومن  (7)"فطلبت الحديث على هذا ،ه فلك درهموحفظت ،لما سمعت حديثاً كبني اطلب الحديث، ف
بأن تزيد له في مصروفه لمدة أسبوع مثاًل إن : زيادة مصروفه"ومن األمور المشجعة للطفل 

فبعض اآلباء يظن أن حسن "فراط في العطايا المادية ولكن يجب الحذر من اإل ،(8)"أحسن
وتلبية  ،همه نفسه ،منعماً  فينشأ الولد مترفاً  والبذخ لألوالد؛ ،التربية متمثل في توفير النعيم

  (9)."غير مبال  باآلخرين ،رغباتها فحسب

 

                                                      

، قال 1856، رقم445والصلة عن رسول اهلل، باب صنائع المعروف، ص ،بررواه الترمذي في سننه، كتاب ال (1)
  .صحيح: األلباني

 .84ن شمسي باشا، صالحس ن ؟اأبناءك في هذا الزمكيف تربي  (2)
 .177، صسالم، لمرسيفن تربية األوالد في اإل (3)
 .(3/73)حياء علوم الدين، للغزالي، إ (4)
 اسمه كعب ابن الخزرج بن َعْمرو األنصاري األوسي الظَفر ي، له صحبة قديمة، وشهد مع رسول اهلل  (5)

 .(5/17)ُأسد الغابة : انظر.مشاهده، ُقتل بالقادسية، ال عقب له 
، ق ْيلَ  (6) ْجل يُّ ، َأُبو إ ْسَحاَق الع  َماُم، الَعار ُف، َسي ُد الزُّهَّاد  ْيُم بُن َأْدَهَم، الُقْدَوة، اإل  ، الَبْلخ يُّ، : إ ْبَراه  ، الُخَراَسان يُّ ْيم يُّ التَّم 

ْيُم بُن َأْدَهَم م نَ : َمْول ُدهُ .َنز ْيُل الشَّام   ، َوُتُوف يَ  ف ي ُحُدْود  الماَئة ، َكاَن إ ْبَراه  ، َوَكاَن َأُبْوُه َكث ْيَر الَمال  َوالَخَدم  : اأَلْشَراف 
 .(7/278)سير أعالم النبالء: هجري، َوَقْبُرُه ُيَزاُر، انظر162َسَنَة 

 .148السنة قبل التدوين، لمحمد عجاج الخطيب، ص (7)
 .177سالم، لمرسي، صفن تربية األوالد في اإل( 8)
 . 62بية األوالد، لعادل فتحي عبد اهلل، صأخطاء شائعة في تر  (9)
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 :ؤثر تأثيرًا كبيرًا على معنوياتهتقبيل الطفل ي -4

فهي سنة نبينا  ،وال يتحرج في ذلك ،يحرص على تقبيل أبنائه من حين آلخر"على المربي أن 
، المدرسةلى إوتحفيزه، فقبلة على جبين األوالد عند ذهابهم  ،وهي سبب في تشجيع الطفل، 

 َجاءَ  {: قالت فقد روت السيدة عائشة (1)."وعند عودتهم منها لها أثر كبير في نفس الطفل
ْبَيانَ  ُتَقبُِّلونَ  َفَقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن ِبيِّ  ِإَلى َأْعرَاِبي    َصل ى الن ِبيُّ  َفَقالَ  ُنَقبُِّلُهمْ  َفَما الصِّ

 َرُسولُ  َقب لَ  وعن أبي هريرة   (2){الر ْحَمةَ  َقْلِبكَ  ِمنْ  الل هُ  َنَزعَ  َأنْ  َلكَ  َأَوَأْمِلكُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ 
 َفَقالَ  َجاِلًسا الت ِميِميُّ  َحاِبس   ْبنُ  اأْلَْقَرعُ  َوِعْنَدهُ  َعِلي   ْبنَ  اْلَحَسنَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ 

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ِإَلْيهِ  َفَنَظرَ  َأَحًدا ِمْنُهمْ  َقب ْلتُ  َما اْلَوَلدِ  ِمنْ  َعَشَرةً  ِلي ِإن   اأْلَْقَرعُ 
وعنده األقرع بن حابس  الحسن  قّبل رسول اهلل : قال ُيْرَحمُ  الَ  َيْرَحمُ  اَل  َمنْ  َقالَ  ُثم   َوَسل مَ 

فنظر إليه  ،ما قّبلت منهم أحداً  ،إن لي عشرة من الولد { :األقرعجالسًا، فقال (3)التميمي 
 (4)} َمن ال َيرَحم ال ُيرَحم: قالثم  رسول اهلل 

 : مكافأة الطفل بمْدحه والدعاء له  -1

ل السرور ،مْدح المرب ي للطفل ، وخصوصًا على قلب الطفل وشكره م ن أكثر األشياء التي تدخ 
المديح  أو يحب ،ومن يحبهم ،ومدرسيه ،وأقاربه ،زمالئه: والثناء عليه أمام اآلخرين ،مدحه"

 (6)"ويكرم عليه ،وفعل حسن ،ليمدح الطفل بكل ما يظهر من خلق جميل"اذًا  (5)."أمامهم
فها هو ذا رسول  ،يجعله يتشجع على عمل المزيد من األعمال الحسنة وكذلك الدعاء له،

وفي  )7) } َأْعَطْيَتهُ  ِفيَما َلهُ  َوَباِركْ  َوَوَلَدهُ  َماَلهُ  َأْكِثرْ  الل ُهم   {: يدعو لخادمه أنس بقوله اهلل
والتشجيع على ، السنة النبوية ما يدلُّ على أهمية المدح والثناء، كوسيلة  من وسائل اإلثابة

                                                      

 .84؟، لحسن شمسي باشا، صانكيف تربي أبناءك في هذا الزم (1)
، 5888، رقم1238صومعانقته،  ،وتقبيله ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الولد (2)

ه  َوَفْضل  ذلك،  ،والعيال ،الصبيانأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب رحمته  َوَتَواُضع 
  .2317رقم  ،(4/1878)

واسمه فيما نقل فراس بن حابس بن عقال التميمي الدارمي،  ،األقرع بن حابس أخي بني مجاشع، األقرع لقب (3)
 .(8/581)فتح الباري: انظر .وكانت وفاة األقرع بن حابس في خالفة عثمان

  .5887، رقم1338، صومعانقته ،وتقبيله ،باب رحمة الولدأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب،  (4)
 .174سالم، لمرسي، صفن تربية األوالد في اإل( 5)
 .(م1885-ـه1475)بيروت-دار الكتب العلمية -1، ط48تهذيب األخالق، البن مسكويه، ص (6)
 .6344، رقم1284ص ،لخادمه دعوة النبيكتاب الدعوات، باب : خرجه البخاري في صحيحهأ (7)
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 الن اسِ  َأْسَعدُ  َمنْ {:أنه سأل رسول اهلل  من ذلك ما ُروي عن أبي هريرة و َطَلب العلم؛ 
لُ  َأَحد   اْلَحِديثِ  َهَذا َعنْ  َيْسأََلِني اَل  َأنْ  ُهَرْيَرةَ  َأَبا َيا َظَنْنتُ  َلَقدْ  َفَقالَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبَشَفاَعِتكَ   َأو 

 ِإال   ِإَلهَ  اَل  َقالَ  َمنْ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبَشَفاَعِتي الن اسِ  َأْسَعدُ  اْلَحِديثِ  َعَلى ِحْرِصكَ  ِمنْ  رََأْيتُ  ِلَما ِمْنكَ 
 (1) } َنْفِسهِ  ِقَبلِ  ِمنْ  َخاِلًصا الل هُ 

 :مكافأته بإعفائه من بعض التكاليف -5

فأما " :ثمَّ عندما تطلب منه هذه األشياء، تقول له فتكون من المكافأة أن تكلفه ببعض األشياء،"
 (2)".ليفة بالعمل مكافأًة على اجتهادهفيرفع عنه تك ،أحسنت في كذاأنت فلن تفعل شيئًا ألنك 

 :مكافأته بتركه يلعب فيما يحب -6

يستريح  ،أن يلعب لعبًا جميالً  ،وينبغي أن يؤذن له بعد االنصراف من الُكتاب" :يقول الغزالي
رهاقه ،ي اللعب؛ فإن منع الصبي من اللعبإليه من تعب المكتب، بحيث ال يتعب ف إلى  وا 

وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخالص  ،ويبطل ذكاءه ،قلبهيميت  التعلم دائماً 
 (3)."منه رأساً 

 ،فذلك يحفزه على الطالقة ،وعندما يجيب ،عندما يسأل بتشجيعه"وتكون المكافأة أيضًا  -7
 (4). "ال سكت وجبنا  و  والشجاعة،

  

                                                      

 .6577، رقم1328صأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار،  (1)
 .178، صسالم، لمرسيفن تربية األوالد في اإلانظر  (2)
 .(3/71)حياء علوم الدين، للغزالي، إ (3)
 .84ص ،ن شمسي باشاالحس ؟انكيف تربي أبناءك في هذا الزم (4)
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 :األبناءالضوابط التي يجب اتباعها أثناء مكافأة 
فإذا وعد إنسان ابنه بمكافأة له عند قيامه بأي عمل محبب  :االلتزام بتحقيق الوعد بالمكافأة -4

أي عمل جيد؛ فيجب  حفظ القرآن الكريم، أو المواظبة على الصالة مع الجماعة، أو: مثل
 َكانَ  ِفيهِ  ُكن   َمنْ  َأْرَبع   {:  الوفاء بالوعد، ويعتبر الزمًا عليه تطبيقًا لقول رسول اهلل 

 ِإَذا َيَدَعَها َحت ى النَِّفاقِ  ِمنْ  َخْصَلة   ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمْنُهن   َخْصَلة   ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا ُمَناِفًقا
َذا َخانَ  اْؤُتِمنَ  َذا َكَذبَ  َحد ثَ  َواِ  َذا َغَدرَ  َعاَهدَ  َواِ   (1).} َفَجرَ  َخاَصمَ  َواِ 

فإذا قام الطفل بتناول  فال ثواب على واجب،" شرط للعمل،أن ال تتحول المكافأة إلى  -2
 وال ينبغي أن يقدم إليه الثواب، فإنه ينال رضانا فقط، أو نام في الوقت المناسب، طعامه،

فإنه يستحق منَّا  أو أحد الجيران، أو قدم ألخيه األصغر، ،أما إذا جاء فأعطى أخته هدية
فحين يصل األمر بالطفل أال يؤدي شيئًا على اإلطالق إال بالتحايل " (2)"والتهنئة ،الثواب
 (3)."أو بإعطائه الثمن، فلن يفلح في شيء في مستقبل حياته ،عليه

وينبغي أن تتبع تلك  واستمرار، ،كافىء السلوك الجيد بسرعة"أن تكون بعد العمل مباشرة و -3
  (4)."بطاءإودون  ،المكافآت السلوك الحسن فوراً 

ال ينبغي أن تتأخر  -رحلة األخيرة من التشجيع وهي عندما يوصل قلب الطفل باهلل الم -4
 ،وفرصتها الطبيعية هي الفترة التي يبدأ الطفل فيها من ذات نفسه -كثيرًا على أي حال 
افعل كذا من أجل أن يرضى )عندئذ  يكون التشجيع هو  ويسأل عنه، ،يبحث عن الخالق

 (5)(.اهلل عنك

 

  

                                                      

 .2458، رقم578، صاإلمام البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب إذا خاصم فجرأخرجه  (1)
  .84ص ،ن شمسي باشاالحس ؟انكيف تربي أبناءك في هذا الزم (2)
 .377، صمنهج التربية اإلسالمية، محمد قطب (3)

 .85، صن شمسي باشاا؟ لحسانكيف تربي أبناءك في هذا الزم (4)
 . 377ص ، اإلسالمية، محمد قطبمنهج التربية : انظر( 5)
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 الرابعالمطلب 

 التربيـة بالعقـوبة

حاسم يضع األمور في ، فالبد إذن من عالج حين ال تفلح القدوة، وال تفلح الموعظة
 .وتكره ذكرها على اللسان ،؛ وبعض اتجاهات التربية الحديثة تنفر من العقوبةوضعها الصحيح

يحتاج ، فال وبالموعظة ،فقد يستغنى شخص بالقدوة ؛إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص
 ،ففيهم من يحتاج إلى الشدة مرة ،ولكن الناس كلهم ليسوا كذلك بال ريب ،في حياته كلها إلى عقاب

فالموعظة هي . وال أقرب سبيل ،وليست العقوبة أول خاطر يخطر على قلب المربي ،أو مرات
  (1).، والصبر الطويل على انحراف النفوس لعلها تستجيبالمقدمة، والدعوة إلى عمل الخير

 (2):الطريقة التي انتهجها اإلسالم في عقوبة الولد
 :والرحمة هي األصل ،معاملة الولد باللين -4

، فقال من ُمَعاذ النبي ونرى ذلك في طلب  َوَبشِّرَا وال  ،َيسِّرَا وال ُتَعسِّرَا {:لما أرسله إلى اْلَيَمن 
 ،الكذبو  ،العنف في التربية سيولدان الخوفو  ،فاستعمال القهر (3) }َوَتَطاَوَعا وال َتْخَتِلَفا ،ُتَنفِّرَا
 .بهذا تضيع هدف التربية من األصلو 

 :مراعاة طبيعة الطفل المخطئ في استعمال العقوبة -3

أحيانًا يلجأ المربي و  قد يحتاج آخر التوبيخ،و  فبعض األطفال ينفع معهم النظرة العابسة، 
 .كن طبقًا لشروط محددةلو  الستعمال العصا في حالة اليأس من نجاح الموعظة،

 .األشد ىالتدرج في المعالجة من األخف إل -4

لكل األطفال؛ بل يجب أن يبدأ و  في المعاملة اً واحد اً ن يستخدم المربي أسلوبأال يجوز  
نهاية بالضرب غير و  ،ثم الهجر ،، ثم التوبيخالخطأ ىبالمالطفة، ثم اإلشارة إلبالتوجيه، ثم 

 .المبرح

 :ومنها ،التي يجب أن يستخدمها المربي نبه إليها الرسول الكريم محمدوهذه األساليب 

                                                      

 .188منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص: انظر (1)
 .(577-2/566) سالم، لعلوانوالد في اإلتربية األ: انظر (2)
  .1733رقم، (3/1358)مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب تحريم الغدر،  ىرو  (3)
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 ِبَيِميِنكَ  َوُكلْ  الل هَ  َسمِّ  ُغاَلمُ  َيا {:مثلما قال سيدنا رسول اهلل  :الخطأ بالتوجيه ىاإلرشاد إل - أ
 .الخطأ كان بالتوجيه المؤثر المختصر ىهنا اإلرشاد إل (1). } َيِليكَ  ِمم ا َوُكلْ 

 عندما جاءت امرأة تسأل رسول اهلل (2)وذلك كما حدث مع الفضل :الخطأ مباشرة تصحيح  -ب
 َوَتْنُظرُ  ِإَلْيَها َيْنُظرُ  اْلَفْضلُ  َفَجَعلَ  َخْشَعمَ  ِمنْ  اْمرََأة   َفَجاَءتْ   الل هِ  َرُسولِ  َرِديفَ  اْلَفْضلُ  َكانَ  {

عن  كيف نهاه الرسول  (3)} اآْلَخرِ  الشِّقِّ  ِإَلى اْلَفْضلِ  َوْجهَ  َيْصِرفُ   الن ِبيُّ  َوَجَعلَ  ِإَلْيهِ 
 .دون كلمةو  بتحويل الوجه باإلشارة النظر

 ِبُأمِّهِ  َفَعي ْرُتهُ  َرُجاًل  َساَبْبتُ {: الذي قال  كما حدث مع أبي ذر: الخطأ بالتوبيخ ىاإلرشاد إل -ج
 الل هُ  َجَعَلُهمْ  َخَوُلُكمْ  ِإْخَواُنُكمْ  َجاِهِلي ة   ِفيكَ  اْمُرؤ   ِإن كَ  ِبُأمِّهِ  َأَعي ْرَتهُ  َذر   َأَبا َيا  الن ِبيُّ  ِلي َفَقالَ 
 َما ُتَكلُِّفوُهمْ  َواَل  َيْلَبُس  ِمم ا َوْلُيْلِبْسهُ  َيْأُكلُ  ِمم ا َفْلُيْطِعْمهُ  َيِدهِ  َتْحتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ  َأْيِديُكمْ  َتْحتَ 

إنك امرؤ فيك جاهلية، : هكذا وبخه رسول اهلل في قولهو  (4) .} َفَأِعيُنوُهمْ  َكل ْفُتُموُهمْ  َفِإنْ  َيْغِلُبُهمْ 
 .ثم وعظه بما يالئم المقام

  الل هِ  َرُسولُ  َنَهى {:في تبوك قال لّما تخلف كعب بن مالك عن النبي :اإلرشاد بالهجر -ـد
 َأمْ  الس اَلمِ  ِبَردِّ  َشَفَتْيهِ  َحر كَ  َهلْ  َنْفِسي ِفي َفَأُقولُ  َعَلْيهِ  َفُأَسلِّمُ   الل هِ  َرُسولَ  َوآِتي َكاَلِمَنا َعنْ 
 . أنزل اهلل توبتهم في القرآن الكريم ىحت (5) .{َلْيَلًة  َخْمُسونَ  َكَمَلتْ  َحت ى اَل 

ِبي   ُمُروا { حيث قال  :اإلرشاد بالضرب -ه اَلةِ  الص  َذا ، ِسِنينَ  َسْبعَ  َبَلغَ  ِإَذا ِبالص   َعْشرَ  َبَلغَ  َواِ 
 (6). } َعَلْيَها َفاْضِرُبوهُ  ِسِنينَ 

 (7) "أو أعدائه ،أو منافسيه ،قع العقوبة على طفل أمام أصدقائهأن نو  ال يجوز أبداً " -و

                                                      

 .5376، رقم1147صواألكل باليمين،  ،البخاري في صحيحه، كتاب األطعمة، باب التسمية على الطعام ىرو  (1)
ه َما  ،َوالشََّراب   ،َباب آَداب  الطََّعام  شربة، كتاب األومسلم في صحيحه،   .2722رقم، (3/1588)َوَأْحَكام 

حين ولى الناس، ، وثبت يومئذ مع رسول اهللوحنيناً مكة  هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب غزا مع رسول اهلل  (2)
أم  إال في خالفة عمر بن الخطاب، ولم يترك ولداً  ،هجري18وشهد معه حجة الوداع، مات في طاعون عمواس سنة

 (.4/183)أسد الغابة : انظر. تزوجها الحسن بن علي، ثم فارقها، فتزوجها أبو موسى األشعري ،كلثوم
 .1513، رقم316صصحيحه، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله،  أخرجه البخاري في (3)
 .6757، رقم1246صواللعن،  ،في صحيحه، كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب البخاري ىرو  (4)
، ولم يرد سالمه حتى تتبين توبته، كتاب االستئذان، باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً المصدر السابق،  (5)

لى متى تتبين   .6255، رقم1278ص ،توبة العاصيوا 
، 81صصحيح، : لباني بو داود في سننه، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، وقال األأرواه ( 6)

 .484رقم
 .تاذ عدنان السبيعيسة النفسية للمراهقين والشباب، لألالصح: عن نقالً  87، ص انبناءك في هذا الزمأكيف تربي  (7)
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وال ينبغي هتك ستر الطفل أو مكاشفته، السيما إذا ستره واجتهد في إخفائه، ألن هذا قد ال 
صرارًا على الخطأ دون مباالة بأحد ،جسارةيزيده إال  ال يجوز للمربي اللجوء للضرب إال و  "(1) ،وا 

، هود أن هناك من ال يصلح معهم ذلكولكن الواقع المش ،رب كل الطرق السالفة الذكر أوالً جيبعدما 
 ،وليس من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤالء ،واإلرشاد ،كلما زيد لهم في الوعظ أو يزدادون انحرافاً 

 ولكن فلنحذر أن نجعل من وسيلتنا في تربية... أو نتصنع الرقة الزائدة فنستنكر الشدة عليهم
ويزيد  ،فان ذلك نفسه يبعث على االنحراف ،ونتلمس لها األعذار ا،النفوس أن نجاريها في انحرافاته

وتربية الكبار لصالحهم  ،ن الحزم في تربية األطفالومن هنا كان البد من  شئ  م ،عدد المنحرفين
أو التهديد باستخدامها في بعض  ،ومن الحزم استخدام العقوبة ،هم أنفسهم قبل صالح اآلخرين

  (2)."األحيان
 :ضوابط العقوبة البدنية وشروطها

وهي تربية الطفل ال  ،ال بد من مراعاتها؛ لكي تحقق الغاية منها ،ضوابطلها  العقوبة البدنية -1
 ،والضرب ،إن التربية ال تعني الشدة" . كما يحدث عند كثير من اآلباء ،االنتقام للذات

نما هي مساعدة الناشئ للوصول إلى أقصى كمال ممكنوالتحقير، كما يظن الكثير هذا .. .، وا 
نّ  ليعالج  ؛ديننا الحنيف رفع التكليف عن الصغار، ووجه إلى العقاب كوسيلة مساعدة للمربي وا 

ك بعد سن التمييز كما يبدو من ب الرادع، وذلقد ال تصلح إال بالعقاب المناس ،حالة معينة
 َوُهمْ  َعَلْيَها ْضِرُبوُهمْ َوا ِسِنينَ  َسْبعِ  َأْبَناءُ  َوُهمْ  ِبالص الةِ  َأْوالَدُكمْ  ُمُروا }: الحديث النبوي الشريف

ل تعويد الطفل الصالة ال يصح قبل الضرب من أجالحديث الشريف أن ويفيد(3) ،{ َعْشر   َأْبَناءُ 
  (4)."نسذه اليكون التأديب بغير الضرب قبل ه قبل سن العاشرة ، ويحسن أن

 ،دعا إلى الرحمة فالرسول  ،ضربهم بقسوة وعنف من أكبر ما يرتكبه اآلباء نحو أوالدهم،" -2
  َقْلِبكَ  ِمنْ  الل هُ  َنَزعَ  َأنْ  َلكَ  َأَوَأْمِلكُ  { :ل أوالدهوقال لذلك األعرابي الذي لم يقب   ،والعطف

  (6)."، فما بالك بمن يضربهم بقسوة(5) } الر ْحَمةَ 

                                                      

 .(3/77) إحياء علوم الدين، للغزالي، : انظر (1)
 .181-187منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب، ص: انظر (2)
 .458، رقم81صصحيح، : لبانيبو داود في سننه، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، وقال األأرواه  (3)

 الناصر، محمد (الثواب والعقاب )تربية األطفال في رحاب اإلسالم  (4)
 http: //www.saaid.net/tarbiah/29.htm  

  .5888، رقم1238، صومعانقته ،وتقبيله ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الولد (5)
 .77واجب اآلباء نحو األبناء، ألحمد القطان، ص (6)
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أو التشهير به  ،من اللجوء للضرب ىهذا أولو " (1)."يعطي الفرصة إذا كان الخطأ للمرة األولى" -3
 (2)."أمام الناس

وليست  ،وتذكر أن الضرب للطفل وسيلة للتأديب ،فينبغي أن يكون الضرب آخر الدواء" -4
  (3)."نفذ أساليب التربية جميعهاستَ فال يكون ضرب  ما لم تُ  للعقاب،

 ،وكيفاً  ،وأن يكون متناسبًا مع الذنب كماً  ،نذارإأو  ،يجب أن يكون العقاب مسبوقًا بتنبيه" -5
 (4)."والفائدة مثل تأجيل الثواب، أما تأجيله فيفقده الجدوى ،ويوقع بعد اقتراف الذنب

فإذا  ،ألن ذلك سيؤدي إلى استهتاره بالتهديد ؛على المربي أن ال يكثر من التهديد دون العقاب" -6
 (5)."ولو مرة واحدة ليكون مهيباً  ،أحس المربي بذلك فعليه أن ينفذ العقوبة

 : قال عن النبي  (6)."والبطن ،الصدرو  ،الوجهو  ،عدم الضرب في األماكن المؤذية كالرأس" -7
ألنه لطيف يجمع المحاسن، فتجنب ضرب الوجه " (7) {اْلَوْجهَ  َفْلَيْجَتِنبْ  َأَحُدُكمْ  َقاَتلَ  ِإَذا}

 (8)."وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر اإلدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه

: قالتأنهافعن عائشة  أو بدافع االنتقام، (9)."يتم إيقاع العقوبة البدنية في حال الغضبأال " -8
  (10).{ إال َأْن تُْنَتَهَك ُحْرَمُة اهلل َفَيْنَتِقَم بها هلل، ِلَنْفِسِه في َشْيء  َقطُّ  وُل اهلل ما اْنَتَقَم َرسُ  }

 ،تكون ضربات غير شديدةو  ،إذا كان الولد دون الُحُلم ،ثالثةى أن تكون الضربات من واحدة إل -8
 اليدين أو الرجلين، أما إذا شارف الولد علي البلوغ ىعل ،بعصا غير غليظة ،موجعة وغير
ولفعالية العقاب  (11).العشرة فقط ىيزيد حتفله أن  ،ن الضربات الثالثة ال تردعأالمربي  ىورأ

                                                      

 .114، فن تربية األوالد في االسالم، لمرسي (1)
 .(2/571)الم، لعلوان، والد في االستربية األ( 2)
 .88ن شمسي باشا، صا؟ لحسانكيف تربي أبناءك في هذا الزم (3)
 86كيف تربي ابناءك في هذا الزمن الصعب، ص (4)
 . 387منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب ص : انظر( 5)
 .(2/577)سالم، لعلوان، والد في اإلتربية األ (6)
، ومسلم 25587، رقم528ص، الوجه فليجتنب العبد ضرب إذا العتق، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب( 7)

 .2612 رقم(4/2716)، الوجه ضرب عن النهي واآلداب، باب ،والصلة ،في صحيحه، كتاب البر
 .(16/165)، شرح النووي بصحيح مسلم (8)
 .114مرسي، صسالم، لفن تربية األوالد في اإل (9)
 .6126، رقم1257، ص"يس روا وال تعسروا" قول النبي: كتاب األدب، بابخرجه البخاري في صحيحه، أ (10)
 .(2/571)سالم، لعلوان والد في اإلتربية األ: انظر (11)
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 َحد   ِفي ِإال   َأْسَواط   َعْشَرةَ  َفْوقَ  َتْجِلُدوا الَ  {: وله يجب مراعاة أن ال يزيد عن عشر جلدات لق
 (1) } الل هِ  ُحُدودِ  ِمنْ 

ال تتأجج نيران  ىحت ،ال يترك األمر ألحد األخوةو  ،أن يقوم بالضرب بنفسه"وعلى المربي " -17
 (2)."المنازعاتو  األحقاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

، 1367صأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة اب كم التعزير واألدب،  (1)
 6857رقم

 .(2/571)والد في االسالم، لعلوان تربية األ (2)
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 املبحث الرابع
 الواألمثأسلوب القصص، 

 
 : ويشتمل على تمهيد، وأربعة مطالب

 .في القرآن الكريم ال، واألمثالقصص: ب األولـــــالمطل
في السنة النبوية  الالقصص، واألمث: المطلب الثاني

 .الشريفة
 .أثر القصة في تربية النشء :المطلب الثالث
 .في تربية النشء الأثر األمث: المطلب الرابع
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 التمهيد

 في اللغة، واالصطالح التعريف القصة، واألمث

 :في اللغة التعريف القصة، واألمث -أوالً 
في رْأسه : يقال، و القّصة معروفة، و الَقصُّ فعل القاّص إ ذا َقصَّ الق َصَص  :القصة في اللغة -أ

  أَْحَسنَ أَْحَسنَ   َعلَْيكَ َعلَْيكَ   نَقُصُّ نَقُصُّ   نَْحنُ نَْحنُ  : تعالىاهلل   ، ونحو قوليعني الجملة من الكالم: ق ّصة  

ها: ُنَبّين لك َأحسن البيان ،والقاّص : َأي( 3:يوسف) اْلقََصصِ اْلقََصصِ  ، الذي يْأتي بالق ّصة من َفص 
، الجمع من ذلك كله ُقَصص  ، و َقَصْصت الشيء إ ذا تتّبْعت َأثره شيئًا بعد شيء: يقالو 
.ق صاص  و 

(1) 
َية   :في اللغة الاألمث -ب ثل كلمُة َتْسو  ْثلههذا : يقال، م  ْبهه: كما يقال، َمَثله، و م  ا  ذا ، و َشَبُهه، و ش 

ْثُله في كذا: قيل الَمَثُل ، و هو ُمثَْيُل هذا: العرب تقول، و فهو ُمساو  له في جهة  دون جهة  ، هو م 
ْثَله  (2).الشيء الذي ُيضَرب لشيء مثاًل فيجعل م 

 :في االصطالح التعريف القصة، واألمث -ثانياً 
 (3)".القصص هي األخبار المتتابعة"، والقصة مفرد القصص :االصطالحالقصة في  -أ

 (4) ."الخبر عن حادثة غائبة من المخبر بها: هي" ةالقصو    

ضع و  أو ،، وهو نظيرهمقابلة شيء بشيء: "هو، و األمثلة جمع المثال: صطالحاألمثلة في اال -ب
تقريب ، و تشبيه شيء بشيء في حكمه إنها: "قال ابن القيمو  (5)".شيء ما ليحتذى فيه بما يفعل

 (6)".اعتبار أحدهما باآلخر، و أو أحد المحسوسين من اآلخر ،المعقول من المحسوس

  

                                                      

 .(1/13)، (قص: )لسان العرب، البن منظور، مادة: انظر(  1)
  .(77/076)، (مثل: )المصدر السابق، مادة: انظر( 2)
 .343التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ص(  3)
 .(م7994-ـه7474)بيروت-دار النفائس-3، ط01وقواعده، ص أصول في التفسير(  4)

 .030التعاريف، للمناوي، صالتوقيف على مهمات (  5)
-ـه7466)بيروت-دار الفكر، (797/ 7) صدقي محمد جميل العطار: باعتناءإعالم الموقعين، البن القيم، (  6)

 .(م7999
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 المطلب األول

 في القرآن الكريم الالقصص، واألمث

 :القصص في القرآن الكريم -أوالً 
 (87:النساء) َحِديثاا َحِديثاا   هِ هِ ــاللَّ اللَّ   ِمنَ ِمنَ   أَْصَدقُ أَْصَدقُ   وَمنْ وَمنْ  : قصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى

هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنـزلة ما يفترى من القصص " :قال ابن تيمية
قصص القرآن أحسن القصص و  .(1)".كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة ،المكذوبة

، (3:يوسف)اْلقُْرآنَ اْلقُْرآنَ   َهَذاَهَذا  إِلَْيكَ إِلَْيكَ   أَْوَحْينَاأَْوَحْينَا  بَِمابَِما  اْلقََصصِ اْلقََصصِ   أَْحَسنَ أَْحَسنَ   َعلَْيكَ َعلَْيكَ   نَقُصُّ نَقُصُّ   نَْحنُ نَْحنُ  : لقوله تعالى
 اأْلَْلبَابِ اأْلَْلبَابِ   أِلُولِيأِلُولِي  ِعْبَرةٌ ِعْبَرةٌ   قََصِصِهمْ قََصِصِهمْ   فِيفِي  َكانَ َكانَ   لَقَدْ لَقَدْ : كذلك هي أنفع القصص لقوله تعالىو 

القصص في القرآن ، و المقصود بالذكر من األقاصيص: "–رحمه اهلل–قال الرازي  (.111:يوسف)
 (2)".العبرة ال مجرد الحكاية

، احدةو  ردت كلها في سورةو  التي ،ومن أمثلة القصص في القرآن الكريم قصة يوسف 
  ِمنْ ِمنْ   ُكْنتَ ُكْنتَ   وإِنْ وإِنْ   اْلقُْرآنَ اْلقُْرآنَ   َهَذاَهَذا  إِلَْيكَ إِلَْيكَ   أَْوَحْينَاأَْوَحْينَا  بَِمابَِما  اْلقََصصِ اْلقََصصِ   أَْحَسنَ أَْحَسنَ   َعلَْيكَ َعلَْيكَ   نَقُصُّ نَقُصُّ   نَْحنُ نَْحنُ :يقول تعالى

 في تحليله لقصة يوسف  –رحمه اهلل–قف سيد قطب و  دـق، و (3: فـيوس) اْلَغافِلِينَ اْلَغافِلِينَ   لَِمنَ لَِمنَ   قَْبلِهِ قَْبلِهِ 
، خصائصها في كل شخصية، و ومع استيفاء القصة لكل مالمح الواقعية السليمة المتكاملة: "فقال
ذلك األداء الصادق ... في كل خالجة، فإنها تمثل النموذج الكامل لمنهج اإلسالم، و في كل موقفو 

 (3) ."واقعيته السليمة، و الرائع بصدقه العميق

  أَْنبَاءِ أَْنبَاءِ   ِمنْ ِمنْ   تِْلكَ تِْلكَ   :قال تعالى تكررت في أكثر من سورة، ،وهناك قصص أخرى لألنبياء

َذا  قَْبلِ قَْبلِ   ِمنْ ِمنْ   قَْوُمكَ قَْوُمكَ   وََل وََل   أَْنتَ أَْنتَ   تَْعلَُمَهاتَْعلَُمَها  ُكْنتَ ُكْنتَ   َماَما  إِلَْيكَ إِلَْيكَ   نُوِحيَهانُوِحيَها  اْلَغْيبِ اْلَغْيبِ  َذاَهٰ   اْلَعاقِبَةَ اْلَعاقِبَةَ   إِنَّ إِنَّ   فَاْصبِرْ فَاْصبِرْ   َهٰ

خبر قومه إنما ، و يا محمد اعلم أن قصة نوح: أي، والخطاب هنا لمحمد  (48:هود)  لِْلُمتَّقِينَ لِْلُمتَّقِينَ 
 (4).ال قومك فأوحاها اهلل إليك، و هو من أنباء الغيب التي لم تشهدها أنت

 

 
 

                                                      

 (.64/463) ، البن تيميةمجموع الفتاوى( 1)

 (.77/707)مفاتيح الغيب، للرازي ( 2)

 (.4/7936)لسيد قطبفي ظالل القرآن، ( 3)

 .(76/00)جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطبري : انظر( 4)
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 :في القرآن الكريم الاألمث -ثانياً 
أّنه سبحانه ، و احدة من اآليات القرآنية على أّن القرآن مشتمل على األمثالو  دّلت غير

  لََرأْيتَهُ لََرأْيتَهُ   َجبل  َجبل    َعلىَعلى  اْلقُرآنَ اْلقُرآنَ   هذاهذا  أَْنَزْلناأَْنَزْلنا  لَوْ لَوْ : قال سبحانه، العبرة، و للتفكيرضرب بها مثاًل للناس 

 (.34:الحشر)يَتَفكَّرونيَتَفكَّرون  لََعلَّهُمْ لََعلَّهُمْ   للناسللناس  نَْضربُهانَْضربُها  األْمثالُ األْمثالُ   وتِْلكَ وتِْلكَ   هللاِ هللاِ   َخْشيَةِ َخْشيَةِ   ِمنْ ِمنْ   ُمتَصدهعاا ُمتَصدهعاا   خاِشعاا خاِشعاا 
  أَْصلَُهاأَْصلَُها  طَيِّبَة  طَيِّبَة    َكَشَجرة  َكَشَجرة    طَيِّبَةا طَيِّبَةا   َكلَِمةا َكلَِمةا   َمثََلا َمثََلا   هُ هُ ــالله الله   َضَربَ َضَربَ   َكْيفَ َكْيفَ   تَرَ تَرَ   أَلَمْ أَلَمْ : أيضاً  وقال 

وعن ابن عباس في تفسير هذه اآلية أن الشجرة الطيبة " (24:إبراهيم)السََّماءالسََّماء  فِيفِي  وفَْرُعَهاوفَْرُعَها  ثَابِتٌ ثَابِتٌ 
الفرع في السماء بمعنى أن المسلم يعمل في األرض ، و األصل الثابت في األرض، و هو المؤمن

  (1)".فيبلغ عمله السماء

شأن ، النظائر، و استحضار العلماء المثل، و ضرب العرب األمثاللو " (2):الزمخشريقال 
المتخيل في صورة  تتركحتى ، رفع األستار عن الحقائق، و ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني

قمع لسورة ، و فيه تبكيت للخصم األلدو . الغائب كأنه مشاهد، و المتوهم في معرض المتيقن، و المحقق
 (3)".في سائر كتبه أمثاله، و ألمر ّما أكثر اللَّه في كتابه المبين، و األبىّ الجامح 

 (48:البقرة)ناراا ناراا   اْستَْوقَدَ اْستَْوقَدَ   الَِّذيالَِّذي  َكَمثَلِ َكَمثَلِ   َمثَلُهُمْ َمثَلُهُمْ  :قال تعالى

 

  

                                                      

 .(76/630)جامع البيان للطبري، (  1)
، النحوي الخوارزمي الزمخشري محمد بن عمر بن محمود القاسم المعتزلة، أبو العالمة، كبير:  الزمخشري( 2)

 ،والعربية البالغة في رأساً  وكان ،هجري401 سنة  خوارزم عمل من قرية - بزمخشر الكشاف، ولد"  صاحب
  .(74/344)سير أعالم النبالء: انظر(.هجري334 سنة: ت) .جيد نظم والبيان، وله ،والمعاني

 (ث7/793)، للزمخشري، الكشاف(  3)
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 المطلب الثاني

 في السنة النبوية الشريفة الالقصص، واألمث
 

 :القصص في السنة الشريفة -أوالً 
، ألن القصة لها دور كبير في التربية يقص على صحابته القصص؛ كان رسول اهلل 

 (1) ".النفوس ففي القصة سحر يسحر" تشد القارئ ،، وتؤثر فيه، و فهي تحرك الوجدان، التعليمو 
 ومن القصص التي ُذكرت على لسان نبينا محمد 

كان ذلك في ، و يشكو من أذى قريش الذي جاء إلى الرسول   (2)قصة خباب بن األرت -1
هو متوسد ببردة له في ظل ، و شكونا إلى رسول اهلل : يقول خباب ، أول الدعوة بمكة

 الر ُجلُ  ُيْؤَخذُ  َقْبَلُكمْ  َمنْ  َكانَ  َقدْ { :   فقال، أال تدعو لنا، أال تستنصر لنا: فقلنا، الكعبة
 َوُيْمَشطُ  ِنْصَفْينِ  َفُيْجَعلُ  رَْأِسهِ  َعَلى َفُيوَضعُ  ِباْلِمْنَشارِ  َفُيَجاءُ  ِفيَها َفُيْجَعلُ  اأْلَْرضِ  ِفي َلهُ  َفُيْحَفرُ 
 َحت ى اأْلَْمرُ  َهَذا َلَيِتم ن   َوالل هِ  ِديِنهِ  َعنْ  َذِلكَ  َيُصدُّهُ  َفَما َوَعْظِمهِ  َلْحِمهِ  ُدونَ  َما اْلَحِديدِ  ِبَأْمَشاطِ 
 َوَلِكن ُكمْ  َغَنِمهِ  َعَلى َوالذِّْئبَ  الل هَ  ِإال   َيَخافُ  اَل  ْوتَ َحْضَرمَ  ِإَلى َصْنَعاءَ  ِمنْ  الر اِكبُ  َيِسيرَ 

  (3).{َتْسَتْعِجُلوَن 

 ِبَها َدَخلَ  ِبَساَرةَ  ِإْبرَاِهيمُ  َهاَجرَ  { :فقال   قصة سيدنا ابراهيم  وكذلك قص رسول اهلل  -2
 ِبَها َفَأْرَسلَ  ِبَها ِإَلي   َأْرِسلْ  َأنْ  ِإَلْيهِ  َفَأْرَسلَ  اْلَجَباِبَرةِ  ِمنْ  َجب ار   َأوْ  اْلُمُلوكِ  ِمنْ  َمِلك   ِفيَها َقْرَيةً 
أُ  َفَقاَمتْ  ِإَلْيَها َفَقامَ   َعَلي   ُتَسلِّطْ  َفاَل  َوِبَرُسوِلكَ  ِبكَ  آَمْنتُ  ُكْنتُ  ِإنْ  الل ُهم   َفَقاَلتْ  َوُتَصلِّي َتَوض 

 (4).}ِبِرْجِلِه  َرَكَض  َحت ى َفُغط   اْلَكاِفرَ 

                                                      

  .793-796سالمية، محمد قطب، صمنهج التربية اإل(  1)

. هرةهو حليف بني ز : فبيع بمكة، وقيلباء في الجاهلية وهو خباب بن األرت بن تميم، وهو عربي، لحقه س  ( 2)
وهو من السابقين األولين إلى اإلسالم، كان سادس ستة في اإلسالم، وشهد بدرًا  :وقال ابن منده وأبو نعيم 

راش  ولما هاجر آخى رسول اهلل . وُأحدًا والمشاهد كلها مع رسول اهلل  بينه وبين تميم مولى خ 
مَّة، ونزل الكوفة ومات با  .(سنةهجري 31: ت)ها، وهو أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة، بن الص 

 .(6/94)سد الغابةأانظر 

، 7393صوالهوان على الكفر،  ،والقتل ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإلكراه، باب من اختار الضرب( 3)
 0943رقم

، 437صوعتقه،  ،وهبته ،، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربيأخرجه البخاري في صحيحه( 4)
 .6671رقم
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 َبِني َبْعَض  َسَألَ ،  ِإْسرَاِئيلَ  َبِني ِمنْ  َرُجاًل  َذَكرَ  َأن هُ  {  :من القصص التي ذكرها رسول اهلل و   -3
 ،َشِهيًدا ِبالل هِ  َكَفى:  َفَقالَ ،  ُأْشِهُدُهمْ  ِبالشَُّهَداءِ  اْئِتِني:  َفَقالَ ،  ِديَنار   أَْلفَ  ُيْسِلَفهُ  َأنْ  ِإْسرَاِئيلَ 

،  ُمَسمًّى َأَجل   ِإَلى ِإَلْيهِ  َفَدَفَعَها،  َصَدْقتَ : َقالَ ،  َكِفياًل  ِبالل هِ  َكَفى:  َقالَ ،  ِباْلَكِفيلِ  َفْأِتِني:  َقالَ 
َلهُ  ال ِذي ِلَْلََجلِ  َعَلْيهِ  َيْقَدمُ  َيْرَكُبَها َمْرَكًبا اْلَتَمَس  ُثم   َحاَجَتهُ  َفَقَضى اْلَبْحرِ  ِفي َفَخَرجَ   َفَلمْ ،  َأج 
 َزج جَ  ُثم  ،  َصاِحِبهِ  ِإَلى ِمْنهُ  َوَصِحيَفةً  ِديَنار   أَْلفَ  ِفيَها َفَأْدَخلَ  َفَنَقَرَها َخَشَبةً  َفَأَخذَ  َمْرَكًبا َيِجدْ 

 ِديَنار   أَْلفَ  ُفاَلًنا َتَسل ْفتُ  ُكْنتُ  َأنِّي َتْعَلمُ  ِإن كَ  الل ُهم  :  َفَقالَ ،  اْلَبْحرِ  ِإَلى ِبَها َأَتى ُثم  ،  َمْوِضَعَها
 َشِهيًدا ِبالل هِ  َكَفى:  َفُقْلتُ ،  َشِهيًدا َوَسأََلِني ِبكَ  َفَرِضيَ  َكِفياًل  ِبالل هِ  َكَفى:  َفُقْلتُ  َكِفياَل  َفَسأََلِني
نِّي،  َأْقِدرْ  َفَلمْ  َلهُ  ال ِذي ِإَلْيهِ  َأْبَعثُ  َمْرَكًبا َأِجدَ  َأنْ  َجَهْدتُ  َوَأنِّي،  ِبكَ  َفَرِضيَ   َفَرَمى َأْسَتْوِدُعَكَها َواِ 

 َفَخَرجَ ،  َبَلِدهِ  ِإَلى َيْخُرجُ  َمْرَكًبا َيْلَتِمُس  َذِلكَ  ِفي َوُهوَ  اْنَصَرفَ  ُثم   ِفيهِ  َوَلَجتْ  َحت ى اْلَبْحرِ  ِفي ِبَها
 اْلَمالُ  ِفيَها ال ِتي ِباْلَخَشَبةِ  َفِإَذا،  ِبَماِلهِ  َجاءَ  َقدْ  َمْرَكًبا َلَعل   َيْنُظرُ  َأْسَلَفهُ  َكانَ  ال ِذي الر ُجلُ 
ِحيَفةَ  اْلَمالَ  َوَجدَ  َنَشَرَها َفَلم ا َحَطًبا أِلَْهِلهِ  َفَأَخَذَها  ِباأْلَْلفِ  َفَأَتى َأْسَلَفهُ  َكانَ  ال ِذي َقِدمَ  ُثم  ،  َوالص 
 ال ِذي َقْبلَ  َمْرَكًبا َوَجْدتُ  َفَما ِبَماِلكَ  آِلِتَيكَ  َمْرَكب   َطَلبِ  ِفي َجاِهًدا ِزْلتُ  َما َوالل هِ :  َفَقالَ ،  ِديَنار  
 ِجْئتُ  ال ِذي َقْبلَ  َمْرَكًبا َأِجدْ  َلمْ  َأنِّي ُأْخِبُركَ :  َقالَ ،  ِبَشْيء   ِإَلي   َبَعْثتَ  ُكْنتَ  َهلْ :  َقالَ ،  ِفيهِ  َأَتْيتُ 
 الدِّيَنارِ  ِباأْلَْلفِ  َفاْنَصِرفْ ،  اْلَخَشَبةِ  ِفي َبَعْثتَ  ال ِذي َعْنكَ  َأد ى َقدْ  الل هَ  َفِإن  :  َقالَ ،  ِفيهِ 
 1))}  رَاِشًدا 

  :في السنة النبوية الشريفة الألمثا -ثانياً 
واألمثال أوقع في النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، ": (2)يقول الشيخ مناع القطان -

  (3)".اإلقناع وأقوم في
يستعين على تْوضيح المواعظ بضْرب  كان  من ضرب المثل ف لهذا أكثر رسول اهلل  

المثل بأشياء محسوسة، وملموسة يشاه ُدها النَّاس، وتقع َتحت حواس هم، وفي متناول أيديهم؛ 
ظة في النَّفس أشدَّ، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك  قال رسول : قال ليكون وْقع المْوع 

ةمَ { : اهلل ريحها طيِّب، وطْعُمها طيِّب، وَمَثل : َثل المؤِمن ال ذي يقرأ الُقرآن كمثل اأُلْتُرج 
طعُمها طيِّب، وال ريح لها، ومثل الفاجر ال ذي : المؤِمن ال ذي ال يقرأ الُقرآن كمَثل الت مرة

                                                      

 .6697، رقم404صوالديون باألبدان وغيرها،  ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض( 1)
 سنة ولد .السعودية في للقضاء العالي للمعهد السابق والمدير ،سني دين عالم، القطان مناع الشيخ القاضي(  2)

 في الدين أصول بكلية التحق،  الكريم القرآن حفظ، بمصر المنوفية محافظة من شنشور قرية في م7963
: ت)شتَّى،  موضوعات في كثيرة مؤلفات دراسته، له أثناء في المسلمين اإلخوان بجماعة القاهرة، التحق

  http: //ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة: انظر(.م7999سنة

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -3، ط699مناع القطان، صمباحث في علوم القرآن، (  3)
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يحانة ، ومَثل الفاجر ال ذي: يقرأ الُقرآن كمَثل الر  ال يْقرأ الُقرآن  ريحها طيِّب، وطعمها مر 
، وال ريح لها: كمثل الحنظلة  . (1)}طعُمها مر 

 

أرأْيُتم لو أن  نهرًا بباب { : قال ،فيها المثل وأيضًا م ن األحاديث الَّتي ضْرب النَّبيُّ  -
ال يْبقى من : أَحِدكم يغتسل مْنه كل  يوم َخمس مر ات، هل يبقى من دَرِنه شيء؟ قالوا

لوات الَخمس، يمحو اهلل بهن  الخطايا: دَرِنه شيء، قال  (2)}فذِلك مَثل الص 
 

إن مثلي، ومثل األنبياء { : قال ن رسول اهلل ع أبو هريرة  كذلك الحديث الذي رواهو  -
من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه، وأجمله إال موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس 

فأنا اللبنة، وأنا خاتم : هذه اللبنة؟ قالهال وضعت : يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون
   (3) .{النبيين

 

  

                                                      

 ،7617ص ،البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكالم أخرجه( 1)
 .191رقم، (7/349)فضيلة حافظ القرآن : ، ومسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين، باب3666مرق

، ومسلم 364رقم766صالصلوات الخمس كفَّارة، : ، كتاب مواقيت الصالة، بابأخرجه البخاري في صحيحه( 2)
د ومواضع الصَّالة، باب وترفع به  ،المشي إلى الصَّالة تمحى به الخطايا: في صحيحه، كتاب المساج 

 .001رقم، (7/406)الدَّرجات 

 .3333رقم، 147ص، رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين( 3)



 األساليب األسرية الفلسطينية لترسيخ العقيدة في قلوب األبناء

 162  

 الفصل الثاني

 المطلب الثالث

 أثر القصة في تربية النشء

 اً كبير  تأثيراً  تؤثر القصة ألن ؛أبنائهم تربية في بالقصص ستعينواي أن ونوالمرب اآلباء، ينصح -1
 كبيراً  انتباهاً  إليها ينتبه ،ما لقصة سماعه عند فالولد سواء، حد على والكبار األوالد، في
 ،القلوب على ساحر تأثير من لها ما ويدرك للقصة، الفطري الميل هذا يدرك واإلسالم"

  (1) ."والتقويم التربية، وسائل من وسيلة لتكون فيستغّلها

يستطيع أن  ،بلغه سهله ،نبياء، والصالحينينبغي للمربي أن يحكي للطفل قصص األ -2
، ومن هذه المواقف الطيبه مواقف طيبةيستوعبها، ويفهمها، ونغرس في نفسه أسس عقائدية، و 

يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، : المرأة التي قالت البنتهاقصة  :على سبيل المثال
ب اللبن بالماء، يا أماه، وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم أال يشا: لها فقالت

نك بموضع ال يراك عمر، وال منادي إف ،إلى اللبن فامذقيه بالماء يا بنية قومي: فقالت لها
 (2).عصيه في الخالءأيا أماه ما كنت ألطيعه في المأل، و : هاألمعمر، فقالت الصبية 

له تأثيراته النفسية، وانطباعاته الذهنية، وحججه المنطقية، "أسلوب القصص في التربية  -3
ستعمله القرآن الكريم فى كثير من المواطن، وال سيما فى أخبار الرسل مع اوالعقلية، وقد 
أحسن القصص، ونزل عليه أحسن  عليهقّص  بأن  رسولهعلى  اهلل  منَّ  أقوامهم، وقد

لذلك يلزم المربي حين يروي  (3)"، وتثبيتاعزماً  الحديث ليكون للناس آية، وعبرة، وللرسول 
 .القصة أن يستخلص مع أبنائه ما في القصة من العبر، والعظات

عاده في االستمتاع  أن الطفل يبدإ: ويقول الخبراء  ،زلفي القصه سحر يسحر النفوس منذ األ -4
يهوى قصص المغامرات، في  :وفي الرابعه ،بسماع القصه حين يبلغ الثانيه من العمر

 :لى القصص التي تعطيه المعلومات، والمعرفه، في السادسه، والسابعهإيميل : الخامسه
في العاشره،  ،لى معرفة الماضيإيميلون  :، والتاسعهةفي الثامن ،يستمتعون بالقصص الشعبيه

لعظماء، لى قصص اإفهم بحاجه  ،علىيبدأون باتخاذ القدوه، والمثل األ :عشره ةالحاديو 
 (4).والمخاطرات، والحروب

                                                      

 .793، صقطبمنهج التربية االسالمية، لمحمد ( 1)
 .(6/334)، البن الجوزي، انظر صفة الصفوة( 2)
 .(6/370)، علوانسالم، لتربية األوالد في اإل( 3)
  .734لحسان شمسي باشا، ص كيف تربي ابناءك في هذا الزمان؟ :انظر( 4)
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ينبغي للمربي أن يستفيد من قصص القرآن، والسنة، وُيْكث ر من عرض ذلك على أبنائه، " -5
وكذلك سير الصحابة، والتابعين لهم بإحسان من العلماء، واألبطال، وكذلك من قصص الواقع 

ُيَعل ق على القصة، ويطلب مما فيه فائدة، ويعرضها بأسلوب سهل مناسب لعقولهم، وتفكيرهم، و 
وليتجنب القصص  ، ويتعوَّدوا التفكير، واالستنتاج منهم ذكر الفوائد حتى يحسنوا اإلنصات،

د  الخيالية، وغير الواقعية أو القصص المكذوبة فهذا من باب الكذب، وهو محرَّم، ثم إنه يعو 
  (1)".األبناء على الكذب، واختالق القصص، ومن َثمَّ تكون التربية على شفا جرف  هار  

مثاًل ف ،يجب على اآلباء أن ينتبهوا لما ُيعرض على الشاشات من قصص، وصور متحركة -6
ما يخالف ما جاء  فيهاو  ت األطفال بغموضها، ورهبتها،حكايات الجن دخلت إلى مخيال"

له الصواعق، والبراكين،  ،الكتاب، والسنة أما قصص األساطير التي تتحدث عن إله البحر، وا 
وينبغي االنتباه إلى نوعية القصص التي يمكن  ،الم، وعقيدتهوغير ذلك فتتنافى مع قيم اإلس

 ،(كيمي)منها مغامرات على تنشئة، وتصورات الطفل مثل القصص المترجمة، و  ر سلباً أن تؤث
 (2)."، وغيرها(تان تان)و

ما  قصص المغامرات التي كثيراً " نتباه  لنوع آخر من القصص، وهوينبغي على المربيين اال -7
وهذا النوع غيرها، و  ،(رامبو ) ، و(طرزان ) و ،(سوبر مان ) مثل  ؛تطغى عليها المبالغات

يستهوي عادًة األطفال الذين هم في سن العاشرة فبعضها قد يكون له أهداف غير شريفة كأن 
طفال يتعلمون واللصوصية، وغير ذلك، كما أن األ يشتمل على حوادث مشجعة على التهور

 (3)".حترام القوانيناأن األبطال ينفذون كل ما يحلو لهم بأيديهم، وسالحهم المتطور دون 

 ،التي ال تتناسب مع أطفالنا ،لألسف فإن المكتبات، واألسواق مليئة بالقصص، والمسرحياتو  -8
نتباه حين شراء القصص لألطفال أن يختار القصص الجيدة، لذلك يجب على المربي اال

  (4).قصص الصحابة، والعلماءو  والهادفه، ونذكر على سبيل المثال قصص األنبياء،

 البشرية، وسيظل معها حياتها كلها على األرض، ال يزول،سحر القصة قديم قدم " -8
فال شك أن قارئ القصة، وسامعها ال يملك أن يقف موقفًا سلبيًا من  وأيًا كان األمر؛

يدس على مسرح  -أو على غير، وعي  ،على، وعي منه -فهو  .شخوصها، وحوادثها

                                                      

 .(6/364) سالم، لجاسر بركات، والد في اإلموسوعة تربية األ( 1)
 .733احسان شمسي باشا، ص تربي ابناءك في هذا الزمان ؟ كيف(  2)

طفال في ضوء دب األأ: نقاًلعن 733احسان شمسي باشا ، ص تربي ابناءك في هذا الزمان ؟ كيف(  3)
 .سالم، لنجيب الكيالنياإل

 .733 احسان شمسي باشا ، ص تربي ابناءك في هذا الزمان ؟ كيف: انظر(  4)
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ن بين نفسه، وبين أبطال الحوادث، ويتخيل أنه كان في هذا الموقف أو ذاك، ويروح يواز 
أو يملكه اإلعجاب، واإلسالم يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة،  ،أو يستنكر ،القصة فيوافق

ويدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب، فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية، 
  (1)".والتقويم

التي يريد أن يحكيها المربي ألبنائه على الفضيلة، -لذلك يجب أن تدور محاور القصة 
ألنهم ُيلبسون فيها  ؛نتباه لما ُيعرض من قصص، وأفالميجب على اآلباء االكما . وحسن الخلق

 .يلة ثوب الفضيلة بأفكارهم المنحلةذالباطل ثوب الحق، والر  الحق بالباطل،  فيلبسون

 

 

  

                                                      

 .796، صقطبالمية، لمحمد منهج التربية االس( 1)
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 الرابعالمطلب 

 في تربية النشء الأثر األمث

لكي تتحقق الغاية  ؛لى ذهن الطفلإيصال المقصود من المثل ى إيجب أن يحرص المربي عل -1
إذا سمعت المثل في " :منه، وهي العبرة، والعظة، قال ابن كثير روايًة عن بعض السلف قال

  وَماوَما  لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ   نَْضِربَُهانَْضِربَُها  ْمثَالُ ْمثَالُ األَ األَ   َوتِْلكَ َوتِْلكَ : ألن اهلل قال ،بكيت على نفسي ،القرآن فلم أفهمه

 (1)(43العنكبوت)اْلَعالُِمونَ اْلَعالُِمونَ   إَِلَّ إَِلَّ   يَْعقِلَُهايَْعقِلَُها

ّنها تؤثر في القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء في نفسه، أإن المقصود من ضرب األمثال " -2
وذلك ألّن الغرض في المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف على 

ويصير الحس مطابقًا للعقل، وذلك في نهاية اإليضاح، أال ترى أّن الترغيب إذا وقع ماهيته، 
كما يتأكد وقوعه إذا ُمّثل  ،في اإليمان مجّردًا عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب

ذا زهد في الكفر بمجّرد كما يتأكد إذا مثل بالظلمة،  ،الذكر لم يتأكد قبحه في العقول بالنور، وا 
  األْمثالاألْمثال  َوتِْلكَ َوتِْلكَ : ا أكثر اهلل تعالى في كتابه المبين، وفي سائر كتبه أمثاله، قال تعالىولهذ

 (2)(" 43:العنكبوت)لِلنهاسلِلنهاس  نَْضِربهانَْضِربها

يضرب  النفوس لترغيب الناشىء في الممثَّل به، وكذلك يضرب المربي المثل بما ترغب فيهو  -3
دناء  فالتمثيل إنما يصار" ،النفوس للتنكير بالممثَّل به المثل بما تكرهه إليه لكشف المعاني، وا 

ن كان حقيراً  كان المتمثل فإن كان المتمثل له عظيماً  ،المتوهم من المشاهد كان  به مثله، وا 
المثل إال بأمر استدعته حال الممثل  فليس العظم والحقارة في المضروب به ،المتمثل به كذلك

بالضياء والنور، وأن الباطل لما كان  تمثل له واضحا جلياً  أال ترى أن الحق لما كان ،له
 (3)".في الوهن، والضعف مثالً  بضده تمثل له بالظلمة، وكذلك جعل بيت العنكبوت

التذكير، والوعظ، : يستفاد منه أمور كثيرة، منها أن ضرب األمثال" على المربي أن يعلم -4
ل، وتصويره بصورة المحسوس، فإن والحث، والزجر، واالعتبار، والتقرير، وتقريب المراد للعق

بصورة األشخاص؛ ألنها أثبت في األذهان الستعانة الذهن فيها  األمثال تصور المعاني
  (4)".الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالشاهد بالحواس، ومن ثم كان

                                                      

 .( 7/43)تفسير القرآن العظيم، البن كثير، ( 1)
 .(6/00)مفاتيح الغيب، للرازي، (  2)
 القاهرة -، مكتبة دار التراث(444/ 7)براهيم، إبو الفضل أمحمد : البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق(  3)

 .بال طبعة

 .والتوزيع ،والنشر ،دار الفكر للطباعة-، بال طبعة)737/ 6)اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي، ( 4)
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وهنا يأتي دور رب المثل يزيل عن النفس يأسها، وقنوطها، ويحقق لها أملها، وتفاؤلها، ض -5
التي مرت على األمة اإلسالمية، وكيف  ،ستشهاد باألحداث التاريخية الصعبةاال المربي في
األحداث التي وقعت في المرحلة األولى  :ومثال على ذلك ،عليهم بالنصر بعد ذلك أن اهلل منَّ 

رون كأنها ق ،، ففي هذه الفترة برزت فيها قرون العصبية الجاهليةمن خالفة أبي بكر
الشيطان، وارتدت العرب عن اإلسالم، ومنع ممن ينتسبون إلى اإلسالم ظاهرًا الزكاة، ومنهم 

بإيمانه، وعزمه،  من أبطل الصالة، وبلغت الحالة حد اليأس، ولكن استطاع أبو بكر 
 .أن ُيعيد لدولة اإلسالم استقرارها، ويرّسخ لها عزتها، ونقاءها.. وجهاده، وقوة نفسه الكبيرة

ذلك لما استولى الصليبيون على كثير من البالد اإلسالمية، وعلى المسجد األقصى، وما وك
ستحرر على يد البطل المغوار  من كان يظن أن هذه البالد ، حوله ما يقارب قرنًا من الزمان

في معركة حطين الحاسمة، ويصبح لها من الكيان، والعزة، والمجد ما شّرف  (1)صالح الدين
 التاريخ؟

وكذلك  لما غزا المغول، والتتار العالم اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه، وفتكوا في األنفس، 
 (2)من كان يظن أن بالد اإلسالم ستحرر على يد البطل المقدام قطز ، واألعراض فتكًا ذريعاً 

 والعزة ما فخرت به األجيال؟ الحاسمة، ويصبح للمسلمين من المجد( عين جالوت)في معركة 
ن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تدفع شبابها، إن ال تفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر، وا 

، ومن الذلة ورجالها أن يصنعوا من اليأس أمالً ، ومن الهزيمة انتصارًا، ومن الضعف قوة
األمل، والتفاؤل؛ فإنه  في الولد هذه المعاني من  يفحين يضع المربة ، عزة، ومن الشتات وحد

محالة إلى ميدان الدعوة إلى اهلل، بل يكون جنديًا من جنودها، وفتًى جلدًا صبورًا  سيندفع ال
 (3).من فتيانها

هو ضرب للمثل بالقدوة يدفع المسلم إلى العمل، والتضحية، والثبات مهما : وضرب آخر للمثل -6
الذي لقي في سبيل الدعوة اإلسالمية  صاحب القدوة األول نبينا ، كانت العراقيل، والعقبات

وكتب السيرة فائضة بذكر هذه .. ما لقي من ألوان العذاب، وألوان االضطهاد، وأنواع األلم

                                                      

الدين، محرر القدس من يد الصليبيين،  صالح الناصر الملك شاذي، الملقب بن أيوب بن يوسف المظفر أبو( 1)
 لم يوماً  موته يوم وكان. وخمسمائة وثمانين تسع صفرسنة61في  ومحرر األزهر من يد الفاطميين، توفي

 .(1/739)وفيات األعيان، : ، انظرراشدينال الخلفاء فقد منذ بمثله والمسلمون اإلسالم يصب
ْلَطاُن الشَّه ْيُدالَمل كُ ( 2) ، َهَزمَ  اهلل   َعْبد   بنُ  ُقُطزُ  الد ْين   الُمَظفَُّرَسْيف السُّ ْنُهم الشَّام التََّتار، َوَطهَّرَ  الُمع ز يُّ  َعين   َيْوم م 

ْينَ  َثَمان   الَقْعَدة ، َسَنةَ  ذ ي70ف ي َجاُلوت، ُقتل ت   َوَخْمس   عالمأ سير: انظر .الّسلطَنة ف ي َسَنةً  َيكملْ  ماَئة ، َوَلمْ  َوس 
 .(70/433)النبالء

 .(6/047)سالم، لعلوان، انظر تربية األوالد في اإل( 3)
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الذين جاهدوا  األمثال، واألخبار، وأصحاب القدوة من الرعيل األول من أصحاب رسول اهلل 
بإيمان كالجبال، فما وهنوا، وال في اهلل حق جهاده، ودخلوا محنة الدعوة في المرحلة المكية 

استكانوا، وال ضعفوا، بل زادتهم المحن، والشدائد إيمانًا وتسليمًا، وأخبارهم في الثبات، 
والصبر كثيرة، ومستفيضة، فهؤالء لهم من المواقف المشرفة، والتضحيات الخالدة  ،والتضحية

ي  في الولد هذه المعاني من فحين يضع المرب ،ما تفتخر به األجيال على مر العصور واأليام
ستنطبع  –وال شك  -مواقف التضحية، والصبر، والثبات في تبليغ دعوة اإلسالم؛ فإن الولد 

فعندئذ يتخذ في حياته طريقًا ..في تصوره هذه المواقف، وتسري معانيها إلى نفسه، وقلبه
  أُولَئِكَ أُولَئِكَ  : ه بقولهللقدوة، فينهج نهجهم، ويمشي على طريقتهم، ويصبح ممن عناهم اهلل سبحان

الحكايات : "قال اإلمام أبوحنيفة رحمه اهلل (1)(87:األنعام( اْقتَِدهِ اْقتَِدهِ   فَبِهَُداُهمُ فَبِهَُداُهمُ   هُ هُ ــاللَّ اللَّ   َهَدىَهَدى  الَِّذينَ الَِّذينَ 
 (2)".عن العلماء، ومحاسنهم أحب إلّي من كثير من الفقه، ألنها آداب القوم

من خالل هذه األمثلة يتضح لنا أن ضرب األمثال وسيلة ممتازة لتقريب المعاني، ومدى "
الفائدة في ضرب المثل يتوقف على براعة العمل في التصوير المطابق للفكرة التي يريد توصيلها 

 (3)". للطالب، وتساعد على تصوير المعاني، وتجسيدها، وتسهل الفهم، وتثبت المعاني في الذاكرة

 

                                                      

 .(6/043) سالم، لعلوان،تربية األوالد في اإل: انظر ( 1)
سالمية مكتبة المطبوعات اإل-6، ط3عبد الفتاح أبو غدة، ص: رسالة المسترشدين، للحارث المحاسبي، تحقيق( 2)

 .بحلب

 .76في التربية والتعليم، ص أساليب النبي ( 3)

 www.orwh1.com/vb/attachment.php?attachmentid 
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 المطلب األول

 .تقصير األسرة في تربية األبناء
من أسباب االنحراف العقدي تقصير األسرة في تربية األبناء، وذلك بتنصل بعض األسر 

جانب، وتترك فيها جوانب أخرى من عن واجبها التربوي، أو التربية القاصرة التي تهتم فيها األسرة 
 ني،تهتم بالغذاء البد مهمة، مثل أن تهتم بجانب الدراسة، والتعليم، وتهمل جانب التربية الدينية،

فكثير من اآلباء، واألمهات يظن أن حسن التربية يقتصر على الطعام  ،"وُتهمل الغذاء الروحي
أو  ،الطيب، والشراب الهنيء، والكسوة الفاخرة، والظهور أمام الناس بأحسن الصور، وأبهاها ناسين

متناسين أن بناء الروح، وغرس األخالق الكريمة أهم من بناء الجسم، فالروح تطلب غذاءً  أال هو 
 إالر لها ذلك تيسيوتطلب زادًا أال هو تقوى اهلل، وتطلب وقودًا أال هو عبادة اهلل، وال  طاعة اهلل،
بناء األجسام، وأهملنا بناء فال فالح ألبنائنا إذا اهتممنا ب ،العمل على غرس القيم فيهابالتدريب، و 

   (1)".الروح

: لى اآلباء فقال إدما أراد أن يبني األجيال اهتم بتربيتها، ووكل هذه المهمة ـالم عنـواإلس
ا  وأَْهلِيُكمْ وأَْهلِيُكمْ   أَْنفَُسُكمْ أَْنفَُسُكمْ   قُواقُوا  آَمنُواآَمنُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   أَيَُّهاأَيَُّها  يَايَا﴿  انَارا   َمََلئَِكةٌ َمََلئَِكةٌ   َعلَْيَهاَعلَْيَها  واْلِحَجاَرةُ واْلِحَجاَرةُ   النَّاسُ النَّاسُ   وقُوُدَهاوقُوُدَها  نَارا

يا َمن : أي( "6: التحريم)﴾  يُْؤَمُرونَ يُْؤَمُرونَ   َماَما  ويَْفَعلُونَ ويَْفَعلُونَ   أََمَرُهمْ أََمَرُهمْ   َماَما  هَ هَ ــاللَّ اللَّ   يَْعُصونَ يَْعُصونَ   ََل ََل   ِشَدادٌ ِشَدادٌ   ِغََلظٌ ِغََلظٌ 
﴾ موصوفة بهذه  ُقوا َأْنُفَسُكْم، وَأْهل يُكْم َناًرامنَّ اهلل عليهم باإليمان، قوموا بلوازمه، وشروطه؛ فـ﴿ 

أمَر اهلل، والقيام بأمره امتثااًل، ونهيه اجتناًبا، والتوبة عمَّا األوصاف الفظيعة، ووقاية األنفس بإلزامها 
جبارهم على أمر اهلل،  ُيسخط اهلل، ويوج ب العذاب، ووقاية األهل، واألوالد، بتأديبهم، وتعليمهم، وا 
، فال يسلم العبد إالَّ إذا قام بما أَمر اهلل به في نفسه، وفيما يدخل تحت واليته من الزوجات، واألوالد

 (2)."وغيرهم ممن هو تحت، واليته، وتصرُّفه

وقد أجرى علماء اإلحصاء في مصر إحصاءات على بعض البيوت، فوجدوا أن اإلخوة في 
، ومع ةالبيت الواحد، وفي ظروف بيئية واحدة، وأب واحد، وأم واحدة، ويتعلمون في نفس المدرس

ذلك كان أحد األبناء مستقيمًا ملتزمًا، وكان اآلخر منحرفًا، فلمَّا بحثوا عن السبب، وجدوا أن الولد 
المستقيم كانت فترة تربيته، وطفولته في وقت مرض أبيه، ومالزمته  للبيت لمدة ست سنوات، فأخذ 

                                                      

 .39اهلل، ص أخطاء شائعة في تربية األوالد، لعادل فتحي عبد( 1)

، 469صعبد الرحمن بن معال اللويحق، : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، للسعدي، تحقيق( 2)
 .(م 7990-هـ 7074)بيروت-مؤسسة الرسالة -7ط
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االختالط  برفاق  أو ،ن البيتهذا الولد أكبر ق ْسط من الرعاية، والتربية، ولم يجد الفرصة للخروج م
والده في فترة تربيته، وتنشئته كان  بن اآلخر المنحرف كان سبب انحرافه أنفي حين أن اال ،السوء

ألنه نشأ بدون مراقبة  ؛تاجرًا، وكان كثير األسفار، فانحرف الولد رغم المال الكثير، وَسَعة العيش
همال تربية األبناء على العقيدة السليمة يأتي نتيجة إلذلك فإن  (1).األب، وشّب بال توجيه، وال تربية

 :منهاعدة، أسباب 

؛ حتى ينشأ جيل ليمها؛ بسبب عدم االهتمام بتعلمها، وتعجهل بالعقيدة الصحيحة عند اآلباءال -1
وهذا "؛ الباطل حقًّا؛ فيعتقد الحق باطاًل، و ال يعرف الحالل من الحرامال يعرف تلك العقيدة، و 

وقع فيه، وأقره، ودعا إليه،  ،ذمهيعرف الجاهلية، والشرك، وما عابه القرآن، و  ألنه إذا لم
 (2)."وبه، وحسنه، وهو ال يعرفوص

ُب األعمى لما عليه اآلباء، واألجداد، والتمسك بالعادات، والتقاليد،  :ومن األسباب أيضاً  -2 الّتعصُّ
  أَْنَزلَ أَْنَزلَ   َماَما  اتَّبُِعوااتَّبُِعوا  لَهُمُ لَهُمُ   قِيلَ قِيلَ   َوإَِذاَوإَِذا :   ولو كانت باطلة، وترك الشرع، وهو الحق؛ كما قال

  وََل وََل   َشْيئااَشْيئاا  يَْعقِلُونَ يَْعقِلُونَ   ََل ََل   آبَاُؤهُمْ آبَاُؤهُمْ   َكانَ َكانَ   أََولَوْ أََولَوْ   آبَاَءنَاآبَاَءنَا  َعلَْيهِ َعلَْيهِ   أَْلفَْينَاأَْلفَْينَا  َماَما  نَتَّبِعُ نَتَّبِعُ   بَلْ بَلْ   قَالُواقَالُوا  هُ هُ ــاللَّ اللَّ 

 (177:البقرة) يَْهتَُدونَ يَْهتَُدونَ 

فكيف ينشأ  ،افتقاد القدوة الحسنة عند الوالدين ،وكذلك من األسباب الرئيسة في انحراف العقيدة -3
 فعلى سبيل المثال ظاهرة الكذب فمن ،يدة، وهو يرى أبويه على نقيض ذلكالطفل سليم العق

الخطأ أن نظن أّن الطفل الصغير ال يفر ق بين الكذب، والصدق، فالطفل يولد على الفطرة، "
فالطفل الذي يأمره والده أن ...ه التي تحيط بهولكنه يتعّلم الكذب أو الصدق، واألمانة من بيئت

يجيب على الهاتف بأّنه غير موجود، أو اأُلم التي تطلب من ابنتها أن تجيب عنها جارتها 
كي تتخلص من زيارة جارتها لها، هذا الطفل أو الطفلة يصعب عليهما  ؛بأّنها غير موجودة

ن نكذب أمام الطفل بدعوى أّنها كذبة تعّلم الصدق، وتجّنب الكذب في المستقبل، وال يجوز أ
 (3)".بيضاء

خصوصًا في انحراف األبناء كذلك النزاع، والشقاق بين الزوجين عاماًل مؤثرًا، وسببًا وجيهًا  -4
فعلى الوالدين أال يثيرا  فإن هذا األمر يؤدي بدوره إلى انحراف األوالد،" ؛همعندما يحدث أمام

                                                      

 .(70/9163)، للشيخ الشعراويتفسير الشعراوي، : انظر( 1)
 .(7/313)مدارج السالكين، البن القيم، (  2)
 .730صيف تربي أبناءك في هذا الزمان، للدكتور حسان شمسي باشا، ك(  3)
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ظهار إالخالف، والشقاق أمام األبناء، وعلى كل منهم أن يلتمس العذر لآلخر، وال يبادر في 
شاعتها لئال يتصدع بنيان األسرة، ويظهر االنحراف بين األبناء لما يرونه من ا  األخطاء، و 

  (1)".شقاق بين الوالدين

إلى التشرد، واالنحراف، وقد تكون عاقبة هذه المشاكل أن يحدث الطالق الذي يؤدي أحيانًا      
 . وبالتالي ُيحرم األبناء من توجيهات اآلباء، وتربيتهم التربية الصحيحة

 

  

                                                      

 .39صوالد، لعادل فتحي عبد اهلل، خطاء شائعة في تربية األأ( 1)
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 المطلب الثاني

 ةــة السيئــالصحب

عالقة اجتماعية ال يكاد ينفك عنها  فالصحبة" ال شك أن الرفقة، والصحبة ضرورة لالنسان
فإذا صلحت " (1).النفسية، واالجتماعية، والثقافيةوهي ذات أثر كبير في حياة المرء  تاريخ اإلنسان،

ذا كانت صحبة  ، وال يختلف اثنان أن "سوء فسد اإلنسان إال من رحم اهللالرفقة صلح اإلنسان، وا 
انحراف الولد النفسي، والخلقي، وال سيما إن كان الولد بليد  فيالعوامل أكبر الخلطة الفاسدة من 

فسرعان ما يتأثر بمصاحبة األشرار، ومرافقة الفجار،  ،متميع الخلق ،ضعيف العقيدة ،الذكاء
نوسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات، وأقبح األخالق ه اآلباء،  ، وا  اإلسالم بتعاليمه التربوية، وجَّ

ههم أن يحذروا من خلطاء الشر، ورفقاء  ، كماوالمربين إلى أن يراقبوا أوالدهم مراقبة تامة وجَّ
  (2)".السوء

اِلحِ  اْلَجِليسِ  َمَثلُ }:على اختيار األصدقاء  في قوله  لذلك شجع الرسول   الص 
 َأوْ  َتْشَتِريهِ  ِإم ا اْلِمْسكِ  َصاِحبِ  ِمنْ  َيْعَدُمكَ  اَل  اْلَحد ادِ  َوِكيرِ  اْلِمْسكِ  َصاِحبِ  َكَمَثلِ  الس ْوءِ  َواْلَجِليسِ 

فصحبة الصالحين  (3) { َخِبيَثةً  ِريًحا ِمْنهُ  َتِجدُ  َأوْ  َثْوَبكَ  َأوْ  َبَدَنكَ  ُيْحِرقُ  اْلَحد ادِ  َوِكيرُ  ِريَحهُ  َتِجدُ 
كما حصل للكلب الذي كان مع أصحاب الكهف فقد شملته بركتهم فأصابه  ،ينتفع بها حتى البهائم

أما صحبة األشرار  أصابهم من النوم على تلك الحال العجيبة، وصار له ذكر، وخبر، وشأن، ما
الخسارة كل الخسارة، والندم كل الندم، فهم يشجعون على فعل المعاصي، والمنكرات، ويرغبون فإنها 

فقرين السوء إن ، فيها، ويفتحون لمن جالسهم، وخالطهم أبواب الشرور، ويسهلون له سبل المعاصي
فهو كنافخ  ،، والسكوت على شرهافر من الرضا بما يصنعلم تشاركه في إساءته، أخذت بنصيب و 

كير على الفحم الملوث، وأنت جليسه القريب منه يحرق بدنك، وثيابك، ويمأل أنفك بالروائح ال
  (4)".الكريهة

ذا  واهلل ، صاحب األشرار كانوا عليه وباالً  فإذا صاحب اإلنسان األخيار زادوه خيرًا، وا 
  َربَّهُمْ َربَّهُمْ   يَْدُعونَ يَْدُعونَ   الَِّذينَ الَِّذينَ   َمعَ َمعَ   نَْفَسكَ نَْفَسكَ   َواْصبِرْ َواْصبِرْ  :  أمرنا بمصاحبة أهل التقوى، وااليمان فقال

                                                      

 .744كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، للدكتور حسان شمسي باشا، ص(  1)

 .(6/040)سالم، لعلوان، تربية األوالد في اإل(  2)
، ومسلم في 6767، رقم436في العطار وبيع المسك، صأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب (  3)

 ، يَن َوُمَجاَنَبة  ُقَرَناء  السُّوء  ال ح  ، َباب إستحباب ُمَجاَلَسة  الصَّ َلة  َواآْلَداب  ، (4/6660)صحيحه، ك َتاب اْلب ر  َوالص 
 .6064رقم

 74 ، صصدارات موقع رسول اهلل إعفيفي، من صالحون مصلحون، لشعبان ( 4)
http: //d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single5/ar_salehon 
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ْنيَا  اْلَحيَاةِ اْلَحيَاةِ   ِزينَةَ ِزينَةَ   تُِريدُ تُِريدُ   َعْنهُمْ َعْنهُمْ   َعْينَاكَ َعْينَاكَ   تَْعدُ تَْعدُ   وَلوَل  وْجَههُ وْجَههُ   يُِريُدونَ يُِريُدونَ   واْلَعِشيِّ واْلَعِشيِّ   بِاْلَغَداةِ بِاْلَغَداةِ  ْنيَاالدُّ   تُِطعْ تُِطعْ   وَلوَل  الدُّ

 (.28:الكهف)  ِذْكِرنَاِذْكِرنَا  َعنْ َعنْ   قَْلبَهُ قَْلبَهُ   أَْغفَْلنَاأَْغفَْلنَا  َمنْ َمنْ 
  َعلَىَعلَى  الظَّالِمُ الظَّالِمُ   يََعضُّ يََعضُّ   َويَْومَ َويَْومَ  :لنا عاقبة مرافقة أصحاب السوء فقال  كما بين اهلل 

ُسولِ   َمعَ َمعَ   اتََّخْذتُ اتََّخْذتُ   لَْيتَنِيلَْيتَنِي  يَايَا  يَقُولُ يَقُولُ   يََدْيهِ يََدْيهِ  ُسولِ الرَّ   **  َخلِيَلا َخلِيَلا   فَُلناا فَُلناا   أَتَِّخذْ أَتَِّخذْ     لَمْ لَمْ   لَْيتَنِيلَْيتَنِي  وْيلَتَىوْيلَتَى  يَايَا  **  َسبِيَلا َسبِيَلا   الرَّ

ْكرِ   َعنِ َعنِ   أََضلَّنِيأََضلَّنِي  لَقَدْ لَقَدْ  ْكرِ الذِّ ْيَطانُ   وَكانَ وَكانَ   َجاَءنِيَجاَءنِي  إِذْ إِذْ   بَْعدَ بَْعدَ   الذِّ ْيَطانُ الشَّ ْنَسانِ   الشَّ ْنَسانِ لإِْلِ ، (28-27:الفرقان) َخُذوَلا َخُذوَلا   لإِْلِ
ءُ  :أيضاً  وقال ءُ اأْلَِخَلَّ إن عداء ( "67:الزخرف) اْلُمتَّقِينَ اْلُمتَّقِينَ   إَِلَّ إَِلَّ   َعُدو  َعُدو    لِبَْعض  لِبَْعض    بَْعُضهُمْ بَْعُضهُمْ   يَْوَمئِذ  يَْوَمئِذ    اأْلَِخَلَّ

 األخالء لينبع من معين ودادهم، لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر، ويملي بعضهم
 ،واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضالل، وعاقبة الشر ،فاليوم يتالومون، لبعض في الضالل

فهؤالء مودتهم باقية  ،واليوم ينقلبون إلى خصوم يتالحون، من حيث كانوا أخالء يتناجون إال المتقين
  (1)."فقد كان اجتماعهم على الهدى، وتناصحهم على الخير، وعاقبتهم إلى النجاة

أي كل صداقة، وصحابة لغير اهلل فإنها تنقلب يوم : "قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية
من صحبة  كما حذرنا رسول اهلل   (2)."فإنه دائم بدوامه  القيامة عداوة، إال ما كان هلل 

الرجل على دين خليله {: فقال دينه، ومذهبه إلى خليله يجذبالخليل أن األشرار، وبين لنا 
فالصاحب السيء يأخذ صاحبه إلى المهالك، وهو وصمة عار على   (3) }أحدكم من يخالل فلينظر

 "كما أن مصاحبة أهل الباطل، والمعاصي تهون المعصية على االنسان ، جبين من يمشي معه
  (4)".ألن مشاهدة الفسق، والفساق تهون أمر المعصية على القلب، وتبطل نفرة القلب عنها

  

                                                      

 .(3/3667)في ظالل القرآن، لسيد قطب، (  1)
 .(4/733)تفسير القرآن العظيم، البن كثير، (  2)
الترمذي في و سناده جيد، إ: قال األرنؤوط، 4664رقم ()" 73/394ُهَرْيَرةَ  َأب ي ُمْسَندُ "في مسنده  َأْحَمدُ  َرَواهُ (  3)

 لبانياأل ، وحسنه17رقم(7/773)ُيْطَعمَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلُغاَلم   َبْول   َنْضح   ف ي َجاءَ  َما سننه، كتاب الطهارة، َباب

 .(6/731)حياء علوم الدين، للغزالي، إ(  4)
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بل هؤالء ال  ،لمة فتحبط أعمالكم الصالحةال تنظروا إلى الظَّ ": (1)المسيبقال سعيد بن 
نما السالمة في االنقطاع عنهم وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم " (2)".سالمة في مخالطتهم، وا 

بل الطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري  ،ألن الطباع مجبولة على التشبه، واالقتداء ؛قاتل
فلذلك تكره  ،سة الحريص على الدنيا تحرك الحرص، ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيافمجال ،صاحبه

 (3)".صحبة طالب الدنيا، ويستحب صحبة الراغبين في اآلخرة
قال و   (5)".ما أوقعني في بلية إال صحبة من ال أحتشمه: "رحمه اهلل(4)قال أحمد بن حنبل 

فإن القلوب لتحيا بالحكمة كما تحيا األرض  ،بركبتيكيا بني جالس العلماء، وزاحمهم " : لقمان
لذلك يجب  ،فصاحب السوء يتخلى عن صاحبه عند أول محطة اختبار (6)".الميتة بوابل القطر

 يا بني إذا: "ابنه قائالً  (7)العطارديعلقمة يوصي  االبتعاد عن أصدقاء السوء، وفي هذا المجال
ن  صحب مناعرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة ف ن صحبته زانك، وا  إذا خدمته صانك، وا 

ن رأى منك حسنة ا، و -أي كفاك  -مانك  قعدت بك مؤنة   صحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وا 
ن نزلت بك نازلة اعدها، وإلن رأى سيئة سدها،  ن سكت ابتداك، وا  صحب من إذا سألته أعطاك، وا 

ن حاولت أمرا آمركاواساك،  ن تنازعتهما -أي أعانك  - صحب من إذا قلت صدق قولك، وا  ، وا 
  .(8)"آثرك

                                                      

: ، وقيلعمر خالفة من مضتا لسنتين ولد .زمانه في التابعين وسيد المدينة أهل سعيد بن المسيب عالم( 1)
 من  علماً  أوسع أحدً  التابعين في أعلم ال: المديني بن علي بالمدينة، عالم فقيه عابد، قال منها مضين ربعأل
 ثالث سنة المسجد، توفي في وأنا إال سنة ثالثين منذ المؤذن أذن ما: المسيب بن المسيب، وقال سعيد ابن

 .(3/663)سير أعالم النبالء: انظروتسعين 
 .(6/731)حياء علوم الدين، للغزالي، إ(  2)

 .(6/731)حياء علوم الدين، للغزالي، إ(  3)

 أبوه ، ماتـه704سنة ولد ،وله مؤلفات أخرى ،صاحب المسند ،ربعةاأل االئمة الذهلي أحد حنبل بن أحمد( 4)
 من خرجت: الدينا، قال الشافعي في ألحدثوا أحمد الورع، ولوال لماتالثوري،  لوال: قتيبة قال ،أمه فوليته شاباً 
 ،حنبل، رفض القول بخلق القرآن بن أحمد من أتقى أفقه، وال أعلم، وال أفضل، وال رجالً  بها خلفت فما بغداد

 عبد: قال ـ،ه647 المحنة، توفي سنة يوم الردة، وبأحمد يوم بالصديق الدين اهلل أعز: المديني فقال ابن
سير أعالم  :كان مثل جنازته، انظر االسالم وال ،الجاهلية في جمعاً  أن بلغنا ما: الوراق الوهاب
 .(9/440)النبالء

 .(6/731)حياء علوم الدين، للغزالي، إ( 5)

  .(6/731)حياء علوم الدين، للغزالي، إ( 6)

 ت) عشرة الحادية من غرائب له ،صدوق ،الكوفي الفضل أبو العطاردي الحصين ابن عمرو ابن علقمة( 7)
 (.م7999-ه7466)بيروت-،دار ابن حزم403تقريب التهذيب البن حجر، ص: انظر.(630سنة

 .(6/730)، حياء علوم الدين، للغزاليإ(  8)
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(1)وقال جعفر الصادق 
" :الكذاب فإنك منه على غرور، وهو مثل  ؛ال تصحب خمسة

السراب يقرب منك البعيد، ويبعد منك القريب، واألحمق فإنك لست منه على شيء يريد أن ينفعك 
فيضرك، والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه، والجبان فإنه يسلمك، ويفر عند الشدة، 

لذلك  (2)".الطمع فيها ثم ال ينالها: نها، قالوما أقل م: فقيل ،سق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منهاوالفا
، واالبتعاد عما نهى عنه، ومن ضمن هذه على اآلباء أن يبينوا لألبناء أن االلتزام بأوامر الرسول 

لذلك يلزم  ،األوامر، والنواهي العمل على مصاحبة األخيار، وفيها تطبيق لسنة المصطفى 
، ونظرت من تصاحب، ومن تصادق ؟ أطعت النبي  هل: "المربي أن يسأل الصبي بهذا السؤال

منذ  اً قد تعرف إنسان :نقول لك؟ فكيف أقطع عالقتي به ،منذ سنوات طويلة اً أنا أعرف فالن: وال تقل
لكّنه يعينك على عمل  ،منذ سنوات اً لكن يعينك على عمل الخير، وقد تعرف إنسان ،أيام قليلة

 (3)".احب ساحب، والطباع سراقةالشر، واحذر من صاحب السوء، فإنَّ الص

 

  

                                                      

 فروة أم هي وأمه .االعالم الصادق، أحد ماماإل، طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي ابن محمد بن جعفر(  1)
 من يغضب وكان .مرتين الصديق بكر أبو ولدني: يقول كان ولهذا ،بكر أبي بن محمد بن القاسم بنت

 بعض ثمانين، ورأى سنة ا، ولدوباطنً  ظاهراً  بكر أبي لجده يتعرضون أنهم علم إذا الرافضة، ويمقتهم
 .ـه744سنة في الصادق جعفر معين، مات ابن قال كما الناس ثقات من وهو .ئمةاأل عنه حدث .الصحابة

 .(0/403)سير أعالم النبالء: انظر
 .(6/730)حياء علوم الدين، للغزالي، إ(  2)

  صدارات موقع رسول اهلل إمن  66صالحون مصلحون، لشعبان عفيفي، ص( 3)
http: //d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single5/ar_salehon 
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 المطلب الثالث

 ريــزو الفكــالغ

الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي إلزالة "يقصد بالغزو الفكري، والعقدي 
مما يتعلق بالعقيدة، وما يتصل  مظاهر الحياة اإلسالمية، وصرف المسلمين عن التمسك باإلسالم،

هو اقتالع العقيدة  ،والهدف األخير من الغزو الفكري ...وأنماط سلوكبها من أفكار، وتقاليد، 
 سالمية من قلوب المسلمين، وصرفهم عن التمسك باإلسالم، أما الوسائل فهي كثيرة متعددة،اإل

  )1(".مناهج التعليم، ووسائل اإلعالم: ولكن يمكن حصرها في مجالين أساسيين

 :تعليمأثر الغزو الفكري على مناهج ال -أوالً 
سقاطها عن مكانتها إصابة العلوم الدينية في مقاتلها بعد إول للغزو الثقافي لعل الهدف األ"
انطلقت طالئع الغزو الثقافي تطارد الدين في ميادين التربية، والتعليم، والتشريع، " لذلك (2)".التقليدية

وأفلحت في تكوين أجيال تنظر إلى وتطوي تقاليده االجتماعية، واألدبية، واالقتصادية، والسياسية، 
الذي  ،أو مخلفات ينبغي أن تستخفى ليحل محلها البناء الجديد ،ماضيها كله على أنه أنقاض
 (3)".وضع الغرب حقيقته، وصورته

حين بدأ حكمه في مصر، وشكاه " (4)ويتضح ذلك من خالل ما صرح به اللورد كرومر
أنه يضيق عليهم، فلما أرسلت الحكومة البريطانية المبشرون إلى الحكومة البريطانية بدعوى 

هل تتصورون أنني يمكن أن أضيق عليكم؟، : الشكوى إليه ليرد عليها؛ جمع المبشرين، وقال لهم
فتستفزون المسلمين فيزدادون  ،ولكنكم تخطفون األطفال من الشوارع، وتخطفون الرجال لتنصيرهم

قريبًا في كلية الالهوت بلندن ليضع سياسة تعليمية تمسكًا بدينهم، ولكني اتفقت مع شاب تخرج 
فهم يعلمون  ؛ن المدارس النصرانية ليس التنصيرالهدف م لذلك فإن (5)".ستحقق جميع أهدافكم

، لذلك ، وال يعرف ديناً لكن الهدف هو إخراج جيل ال يؤمن بعقيدةمر ليس سهاًل، و جيدًا أن هذا األ
رادتهم في أن يعتقدوا أو أن إفإن التنشئة الغربية ألحداث المسلمين ستقضي حتمًا إلى زعزعة "

                                                      

-ـه7461)المدينة للصحافة والطباعة والنشر  مؤسسة-7، ط793واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، ص( 1)
 .(م7940

 .(م7941-ـه7464)، الصحوة القاهرة ردا -ط، 41لى فراغنا، لمحمد الغزالي، صإالغزو الثقافي يمتد ( 2)

   .43المرجع السابق، ص( 3)

المعاصر، هامش واقعنا : المعتمد البريطاني في مصر، وكان هذا اللقب يطلق على الحاكم البريطاني، انظر(  4)
 .670ص

 & Missionرساليات التبشيرية ، نقاًلعن كتاب التبشير واإل670واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، ص(  5)

Missionaries 
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سالم، وليس التي جاء بها اإل ،لهية الخاصةينظروا إلى أنفسهم على أنهم هم ممثلو الحضارة اإل
لذين نشأوا ا ،(المتنورين)من ريب في أن العقيدة الدينية آخذة في االضمحالل بسرعة بين ثمت 

يفضل المدارس األجنبية على المدارس "فإن بعض اآلباء ومع ذلك لألسف  (1)".على أسس غربية
 ،العربية اللغة أو األلمانية، ويهمل تعليمه ،أو الفرنسية ،الدينية، فهو يريد أن يعلم ابنه االنجليزية

يفتخر فينشأ الولد مفصواًل عن دينه، وتراثه، ويتشبه بالغرب في تصرفاتهم، وانحاللهم، و  ،لغة القرآن
إن السياسات : "الذي قال (3)" زويمر"وهذا الكالم ما خطط له الغرب، واعترف به صراحًة  (2)" بذلك

على برامج التعليم في المدارس  -على برامج التعليم تقريباً  1882االستعمارية لما قضت منذ سنة 
ة، وال هي أخرجت منها القرآن ثم تاريخ اإلسالم، وبذلك أخرجت ناشئة ال هي مسلم -االبتدائية 

فال ، ال تعرف حقاً ن بعقيدة، و ال تؤم ،ناشئة مضطربة مادية األغراض ،مسيحية، وال هي يهودية
 عن موقع الريادة الدينية بعدما وقد تم تنفيذ الخطة بتحييد األزهر (4)."للدين كرامة، وال للوطن حرمة

، علموا أن ضربه كان سببًا في استثارة المسلمين، وبالتالي فتحوا مدارس جديدة تعلم العلوم الدينية
م القرآن، إن هذه المدارس مدارس كفر ألنها ال تعلّ  :قال الناسوال تعلم الدين إال تعليمًا هامشيًا، و 

ولكن مدارس الكفر هذه أصبحت بتدبير المحتل الوسيلة للرزق من ناحية، وللمكانة االجتماعية من 
فالمتخرج من هذه المدارس يعين فور تخرجه في دواوين الحكومة براتب كبير، أما  ناحية أخرى؛

ن وجد فبمبلغ زهيد الدراسة عشرين سنة فال خريج األزهر الذي يقضي في أما اللغة ،  يجد عماًل، وا 
العربية لغة القرآن فقد خططوا لقتلها، والقضاء عليها، فقد كان الراتب الذي يتقاضاه المدرسون من 

س اللغة العربية، وهكذا ينحدر وضع مدرس اللغة أصحاب المؤهالت العليا مبلغًا كبيرًا إال مدرّ 
لقد انتقل الوضع المهين المزدرى من المدرس إلى  ، المجتمع بقدر ما ينحدر راتبه في العربية

أصبح الكتَّاب َيْشكون من و  ،النفورالمادة، وصارت اللغة العربية موضع االزدراء، والتحقير، و 
، وعدم مرونتها، وعدم قدرتها على نقل المعاني كما تستطيع ذلك اللغات األجنبية، وبالذات جمودها

للغة ثالثة عشر قرنًا نجليزية في طالقة، ويسر، ورشاقة، وعمق، وكأن الكتَّاب لم يصحبوا هذه ااإل
وأصبحت أسماء المفكرين، والفالسفة الغربيين هي التي تتردد على ألسنة المثقفين  ، من قبل ذلك

ن للداللة على أنهم مثقفون، ومترجمو العلوم يشكون من أن اللغة العربية لغة غير علمية ، وا 
فإنها ال تصلح للعلم، والبد من اتخاذ اللغات األجنبية،  -أي لألدب الرديء-صلحت لألدب 

                                                      

 .دار االعتصام، بال طبعة-، توزيع دار الجهاد01سالم على مفترق الطرق، لمحمد أسد، صاإل(  1)

 .16عبد اهلل، صوالد، عادل فتحي أخطاء شائعة في تربية األ(  2)

هـ بدأ عمله كمنصر سنة (7360)رسم قسيسًا في سنة ( هـ7644)صر أمريكي، ولد سنة منصموئيل زويمر، ( 3)
الخليج العربي، وأصبح رئيس المنصرين في منطقة الشرق األوسط سنة سنة  67قضىهـ، (7364)
  www.alhawali.com/index.cfmموقع الشيخ سفر الحوالي: انظر.هـ(7336)

 .(م7944-7463)مكتبة المنار-3، ط13سالم ومستقبل البشرية، للدكتور عبد اهلل عزام، صاإل(  4)
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وبالذات اإلنجليزية لدراسة العلوم، أما مدرس الدين في مناهجهم فال يقل سوءًا إن لم يكن أسوأ من 
نهاية مدرس اللغة العربية في وضعه المزري، ويزيد على ذلك أيضًا أن حصة الدين توضع في 

. الجدول، ووضعت مادة الدين ضمن المواد اإلضافية التي تحذف في جدول الصيف المختصر
أما دروس التاريخ اإلسالمي  ،وهكذا يصبح في حس التالميذ أنها مادة هامشية ليس لها اعتبار

اسة ، وفي در صدر اإلسالمفيبدأ التلميذ بدراسة أحوال الجاهلية تمهيدًا لدراسة البعثة النبوية، و 
كان العرب في الجاهلية يعبدون األصنام، ويئدون البنات، ) :الجاهلية ترد هذه الجملة الشهيرة

ويشربون الخمر، ويلعبون الميسر، ويقومون بغارات السلب، والنهب فجاء اإلسالم فنهاهم عن 
 فالعرب في .وتبدو هذه الجملة بريئة في ظاهرها، ولكنها خبيثة كل الخبث في واقعها ،(ذلك

سالم تلك الصورة بالفعل، الجاهلية كانوا حقيقة على الصورة التي تصفها هذه العبارة، وقد أزال اإل
وأما الخبث فمنشؤه أن العبارة لم تتحدث عن جوهر الجاهلية الذي جاء اإلسالم لمحوه، وتغييره، 

الحقيقة الجوهرية إنما تحدثت عن مظاهر الجاهلية، كان األمر سيختلف اختالفًا، واسعًا لو ذكرت 
التي جاء من أجلها الدين، وهي دعوة الناس إلى عبادة اهلل، وحده ال شريك له، العبادة المتمثلة في 
االعتقاد بوحدانية اهلل، وتقديم الشعائر التعبدية إليه وحده، وتحكيم شريعته في كل شأن من شؤون 

سى األجيال المتخرجة من المدارس الحياة؛ من أجل ذلك يشوه الدرس األول ذلك التشويه، حتى تن
سالمي خال  من كل أن اإلسالم له مهمة يمكن أن يؤديها، كما يبين منهج التاريخ أن التاريخ اإل

ويظهر التاريخ األوروبي على أنه الحضارة،  ،عبارة عن صراعات من أجل السلطان القيم، وأحداثه
  (1).والتقدم

 :التأثير السلبي لإلعالم -ثانياً 
فهي تعمل على هدمه عن طريق سلخ  ،أغلب وسائل اإلعالم في العالم معادية لإلسالمإن 

  يََزالُونَ يََزالُونَ   َوَلَ َوَلَ  :األمة عن عقيدتها، وثوابتها، وقيمها، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا فقال 

وُكمْ   َحتَّىَ َحتَّىَ   يُقَاتِلُونَُكمْ يُقَاتِلُونَُكمْ  وُكمْ يَُردُّ لما فشل الغرب في تشويه ف ،(217: البقرة) اْستَطَاُعواْ اْستَطَاُعواْ   إِنِ إِنِ   ِدينُِكمْ ِدينُِكمْ   َعنَعن  يَُردُّ
وسائل اإلعالم، ودور النشر،  عن طريق"العقيدة عن طريق الغزو العسكري، لجأ إلى الغزو الثقافي 

ونحن لو تتبعنا برامج التليفزيون في بالدنا نجد أن ...والبرامج اإلذاعية وعن طريق المسرح، والسينما،
 –وقد بوغتت المجتمعات اإلعالمية المعاصرة " (2)". أكثر برامجه ترمي إلى هدر الفضيلة، والشرف

بتدفق إعالمي ضخم بالغ التأثير، يخاطب الطفل بما يتعارض  –وهي مكبلة بأغالل الغزو الثقافي
مع فطرته، والمرأة بما يجعلها نسخة مشوهة عن المرأة الغربية، ويخاطب األسرة بما يقّوض أواصر 

                                                      

 .634-671واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، ص: انظر(  1)
 .(6/013)سالم، لعلوان، تربية األوالد في اإل(  2)
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 (1)".تهديد لألمن الثقافي على مستوى المجتمع بأسرهالتراحم، والتواد فيها؛ وبذلك أصبح مصدر 
في سلوكيات الطفل،  بالغاً  لوسائل اإلعالم تأثيراً " وخصوصًا على مستوى األطفال فلقد كان

ومكتسباته، ومن أخطر هذه الوسائل التلفاز الذي ال يكاد يخلو منه بيت، وله تأثير واسع على 
 .لثقافةالصغار، والكبار، والمثقفين، ومحدودي ا

إن أغلب األطفال، وكثير من الكبار يميلون إلى أن يقبلوا دون أي تساؤل جميع المعلومات  
فتتغذى أفكارهم بتلك ... التي تظهر في األفالم، وتبدو، واقعية، ويتذكرون تلك المواد بشكل أفضل

مع أن لهذا األمر  ،من المربين ال يكترثون إلدمان صغارهم مشاهدة التلفاز إن كثيراً ...القيم الهابطة
التي  ،على أخالقهم، وفطرتهم حتى ما يسمى ببرامج األطفال فإنها مليئة بالغث من األفكار بالغاً  أثراً 

وبعملية استعراضية بسيطة ال تجد في برامج األطفال " (2)".يستقيها الطفل من خالل مشاهدتها
 ،وال تكاد تذكر إال نتفًا من تاريخنا اإلسالمي الحافل، –الهادفة كما يقولون –المسلسلة المصورة 

وأيضًا فإنها تفقد تأثيرها حين يعفى عليها، ويمحوها من الذهن مسلسل أجنبي تتألق فيه الجريمة، 
إظهار " اإلنترنت"التي  تبثها الفضائيات، ووسائل اإلعالم األخرى مثل  ومن األمور (3)".وتتمحور

فيتأثر فيها الصغير لما يرى فيها من وجه جميل  ؛غربية المنحلة بوجهها الجميل فقطالمجتمعات ال
كنا في الماضي نخاف على األطفال إذا خرجوا "فقد  مزين بزينة زائفة تتصادم مع مبادئنا، وعقيدتنا،

ألدوات التقنية الحديثة نقلت إليهم كثيرًا ألن ا ؛من المنزل، أما اليوم فإننا نخاف عليهم وهم في المنزل
ومن المؤسف أن ...إنه االنفتاح الهائل على كل شيء ،من المخاطر التي ال يرونها في أي شارع

معظم اآلباء، واألمهات ال يدركون حجم المخاطر، والمشكالت التي يتعرض لها أبناؤهم من وراء 
 (4)".نترنتاستخدام الهواتف النقالة، والدخول على شبكة اال

، شك أن هذا األمر ليس سهالً  بد من حماية أبنائنا من هذا الجهاز المدمر، وال إذا فال"
إذا أردنا أن نحافظ على أخالق أبنائنا، ونعدهم لحمل رسالة دينهم،  أيضاً  ولكنه ليس مستحيالً 

ومشاركتهم في أنشطة شغال وقتهم بما يفيد، ا  عن طريق تعويدهم على النوم مبكرًا، و  (5)"وأمتهم
 (6).خارجية، وكذلك مراقبة البرامج التي يشاهدونها

 
 

                                                      

 .741دف، ص بوإلسالمية، للدكتور محمود أمقدمة في التربية ا(  1)
 .(6/336)سالم، لجاسر بركات، والد في اإلتربية األموسوعة (  2)

 .760سالمية، لمحمد قطب، صأوالدنا في ضوء التربية اإل(  3)

 .(م6676-ـه7433)3-، ط706عبد الكريم بكار، ص. د.سالمية صحوة من أجل الصحوة، أالصحوة اإل(  4)

 .(6/336)سالم، لجاسر بركات، والد في اإلألموسوعة تربية ا(  5)
 .36للدكتور حسان شمسي باشا، ص كيف تربي أبناءك في هذا الزمان؟ :انظر(  6)
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 األول المطلب

 عقائدية لألسرة في تربية األبناء انحرافات

 العقائدية، متعددة لالنحرافات أشكال  ، و مختلفة   أنواع   مجتمعنا الفلسطيني في لقد انتشرت
 الضوء على بعض إلقاء يستهدف البحث وهذا ،رافات التي تتعلق بتربية األبناءخصوصًا تلك االنحو 

 :ومنها مجتمع الفلسطيني،ال العقائدي في أنواع االنحراف

هــذا مــا نالحظــه ، و الدتــهو  مظــاهر االنحــراف فــي تربيــة الطفــل فــي مجتمعنــا الفلســطيني منــذ تبــدأ -1
المعــروف  ســبوعاأل، و (ســبوعباأل)هــو مــا يســمونه ، و فــي اليــوم الســابع لمــيالد الطفــل ثفيمــا يحــد

أحيانـًا يشـتمل علـى كثيـر لكنـه ، و عند الناس هو احتفـال يـتم فـي اليـوم السـابع مـن مـيالد الطفـل
دق الهـون ، و كـرش الملـح، يظنون بأنهـا تنفـع المولـود ،من البدع التي يصحبها اعتقادات فاسدة

يقـاد الشـموع، و لدفع العـين أي  -منهـا و  :"اهلل  رحمـه( 1)علـي محفـوظ  يخالشـ القـ .نحـو ذلـك، و ا 
، نحو اإلبريق بأنواع الحلـيليلته من تزيين ، و السابع من الوالدة ليومما يعمل في ا -من البدع 

ي، و الملــح رش مــن، و نالريــاحيو  ثــم ، نحــوه مــن الكلمــات المعروفــة، و الــدق بــالهون، و الشــموع قــادا 
إذا  ،ذاتـه كمناسـبة جـائز دفـي حـ سـبوعفاأل (2)."الطفـلتعليق شيء من الحبـوب مـع الملـح علـى 

 دعنــمســتحبة ُســنة "وخصوصــًا إذا ذبحــت فيــه العقيقــة التــي هــي ، مــن هــذه األمــور البدعيــة خــال
ســـنة  األئمـــة والفقهـــاء ، فعلـــى األب ان ولـــد لـــه مولـــود وكـــان مســـتطيعًا قـــادرًا أن يحيـــيجمهـــور 

 رَْأُسـهُ  َوُيْحَلـقُ  َسـاِبِعهِ  َيـْومَ  َعْنـهُ  تُـْذَبحُ  ِبَعِقيَقِتـهِ  َرِهـين   ُغـاَلم   ُكلُّ  }:حيث قـال   ."(3)رسول اهلل 
  (4).{ َوُيَسم ى

 هــاأن رونالتــي يعتبــ، و معناهــا فقــهاألمــور التــي ابتلــي بهــا كثيــر مــن العــوام الرقــى التــي ال يُ  ومــن -2
لهــذه  مثــال اآلتيــةالرقيــة ، و الشــيطان، و مــن الجــن وتحصــنه ،األذى، و تحمــي الصــبي مــن العــين

                                                      

األزهر  ءعلى صفوة علما تتلمذوحفظ القرآن الكريم، واستوعب حفظ بعض المتون، بمصر،  طنطا في ُولد( 1)
العالمية  يفةكسوة التشر  ، ُمن حَ كبار العلماء هيئةإلى  ُضم، بالتدريسعلى شهادة العالمية، ثم اشتغل  وحصل
 األلوكة موقع: انظر.7946سنة ، توفياألولى جةمن الدر 

 http: //www.alukah.net/Authors/View/sharia/696 

 7ط، 476ص، محمد بن نصر بن سعيد تحقيق، محفوظ علي االبتداع، للشيخ مضار في اإلبداع( 2)
 .الرياض ،الرشد ، مكتبة(م6666 -ـه7467)

 .34ص، السابق المرجع( 3)

 .3416، رقم7731ص، العقيقة في الصبي عن األذى إماطة العقيقة، باب صحيحه، كتاب في البخاري رواه( 4)
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ثانيهـا ، و أولها بسم اهلل:"عندما ترى أي صبي صغير فتقول  (1)(أم محمد)الرقى التي ترقي بها 
، ألف صاله، و حتى عاشرها بسم اهلل…سادسها ، و خامسها، و اهلل مبس رابعها، و ثالثها، و اهللبسم 

، البريـهالقاهـا السـيد سـليمان فـي ، الخايبـه المدهيـه، العينيه العين ،سالم على سيدنا رسول اهللو 
 :قاللهـــا ،فـــي منامهـــا فـــاللألط: قـــالتلو يـــن رايحـــه ؟و  :قاللهـــا ،، مقـــدده ثيابهـــانيابهـــاأكاّشـــه عـــن 

، للعـــرايس فـــي مجالهـــا: قـــالتلو ويـــن رايحـــه؟ :قاللهـــا، و عـــين خـــزاك اهلل يـــا، و تخســـأين، و تخســـأي
، لألمـوال فـي مخباهـا، و للغـنم فـي مرعاهـا الولـد المولـود،، و بللشـب الشـبو ، للصبايا في الزوايـاو 
 ارميــك، و صلرُّصــك برصــا ،نعــي يــاتخســأين يــا لعينــه ، و تخســأي: قاللهــا .للغــالل فــي مبناهــاو 
سـايق اهلل ، محمـد جلـس، و عـدس طبيخنـا خـالصال ، و يـا عـين مـا إلـك منجـى، الغطاس البحرب

ما تطلع الشعره من العجين من  مثل، صالح صالح، و إبن مها يفعليك يا عين تطلعي من س
تسـحلي مـن ، مـن بطـن الفـرس لمهـرهتمصـعي يـا عـين مثـل مـا مصـعت ا، ال َحلَـْس ، و غير حـس

 .َع الهواالعظم َع اللحم َع الشعر 

 ،بــــذنب الثــــور قاتعلــــ، و يــــا شــــر َع الغــــور روح ،اتعلقــــي بــــذان الجــــّره، و يــــا شــــريره بــــّره روحــــي
علــى ســيدنا  اللهــم صــل  ، تيرضــى ســيدنا محمــد، هكــرّ ، و لــف مــّرهأعلــى ســيدنا محمــد  صــلّ  اللهــم
على سيدنا محمد  اللهم صل  ، محمد سيدناتيرضى ، ( مرة أخرى: يعني ) هكرّ ، و لف مّرهأمحمد 

ســن ، و مــن كــل عــين زرقــا، اســترقى النبــي، و النبــي أرقــى تيرضــى ســيدنا محمــد، كــّره، و لــف مــّرهأ
علــى ســيدنا محمــد الهــادي الخــاتم  اللهــم صــل  ، عــين رفاقتــه، و مــن عينــه أرقــى ناقتــه النبــي ،فرقــا

ُنشـــرت هـــذه الرقيــة أيضـــًا علـــى موقـــع العروبـــة علـــى الشـــبكة  قـــد، و -" .الشـــفيع البـــديع، المــداوي
، التـي تسـمى العـزائم هي :فالرقى" ؛تمت للشرع بصلة أن هذه الرقية ال المالحظ، و (2)نكبوتيةالع
 (3) ".الحمـة، و مـن العـين فقـد رخـص فيـه رسـول اهلل  ،خصَّ منهـا الـدليل مـا خـال مـن الشـركو 
، تكــون الرقيــة بكــالم اهلل أن :شــروط ةعنــد اجتمــاع ثالثــ ىعلــى جــواز الرقــ العلمــاء أجمــع وقــد"
أن الرقية ال تؤثر بـذاتها بـل وأن يعتقد  ،، وما يعرف معناهوباللسان  العربي صفاته،، و أسمائهو 

 (4)".بتقدير اهلل تعالى

                                                      

 وتدعي، السور قصار قراءة حتى تعرف ال" الشعف" منطقة تسكن العمر من الستينات في ُأمية امرأة محمد أم( 1)
 .البركة بيدها أن

 شبانة صالح صالح: ، بقلم6669، 4 يوليو، فلسطينية تراثية لوحة: الشعبية الرقية( 2)
 http: //arabvoice.com/15602/ 

، (م6660-ـه7461)7، ط733ص، شيخ آل حسن بن الرحمن عبد التوحيد، للشيخ كتاب شرح المجيد فتح( 3)
 .القاهرة– للتصدير القدس شركة

 .736السابق، ص المرجع( 4)

http://arabvoice.com/15602/
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، "، وهــو مــا يعــرف بالتمــائمالخــرزة الزرقــاء علــى المولــود، و الكــفنحــراف تعليــق صــور اال ومــن  -3
هــذا ، و لــدفع العــينعظــام  ، و مــا يعلــق بأعنــاق الصــبيان مــن خــرزات: هــي، و هــي جمــع تميمــةو 

 هـذهو  (1)".صفاته، و بأسمائه، و وال يطلب دفع المؤذيات إال باهلل منهي عنه ألنه ال دافع إال اهلل،
، حدهو  ولكن اإلسالم بين أن الذي يكشف الضر هو اهلل ،يعتقدون تأثيرها في دفع العين مائمالت
التوكل إن لم ، و التوحيد فإنها تضع لب، التداوي، و للعالج طريقاً ، و أن تعليق التمائم ليس سبباً و 

  (2)}كشرَ د أَ قَ فَ  ةً يمَ مِ تَ  قَ لَ عَ  نمَ {: قال ،تذهبهما
ـــى هـــذا يجـــب النهـــي عـــن تعليـــق التمـــائم" (3)".اســـتثناء رفهـــذه كلهـــا مـــن الشـــرك مـــن غيـــ" ، فعل
بيـان حـال السـلف مـن ، و وفيـه مـع مـا قـدم أنـه شـرك ؛ذلـك ممـا يجـب أن، و الترغيب في قطعهـاو 

 حاسـدالعـوام بـأن الكـف يقـي مـن عـين ال يعتقـد، و (4) ".النهـي عنـه، و كثيـره، و الشرك قليلهتعظيم 
فقــال بعــض  ،وهــذه الســورة خمــس آيــات" ،ألن بــه أصــابع خمســة، وهــو عــدد آيــات ســورة الفلــق

قد غلطت العامة ، و ليهم الخمس على عينيكإهي مراد الناس بقولهم للحاسد اذا نظر ، و الحذاق
كلمـــة  بـــأنوبمـــا أنـــه ســـاد االعتقـــاد " (5)".فـــي ذلـــك باألصـــابع لكونهـــا خمســـةفيشـــيرون  ،فـــي هـــذا

تقول في معرض الحديث على سبيل المثال  سالنا ريفت ؛من عين الحاسدة اقية، و هي"خمسة "
أن هنـاك أنـاس  ىكمـا نـر  ،هكذا، و (من خمسة أماكن ريتاشت)أو تقول ( أشياء ةاشتريت خمس)

فيقولــون علــى ســبيل المثــال  ؛مهممــن كــان أمــا غضــبوايُ حتــى ال  (خمســة)تخــاف مــن ذكــر كلمــة 
خمسـة )أو يقولـون ، (والداأل مـن ةعنـدي خمسـ)بداًل مـن قـول ( عندي عدد األيدي من األوالد )
لمن أمـامهم بأنـه يملـك عينـًا  هميعني اتهام (خمسة): ألنه باعتقادهم أن قول ؛(الشيطان عينينب

  (6) (.خمسة)؛ فيتجنبون ذكر رقم  ةحاسد
ـــة مقولـــة -4 صـــاحبها أن  دهـــذه الكلمـــة خطـــأ إن أرا فـــإن" (الخشـــب امســـك)ومـــن االنحرافـــات العقدي

، فهـي بهــذا المعنــى مناقضـة لمــا يجــب أن يعتقـده المســلم مــن أو يجلــب نفعــاً  اً الخشـب يــدفع ضـر 
أمـا إن اعتقـد أن  ،اعتقـاد خـالف هـذا كفـر، و ال ضـراً ، و يملك نفعـاً  الكون غيره ، و ربوبيته تعالى

هـذا يعـده ، و مـا لـيس بسـبب ؛ ألنـه جعـل سـبباً إمساك الخشب سبب لدفع العين فهذا باطل أيضـاً 
فقـد ذكـره  نـى،يسـتخدمون هـذا المع ليبيينوأمـا كـون بعـض الصـ ،األصـغر ركأهل العلم من الشـ

                                                      

 .737ص، المرجع نفسه(  1)

 .سناده قويإ: ، قال األرنؤوط66714رقم(64/330)، (الشاميين مسند)مسنده،  في أحمد رواه( 2)

 .731الشيخ، ص آل حسن بن الرحمن التوحيد، لعبد كتاب شرح المجيد فتح( 3)

 .730السابق، ص المرجع حاشية( 4)

، (73/076)العال السيد ابراهيم،  عبد األندلسي، تحقيق عطية العزيز، البن الكتاب تفسير في الوجيز المحرر( 5)
 .، من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر(م7997-ـه7476)7ط

 .هذا ما رأته الباحثة من خالل التعامل اليومي في المجتمع الفلسطيني(  6)
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يعتقدون  اثبوته، فقد ذكر بعض الباحثين أن الرومان كانو  فيدي اليس عندنا م، و الباحثين عضب
ذا مــا أراد أحــدهم التبــرك باآللهــة قــام بلمــس ، و ســط األشــجار، و أن آلهــتهم تســكن فــي الغابــات ا 

وعلـى المسـلم ، شـرسـيلة إلبعـاد ال، و من هنا جاء االعتقـاد بـأن لمـس الخشـب، و خشب األشجار
  }َحـق   اْلَعـْينَ  َفِإن   ِبالل هِ  اْسَتِعيُذوا {: ففي الحديث. باهلل تعالى اذةيتحصن من العين باالستع نأ
(1) "(2) 

ذلـك ، و (كفـى، و كفاية، و نعمة، و ختام:)مثل  عينةبأسماء م نتتسمية الب: االنحرافات أيضاً  ومن -5
 ،األخيـرة باسـم مـن هـذه األسـماء تـهبنافيسـمي  ،، ويريد أن يرزقـه اهلل بالولـدلمن كان عنده بنات

اعتقـاد خـاطىء ال يمـت للشـرع  هـذا، و اعتقادًا منه بأنـه بـذلك سـُيرزق بالصـبي فـي المـرة القادمـة
 فــبعض" فــي بيئتنــا الفلســطينية، و اقعنــاو  لألســف الشــديد هــذا مــا نلمســه اليــوم فــي ولكــن لة،بصــ

تشــبه بالجاهليــة عنــدما كــانوا يبشــرون بــاألنثى ، و لــه زوجتــه أنثــى حــزن لــذلك جبــتالنــاس إذا أن
ررَ   َوإَِذاَوإَِذا: يتـوارون مـن القـوم قـال تعـالى، و ونيحزن ررَ بُشِّ اا   وْجهُرهُ وْجهُرهُ   ظَرلَّ ظَرلَّ   بِراألُنثَىبِراألُنثَى  أََحرُدهُمْ أََحرُدهُمْ   بُشِّ اا ُمْسرَوده   ُمْسرَوده

رهُ   أَمْ أَمْ   هُرون  هُرون    َعلَرىَعلَرى  أَيُْمِسرُكهُ أَيُْمِسرُكهُ   بِرهِ بِرهِ   رَ رَ ــبُشِّ بُشِّ   َماَما  ُسوءِ ُسوءِ   ِمنِمن  اْلقَْومِ اْلقَْومِ   ِمنَ ِمنَ   يَتََواَرىيَتََواَرى  **  َكِظيمٌ َكِظيمٌ   وهُوَ وهُوَ  رهُ يَُدسُّ   يَُدسُّ

نجــاب إ، وال شــك أن الحــزن بســبب (58-58:النحــل) يَْحُكُمررونَ يَْحُكُمررونَ   َمرراَمررا  َسرراءَسرراء  أََلَ أََلَ   التُّررَرابِ التُّررَرابِ   فِرريفِرري
فــاألوالد هبــة مــن اهلل  ،الى بــداًل مــن شــكرهالهبــة اهلل تعــ ، وفيــه رد  البنــات تشــبه بــأخالق الكــافرين

رَماَواتِ   ُمْلركُ ُمْلركُ   هِ هِ ــلِلَّ لِلَّ  :قال تعـالى  ،اً سواًء ذكورًا أم إناث ،الىتع رَماَواتِ السَّ   يََشراءيََشراء  َمراَمرا  يَْخلُرقُ يَْخلُرقُ   واأْلَْرضِ واأْلَْرضِ   السَّ

ُكورَ   يََشاءيََشاء  لَِمنلَِمن  ويََهبُ ويََهبُ   إِنَاثااإِنَاثاا  يََشاءيََشاء  لَِمنْ لَِمنْ   يََهبُ يََهبُ  ُكورَ الذُّ  (3)("48:الشورى)الذُّ
فبمثـل "، رجل مقطوعـة أبوأو  (الغول)بما يسمى  ويفهفي تربية الطفل تخ نحرافنماذج اال ومن -6

االنتقـال  يمكـنهم فـال، الرعـب، و هذه الخرافات التي تخوف بها األطفال ينمـو فـي أذهـانهم الجـبن
ولــو كــان شخصــًا مقــباًل مــن  ،فــزعهممــن حــادث ي وفــاً خ ؛إال مــع أحــد احــدةو  خطــوة لــياًل أو نهــاراً 

 .تؤدي إلى أن يخافه الطفل أكثر من خوفه من اهلل( الغول)فالمبالغة في التخويف من (4)،"بعيد

 .اهلل

                                                      

وعلق عليه العالمة المحدث محمد ناصر األلباني، كتاب  ،سننه، حكم على أحاديثه وآثاره في ماجه ابن رواه( 1)
–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -(م6664-ه7469)6، ط6461، رقم340الطب، باب العين، ص

 .الرياض، قال األلباني صحيح

 ، رقم6664-77-76 - 7469 القعدة ذو 77 الشر، اإلثنين إلبعاد وسيلة الخشب لمس بكون االعتقاد حكم( 2)
  774446: ىالفتو 

http: //fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&I 

 .01ص، اهلل عبد فتحي لعلي، األوالد تربية في شائعة أخطاء( 3)
 .466ص، محفوظ علي االبتداع، للشيخ مضار في اإلبداع( 4)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11482


 أسباب االنحرافات العقدية لدى النشء الفلسطيني المسلم، ووسائل تقويمها

 186  

 الفصل الثالث

، ومنهــا أن الغــالم مــثاًل يرمــي بضرســه أو ســنه فــي"وتتعــدد االنحرافــات العقائديــة فــي تربيــة الطفــل -7
 (1)".ال قيمة له نيوهو عمل صبيا(هاتي سنة العروسة، و خذي سنة الحمار)قائاًل جه الشمس و 

 اهلل مـــا زي تخلقهـــا بـــدك) عبـــارة: األوالد مـــع التعامـــل أثنـــاء العقيـــدة فـــي تقـــدح التـــي األلفـــاظ مـــنو -8
العبارتان تـذكران عنـدما يكـون قـد  هاتان، و (3)( األرض تحت من تخلقها بدك) عبارة أو (2)(خلقك

 يــــدةهــــذا منــــاف  لعق، و طلــــب مــــن الــــذي كــــان الســــبب فــــي ضــــياعه بخلقــــهفيُ  ،ضــــاع شــــيء معــــين
المثــل أيضــًا فيــه عــدم إنصــاف  فهــذا (4)(قبرهــا يــا جبرهــا يــا البنــت): لقائــلالتوحيد،وكــذلك المثــل ا

 فالحــل، بعــض البنــات لــم يكتــب اهلل لهــن الــزواج نهــو أ، و علــى قــدر اهلل راضفيــه اعتــ، و للبنــت
 علــى بنصــلي الصــبي ييجــي لمــا): الخاطئــة أيضــاً  المــن األمثــو  ،الوحيــد عنــد هــؤالء هــو موتهــا

 .يضًا فيه اضطهاد للبنتأهذا ، و هذا المثل يربط الصالة على النبي بإنجاب الصبي، و (5)(النبي
فـي منتصــف القــرن السـادس عشــر حــين أبــدلت  حــدثتقــد ، و (بريــلأكذبـة ) خرافــاتومـن قبيــل ال" -8

بريــــل أأول يــــوم مــــن  كــــان، و بريــــلأجعلــــت رأس الســــنة أول ينــــاير بــــداًل مــــن ، و فرنســــا تقويمهــــا
يتمـازحون بالهـدايا الكاذبـة يـوم  الناسصار  سنةفلما أبدل رأس ال، المهاداة، و مخصصًا للمعايدة

ذكــر الكــذب فــي كتابــه   اهللو  ،(6)صــار الكــذب فيــه عــادة مألوفــة مــن ذلــك الحــين، و بريــلأ أول
مــا علــى ســبيل ، و الــذم بيلالعزيــز فــي  كثيــر مــن اآليــات، كلهــا إمــا علــى ســ ســوء عاقبــة  تبيــانا 

بِينَ   تُِطعِ تُِطعِ   فَََل فَََل :قوله تعالىيات هذه اآل منو  الفاعل، بِينَ اْلُمَكذِّ   َخلَرتْ َخلَرتْ   قَردْ قَردْ  :قولـه ، و (8:القلم) اْلُمَكذِّ

بِينَ   َعاقِبَةُ َعاقِبَةُ   َكانَ َكانَ   َكْيفَ َكْيفَ   فَاْنظُُروافَاْنظُُروا  اأْلَْرضِ اأْلَْرضِ   فِيفِي  فَِسيُروافَِسيُروا  ُسنَنٌ ُسنَنٌ   قَْبلُِكمْ قَْبلُِكمْ   ِمنْ ِمنْ  بِينَ اْلُمَكرذِّ  (137:يـس (اْلُمَكرذِّ
ذا اســتحله االنســان  والكــذب  كبيــرة يحــدث خلــاًل فــي عقيدتــه ، فهــو فــي ذاتــه معصــية عظيمــة وا 

ــِذبَ  ِإن   { : قــالكمــا  النــار،إلــى  -والعيــاذ بــاهلل-تجــر صــاحبها  ــِدي اْلَك ــى َيْه ــورِ  ِإَل ن   اْلُفُج  َواِ 
ن   الن ارِ  ِإَلى َيْهِدي اْلُفُجورَ  أيضـًا  مـن  الكـذب، و (7)} َكذ اًبا الل هِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحت ى َلَيْكِذبُ  الر ُجلَ  َواِ 

                                                      

 .473ص، محفوظ علي االبتداع، للشيخ مضار في اإلبداع( 1)

، 76 عدد ،االستقامة ، مجلة( شائعة أخطاء) بعنوان له مقال في منديل أبو مشعل الشيخ ذكره التركيب هذا (2)
 .بفلسطين السلفية للدعوة العلمي السنة الثالثة، المجلس، 7479 القعدة ذي، 76ص

 .76السابق، ص المرجع( 3)

 العامة المصرية الهيئة-، ط307المبيض، ص لسليم، الشعبية األمثال في الفلسطينية الشخصية مالمح( 4)
 .(م7996)للكتب

 .760ص، السابق المرجع( 5)

 .473نفسه، ص المرجع( 6)

 مع وكونوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا تعالى اهلل قول باب، األدب صحيحه، كتاب في البخاري أخرجه( 7)
َلة   اْلب ر   صحيحه، ك َتاب في ومسلم، 0694، رقم7633صالصادقين  َوُحْسن   اْلَكذ ب   ُقْبح   اب، بَواآْلَداب   َوالص 
ْدق    .6061رقم، (4/6676) َوَفْضل ه   الص 
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َذا َكـَذبَ  َحد ثَ  ِإَذا َثاَلث   اْلُمَناِفقِ  آَيةُ  {:  كما قـال النفاق،من خصال أهل  َذا َأْخَلـفَ  َوَعـدَ  َواِ   َواِ 
 (1) } َخانَ  اْؤُتِمنَ 

نحـوه بتقبيلـه عنـدما يطيـب تعظـيم نعمـة ، و تعظـيم الخبـز" تعلـيم األطفـال نحـرافصور اال ومن -17
فإنــه لــم يشــرع  ،جــدت مطروحــةو  كــذا عنــد التقاطهــا مــن األرض إذا، و اهلل تعــالى أو شــكره عليهــا

  (2)".تقبيل شيء من الجمادات سوى الحجر األسود

 لــبعض أبنــائهم طلــب علــى اآلبــاء جــواب يكــون مــا كثيــراً ومــن االنحرافــات فــي تربيــة األوالد أن  -11
 ذهــن فــي فيرســخ الطلــب تنفيــذ عــدم النيــة فتكــون تحقيقــاً  ال تعليقــاً ( اهلل شــاء إن) بكلمــة األشــياء
 إن تقـولي ال: ) ألمـه يقـول الصـغير نسـمع بالتـاليو  ،مـراده لـه تحقق ال العبارة هذه أن الصغير

 .(اهلل شاء

: قـول مثـل الولـد شـاغب كلمـا عقـاب بأسـوأ الوعيـد مـع بـاهلل الحلـف:السـلوكية ومن االنحرافات  -12
  تُِطرعْ تُِطرعْ   وَلوَل :تعـالى قـال باليمين، التهاون على تدل الحلف فكثرة( ألكسرك واهلل( )ألموتك واهلل)

ف    ُكلَّ ُكلَّ  ف  َحَلَّ ِهين    َحَلَّ ِهين  مَّ  (17:القلم)  مَّ
وحيـاة : )سـبيل المثـال ىعلـ كقـولهم اهلل بغيـر الحلـفما يتكرر على ألسنة الناس من  وكذلك

 َكـانَ  َمـنْ  ِبآَبـاِئُكمْ  َتْحِلفُـوا َأنْ  َيْنَهاُكمْ  الل هَ  ِإن   َأاَل  }:   قـال ،(وشرفي)، (والنعمة الشريفة) ،(أوالدي 
(3).} ِلَيْصُمتْ  َأوْ  ِبالل هِ  َفْلَيْحِلفْ  َحاِلًفا

 

 هــذا ،(فيـه خلفتـك ال ـي اليــوم يلعـن اهلل) البنـه األب قـول مثــل اليـوم،، و الـزمن، و الـدهر وتلعـن
  إَِلَّ إَِلَّ   ِهريَ ِهريَ   َماَما  َوقَالُواَوقَالُوا :تعالى قوله منها، و ذلك الصحيحة األحاديث، و اآليات بينت قد، و حرام الكالم

ْنيَا  َحيَاتُنَرراَحيَاتُنَررا ْنيَاالرردُّ   إَِلَّ إَِلَّ   هُررمْ هُررمْ   إِنْ إِنْ   ِعْلررم  ِعْلررم    ِمررنْ ِمررنْ   بِررَذلِكَ بِررَذلِكَ   لَهُررمْ لَهُررمْ   وَمرراوَمررا  الرردَّْهرُ الرردَّْهرُ   إَِلَّ إَِلَّ   يُْهلُِكنَررايُْهلُِكنَررا  وَمرراوَمررا  ونَْحيَرراونَْحيَررا  نَُمرروتُ نَُمرروتُ   الرردُّ

ــْؤِذيِني { : ربــه عــن يرويــه فيمــا  قولــه األحاديــث مــن، و (24:الجاثيــة)يَظُنُّررونَ يَظُنُّررونَ  ــنُ  ُي  َيُســبُّ  آَدمَ  اْب
 (4)} َوالن َهارَ  الل ْيلَ  ُأَقلِّبُ  اأْلَْمرُ  ِبَيِدي الد ْهرُ  َوَأَنا الد ْهرَ 

 

                                                      

 مع وكونوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا  :تعالى اهلل قول باب، األدب صحيحه، كتاب في البخاري أخرجه( 1)
 . 0693، رقم7633ص الصادقين

 .477محفوظ، ص علي االبتداع، للشيخ مضار في اإلبداع( 2)
، 7633، صجاهالً  أو متأوالً  ذلك قال من إكفار ير لم من باب، األدب صحيحه، كتاب في البخاري أخرجه( 3)

 .7040رقم، (3/7610)تعالى،  اهلل بغير الحلف عن النهي باب، األيمان صحيحه، كتاب في ، ومسلم0764رقم

 في ، ومسلم4460، رقم7666ص، وما يهلكنا إال الدهر التفسير، باب تابكصحيحه،  في البخاري أخرجه )4)
،  َسب   عن النَّْهي   َوَغْير َها، َباب اأْلََدب   من اأْلَْلَفاظ   صحيحه، كَتاب  .6640رقم، (4/7106)الدَّْهر 
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 الثاني المطلب

 عوامل خارجية تؤثر على انحراف العقيدة 
 هناك، ف الدور هذا أداء في الوحيدة ليست ولكنها ،التربية  في كبير دور  ألسرةإن ل 
 أثر لها كان التي العوامل تعددت لذلك ؛ المختلفة والمؤسسات اإلعالم ووسائل والمدرسة الحضانة

  .كبير في غرس العقيدة في نفوس النشىء

 .المسيحية النوادي، و المدارس اختيار: أوالً 
 القـيم مفهـوم عـن بعيـداً  جـيالً  ينـتج بـذلك ألنـه االطفـال؛ حق في اآلباء يرتكبه خطأ همأ وهو
 أن اعتبـر نفسـه فالمحتـل، خاصـة لمهمـة، و معـين لهـدف تأسيسها تم المسيحية فالمدارس، اإلسالمية
  (1).بالدهم على للسيطرة المسلمين أفكار بهايغزو  التي المحاور أهم أحد التعليمية السياسيات

 فالقائمين، خاصة االسالمي العالم في المسيحية المدارس زرع السياسات هذه بين من كانو 
 عن عليها بتعتيم ذلك يتم لكن، و المهمة هذه أداء من أبرياء ليسوا المدارس هذه في التعليم على
 باللغة سيالتدر ، و مسلمين مدرسين اختيارو  ،(اإلسالمية التربية) مادة المسلمين أطفال تدريس طريق

 فاألطفال المسيحية، مناسباتها عن تتنازل ال فهي ،أهدافها تظهر نفسه الوقت في ولكنها العربية،
( بابانويل)من الهدايا ويتلقون (بالكريسماس) مايسمى هو، و الميالد بعيد يحتفلون المدارس هذه في
 العقيدة ليتشرب فشيئاً  شيئاً  الطالب فكر بترويض المدارس هذه تقوم حين الخطر هذا ويبدأ"

 النموذجو  ،التربوية الممارسةو  ،المناهج خالل من اإليمان، و الفطرة حساسية عنه تنزعو  ،النصرانية
 أو الكنيسة بجوار تبنى فالمدرسة البناء؛ شكلو  ،(األعلى المثل) المدارس هذه تقدمه الذي التربوي
 بما التوقير منزلة في الراهبات، و الكهنة رؤية على الطفل تعويدو  ،اإلدارة أسلوبو  ،فنائها داخل
 هذه في أساس الطالبات، و الطالب بين االختالط أن كما (2)".شعورية ال سلطة نفسياً  لهم يجعل

 البالد في األمريكية المدارس: "فيه قال له تقرير في (3) ساتلوف روبرت أكده ما هذا، و المدارس
 معركة في السري سالحنا هي بل المستوى، رفيعة تعليمية صروح مجرد ليست اإلسالمية، و العربية
 المدارس اعتماد على ساتلوف يركزو  ،اإلسالمية، و العربية المجتمعات ألمركة األيديولوجية أمريكا

 الذي الدور علىو  ،الدراسية المراحل جميع في اإلناث، و الذكور بين االختالط مبدأ على األمريكية

                                                      

 .671واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، ص: انظر (1)

  البيان مجلة: الجبار، المصدر عبد لمهيمن، تنتهي ال مخاطر.. األجنبي التعليم( 2)

 http: //www.saaid.net/manahej/24.htm 

  بالدنا في األجنبية المدارس: انظرالشرق األدنى،  سياساتقسم السياسة والتخطيط في معهد واشنطن ل مدير( 3)
 هـ 61/4/7461 بيومي ليلى. د، ينتهي أن له آن غزو

 http: //www.almoslim.net/node/83514 

http://www.saaid.net/manahej/24.htm
http://www.almoslim.net/node/83514
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 الترويج خالل من المسلمين، و العرب من طالبها على األمريكية الحياة نمط فرض في به تقوم
   (1)".المسلمين، و العرب طالباتها، و طالبها بين األمريكية الحياة أسلوب، و األمريكية للثقافة

 أن تعتبر التي ،اإلسالمية شريعتنا مع يتنافى هذا، و أساس المدارس هذه في االختالط إذاً 
، شرفها، و عرضها للبنت يسلم حتى عنهم؛ بمنأى، و الذكور عن بمعزل يكون أن يجب" الفتاة تعليم

 الفتاة على فرض االسالم أن كما (2)".االحترام كثيرة، الخلق كريمة، السمعة حسنة دائماً  تكون حتىو 
  ونَِساءِ ونَِساءِ   وبَنَاتِكَ وبَنَاتِكَ   أِلَْزَواِجكَ أِلَْزَواِجكَ   قُلْ قُلْ   النَّبِيُّ النَّبِيُّ   اايأَيُّهَ يأَيُّهَ   : فقال الجلباب بلبس أمرها، و الحجاب

 المدارس هذه في  يالحظ ما ولكن (58:األحزاب)  َجََلبِيبِِهنَ َجََلبِيبِِهنَ   ِمنْ ِمنْ   َعلَْيِهنَّ َعلَْيِهنَّ   يُْدنِينَ يُْدنِينَ   اْلُمْؤِمنِينَ اْلُمْؤِمنِينَ 
 مدرسة في التخريج حفل في اضحاً ، و يظهر هذا، و التبرج إلى تدعو بل الجلباب لبس ترفض أنها

 الصورة فى جاء كما ،متبرجات العامة الثانوية طالبات فيه تظهر ، حيثغزة في المقدسة العائلة
 هو هذا، و الحبرية األناشيد ترتيل يتم االحتفال هذا في، و القدس في الالتينية البطريركية موقع على
 الطالب أمور أولياء المدعوين بين حضر" ذكره السابق الموقع على ظهر كما االحتفال خبر نص

 طاقم، و المحبة راهبات، و الوردية راهبات، و المتجسدة الكلمة راهبات، و المدرسة موظفو، و المتخرجين
 دير مدرسة رئيس نائبة السيدة، و المحلية البابوية البعثة، و كاريتاس مسؤولو، و البطريركية مشاريع
 الوطنية األناشيد بترديد الحفل جرى .التعليمو  التربية زارةو  مسؤولو للحفل دعي كما الالتين،

لقاء، و الكريم القرآن، و المقدس الكتاب من قراءات، و الحبرية، و الفلسطينية  أداء، و المسؤولين كلمات ا 
 (3)".الشهادات توزيع بالطبع، و الدبكة

كموئـــــل "النـــــوادي المســـــيحية ، و إلـــــى المـــــدارس المســـــيحية يظهـــــر أيضـــــًا الجمعيـــــات إضـــــافة
فمـع ، التواصـل، و المعـارف، و في جو من الصداقات اراً صغ، و راً فيه أبناء األسرة كبا قلميتأ، اجتماعي

أخطـر ، و هناك ما هـو أدهـى ،للعرض السينمائي أو التلفزيونيا تخصيص النوادي قاعات في مبانيه
علــى  (4)"افـد، و مـؤثر حضــاري -وال شـك -هــو ، و ومنزلقـات فــي الهاويـة، خمـور، و مـن رقـص مخنــث

فهـذه الجمعيـات تقـدم لألطفـال كـل مـا  السـفور مـع االخـتالط ؛، و سالمية التي تحـرم التبـرجتقاليدنا اإل
فهــي  ،، والجلســات االجتماعيــةالرياضــيةالنــوادي ، و المخيمــات الصــيفية لجميــل مــن خــال، و هــو مغــر  

 .تدس السم في العسل عن طريق بث أفكارهم من خالل أنشطتهم

 
                                                      

 .السابق المرجع( 1)

  .(7/676)لعلوان، ، سالماإل في األوالد تربية( 2)

 المدارس، أبرشية، Slide في 6673، 63 أبريل بتاريخ، غزة في المقدسة العائلة مدرسة في التخريج حفل( 3)

http: //ar.lpj.org/2013/04/25/ 

 .760ص، قطب محمد، سالميةاإل التربية ضوء في أوالدنا( 4)
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 :برامج األطفال في الفضائيات -ثانياً 
، أخالقــي، و كثيــر مــن اآلبــاء ينجــذب لــبعض قنــوات األطفــال خصوصــًا إذا كانــت ذا طــابع دينــي -1

 التـي الشـيعية(لألطفـال  طـه) قنـاةمثـل  ؛حرفـةالمن العقائـد ُتَصـّدرهم ال يدرون أن هذه القنوات و 
بعض المـواد اإلعالميـة  لمحتوى بتحليل، و اإلعالمية الشيعية بكثافة ابرلها في المن ويجيتم التر 

 :خالله على سبيل المثال ال الحصر من يظهر ،التي تبثها هذه القناة

ويحملـــون  رهم،الـــزي األســـود، ويلطمـــون صـــدو  يرتـــدون المغنيـــون، "حبيبـــي حســـين" أنشـــودة - أ
تتسـاءل مـن الـذي فـدانا بنفسـه،  األغنيـة، و (لثـارات الحسـين يـا)رايات سوداء مكتـوب عليهـا 

، ثم تـأتي رسـالة سـوداء يعطيهـا المطـرب لطفـل "حبيبي حسين، حبيبي حسين"والكورال يرد 
فيلفهــا علــى ( حســين يــالبيــك ) فيهــا علــى شــارة حمــراء كتوبــاً صــغير، وعنــدما يفتحهــا يجــد م

 .جبهة الطفل
، وهـي عبــارة عـن مجموعـة مـن األطفــال فـي لجنـة امتحـان، ومطــروح "أشـهر هجريـة" أغنيـة - ب

، (؟عدد األشهر الهجرية مـع المناسـبات الدينيـة المتعلقـة بهـا اذكر) سؤال  سئلةفي ورقة األ
ستفتح األسـئلة بشـهر محـرم حيـث يظهـر مجموعـة مـن ي: ةفي صورة غنائي ةتأتي اإلجاب ثم

، "يـا حسـين يـا حسـين"األطفال برداء أسود، ويقومون بـاللطم علـى صـدورهم بـاكين مـرددين 
اهلل بـــ اللهــم عجــل فــرج اإلمــام  إلــىنتضــرع  انفــي نصــف شــعب" ونوفــي شــهر شــعبان يــردد

 ".صاحب الزمان

 القمـر، و فتاة في العاشرة من عمرها، و "القمر"هي عبارة عن حديث بين ، و رحلة قمر أغنية -ج
لــم و  - ،ثـم المدينـة المنـورة ،اهلل الحـرام بيـت مثـليأخـذ الفتـاة فـي رحلـة إلـى بعـض األمـاكن 

حيـث انبهـرت بهـا  ،ثـم حمـل القمـر الفتـاة لمدينـة النجـف بـالعراق -صفهماو  يطل القمر في
، األقـــداس، و رف أرض العفـــةالنجـــف مهـــد الشـــ ذههـــ: قـــال لهـــا القمـــر، و الفتـــاة أشـــد انبهـــار

 أطهـر)نطـوف بــ فهيـا ،مرقـد العبـاس هـذا: يعدد لهـا المراقـد بهـا بقولـه أخذ، و العلماء أرضو 
، ثــم ذهبــا لمدينــة انبهــرت الفتــاة مــن النــور الــذي يشــع منهــا -نكحــل عينينــا بمشــهد، و (مرقــد
 .ءتساءلت عنها فقال لها القمر هذا مرقد الزهراو 

شيعية  علىكافية للبرهنة  هيو  هي بعض المواد التى تبثها قناة طه لألطفال الشيعية، هذه
الجماعـة مـن حيــث ، و أبنـاء أهـل السـنة األطفــالوضـح جليـًا خطورتهـا علـى عقيـدة ، و القنـاة

قنـوات أخـرى إيقـاف بـث هـذه القنـاة و  يسـتلزمتكريس عقيـدة الشـيعة الباطلـة، لـذا فـإن األمـر 
 ومـن (1)."بالمنـازل تقبالمـن علـى أجهـزة االسـ واتاء األمور لهـذه القنـمع حذف أولي ،مثلها

                                                      

  Monday 10 September 2012زعفان للهيثم، نموذًجا لألطفال طه قناة: الناعم التشيع: بعنوان مقال( 1)
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 المضــمون علــى اعتمادهــا اليــوم العربــي العــالم فــي األطفــال بــرامج خطــورة أســباب أظهــر
 .سلوكياته، و عاداته، و مفاهيمه، و بقيمه األجنبي

 ،لإلسالم مخالفة فكرية أو ،عقدية مفاهيم تقديم خالل من العقدي التأثير: السلبية التأثيرات ومن -2
 القادحة العبارات بعض على اشتمالهاو  ،تعالىو  سبحانه اهلل في الطفل عقيدة زعزعة: ذلك منو 
 (1)".ذلـك غيـرو  ،للسـحر التمجيـدو  ،اهلل تـدبير علـى االعتـراض، و القـدر مـن كالتـذمر العقيـدة؛ في
فيـرى الطفـل رجـاًل يطيـر  شاشـة،على ال هملازين عند أطفالنا بسبب ما ُيعرض فقد  اختلت المو "

بيـده، لـيس هـذا فحسـب بـل هـو يطلـق أشـعة مـن  لقمـريشـق ا، و ينسف الجبال نسًفا، و في الهواء
بمـــا فيهـــا مـــن  ترجمهـــاكلهـــا قصـــص غريبـــة مصـــورة ترجمهـــا مـــن و . ..عينيـــه تفعـــل المعجـــزات

ال ، و لعــل الجميــع يتفــق علــى أنهــا ال تتضــمن معــان  تربويــة رفيعــة موجهــة، و عبــث، و أخالقيــات 
، اهلل بالكليـة دجـو و  أعظم من هـذا كلـه أنهـا تغفـل، و القيم الصحيحة، و تهدف إلى غرس األخالق

  (2)".في مقدرات الكون، و في الكون من دون إله ميتحكم أبطال الفيل ماعند لكذو 

 الطفـلمثـل التـي تصـيب ، الخيـال العلمـي" هذه الرسوم المتحركة مليئـة بقصـص  بعضأن  كما
المصباح ، و عالء الدين)، و(سوبرمان)و (غراندايزر)فينبغي تجنب قصص ، العجز، و حباطباإل

المصــباح الســحري نــوع مــن الخيــال الــذي يتنــافى مــع ، و وأشــباهها فقصــة عــالء الــدين ،(الســحري
تـوحي القصـة بـأن ، و يسـاعدون مـن يلجـأ إلـيهم تعل ـم التالميـذ أن الجـانّ  فهـي، العقيدة االسـالمية

( الكـارتون) المتحركـة الرسـوم أفـالم من" كذلك الكثيرو  (3)".من المهالكالخاتم قد ينجي اإلنسان 
 فـي -القطـة تـر ألـم األخـرى، الحيوانات أو الكالب بين حتى... الغرام، و الحب قصص تتضمن

. ..جميلـة كحيلـة عيـون، و طويلـة برمـوش تتـزين... األناقة من مستوى أعلى على -البرامج تلك
 -الســكرو  ،أنثــى ألجــل االقتتــال إظهــار فــي التركيــز .القــط قلــب لتخطــف تتمايــل... عــال كعــبو 

... األخالقيـة غيـر الصـفات مـن وغيرهـا الكـذب،، و االحتيـال، و اللصوصية، و والتدخين ، -أيضا
 ".أطفـال برامج أنها بحجة تلطيخاً  البريئة الفطرة تلطخ، و الصغار عالم تقتحم العروض تلك كل

(4)   

                                                                                                                                                            
http: //www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2012/09/10/155462.html 

 م7/1/6661: )تاريخ، حيمد أبو راشد بن سعد بن تيسير. د، األطفال على وأثرها اإلعالم وسائل(  1)
 :الموضوع رابط( هـ 70/0/7464

 http: //www.alukah.net/Web/haymad/10172/18784/#ixzz2UgD0i2vd 

 والطفل اإلعالم وسائل( 2)
 http: //www.islamicfinder.org/articles/article.php?id=303&print=1&lang=arabic 

 . 739ص، باشا شمسي حسان للدكتور الزمان؟ هذا في أبناءك تربي كيف( 3)

 .(6/336)سالم، لجاسر بركات، والد في اإلتربية األ موسوعة( 4)

http://www.islamicfinder.org/articles/article.php?id=303&print=1&lang=arabic
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، الخرافـة، و الـدجل تبـث التـي القنـوات بعـضو  ،اإلعالم سائلو  في يعرض ما خطورة من أن كما -3
 عقيـدة علـى تـؤثر والتي التوحيد، لعقيدة المنافية الياناصيب، و الحظ قنواتو  ،الشعوذة، و السحرو 

 .المستحيلة األمور تحقيق على القدرة بيده من هناك بأن فيعتقد الطفل؛

، الفيـديو، و لقضـاء أوقـات الفـراغ بمشـاهدة التليفزيـونتـرك األوالد فـي البيـت " ومن الخطورة أيضاً  -4
فإن ذلك يدفع بالولد ، مشاهدة األفالم الخليعة الهابطة، و السماح لهم بالذهاب إلى دور السينماو 

ذلـــك نتيجـــة مـــا يشـــاهده علـــى ، و الســـير فـــي طريـــق االنحـــالل، و ارتكـــاب الجريمـــة، و الشـــقاء إلـــى
تشــجع ، و وهــي بجملتهــا تتجــر بــالغرائز ،الم خليعــة، وأفــشاشــات التلقزيــون مــن روايــات بوليســية

ومـن المعلـوم أن  الصـغار؟، و فكيف بـالمراهقين، تفسد أخالق الكبار، و اإلجرام، و على االنحراف
، فيعمــد إلــى محاكاتهــا، تتأصــل فــي مخيلتــه هــذه المشــاهد، و الولــد تنطبــع فــي ذهنــه هــذه الصــور

  (1)"تقليدهاو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 .63القطان، ص أحمد للشيخ، األبناء نحو اآلباء واجبات( 1)
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 ثالثال املبحث
 .العالجية، والوقائية الوسائل

 :مطلبين ويشتمل على
  .العقدي لألبناء بالبناء األسرة اهتمام: األول المطلب
، ووســائل اإلعــالم، والتعلــيم فــي مســجددور ال: الثــاني المطلــب

 .التربية
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 األول المطلب

 العقدي لألبناء بالبناء األسرة اهتمام

 بصـــحة اإلســـالمُ  اهـــتم لـــذلك المولـــود؛ شخصـــية يحـــدد الـــذي األول المـــؤثر هـــي األســـرة إن 
 تُـْنَكحُ  { : فقـال الـدين، ذات الصالحة الزوجة اختيار على الزوج فحث بداية،منذ ال األسري الكيان
الـدين  فصـاحبة (1) .} َيـَداكَ  َتِرَبـتْ  الدِّينِ  ِبَذاتِ  َفاْظَفرْ  َوِلِديِنَها َوَجَماِلَها َوِلَحَسِبَها ِلَماِلَها أِلَْرَبع   اْلَمْرَأةُ 
ـــل تســـتطيع التـــيهـــي  بنـــاء  لـــىيجـــب أن يتعـــاون الزوجـــان ع كـــذلك األبنـــاء، تربيـــة، و المســـؤولية تحمُّ
ـــم يكـــن المربـــون".تحمـــل المســـؤولية؛ فكـــل منهمـــا يكمـــل عمـــل اآلخـــر، و األســـرة ـــإذا ل  مســـتوى علـــى ف

هدى في األخذ بأسباب ، و ةعلى بصير ، و بواعثه، و االنحراف بأسباب علم على، و مانةاأل، و المسؤولية
، الشــــقاء، و ســــيكونون فـــي المجتمـــع جيــــل الضـــياع -شـــك ال–؛ فـــإن األوالد ، وطـــرق الوقايــــةالعـــالج

  (2)".الجريمة، و عصبة الفسادو 

 اهلل رسـول قـال بأسـره؛ المجتمع على خيمةو  عواقبَ  يجر أبنائها لتربية األسرة كما أن إهمال
:}  َْمامُ  َمْسُئول   َوُكلُُّكمْ  رَاع   ُكلُُّكم  َواْلَمـْرَأةُ  َمْسـُئول   َوُهـوَ  َأْهِلـهِ  َعَلـى رَاع   َوالر ُجـلُ  َمْسُئول   َوُهوَ  رَاع   َفاإلِْ

 َوُكلُُّكـمْ  رَاع   َفُكلُُّكـمْ  َأاَل  َمْسُئول   َوُهوَ  َسيِِّدهِ  َمالِ  َعَلى رَاع   َواْلَعْبدُ  َمْسُئوَلة   َوِهيَ  َزْوِجَها َبْيتِ  َعَلى رَاِعَية  
 يطـل أن حـين مـن بـأمره االهتمـام، و الدتـهو  منـذ بـالمولود االعتنـاء"أكـد علـى  فاإلسالم  (3).} َمْسُئول  

يـدرك حقـائق ، و يتفهم األمـور، و حوله نظرأصبح ي، و حتى إذا فتح المولود عينيه...بنفسه على الدنيا
قـد قامـت نحـوه بكـل ، و الشـريعةتعمل بمقتضـى ، و سالم، وجد نفسه في أسرة مسلمة تطبق اإلألشياءا

  ." (4)سنها الرسول ، و االلتزامات التي أمر بها الشرع الحنيف

تعويـده منـذ ، و يمـاناإل أصـولمنـذ تعقلـه ب لولدهي ربط ا، و اإليمانيةبالتربية  اآلباء يبدأ وهنا"
 . تعليمه من حين تميزه مبادىء الشريعة الغراء، و تفهمه أركان االسالم

                                                      

 في ومسلم، 3696، رقم7644ص، الدين في األكفاء النكاح، باب صحيحه، كتاب في البخاري أخرجه( 1)
  .7400رقم، (6/7640)، الد ين   َذات   ن َكاح   اْست ْحَباب   َباب، الر َضاع   صحيحه، كَتاب

 .(7/49)، سالم، لعلواناإل في والداأل تربية( 2)

ه   َمال   ف ى َراع   اْلَعْبدُ  االستقراض، باب كتاب، صحيحه في البخاري أخرجه( 3) ، 493ب إ ْذن ه، ص إ الَّ  َيْعَملُ  َوالَ  َسي د 
َهاد   صحيحه، ك َتاب في ، ومسلم6469رقم يَلة   َباب َوالس َير   اْلج  َمام   َفض  ل   اإْل   على َواْلَحث   اْلَجائ ر   َوُعُقوَبة   اْلَعاد 

ْفق   يَّة   الر   7469رقم(3/7439) عليهم اْلَمَشقَّة   إ ْدَخال   عن َوالنَّْهي   ب الرَّع 

 .(7/44)سالم، لعلوان، اإل في والداأل تربية( 4)
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، يمانيـــةطريـــق الخبــر الصــادق مـــن الحقــائق اإلكــل مــا ثبـــت عــن : االيمـــاننعنــي بأصــول و 
ونعنـي بمبـادىء الشـريعة  ...الماليـة، و البدنيـة العبـاداتونعني بأركـان االسـالم كـل ...الغيبية موراألو 

ــالمنهج الربــاني ، أنظمــة، و يعتشــر ، و أخــالق، و عبــادة، و ســالم مــن عقيــدة، وتعــاليم اإلكــل مــا يتصــل ب
  .معين سن للتمييز ليسو  ،اإلدراك، و التمييز سن منذ الدين أمورفنبدأ بتعليمه  (1)".أحكامو 

 بــنا محمــود قــال كمــا .لخمــس يميــز مــن النــاس مــن بــل" :اهلل رحمــه - القــيم ابــن قــال كمــا
ةً   الن ِبيِّ  ِمنْ  َعَقْلتُ : )(2)الربيـع َها َمج  لـذلك و . (3)(َدْلـو   ِمـنْ  ِسـِنينَ  َخْمـسِ  اْبـنُ  َوَأَنـا َوْجِهـي ِفـي َمج 
، التمييـز سـن فـي دخـل سـنين سـبع لـه صـار فـإذا.. الصـبي سـماع لصـحة حـًدا سنين الخمس جعلت

اَلةِ  َأْواَلَدُكمْ  ُمُروا {  اهلل رسول قال كما (4)".بالصالة أمرو   َواْضـِرُبوُهمْ  ، ِسـِنينَ  َسْبعِ  َأْبَناءُ  َوُهمْ  ِبالص 
والسـر فـي هـذا حتـى يـتعلم الولـد أحكـام " (5)} اْلَمَضـاِجعِ  ِفـي َبْيـَنُهمْ  َوَفرِّقُـوا ، َعْشـر   َأْبَنـاءُ  َوُهمْ  َعَلْيَها
حتــى يتربــى كــذلك علــى ، و القيــام بهــا منــذ نعومــة أظفــاره، و يعتــاد أداءهــا، و منــذ نشــأته لعبــاداتا هــذه

التسـليم لجنابـه فيمـا ، و االعتماد عليه، و به الثقة، و االلتجاء إليه، و الشكر له، و القيام بحقه، و طاعة اهلل
، لخلقـهالتهذيب ، و الصحة لجسمه، و حتى يجد في هذه العبادات أيضًا الطهر لروحهو  يروع؛، و بينو 
  (6)".أفعاله، و اإلصالح ألقوالهو 

ـــا اهلل"يجـــب أن  كمـــا ـــا نصـــلي ليحبن ـــال بأنن ـــة، و نفهـــم األطف ـــإذا (7)".أن المصـــلين لهـــم الجن  ف
ال يجـــوز ، و ضـــربهم حتـــى يؤدوهـــا، و جـــب تعنـــيفهم، و لعاشـــرةفـــي آداء الصـــالة فـــي ســـن ا دقصـــراألوال
؛ حتـى ، وللطفـل جميعـاً ألهـللمهلة أو فترة زمنية كافيـة  فقد أعطى  (8)قبل العاشرة، الدضرب األو 

فقد يقع الصبي أو الفتاة فـي هـذه المرحلـة تحـت ، ينتقلوا إلى مرحلة العقاب البدني على ترك الصالة

                                                      

 .(7/771)السابق،  المرجع( 1)

بيع بن َمْحُمود( 2) ، مالك بن أنس عنه محمد، روى أبو: وقيل، نعيم أبا يكنى الخزرجيّ  األنصاري ُسَراقة بن الرَّ
األثير،  البن، الغابة أسد: انظر.وتسعين ست سنة: وقيل، وتسعين تسع سنة توفي. َحْيَوة ابن ورجاءُ ، والزهري

(3/766). 

 .11، رقم36ص، الصغير سماع يصح متى باب، العلم صحيحه، كتاب في البخاري رواه( 3)

 . 697القيم، ص المولود، البن تحفة( 4)

 حسن: األلباني ، وقال493رقم46بالصالة، ص الغالم يؤمر متى الصالة، باب سننه، كتاب في داود أبو رواه( 5)
 . صحيح

 .(7/774)لعلوان، ، سالماإل في األوالد تربية( 6)

 .744ص، باشا شمسي حسان للدكتور ؟ الزمان هذا في أبناءك تربي كيف( 7)

 .13ص، اهلل عبد فتحي لعادل، األوالد تربية في شائعة أخطاء( 8)
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الصالة  إقامةفيكون األمر الدائم ب، الكسل أو غير ذلك، و إلى الجموح افكرية تدفعهم، و عوامل نفسية
ذا ما استمر جموحهما عوقبا بالضربو  ؛ياً كاف، و هاً منب، و محذراً    (1).ا 

جـد نفسـه أمـام ، و أصبح مكلفاً ، و فإذا بلغ، ال يهتم بتعليم أوالده الصيام باءبعض اآل"أن  كما
فالصـوم يغـرس فـي نفـوس البشـرية ...لصـومفـال يسـتطيع ا، ذلـك رغيـ، و الشـراب، و حرمان من الطعام

تعويـد األطفـال  جبو  لذا، كبح شهواتها، و تعويد النفس الصبر، و تقوية اإلرادة، و اإلخالص هلل حقيقة
همــال تعويـدهم الصــوم يعــد مــن األخطـاء البينــة فــي التربيـة الســليمة، و عليـه بالتــدريج  علــى كــذلك (2).ا 

 علـى تـربيتهمو  ،ذلـك ألجـل سـنهم صـغر اسـتثمار، و تعـالى اهلل كتـاب األطفال بتحفيظ االهتمام اآلباء
 حاجــة فــي فــنحن"، تــراجمهم، و ســيرتهم فــي النظــر خــالل مــن الكــرام أصــحابه حــب، و  النبــي حــب
 الســـمات نرســم أن قبــل– نريــد، و فيــه لنــا األســوة مكــان لنعــرف، الجيــل هــذا علــى نتعــرف ألن ةّحــل  مُ 

 السـامقة القمـم تلـك إلـى فرفعتـه، فيـه أثـرت التـي العوامـل علـى نتعـرف أن-المتفرد الجيل لذلك الفريدة
  (3) ".التاريخ عاهاو  التي

  

                                                      

 .97ص، قطب لمحمد، سالميةاإل التربية ضوء في أوالدنا( 1)

 .10-13ص، اهلل عبد فتحي لعادل، األوالد تربية في شائعة أخطاء( 2)

 .73قطب، ص المعاصر، لمحمد واقعنا( 3)
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 الثاني المطلب 

 في التربية عليمالمسجد، ووسائل اإلعالم، والت دور

 خارجية مؤثرات جودو  ظل في خاصة، و األسرة يواجه كبيراً  تحدياً  الطفل تربية مهمة تعد
 : هذه المؤثرات ومن أهم الطفل، شخصية على بأخرى أو بصورة تؤثر، عدة

أن "فيجــب ،باهتمــام اآلبــاء بــه ، وال يكــون هــذا الــدور إالفعــاالً  اً تربويــ اً ر دو  للمســجدإن : المســجد -1
ذان أنصـــت أهـــل البيـــت، المســـاجد، وتعظيمهـــا، فـــإذا ســـمع األ محبـــة المربـــييلمـــس الطفـــل مـــن 

ـــده،ورددوا معـــه، وأمـــروا الطفـــل  ـــرن  بتقلي ـــك ينتبـــه الطفـــل لهـــذا الصـــوت المتكـــرر، ويقت ـــد ذل فعن
نفســيًا للصــالة  بالصــالة ألنــه يــرى مبــادرة أهــل البيــت إلــى الصــالة، ويصــير األذان بــذلك منبهــاً 

 سـاجد؛يجـب تعويـد األوالد منـذ الصـغر علـى الـذهاب إلـى الم"لذلك (1)".يعيش في ضمير الطفل
ننــا نــرى مــن يحــارب هــذه إالصــالة، والمحافظــة عليهــا، ولألســف  حــب همفهــو يغــرس فــي نفوســ

 (2).أو تعنـيفهم، وطـردهم فيقوم بمنـع األطفـال مـن دخـول المسـجد، وضـربهم إذا دخلـوه، الظاهرة
الكبــار نصــح الصــغار بــاللطف، والموعظــة الحســنة، فكــم رأينــا كبــارًا فــي الســن تصــرفوا  فواجــب"

م أو طــردوهم مــن المســجد؛ فكــان ذلــك ســببًا لبعــدهم منفــرة، صــرخوا علــيه تمــع األطفــال تصــرفا
وردت أحاديـث صـحيحة تبـين حضـور الصـغار  قـد، و (3)".عن المسجد في الكبر، وكـراهيتهم لـه

ـاَلةِ  ِفي أَلَُقومُ  ِإنِّي {: قـال  النبي عن:إلى المساجد، ومنها  لَ  َأنْ  ُأِريـدُ  الص   َفَأْسـَمعُ  ِفيَهـا ُأَطـوِّ
ِبيِّ  ُبَكاءَ  زُ  الص  على مـن أحضـر ابنـه  ولكن" (4).} ُأمِّهِ  َعَلى َأُشق   َأنْ  َكرَاِهَيةَ  َصاَلِتي ِفي َفَأَتَجو 

معـــه إلـــى المســـجد عليـــه أن يلقنـــه اآلداب التـــي تحثـــه علـــى الهـــدوء، والمحافظـــة علـــى المســـجد، 
  (5)".أو اإلفساد في المسجد، فإن ذلك من األمور المهمة ،وينفره من اإلزعاج

 النشـأة تنشـئته، و الحسـنة التربيـة لـدهو  تربيـة علـى جـداً  حـريص المسـلم األب إن: اإلعـالموسائل  -2
 شخصـاً  بيتـه إلـى ُيـدخل أن يرضـى فـال، ذلـك علـى بنـاءً و  صـحته،، و بجسـمه العناية، و الصالحة

، أخالقـه سـالمة، و لـدهو  ديـن علـى الحفـاظ ألجـل، سـوء رفيق مع لدهو يجلس  أو األخالق، سيء
 ال كـذلك، و منهمـا يشـاهده ممـا فيـتعلم األخـالق؛ سـوء، و األفعـال سـيء ذاك أو هـذا مـن يرى فال

 التلفزيـون جهـاز إلـى األمـر صـلو  مـا فـإذا ،تؤذيـه، و جسـمه تضـر بأشـياء يقـوم أن لولـده يرضـى
 فــال، أجســامهم، و أخالقهــم، و أوالدهــم ديــن علــى الحــرص هــذا كــل اآلبــاء مــن الكثيــر عنــد تبخــر

                                                      

 .(6/334)بركات،  لجاسر، سالماإل في األوالد تربية موسوعة( 1)

 .31ص، اهلل عبد فتحي لعادل، األوالد تربية في شائعة أخطاء( 2)

 .749ص، باشا شمسي حسان للدكتور ؟ الزمان هذا في أبناءك تربي كيف( 3)

  .161، رقم734ص، الصبي بكاء عند الصالة أخف من ذان، باباأل صحيحه، كتاب في البخاري أخرجه )4)

 .34ص، اهلل عبد فتحي لعادل، األوالد تربية في شائعة أخطاء( 5)



 أسباب االنحرافات العقدية لدى النشء الفلسطيني المسلم، ووسائل تقويمها

 198  

 الفصل الثالث

ـــده، و يجلـــس أن أحـــدهم يمـــانع ـــى ل ـــدخيل هـــذا إل ، شـــتى أنواعـــاً  فيـــه فيشـــاهد الســـوء، جلـــيس، و ال
، اغتصــاب، و ضــرب، و قتــل مــن الجــنس، و العنــف، و اإلجــرام، و الشــر أفعــال مــن مختلفــة صــنوفاً و 
دمـان، و احتيال، و تزوير، و غش، و كذب، و سكر، و سرقة، و تقبيلو  ، فسـق، و المخـدرات، و للـدخان ا 
، وكل ذلـك (1)فيه يشاهده مما شيئاً  لدهو  يتعلم أن من يخاف وال .إلخ... تمرد، و عقوق، و فجورو 
عــن الــنفس مــن خــالل مشــاهدة األفــالم، والتمثيليــات، والتــي بــالطبع أبطالهــا ممــا  التــرويح جــةبح

فرجال الفن، ونساؤه الذين يقومون بالترويح، والترفيه عن الجماهير، كلهم (" أهل الفن)يسمونهم 
قبل، فكان االنحالل ذاته هو المؤهـل الـذي يـؤهلهم بطبيعة الحال من الذين انحلت أخالقهم من 

يسـعى األوالد، والبنـات ( أبطـاالً )، و(نجومـاً ) الصحافةقد جعلت منهم  ءلدخول عالم الفن، وهؤال
إلى تقليدهم، والتشبه بهم، وال يكف المجتمـع عـن التطلـع إلـيهم، واإلشـادة بهـم، والتحـدث عـنهم، 

 (2)".التقــدير تحظــىالتــي تحظــى بــاالحترام، و  رموقــةالمواالهتمــام بشــأنهم؛ بــل أصــبحوا الطبقــة 
لذلك يجب على اآلباء الحذر كل الحذر مـن التعـاطي مـع وسـائل االعـالم مـن خـالل مراقبـة مـا 
يشاهده أبناؤهم من مواد على هذه الفضائيات، وكذلك على أجهـزة الحاسـوب، والهواتـف النقالـة، 

، ولكنــه فــي الوقــت نفســه أتــاح للعــالم، الشــرور مــن بــالكثير جــاء قــد الفضــائي اإلعــالم" وبمــا أن 
يـأتي هنـا دور  لـذلك (3) ."، وهـو جـالس فـي غرفتـهسالنـا ماليـينأن يخاطـب  عيـةوالمفكر، والدا
بعادهم عن البرامج الهابطةالهادفة امجعلى متابعة هذه البر  ائهمأبن شجيعاآلباء في ت   .، وا 

إلــى مقــدار الوقــت الــذي يجلــس فيــه األبنــاء أمــام علــى اآلبــاء االنتبــاه : "االســتفادة مــن الوقــت -3
، واألمهــات ال يهتــدون إلــى الطريقــة المثلــى فــي حفــظ أوقــات بــاءفكثيــر مــن اآل" عــالم،اإل ئلوســا

في حين أن الوقت هو عمر اإلنسان، وهو الذي يسـتطيع اإلنسـان مـن  ،أوالدهم، وطرق إفادتهم
أو يـــتعلم علمــًا نافعـــًا، فتضــييع الوقـــت  ،اً أو يحقــق فخــر  ،أو ينــال خيـــراً  ،خاللــه أن يصــنع مجـــداً 

 منـه يضـيع فـال قتـه،و  قـدرو  زمانـه، شـرف يعـرف أن لإلنسـان فينبغـي "(4)".للحيـاة كلهـا ضـيعةم
مــــن العوامــــل "ألن  ؛(5)العمــــل، و القــــول مــــن فاألفضــــل األفضــــل يقــــدمو  قربــــة، غيــــر فــــي لحظــــة

األساســية التــي تــؤدي غالًبــا إلــى انحــراف الولــد عــدم االســتفادة مــن الفــراغ الــذي يــتحكم فــي حيــاة 
وقـــت فـــراغ أبنـــائهم بمـــا  غلواعلـــى اآلبـــاء أن يشـــ زملـــ ذلـــكعلـــى  بنـــاءً و  (6).األحـــداث، والمـــراهقين

                                                      

 العامري شيبان علي بن محمد. د، أبنائنا تربية على اإلعالم وسائل تأثير: انظر( 1)

 http: //www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=860&SecID=70 

 .316قطب، ص المعاصر، لمحمد واقعنا( 2)

 .713بكار، ص الكريم عبد.د.أ، الصحوة أجل من صحوة سالميةاإل الصحوة )3)

 .93ص، اهلل عبد فتحي لعادل، األوالد تربية في شائعة أخطاء( 4)

 .دمشق – الفكر دار، ( م6664 - هـ7463)-7ط، 36الجوزي، ص الخاطر، البن صيد( 5)

 (.  7/769)لعلوان، اإلسالم في األوالد تربية( 6)

http://www.sst5.com/Writers.aspx?us=2
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=860&SecID=70
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بنــاء، وتراعــي يفيــدهم، ويشــغلهم عمــا يضــرهم، وذلــك بإيجــاد مكتبــة تحتــوي علــى كتــب مفيــدة لأل
القراءة فهـي  ليهممستوياتهم، مما يفيد، ويشجع األبناء على االستفادة من هذه المكتبة، وتحبب إ

 (1).يقضون فيها أوقاتهم اخير م
روحيـًا فـي مدرسـته، وفـي  ،إال إذا هيأنا له جـواً  ،نستطيع أن نربي الطالب تربية دينية كاملة ال" -4

مـــن وســـائل التعلـــق بهـــذه القــيم، واالنتفـــاع بهـــا، وبهـــذا تتالقـــى  يليكـــون هـــذا المنـــاخ الــدين ه؛بيتــ
، (2).نقيةسه، ومن كتابه بالجو المصبوغ بالصبغة الدينية الر  دَ المعارف الدينية التي تلقاها من مُ 

تعد المدرسة التربوية الثانيـة ألنهـا تحتـوي الطفـل مـدة أطـول، وتتـيح لـه فرصـة "على ذلك  وبناءً 
ــ إذا اختــار المربــي مدرســة فيهــا  ،فــي بنــاء األخــالق لفتقــوم بــدور فعــا ...أقــران ىالحصــول عل

أو  ،ويجــب أن تتوحــد. مدرســون أتقيــاء، وأمنــاء ملتزمــون بالشــرع، وتضــم كــذلك قرنــاء صــالحين
ذا عــرف  أن المدرســة  المربــيتتقــارب التوجيهــات األخالقيــة التــي تهــتم بهــا األســرة، والمدرســة، وا 

ن يــدعمها، أمــا إذا كانــت تلــك العــادات ســيئة فيجــب أن يتصــل أ عليــهتــزرع العــادات الحســنة ف
ــده بــأن البشــر كلهــم عرضــة للخطــأإبالمدرســة، وأن يحــاول  مــن أوليــاء  اً كثيــر  لكــن، و (3)قنــاع ول

 -يهمــه أن تكــون المدرســة راقيــة  بقــدر مــا خالقيــةاألمــور ال يهمــه الناحيــة الدينيــة، والناحيــة األ
االهتمــام الزائــد بــتعلم  االنتبــاهتلفــت  يفمــن األمــور التــ"األجنبيــة  للغــاتتقــدم ا –بمفهــومهم هــم 

أصــبحت موضــة حديثــة أن ُيعلَّــم الطفــل أكثــر  اللغــات األجنبيــة علــى حســاب اللغــة العربيــة، فقــد
  (4).من لغة أجنبية في التمهيـدي فـي وقـت لـم يـتعلم فيـه الطفـل بعـد النطـق السـليم بالغـة العربيـة

رسـال إب اخروناأليام، وأخذ النـاس يتفـ هذهلى المدارس األجنبية إاألوالد رسال إتشر داء نفلقد ا"
أوالدهم إلى المدارس الخاصة، وأخذت هذه المدارس تنمو، وتتطـور لتصـبح صـورة مـن مـدارس 

ده إلــى المــدارس األجنبيــة، والمعاهــد التبشــيرية يرضــع لــفــاألب الــذي يــدفع بو  ...أوروبــا، وأمريكــا
أيــدي مبشــريها، فــال شــك أن هــذا الولــد ســيتربى علــى  ىالتعلــيم، والتبشــير علــمــن لبنهــا، ويتلقــى 

  (5).مشاعر الكره لإلسالم هالزيغ، والضالل، ويتدرج بالكفر، واإللحاد، وسترسخ في نفس

                                                      

 .(6/361)بركات،  لجاسر، سالماإل في األوالد تربية موسوعة: انظر( 1)

 .بيروت-صيدا– العصرية المكتبة منشورات - ط، 663الغزالي، ص لمحمد، الحق قذائف( 2)

 . (6/339)، بركات لجاسر، سالماإل في األوالد تربية موسوعة( 3)

 .733ص، باشا شمسي حسان للدكتور ؟ الزمان هذا في أبناءك تربي كيف( 4)

 .47القطان، ص أحمد للشيخ، األبناء نحو اآلباء واجبات( 5)
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 ةـــمــتاـــالخ

الذي أسأل ، بعد أن منَّ اهلل عليَّ بإتمام هذا البحث؛ فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
، فقد أوجزت في هذه الخاتمة أهم النتائج ،ون عملي فيه خالصًا لوجهه الكريماهلل العلي القدير أن يك

 :يتيها في هذا البحث على النحو اآلالتوصيات التي توصلت إلو 

 :النتائج –أواًل 
مما ال شك فيه أن موضوع العقيدة هو األصل الذي يقام عليه بناء اإلسالم، ومن هنا فإن  -1

 ى الرسول ـد قضــفق ،لعقيدة في القلوب أول ما قام به األنبياء عليهم الصالة والسالمترسيخ ا
العهد المكي من الدعوة في ترسيخ العقيدة، وتصحيحها، وتثبيتها، وتحقيقًا لألمر المقصود، 

 .والهدف المنشود جاء البحث مركزًا على أهمية العقيدة في حياة  الناشىء المسلم الفلسطيني
يرجع في األساس إلى تمسكهم بالعقيدة اإلسالمية،  ،نجاح المسلمين على مر العصور إن سر -2

 .إنما مرجعه األول بعدهم عن العقيدة اإلسالمية ،وما حّل بهم من مصائب، وويالت
إبراز أهمية العقيدة في حياة المسلم الفلسطيني، لتكون االنطالقة مبنية على أسس، وتصورات  -3

وعلى اآلباء، واألمهات،  اب العزيز، والسنة النبوية الصحيحة،صحيحة مستمدة من الكت
 .لتقريب هذه العقيدة للناشئة والمعلمين أن يسعوا بجد  

ما أن ك الصحيحة للصغير أفضل، وأسهل في قبولها من تعليمه بعد ذلك، العقيدةتعليم ن إ -4
 .تعريف الطفل باهلل مدخل ضروري إلصالح فكره، وسلوكه

الجهل بالعقيدة الصحيحة عند اآلباء؛ بسبب عدم االهتمام بتعلمها، وتعليمها، والّتعصُُّب  -5
نشاء جيل إاألعمى لما عليه اآلباء، واألجداد، والتمسك بالعادات، والتقاليد الباطلة  يؤدي إلى 

 . عرف الحالل من الحرامال يعرف تلك العقيدة، وال ي
 .محبة اهلل، وخشيته تختلف عن محبة المخلوقات، والخشية منهم -6
 .؛ لذلك كانت طاعته، واتباع أوامره، واجبة نابعة من محبة اهلل  محبة الرسول  -7
رة ـفي نفوس األبناء الصغار، وذلك من خالل رواية مواقف من السي غرس حب رسول اهلل  -8

مع  النبوية كالرحمة بالصغار، وبالحيوان، والخدم، وحكاية القص المحببة من سيرة النبي 
 . مراعاة استخدام أساليب التشويق في حكاية سيرته 

وله  في الحماية من الوقوع في خطر الخرافات، والشعوذة، والدجل، اً إن لاليمان بالغيب دور  -8
 .وكهمأيضًا آثار جلية في نفوس المؤمنين، وسل

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20378/posts
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تعود على إيمان العبد بالزيادة، وعلى عقيدته  ،لإليمان بالقدر ثمرات إيمانية عقديةإن  -17
 .بالثبات

فهو كتاب هداية للمؤمنين في  ،واآلخرة على حامله في الدنيا، اً كبير  إن للقرآن الكريم فضالً  -11
 .الدنيا، وشفيع لهم في اآلخرة

األبناء عن طريق وسائل اإلعالم،  هناك دور للمحتلين، والمنصرين في زعزعة عقيدة -12
  .والتعليم

تسليط الضوء على التصورات الخاطئة لدى كثير من الفلسطينيين عن المفاهيم، والمبادئ  -13
 ،وخصوصًا تلك التي تتعلق بتربية األبناء التي انتشرت في مجتمعنا الفلسطيني، اإلسالمية

  .مع محاولة إظهار الرأي الشرعي فيها
استخدام العقوبة البدنية؛ لكي تحقق الغاية منها، وهي عند ضوابط ال بد من مراعاتها هناك  -14

 .االنتقام للذات كما يحدث عند كثير من اآلباء وليس ،تربية الطفل

فهذا مجمل ما توصلت إليه من خالل هذا البحث، الذي أسأل اهلل العلي القدير أن يوفق 
ودنياهم، وأن يجعل العمل بهذا البحث خالصًا لوجهه كل المسلمين لما فيه الخير في دينهم، 

َ   أَتَىأَتَى  َمنْ َمنْ   إَِلَّ إَِلَّ     بَنُونَ بَنُونَ   وََل وََل   َماٌلوَماٌلو  يَْنفَعُ يَْنفَعُ   ََل ََل   يَْومَ يَْومَ الكريم، وأن ينفع به المسلمين  َ هللاَّ  َسلِيم  َسلِيم    بِقَْلب  بِقَْلب    هللاَّ

 

 .التوصيات:ثانيًا 
يجب على المربي أن يغرس في نفس الصغير مفهوم التوكل على اهلل، ومفهوم الرضى  -1

 (.لو)، وتجنب لومه الدائم باستعمال كلمة بالقضاء، والقدر، واالستسالم لمشيئة اهلل تعالى
 . العه، وسعة علمهتربية األبناء على معاني مراقبة اهلل، واطّ  -2
تعويد الطفل منذ نعومة أظفاره على سماع القرآن الكريم بترتيله من قبل والديه، أو سماعه  -3

من األشرطة المسّجلة، وتعويدهم على تالوته، وحفظه عندما يستطيعون القراءة مع 
 . التشجيع المستمرعلى ذلك بتقديم الجوائز، والمحفزات

دور إال باهتمام اآلباء به عن طريق تشجيع ، وال يكون هذا الفعاالً  اً تربوي اً إن للمسجد دور  -4
  .األبناء على الصالة بالمسجد، وتعويدهم على ذلك

 .االهتمام بتطبيق السنن الخاصة بالمولود منذ والدته -5
 .والدعاء لهم بالهداية، والصالح تجنب الدعاء على األوالد بالهالك، والغضب، -6
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ناقض، وعدم الحرص، وهذا يعني أن عدم االكتفاء بالكالم، وترديده فإن هذه عالمة الت -7
بل أن ، على المربي أن يكون  صورة صادقة لكل ما يدعو إليه، ويريد غرسه في األبناء 

 .يكون فعله، وسلوكه قبل قوله، وكالمه
 ؛في نهاية المطاف إاللى الشدة إااللتزام باستعمال اللين في موعظة األبناء، وعدم اللجوء  -8

 .سيدنا محمد ألن استعمال اللين هو هدي 
عطاءهم الفرصة إنصات جيدًا ألبنائهم، واالستماع لما يقولون باهتمام، مع على اآلباء اإل -9

 . التعبير عن رأيهم، والحديث عن مشاكلهم في
 .سالميةاإلإلى المدارس، والنوادي غير  االطفال  ارسال تجنب -11
 بمشاهدة التليفزيون،خطورة ترك األوالد في البيت لقضاء أوقات الفراغ التنبيه على  -11

  .نترنت لمدة طويلة، ودون رقابةاإل والجلوس على
ن كان ال بد منه فيكون ب -12 عدم تجنب الضرب، وخصوصًا قبل بلوغ الطفل سن العاشرة، وا 

 .الضرب في األماكن المؤذية كالرأس، والوجه، والصدر، والبطن
الطابع الحديث الراقي؛  كما أوصي المسؤولين باالهتمام ببناء المدارس اإلسالمية، ذات -13

لكي تكون بدياًل عن تلك المدارس المسيحية، وكذلك االهتمام بوسائل الترفيه الهادفة من 
، وجمعيات، وغيرها  .نواد 
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 فهرس األيات القرآنية: أواًل 

 

 الصفحة رقمها اآلية

 البقرة

 الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن *  َذلَِك اْلِكتَاُب ََل َرْيَب فِيِه ُهداى لِْلُمتَّقِينَ *الم... 1-3 58 

     قَدَ   الَّذ يالَّذ ي  َكَمثَل  َكَمثَل    َمثَل ه م  َمثَل ه م تَو  قَدَ اس  تَو    18 158ناراً ناراً   اس 

ال َحات  أَنَّ لَه م  َجنَّات  ﴿ ل وا  الصَّ ين آَمن وا  َوَعم  ر  الَّذ  ال َحات  أَنَّ لَه م  َجنَّات  َوبَشِّ ل وا  الصَّ ين آَمن وا  َوَعم  ر  الَّذ   131 25 ﴾ ......َوبَشِّ

  ض  َخل يفَةً وإ ذ  وإ ذ ل  ف ي األَر  ض  َخل يفَةً قَاَل َربَُّك ل ل َمالَئ َكة  إ نِّي َجاع  ل  ف ي األَر     33 11 ......قَاَل َربَُّك ل ل َمالَئ َكة  إ نِّي َجاع 
 طَفَى َ اص  ق وب  يَا بَن يَّ إنَّ َللاَّ ى ب هَا إب َراه يم  بَن يه  ويَع  طَفَى وَوصَّ َ اص  ق وب  يَا بَن يَّ إنَّ َللاَّ ى ب هَا إب َراه يم  بَن يه  ويَع     132 11......وَوصَّ
  وَن ع  َّ  وإ نَّا إ لَي ه  َراج  يبَة  قَال وا إ نَّا ّلِل  يَن إ َذا أََصابَت ه م  م ص  وَن الَّذ  ع  َّ  وإ نَّا إ لَي ه  َراج  يبَة  قَال وا إ نَّا ّلِل  يَن إ َذا أََصابَت ه م  م ص    151 11الَّذ 
 ًن د ون  َللا   أَنَدادا ذ  م  َن النَّاس  َمن يَتَّخ  ن د ون  َللا   أَنَداداً َوم  ذ  م  َن النَّاس  َمن يَتَّخ    115 18......َوم 
 وا  لَه م  لَه م    ق يلَ ق يلَ   َوإ َذاَوإ َذا وااتَّب ع  ه    أَن َزلَ أَن َزلَ   َماَما  اتَّب ع  ه  اللَـّ    173 171 ......  آبَاَءنَاآبَاَءنَا  َعلَي ه  َعلَي ه    أَل فَي نَاأَل فَي نَا  َماَما  نَتَّب ع  نَتَّب ع    بَل  بَل    قَال واقَال وا  اللَـّ
 َم    يََزال ونَ يََزال ونَ   َوالَ َوال م  ي قَات ل ونَك  م    َحتَّىَ َحتَّىَ   ي قَات ل ونَك  وك  دُّ م  يَر  وك  دُّ م    َعنَعن  يَر  ين ك  م  د  ين ك  وا    إ ن  إ ن    د  تَطَاع  وا  اس  تَطَاع     217 171اس 

 ال عمران

  َ َ إ نَّ َللاَّ فََى   إ نَّ َللاَّ فََى الَ يَخ  ء  الَ يَخ  ء  َعلَي ه  َشي  ض  والَ ف ي السََّماءف ي ف ي   َعلَي ه  َشي  ض  والَ ف ي السََّماءاألَر    5 17األَر 
 م  َللا   ق ل  إ ن ق ل  إ ن ب ب ك  ون ي ي ح  َ فَاتَّب ع  بُّوَن َللا  نت م  ت ح  م  َللا   ك  ب ب ك  ون ي ي ح  َ فَاتَّب ع  بُّوَن َللا  نت م  ت ح    31 21 ......ك 
   َراً فَ ن  ن  ط  ط  ي بَ ي بَ ا ف  ا ف  مَ مَ   كَ كَ بِّ إني نََذرت  لَ بِّ إني نََذرت  لَ رَ ر راً فَ ي م حرَّ   35 33 ......ييل منِّ ل منِّ بَّ بَّ قَ قَ تَ تَ ي م حرَّ
فتقبَّلها ربُّها بقَبول َحَسنفتقبَّلها ربُّها بقَبول َحَسن  37 33 
  َكَذل َك َللاَّ  يَف َعل  َما يََشاء  َكَذل َك َللاَّ  يَف َعل  َما يََشاء 13 133 
 يَن آََمن وا اتَّق وا َللاَ َحقَّ ت قَات ه  يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا يَن آََمن وا اتَّق وا َللاَ َحقَّ ت قَات ه  الَّذ   هــــ  132 ......الَّذ 

 َل ك ن  َحو  وا  م  َن َللا   ل نَت لَه م   ولَو  ك نَت فَظ اً َغل يظَ ال قَل ب  الَنفَضُّ َمة  مِّ ل كَ فَب َما َرح  ن  َحو  وا  م  َن َللا   ل نَت لَه م   ولَو  ك نَت فَظ اً َغل يظَ ال قَل ب  الَنفَضُّ َمة  مِّ    151 123فَب َما َرح 
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  يَز ال َخب يَث ن يَن َعلَى َمآ أَنت م  َعلَي ه  َحتََّى يَم  م  ؤ  ا َكاَن اللـ ه  ل يََذَر ال م  يَز ال َخب يَث مَّ ن يَن َعلَى َمآ أَنت م  َعلَي ه  َحتََّى يَم  م  ؤ  ا َكاَن اللـ ه  ل يََذَر ال م    171 57 ......مَّ

 النساء

 َدة  ٰيأَيُّهَا ٰيأَيُّهَا ن  نَف س  واح  م  م  م  الَّذ ي َخلَقَك  َدة  النَّاس  اتَّق وا َربَّك  ن  نَف س  واح  م  م  م  الَّذ ي َخلَقَك   هــــــ 1 [ ......النَّاس  اتَّق وا َربَّك 

ئ نَا ن   فََكي ف إ َذا ج  اَلء  َشه يًدا ك ل  م  ئ نَا ب ك َعلَى هَؤ  ة ب َشه يد  وج  مَّ
  11 83أ 

   وَك ف يَما َشَجَر بَي نَه م م  ن وَن َحتَّى ي َحكِّ م  وَك ف يَما َشَجَر بَي نَه م  فاََل وَربَِّك اَل ي ؤ  م  ن وَن َحتَّى ي َحكِّ م    15 31 ......فاََل وَربَِّك اَل ي ؤ 
 َن ب ه  لََكاَن َخي ًرا لَه م  وأََشدَّ تَث ب ي تًا َعظ و  ا َما ي و  َن ب ه  لََكاَن َخي ًرا لَه م  وأََشدَّ تَث ب ي تًاَولَو  أَنَّه م  فََعل و  َعظ و  ا َما ي و     11 111َولَو  أَنَّه م  فََعل و 
 يًعاٰيأَيُّهَا ٰيأَيُّهَا وا  َجم  وا  ث بَات  أَو  انف ر  م  فَانف ر  َرك  ذ  وا  ح  ذ  يَن آَمن وا  خ  يًعاالَّذ  وا  َجم  وا  ث بَات  أَو  انف ر  م  فَانف ر  َرك  ذ  وا  ح  ذ  يَن آَمن وا  خ     71 137الَّذ 
  َآن وَن الق ر  آنَ أَفاَل يَتََدبَّر  وَن الق ر    82 85 أَفاَل يَتََدبَّر 
   َدق    وَمن  وَمن َدق  أَص  نَ   أَص  نَ م  ه    م  ه  اللَـّ يثاً   اللَـّ يثاً َحد    87 157 َحد 
  ل َحتَه م َره م  وأَس  ذ  ذ وا ح  ل َحتَه م  َول يَأ خ  َره م  وأَس  ذ  ذ وا ح    132 137َول يَأ خ 
 ول ه  وٱٱٰيأَيُّهَا ٰيأَيُّهَا ه  وَرس  ن وا  ب اللَـّ يَن ءاَمن وا  ءام  ول ه  ولَّذ  ه  وَرس  ن وا  ب اللَـّ يَن ءاَمن وا  ءام  ب  ٱٱلَّذ  ـٰ ب  ل ك تَ ـٰ َل َعلَٰى ٱٱل ك تَ َل َعلَٰى لَّذ ى نَزَّ   131 83......لَّذ ى نَزَّ

 المائدة

  َن َعام م  بَه يَمة  األ  لَّت  لَك  ق ود  أ ح  ف وا ب ال ع  يَن آَمن وا أَو  َن َعام  يأَيُّهَا الَّذ  م  بَه يَمة  األ  لَّت  لَك  ق ود  أ ح  ف وا ب ال ع  يَن آَمن وا أَو     1 2 يأَيُّهَا الَّذ 
 ر يَن َن ال َخاس  َرة  م  خ  يَمان  فَقَد  َحب طَ َعَمل ه  وه َو ف ي اآل  ف ر  ب اْل   ر يَن َوَمن  يَك  َن ال َخاس  َرة  م  خ  يَمان  فَقَد  َحب طَ َعَمل ه  وه َو ف ي اآل  ف ر  ب اْل      5 17َوَمن  يَك 
يَن آَمن وا يَن آَمن وايَا أَيُّهَا الَّذ  َف َمن  َمن    يَا أَيُّهَا الَّذ  ين ه  فََسو  م  َعن  د  ن ك  تَدَّ م  َف يَر  ين ه  فََسو  م  َعن  د  ن ك  تَدَّ م    51 31 ......يَر 
 َم ب َما َعقَّدتُّم  األَي َمان ك  ذ  م ب َما َعقَّدتُّم  األَي َمانَ ولَك ن ي َؤاخ  ك  ذ     81 2ولَك ن ي َؤاخ 

 األنعام

 َون ر  ث مَّ ال ي ن ظَر  َم  َي األ  ن ز َل َعلَي ه  َملَك  ولَو  أَن َزل نَا َملَكاً لَق ض 
ال أ  ونَ َوقَال وا لَو  ر  ث مَّ ال ي ن ظَر  َم  َي األ  ن ز َل َعلَي ه  َملَك  ولَو  أَن َزل نَا َملَكاً لَق ض 
ال أ    8 51َوقَال وا لَو 

 َلََم ب الشَّاك ر ين لََم ب الشَّاك ر ينَ أَلَي َس َللاَّ  ب أَع     53 133أَلَي َس َللاَّ  ب أَع 
   ر لَم  َما ف ي ال بَرِّ وال بَح  هَا إ الَّ ه و َويَع  لَم  ن َده  َمفَات ح  ال َغي ب  اَل يَع  ر  وع  لَم  َما ف ي ال بَرِّ وال بَح  هَا إ الَّ ه و َويَع  لَم  ن َده  َمفَات ح  ال َغي ب  اَل يَع     51 13 ......وع 
َعال م  ال َغي ب  والشَّهَاَدة  وه َو الـ َحك يم  ال ـَخب يرَعال م  ال َغي ب  والشَّهَاَدة  وه َو الـ َحك يم  ال ـَخب ير 73 51 
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 َينَ   أ ولَئ كَ أ ولَئ ك ينَ الَّذ  ه    هََدىهََدى  الَّذ  ه  اللَـّ ه    فَب ه َداه م  فَب ه َداه م    اللَـّ ه  اق تَد    13 117 اق تَد 
  ه يَاَي وَمَمات ي ل لَـّ ه  ق ل  إ نَّ َصاَلت ي ون س ك ي وَمح  يَاَي وَمَمات ي ل لَـّ    112 7......ق ل  إ نَّ َصاَلت ي ون س ك ي وَمح 

 األعراف

ب د وا َللاَ ] م  اع  ب د وا َللاَ َوإ لَى َعاد  أََخاه م  ه وًدا قَاَل يَا قَو  م  اع   هــــ   15 ......َوإ لَى َعاد  أََخاه م  ه وًدا قَاَل يَا قَو 

م  ال ق يَاَمة   ﴿ َن َرب َك لَيَب َعثَن  َعلَي ه م  إ لََى يَو  م  ال ق يَاَمة  َوإ ذ  تَأَذ  َن َرب َك لَيَب َعثَن  َعلَي ه م  إ لََى يَو    117 111......َوإ ذ  تَأَذ 

 َين ل ح  َر ال م ص  يع  أَج  الَةَ إ نَّا الَ ن ض  وا  الصَّ يَن ي َمسِّك ون ب ال ك تَاب   وأَقَام  ينَ َوالَّذ  ل ح  َر ال م ص  يع  أَج  الَةَ إ نَّا الَ ن ض  وا  الصَّ يَن ي َمسِّك ون ب ال ك تَاب   وأَقَام    173 75 َوالَّذ 
  ه م هََده م  َعلَى أَنف س  يَّتَه م  وأَش  ن  ظ ه ور ه م  ذ رِّ ن  بَن ي آَدَم م  ه م  َوإ ذ  أََخَذ َربَُّك م  هََده م  َعلَى أَنف س  يَّتَه م  وأَش  ن  ظ ه ور ه م  ذ رِّ ن  بَن ي آَدَم م    172 131 ....َوإ ذ  أََخَذ َربَُّك م 
   ه اً إ الَّ َما َشاء اللـ  ي نَف عاً والَ َضر  ل ك  ل نَف س  ه  ق ل الَّ أَم  اً إ الَّ َما َشاء اللـ  ي نَف عاً والَ َضر  ل ك  ل نَف س     188 11 ......ق ل الَّ أَم 

 األنفال

 وا  ٱٱياأَيُّهَا ياأَيُّهَا يع  يَن ءاَمن وا  أَط  وا  لَّذ  يع  يَن ءاَمن وا  أَط  ا  ٱٱلَّذ  هَ وَرس ولَه  والَ تََولَّو  ا  للَـّ هَ وَرس ولَه  والَ تََولَّو  َمع ونَ للَـّ َمع ونَ َعن ه  وأَنت م  تَس    23 83َعن ه  وأَنت م  تَس 
 يَن ءاَمن وا  ٱٱياأَيُّهَا ياأَيُّهَا يَن ءاَمن وا  لَّذ  يب وا  ٱٱلَّذ  تَج  يب وا  س  تَج  م    س  ي يك  م  ل َما ي ح  س ول  إ َذا َدَعاك  َّه  ول لرَّ م  ل لـ ي يك  م  ل َما ي ح  س ول  إ َذا َدَعاك  َّه  ول لرَّ   21 83ل لـ
   واًل ًرا َكاَن َمف ع  َي َللاَّ  أَم  واًل ل يَق ض  ًرا َكاَن َمف ع  َي َللاَّ  أَم     12 11 ل يَق ض 

 التوبة

  م ك  َواج  م  وأَز  َوان ك  م  وإ خ  ك  م  وأَب نَاؤ  ك  م  ق ل  إ ن َكاَن آبَاؤ  ك  َواج  م  وأَز  َوان ك  م  وإ خ  ك  م  وأَب نَاؤ  ك    21 21 ......ق ل  إ ن َكاَن آبَاؤ 

ن يَن َوال  ــه  ال  ه  ال  ــَوَعَد الل  َوَعَد الل  ﴿ م  ؤ  ن يَن َوال  م  م  ؤ  ر ي ــم  نَات  َجنَّات  تَج  م  ؤ  ر ي م  نَات  َجنَّات  تَج  م  ؤ   131 72 ﴾......م 

  ر يَن واألَنَصار هَاج  َن ال م  ل وَن م  اب قوَن األَوَّ ر يَن واألَنَصار  َوالسَّ هَاج  َن ال م  ل وَن م  اب قوَن األَوَّ   133 11 ......َوالسَّ

 يونس

   د ور فَاء لـ  َما ف ي الصُّ م  وش  بِّك  ن رَّ ظَة  مِّ ع  و  د ور  يَا أَيُّهَا النَّاس  قَد  َجاءت ك م مَّ فَاء لـ  َما ف ي الصُّ م  وش  بِّك  ن رَّ ظَة  مِّ ع  و    57 111يَا أَيُّهَا النَّاس  قَد  َجاءت ك م مَّ

 هود

  لَم  ال َغي َب والَ أَق ول ه  والَ أَع  ند ي َخَزآئ ن  اللـ  م  ع  لَم  ال َغي َب والَ أَق ول  َوالَ أَق ول  لَك  ه  والَ أَع  ند ي َخَزآئ ن  اللـ  م  ع     31 11 ......َوالَ أَق ول  لَك 
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 ََكب  َمَعنَا واَل تَك ن  َمَع ال َكاف ر ين َكب  َمَعنَا واَل تَك ن  َمَع ال َكاف ر ينَ يَا ب نَيَّ ار    12 11يَا ب نَيَّ ار 
  َن الَماء ن ي م  م  ص  َن الَماء قَاَل َسآو ي إ لَى َجبَل  يَع  ن ي م  م  ص    13 127قَاَل َسآو ي إ لَى َجبَل  يَع 
 َم َم ال يَو  َم قاَل ال عاص  َم ال يَو  مَ قاَل ال عاص  ر  َللاَّ  إ الَّ َمن  َرح  ن  أَم  مَ م  ر  َللاَّ  إ الَّ َمن  َرح  ن  أَم    11 127م 
 َن    ت ل كَ ت ل ك ن  م  يهَا  ال َغي ب  ال َغي ب    أَن بَاء  أَن بَاء    م  يهَان وح  ن تَ   َماَما  إ لَي كَ إ لَي كَ   ن وح  ن تَ ك  هَا  ك  لَم  هَاتَع  لَم  م كَ   واَل واَل   أَن تَ أَن تَ   تَع  م كَ قَو     11 157 ......  قَو 

 يوسف

   ن ن  نَح  َسنَ   َعلَي كَ َعلَي كَ   نَق صُّ نَق صُّ   نَح  َسنَ أَح    3 151 ال قََصص  ال قََصص    أَح 
 َونَ قَال وا  يَأَبَانَا َمالََك الَ قَال وا  يَأَبَانَا َمالََك ال ح  ونَ تَأ َمن ا َعلََى ي وس َف وإ ن ا لَه  لَنَاص  ح    11 121تَأ َمن ا َعلََى ي وس َف وإ ن ا لَه  لَنَاص 
ل ه  َمَعنَا س  ل ه  َمَعنَاأَر  س  تَع  ويَل َعب  َوإ نَّا لَه  لََحاف ظ ونَ   أَر  تَع  ويَل َعب  َوإ نَّا لَه  لََحاف ظ ونَ َغداً يَر    12 121َغداً يَر 
  هَب وا  ب ه  وأََخاف ن ن َي أَن تَذ  ز  هَب وا  ب ه  وأََخاف  قَاَل إ ن ي لَيَح  ن ن َي أَن تَذ  ز    13 121 ......قَاَل إ ن ي لَيَح 
   ي َمث َواه ر م  ي َمث َواه  أَك  ر م     21 28أَك 
  َره م وا أَم  َمع  ن َت لََدي ه م  إ ذ  أَج  يه  إ لَي َك وَما ك  ن  أَن بَاء  ال َغي ب  ن وح  َره م  َذل َك م  وا أَم  َمع  ن َت لََدي ه م  إ ذ  أَج  يه  إ لَي َك وَما ك  ن  أَن بَاء  ال َغي ب  ن وح     132 15......َذل َك م 
   ه م    ف يف ي  َكانَ َكانَ   لَقَد  لَقَد ه م  قََصص  ب َرة    قََصص  ب َرة  ع  َل بَاب    أل  ول يأل  ول ي  ع  َل بَاب  األ    111 157  األ 

 الرعد

  
ر  َللًا  ك  َمئ نُّ ق ل وب ه م  ب ذ 

يَن آَمن وا وتَط    الَّذ 
ر  َللًا  ك  َمئ نُّ ق ل وب ه م  ب ذ 

يَن آَمن وا وتَط  ر  َللاَّ  تَط َمئ نُّ ال ق ل وب  الَّذ  ك  ر  َللاَّ  تَط َمئ نُّ ال ق ل وب  إال ب ذ  ك    28 17إال ب ذ 

 إبراهيم

  ه    َضَربَ َضَربَ   َكي فَ َكي فَ   تَرَ تَرَ   أَلَم  أَلَم ه  اللـ    21 158 ......  طَيِّبَة  طَيِّبَة    َكَشَجرة  َكَشَجرة    طَيِّبَةً طَيِّبَةً   َكل َمةً َكل َمةً   َمثاَلً َمثاَلً   اللـ 

 الحجر

  ل وم ع  ل ه  إ الَّ ب قََدر  مَّ نَدنَا َخَزائ ن ه  وَما ن نَز  ء إ الَّ ع  ن َشى  ل وم  َوإ ن م  ع  ل ه  إ الَّ ب قََدر  مَّ نَدنَا َخَزائ ن ه  وَما ن نَز  ء إ الَّ ع  ن َشى    21 15َوإ ن م 

يم  ﴿ ح  بَاد ي أَنِّي أَنَا ال َغف ور  الرَّ يم  نَبِّئ  ع  ح  بَاد ي أَنِّي أَنَا ال َغف ور  الرَّ  113 53-11 ﴾وأَنَّ َعَذاب ي ه َو ال َعَذاب  األَل يمَ وأَنَّ َعَذاب ي ه َو ال َعَذاب  األَل يمَ * * نَبِّئ  ع 

 النحل

 َب د وا َللا ة  َرس واًل أَن  ا ع  مَّ
ب د وا َللاَ َولَقَد  بََعث نَا ف ي ك لِّ أ  ة  َرس واًل أَن  ا ع  مَّ
 هـــ    31......َولَقَد  بََعث نَا ف ي ك لِّ أ 
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رَ ب شِّرَ   َوإ َذاَوإ َذا ه م    ب شِّ ه م  أََحد  ه ه    ظَلَّ ظَلَّ   ب األ نثَىب األ نثَى  أََحد  ه ه  وج  اً   وج  َود  س  اً م  َود  س  يم    وه وَ وه وَ   م  يم  َكظ    58 185  َكظ 

ن  ﴿ م  ؤ  ن َذَكر  أَو  أ نثَى َوه َو م  َل َصال حاً مِّ ن  َمن  َعم  م  ؤ  ن َذَكر  أَو  أ نثَى َوه َو م  َل َصال حاً مِّ  113 17 ﴾ ......َمن  َعم 

 يَن آَمن وا ن  َربَِّك ب ال َحقِّ ل ي ثَبَِّت الَّذ  وح  ال ق د س  م  لَه  ر  يَن آَمن وا ق ل  نَزَّ ن  َربَِّك ب ال َحقِّ ل ي ثَبَِّت الَّذ  وح  ال ق د س  م  لَه  ر    132 75........ق ل  نَزَّ
   ظَة  ال َحَسنَة ع  َمة  َوال َمو  ك  ع  إ لَى َسب يل  َربَِّك ب ال ح  ظَة  ال َحَسنَة  اد  ع  َمة  َوال َمو  ك  ع  إ لَى َسب يل  َربَِّك ب ال ح     125 111اد 

 االسراء

  يَن ن يَن الَّذ  م  ؤ  ر  ال م  آَن ي ه د ي ل لَّت ي ه َي أَق َوم  وي بَشِّ يَن إ نَّ هَـَذا ال ق ر  ن يَن الَّذ  م  ؤ  ر  ال م  آَن ي ه د ي ل لَّت ي ه َي أَق َوم  وي بَشِّ   1 75 ......إ نَّ هَـَذا ال ق ر 
   َق ل َمن  يََشاء ز  َق ل َمن  يََشاء  إ نَّ َربََّك يَب س ط  الرِّ ز  يًراإ نَّ َربََّك يَب س ط  الرِّ ه  َخب يًرا بَص  بَاد  ر  إ نَّه  َكاَن ب ع  يًراويَق د  ه  َخب يًرا بَص  بَاد  ر  إ نَّه  َكاَن ب ع     33 131ويَق د 
َسن بَاد ي يَق ول وا الَّت ي ه َي أَح  َسنَوق ل  ل ع  بَاد ي يَق ول وا الَّت ي ه َي أَح    53 131َوق ل  ل ع 
 َنَا بَن ي آَدم م  نَا بَن ي آَدمَ ولَقَد  َكرَّ م    73 28ولَقَد  َكرَّ

 الكهف

  ر نَا واتَّبََع هََواه  وَكاَن ك  فَل نَا قَل بَه  َعن  ذ  ع  َمن  أَغ  ر نَا واتَّبََع هََواه  وَكاَن َوال ت ط  ك  فَل نَا قَل بَه  َعن  ذ  ع  َمن  أَغ  طًاَوال ت ط  ه  ف ر  ر  طًاأَم  ه  ف ر  ر     28 81أَم 
  ًنَك َماالً وأََعزُّ نَفَرا ثَر  م  ه  أَنَا أَك  ب ه  وه َو ي َحاو ر  نَك َماالً وأََعزُّ نَفَراً فَقَاَل ل َصاح  ثَر  م  ه  أَنَا أَك  ب ه  وه َو ي َحاو ر     31 121فَقَاَل ل َصاح 
  ن ت َراب َت ب الَّذ ي َخلَقََك م  ه  أََكفَر  ب ه  وه َو ي َحاو ر  ن ت َراب  قَاَل لَه  َصاح  َت ب الَّذ ي َخلَقََك م  ه  أََكفَر  ب ه  وه َو ي َحاو ر    37 121......قَاَل لَه  َصاح 

َمال ه م  فاََل ن ق يم  ﴿ وا ب آيَات  َربِّه م  َول قَائ ه  فََحب طَت  أَع  يَن َكفَر  ولَئ َك الَّذ 
َمال ه م  فاََل ن ق يم  أ  وا ب آيَات  َربِّه م  َول قَائ ه  فََحب طَت  أَع  يَن َكفَر  ولَئ َك الَّذ 
 113 135 ﴾ ......أ 

 مريم

ه  َمأ ت يً ا د  بَاَده  ب ال َغي ب  إ نَّه  َكاَن وع  َمن  ع  ح  ن  الَّت ي وَعَد الرَّ ه  َمأ ت يً اجنَّات  َعد  د  بَاَده  ب ال َغي ب  إ نَّه  َكاَن وع  َمن  ع  ح  ن  الَّت ي وَعَد الرَّ    11 11جنَّات  َعد 

 طه

  َرح  ل ي َرح  ل ي َربِّ اش  ر يَربِّ اش  ر يَصد    25 31  َصد 
 نِّي نِّي وأَل قَي ت  َعلَي َك َمَحبَّةً م     31 27وأَل قَي ت  َعلَي َك َمَحبَّةً م 
  ر ي ك  وَك ب آيَات ي والَ تَن يَا ف ي ذ  هَب  أَنَت وأَخ  ر ي اذ  ك  وَك ب آيَات ي والَ تَن يَا ف ي ذ  هَب  أَنَت وأَخ     12 111اذ 
ًرا َم ال ق يَاَمة  وز  ل  يَو  م  َرَض َعن ه  فَإ نَّه  يَح  ًراَمن  أَع  َم ال ق يَاَمة  وز  ل  يَو  م  َرَض َعن ه  فَإ نَّه  يَح     133 81َمن  أَع 
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 يَشةً َضن ًكا ر ي فَإ نَّ لَه  َمع  ك  َرَض َعن  ذ  يَشةً َضن ًكا َوَمن  أَع  ر ي فَإ نَّ لَه  َمع  ك  َرَض َعن  ذ     121 81 ......َوَمن  أَع 

 ءاألنبيا

 أَل وَن ا يَف َعل  وه م  ي س  أَل َعمَّ أَل وَن ال ي س  ا يَف َعل  وه م  ي س  أَل َعمَّ   23 18ال ي س 
 ي ن  َرس ول  إ الَّ ن وح  ن  قَب ل َك م  َسل نَا م  ي َوَما أَر  ن  َرس ول  إ الَّ ن وح  ن  قَب ل َك م  َسل نَا م   هـ  25 ......َوَما أَر 

  َن َرب هم  ب ال َغي ب َشو  يَن يَخ  َن َرب هم  ب ال َغي ب  الَّذ  َشو  يَن يَخ  ف ق ونَ الَّذ  ش  ن  السَّاَعة م  ف ق ونَ وه م  م  ش  ن  السَّاَعة م     11 51وه م  م 
 َي بَاد  ث هَا ع  َض يَر  َر  ر  أَنَّ األ  ك  د  الذِّ ن  بَع  ب ور  م  َي َولَقَد  َكتَب نَا ف ي الزَّ بَاد  ث هَا ع  َض يَر  َر  ر  أَنَّ األ  ك  د  الذِّ ن  بَع  ب ور  م    135 133 ......َولَقَد  َكتَب نَا ف ي الزَّ

 الحج

  ض  إ نَّ َذل َك ف ي ك تَاب لَم  َما ف ي السََّماء  واألَر  َ يَع  لَم  أَنَّ َللاَّ ض  إ نَّ َذل َك ف ي ك تَاب  أَلَم  تَع  لَم  َما ف ي السََّماء  واألَر  َ يَع  لَم  أَنَّ َللاَّ    73 131 ......أَلَم  تَع 

 المؤمنون

 ََسن ال َخال ق ين َسن ال َخال ق ينَ فَتَبَاَرَك َللاَّ  أَح    11 133فَتَبَاَرَك َللاَّ  أَح 
 َب د وا َللا م  اع  ه  فَقَاَل يَا قَو  م  َسل نَا ن وًحا إ لَى قَو  ب د وا َللاَ َولَقَد  أَر  م  اع  ه  فَقَاَل يَا قَو  م  َسل نَا ن وًحا إ لَى قَو   هـ   23 ......َولَقَد  أَر 

 وَن َجع  م  إ لَي نَا ال ت ر  م  َعبَثاً وأَنَّك  ب ت م  أَنََّما َخلَق نَاك  وَن أَفََحس  َجع  م  إ لَي نَا ال ت ر  م  َعبَثاً وأَنَّك  ب ت م  أَنََّما َخلَق نَاك     115 37أَفََحس 

 النور

ل فَنَّه م ﴿ تَخ  ال َحات  لَيَس  ل وا الصَّ م  َوَعم  نك  يَن آَمن وا م  ل فَنَّه م َوَعَد َللاَّ  الَّذ  تَخ  ال َحات  لَيَس  ل وا الصَّ م  َوَعم  نك  يَن آَمن وا م   131 55 ﴾......َوَعَد َللاَّ  الَّذ 

 الفرقان

 َم مَ َويَو  ت    لَي تَن يلَي تَن ي  يَايَا  يَق ول  يَق ول    يََدي ه  يََدي ه    َعلَىَعلَى  الظَّال م  الظَّال م    يََعضُّ يََعضُّ   َويَو  ت  اتََّخذ      27 171 ......  اتََّخذ 

 الشعراء

  م  ن وح بَت  قَو 
م  ن وح  َكذَّ بَت  قَو 
َسل ينَ َكذَّ ر  َسل ينَ ال م  ر    135 38ال م 
 َن ين م  ؤ  َن ال م  ف ض  َجنَاَحَك ل َمن  اتَّبََعَك م  ن ينَ َواخ  م  ؤ  َن ال م  ف ض  َجنَاَحَك ل َمن  اتَّبََعَك م    215 118َواخ 
 يَن ظ  َن ال َواع  يَن قَال وا َسَواء َعلَي نَا أََوَعظ َت أَم  لَم  تَك ن مِّ ظ  َن ال َواع     131 111قَال وا َسَواء َعلَي نَا أََوَعظ َت أَم  لَم  تَك ن مِّ
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 النمل

  َّض  ال َغي َب إ ال َر  لَم  َمن ف ي السََّماَوات  واأل  ض  ال َغي َب إ الَّ ق ل الَّ يَع  َر  لَم  َمن ف ي السََّماَوات  واأل  َّه  ق ل الَّ يَع  َّه  اللـ   15 13 ......اللـ

 العنكبوت

 َثَال    َوت ل كَ َوت ل ك ثَال  األَم  ب هَا  األَم  ر  ب هَانَض  ر  ق ل هَا  وَماوَما  ل لنَّاس  ل لنَّاس    نَض  ق ل هَايَع    13 115ال َعال م ونَ ال َعال م ونَ   إ الَّ إ الَّ   يَع 

 لقمان

   يم َك لَظ ل م  َعظ  ر  ه  إنَّ الشِّ ر ك  ب اللَـّ يم  يَا ب نَيَّ ال ت ش  َك لَظ ل م  َعظ  ر  ه  إنَّ الشِّ ر ك  ب اللَـّ    13 15يَا ب نَيَّ ال ت ش 
ث قَاَل َحبَّة  يَا ب نَيَّ يَا ب نَيَّ  ث قَاَل َحبَّة  إ نَّهَا إ ن تَك  م  ن    إ نَّهَا إ ن تَك  م  ن  مِّ َدل  فَتَك نمِّ َدل  فَتَك نَخر  َرة  ف ي ف ي   َخر  َرة  َصخ  َماَوات  أَو  ف ي أَو  ف ي   َصخ  َماَوات  السَّ   11 11....  السَّ
  َّب ر  َعلَى َما  أَق م  أَق م    يَا ب نَيَّ يَا ب نَي ن َكر  واص  وف  وان هَ َعن  ال ـم  ر  ر  ب ال مـَع  م 

اَلةَ وأ  ب ر  َعلَى َماالصَّ ن َكر  واص  وف  وان هَ َعن  ال ـم  ر  ر  ب ال مـَع  م 
اَلةَ وأ    الصَّ

 أََصابََك أََصابََك 
17 127 

   َحام َر  لَم  َما ف ي األ  ل  ال َغي َث ويَع  ل م  السَّاَعة  وي نَزِّ ن َده  ع  َ ع  َحام  إ نَّ َللاَّ َر  لَم  َما ف ي األ  ل  ال َغي َث ويَع  ل م  السَّاَعة  وي نَزِّ ن َده  ع  َ ع     31 12......إ نَّ َللاَّ

 السجدة

ئ نَا آَلتَي نَا ك لَّ نَف س  ه َداهَا ئ نَا آَلتَي نَا ك لَّ نَف س  ه َداهَاَولَو  ش    13 133َولَو  ش 

 االحزاب

 َ و َللاَّ ج  َوة  َحَسنَة  لَِّمن َكاَن يَر  م  ف ي َرس ول  َللاَّ  أ س  َ لَقَد  َكاَن لَك  و َللاَّ ج  َوة  َحَسنَة  لَِّمن َكاَن يَر  م  ف ي َرس ول  َللاَّ  أ س    21 112 ......لَقَد  َكاَن لَك 
  َعلَي ه َ ن يَن ر َجال  َصَدق وا َما َعاهَد وا َللاَّ م  ؤ  َن ال م  َ َعلَي ه  م  ن يَن ر َجال  َصَدق وا َما َعاهَد وا َللاَّ م  ؤ  َن ال م    23 11م 
    ول ه ه  وَرس  نَة  إ َذا قََضى اللَـّ م  ؤ  ن  واَل م  م  ؤ  ول ه  وَما َكاَن ل م  ه  وَرس  نَة  إ َذا قََضى اللَـّ م  ؤ  ن  واَل م  م  ؤ    31 31 ......وَما َكاَن ل م 
 َنَّة نَّةَ س  ر  ٱٱّلِلَّ  ف ى ّلِلَّ  ف ى ٱٱس  ن قَب ل  وَكاَن أَم  ا  م  يَن َخلَو  ر  لَّذ  ن قَب ل  وَكاَن أَم  ا  م  يَن َخلَو  ق د وراً ٱٱلَّذ  ق د وراً ّلِلَّ  قََدراً مَّ    38 11ّلِلَّ  قََدراً مَّ
  يًرا ًرا ونَذ  بَشِّ َسل نَاَك َشاه ًدا وم  يًرا يَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ نَّا أَر  ًرا ونَذ  بَشِّ َسل نَاَك َشاه ًدا وم     15 18يَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ نَّا أَر 
 ن يَا ه  ف ي الدُّ هَ وَرس ولَه  لََعنَه م  اللَـّ ذ وَن اللَـّ يَن ي ؤ  ن يَا إ نَّ الَّذ  ه  ف ي الدُّ هَ وَرس ولَه  لََعنَه م  اللَـّ ذ وَن اللَـّ يَن ي ؤ     58 13 ......إ نَّ الَّذ 
 َن  ا يأَيُّه ن يَن َعلَي ه نَّ م  ن يَن ي د  م  ؤ  َك وبَنَات َك ون َساء  ال م  َواج  َز  النَّب يُّ ق ل  أل 

  َجاَلب يب ه َن 
51 181 

يَن آََمن وا يَن آََمن وايَا أَيُّهَا الَّذ  يًدا  يَا أَيُّهَا الَّذ  اًل َسد  يًدااتَّق وا َللاَ وق ول وا قَو  اًل َسد   هـــــــ   71اتَّق وا َللاَ وق ول وا قَو 
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 سبأ

   ض َر  ت ه  إ الَّ َدابَّة  األ  ه م  َعلَى َمو  َت َما َدلَـّ ا قََضي نَا َعلَي ه  ال َمو  ض  فَلَمَّ َر  ت ه  إ الَّ َدابَّة  األ  ه م  َعلَى َمو  َت َما َدلَـّ ا قََضي نَا َعلَي ه  ال َمو    11 11 ......فَلَمَّ

 فاطر

 اَلةَ َوأَنفَق وا وا الصَّ ه  َوأَقَام  يَن يَت ل وَن ك تَاَب اللَـّ اَلةَ َوأَنفَق واإ نَّ الَّذ  وا الصَّ ه  َوأَقَام  يَن يَت ل وَن ك تَاَب اللَـّ     21 75 ......  إ نَّ الَّذ 

 يس

  ر ر  إ نََّما ت نذ  ر  َكر يم    َمن  َمن    إ نََّما ت نذ  ف َرة  وأَج  ه  ب َمغ  َمن ب ال َغي ب  فَبَشِّر  ح  َي الرَّ َر وَخش  ك  ر  َكر يم  اتَّبََع الذِّ ف َرة  وأَج  ه  ب َمغ  َمن ب ال َغي ب  فَبَشِّر  ح  َي الرَّ َر وَخش  ك    11 55اتَّبََع الذِّ
  َصي نَاه  ف ي إ َمام ء  أَح  َصي نَاه  ف ي إ َمام  َوك لَّ َشي  ء  أَح  ب ين  َوك لَّ َشي  ب ين  م    12 133م 
  ير  ال َعز يز  ال َعل يم تَقَرٍّ لَهَا َذل َك تَق د  س  ر ي ل م  س  تَج  ير  ال َعز يز  ال َعل يم  والشَّم  تَقَرٍّ لَهَا َذل َك تَق د  س  ر ي ل م  س  تَج    38 131والشَّم 

 الصافات

َك فَان ظ ر  َماَذا تََرى   يَا ب نَيَّ إ نِّي أََرى ف ي ال َمنَام  أَنِّييَا ب نَيَّ إ نِّي أََرى ف ي ال َمنَام  أَنِّي بَح  َك فَان ظ ر  َماَذا تََرى أَذ  بَح    132 121 ......أَذ 
 ص

  بَاَرك بَاَرك  ك تَاب  أَن َزل نَاه  إ لَي َك م  َل بَاب    ك تَاب  أَن َزل نَاه  إ لَي َك م  وا آيَات ه  ول يَتََذكََّر أ ول و األ  بَّر  َل بَاب  ل يَدَّ وا آيَات ه  ول يَتََذكََّر أ ول و األ  بَّر    21 85 ل يَدَّ
 الزمر 
  ن  َربِّه الم  فَه َو َعلَى ن ور  م  َره  ل إل س  ن  َربِّه  أَفََمن  َشَرَح َللا  َصد  الم  فَه َو َعلَى ن ور  م  َره  ل إل س    22 81 ......أَفََمن  َشَرَح َللا  َصد 
  ء ء  َللاَّ  َخال ق  ك لِّ َشي    12 133َللاَّ  َخال ق  ك لِّ َشي 

 غافر

ن  ﴿ ن  َغاف ر  الذَّ  111 3 ﴾ب  ب  و  و  ب  َوقَاب ل  التَّ ب  َوقَاب ل  التَّ َغاف ر  الذَّ

  َشاد م  إ الَّ َسب يَل الرَّ يك  م  إ الَّ َما أََرى وَما أَه د  ر يك 
َشاد  َما أ  م  إ الَّ َسب يَل الرَّ يك  م  إ الَّ َما أََرى وَما أَه د  ر يك 
   21 121َما أ 

 فصلت

   يم ح  َمن  الرَّ ح  َن الرَّ يم  تَن ز يل  م  ح  َمن  الرَّ ح  َن الرَّ   2 131 تَن ز يل  م 
   َمي ن َمي ن  فَقََضاه نَّ َسب َع َسَماَوات  ف ي يَو    12 11فَقََضاه نَّ َسب َع َسَماَوات  ف ي يَو 
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 ث ل قَةً م  م  َصاع  ت ك  وا فَق ل  أَن َذر  َرض  ث ل فَإ ن  أَع  قَةً م  م  َصاع  ت ك  وا فَق ل  أَن َذر  َرض  ودَ فَإ ن  أَع  قَة  عاد  وثَم  ودَ َصاع  قَة  عاد  وثَم    13 132َصاع 
 َين ل م  س  َن ال ـم  َل َصال ًحا وقَاَل إ نَّن ي م  ن  َدَعا إ لَى َللا  وَعم  مَّ الً م  َسن  قَو  ينَ َوَمن  أَح  ل م  س  َن ال ـم  َل َصال ًحا وقَاَل إ نَّن ي م  ن  َدَعا إ لَى َللا  وَعم  مَّ الً م  َسن  قَو     33 81 َوَمن  أَح 

 الشورى

   ه ه  ل لَـّ ل ك    ل لَـّ ل ك  م  َماَوات    م  َماَوات  السَّ ض    السَّ َر  ض  واأل  َر  ل ق    واأل  ل ق  يَخ     11 185......  إ نَاثًاإ نَاثًا  يََشاءيََشاء  ل َمن  ل َمن    يَهَب  يَهَب    يََشاءيََشاء  َماَما  يَخ 

 الزخرف
  ل م ن  ع  نَاه م  َما لَه م  ب َذل َك م  َمن  َما َعبَد  ح  ل م  َوقَال وا لَو  َشاَء الرَّ ن  ع  نَاه م  َما لَه م  ب َذل َك م  َمن  َما َعبَد  ح    23 135 ......َوقَال وا لَو  َشاَء الرَّ

   ء الَّ َخ  ء  األ  الَّ َخ  َمئ ذ    األ  َمئ ذ  يَو  ه م    يَو  ض  ه م  بَع  ض  و    ل بَع ض  ل بَع ض    بَع  و  َعد  تَّق ينَ   إ الَّ إ الَّ   َعد  تَّق ينَ ال م      17 171ال م 
 الدخان

  ر  َحك يم ر  َحك يم  ف يهَا ي ف َرق  ك لُّ أَم    1 132ف يهَا ي ف َرق  ك لُّ أَم 

 الجاثية

ن يَا  َحيَات نَاَحيَات نَا  إ الَّ إ الَّ   ه يَ ه يَ   َماَما  َوقَال واَوقَال وا ن يَاالدُّ يَا  نَم وت  نَم وت    الدُّ يَاونَح  نَا  وَماوَما  ونَح  نَاي ه ل ك      21 187......  الدَّه ر  الدَّه ر    إ الَّ إ الَّ   ي ه ل ك 

 األحقاف

 ََزن ون ف  َعلَي ه م  واَل ه م  يَح  وا فاََل َخو  تَقَام  يَن قَال وا َربُّنَا َللاَّ  ث مَّ اس  َزن ونَ إ نَّ الَّذ  ف  َعلَي ه م  واَل ه م  يَح  وا فاََل َخو  تَقَام  يَن قَال وا َربُّنَا َللاَّ  ث مَّ اس     13 133إ نَّ الَّذ 

 محمد

  ا َزاَده م  ه ًدى وآتَاه م  تَق واه م يَن اه تََدو  ا َزاَده م  ه ًدى وآتَاه م  تَق واه م  َوالَّذ  يَن اه تََدو    17 133َوالَّذ 
آَن أَم  َعلَى ق ل وب  أَق فَال هَا وَن ال ق ر  آَن أَم  َعلَى ق ل وب  أَق فَال هَاأَفاَل يَتََدبَّر  وَن ال ق ر     21 81أَفاَل يَتََدبَّر 

 الفتح

ر َكات  الظَّانِّيَن ﴿ ش  ر ك يَن َوال م  ش  نَاف قَات  َوال م  نَاف ق يَن َوال م  َب ال م  ر َكات  الظَّانِّيَن َوي َعذِّ ش  ر ك يَن َوال م  ش  نَاف قَات  َوال م  نَاف ق يَن َوال م  َب ال م   113 1 ﴾......َوي َعذِّ

 الحجرات
  م نَد َللاَّ  أَت قَاك  م  ع  َرَمك  م  إ نَّ أَك  نَد َللاَّ  أَت قَاك  م  ع  َرَمك    13 28إ نَّ أَك 

 ق
   يد آن  َمن يََخاف  وع  ر  ب ال ق ر  يد  فََذكِّ آن  َمن يََخاف  وع  ر  ب ال ق ر    15 111 فََذكِّ
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  ن يب َمن ب ال َغي ب  وَجاء ب قَل ب  مُّ ح  َي الرَّ ن يب  َمن  َخش  َمن ب ال َغي ب  وَجاء ب قَل ب  مُّ ح  َي الرَّ   33 51 َمن  َخش 
 الرحمن

  ن
م  ه َو ف ي َشأ  ن  ك لَّ يَو 
م  ه َو ف ي َشأ     21 132ك لَّ يَو 

 الحديد
   م  إ الَّ ف ي ك تَاب ك  ض  واَل ف ي أَن ف س  َر  يبَة  ف ي األ  ن  م ص  م  إ الَّ ف ي ك تَاب  َما أََصاَب م  ك  ض  واَل ف ي أَن ف س  َر  يبَة  ف ي األ  ن  م ص     22 135 ......َما أََصاَب م 

 المجادلة
  َّتَك ي إ لَى َللا هَا وتَش  ج  ل َك ف ي َزو  َل الَّت ي ت َجاد  ه  قَو  َع اللَـّ تَك ي إ لَى َللاَّ  قَد  َسم  هَا وتَش  ج  ل َك ف ي َزو  َل الَّت ي ت َجاد  ه  قَو  َع اللَـّ   1 121......قَد  َسم 

 الحشر

  م  َعن ه  فَانتَه وا ذ وه  وَما نَهَاك  س ول  فَخ  م  الرَّ م  َعن ه  فَانتَه واوَما آتَاك  ذ وه  وَما نَهَاك  س ول  فَخ  م  الرَّ   7 15وَما آتَاك 
  عاً   لََرأي تَه  لََرأي تَه    َجبل  َجبل    َعلىَعلى  ال ق رآنَ ال ق رآنَ   هذاهذا  أَن َزل ناأَن َزل نا  لَو  لَو عاً خاش  تَصد عاً   خاش  تَصد عاً م    21 158 ......  م 

 الصف

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ََل تَْفَعلُوَن َكبَُر َمْقتاا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ََل تَْفَعلُوَن َكبَُر َمْقتاا......   2 115 

 المنافقون

   م اَلد ك  م  واَل أَو  َوال ك  يَن آَمن وا اَل ت ل ه ك م  أَم  م  يَا أَيُّهَا الَّذ  اَلد ك  م  واَل أَو  َوال ك  يَن آَمن وا اَل ت ل ه ك م  أَم    1 31 ......يَا أَيُّهَا الَّذ 

 التغابن

  ن  ب اّلِلَّ  يَه د  قَل بَه م  ن  َللاَّ  وَمن  ي ؤ  يبَة  إ الَّ ب إ ذ  ن  م ص  ن  ب اّلِلَّ  يَه د  قَل بَه  َما أََصاَب م  م  ن  َللاَّ  وَمن  ي ؤ  يبَة  إ الَّ ب إ ذ  ن  م ص    11 133......َما أََصاَب م 
   والشَّهَاَدة  ال َعز يز  ال َحك يم  والشَّهَاَدة  ال َعز يز  ال َحك يم  َعال م  ال َغي ب  َعال م  ال َغي ب  18 13 

 الطالق
   ر م  اآلخ  ن  ب اّلِل   وال يَو  م  م  ي ؤ  نك  ر  َذل َك ي وَعظ  ب ه  َمن َكاَن م  م  اآلخ  ن  ب اّلِل   وال يَو  م  م  ي ؤ  نك    2 111َذل َك ي وَعظ  ب ه  َمن َكاَن م 

 التحريم
ينَ   أَيُّهَاأَيُّهَا  يَايَا ينَ الَّذ  م    ق واق وا  آَمن واآَمن وا  الَّذ  م  أَن ف َسك  م    أَن ف َسك  م  وأَه ل يك     1 173 ......  النَّاس  النَّاس    وق ود هَاوق ود هَا  نَاًرانَاًرا  وأَه ل يك 
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 الملك

   ر  َكب ير ف َرة  وأَج  غ  َن َربَّه م ب ال َغي ب  لـَه م مَّ َشو  يَن يَخ  ر  َكب ير  إ نَّ الَّذ  ف َرة  وأَج  غ  َن َربَّه م ب ال َغي ب  لـَه م مَّ َشو  يَن يَخ     12 55 إ نَّ الَّذ 

 القلم

 ع    فاََل فاََل ع  ت ط  ب ينَ   ت ط  َكذِّ ب ينَ ال م  َكذِّ   8 181 ال م 
 ع    والوال ع  ت ط  ف    ك لَّ ك لَّ   ت ط  ف  َحالَّ ه ين    َحالَّ ه ين  مَّ   13 187 مَّ

 الجن

 َعال م  ال َغي ب  فاََل ي ظ ه ر  َعلَى َغي ب ه  أََحًدا َعال م  ال َغي ب  فاََل ي ظ ه ر  َعلَى َغي ب ه  أََحًدا  21 11 

 المدثر

 يَن ر ض  ع  ك َرة  م  يَن فََما لـَه م  َعن  التَّذ  ر ض  ع  ك َرة  م    11 81......فََما لـَه م  َعن  التَّذ 

 القيامة

  َجَل ب ه ك  ب ه  ل َسانََك ل تَع  َجَل ب ه  ال ت َحرِّ ك  ب ه  ل َسانََك ل تَع    11 81ال ت َحرِّ
   آنَه َعه  وق ر  آنَه  إ ن  َعلَي نَا َجم  َعه  وق ر    17 73 إ ن  َعلَي نَا َجم 
آنَه نَاه  فَاتَّب ع  ق ر 

آنَهفَإ َذا قََرأ  نَاه  فَاتَّب ع  ق ر 
  18 73فَإ َذا قََرأ 

 االنفطار

 ِّوَرة  َما َشاَء َركَّبَكَ ف ي أَيِّ ف ي أَي وَرة  َما َشاَء َركَّبَكَ ص    8 131ص 
 العلق

أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ اللـَّهَ يََرىأَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ اللـَّهَ يََرى  11 11 
 القدر

  ر ن  ك لِّ أَم  ن  َربِّه م  م  وح  ف يهَا ب إ ذ  ل  ال َمالئ َكة  والرُّ ر  تَنَزَّ ن  ك لِّ أَم  ن  َربِّه م  م  وح  ف يهَا ب إ ذ  ل  ال َمالئ َكة  والرُّ    1 132 تَنَزَّ
 البينة

  ن  أَه ل  ال ك تَاب وا م  يَن َكفَر  ن  أَه ل  ال ك تَاب  لَم  يَك ن  الَّذ  وا م  يَن َكفَر       1 83لَم  يَك ن  الَّذ 
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 الزلزلة

 ُا يََره ة  َشرها ا يََرهُ وَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ة  َخْيرا ا يََرهُ فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ة  َشرها ا يََرهُ وَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ة  َخْيرا   7-8 17فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ
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 الصفحة طرف الحديث

 128  وال الناس : قال، واهلل جعلني اهلل فداك ال: ألمك فقال أتحبه

 123 الغيبةأتدرون ما 

 123 أتدرون من المفلس

 123 بولدها هذه من بعباده أرحم  اهلل النا؟ في لدهاو  طارحة هذه أترون

 68 طيبة فبكلمة تجد لم فإن تمرة بشق لو، و النار اتقوا

 128 بقدح فَشر ب منه، وعن يمينه غالم أصغر القوم، واألشياخ عن يساره ُأتي

 206  خيبتنا، وأخرجتنا أبونا أنت آدم، يا :موسى موسى، فقال، و آدم احتج

 153 إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

 161، 132 أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات

 143   ،وتقيم الصالة ،تعبد اهلل ال تشرك به شيئاً  فقال النبي  ،أرب ما له

 148 : أو كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ،أربع من كن فيه كان منافقاً 

 185 باهلل، فإن العين حق استعيذوا

 19   به، فبدأ مسعود بن اهلل عبد من: أربعة من القرآن استقرئوا

  : 43فقال النبي  ،لم ينضبط استقيموا، فينظر النبي فيرى سواداً .. استووا

 117 أفال أكون عبدًا شكورا

 11 ألصحابه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً اقرءوا القرآن 

 187 فليحلف حالفاً  كان فمن بآبائكم، تحلفوا أن ينهاكم جلو  عز اهلل إن أال
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 46 أما بعد أال أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب

سحاق،، و إسماعيل بها يعوذ كان أباكما إن  16  التامة اهلل بكلمات أعوذ ا 

 112   ذلك، مثل علقة يكون يومًا، ثم أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم إن

 123 ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه الرفق إن

ن الفجور يهدي إلى النار،  إن  186  الكذب يهدي إلى الفجور، وا 

 16 اهلل سماك لي قال:آهلل سماني لك؟ قال:قال ، ن اهلل أمرني أن أقرأ عليكإ

 142  : يا أهل الجنة؟ فيقولون: يقول ألهل الجنة -تبارك وتعالى-إن اهلل 

 13 به آخرينإن اهلل تعالى يرفع بهذا الكالم أقوامًا، ويضع 

 23 فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ن تعبد اهلل كأنك تراهأ

 137 : ال تغضب، فردد مرارًا؟ فقال:قال أوصني،: أن رجاًل قال للنبي 

 71   قوماً  جدواو  فإذا، الذكر أهل يلتمسون الطرق في يطوفون مالئكة هلل إن

 147 اهللفنظر إليه رسول  ،ما قّبلت منهم أحداً  ،إن لي عشرة من الولد

 161 إن مثلي، ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه

نما مثلها مثل المسلم فأخبروني   123 إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وا 

 68 أخالقا أحسنكم خياركم من إن

 118 أنا ابن عبد المطلب ،النبي ال كذب اأن

 132  ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذ جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا  إنك

 14 إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة، إن عاهد 
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 167 سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف  ،من بني إسرائيل أنه ذكر رجالً 

 11 كانت مّدا، ثم قرأ: ؟ فقال أنه سئل عن قراءة رسول اهلل 

 127 البنه لقمان قال تسمعوا ما ألم بذلك،إنما هو الشرك ليس إنه

 113  فما رأيت . إني ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا

 187 فأتجوز الصبي بكاء فأسمع فيها؛ أطول أن أريد الصالة في ألقوم إني

 118  في طيباتهم لهم عجلت قوم أولئك الخطاب؟ ابن يا أنت شك في أو

 46 أوثق ُعرى اإليمان أن تحب في اهلل، وتبغض في اهلل

 113 نه من إف ،حبشي   عبد   نْ ا  و  ،وصيكم بتقوى اهلل، والسمع، والطاعةأ

ذا، كذب، حدث إذا :ثالث المنافق آية ذا أخلف، وعد وا   187 انخ اؤتمن وا 

 153 بأن اهلل قد نزع من قلبه الرحمة

 16  بئس ما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت، وكيت بل نسي، واستذكروا 

 68  فيها، فنزل بئرًا، فوجد العطش، عليه اشتد بطريق يمشي رجل بينما

 16  تنزلت للقرآن تلك السكينة

 184  بذات ظفرفا لدينها، و لجمالها، و لحسبها، و لمالها ألربع المرأة تنكح

 41  أن يكون اهلل، ورسوله : اإليمان ثالث من كن فيه، وجد بهن حالوة

 57   فما نقبلهمصبيان؟ التَُقب لون : فقال ي إلى النبي أعرابجاء 

 19 أبي : األنصار من كلهم أربعة  اهلل رسول عهد على القرآن جمع

 42 هال تركت الشيخ  :فقال إلى رسول اهلل  -أبي قحافة  -جئت بأبي
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 13، 13 خيركم من تعلم القرآن، وعلمه

 114  ها تعال، :قاعد في بيتنا فقالت  دعتني أمي يومًا، ورسول اهلل

 174 الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

 19 أنا صغيرالقرآن، و سلونى عن سورة النساء فإني قرأت 

 144   ،ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حقها :يقول سمعت رسول اهلل 

 142   ،والشر ،فلم أر كاليوم في الخير ،والنار ،عرضت علي الجنة

 69  فيه قاتلت قتال أول عن غبت اهلل رسول يا: فقال بدر قتال عن عمي غاب

 145 صدقة فتبسمك في وجه أخيك لك

لُت على األنبياء بست  48  وُنصرت بالرعـب، ، مت جوامع الكلُأعطي: ُفض 

 128 }أتأذن لي أن أعطي هؤالء؟: للغالم فقال

 13 يا رسول اهلل، أقرأ : اقرأ عليَّ القرآن قال فقلت: قال لي رسول اهلل 

 158 قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في األرض فيجعل فيها فيجاء 

ني لعلى حواء عظيم :قال قدموا أكثركم قرآناً   11 فنظروا وا 

 71  الحمام بن عمير: قال" األرضو  السماوات عرضها جنة   إلى قوموا

 118  قبل ناس فانطلق ليلة، ذات المدينة أهل فزع لقد، و الناس أشجع  كان

 122  يا أبا عبدالرحمن،  فقال له رجل ،كان ابن مسعود ُيذكرنا في كل خميس

 151 وجاءت امرأة من خثعم،  ، كان الفضل رديف رسول اهلل

 64 اإليمان ما: فقال جبريل فأتاه للناس، يوماً  بارزاً   النبي كان
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 137  لم  يحد ث حديثًا لو شاء العادُّ أن يحصيه ألحصاه، النبي  كان

 16  ؟للقرآن أيهم أكثر أخذاً  :يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقولكان النبي 

 33 يعلمنا االستخارة في األمور كلها كالسورة من القرآنكان النبي 

يُط َثْوَبُه، وَيْعَمُل ف ي َبْيت ه  َكَما َيْعَمُل  اَن َرُسوُل اللَّه  ــكَ  ُف َنْعَلُه، وَيخ   118 َيْخص 

 16 كخ كخ ثم قال أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة

 41  العجز، و الكيس أو الكيس،، و العجز حتى بقدر شيء كل

 182 كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه

 114 أو يمجسانه ،أو ينصرانه ،فأبواه يهودانه ،كل مولود يولد على الفطرة

، وهو مسؤول عن رعيته،   رعيته، عن مسؤولو  راع، كلكم  184 فاإلمام راع 

    142وعمر في نفر، فقام رسول اهلل  ،معنا أبو بكر ،كنا قعودًا حول رسول اهلل 

َيا ُغاَلُم إ ن ي ُأَعل ُمَك َكل َمات  اْحَفْظ اللََّه  :َيْوًما َفَقالَ  ْنُت َخْلَف َرُسول  اللَّه  كُ 
    ،َيْحَفْظكَ 

79 

 118 ، وعليه ُبرد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي كنت مع رسول اهلل

 154 إال في حد من حدود اهلل أسواطفوق عشر  واجلدتال 

 14 ال تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه

 13 ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل، وآناء 

 68 قاطع الجنة يدخل ال

 57 ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين
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 الصفحة طرف الحديث

 41 ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من، والده، وولده

 43 لينطلق إلى الغار، ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة  لقد خرج رسول اهلل 

 13 يتغنى بالقرآن لم يأذن اهلل لشيء ما أذن للنبي 

 131  لم يكن فاحًشا، وال متفحًشا، وال صخاًبا في األسواق، 

 143 ، دعا رسول اهللوأنذر عشيرتك األقربينلما نزلت هذه اآلية

 147 اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته

 66 خلقك من أحداً  علمته أو نفسك، به لك، سميت هو اسم بكل أسألك إني اللهم

 17 ...هديت، وعافني فيمن عافيت،  فيمناللهم اهدني 

 57 صاعنا في لنا بارك، و مدينتنا في لنا بارك، و ثمرنا في لنا بارك اللهم

 117 لو مد لنا الشهر لواصلنا، وصااًل يدع المتعمقون

 69 ربه عليه به، وعاهد عدو  ما فصنع ،"أصنع ما اهلل ليرين

 68  يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه فيما بينهم،  ،ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل

 123 هذه في العمل من أفضل العشر أيام في العمل ما

 154 إال أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم  ،لنفسه في شيء قط ما انتقم رسول اهلل 

 117 منذ قدم المدينة ،ثالثة أيام تباعاً ( حنطة)من خبز ُبر ما شبع رسول اهلل 

 142 : قلت. إال دخل الجنة ،ثم مات على ذلك ،قال ال إله إال اهلل ما من عبد  

 48 ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو يمّجسانه

 173 صاحب المسك، وكير الحداد مثلمثل الجليس الصالح، والجليس السوء، ك
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 الصفحة طرف الحديث

 11 وطعمها طيبمثل الذي يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب، 

 13، 11  مثل الذي يقرأ القرآن، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، 

 185  ، عليها أضربوهم، و سنين إذا بلغ سبع بالصالة أبناءكم مروا

ذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ،مروا الصبى بالصالة إذا بلغ سبع سنين  152 وا 

 56 اهلل إال تغيض األرحام ما ال يعلم :اهلل إال يعلمها ال خمسة الغيب مفاتيح

 67  على أنزل مما برىء فقد يقول بما فصدقه فسأله، أوكاهناً  عرافاً  أتى من

 67 يوماً  أربعين صالة له تقبل عن شيء لم فسأله عرافا أتى من

 147  لقد ظننت يا أبا هريرة : ن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقالم

 22  من تعار من الليل فقال ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له، 

 184 علق تميمة فقد أشرك من

َل َعَماًل َلْيَس َعَلْيه  َأْمُرَنا َفُهَو َرد    45 َمْن َعم 

 114 من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة

 11 ضوؤه مثل  ،نور من قرأ القرآن، وتعلَّم، وعمل به ُألبس يوم القيامة تاجًا من

 14  ، من قرأ حرفًا من كتاب اهلل تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها

 68  ، باهلل يؤمن كان من، و جاره يؤذ فال اآلخر اليوم، و باهلل يؤمن كان من

 41   خير، كل في، و الضعيف المؤمن من اهلل إلى أحب، و خير القوي المؤمن

 144   جزء واحد من سبعين جزءاً ناركم هذه ما يوقد بنو آدم 

 151  فأسلم عليه،  رسول اهلل  ىوآت، عن كالمنا  رسول اهلل ىنه



 

 223  

 الفهـارس العامة

 الصفحة طرف الحديث

 158 أو جبار  فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، ،بسارة هاجر إبراهيم 

 51 أعطني سيفك،: ال، قال النبي : هل مسحتما سيفيكما؟ قاال

ذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل، ذا لم يقم به نسيه وا   41 والنهار ذكره، وا 

 79  َلْم َيْنَفُعوَك  ،َواْعَلْم َأنَّ اأْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ب َشْيء  

يَبكَ  َئَك، وَما َأْخَطَأَك َلْم َيُكْن ل ُيص   41 َواْعَلْم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن ل ُيْخط 

 16 عليك والقرآن حجة لك أو

 116 صدقة أحدكم بضع وفي

 17  فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة،  ولد لي غالم، فأتيت به النبي

 128 حار عليه عدو اهلل، وليس كذلك إال: دعا رجاًل بالكفر أو قال ومن

ن، و الجنة في جنان إنها حارثة أم يا  71 األعلى الفردوس أصاب ابنك ا 

 48  : أن تجعل هلل ندًا، وهو خلقك، قلت: يا رسول اهلل أي ذنب أعظم ؟ قال

 41  ال، : يا رسول اهلل ألنت أحب إلي من كل شيء إال من نفسي، فقال

 42 وماذا أعددت لها: يا رسول اهلل متى الساعة؟ قال

 151 وكل مما يليك ،اهلل، وكل بيمينك َسم  ! يا غالم 

 16 ...احفظ اهلل يحفظك ،كلماتيا غالم إني أعلمك 

 128 يا غالم، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ الغالُم بيد أمه، 

  131فقال رسول الّله  ،يا محمد أنت خير أم عبد الّله؟ فسكت رسول الّله 

 11  معه مما أنزل اهلل عليك ، يارسول اهلل هذا غالم من بني النجار
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 الصفحة طرف الحديث

 11 : ثم يقول، يا رب حل ه، فيلبس تاج الكرامة: يوم القيامة فيقوليجيء القرآن 

 117 يسأل رسول اهلل شيئًا قط على اإلسالم إال أعطاه، وأن رجاًل أتاه فسأله

 157 وال َتْخَتل َفا ،َوَتَطاَوَعا ،وال تَُنف َرا ،َوَبش َرا ،وال ُتَعس َرا ،َيس َرا

 57 وال تنفروايسروا، وال تعسروا، وبشروا، 

 16 يقال لصاحب القرآن اقرأ، وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك 

 14  اقرأ، وارتق، ورتل كما كنت ترتل في  :يقال لصاحب القرآن

 14   يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة، 

 187  النهار، و الليل أقلب األمر بيدي ،الدهر أنا، و الدهر يسب آدم ابن يؤذيني

 16 يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
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 فهرس األعالم المترجم لهم: ثالثاً 

 الصفحة اسم العلم

 146،  52 ابراهيم بن أدهم

 89 براهيم بن سعيد الجوهرىإ

 116 إبراهيم بن وكيع

 6 األثيرابن 

 12 ابن القيم

 36 ابن تيمية

 42 ابن حجر 

 116 بن خيثمةا

 98 ابن عقيل

 2 ابن فارس

 31 ابن كثير

 2 ابن منظور

 4 بو بكر الجزائريأ

 145 َأبو ُعَمير

 77 أبي أمامة الباهلي

 88 أبي بكر المقرئ

 122 أبي وائل

 175  حنبل بن أحمد

 88 األصفهاني

 14 األعمش
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 الصفحة اسم العلم

 147 األقرع بن حابس التميمي

 69 أنس بن النضر

 113 البدري

 3 الجرجاني

 176 جعفر الصادق

 17 جندب البجلي

 24 الحارث المحاسبي

 71 حارثة بن سراقة

 44 الحسن البصري

 4 حسن البنا

 159 خباب بن األرت

 116 خيثمة

 54 الرازي

 3 الراغب

 71 الربيع بنت النضر

 54 الزجاج

 158 الزمخشري

 178 زويمر

 713 سعيد بن المسيب

 4 السفاريني

 11 سهل التستري

 4 السيد سابق
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 الصفحة اسم العلم

 21 قطب سيد

 88 الشافعي

 78 الشاطبي

 141 الشوكاني

 73 صبحي الصالح

 166 صالح الدين األيوبي

 98 الّطَحاوي

 75 عامر بن واثلة

 44 عبد الرحمن النقيب

 24 عبد اهلل بن المبارك

 23 عبد اهلل بن دينار

 114 عبد اهلل بن عامر

 37  علوان ناصح اهلل عبد

 113 العرباض بن سارية

 713  العطاردي

 114 علقمة

 69 علي الطنطاوي

 182 علي محفوظ

 128 بن أبي سلمى وعمر 

 115 عمرو بن عتبة

 13 الغزالي
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 الصفحة اسم العلم

 18 فتحي يكن

 151 بن عباس الفضل

 3 الفيومي

 39 عياضالقاضي 

 55 القرطبي

 166 قطز

 134 محمد الدويش

 57 محمد الغزالي

 64 محمد بن جرير

 15 محمد بن عبد الوهاب

 26 النابلسيمحمد راتب 

 15 محمد قطب

 195 الربيع بن محمود

 98 مطر ف بن عبداهلل

 51 معاذ بن الجموح

 37 معاذ بن عفراء

 161 مناع القطان

 134 ناصر العمر

 76 نافع بن عبد الحارث

 146 النضر بن الحارث

 17 وهذه أم سليم الرميصاء

 114 يحيى بن معاذ
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 الصفحة اسم العلم

 64 يوسف القرضاوي
 
 

 

 
 فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 

  القرأن الكريم--1
 7ط، محمد بن نصر بن سعيد تحقيق، محفوظ علي االبتداع، للشيخ مضار في اإلبداع-6

 .الرياض الرشد، ، مكتبة(م6666 -هـ7467)
 .دار الفكر للطباعة، والنشر، والتوزيع-، بال طبعةاإلتقان في علوم القرآن للسيوطي-3
 .الدار البيضاء -بعةط، بال إحياء علوم الدين، لمحمد الغزالي-4 
 -دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع -أخطاء شائعة في تربية األوالد، لعادل فتحي عبد اهلل، ط-3

 يةاإلسكندر 
 بيروت–ُأسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير، ط دار إحياء التراث العربي -0
 .دار االعتصام، بال طبعة-اإلسالم على مفترق الطرق، لمحمد أسد، توزيع دار الجهاد-1 

 (.م7944-7463)مكتبة المنار-3اإلسالم ومستقبل البشرية، للدكتور عبد اهلل عزام، ط-4
 -دار الكتب العلمية—7، طالبن حجر العسقالني، تمييز الصحابةصابة في إلا-9

 (.م7993-هـ7473)لبنان
 (.م7994-هـ7474)بيروت-دار النفائس-3وقواعده، ط أصول في التفسير-76
-دار الفكر، صدقي محمد جميل العطار: باعتناءإعالم الموقعين، البن القيم، -77

 (.م7999-هـ7466)بيروت
 .م6666-دار العلم للمالين-73األعالم للزركلي ط-76
 رآنقمكتبة ال  -بعةطبدون أوالدنا في ضوء التربية اإلسالمية لمحمد قطب، -73
-هـ7464).القاهرة–مكتبة وهبة -70يوسف القرضاوي، طللدكتور يمان والحياة ، اإل-74

 (.م6661
 .بيروت –دار الكتب العلمية –البداية والنهاية، البن كثير، بال طبعة -73
 -براهيم، مكتبة دار التراثإبو الفضل أمحمد : البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق-70

 .بال طبعة القاهرة
 -التراث دار -6الدين ، ط  شمس إبراهيم: قتيبة، تحقيق القرآن، البن مشكل تأويل-71

 (.م7913-هـ7393)القاهرة
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 .م6663األردن –سراء عمان دار اإل-7قيم، طال البن، تحفة المولود بأحكام المولود-74
دار -(هـ7479-م7999)الجديدة36تربية األوالد في اإلسالم، للدكتور عبد اهلل علوان، ط-79

 .القاهرة–السالم للطباعة والنشر 
-هـ7473)المنصورة -طباعةللدار الوفاء -6تربية الناشىء المسلم، لعبد الحليم محمود،ط -66

 (.م7996
 (م7914-هـ7394)مؤسسة الرسالة-1، للشيخ علي الطنطاوي، طتعريف عام بدين اإلسالم-67
بال طبعة، اعتنى به قسم التحقيق بدار الحرمين تعليم الصبيان التوحيد، محمد بن عبدالوهاب، -66

 بالقاهرة
 قطاع الثقافة -أخبار اليوم -تفسيرالشعراوي، لمحمد متولي شعراوي، ط -63
 ، دار الفكربال طبعةكثير ،  البنتفسير القرآن العظيم، -64 

 (.م1885-هـ1475)بيروت-دار الكتب العلمية -1، طتهذيب األخالق، البن مسكويه-25
-هـ7463)جدة –دار السالم، دار المجتمع-7توحيد الخالق، عبد المجيد الزنداني، ط-60

 (. م7943
دار الكتب -7محمد باسل عيون السود ط: وضع حواشيه وفهارسهلجرجاني، لالتعريفات، -61

 (.م6666-هـ7467)بيروت –العلمية 
-دار الفكرالمعاصر-7تحقيق محمد رضوان الداية، طالتوقيف على مهمات التعاريف، -64

 (.م7996)بيروت، دار الفكر دمشق
 -3الشاويش، ط زهير: وتحقيق الشيخ، دراسة آل اهلل عبد بن الحميد، لسليمان العزيز تيسير-69

 .هـ7391-االسالمي، بيروت، دمشق المكتب
عبد الرحمن بن معال اللويحق، : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، للسعدي، تحقيق-36
 .(م 7990-هـ 7074)بيروت-مؤسسة الرسالة -7ط
-7جميل العطار، طصدقي : القرآن للطبري، ضبط وتوثيق وتخريج تأويل في البيان جامع-37

  (م6667-هـ7467)دار الفكر
 (م7994-هـ7474)القاهرة -دار الحديث -7القرآن، ط ألحكام الجامع-36
اعتنى به وراجعه عبد الكريم اْلَجَواُب اْلَكاف ي ل َمن َسَأَل َعْن الدََّواء  الشَّا في، البن القيم، -33

 (.م6666-هـ7463)بيروت –المكتبة العصرية ، الفضيلي
السبع، للشاطبي، ضبطه وراجعه محمد الزعبي،  القراءات في التهاني ووجه األماني حرز-43
 (م7990-هـ7471)دار الهدى للنشر والتوزيع-3ط
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-ب العلمية، دار الكت7حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني، ط-33
 (7944-هـ9746 )بيروت، 

-ـه7474)والنشر للطباعة قتيبة دار -7 عجك،ط داود المسيحي، بسام اإلسالمي الحوار-30
 .(م7994

مطبعة الشام توزيع -7، ط قطبللطفل المسلم، محمدنصيحة نبوية من الرسولخمسون -31
 .مكتبة الغزالي دمشق

 (.م7997-هـ7477)دار الشروق-0دراسات قرآنية، لمحمد قطب، ط-34
-هـ1412)المنصورة -بغداد، دار الوفاء-مكتبة القدس، 4، طالدعوة، لعبد الكريم زيدان-38

 (.م1881
 مكتبة -7الجهني، ط الطوري تنشئة الفتاة المسلمة، لحنان عطية في للوالدين الدورالتربوي-46
 (م6667) الوطنية فهد الملك
دار الجيل – 3ديوان الشافعي، للشافعي، جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، ط-47

 (.م7914-هـ7396)بيروت
-هـ7467)بيروت-المؤسسة اإلسالمية للطباعة والصحافة-6الرسائل، لإلمام حسن البنا،ط-46

 (م7947
مكتبة المطبوعات -6عبد الفتاح أبو غدة، ط: رسالة المسترشدين، للحارث المحاسبي، تحقيق-43

 سالمية بحلباإل
 (م7994-هـ7474)القاهرة-مكتبة وهبة-3طركائز االيمان بين العقل والقلب لمحمد الغزالي، -44
 (م7941-هـ7461)بيروت–دار الفكر -7زاد المسير في علم التفسير، البن الجوزي، ط-43
مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية، -7الجوزية، ط قيم المعاد البن زاد-40

 (م7919-هـ7399))الكويت
-هـ7471)الرياض –مكتبة المعارف للنشروالتوزيع -7لأللباني،ط السلسلة الصحيحة-41

 (م7990
 .ـه 7464 مكتبة وهبة-بال طبعةالسنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب، -44
 .الرياض–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – 7سنن ابن ماجه،حكم على أحاديثه األلباني، ط-49
الرياض -دار المعارف للنشر والتوزيع -6طني، سنن أبي داود، حكم على أحاديثه األلبا-36

 (م6661-هـ7461)

سنن الترمذي،حكم على أحاديثه األلباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل -37
 (م6664-هـ7469)مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض-6سليمان،ط
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المكتبة  -7، طخيري سعيدتحقيق ، قدم له دزسيد حسين العفاني، للذهبي، سير أعالم النبالء-36
 .القاهرة-التوفيقية

عبد اهلل التركي، شعيب األرنؤوط ، : شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الدمشقي، تحقيق-33
 .مؤسسة الرسالة -4ط
، للقاضي عياض، تحقيق علي محمد البجاوي، بال طبعة، بتعريف حقوق المصطفى الشفا-34

 البابي الحلبي  مكتبة االيمان، طبع بمطبعة عيسى
 (.م6664-هـ7469)القاهرة-مكتبة الصفا-7شفاء العليل، البن القيم، ط-33
 (م7930-هـ7310)بيروت -للماليين العلم دار-7الصحاح، للجوهري، ط-30
 (.م6676-هـ7433)3-عبد الكريم بكار، ط. د.الصحوة اإلسالمية صحوة من أجل الصحوة، أ-31
 (م6663-هـ7463)المنصورة-االيمان مكتبة-صحيح البخاري،بال طبعة-34

58-صحيح الجامع الصغير، لأللباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش،ط3-المكتب اإلسالمي- 
 بيروت - دمشق)7464هـ-7944م(.

06- صحيح السيرة النبوية،البراهيم العلي،تقديم عمر األشقر وهمام سعيد، ط7-دار النفائس-
 عمان)7473هـ-7993م(.

 07-صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بال طبعة دار إحياء الكتب العربية –فيصل الحلبي 
 62-صحيح مسلم بشرح النووي بال طبعة – دار الريان للتراث –) 7461هـ – 7941.(

 وقف هلل تعالى–طبع على نفقة أحد المحسنين  البن تيمية،، الصفدية-03
-4ط(6/334)محمد قلعجي:فاخوري،خرج أحاديثهمحمد :، البن الجوزي،تحقيقصفة الصفوة -04

 (.م7940-ه7460)دار المعرفة بيروت
 .مكة المكرمة، بدون طبعة -، المكتبة الفيصليةلصابونيصفوة التفاسير، ل-03
 دمشق  – الفكر ، دار( م6664 - هـ7463)-7الجوزي،ط الخاطر، البن صيد-00
 (.م7913-هـ7393)مكتبة وهبة  -7طبقات الحفاظ، للسيوطي، ط -01
  (.م7996-هـ7476)دار الكتب العلمية، بيروت، -7سعد، ط الطبقات الكبرى، البن-04
المكتبة -7عبد الكريم الفضيلي،ط: الجوزية، تحقيق قيم السعادتين البن وباب الهجرتين طريق-09

 (م6666-هـ7466)بيروت -العصرية
 (م7996-هـ7476)لإلعالم العربيح الفت - بال طبعةالعقائد اإلسالمية، للسيد سابق، -16
محمد : بن باديس، تحقيق الحميد النبوية، لعبد واألحاديث القرآنية اآليات من اإلسالمية العقائد-17

 (.7993)الشارقة – دارالفتح-7رمضان، ط الصالح
–دار العقيدة -مكتبة العلوم والحكم السعودية-7، طعقيدة المؤمن، ألبي بكر الجزائري-16

 (م6664)القاهرة
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-هـ7461)الكويت-دار القلم -7علم النفس االسالمي العام والتربوي ، د محمد رشاد خليل،ط-13
 (.م7941

-هـ7464)دار الصحوة القاهرة،  -بال طبعة، الغزو الثقافي يمتد إلى فراغنا، لمحمد الغزالي-14
 (.م7941

  دار الفكر -بال طبعةفتح الباري  شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، -13
 (م1887-هـ1418)القاهرة، -دار الحديث-3، تحقق سيد ابراهيم، طفتح القدير، للشوكاني-76
-هـ7461)7شيخ، ط آل حسن بن الرحمن عبد التوحيد، للشيخ كتاب شرح المجيد فتح-11

 .القاهرة– للتصدير القدس ، شركة(م6660
-هـ7474)القاهرة -قسم النشر–الزهراء لإلعالم العربي -7الفوائد، البن قيم الجوزية، ط-14

 (. م7993
 . دار الشروق-( هـ7461-م7941) 73لسيد قطب، طفي ظالل القران، -19

46- فن تربية األوالد في االسالم، لمحمد سعيد مرسي، ط - دار التوزيع والنشر اإلسالمية – 
 القاهرة)7494م(

 .بيروت-صيدا– العصرية المكتبة منشورات - بال طبعة، الغزالي لمحمد، الحق قذائف-47

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بال طبعة ، للزمخشري،الكشاف-46
 بحبح ال مصطفى بن أبي اسحاق ابراهيمتحقيق ، لخطيب البغداديلالكفاية في علم الرواية، -43

 (م6663-هـ7463)ميت غمر  -القاهرة  –التوزيع و  للنشر الهدى دار -بال طبعة، الدمياط
د عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب، ط دار .أ،كيف نعلم أوالدنا اإلسالم بطريقة صحيحة-44

 (.م6661-هـ7464)السالم
 بيروت –دار صادر  -3ط ، لسان العرب، البن منظور-43
 – ومكتبتها ، مؤسسة الخافقين6ط ، رينيلسفا، للوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية-40

 (م 7946 - هـ 7466 )دمشق
 . مؤسسة الرسالة – 60ماذا يعني انتمائي لإلسالم لفتحي يكن، ط-41
–بال طبعة، دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع ، ، ألبي أعلى المودوديمبادئ اإلسالم-44

 .القاهرة

 . م7911بيروت-دار العلم للماليين  -76طصبحي الصالح، لمباحث في علوم القرآن، -49
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -3مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط-96
 بفلسطين السلفية للدعوة العلمي السنة الثالثة، المجلس، 7479 القعدة ذي،  االستقامة، مجلة-97
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باع ،بال طبعة، دار مكتبة الط عمر األدباء، ألبي القاسم االصفهاني، تحقيق محاضرات -96
 .بيروت-الحياة

العال السيد  عبد األندلسي، تحقيق عطية العزيز، البن الكتاب تفسير في الوجيز المحرر-93
، من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية (م7997-هـ7476)7ابراهيم، ط
 بدولة قطر

  . بيروت–بال طبعة، دار الفكر ، العربيةراجعه لجنة من علماء لرازي، ل مختار الصحاح -94

 بيروت–كتب العلمية دار ال -7مدارج السالكين، البن قيم الجوزية، ط-93
-م6666)-لبنان–دار الراتب الجامعية -7المرام في المعاني والكالم القاموس الكامل، ط-90

 (.هـ7466
 (م6666-هـ7466)بيروت–دار الكتب العلمية  -6مستدرك الحاكم ط-91
 (م7991-هـ7471)الرسالة – 7مسندأحمد، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، ط-94
دار -ناصر العمر، بال طبعة.مشروع الحياة من جديد، ألسماء بنت راشد الرويشد، تقديم د-99

 .الوطن للنشر

مصطفى السقا، ، دار الفكر، بال : ألحمد بن محمد الفيومي، تحقيق، المصباح المنير-766
 .طبعة
  (م7949-هـ7469)دار القلم دمشق  -7اهلل للغزالي،  ط مع-767
المكتب المصري   -بعةطبال عبد الحميد كشك، للشيخ مع التوحيد واألخالق للشيخ، -766

 القاهرة-الحديث
المعجم العربي األساسي، تأليف جماعة من كبار اللغويين العرب، بتكلفة من المنظمة -763

  والعلوم، طبعةالروسالعربية للتربية والثقافة 
  دار احياء التراث العربي-6المعجم الكبيرللطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد، ط-764
 دارطبعة لونان،  6-طشهاب الدين أبو عمر، : تحقيق ،البن فارس معجم مقاييس اللغة-763

 ، بيروت(م9479 -هـ 4747)رالفك

: تحقيق، حامد عبد القادر ـ محمد النجارالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ -760
  .دار الدعوة. 6ط، (معجم اللغة العربية)

 
 (.م7996-هـ7477)بيروت -دار الكتب العلمية  -7مفاتيح الغيب للرازي، ط-761
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 العلمية  الكتب دار -مفتاح دارالسعادة، البن قيم الجوزية، بال طبعة764

 -بيروت -دار المعرفة -بعةطبال صفهانى، لراغب األ، لمفردات في غريب القران-769

 (م7966)لبنان

 (هـ7464-م6661) 3مقدمة في التربية اإلسالمية، للدكتور محمود أبو دف، ط-776

 المصرية الهيئة-المبيض،بال طبعة لسليم، الشعبية األمثال في الفلسطينية مالمح الشخصية-777
 .(م7996)للكتب العامة

 تحقيق، الخرائطي طرائقها، ألبي ومحمود ،ومعاليها ،األخالق مكارم كتاب من نتقىالمل-776
 .دمشق -(هـ7460-م7940) الفكر، سنة دار -7األصبهاني، ط أحمد أبوطاهر

 .دار الشروق-(7993-7474)-74منهج التربية اإلسالمية، لمحمد قطب،ط-773
 .دمشق–دار القلم -(م6676-هـ7433)77كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، ط-774
 (هـ7460)القاهرة -دار الكتب السلفية-ألبي بكر الجزائري، بال طبعة، منهاج المسلم-773
موسوعة تربية األوالد في االسالم في ضوء الكتاب والسنة، لجاسر بركات، تقديم الشيخ -770

 .مكتبة الصفا للتوزيع والنشر-(م6676-هـ7433)-7محمود المصري، ط
 بيروت–بعة، دار القلم النبوات، البن تيمية، بال ط-771
دار  -7النهاية في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ط-774

 (.م6667-هـ7466)بيروت  - احياء التراث العربي

 .بيروت –مصطفى السباعي، ط المكتب اإلسالمي ( القسم الثاني)هكذا علمتني الحياة -779
 .بيروت-ط دار الشروق القاهرةمحمد قطب، لهل نحن مسلمون، -766
-هـ7461)مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر -7واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، ط-767

 (.م7940

 .دار صادر بال طبعة-وفيات األعيان البن خلكان-766
  المواقع االلكترونية

//nabulsi.com/blue/ar/biography.phphttp: موقع النابلسي 
http: //www.saaid.net/tarbiah/254.htm  صيد الفوائدموقع  

http: //noursalam.free.fr/موقع نور الدين أبو لحية 

  http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioidموقع االسالم ويب 

http://nabulsi.com/blue/ar/biography.php
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioidموقع
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioidموقع
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www.ktibat.comالكتاب موقع  
 http: //sh.rewayat2.com/akidae/Web/30873/001.htm موقع المكتبة الشاملة

 - http: //www.wafainfo.ps/atemplate.aspx مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 
 وفا

www.khaledabdelalim.com .متولي العليم عبد الشيخ خالد: موقع   
 -http: //www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/326767/24-09موقع األنباء

http: //islamport.com/d/1/aqd/1/232/864.htmالموسوعة الشاملة 
http: //www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115990 ملتقى أهل

  الحديث
 http: //www.alukah.net/Social/0/32932/#ixzz2PVZRb76k موقع األلوكة

www.orwh1.com/vb/attachment.php?attachmentidالعروة الوثقى منتديات  

 /http: //arabvoice.com/15602 صوت العروبة
 http: //www.almoslim.net/node/83514 موقع المسلم

http: //ar.lpj.org/2013/04/25/القدس-موقع البطريركية الالتينية 
 www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2012/09/10/155462ml//مفكرة االسالم

 algzaeri.com/algzaeri/pageother.php?catsmktba// موقع أبي بكر الجزائري
//www.ikhwanwiki.comموقع االخوان المسلمين  

.aspx?ArtID=860&SecID=70//www.sst5.com/readArticle موسوعة
  مهارات النجاح للتنمية البشرية

//www.facebook.com/Mohammad.Qutb/infoصفحة محمد قطب   
//www.qaradawi.net/life.htmhttp:  موقع القرضاوي 

  .http: //ar.wikipedia.org/wik:الموسوعة الحرة 
//www.islamicfinder.org/articles/article.php?id=303&print=1&lang=ar

abic 
http: //www.islamhouse.com/314925/ar/ar/fatwa/ 

http: //www.albasaer.net/Pages/articalsP.php?ido=572 
jazirah.com/2012/20120608/is6.htm-http: //www.al 

http: //www.arabthought.org/content/%D8%A7%D9%84%)lcssm  
https: //uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag21/MG 
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فهرس الموضوعات: خامساً   

 الصفحة الموضوع

 أ آية

 ب إهداء

 ج شكر وتقدير

 هـ المقدمة

 و أهمية الموضوع -أوالً 

 و الموضوعأسباب االختيار  -ثانياً 

 ز الدراســةأهداف : ثالثاً 

 ز منهج البحث: رابعاً 

 ز الدراسات السابقة: خامساً 

 1 التمهيد

 2 واصطالحاً  ،معنى العقيدة لغةً : أوالً 

 5 معنى النشء لغًة واصطالحاً  :ثانياً 

 6 ةـالمراد باألسرة الفلسطيني: ثالثاً 

 7 اء العقديـالمقصود بالبن: رابعاً 

 الفصل األول

 للنشء ودور األسرة الفلسطينية فيهأهم أركان البناء العقدي  
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 الصفحة الموضوع

  

 11 وترسيخ حب اهلل في القلوب تلقين النشء عقيدة التوحيد،: المبحث األول

 12 تلقين النشء عقيدة التوحيد: المطلب األول

 12 .ضرورة تعليم العقيدة للناشئة: أواًل 

 16 بعقيدة الناشئة ، والصحابة اهتمام النبي  :ثانياً 

 18 معرفة اهلل تعالىأصل الدين : المطلب الثاني

 18 ألن من عرف اهلل عرف أمره، ونهيه ؛أصل الدين معرفة اهلل: أوالً 

 18 :واجبات اآلباء تجاه األبناء  -ثانياً 

 21 .غرس تقوى اهلل  في قلوب األبناء: المطلب الثالث

 21 غرس تقوى اهلل في قلوب أبنائنا -أوالً 

 22 تربية األوالد على رقابة اهلل -ثانياً 

 25 ، وغرسه في قلوب األبناءمفهوم حب اهلل: المطلب الرابع

 25 كي ينشأ على محبته اربط طفلك باهلل  -أوالً 

 26 لماذا نعلمهم حب اهلل تعالى ؟ : ثانياً 

 28 محبة المخلوقات، والخشية منهممحبة اهلل، وخشيته تختلف عن : ثالثاً 

 31 األطفال في قلوب  زرع حب اهلل : رابعاً 

 . 35وترسيخ حب النبي اإليمان بالنبوات، :المبحث الثاني

 36  ، واصطالحاً تعريف النبوة لغةً : تمهيد
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 37 : الحكمة من إرسال األنبياء-أوالً 

 38 :لوازم اإليمان باهلل -ثانياً 

 38 وجوب احترام األنبياء، وتوقيرهم: ثالثاً 

 41 ترسيخ حب النبي: المطلب الثاني

 41  :في التشريع اإلسالمي الشريف مكانة حب النبي  -أوالً 

  44مظاهر محبة النبي  -اً ثاني

ظهار شخصيتهتعريف النشء بالنبي : المطلب الثالث  48 ، وا 

 48 يهم، وحرصه علالنشءب توجيهات نبوية للوالدين تبين اهتمام الرسول  -أوالً  

، وشخصيته إلى األبناء مراعين ينبغي على الوالدين تقديم ذات النبي  -ثانياً 
 االعتبارات اآلتية

48 

، وغرس محبته في  بعض الوسائل التي يمكن اتخاذها للتعريف بالنبي : ثالثاً 
 .نفوس أبنائنا

48 

 53 .ترسيخ اإليمان بالغيبيات، وأثر هذا اإليمان على سلوك الناشئ: المبحث الثالث

 54 تعريف الغيب لغًة، واصطالحًا : تمهيد

 54 تعريف الغيب لغةً  -أوالً 

 54 تعريف الغيب في االصطالح -ثانياً 

 55 وجوب اإليمان بالغيب، ومكانته: المطلب األول

 55 وجوب اإليمان بالغيب -أوالً 
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 56 اإلسالم في بالغيب اإليمان مكانة -ثانياً 

 57 في اإليمان بالغيبيات أهل السنة، والجماعةمذهب :ثالثًا 

 58 إنسانية، وهذا يتضح مما يلي بالغيب خاصية اإليمان  -رابعاً 

 61 . علم الغيـب ال يعلمـه إال اهلل: المطلب الثاني

 61 اهلل وحده استأثر بعلم الغيب -أوالً 

 61 الرسل صلوات اهلل عليهم ال يعلمون الغيب -ثانياً 

 61 المالئكة، والجن، وأولياء اهلل ال يعلمون الغيب -ثالثاً 

 64 . أنواع الغيــب، وأقسامــه: المطلب الثالث

 64 أنواع الغيب -أوالً 

 64 الغيب أقسام -ثانياً 

 66 على سلوك الناشىء بالغيب اإليمان أثار: المطلب الرابع

ومن هذه  يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا مفهوم اإليمان بالغيب، وآثاره، -أوالً 
  اآلثار 

33 

 69 بالغيب اإليمان أثر من أمثلة: ثانياً 

 72 .وتعظيمه في قلوبهم الكريم،ن آتعليم النشء القر : المبحث الرابع

 73  صطالحتعريف القرآن الكريم في اللغة، واال:  تمهيد

 14 :تعريف القرآن لغةً  -أوالً 

 14 :تعريف القرآن في االصطالح -ثانياً 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
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 14 :بتالوة القرآن هتمام النبي امدى  -أوالً 

 11 :تالوة، وحفظًا، وتفسيراً  قرآنلاهتمام الصحابة با -ثانياً 

 14 في حقه  من قصرجزاء و  حق القران علينا، :المطلب الثالث

 14 :حق القران علينا  -أوالً 

 16 : التقصير في حق القرآن جزاء -ثانياً 

مراعاتها في  واجبال األمورو  حفظة من السلف الصالح،للنماذج  :المطلب الرابع
 تعليم القرآن

11 

 11 :حفظة القرآن من السلف الصالحلنماذج  -أوالً 

 14 :األمور التي ينبغي مراعاتها في تعليم القرآن للصغار -ثانياً 

 83 .ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر: المبحث الخامس

 84 تمهيد ، معنى القضاء والقدر لغة واصطالحًا 

 85 واألدلة على ذلك  حكم اإليمان بالقضاء، والقدر،:المطلب األول

 177 وأقسام المقادير مراتب القدر: المطلب الثاني

 111 مراتب القدر -أوالً 
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 173 أثر اإليمان بالقدر :المطلب الثالث

 الفصل الثاني

 األساليب األسرية الفلسطينية لترسيخ العقيدة في قلوب األبناء

 178 .أسلوب الموعظة، والقدوة الحسنة: المبحث األول

 117 تعريف الموعظة، والقدوة في اللغة، واالصطالح:  تمهيدال

 117 :الموعظة، والقدوة في اللغةتعريف  -أوالً 

 117 :االصطالحتعريف الموعظة، والقدوة في  -ثانياً 

 111 .أسلوب الموعظة، والقدوة الحسنة في اإلسالم :المطلب األول

 111 :أسلوب الموعظة، والقدوة الحسنة في القرآن -أوالً 

 112 :السنة أسلوب الموعظة الحسنة في -ثانياً 

 114 .آثار القدوة في نفس الطفل :المطلب الثاني

 117 .في مجال العبادات، واألخالق القدوة التي أعطاها النبي: المطلب الثالث

 127 .المنهج اإلسالمي في إلقاء الموعظة: المطلب الرابع

 124 .أسلوب الحوار، والمناقشة: المبحث الثاني

 125 تعريف الحوار، والمناقشة في اللغة، واالصطالح:  تمهيد

 125 :، والمناقشة لغةً الحوارتعريف  - أوالً 

 125 :في االصطالح تعريف الحوار، والمناقشة -ثانياً 
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 137 بعض اآلداب العامة للحوار: المطلب الثالث

 133  يترتب على ذلك الحوار مع األبناء، وما فوائد :الرابع المطلب
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 136 .والثواب، والعقاب أسلوب الترغيب، والترهيب،: المبحث الثالث

 137 والترهيب والثواب والعقاب لغًة واصطالحاً تعريف الترغيب : التمهيد
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 138 .أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم: المطلب األول
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 142 .أسلوب الترغيب والترهيب في السنة النبوية الشريفة: المطلب الثاني
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 167  :في السنة النبوية الشريفة الاألمث -ثانياً 
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 165 .في تربية النشء الأثر األمث: المطلب الرابع

   الفصل الثالث

 أسباب االنحرافات العقدية لدى النشء الفلسطينى المسلم، ووسائل تقويمها
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  ملخص البحث
 .ومعلم البشرية وعلى آله وصحبه وسلم  ،الحمد هلل والصالة والسالم على خير البرية

، ألنه ال سعادة ؛إن حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة
، ومن هذا المنطلق كان هذا البحث المتواضع عبادة ربنا إال ب نا وال ألبنائناوال نعيم، وال سرور ل

ولقد قسم هذا البحث إلى  ،نشء العقيدة السليمةلتعليم ال الذي يتكلم عن حاجة األسرة الفلسطينية
 وما ،وكذلك معنى األسرة وتعريف بالنشء ،فيه تعريف بالعقيدة فالتمهيد، وثالثة فصول؛ تمهيد

 .المقصود بالبناء العقدي
 الفلسطينية األسرة ودور ،للنشء العقدي البناء أركان فيتكلم عن أهم: أما الفصل األول

 وترسيخ التوحيد، عقيدة النشء األول يتكلم عن تلقين فالمبحث ؛مباحث خمسةمن خالل ، وذلك فيه
 الثاني فيتكلم عن اإليمان أما المبحث .األبناء قلوب في  اهلل تقوى وغرس ،القلوب في اهلل حب

ظهار شخصيتههريف النشء بـتعو  ،النبي حب وترسيخ بالنبوات، الثالث يتكلم  والمبحث ،، وا 
 على بالغيب اإليمان ثارآوعن  ،اومكانته بها، اإليمان ووجوب ،بالغيبيات اإليمان ترسيخ عن

، وعن قلوبهم في وتعظيمه الكريم، القرآن النشء تعليم الرابع يتكلم عن الناشىء، والمبحث سلوك
وحفظه  القرآن، بتالوة والصحابة ، النبي اهتمام وعن مدى أهله، على وفضله القرآن، قراءة فضل
 عقيدة ترسيخ الخامس فيتكلم عن الصالح، أما المبحث السلف من للحفظة نماذج يذكركذلك ، و 

 .أثرااليمان بهوعن حكم و  والقدر، بالقضاء اإليمان
 قلوب في العقيدة لترسيخ الفلسطينية األسرية فيتكلم عن األساليب الثاني أما الفصل

 والقدوة الموعظة، أسلوب فيتكلم عناألول  أما المبحث ؛مباحث أربعة خالل، وذلك من األبناء
 أما المبحث، الموعظة إلقاء في اإلسالمي المنهج وعن ،الطفل نفس في القدوة عن آثارالحسنة، و 

ونتائج  فوائدهي  وما ،واربعض اآلداب العامة للحو  ،والمناقشة الحوار، أسلوب الثاني فيتكلم عن
 والعقاب  والثواب، والترهيب، الترغيب، أسلوب الثالث فيتكلم عن وأما المبحث ،الحوار مع األبناء

في  واألمثلة أثر القصةو  .واألمثلة القصص، أسلوبعن  فيتكلم الرابع اإلسالم، وأما المبحث في
  .تربية النشء

 المسلم، الفلسطينى اشئالن لدى العقدية االنحرافات فيناقش أسباب الثالث وأما الفصل
 العقدية، االنحرافات أسباب األول فيتكلم عن المبحث أما؛ مباحث ثالثة تقويمها من خالل ووسائل
 لالنحرافات وصور نماذج، الثاني فيناقش أما المبحث، األبناء تربية في األسرة تقصير وعن

 العقدي بالبناء األسرة واهتمام العالجية، الثالث واألخير فيتكلم عن الوسائل ، وأما المبحثالعقدية
  .التربية في والتعليم اإلعالم، ووسائل المسجد، دور و لألبناء

 .وتوصيات ،وفي الخاتمة سجلت وبحمد اهلل وتوفيقه ما توصلت إليه من نتائج
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Research Summary 

Praise be to Allah, peace be upon the best human teacher and his family 

and companions. 

The need for us to Creed is above all needs, because there is no happiness, 

bliss and pleasure for all of us without worshiping Allah, and from this point of 

view, research paper discusses the importance of teaching the correct creed for 

the children in the Palestinian family. 

The research paper consists of an introduction and three chapters. 

The introduction consists of the definition of the creed , the definition of the 

children and what does bringing up children with a correct creed mean. 

Chapter one discusses the most important pillars of the creed and the   role of 

the Palestinian family through five topics: 

The first topic discusses reiterating the children the oneness of Allah and 

instil the piety and love of Allah in the hearts of the children. The second topic 

discusses the belief of the prophets; consolidate the love of the prophet by 

teaching the children his character and manners. The third topic discusses the 

importance of the complete belief in the unseen and the relevant on the children’s 

behaviour  The fourth topic discusses teaching the children the Holy Quran, the 

importance of it in their hearts, the reward of reciting and memorising it had in 

the life of the prophet and his companions. The fifth topic discusses the belief in 

the predestination and the result of believing in it. 

 

Chapter two discusses the Palestinian family’s methods to establish the creed in 

the hearts of the children through four topics: 

The first topic discusses style advice, a good role model and its positive effect on 

the child, and the Islamic bases of giving advice. The second topic discusses the 

methods of dialogue and discussion, some general manners for dialogue, and 

what are the benefits and the results of discussion with the children. The third 

topic discusses the role of stories and examples of bringing up children. 

 

Chapter three discusses the reasons of deviations among young Palestinians 

Muslims and the methods of correcting them through three topics. 

The first topic discusses the reasons behind the deviation in the creed and the 

lack of guidance from the family. The second topic discusses the example of the 

deviation of the creed.  The third topic discusses the methods of the treatments, 

the interest of the family of establishing the correct creed, the role of the mosque, 

the media, and teaching in schools 

     Finally the results and the recommendations were documented by praise of 

Allah and to reconcile. 


