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 المنيج النبوي في دعم الصحة النفسية لألبناء
 مصعب نبيل إبراىيم عبد الرازقد. 

 أصول الدين جامعة النيضة بالنيجر
 الحديث وعمومو

moshabnabil@yahoo.com 
 ممخص البحث

سالػذي سصػؿ ري ػه  –صلى اهلل عليػه سلػلـ  –إف المنتج الذي أنتجه 
إلػػى مرػػػألرؽ امرض سماألركاػػػألر مػػػألف عكػػػر مػػػناج متمألمػػػؿ يلكػػػ  ا تيألجػػػألت 
الفرد ف  مؿ الجسانب سمناػأل جسانػب الصػ ل النفلػيلر فػ، وػسؼر س   لػؽر 

 س  ض ؼر س  سجسد عدـ اتزاف نفل .
إف علمػػألا التركيػػلر سعلمػػألا الػػنفس ينت ػػد ك ضػػاـ ك ضػػأل فػػ  عػػدد مػػف 

سالكراجمألتيػلر سذػػذا مػأل   ظتػه أثنػػألا  سالسا  يػلر ليػػلرالمثأل النظريػألت التركسيػل
درالػػت  فػػ  مليػػل التركيػػل كدرالػػل دكلػػـس كاػػألر فػػ   ػػيف أف عنػػدنأل مناجػػأل مػػف 
 أفضؿ المنألذج الت  عرفاأل التألريخ ف  مؿ الميألديف سمناأل الص ل النفليل.
الصػػ يأ أف الكأل ػػث يػػدوؿ إلػػى اللػػنل رألػػأل عكػػر متػػب اللػػنل ليوػػرج 

  أف يألػلماأل  –سلػلـ  عليػه اهلل صلى -مه لنأل رلسؿ اهلل المناج الذي رل
 فينطلؽ مف  ساعدذـ أس ر كؿ ينطلؽ مف مناج النكسة أس .

إف ذلػػػؾ المػػػػناج النكػػػػسي فػػػػ  الصػػػػ ل النفلػػػػيلر وػػػػرج أجيػػػػأل  عنػػػػدذأل 
اعتزازا كنفلاألر سكمناجاألر سعلى مساجال المجتمػ،ر سعلػى  يػألدة ال ػأللـر كػؿ 

 سش مألألمل كف زيد.سذـ ف  لف مكمرة  ألدة جي
على  در تدعـ الص ل النفليل لألكنػألا يمػسف عطػأل اـ عنػدمأل يرػكسا  

 .   ـفمنذ الصار تسض، اللملألت الاألمل ف  روصيتا
 المناجر النكسير ف  دعـ الص لر النفليلر لألكنألا.كممات مفتاحية: 
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The prophetic approach to supporting the mental health of children 
Dr.. Musab Nabil Ibrahim Abdel Razek 

Renaissance University in Niger, the origins of religion 
Hadith and its Sciences 

moshabnabil@yahoo.com 
Abstract 

The product that he produced - may God’s prayers and 
peace be upon him - whose revenues reached the east and 
west of the earth, was through an integrated approach that 
meets the needs of the individual in all aspects, including 
aspects of mental health, there is no fear, no concern, no 
weakness, and no psychological imbalance. 

Education scholars and psychologists criticize each other 
in a number of ideal educational theories, realism, and 
pragmatism, and this is what I observed during my studies at the 
College of Education by studying a diploma in them, while we 
have one of the best approaches that history has known in all 
fields, including mental health. 

It is true that the researcher enters the Sunnah directly 
through the books of the Sunnah to produce the curriculum that 
the Messenger of God - may God’s prayers and peace be upon 
him - drew for us - not to embrace it and start from their rules 
first, but rather proceed from the approach of prophethood first. 

This prophetic approach to mental health has left 
generations with pride in itself, in its approach, in facing society, 
and in leading the world, even as they are at an early age the 
leaders of armies such as Usama bin Zaid. 

To the extent that they support the mental health of 
children, their giving is when they grow up; since childhood, 
important touches have been placed in their personality. 
Key words: curriculum, prophetic, in support of health, 

psychological, for children. 
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ر  ال مد هلل سالصػ،ة ساللػ،ـ علػى رلػسؿ اهلل ـَ َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلى
 سك د:

ف ثمػػػرة  ناػػأل كنػػػألا رػػألمخر سام إف عمليػػل التركيػػل ألػػػألس ت ػػدـ اممػػػـ سام
ـَ مألنػػػت ساضػػػ ل لل ػػػأللـ ملػػػهر سأنتجػػػت  تركيػػػل النكػػػ  َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلى
ر كػؿ سذذكػت مػأدراج الريػألح   ضألرة تس فت على  ضألرت  الفػرس سالػرـس
 ضألرتامأل سأتت  ضألرة اإلل،ـ كمناجاأل الركػألن ر مػ، كيػألف اليػألت تلػؾ 
ال ضألرة مف و،ؿ التركيل كمػناج عملػ  مػف اللػنلر سلمػأل مألنػت ال ألجػل 
مأللل إلػى تلمػس الطريػؽ الصػ يأ فػ  ذلػؾ مػ، منػألذج رػتىر سنظريػألت 
موتلفػػلر تػػذمر منػػذ زمػػف أف،طػػسفر سلػػ راطر إلػػى اهف  لنسضػػأ المػػناج 

 النكسي ف  الص ل النفليل لألكنألا ف  التركيل:  
ـْ ِفػ  َرُلػسِؿ اللىػِه ُأْلػَسٌة َ َلػَنٌل   ألؿ اهلل لك ألنه ست أللى: }َلَ دْ  َمألَف َلُمػ

ِلَمْف َمألَف َيْرُجس اللىَه َساْلَيْسـَ اهِوَر َسَذَمَر اللىَه َمِثيًرا{
(ٔ). 

 ألؿ اكف مثير: "َذػِذِِ اْهَيػُل اْلَمِريَمػُل َأْصػٌؿ َمِكيػٌر ِفػ  التىَألٍّػ  ِكَرُلػسِؿ 
ـَ ِف  َأْ َساِلِه َسَأْفَ ألِلِه َسَأْ َساِلِه"اللىِه َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللى 

(ٕ). 
ُلػػسِؿ َفَ ػػِد  ػػ  ِكأللرى س ػػألؿ م مػػد ررػػيد رضػػأل: "َمػػِف اْلػػَتْاَنى َعػػِف التىَألٍّ
يَمألُف ِإ ى ِكَاػَذا  يَمألِف ِكألهلِل َساْلَيْسـِ اْهِوِرر ِإْذ َ  َيْنَفُ ُه َذَذا اإلِْ اْلَتْاَنى َعِف اإلِْ

 .(ٖ)التىَألٍّ "
 أعظػـ التركػسي النكػسي المػناج يمثػؿ الصػ ل النفلػيل ميداف نه ف إ
 إنػػه مثألليػػلر تسجياػػألت س  نظريػػألر مناجػػأل لػػيس فاػػس كرػػريلر نجػػألح  صػػل

                                                 
 .ٕٔلسرة ام زاب ايل  (ٔ
 (.ٜٖٔ/ ٙتفلير اكف مثير ) (ٕ

 (.ٖٜ/ ٕتفلير المنألر ) ٖ)
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سالػػػذي أتػػػنج  الكرػػػريل  عرفتػػػه تاييػػػر أعظػػػـ أ ػػػدث سا  ػػػ  عملػػػ  مػػػناج
املػػػػرةر سمػػػػف ثػػػػػـ  أفضػػػػؿ روصػػػػيألت لػػػػسيل نفلػػػػػيأل سمألنػػػػت لكنػػػػل لكػػػػػألا

 المجتم،.
ليلػير اللػأل ر أثنػألا  الص ل النفليلف   النكسي المناجف، رؾ أف 

التركيػػل علػػى كينػػل سكصػػيرةر عمػػؿ عظػػيـر  لػػيمأل فػػ  زمػػف ت ػػددت فيػػه 
الػػر ا التركسيػػلر س ػػد أوػػرج النمػػسذج النكػػػسي فػػ  الكنػػألا جػػي، فريػػدار كػػػؿ 
س ػػػض علػػػى ا  تػػػداا كػػػذلؾ ف ػػػد رسا أكػػػ  داسد فػػػ  لػػػننهر مػػػف  ػػػديث 

ـْ َكْ ِدي َفَلػَيَرا اْوِتَ،ًفػأل َمِثيػًرار فَ » اْلِ ْرَكألَض ْكَف َلألِرَيَل:  ِإنىُه َمْف َيِ ْش ِمْنُم
ػػػسا  ػػػُمسا ِكَاػػػأل َسَعض  ـْ ِكُلػػػنىِت  َسُلػػػنىِل اْلُوَلَفػػػألِا اْلَمْاػػػِديٍّيَف الرىاِرػػػِديَفر َتَملى َفَ َلػػػْيُم

كؿ سأوكر أف الل   لتمسف و،فل علػى مناػألج النكػسة  (ٔ)«َعَلْيَاأل ِكأللنىَساِجذِ 
عظيـ ممأل مألنت ف د رسا أ مد ف  ملندِ مف  ػديث ُ َذْيَفػل  ػألؿ: عمؿ 

ـْ َمػأل َرػألَا اهلُل َأْف  : " َتُمػسُف الن ُكػسىُة ِفػيُم ـَ َ ألَؿ َرُلسُؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلى
ـى َتُمسُف ِوَ،َفٌل َعَلى ِمْناَ  ـى َيْرَفُ َاأل ِإَذا َرألَا َأْف َيْرَفَ َاألر ُث ألِج الن ُكػسىِةر َتُمسَفر ُث

ـى َتُمػسُف  ـى َيْرَفُ َاأل ِإَذا َرألَا اهلُل َأْف َيْرَفَ َاػألر ثُػ َفَتُمسُف َمأل َرألَا اهلُل َأْف َتُمسَفر ُث
ـى َيْرَفُ َاأل ِإَذا َرألَا َأْف َيْرَفَ َاػألر  ألر َفَيُمسُف َمأل َرألَا اهلُل َأْف َيُمسَفر ُث ُمْلًمأل َعألضًّ

ـى َتُمسُف ُمْلًمأل جَ  ـى َيْرَفُ َاأل ِإَذا َرألَا َأْف ُث ْكِريىًلر َفَتُمسُف َمأل َرألَا اهلُل َأْف َتُمسَفر ُث
ـى َتُمػسُف ِوَ،َفػًل َعَلػى ِمْنَاػألِج ُنُكػسىٍة " فػ، يػتـ السصػسؿ للو،فػل  (ٕ)َيْرَفَ َاألر ثُػ
مػؿ رػػ ر فػػ   ةالنكػس  مناػػألجالتػ  مألنػت علػػى مناػألج النكػػسة إ  عكػر تتكػ، 

 .ليل لألكنألاسمناأل الص ل النف

                                                 
لنألدِ ص يأ.ٚٓٙٗ(ر ح ٕٓٓ/ ٗلنف أك  داسدر ِمتألب الل نىِلر  َكألٌب ِف  ُلُزسـِ الل نىِل ) (ٔ  . سام

لنألدِ ص يأ.ٖ٘٘/ ٖٓملند أ مد ) ٕ)  (. سام
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 َسَترمػػه َيْنَف ػػهُ  َمػػأل َسَلػػدِ َتْ ِلػػيـ أذمػػؿ "َفمػػف: اهلل ر مػػه ال ػػيـ اكػػف  ػػألؿ
َلػػألَاة َغألَيػػل ِإَلْيػػهِ  َأَلػػألاَ  ف ػػد لػػدا  مػػف فلػػألدذـ َجػػألاَ  ِإنىَمػػأل اْمَْسَ د َسأْمثػػر اإلِْ
ذمػأللاـ اْهَكألا  كؿ  فأضػألعسذـ سلػننه الػّديف َفػَرا ض ت لػيماـ َستػرؾ َلاُػـ سام

 َك ضػػاـ َعألتػػب َمَمػػأل مكػػألًرا اَكػػألَاُذـ ينف ػػسا َسلػػـ ِكَأْنفِلػػِاـ ينتف ػػسا َفلػػـ صػػَاألًرا
 َمِكيػػػػرا ف   تػػػػؾ َصػػػػِايرا ع  تنػػػػ  ِإنىػػػػؾ َأَكػػػػت َيػػػػأل َفَ ػػػػألؿَ  ال  ػػػػسؽ علػػػػى َسَلػػػػدِ

 .(1)َريوأل فأض تؾ سليدا سأض تن 
 س د جألات وطل الك ث مرتملل على تمايدر سكألكيف:

فاػػس مػػ، : الثػػألن  سأمػػأل الكػػألبامكنػػألا كرػػمؿ عػػألـر  الكػػألب امسؿ مػػ،
 الكنألت كرمؿ وألصر ثـ الوألتملر ثـ المراج،ر ثـ فارس المسضسعألت. 

 
 
 

  

                                                 
 (.ٜٕٕت فل المسدسد كأ مألـ المسلسد )ص:  (ٔ
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 تمييد
 النفسية:  الصحة

ذػػ  ال أللػػل التػػ  يرػػ ر اإلنلػػألف فياػػأل كألللػػ ألدة مػػ، نفلػػه سمػػػ، 
ممألنألتػه إلػى  اهوريف سيمسف  ألدرًا على ت  يؽ ذاته سالػتا،ؿ  دراتػه سام

 ػػألدرًا علػػى مساجاػػل مطأللػػب ال يػػألة ستمػػسف أ صػػى  ػػد مممػػف سيمػػسف 
روصػػػػيته متمألملػػػػل لػػػػسيل سيمػػػػسف لػػػػلسمه عألديػػػػأًل ك يػػػػث سي ػػػػيش فػػػػ  

 .(1)ل،مل سل،ـ
 ت ريػؼ سضػ، اللػاؿ مػف سذذا ذس ت ريػؼ ك ضػاـر سلمػف لػيس

 كت ديػد سثيً ػأل ارتكألًطػأل يرتكط الت ريؼ ذذا مف النفليلر الص ل لمفاـس
 ال،لػػسيل أس كألللػػسيل سال مػػـ. الػػنفس علػػـ فػػ  سال،لػػساا اللػػساا م نػػى
 الص سكألت. ك ض تمتنفه مألر للسؾ على

سمػػػذلؾ  لػػػب مػػػؿ مدرلػػػل فػػػ  إضػػػألفل ع،مػػػألت علػػػى الصػػػ ل 
النفلػػػػيلر أس  ػػػػذؼ ك ضػػػػاألر فضػػػػ، أف الفػػػػرد ذاتػػػػه توتلػػػػؼ صػػػػ ته 

 النفليل مف مس ؼ إلى مس ؼ  لب أمسر عدة تمتنؼ الفرد نفله.
سصػفألتر يتمتػ، كاػأل سلمف ذنألؾ اتفألؽ على أف ذنػألؾ ع،مػألتر 

 صأل ب الص ل النفليل الممتألزة سمناأل:
 الر سر كألممف النفل . -
  المنأللب. ال ؿ لاأل سيجد الم  دةر أس الكليطل يساجه المرم،ت -
 سالمانيػػػػػػػلر سال أل ليػػػػػػػلر الروصػػػػػػػيلر الملػػػػػػػ سليألت يت مػػػػػػػؿ سيساجػػػػػػػه -

 سا جتمألعيل.
                                                 

 .ٖٜٛٔال ألذرةر عأللـ المتب  ٕالدمتسر  ألمد زذرافر ط الص ل النفليلر سال ،ج النفل ر (ٔ
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 الممألنػػػألت لػػىع المترتكػػل كػػألمدسار المرتكطػػػل الملػػ سليألت كمػػؿ ي ػػـس -
 يرالاأل. الت  ا جتمألعيل

 لديه الرجألعل ف  الت كير عمأل يراِ صساًكأل. -
سالمتزنػل  تسجػد عنػد  ال ألليػلر النفليل سالمفألاة الص لر ال ،مألت سذذِ

 امكنألا عندمأل يجدسف مناجأل ص ي أل يورج أكنألا أص ألا نفلًيأل. 
الصػػ ألكل سذػػأل ذػػس المػػناج النكػػسي سجػػدنأل نتألجػػه المػػذذؿ فػػ  ذلػػؾ عكػػر 

 المراـ رض  اهلل عناـ أجم يف.
 إف امكنػػػػػػألا الػػػػػػذيف يتمت ػػػػػػسف ك ػػػػػػدر عػػػػػػألؿ مػػػػػػف الصػػػػػػ ل النفلػػػػػػيل  -

  ينظرسف إلى اهوريف ك لدر أس ريكلر س ػذرر سذػـ أمثػر ت ألسنػألر 
س مأللأل س لمأل سا ترامأل لمرألعر اهوػريف إذا مػأل  سرنػسا كمػف لػدياـ 

جيػؿ الصػ ألكل ملتسا متدف مف الصػ ل النفلػيلر سذػذا نلملػه فػ  
 المراـ.

إذا مألف اهكألا عل  سع  جيد كمػناج النكػسة فػإف ذلػؾ وطػسة ممتػألزة  -
علػػػى الطريػػػؽ فػػػ  توػػػريج أجيػػػألؿ تت،رػػػى فيػػػه أمػػػرض مألنػػػت فػػػ  

 أجيألؿ لألك لر سذأل ن ف نلمس اثألرذأل ف  المجتم،. 
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 عموما مع األبناءفي دعم الصحة النفسية  األولالباب 
باألفعال، مع األقوال، وىذا يشعره أىمية التعبير عن الحب  -

 باألمان:
مف  ديث َأِك  ُذَرْيَرَةر َ ألَؿ: َوَرْجػُت َمػَ،  هص ي ف   رسا مللـ

ـَ ِفػػػ  َطألِ َفػػػٍل ِمػػػَف النىَاػػػألِرر َ  ُيَملٍُّمِنػػػ    َرُلػػػسِؿ اهلِل َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلى
ـى اْنَصػَرَؼر َ تىػى َأتَػى ِوَكػألَا َسَ  ُأَملٍُّمُهر َ تىى َجألَا ُلػسَؽ َكِنػ  َ ْيُنَ ػألعَ  ر ثُػ

ـى ُلَمُ،؟»َفألِطَمَل َفَ ألَؿ:  ـى ُلَمُ،؟ َأَث َيْ ِنػ  َ َلػًنأل َفَظَننىػأل َأنىػُه ِإنىَمػأل َتْ ِكُلػُه « َأَث
ـْ َيْلَكػْث َأْف َجػألَا َيْلػَ ىر َ تىػى اْعَتَنػَؽ  َلُه َسُتْلِكَلُه ِلَوألًكألر َفَل ُأم ُه ِمَْف ُتَالٍّ

:  ُمؿ   ـى »َساِ ٍد ِمْنُاَمأل َصألِ َكُهر َفَ ألَؿ َرُلسُؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ اللُا
 .(ٔ)«ِإنٍّ  ُأِ ك ُهر َفَأِ كىُه َسَأْ ِكْب َمْف ُيِ ك هُ 

 ػػػألؿ النػػػسسي: َ ْسلُػػػُه )َجػػػألَا َيْلػػػَ ى َ تىػػػى اْعَتَنػػػَؽ ُمػػػؿ  َساِ ػػػٍد ِمْنُاَمػػػأل 
ػػػِك ٍّ َسُمَداَعَكِتػػػِه َرْ َمػػػًل َلػػػُه َسُلْطًفػػػأل َصػػػألِ َكُه( ِفيػػػِه  اْلػػػِتْ َكألُب ُمَ،َطَفػػػِل الصى

 .(ٕ)َساْلِتْ َكألُب التىَساُضِ، َمَ، اْمَْطَفألِؿ َسَغْيِرِذـْ 
 النزول لمستوى الطفل فيما ُيحب أن يداعب بو: -

الكوألري سمللـ ف  ص ي امأل ساللفظ للكوػألرير مػف  ػديث  رسا
ػًل »ِكيِ،ر َ ألَؿ: َمْ ُمسِد ْكِف الرى  َعَ ْلُت ِمَف النىِكػ ٍّ َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ َمجى

َاأل ِف  َسْجِا  َسَأَنأل اْكُف َوْمِس ِلِنيَف ِمْف َدْلسٍ   .(ٖ)«َمجى

                                                 
ر َكألُب َفَضألِ ِؿ اْلَ َلِف َساْلُ َلْيِف َرِضَ   ٔ) ـْ َ ألَكِل َرِضَ  اهلُل َتَ ألَلى َعْنُا ص يأ مللـ متألب َفَضألِ ِؿ الصى

 (.ٕٕٔٗ) - ٚ٘(ر ح ٕٛٛٔ/ ٗاهلُل َعْنُاَمألر )
 (.ٖٜٔ/ ٘ٔي على مللـ )ررح النسس  ٕ)
ِايِر؟ ) ٖ) ر َكألٌب: َمَتى َيِصأ  َلَمألُع الصى . ص يأ مللـ  ٚٚ(ر ح ٕٙ/ ٔص يأ الكوألري ِمَتألُب الِ ْلـِ

 (.ٖٖٙ) - ٕٛ(ر ح ٜٛٗ/ ٔكألب عدد رم ألت الض ىر )
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 ػألؿ النػػسسي: َ ػػألَؿ اْلُ َلَمػألُا: "اْلَمػػج  َطػػْرُح اْلَمػألِا ِمػػَف اْلَفػػـِ ِكػػأللتىْزِريِؽر 
ـْ ِكػػػَذِلَؾر َسَجػػػَساُز َسِفػػػ  َذػػػَذا ُمَ،َطَفػػػ ـُ اَكػػػألِ ِا ْمػػػَرا ـْ َساِم ػػػْكَيألِفر َسَتْأِنيُلػػػُا ُل الصٍّ

 .(ٔ)اْلِمَزاِح"
االعتناء بتطمع الصغير لما يعطى من طعام أمامو ال سيما إذا  -

 كان شيئا جديدا:
رسا ملػػلـ فػػ  صػػ ي ه مػػف  ػػديث َأِكػػ  ُذَرْيػػَرَةر َأفى َرُلػػسَؿ اهلِل 

ِؿ الثىَمػِرر َفَي ُػسُؿ: َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَلػ ـى َكػألِرْؾ َلَنػأل »لىـَ َمػألَف ُيػْ َتى ِكػَأسى اللاُػ
ـى «ِف  َمِديَنِتَنألر َسِف  ِثَمألِرَنألر َسِف  ُمدٍَّنألر َسِف  َصػألِعَنأل َكَرَمػًل َمػَ، َكَرَمػلٍ  ر ثُػ

 .(ٕ)ُيْ ِطيِه َأْصَاَر َمْف َيْ ُضُرُِ ِمَف اْلِسْلَدافِ 
ـى  ُيْ ِطيػػِه َأْصػػَاَر َمػػْف َيْ ُضػػُرُِ ِمػػَف اْلِسْلػػَداِف( ِفيػػِه  ػػألؿ النػػسسي: )ثُػػ

َكَيػألُف َمػأل َمػألَف َعَلْيػِه َصػلىى اللىػػُه َعَلْيػِه َسَلػلىـَ ِمػْف َمَمػألِرـِ اْمَْوػَ،ِؽ َسَمَمػػألِؿ 
ِايَر ِلَمسْ  َاألِرر َسَوصى ِكَاَذا الصى ِنِه الرىَفَ ِل َسالرىْ َمِل َسُمَ،َطَفِل اْلِمَكألِر َسالصٍّ

 .(ٖ)َأْرَغَب ِفيِه َسَأْمَثَر َتَطل ً أل ِإَلْيِه َسِ ْرًصأل َعَلْيهِ 
 االعتناء بما يعتني بو الطفل، والنزول لمستوى اىتماماتو: -

رسا الكوألري سمللـ ف  ص ي امأل ساللفظ للكوألرير مػف  ػديث 
َأَنٍسر َ ألَؿ: َمألَف النىِك   َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َأْ َلَف النىػألِس ُوُلً ػألر َسَمػألَف 

                                                 
 (.ٕٙٔ/ ٘ررح النسسي على مللـ ) (ٔ

ـَ ِفيَاأل ِكألْلَكَرمَ  ٕ) ر َكألُب َفْضِؿ اْلَمِديَنِلر َسُدَعألِا النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى ِلر َسَكَيألِف ص يأ مللـ ِمتألُب اْلَ جٍّ
 َتْ ِريِمَاألر َسَتْ ِريـِ َصْيِدَذأل َسَرَجِرَذألر َسَكَيألِف ُ ُدسِد َ َرِمَاأل.

 (.ٙٗٔ/ ٜررح النسسي على مللـ ) ٖ)
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َفِطيًمػػألر َسَمػػألَف ِإَذا َجػػألَا  -َ ػػألَؿ: َأْ ِلػػُكُه  -ِلػػ  َأٌخ ُيَ ػػألُؿ َلػػُه َأُكػػس ُعَمْيػػٍر 
 .(ٔ)ُنَاٌر َمألَف َيْلَ ُب ِكِه"« أل ُعَمْيٍرر َمأل َفَ َؿ الن َاْيرُ َيأل َأكَ »َ ألَؿ: 

ـْ َسَكَيػػػألُف مألمػػػألف النىِكػػػ    ػػػْكَيألِف َسَتْأِنيِلػػػِا  ػػػألؿ النػػػسسي: "ُمَ،َطَفػػػِل الصٍّ
َصػػػػػلىى اللىػػػػػُه َعَلْيػػػػػِه َسَلػػػػػلىـَ َعَلْيػػػػػِه ِمػػػػػْف ُ ْلػػػػػِف اْلُولُػػػػػِؽ َسَمػػػػػَرـِ الرىػػػػػَمألِ ِؿ 

 .(ٕ)َسالتىَساُضِ،"
ِايِر ِلْلُمَ،َطَفِل"  .(ٖ) ألؿ اكف  جر: "ِفيِه َمْلُأ َرْأِس الصى

أىمية حرص اآلباء عمى احتواء أبنائيم بالحب ليصبح الوالدين  -
 مصدر أمان لألبناء:

 رسا الكوألري سمللـ ف  ص ي امأل ساللفظ للكوألرير مف  ديث 
سُؿ اللىِه َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َأك  ُذَرْيَرَة َرِضَ  اللىُه َعْنُه َ ألَؿ: َ كىَؿ َرلُ 

ُِ اَمْ َرُع ْكُف َ ألِكٍس التىِميِم   َجألِلًلألر َفَ ألَؿ اَمْ َرُع:  الَ َلَف ْكَف َعِل ٍّ َسِعْنَد
ـْ َأَ ًدار َفَنَظَر ِإَلْيِه َرُلسُؿ اللىِه  ِإفى ِل  َعَرَرًة ِمَف الَسَلِد َمأل َ كىْلُت ِمْنُا

ـى َ ألَؿ:  َصلىى اهللُ  ـُ َ  ُيْرَ ـُ »َعَلْيِه َسَللىـَ ُث  .(ٗ)«َمْف َ  َيْرَ 
 ألؿ اكف  جر: َسِف  َجَساِب النىِك ٍّ َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللىـَ ِلأْلَْ َرِع 
ـْ ِمَف  ِإَرألَرٌة ِإَلى َأفى َتْ ِكيَؿ اْلَسَلِد َسَغْيِرِِ ِمَف اْمَْذِؿ اْلَمَ ألِرـِ َسَغْيِرِذ

                                                 
 يأ مللـ متألب اْهَداِبر َكألُب اْلِتْ َكألِب َتْ ِنيِؾ اْلَمْسُلسِد ِعْنَد ِسَ َدِتِه َسَ ْمِلِه ِإَلى َصألِلٍأ ُيَ نٍُّمُهر ص (ٔ

ـَ َسَلألِ ِر َأْلَمألِا اْمَ  ْكَراِذي ـُر ْنِكيَ َسَجَساِز َتْلِمَيِتِه َيْسـَ ِسَ َدِتِهر َساْلِتْ َكألِب التىْلِمَيِل ِكَ ْكِد اهلِل َساِم ألِا َعَلْيِاـِ اللىَ،
 (.ٕٓ٘ٔ) - ٖٓ(ر ح ٕٜٙٔ/ ٖ)

 (.ٜٕٔ/ ٗٔررح النسسي على مللـ ) (ٕ
 (.ٙٛ٘/ ٓٔفتأ الكألري  كف  جر ) (ٖ
ر ص يأ مللـ ٜٜٚ٘(ر ح ٚ/ ٛص يأ الكوألري ِمَتألُب اَمَدِبر َكألُب َرْ َمِل الَسَلِد َسَتْ ِكيِلِه َسُمَ ألَنَ ِتِهر ) (ٗ

ْكَيألَف َساْلِ َيألَؿ َسَتَساُضِ ِه َسَفْضِؿ َذِلَؾر )متألب اْلَفَضألِ ِؿر  ـَ الصٍّ / َٗكألُب َرْ َمِتِه َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى
 (.ٖٕٛٔ) - ٘ٙ(ر ح ٛٓٛٔ
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ـ  اْمَ  َجألِنِب ِإنىَمأل َيُمسُف ِللرىَفَ ِل َسالرىْ َمِل َ  ِللىذىِة َسالرىْاَسِة َسَمَذا الضى
ـ    .(ٔ)َسالرى

سذذا ال ب سال كسؿ يمسف غير مررسط كإذا ف ؿ أس ترؾ فإنه 
لُي بر كؿ ذس م كسب على مؿ  ألؿر سذذا اممألف ال ألطف  يج ؿ 

 يل را  ل.روصيل المترك  يتمت، كأللص ل نفل
 ، ليكون منذ الصغر مدربا عميو أىمية تعميم األوالد الحرام -

، فيقع في وال يجعل العاطفة تتركو يفعل المخالفات المنيي عنو
 :صدام مستقبل مع والديو

 رسا الكوألري سمللـ ف  ص ي امأل ساللفظ للكوألرير مػف  ػديث 
الَ َلػػُف ْكػػُف َعِلػػ ٍّ َرِضػػَ  اللىػػُه َأكػػ  ُذَرْيػػَرَة َرِضػػَ  اللىػػُه َعْنػػُهر َ ػػألَؿ: َأَوػػَذ 

َدَ ِلر َفَجَ َلَاػأل ِفػ  ِفيػِهر َفَ ػألَؿ النىِكػ   َصػلىى اهلُل  َعْنُاَمألر َتْمَرًة ِمْف َتْمِر الصى
 : ـى َ ػػألَؿ: « ِمػػْخ ِمػػخْ »َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ َأَمػػأل َرػػَ ْرَت َأنىػػأل َ  َنْأُمػػُؿ »ِلَيْطَرَ َاػػألر ثُػػ

َدَ لَ   .(ٕ)«الصى
ـْ َسِمػػْف  ػػألؿ اكػػ ػػأل َيُضػػر ُذ ـْ ِممى ـْ َسَمػػْنِ ِا ـْ ِكَمػػأل َيػػْنَفُ ُا ف  جػػر: "تَػػْأِديِكِا

ُكسا ِكَذِلَؾ" ْف َمألُنسا َغْيَر ُمَملىِفيَف ِلَيَتَدرى َمألِت َساِم  .(ٖ)َتَنألُسِؿ اْلُمَ رى
أن األصل في األبناء أنيم يخطئون لحداثة عيدىم بالحياة، فإذا  -

 ولين: أخطئوا فميكن تعمييم برفق

                                                 
 (.ٖٓٗ/ ٓٔفتأ الكألري  كف  جر ) (ٔ
َدَ ِل ِللنىِك ٍّ َصلىى  (ٕ َمألِةر َكألُب َمأل ُيْذَمُر ِف  الصى ـَ َساِلِهر )ص يأ الكوألري ِمَتألُب الزى / ٕاهلُل َعَلْيِه َسَللى

َمألِة َعَلى َرُلسِؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه  ٜٔٗٔ(ر ح ٕٚٔ َمألِةر َكألُب َتْ ِريـِ الزى ر ص يأ مللـ ِمَتألب الزى
ر ) ـْ ـْ َكُنس َذألِرـٍ َسَكُنس اْلُمطىِلِب ُدسَف َغْيِرِذ ـَ َسَعَلى اِلِه َسُذ  (.ٜٙٓٔ) - ٔٙٔ(ر ح ٔ٘ٚ/ َٕسَللى

 (.ٖ٘٘/ ٖفتأ الكألري  كف  جر ) ٖ)
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رسا الكوألري سمللـ ف  ص ي امأل ساللفظ للكوألرير مػف  ػديث 
ُعَمػػر ْكػػف َأِكػػ  َلػػَلَمَلر َي ُػػسُؿ: ُمْنػػُت ُغَ،ًمػػأل ِفػػ  َ ْجػػِر َرُلػػسِؿ اللىػػِه َصػػلىى 
ْ َفِلر َفَ ألَؿ ِلػ  َرُلػسُؿ اللىػِه  ر َسَمألَنْت َيِدي َتِطيُش ِف  الصى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ

: َصػػلىى اهلُل َعلَ  ػػأل »ْيػػِه َسَلػػلىـَ ٍـّ اللىػػَهر َسُمػػْؿ ِكَيِميِنػػَؾر َسُمػػْؿ ِممى َيػػأل ُغػػَ،ـُر َلػػ
 .(ٔ)َفَمأل َزاَلْت ِتْلَؾ ِطْ َمِت  َكْ دُ « َيِليؾَ 

 ألؿ اكف كطألؿ: "سفيػه أف اممػؿ ممأليليػه مػف أدب الط ػألـ إ  أف 
 .(ٕ)يمسف الط ألـ ألساًنأل موتلفل ف، كأس مف أياأل رألا"

 احتياجات الطفل من المعب حتى ولو في كان في طاعة:تمبية  -
كػػف الاػألدر َ ػألَؿ: َوػَرَج َعَلْيَنػأل َرُلػػسُؿ  ملػند أ مػد مػف  ػديث َرػدىادٍ 

ر الظ ْاػػػػػِر  ـَ ِفػػػػػ  ِإْ ػػػػػَدا َصػػػػػَ،َتِ  اْلَ ِرػػػػػ ٍّ  اللىػػػػػِه َصػػػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػػػِه َسَلػػػػػلى
ـَ النىِكػػػػ    -َأِس اْلُ َلػػػػْيَف  -َسُذػػػػَس َ ألِمػػػػٌؿ اْلَ َلػػػػَف  -َأِس اْلَ ْصػػػػِر  - َفَتَ ػػػػدى

ػػَ،ِةر َفَصػػلىىر َفَلػػَجَد َكػػْيَف  ـى َمكىػػَر ِللصى َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ َفَسَضػػَ ُهر ثُػػ
ػػِك   َظْاَراَنػْ  َصػَ،ِتِهر َلػػْجَدًة َأَطألَلَاػأل َفَ ػػألَؿ: ِإنٍّػ  َرَفْ ػُت َرأْ  ِلػػ ر َفػِإَذا الصى

ر َسُذػَس َلػألِجٌدر َفَرَجْ ػُت ِفػ   َعَلى َظْاِر َرُلسِؿ اللىِه َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَلػلىـَ
ػػَ،َةر َ ػػألَؿ  ػػأل َ َضػػى َرُلػػسُؿ اللىػػِه َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ الصى ُلػػُجسِدير َفَلمى

ِِ َلػْجَدًة  النىألُس: َيأل َرُلسَؿ اللىػِهر ِإنىػَؾ َلػَجْدتَ  َكػْيَف َظْاَراَنػْ  َصػَ،ِتَؾر َذػِذ
َفُمػؿ  »َ ْد َأَطْلَتَاػألر َفَظَننىػأل َأنىػُه َ ػْد َ ػَدَث َأْمػٌرر َأْس َأنىػُه ُيػسَ ى ِإَلْيػَؾر َ ػألَؿ: 

                                                 
. ٖٙٚ٘(ر ح ٛٙ/ ٚص يأ الكوألري ِمتألُب اَمْطِ َمِلر َكألُب التىْلِمَيِل َعَلى الطىَ ألـِ َساَمْمِؿ ِكأللَيِميِفر ) (ٔ

 - ٛٓٔ(ر ٜٜ٘ٔ/ ٖص يأ مللـ متألب اْمَْرِرَكِلر َكألُب اَداِب الطىَ ألـِ َسالرىَراِب َسَأْ َمألِمِاَمألر )
(ٕٕٕٓ.) 

 (.ٓٙٗ/ ٜررح ص يأ الكوألرا  كف كطألؿ ) (ٕ
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َلػػػُه َ تىػػػى َيْ ِضػػػَ   ـْ َيُمػػػْف َسَلِمػػػفى اْكِنػػػ  اْرَتَ َلِنػػػ ر َفَمِرْذػػػُت َأْف ُأَعجٍّ َذِلػػػَؾ َلػػػ
 .(ٔ)«َ ألَجَتهُ 

  يرػػ ر الطفػػؿ أف الصػػ،ة تمن ػػه مػػف الل ػػب مػػ، سالديػػه سكأللتػػألل   -
يػػػ ثر ذلػػػؾ لػػػلكيأل علػػػى ر يتػػػه صػػػ،ة سالديػػػهر سلػػػذلؾ يتػػػرؾ الصػػػك  

س ػػػد  يل ػػػب مػػػ، سالديػػػه أثنػػػألا الصػػػ،ة سذػػػذا مػػػف الر مػػػل كأللصػػػاير.
 اعتكر المثير مف التركسييف الل ب سالمرح سليلل مف سلأل ؿ التركيل.

الل ب سالترسيأ  ألجل ألألليل م ألجتاأل للط ػألـ  املرة م تألجل إلى -
 سالرراب. 

إدارة التػػرسيأ المنزلػػ  رػػأف ألػػري وػػألص يصػػ ب الػػت مـ فيػػه مػػف  -
 وألرجاألر فمل سليل السالديف اوتيألر امنمألط سالتطكي ألت المنأللكل.

الل ػب نرػػألط  يػػسي سنفلػ  ساجتمػػألع  سع لػػ  ي ػـس كػػه الطفػػؿ ر 
ينمس على مألفػل الملػتسيألت اللػألك ل سيتفألعؿ كه م، ال أللـ الوألرج  ر ف

عداد لل يألة  .ر ستتفتأ روصيته ستتايأ لل يألة ر فأللل ب تدريب سام
 ألؿ الازال : "َيْنَكِا  َأْف ُيْ َذَف َلُه َكْ ػَد اِ ْنِصػَراِؼ ِمػِف اْلُمتىػألِب َأْف 
َيْلَ ػػَب َلِ ًكػػأل َجِمػػيً، َيْلػػَتِريُأ ِإَلْيػػِه مػػف ت ػػب الممتػػب ك يػػث   يت ػػب فػػ  
ْرَذألَ ُه ِإَلى التىَ ل ـِ َداِ ًمػأل ُيِميػُت َ ْلَكػُه  ِك ٍّ ِمَف اللىِ ِب َساِم الل ب َفِإفى َمْنَ، الصى
ُِ َسُيػَناٍُّص َعَلْيػِه اْلَ ػْيَش َ تىػى َيْطلُػَب اْلِ يَلػَل ِفػ  اْلَوػَ،ِص  َسُيْكِطُؿ َذَمػألَا

 .(ٕ)ِمْنُه َرْأًلأل"
  

                                                 
سناده صحيح.  ٖٖٓٙٔ(ر ح ٜٔٗ/ ٕ٘ملند أ مد ) (ٔ  .وا 

 (.ٖٚ/ ٖإ يألا علسـ الديف ) ٕ)
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 أثر ذلك:
  اللػػػنسات امسلػػػى مػػػف  يألتػػػه  رمتػػػه إف أكػػػرز مػػػأل يميػػػز الطفػػػؿ فػػػ -

سنرػػألطه الملػػتمر فألمطفػػألؿ فػػ  اللػػنسات امسلػػى يملمػػسف  ػػدرا مػػف 
النرألط الزا د لساا داوؿ المنزؿ أس وألرجػه سيل ػب ذػذا النرػألط فػ  
 يػػألة الطفػػؿ دسرا ذألمػػأل فػػ  ملػػألعدته علػػى النمػػس الجلػػم  سالنفلػػ  

دراؾ ال ألل  ـ الوألرج .سا جتمألع  فاس طريؽ الطفؿ إلى الم رفل سام
أمػػػػػدت الك ػػػػػسث التركسيػػػػػل ال ديثػػػػػل علػػػػػى أذميػػػػػل الل ػػػػػب سنتأل جػػػػػه  -

اإليجألكيػػل فػػ  الػػتمتألع طفػػؿ مػػأل  كػػؿ المدرلػػل ك يػػألة لػػ يدة ملي ػػل 
كأللنرػػألط سمثيػػرة تنمػػ  لديػػه  ػػب ا لػػتط،ع فػػ  الك ػػث سالتجريػػب 
سا وتيألر سا لتمرألؼ سمف ثـ فأللل ب سليلل ذألمػل لكنػألا روصػيل 

عألمػػػػل سسلػػػػيلل للػػػػت لـ سالت لػػػػيـ سا لػػػػتمتألع الطفػػػػؿ اللػػػػسيل كصػػػػفل 
كأللس ػػػت كصػػػفل وألصػػػلر س ػػػد  ػػػدرت اللػػػنل النكسيػػػل الرػػػريفل  ألجػػػل 
الطفػػؿ إلػػى ال رمػػل سالل ػػب كألعتكألرذمػػأل سلػػيلل ذألمػػل للنمػػس الجلػػم  

 سا جتمألع  سالنفل .
 الوالدان يمعبان مع طفميما الرضيع ، بمعبو وأسموبو الذي يسره: -

صػػػػ ي امألر ساللفػػػػظ للكوػػػػألرير مػػػػف رسا الكوػػػػألرير سملػػػػلـ فػػػػ  
ر  َأفى َرُلػػسَؿ اللىػػِه َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ » ػػديث َأِكػػ  َ تَػػألَدَة اَمْنَصػػألِريٍّ

َمػػألَف ُيَصػػلٍّ  َسُذػػَس َ ألِمػػٌؿ ُأَمألَمػػَل ِكْنػػَت َزْيَنػػَب ِكْنػػِت َرُلػػسِؿ اللىػػِه َصػػلىى اهلُل 
ر َسِمَِكػػػػ  الَ ػػػػألِص ْكػػػػِف رَ  ِكيَ ػػػػَل ْكػػػػِف َعْكػػػػِد َرػػػػْمٍس َفػػػػِإَذا َلػػػػَجَد َعَلْيػػػػِه َسَلػػػػلىـَ

ـَ َ َمَلَاأل َذا َ أل  .(ٔ)«َسَضَ َاألر َساِم

                                                 
َ،ِةر ) ٔ) َ،ِةر َكألُب ِإَذا َ َمَؿ َجألِرَيًل َصِايَرًة َعَلى ُعُنِ ِه ِف  الصى (ر ح ٜٓٔ/ ٔص يأ الكوألري ِمَتألُب الصى

َ،ِةر ر ص يأ مل ٙٔ٘ ْكَيألِف ِف  الصى َ،َةر َكألُب َجَساِز َ ْمَؿ الصٍّ لـ ِمَتألُب اْلَمَلألِجِد َسَمَساِضِ، الصى
 (.ٖٗ٘) - ٔٗ(ر ح ٖ٘ٛ/ ٔ)



000 

 

 
 املنهج النبوي يف دعم الصحة النفسية لألبناء 

  

   

 عدم التدقيق مع أخطاء الطفل: -
َمػػػألَف َرُلػػػسُؿ اهلِل »رسا ملػػػلـ فػػػ  صػػػ ي هر مػػػف  ػػػديث َأَنػػػٌس:  

ر َفَأْرَلػَلِن  َيْسًمػأل ِلَ ألَجػٍلر «َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ ِمْف َأْ َلِف النىػألِس ُوُلً ػأل
َفُ ْلػػػُت: َساهلِل َ  َأْذَذػػػُبر َسِفػػػ  َنْفِلػػػ  َأْف َأْذَذػػػَب ِلَمػػػأل َأَمَرِنػػػ  ِكػػػِه َنِكػػػ   اهلِل 

ـْ َيْلَ ُكػػسَف  َصػػلىى ر َفَوَرْجػػُت َ تىػػى َأُمػػرى َعَلػػى ِصػػْكَيألٍف َسُذػػ اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ
ِف  الل سِؽر َفِإَذا َرُلػسُؿ اهلِل َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ َ ػْد َ ػَكَض ِكَ َفػألَي ِمػْف 

ُس َأَذَذْكػَت َ ْيػُث َيػأل ُأَنػيْ »َسَراِ  ر َ ألَؿ: َفَنَظْرُت ِإَلْيِه َسُذَس َيْضَ ُؾر َفَ ألَؿ: 
ر َأَنأل َأْذَذُبر َيأل َرُلسَؿ اهللِ « َأَمْرُتَؾ؟ ـْ َ ألَؿ ُ ْلُت: َنَ 

(ٔ). 
الصػػاير ي تػػألج إلػػػى يػػد  ألنيػػلر سرػػػف ل عليػػهر فألمصػػؿ أف الطفػػػؿ  -

يوطػػػ  ل داثػػػل عاػػػدِ كألل يػػػألةر سلػػػذلؾ لػػػـ يسضػػػ، عليػػػه ال لػػػـ  تػػػى 
 يملؼر في تألج إلى ر مل كه.

بعاد كل ما يؤدي إلى السعي لبقاء الحب بين  - اآلباء واألبناء، وا 
 تكدير ذلك، وكذلك بين اإلخوة وبعضيم البعض:

ػُه  رسا مللـ ف  ص ي هر مػف  ػديث الن ْ َمػألف ْكػف َكِرػيٍرر َأفى ُأمى
ُِ َكْ ػػَض اْلَمْسِذَكػػِل ِمػػْف َمألِلػػِه ِ ْكِنَاػػألر َفػػألْلَتَسا ِكَاػػأل  ِكْنػػَت َرَساَ ػػَلر َلػػَأَلْت َأَكػػأل

ـى  َكػػػَدا َلػػػُهر َفَ ألَلػػػْت: َ  َأْرَضػػى َ تىػػػى ُتْرػػػِاَد َرُلػػػسَؿ اهلِل َصػػػلىى اهلُل  َلػػَنًل ثُػػػ
َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ َعَلػػى َمػػأل َسَذْكػػَت ِ ْكِنػػ ر َفَأَوػػَذ َأِكػػ  ِكَيػػِدي َسَأَنػػأل َيْسَمِ ػػٍذ ُغػػَ،ـٌر 

ر َفَ ػألَؿ: َيػأل َرُلػسَؿ ا ـى َذػَذا َفَأَتى َرُلسَؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ هلِلر ِإفى ُأ
ِكْنَت َرَساَ ػَل َأْعَجَكَاػأل َأْف ُأْرػِاَدَؾ َعَلػى الىػِذي َسَذْكػُت ِ ْكِنَاػألر َفَ ػألَؿ َرُلػسُؿ 

                                                 
ـَ َأْ َلَف النىألِس ُوُلً ألر ) ٔ) / ٗص يأ مللـ متألب اْلَفَضألِ ِؿر َكألُب َمألَف َرُلسُؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى

 (ٖٕٓٔ) - ٗ٘(ر ح ٘ٓٛٔ
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 : ر « َأَلَؾ َسَلٌد ِلػَسا َذػَذا؟  َيأل َكِريُر »اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ ـْ َ ػألَؿ: َنَ ػ
ـْ َسَذْكَت َلػُه ِمْثػ»َفَ ألَؿ:  َفػَ، ُتْرػِاْدِن  ِإًذار »َ ػألَؿ: َ ر َ ػألَؿ: « َؿ َذػَذا؟َأُملىُا

 .(ٔ)«َفِإنٍّ  َ  َأْرَاُد َعَلى َجْسرٍ 
ـْ َسَذْكػػَت َلػػُه ِمْثػػَؿ َذػػَذا" يػػدؿ علػػى  -  سلػػه صػػلى اهلل عليػػه سلػػلـ "َأُملىاُػػ

التلػػألسي فػػ  ال طيػػل كػػيف الػػذمسر ساإلنػػألثر سذػػذا لػػه تػػأثير فػػ  عػػدـ 
ترػػػ ر كأناػػػأل فػػػ  عطػػػألا الاػػػدايأل مثػػػؿ  رػػػ سِر امنثػػػى كأللدسنيػػػلر كػػػؿ

 أوياأل  سذلؾ يج لاأل تلت كؿ ال يألة كثكألتر سث ل ف  النفس.
وجوووود المووورح فوووي البيوووت موووع جميوووع أفوووراد األسووورة ىوووام لمصوووحة  -

 النفسية:
ر َ ػػألَؿ:   -رسا ملػػلـ فػػ  صػػ ي هر مػػف  ػػديث َ ْنَظَلػػَل اْمَُلػػيٍِّديٍّ

َ ػػألَؿ: َلِ َيِنػػ  َأُكػػس  -اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ َسَمػػألَف ِمػػْف ُمتىػػألِب َرُلػػسِؿ اهلِل َصػػلىى 
َكْمػػػٍرر َفَ ػػػألَؿ: َمْيػػػَؼ َأْنػػػَت؟ َيػػػأل َ ْنَظَلػػػُل َ ػػػألَؿ: ُ ْلػػػُت: َنػػػألَفَؽ َ ْنَظَلػػػُلر َ ػػػألَؿ: 
ُلْكَ ألَف اهلِل َمأل َتُ سُؿ؟ َ ألَؿ: ُ ْلُت: َنُمسُف ِعْنَد َرُلػسِؿ اهلِل َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه 

ر ُيَذمٍُّرنَ  أل ِكأللنىألِر َساْلَجنىِلر َ تىى َمَأنىأل َرْأُي َعْيٍفر َفِإَذا َوَرْجَنأل ِمػْف ِعْنػِد َسَللىـَ
ػْيَ ألِتر  ر َعألَفْلػَنأل اْمَْزَساَج َساْمَْسَ َد َسالضى َرُلسِؿ اهلِل َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ

ى ِمْثَؿ َذَذار َفألْنَطَلْ ُت َأَنػأل َسَأُكػس َفَنِليَنأل َمِثيًرار َ ألَؿ َأُكس َكْمٍر: َفَساهلِل ِإنىأل َلَنْل َ 
ر ُ ْلػػُت: َنػػألَفَؽ  َكْمػػٍرر َ تىػػى َدَوْلَنػػأل َعَلػػى َرُلػػسِؿ اهلِل َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ

َسَمػػػأل »َ ْنَظَلػػػُلر َيػػػأل َرُلػػػسَؿ اهلِل َفَ ػػػألَؿ َرُلػػػسُؿ اهلِل َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلىـَ 
اهلِل َنُمػػسُف ِعْنػػَدَؾر تُػػَذمٍُّرَنأل ِكأللنىػػألِر َساْلَجنىػػِلر َ تىػػى  ُ ْلػػُت: َيػػأل َرُلػػسؿَ « َذاَؾ؟

                                                 
 - ٗٔ(ر ح ٖٕٗٔ/ ٖص يأ مللـ ِمَتألُب اْلِاَكألِتر َكألُب َمَراَذِل َتْفِضيِؿ َكْ ِض اْمَْسَ ِد ِف  اْلِاَكِلر ) (ٔ

(ٕٖٔٙ.) 
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اْمَْزَساَج َساْمَْسَ َد ( ٔ)َمَأنىػػػػأل َرْأُي َعػػػػْيٍفر َفػػػػِإَذا َوَرْجَنػػػػأل ِمػػػػْف ِعْنػػػػِدَؾر َعألَفْلػػػػَنأل
ْيَ ألِتر َنِليَنأل َمِثيًرا َفَ ألَؿ َرُلسُؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ  َسالىػِذي : »َسالضى

ِِ ِإْف َلػػػػْس تَػػػػُدسُمسَف َعَلػػػػى َمػػػػأل َتُمسُنػػػػسَف ِعْنػػػػِدير َسِفػػػػ  الػػػػذٍّْمِرر  َنْفِلػػػػ  ِكَيػػػػِد
ر َسَلِمػْف َيػأل َ ْنَظَلػُل َلػألَعًل  ـْ ـْ َسِفػ  ُطػُرِ ُم ـُ اْلَمَ،ِ َمُل َعَلػى ُفُرِرػُم َلَصألَفَ ْتُم

 .(ٕ)َثَ،َث َمرىاتٍ « َسَلألَعلً 
ع لػ  عنػدمأل يسجػد فػ  الكيػت تنمػس الل ب نرألط نفلػ  ساجتمػألع  س  -

املػػرة علػػى مألفػػل الملػػتسيألت اللػػألك ل ر ستتفػػتأ الروصػػيلر فأللل ػػب 
 تدريب.

ك ض اهكألا يصرفسف اذتمألماـ مله إلى تركيل امجلألدر سأ يألنػأًل 
 ال  سؿر سياملسف امرساحر م، أف اإلنلألف رسح ثـ ع ؿ ثـ جلد.

 ية عادلة: إشعار األوالد في البيت أنيم في منظومة أسر  -
رسا الكوػػألرير سملػػلـ فػػ  صػػ ي امألر سلفػػظ الكوػػألرير مػػف  ػػديث  -

الن ْ َمػػػألَف ْكػػػَف َكِرػػػيٍر َرِضػػػَ  اللىػػػُه َعْنُاَمػػػألر َسُذػػػَس َعَلػػػى الِمْنَكػػػِر َي ُػػػسُؿ: 
َأْعَطػػػألِن  َأِكػػػ  َعِطيىػػػًلر َفَ ألَلػػػْت َعْمػػػَرُة ِكْنػػػُت َرَساَ ػػػَل: َ  َأْرَضػػػى َ تىػػػى 

ر َفػَأَتى َرُلػسَؿ اللىػِه َصػلىى اهلُل ُتْرِاَد َرُلسَؿ اللى  ِه َصلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ
ر َفَ ألَؿ: ِإنٍّ  َأْعَطْيُت اْكِن  ِمػْف َعْمػَرَة ِكْنػِت َرَساَ ػَل َعِطيىػًلر  َعَلْيِه َسَللىـَ

ِمْثػَؿ  َأْعَطْيػَت َلػألِ َر َسَلػِدؾَ »َفَأَمَرْتِن  َأْف ُأْرِاَدَؾ َيأل َرُلسَؿ اللىِهر َ ألَؿ: 
ر َ ػػػألَؿ: «َفػػػألتىُ سا اللىػػػَه َساْعػػػِدُلسا َكػػػْيَف َأْسَ ِدُمػػػـْ »ر َ ػػػألَؿ: َ ر َ ػػػألَؿ: «َذػػػَذا؟

ُِ َأتَػى ِكػِه َرُلػسَؿ اهلِل  َفَرَجَ، َفػَردى َعِطيىتَػُه. سلفػظ ملػلـ َأنىػُه َ ػألَؿ: ِإفى َأَكػأل
                                                 

 (.ٖٕٙ/ ٖالُمَ ألَفَلل: الُمَ أللجُل سالُمَمألرلُل سالُم،َعكل. الناأليل ف  غريب ال ديث سامثر ) (ٔ
ِؾ َذِلَؾ ص يأ مللـ متألب التىْسَكِلر َكألُب َفْضِؿ َدَساـِ الذٍّْمِر َساْلِفْمِر ِف  ُأُمسِر اْهِوَرِة َساْلُمَراَ َكِل َسَجَساِز َترْ  (ٕ

ْنَيألر )  (.ٕٓ٘ٚ) - ٕٔ(ر ح ٕٙٓٔ/ ِٗف  َكْ ِض اْمَْسَ ألِت َساِ ْرِتَاألِؿ ِكأللد 
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ر َفَ ألَؿ: ِإنٍّػ  َنَ ْلػُت اْكِنػ  َذػَذا ُغَ،ًمػأل َمػألَف ِلػ ر  َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ
 : َأُمػػػؿى َسَلػػػِدَؾ َنَ ْلتَػػػُه ِمْثػػػَؿ »َفَ ػػػألَؿ َرُلػػػسُؿ اهلِل َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلىـَ

: « َذػػػػػػػػَذا؟ َفَ ػػػػػػػػألَؿ: َ ر َفَ ػػػػػػػػألَؿ َرُلػػػػػػػػسُؿ اهلِل َصػػػػػػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػػػػػػِه َسَلػػػػػػػػلىـَ
 .(ٔ)«َفألْرِجْ هُ »

ِِ   ػػألؿ النػػسسي: "َسِفػػ  َذػػَذا اْلَ ػػِديِث َأنىػػهُ  َيْنَكِاػػ  َأْف ُيَلػػسٍَّي َكػػْيَف َأْسَ ِد
ػػَؿ َسُيَلػػسٍَّي َكػػْيَف  ـْ ِمْثػػَؿ اْهَوػػِر َسَ  ُيَفضٍّ ِفػػ  اْلِاَكػػِل َسَيَاػػَب ِلُمػػؿٍّ َساِ ػػٍد ِمػػْنُا
الػػذىَمِر َساْمُْنثَػػى َسَ ػػألَؿ َكْ ػػُض َأْصػػَ ألِكَنأل َيُمػػسُف ِللػػذىَمِر ِمْثػػُؿ َ ػػظٍّ اْمُْنثََيػػْيِف 

ػػػػِ يُأ  ػػػػَؿ َسالصى اْلَمْرػػػػُاسُر َأنىػػػػُه ُيَلػػػػسٍّي َكْيَنُاَمػػػػأل ِلَظػػػػألِذِر اْلَ ػػػػِديِث َفَلػػػػْس َفضى
ـْ ُدسَف َكْ ػػٍض َفَمػػْذَذُب الرىػػألِفِ  ٍّ َسَمألِلػػٍؾ َسَأِكػػ   ـْ َأْس َسَذػػَب ِلَكْ ِضػػِا َكْ َضػػُا

ُعػػػْرَسُة َ ِنيَفػػَل َأنىػػُه َمْمػػُرسٌِ َسَلػػػْيَس ِكَ ػػَراـٍ َساْلِاَكػػُل َصػػػِ يَ ٌل َسَ ػػألَؿ َطػػألُسٌس سَ 
ػػػػسا ِكِرَساَيػػػػِل  ْلػػػػَ ألُؽ َسَداُسُد ُذػػػػَس َ ػػػػَراـٌ َساْ َتج   َسُمَجألِذػػػػٌد َسالثىػػػػْسِري  َسَأْ َمػػػػُد َساِم
َ  َأْرػػػػَاُد َعَلػػػػى َجػػػػْسٍر َسِكَاْيِرَذػػػػأل ِمػػػػْف َأْلَفػػػػألِظ اْلَ ػػػػِديِث َساْ ػػػػَتجى الرىػػػػألِفِ    

َسَللىـَ َفَأْرػِاْد َعَلػى َذػَذا َغْيػِري َ ػألُلسا َسَلػْس َسُمَساِفُ سُِ ِكَ ْسِلِه َصلىى اللىُه َعَلْيِه 
" ـَ َمألَف َ َراًمأل َأْس َكألِطً، َلَمأل َ ألَؿ َذَذا اْلَمَ،
(ٕ). 

املرة مجتم، صػايرر يتركػى امس د فياػأل علػى ال ػدؿر سلػـ ي تػألدسا  -
 على الظلـ سالذؿر سمثلاـ   يممف أف يرضسا أف ي مماـ الظأللـ.

  

                                                 
 (ر ٛ٘ٔ/ َٖاأل َسالتىْ ِريِض َعَلْيَاألر َكألُب اإِلْرَاألِد ِف  الِاَكِلر )ص يأ الكوألري ِمتألُب الِاَكِل َسَفْضلِ  (ٔ

(ر ٕٔٗٔ/ ٖر ص يأ مللـ ِمَتألُب اْلِاَكألِتر َكألُب َمَراَذِل َتْفِضيِؿ َكْ ِض اْمَْسَ ِد ِف  اْلِاَكِلر )ٕٚٛ٘ح 
 (.ٖٕٙٔ) - ٜح 

 (.ٙٙ/ ٔٔررح النسسي على مللـ ) (ٕ
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 اختيارت األبناء، مع مشورة حقيقية وليست شكمية:احترام  -
رسا الكوػػألرير سملػػلـ فػػ  صػػ ي امألر سلفػػظ الكوػػألرير مػػف  ػػديث  -

َلْاِؿ ْكِف َلْ ٍد اللىػألِعِديٍّ َرِضػَ  اللىػُه َعْنػُه: َأفى َرُلػسَؿ اللىػِه َصػلىى اهلُل 
َعْف َيَلألِرِِ َأْرػَيألٌخر َفَ ػألَؿ َعَلْيِه َسَللىـَ ُأِتَ  ِكَرَراٍبر َسَعْف َيِميِنِه ُغَ،ـٌر سَ 

 :  ر َفَ ػػػػػألَؿ الُاػػػػػَ،ـُ: َ  َساللىػػػػػِه «َأتَػػػػػْأَذُف ِلػػػػػ  َأْف ُأْعِطػػػػػَ  َذػػػػػ َُ اِ »ِلْلُاػػػػَ،ـِ
َ  ُأسِثػػُر ِكَنِصػػيِك  ِمْنػػَؾ َأَ ػػًدار َفَتلىػػُه ِفػػ  َيػػِدِِ. سلفػػظ ملػػلـ: َأفى َرُلػػسَؿ 

ر ُأِتػػػَ   ِكَرػػػَراٍب َفَرػػػِرَب ِمْنػػػُهر َسَعػػػْف َيِميِنػػػِه اهلِل َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلىـَ
: (ٔ)ُغػػَ،ـٌ  َأتَػػْأَذُف ِلػػ  َأْف ُأْعِطػػَ  »ر َسَعػػْف َيَلػػألِرِِ َأْرػػَيألٌخر َفَ ػػألَؿ ِلْلُاػػَ،ـِ
َفَ ػػألَؿ اْلُاػػَ،ـُ: َ  َساهلِلر َ  ُأسِثػػُر ِكَنِصػػيِك  ِمْنػػَؾ َأَ ػػًدار َ ػػألَؿ: « َذػػ َُ ِا؟

اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ ِف  َيِدِِ  َفَتلىُه َرُلسُؿ اهلِل َصلىى
 . (ٖ)ر(ٕ)

 ػػألؿ م مػػد الكمػػري )ف ػػألؿ الاػػ،ـ:   أسثػػر كنصػػيك  منػػؾ أ ػػدًا( 
أمد كألل لـ ستسليط ندا ه كسصؼ الرلأللل إيمألا إلى أف ال لل ف  عػدـ 
اإليثػػألر لػػيس مسنػػه رػػراكأًلر فػػإف ا ذتمػػألـ كػػأمر المطػػألعـ رػػأف الكاػػأل ـر 
إنمأل ذػس ل لػسؿ أثػر كرمتػه عليػه لمسنػه لػ ِر سفضػلهر سذلػؾ يفػزع إليػه 

ألـ سيتنػػألفس فيػػه أسلػػس ام ػػ،ـر فلػػذا عكػػر ك سلػػه كنصػػيك  أركػػألب امفاػػ
منػػػؾ: أي مػػػف أثػػػر كرمتػػػؾ سفيضػػػؾ أ ػػػدًار سالتنميػػػر فيػػػه للت مػػػيـ لػػػي ـ 

                                                 
ـَ ُذَس َعْكُد اللىِه ْكُف َعكىألٍس َسِمَف   ألؿ النسسي: َ ْد َجألاَ  (ٔ ِف  ُمْلَنِد َأِك  َكْمِر ْكِف َأِك  َرْيَكَل َأفى َذَذا اْلُاَ،

 (.ٕٔٓ/ ٖٔاْمَْرَيألِخ َوألِلُد ْكُف اْلَسِليِد َرِضَ  اللىُه َتَ ألَلى َعْنُه. ررح النسسي على مللـ )
 (. ٕٔٔ/ ٔنسار على ص ألح اهثألر )فتله ِف  َيدِ َأي َدف ه ِإَلْيِه. مرألرؽ ام (ٕ
ص يأ الكوألري ِمتألُب الِاَكِل َسَفْضِلَاأل َسالتىْ ِريِض َعَلْيَاألر َكألُب الِاَكِل الَمْ ُكسَضِل َسَغْيِر الَمْ ُكسَضِلر  (ٖ

ْ َكألِب ر ص يأ مللـ متألب اْمَْرِرَكِلر َكألُب اْلتِ  ٕ٘ٓٙ(ر ح ٔٙٔ/ َٖسالَمْ ُلسَمِل َسَغْيِر الَمْ ُلسَمِلر )
 (.ٖٕٓٓ) - ٕٚٔ(ر ح ٗٓٙٔ/ ِٖإَداَرِة اْلَمألِا َساللىَكِف َسَنْ ِسِذَمأل َعْف َيِميِف اْلُمْكَتِدِئر )
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ال ريب سالك يد سالمررؼ سالرريؼر سفيه مزيد نكألذل اكف عكألس سجسدة 
 .(ٔ)فمِر إذ نظر إلى امريألا ف  ممألناأل

 ع غالم: م دعم لمصحة النفسية وىنا نجد من منياج النبوة
 ضػػػسر الصػػػاألر مػػػ، المكػػػألر ليت لمػػػسا مػػػف طري ػػػل تفميػػػر المكػػػألرر  -

سوكػػراتاـر سمػػأل لػػدياـ مػػف م لسمػػألتر ليػػرا منأل رػػألت سألػػ لل تطػػرح 
فػػػ  مجػػػأللس المكػػػألرر ممػػػأل عنػػػد الكوػػػألري مػػػف  ػػػديث َعْكػػػِد اللىػػػِه ْكػػػِف 

ـَ َ ػػألَؿ:  ِمػػَف الرىػػَجِر  ِإفى »ُعَمػػَرر َأفى َرُلػػسَؿ اللىػػِه َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلى
ر َ ػدٍُّثسِن  َمػأل ِذػَ ؟ َفَسَ ػَ، « َرَجَرًة َ  َيْلػُ ُط َسَرُ َاػألر َسِذػَ  َمثَػُؿ الُمْلػِلـِ

النىألُس ِف  َرَجِر الَكألِدَيِلر َسَسَ َ، ِف  َنْفِل  َأنىَاأل النىْوَلُلر َ ألَؿ َعْكُد اللىِه: 
َأْوِكْرَنػػػأل ِكَاػػػأل؟ َفَ ػػػألَؿ َرُلػػػسُؿ اللىػػػِه َفألْلػػػَتْ َيْيُتر َفَ ػػػألُلسا: َيػػػأل َرُلػػػسَؿ اللىػػػِهر 

 : َ ألَؿ َعْكُد اللىِه: َفَ دىْثُت َأِك  ِكَمأل « ِذَ  النىْوَللُ »َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ
َمَْف َتُمسَف ُ ْلَتَاأل َأَ ب  ِإَل ى ِمْف َأْف َيُمػسَف ِلػ  »َسَ َ، ِف  َنْفِل ر َفَ ألَؿ: 

 .(2)«َمَذا َسَمَذا

ا تػػػراـ الصػػػك ر سالػػػت ذانه سعػػػدـ تجػػػألسِزر سفػػػ  ذلػػػؾ تركيػػػل عمليػػػل  -
للجميػػػػ، كػػػػأف امكنػػػػألا ليلػػػػسا ملمػػػػأل مب أس مـ أس لايرذمػػػػأل كػػػػؿ لاػػػػـ 

 طر اـ ف  التفميرر ساكداا مأل عندذـ.
م رفػػل الصػػاير فضػػ، عػػف المكيػػر فػػ  أف لػػه ال ػػؽ أف ي كػػر عمػػأل  -

 كداوله كمؿ أري يل.

                                                 
 (.ٜ٘٘/ ٗدليؿ الفألل يف لطرؽ ريألض الصألل يف ) (ٔ
ر ) (ٕ ر َكألُب الَ َيألِا ِف  الِ ْلـِ  .  ٖٔٔ(ر ح ٖٛ/ ٔص يأ الكوألرير ِمتألُب الِ ْلـِ
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ف ي تػػرض  سأف يظاػػر ذلػػؾ أمػػألـ م رفػػل الطفػػؿ فػػ  أف لػػه ال ػػؽ أ -
المأل سذلؾ ف  أمألف تألـ مف النىِك   َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ أف يسكوػه 

 أس أف يناِر.
اممألف التألـ ف  أف ي تػرض علػى الم تػرح الم ػدـ مػف النكػ  َصػلىى اهلُل 

  .  َعَلْيِه َسَللىـَ
،   تفريػػؽ صػػاألر الصػػ ألكل فضػػ، عػػف مكػػألرذـ كػػيف مػػأل ذػػس ترػػري -

ي كػؿ الن ػػألش فػػ  امتثأللػهر سكػػيف مػػأل ذػػس لػيس مػػذلؾ فيصػػسؿ سيجػػسؿ 
ف  اكداا مأل عندِر سكيف مأل أرمؿ عليه فيلأؿ أذلؾ أمػر غيػر ذلػؾ 
ممػػػأل عنػػػد الكوػػػألري فػػػ  صػػػ ي ه مػػػف  ػػػديث اْكػػػِف َعكىػػػألٍسر َأفى َزْسَج 

ُطسُؼ َوْلَفَاأل َيْكِم  َكِريَرَة َمألَف َعْكًدا ُيَ ألُؿ َلُه ُمِايٌثر َمَأنٍّ  َأْنُظُر ِإَلْيِه يَ 
َسُدُمسُعػػػػُه َتِلػػػػيُؿ َعَلػػػػى ِلْ َيِتػػػػِهر َفَ ػػػػألَؿ النىِكػػػػ   َصػػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػػِه َسَلػػػػلىـَ 

َيأل َعكىػألُسر َأَ  َتْ َجػُب ِمػْف ُ ػبٍّ ُمِايػٍث َكِريػَرَةر َسِمػْف ُكْاػِض »ِل كىألٍس: 
: َفَ ألَؿ النىِك   َصلىى اهلُل َعَليْ « َكِريَرَة ُمِايثأل َ ألَلػْت: « َلْس َراَجْ ِتهِ »ِه َسَللىـَ

: اَل َحاَجووَة ِلووي َ ألَلػػتْ  «ِإنىَمػػأل َأَنػػأل َأْرػػَف،ُ »َيػػأل َرُلػػسَؿ اللىػػِه تَػػْأُمُرِن ؟ َ ػػألَؿ: 
 .(1)ِفيوِ 

ا ضألر الالمػألف سالرػكألب  لػتفألدة المكػألر مػف طري ػل تفميػر الجيػؿ  -
الجديػدر سطري ػػل نظرتػػه الػػى اممػػسرر ستفميػػِر فياػػأل كػػؿ سالتفألعػػؿ مػػ، 
المرسرة ممأل ف   صل ا فؾ م، ليدنأل ألألمل سعل  كػف أكػ  طأللػب 

َرِضَ   -الكوألري ممأل عند الكوألري ف  ص ي ه مف  ديث َعألِ َرَل 

                                                 
ـَ ِف  َزْسِج َكِريَرَةر )ص يأ الكوألري مِ  ٔ) (ر ح ٛٗ/ َٚتألُب الطىَ،ِؽر َكألُب َرَفألَعِل النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى

ٕٖ٘ٛ  . 
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فياأل  أللت: َفَدَعأل َرُلسُؿ اللىِه َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َعِل ى س  -اللىُه َعْنَاأل
َيْسَتِشوويُرُىَما  ْكػػَف َأِكػػ  َطألِلػػٍبر َسُأَلػػألَمَل ْكػػَف َزْيػػٍد ِ ػػيَف اْلػػَتْلَكَث الػػَسْ ُ ر

ـُ ِفػ  َنْفِلػهِ  ِفي ِفَراِق َأْىِمِو، ِمػَف  َفَأمىأل ُأَلػألَمُلر َفَأَرػألَر َعَلْيػِه ِكأللىػِذي َيْ َلػ
ـُ َساللىػِه ِإ ى َوْيػًرار  ر َفَ ألَؿ ُأَلألَمُل: َأْذُلَؾ َيأل َرُلسَؿ اللىػِهر َسَ  َنْ َلػ ـْ الُسدٍّ َلُا
ـْ ُيَضيٍِّؽ اللىُه َعَلْيَؾر  َسَأمىأل َعِل   ْكُف َأِك  َطألِلٍب َفَ ألَؿ: َيأل َرُلسَؿ اللىِهر َل

َيَل َتْصُدْ َؾر َفَدَعأل َرُلسُؿ اللىِه َصلىى َسالنٍَّلألُا ِلَساَذأل َمِثيٌرر َسَلِؿ الَجألرِ 
ر «َيأل َكِريَرُة َذْؿ َرَأْيِت ِفيَاأل َرْيً أل َيِريُكػِؾ؟»اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َكِريَرَةر َفَ ألَؿ: 

َفَ ألَلػػْت َكِريػػَرُة: َ  َسالىػػِذي َكَ ثَػػَؾ ِكػػأللَ ؽٍّر ِإْف َرَأْيػػُت ِمْنَاػػأل َأْمػػًرا َأْغِمُصػػُه 
ـُ َعػػِف الَ ِجػػيِفر َعَلْيَاػػأل  ر َتَنػػأل َ ػػط ر َأْمثَػػَر ِمػػْف َأنىَاػػأل َجألِرَيػػٌل َ ِديثَػػُل اللٍّػػفٍّ

 .(1)َفَتْأِت  الدىاِجُف َفَتْأُمُلهُ 

ت دير النك  َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ لذات الا،ـ امألـ المػأل سذلػؾ فيػه  -
 مف الت زيز لروصيل الا،ـ.

أنفلػػػنأل أس   كػػػؿ أف نمألرلػػػاأل علػػػى ال ساعػػػد ساهداب نمألرلػػػاأل علػػػى  -
 غيرنألر سنور األ ت ت كند أف اهور صاير اللف أس ال در.

لػػـ ينظػػر الصػػ ألكل إلػػى مػػأل ف لػػه الاػػ،ـ أنػػه لػػسا امدب كػػؿ نظػػرسا  -
 إليه على أنه مف   ه فيمأل ف ؿر كدليؿ عدـ اعتراضاـ.

لػػـ يف ػػؿ الاػػ،ـ رػػي أل إلرضػػألا مػػف أمألمػػه كرػػمؿ س لكػػه متػػذمرر مف  -
 مف يف، ذلؾ فاس إنلألف ض يؼ الروصيل.

 ػػرب الصػػػاألر مػػػف المكػػػألرر سعػػػدـ اك ػػألدذـ ك جػػػل أنػػػه صػػػايرر كػػػؿ  -
 جلس كجسار النك  َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ مكألررة.

                                                 
 .ٕٔٙٙ(ر ح ٘ٚٔ/ ٖص يأ الكوألرير ِمتألُب الرىَاألَداِتر َكألُب َتْ ِديِؿ النٍَّلألِا َكْ ِضِافى َكْ ًضألر ) (ٔ
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لىى اهلُل فاػػـ الالمػػألف ل ػػدر مػػف يجلػػس م ػػهر سم رفػػل كرمػػل النكػػ  َصػػ -
َعَلْيِه َسَللىـَ سعدـ تنألزله عمأل ي رفه ف  ذلؾ الفضؿ ف  أنه   إيثػألر 

 ف  فضؿ.
الكبووووار، وسووووماع حوووووارىم، وذلووووك يوووودعم  مووووع جموووووس األبنوووواء -

 شخصيتيم ونفسيتيم وىم يجدون أنفسيم يستمع ليم، موع تعمويم
 الكبار: مع جموسيم عند المجمس أداب الصغار

َعْكػػػِد اللىػػػِه ْكػػػِف ُعَمػػػَرر َأفى َرُلػػػسَؿ اللىػػػِه رسا الكوػػػألري مػػػف  ػػػديث 
ـَ َ ػػػألَؿ:  ِإفى ِمػػػَف الرىػػػَجِر َرػػػَجَرًة َ  َيْلػػػُ ُط َسَرُ َاػػػألر »َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلى

ر َ ػدٍُّثسِن  َمػػأل ِذػػَ ؟ َفَسَ ػػَ، النىػألُس ِفػػ  َرػػَجِر الَكألِدَيػػِلر « َسِذػَ  َمثَػػُؿ الُمْلػػِلـِ
َأنىَاػػػأل النىْوَلػػػُلر َ ػػػألَؿ َعْكػػػُد اللىػػػِه: َفألْلػػػَتْ َيْيُتر َفَ ػػػألُلسا: َيػػػأل َسَسَ ػػػَ، ِفػػػ  َنْفِلػػػ  

 : ِذػَ  »َرُلسَؿ اللىِهر َأْوِكْرَنأل ِكَاأل؟ َفَ ػألَؿ َرُلػسُؿ اللىػِه َصػلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ
َمَْف »َ ػػألَؿ: َ ػػألَؿ َعْكػػُد اللىػػِه: َفَ ػػدىْثُت َأِكػػ  ِكَمػػأل َسَ ػػَ، ِفػػ  َنْفِلػػ ر فَ « النىْوَلػػلُ 

 .(1)«َتُمسَف ُ ْلَتَاأل َأَ ب  ِإَل ى ِمْف َأْف َيُمسَف ِل  َمَذا َسَمَذا
ْفَاػػػألـِ   ػػػألؿ اكػػػف  جػػػر: "َسِفيػػػِه َضػػػْرٌب اْمَْمثَػػػألِؿ َساْمَْرػػػَكألِِ ِلِزَيػػػألَدِة اإْلِ

ِر ِفػ  ُ ْمػـِ َسَتْصِسيُر اْلَمَ ألِن  ِلَتْرَلَخ ِف  الذٍّْذِف َسِلَتْ ِديِد اْلِفْمِر ِف  النىظَ 
اْلَ ألِدثَػػِل َسِفيػػِه ِإَرػػألَرٌة ِإَلػػى َأفى َتْرػػِكيَه الرىػػْ ِا ِكأللرىػػْ ِا َ  َيْلػػَزـُ َأْف َيُمػػسَف 
َنِظيَرُِ ِمْف َجِميِ، ُسُجسِذِه َفِإفى اْلُمْ ِمَف َ  ُيَمألِثُلُه َرْ ٌا ِمػَف اْلَجَمػألَداِت َسَ  

ُِ ِفػ  اْلَ ػْسِؿ َسَأنىػُه َ  ُيَكػألِدُرُِ  ُيَ ألِدُلُه َسِفيِه َتْسِ يُر اْلَمِكيرِ  ِايِر َأَكػأل ـُ الصى َسَتْ ِدي
ـَ اْلَمِكيػَر َ ػْد َيْوَفػى َعَلْيػِه  ػَساُب َسِفيػِه َأفى اْلَ ػألِل ْف َظفى َأنىػُه الصى ِكَمأل َفِاَمُه َساِم

                                                 
ر )ص يأ الكوألرير ِمتألُب الِ ْلـِ  (ٔ  .  ٖٔٔ(ر ح ٖٛ/ ٔر َكألُب الَ َيألِا ِف  الِ ْلـِ
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ـَ َمَساِذُب َساللىػُه ُيػ ْ ِت  َفْضػَلُه َمػْف َكْ ُض َمأل ُيْدِرُمُه َمْف ُذَس ُدسَنُه ِمَفى اْلِ ْل
 .(ٔ)َيَرألُا"

 ػػػألؿ اإلمػػػألـ كػػػدر الػػػديف ال ينػػػى: ِفيػػػِه تػػػس ير اْلِمَكػػػألر َستػػػرؾ الػػػتىَمل ـ 
ِعْندذـر َس د كػسب َعَلْيػِه الُكَوػألِرّي َكألكػألر َمَمػأل َلػَيْأِت  ِإف َرػألَا اهلل َتَ ػألَلى. 

لَ لر َسِلَاػػَذا الثىألِلػػث: ِفيػػِه اْلػػِتْ َكألب اْل َيػػألا َمػػأل لػػـ يػػ د ِإَلػػى َتْفِسيػػت مصػػ
 .(ٕ)تمنى عمرر َرِض  اهلل َعنُهر َأف يمسف اْكنه لـ يلمت

 تعزيز تقدير الذات عند األبناء: -
رسا الكوألري ف  ص ي هر مف  ديث َأك  َكْمَرَة الثىَ ِفّ  الطىػألِ ِفّ  

َرَأْيُت َرُسوَل َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللىـَ  ألؿ: -ُنَفْي، كف الَ ألِرِث َمْسَلى النىِك ٍّ 
ر المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى الِمْنَبِر َوالَحَسُن ْبوُن َعِمويإ ِإَلوى َجْنِبووِ 

ِإفى اْكِنػػ  َذػػَذا َلػػيٌٍّد »َسُذػػَس ُيْ ِكػػُؿ َعَلػػى النىػػألِس َمػػرىًةر َسَعَلْيػػِه ُأْوػػَرا َسَي ُػػسُؿ: 
 .(ٖ)«ِفَ َتْيِف َعِظيَمَتْيِف ِمَف الُمْلِلِميفَ َسَلَ ؿى اللىَه َأْف ُيْصِلَأ ِكِه َكْيَف 

ذػػػػذا مػػػػف ام ألديػػػػث التػػػػ  الػػػػتولص مناػػػػأل الف اػػػػألا المثيػػػػر مػػػػف 
ام مػػألـ الف ايػػل سال ضػػأليأل الترػػري يلر لمػػف سعنػػد التأمػػؿ فيامػػأل نجػػد أف 

الس ػػػػػسؼ م امػػػػػأل كاػػػػػدؼ الدرالػػػػػل  -مػػػػػذلؾ –امسلػػػػػى ك لمػػػػػألا التركيػػػػػل 
تركػػسي تلػػ ى التركيػػل  ػػديمأًل  سالك ػػثر فامػػأل ي تسيػػألف علػػى إكػػداع نكػػسي

 س ديثأًل إلى زرعه ف  نفسس النر .

                                                 
 (.ٚٗٔ/ ٔفتأ الكألري  كف  جر ) (ٔ
 (.  ٘ٔ/ ٕعمدة ال ألري ررح ص يأ الكوألري ) (ٕ
ـَ ِلْلَ َلِف ْكِف َعِل ٍّ َرِضَ  اللىهُ  (ٖ ْلِأر َكألُب َ ْسِؿ النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى  ص يأ الكوألري ِمتألُب الص 

 .ٕٗٓٚ(ر ح ٙٛٔ/ ٖ« )اْكِن  َذَذا َليٌٍّدر َسَلَ ؿى اللىَه َأْف ُيْصِلَأ ِكِه َكْيَف ِفَ تَْيِف َعِظيَمتَْيفِ » َعْنُاَمأل: 
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إف الم صػػسد مػػف مفاػػـس الػػذات: ذػػس تلػػؾ الصػػسرة التػػ  يمّسناػػػأل 
اإلنلػألف عػػف نفلػه منػػذ الصػار سمػػأل يػرتكط كاػػذِ الصػسرة مػػف أ لػػألس 
كأللرضػػػأل أس عػػػدـ الرضػػػأل أس مػػػأل يلػػػميه الػػػك ض "ت ػػػدير الػػػذات"ر فمػػػف 

ف الطكي ػػػػ  عند ػػػػذ أف يرػػػػ ر مألنػػػػت صػػػػسرته عػػػػف نفلػػػػه إيجألكيػػػػل فمػػػػ
كأل عتزاز سالرضأل عف ذذِ الذات سي درذألر سعلى ال مس مف ذلؾ فمف 
مألنت صسرته عف ذاته للكيل فلسؼ ينمر ذذِ الذات سيذماأل  تى لػس 

 أظار أ يألنأًل أنه عزيز النفس أمألـ اهوريف.
سذنػػػػألؾ فػػػػرؽ ساضػػػػأ فػػػػ  مجتمػػػػ، المكػػػػألر كػػػػيف مػػػػف يمتلػػػػؾ ذات 

لػػلكيلر فػػألمسؿ تجػػدِ دا ػػـ التفػػأل ؿر صػػأل ب إيجألكيػػل سمػػف يمتلػػؾ ذات 
 -ممػػأل ي سلػػسف –نظػػرة إيجألكيػػل لألمػػسر التػػ  تساجاػػه فػػ   يألتػػهر سيػػرا 

الجألنب الممتل  مف مأس مألا مملػسا إلػى منتصػفهر سأمػأل اهوػر فػدا ـ 
التذمر سالترألـ    ينظر إ  إلى النصؼ الفألرغ مػف ذات المػأس التػ  

 نظر إلياأل امسؿ.
مػف أف ينمػر الطفػؿ نفلػه مف ذلػؾ لػسؼ ليس ذنػألؾ أوطػر  -

يجػػػِر ن ػػػس ال ديػػػد مػػػف المرػػػم،ت اللػػػلسميل سالنفلػػػيلر فتجػػػدِ يتجنػػػب 
المسا ؼ الت  تلكب له ال لؽ سيارب مناأل ذرسكه مف املد ممأل ي دي 
إلى ولؽ إنلألف انطسا   ي تػزؿ النػألس س  ي ػدر علػى موػأللطتاـر ممػأل 

ه يظاػر مػف و،لاػأل عػدـ أنه غأللكأًل مأل يلتودـ عكألرات للكيل عػف نفلػ
تممنه مف اإلنتألج سيكدأ كػأللتراج،ر سركمػأل يرػ ر أف اهوػريف   ي كسنػه 

مػػػف أكنأل نػػػألر إضػػػألفل إلػػػى رػػػ سِر دا مػػػأًل  -أ يألنػػػألً –سذػػػس مػػػأل  ػػػد نلػػػم ه 
كػػألل جز سالتػػردد سالتراجػػ،ر سذػػس لػػري، التػػأثر كػػألهوريف منػػه غيػػر  ػػألدر 
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إنلػػألف يرػػ ر علػػى أف يمػػسف ذػػس ذػػسر سكأللتػػألل  يمػػسف علػػى رػػمؿ أسؿ 
 .كليطرته عليه ستممنه مف ذاته

 أثر ذلك:
 ذػػػذا اللػػػلسؾ يسصػػػؿ إلػػػى ت زيػػػز الػػػذات أس مػػػأل يلػػػمى كأللث ػػػل كػػػأللنفس  -ٔ

أس مػػػأل يصػػػطلأ علمػػػألا الػػػنفس عليػػػه كمصػػػطلأ "ت ػػػدير الػػػذات"ر ف فيػػػد 
يجلس كجػسار جػدِ أمػألـ مجمػ، مػف النػألسر س  يافػؿ عنػه النكػ  صػلى 
اهلل عليه سللـ كؿ ينظر إليػهر ثػـ يػذمر ملػت ك، مرػر أل لػهر كػؿ مس ػؼ 
عظيـ   يف له إ  أص ألب النفسس المكألر الت  الػت لت علػى  ظػسظ 

تنظػر إليػػه ك ػيف اإلمكػػألر لػذلؾ الثنػػألا فألنطكألعػػه  الػنفسر ثػػـ يػرا النػػألس
 عف نفله مل ا كأل يجألكيل. 

مسضػػػسع زرع الث ػػػل فػػػ  نفػػػس الطفػػػؿ ستنميػػػل ال ػػػدرة علػػػى تمػػػسيف ذات  -ٕ
إيجألكيػػػل لاػػػس أمػػػر غأليػػػل فػػػ  امذميػػػلر إذ يجمػػػ، غأللكيػػػل علمػػػألا الػػػنفس 
سعلمألا التركيػل علػى أف الرػ سر كأللث ػل سالرضػأل عػف الػذات عنػد الطفػؿ 

كمثألكػػل مفتػػألح اللػػ ألدة ساإلكػػداع سالنجػػألح فػػ  رػػتى الجسانػػب لػػساا ذػػس 
 النفليل مناأل أس ا جتمألعيل أس الم رفيل أس  تى الجلديل.

الطفؿ الذي يفور كإنجألزاتهر ستلمس أنػه يرػ ر كأللػت ،ليل س ػألدر علػى  -ٖ
ت مؿ الملػ سليلر يتس ػد منػه ال مػألس سال ػب لل مػؿ ساإلنتػألجر سيمتلػؾ 

ثير فػػ  اهوػػريفر   ي ػػرؼ اإل كػػألط لػػه طري ػػأًلر  ػػألدر ال ػػدرة علػػى التػػأ
 على ال تكير عف مرألعِر لآلوريف دسف تردد.

صػػػفألت مػػػف لديػػػه مفاػػػـس ذات إيجػػػألك : يمػػػسف  ػػػألدرا علػػػى ت كػػػؿ نفلػػػه  -ٗ
ساهوػػريفر ينظػػر للمرػػألمؿ ك نأليػػلر   ي تمػػد علػػى الظػػرسؼ الم يطػػل 

 ػػألدرا علػػى كػػهر يتكػػ، نظألمػػأل  ػػرا فػػ  كنػػألا م ت داتػػه سروصػػيتهر يمػػسف 
ا كتمألرر يت كؿ النألس كروصيألتاـ سي ترماـر يتممف مػف الت ألمػؿ مػ، 
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المسا ػػػػػػؼ الموتلفػػػػػػل كمػػػػػػؿ مسضػػػػػػسعيلر ي تمػػػػػػد علػػػػػػى نفلػػػػػػه سيت مػػػػػػؿ 
الملػػػ سليلر يت كػػػؿ الن ػػػد الكنػػػألار   يميلػػػسف إلػػػى الملػػػأليرة أس الوضػػػسع 
للضػػػاسط ا جتمألعيػػػل سالث ألفيػػػل سنػػػراذـ يوضػػػ سف لطكي ػػػتاـ الداوليػػػل 

يـ الث ألفيػػل فيظاػػرسف  ألكليػػل علػى ا رت ػػألا فػػسؽ الكي ػػل لتايرذػػأل سلػيس لل ػػ
أمثػػػػر مػػػػف  ػػػػألكليتاـ علػػػػى التسافػػػػؽ م اػػػػألر يتصػػػػؼ لػػػػلسماـ كأللسضػػػػسح 

 سالكلألطل ك يدا عف الريألا ا جتمألع .
ملمػػأل زادت درجػػل تمتػػ، اإلنلػػألف كأللصػػ ل النفلػػيل ازداد ملػػتسا ت  يػػؽ  -٘

ت زيػػز الػػذات  ؿسمػػف ثػػـ يرػػ ر الفػػرد مػػف وػػ، ذاتػػه سال مػػس صػػ يأ.
ك يمتػػػه س دراتػػػه سيرػػػ ر كأللث ػػػل كػػػأللنفس سال ػػػدرة علػػػى ال يػػػألـ كػػػأي عمػػػؿ 
مثمػػػرر سلػػػذا مػػػف مظػػػألذر الصػػػ ل النفلػػػيل اللػػػليمل ذػػػس ت  يػػػؽ الفػػػرد 
لمألمػػؿ طأل ألتػػه الموتلفػػل كمػػأل يػػ دي إلػػى  لػػف الػػتثمألِر لاػػأل فػػ  ت  يػػؽ 

نلألنيته.  ذاته سام
بووا هلل تعووالى فقووط ىمووو ليكووون مراق تقويووة الرقابووة الذاتيووة عنوود األبنوواء -

 :إرضاء اهلل وليس ما يعجب الناس، فيكون قوي الشخصية
رسا الترمػػذي فػػ  لػػننهر مػػف  ػػديث اْكػػِف َعكىػػألٍسر  َػػألَؿ: ُمْنػػُت َوْلػػَؼ 
ـُ ِإنٍّػ  ُأَعلٍُّمػَؾ َمِلَمػألٍتر  َرُلسِؿ اهلِل َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللىـَ َيْسًمػألر َف َػألَؿ: َيػأل ُغػَ،

َذا اْ فَػػِظ اللىػػ ُِ ُتَجألَذػػَؾر ِإَذا َلػػَأْلَت َفألْلػػَأِؿ اللىػػَهر َساِم َه َيْ َفْظػػَؾر اْ فَػػِظ اللىػػَه َتِجػػْد
ـْ َأفى اُممىَل َلْس اْجَتَمَ ْت َعَلى َأْف َيْنَفُ سَؾ ِكَرػْ ٍا  اْلَتَ ْنَت َفألْلَتِ ْف ِكألللىِهر َساْعَل

ـْ َيْنَفُ ػػػسَؾ ِإ ى ِكَرػػػْ ٍا  َػػػْد َمَتَكػػػُه اللىػػػ سَؾ لَػػػ ُه لَػػػَؾر َسلَػػػْس اْجَتَمُ ػػػسا َعلَػػػى َأْف َيُضػػػر 
سَؾ ِإ ى ِكَرػػػْ ٍا  َػػػْد َمَتَكػػػُه اللىػػػُه َعَلْيػػػَؾر ُرِفَ ػػػِت اَمْ ػػػَ،ـُ َسَجفىػػػْت  ـْ َيُضػػػر  ِكَرػػػْ ٍا لَػػػ

ُ ؼُ   الترمذي: َذَذا َ ِديٌث َ َلٌف َصِ يٌأ. س ألؿ. (1)الص 
                                                 

ر  (ٔ ـَ َ ألِ ِؽ َساْلَسَرِع َعْف َرُلسِؿ اللىِه َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللى (ر ٚٙٙ/ ٗ)لنف الترمذي َأْكَساُب ِصَفِل اْلِ َيألَمِل َسالرى
سناده حسنر  ٕٙٔ٘ح  ر  ألؿ الذذك : وا  َلِف   اْلِمْصِري  ـى الل  ر ُث ألِج اْلَم،ِع   ر فيه: َ ْيُس ْكُف اْلَ جى
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ٍـّ ف كد اهلل كف ال كألس كػف ذألرػـ كػف عكػد منػألؼ  الُ ررػّ ر سذػَس اكػف عػ
فرصػل لػه انفػرادِ كرلػسؿ اهلل ليػت لـ منػهر  –اللىػُه َعَلْيػِه َسَلػلىـَ  صّلى -النكّ  

أف يرلػؿ لػذلؾ الاػ،ـ الصػألعد  –صّلى اللىُه َعَلْيِه َسَللىـَ  -سلـ يتساف النكّ  
 رلأل ؿ ذألمل جًدا. 

 أثر ذلك:
 التنر ل على أف يرض  اهللر سليس الكرر. -
 لتركيل على الر ألكل الذاتيلر في سا سازع ا يمألف ف   لكه.ا -
 .ر اا تمألؿ على اهلل س دِ ل لمه كأف اهلل كيدِ ملمست مؿ  -
وليس التمقين فقط، والذي لو األثر في تحقيق  تنمية التفكير اإلبداعي -

 :الذات
اللىِه َصلىى اهلُل رسا الكوألري مف  ديث َعْكِد اللىِه ْكِف ُعَمَرر َأفى َرُلسَؿ 

ر »َعَلْيِه َسَللىـَ َ ألَؿ:  ِإفى ِمَف الرىَجِر َرَجَرًة َ  َيْلُ ُط َسَرُ اَػألر َسِذػَ  َمثَػُؿ الُمْلػِلـِ
َفَس َػػَ، النىػػػألُس ِفػػػ  َرػػَجِر الَكألِدَيػػػِلر َسَس َػػػَ، ِفػػ  َنْفِلػػػ  َأنىاَػػػأل « َ ػػدٍُّثسِن  َمػػػأل ِذػػػَ ؟

: َفألْلػَتْ َيْيُتر َف َػألُلسا: َيػأل َرُلػسَؿ اللىػِهر َأْوِكْرَنػأل ِكاَػأل؟ َف َػألَؿ النىْوَلُلر َ ألَؿ َعْكػُد اللىػهِ 
 : َ ألَؿ َعْكُد اللىػِه: َفَ ػدىْثُت َأكِػ  « ِذَ  النىْوَللُ »َرُلسُؿ اللىِه َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ

َل ى ِمْف َأْف َيُمسَف ِل  َمَذا َمَْف َتُمسَف ُ ْلَتَاأل َأَ ب  إِ »ِكَمأل َسَ َ، ِف  َنْفِل ر َفَ ألَؿ: 
 .(1)«َسَمَذا

سمػػػف ألػػػألليب ذػػػذِ التنميػػػل ال صػػػؼ الػػػذذن  المتمثػػػؿ كطػػػرح املػػػ لل 
غيػػر المألسفػػلر لت ػػسد اإلنلػػألف إلػػى رػػ ذ جميػػ، طأل ألتػػه ال  ليػػلر سالػػتوراج 
ممنسف فمِر سوكأليػأل نفلػهر سل ػد  ػرص الرلػسؿ صػلى اهلل عليػه سلػلـ علػى 
تف يؿ ذذا امللسب ف  تركيته للص ألكل المراـ رضػساف اهلل علػياـ. "إف مػف 
                                                                                                           

 (.ٖٛٗ/ ٖ، َصألِلً أل َصُدسً ألر َمأل َجرىَ ُه َأَ ٌد. تألريخ اإلل،ـ )َمألَف َرجُ 
ر ) (ٔ ر َكألُب الَ َيألِا ِف  الِ ْلـِ  .  ٖٔٔ(ر ح ٖٛ/ ٔص يأ الكوألرير ِمتألُب الِ ْلـِ
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رػػجر رػػجرة   يلػػ ط سر اػػأل".  يػػث يفػػتأ لاػػـ المجػػألؿ  لػػتوراج اإلجألكػػل ال
 الص ي لر فتكدأ عمليل ال صؼ الذذن .

 ألؿ ال ين  مّ ل أًل على ال ػديث :" ِفيػِه اْلػِتْ َكألب ِإْل َػألا اْلَ ػأللـ اْلَمْلػَأَلل 
 .(ٔ)على َأْصَ ألكه ليوتكر أفاألماـر سيرغكاـ ِف  اْلِفمر"

ْفَاألـِ َسَتْصِسيُر  ألؿ اكف  جر: "َسِفيِه  َضْرٌب اْمَْمثألِؿ َساْمَْرَكألِِ ِلِزَيألَدِة اإْلِ
اْلَمَ ألِن  ِلَتْرَلَخ ِف  الذٍّْذِف َسِلَتْ ِديػِد اْلِفْمػِر ِفػ  النىَظػِر ِفػ  ُ ْمػـِ اْلَ ألِدثَػِل َسِفيػِه 

َف َنِظيػػػَرُِ ِمػػػْف َجِميػػػِ، ِإَرػػػألَرٌة ِإلَػػػى َأفى َتْرػػػِكيَه الرىػػػْ ِا ِكأللرىػػػْ ِا َ  َيْلػػػَزـُ َأْف َيُمػػػس 
 .(ٕ)ُسُجسِذِه َفِإفى اْلُمْ ِمَف َ  ُيَمألِثُلُه َرْ ٌا ِمَف اْلَجَمألَداِت َسَ  ُيَ ألِدُلُه"

سنرا أف الرلسؿ المريـ عليه الص،ة سالل،ـ يطػرح لػ اله فػ  جمػ، 
 مػػػػػػف الصػػػػػػ ألكل ك يػػػػػػث تمػػػػػػسف تنميػػػػػػٌل جمألعيػػػػػػٌل مسجاػػػػػػٌل لتنميػػػػػػل التفميػػػػػػر 

وػػ،ؿ طػػرح لػػ اؿ غيػػر مػػألسؼ كأللنلػػكل لػػدياـر ثػػـ  ػػألـ عنػػد الصػػ ألكلر مػػف 
اممر كر ا مف لسازمػهر فػأتى  النك  المّ لـ صلى اهلل عليه سللـ كركط ذذا

 كأللجمألرر ليمسف التفمير منضكطأًل سمسجاأًلر ممأل ف  تلؾ الرسايتيف:
رسا الكوألري ف  ص ي هر مف  ديث اْكِف ُعَمَر َرِضػَ  اللىػُه َعْنُاَمػألر 

ػألًرار َف َػألَؿ: َ ألَؿ: ُمنْ  ِمػَف  »ُت ِعْنَد النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ َسُذػَس َيْأُمػُؿ ُجمى
ر فَػػَأَرْدُت َأْف َأ ُػػسَؿ ِذػػَ  النىْولَػػُلر فَػػِإَذا َأَنػػأل « الرىػػَجِر َرػػَجَرٌة َمأللرىُجػػِؿ الُمػػْ ِمفِ 

ر َ ألَؿ:  ـْ  .(ٖ)«ِذَ  النىْوَللُ »َأْ َدُثُا
ص ي هر مف  ديث َعْكِد اللىِه ْكِف ُعَمَر َرِضَ  اللىػُه  رسا الكوألري ف 

َعْنُاَمػػألر  َػػألَؿ: َكْيَنػػأل َنْ ػػػُف ِعْنػػَد النىكِػػ ٍّ َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػلىـَ ُجلُػػسٌس ِإَذا ُأتِػػػَ  
 : َلَمػأل َكَرَمتُػُه  ِإفى ِمػَف الرىػَجرِ »ِكُجمىألِر َنْوَلٍلر َفَ ألَؿ النىِك   َصلىى اهلُل َعَلْيػِه َسَلػلىـَ

                                                 
 (.٘ٔ/ ٕعمدة ال ألري ررح ص يأ الكوألري ) ٔ)
 (.ٚٗٔ/ ٔفتأ الكألري  كف  جر ) (ٕ
 .ٜٕٕٓ(ر ح ٛٚ/ ِٖعر َكألُب َكْيِ، الُجمىألِر َسَأْمِلِهر )ص يأ الكوألري ِمَتألُب الُكُيس  (ٖ
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َفَظَنْنػػُت َأنىػػُه َيْ نِػػ  النىْولَػػَلر فَػػَأَرْدُت َأْف َأ ُػػسَؿ: ِذػػَ  النىْولَػػُل َيػػأل « َمَكَرَمػػِل الُمْلػػِلـِ 
ر َف َػألَؿ النىكِػ    ـْ َفَلػَمت  ـى الَتفَػت  فَػِإَذا َأَنػأل َعألِرػُر َعَرػَرٍة َأَنػأل َأْ ػَدُثُا َرُلسَؿ اللىِهر ثُػ

: َصلىى اهلُل َعلَ   .(ٔ)«ِذَ  النىْوَللُ »ْيِه َسَللىـَ
ػأل َذَمػَر النىكِػ   َصػلىى اللىػُه َعَلْيػِه َسَلػلىـَ   ألؿ اكف  جػر: "َأف اكػف ُعَمػَر َلمى
ـُ ِفْطَنػٌل  ـَ َأف المل سؿ َعْنُه النىْوَلُل َفألْلَفْا اْلَمْلَأَلَل ِعْنَد ِإْ َضألِر اْلُجمىألِر ِإَلْيِه َفِا

ـُ ِكاَػػػػػػػػػػػػأل َصػػػػػػػػػػػػألِ ُكَاأل ِمػػػػػػػػػػػػَف اْلَمػػػػػػػػػػػػَ،ـِ َمػػػػػػػػػػػأل َيْ تَػػػػػػػػػػػػِرُف   كِػػػػػػػػػػػػِه ِمػػػػػػػػػػػػْف  َػػػػػػػػػػػػْسٍؿ َيْفاَػػػػػػػػػػػ
 .(ٕ)َأْس ِفْ ٍؿ"

 :فال تكون شخصيتو ضائعة التنشئة عمى كتم األسرار لمجيل الصاعد -
َمػػألَف َرُلػػسُؿ اهلِل َصػػلىى »رسا ملػػلـ فػػ  صػػ ي هر مػػف  ػػديث َأَنػػس: 

ُت: َساهلِل ر َفَأْرَلػَلِن  َيْسًمػأل ِلَ ألَجػٍلر َفُ ْلػ«اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ ِمْف َأْ َلِف النىألِس ُوُل ًػأل
َ  َأْذَذػػػُبر َسِفػػػ  َنْفِلػػػ  َأْف َأْذَذػػػَب ِلَمػػػأل َأَمَرنِػػػ  كِػػػِه َنكِػػػ   اهلِل َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه 
ـْ َيْلَ ُكسَف ِفػ  الل ػسِؽر فَػِإَذا َرُلػسُؿ  ر َفَوَرْجُت َ تىى َأُمرى َعَلى ِصْكَيألٍف َسُذ َسَللىـَ

َ َكَض ِكَ َفألَي ِمْف َسَراِ  ر َ ألَؿ: َفَنَظْرُت ِإَلْيِه َسُذَس اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َ ْد 
ر َأَنأل َأْذَذُبر « َيأل ُأَنْيُس َأَذَذْكَت َ ْيُث َأَمْرُتَؾ؟»َيْضَ ُؾر َفَ ألَؿ:  ـْ َ ألَؿ ُ ْلُت: َنَ 

 .(ٖ)َيأل َرُلسَؿ اهللِ 
 أثر ذلك:

راكػػػط إف الطفػػػؿ الػػػذي يتركػػػى علػػػى مػػػتـ املػػػرار ينرػػػأ  ػػػسي اإلرادةر 
الجػػػػػػأشر ضػػػػػػألكط الػػػػػػنفسر سالللػػػػػػألفر فتنمػػػػػػس كاػػػػػػذا الولػػػػػػؽ  لػػػػػػف تػػػػػػراكط 

 المجتم ألتر سصمسدِ أمألـ امعداا.

                                                 
 . ٗٗٗ٘(ر ح ٓٛ/ ٚص يأ الكوألري ِمَتألُب اَمْطِ َمِلر َكألُب َأْمِؿ الُجمىألِرر ) ٔ)
 (.٘ٙٔ/ ٔفتأ الكألري  كف  جر ) ٕ)
/ ٗـَ َأْ َلَف النىألِس ُوُلً ألر )ص يأ مللـ متألب اْلَفَضألِ ِؿر َكألُب َمألَف َرُلسُؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى  ٖ)

 (.ٖٕٓٔ) - ٗ٘(ر ح ٘ٓٛٔ
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 حوار الكبار مع الصغار يعزز الجانب االجتماعي: -
رسا الكوػػػألري سملػػػلـ فػػػ  صػػػ ي امأل ساللفػػػظ للكوػػػألرير مػػػف  ػػػديث 

 َأْ َلػػػَف النىػػػألِس ُوُل ًػػػألر َسَمػػػألَف َأَنػػػٍسر  َػػػألَؿ: َمػػػألَف النىكِػػػ   َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلىـَ 
َفِطيًمػػألر َسَمػػألَف ِإَذا َجػػألَا  َػػألَؿ:  - َػػألَؿ: َأْ ِلػػُكُه  -ِلػػ  َأٌخ ُي َػػألُؿ لَػػُه َأُكػػس ُعَمْيػػٍر 

 .(ٔ)ُنَاٌر َمألَف َيْلَ ُب ِكِه"« َيأل َأَكأل ُعَمْيٍرر َمأل َفَ َؿ الن َاْيرُ »
 أثر ذلك:

جتمألعيػػل يلػػألعد علػػى نجػػألح الطفػػؿ فػػ  امتلػػألب ستنميػػل ماألراتػػه ا 
ت لف  دراته ف  إ ألمل ال ، ألت سالتفػألع،ت ا جتمألعيػل النألج ػل ساللػليمل 
سا ندمألج م، جمألعألت ام راف سا  تراب مف جمألعػألت المكػألر فػ  طمأنينػل 
سألفػػلر ممػػأل يػػ دي إلػػى المزيػػد مػػف الت ػػدـ فػػ  امتلػػألب الوكػػرات ا جتمألعيػػل 

 ص يل.ست  يؽ النمس ا جتمألع  كصسرة لليمل س 
 دفئ البيت من خالل الحنان والتقبيل: -

رسا الكوػػػألري فػػػ  صػػػ ي هر مػػػف  ػػػديث َعألِ َرػػػَلر َرِضػػػَ  اللىػػػُه َعْناَػػػأل 
ػْكَيألَف؟  َ ألَلْت: َجألَا َأْعَراِك ٌّ ِإَلى النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َفَ ألَؿ: تَُ كٍّلُػسَف الصٍّ

ر َفَ ألَؿ النىكِ  ـْ : َفَمأل ُنَ كٍُّلُا َأَسَأْمِلػُؾ لَػَؾ َأْف َنػَزَع اللىػُه ِمػْف »   َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَلػلىـَ
 .(ٕ)«َ ْلِكَؾ الرىْ َملَ 

  

                                                 
ِك ٍّ َسَ ْكَؿ َأْف ُيسَلَد ِللرىُجِؿر ) ٔ) ر ٖٕٓٙ(ر ح ٘ٗ/ ٛص يأ الكوألري ِمَتألُب اَمَدِبر َكألُب الُمْنَيِل ِللصى

ِه َسَ ْمِلِه ِإَلى َصألِلٍأ ُيَ نٍُّمُهر ص يأ مللـ متألب اْهَداِبر َكألُب اْلِتْ َكألِب َتْ ِنيِؾ اْلَمْسُلسِد ِعْنَد ِسَ َدتِ 
ـَ َسَلألِ ِر َأْلَمألِا اْمَ  ْكَراِذي ـُر َسَجَساِز َتْلِمَيِتِه َيْسـَ ِسَ َدِتِهر َساْلِتْ َكألِب التىْلِمَيِل ِكَ ْكِد اهلِل َساِم ْنِكَيألِا َعَلْيِاـِ اللىَ،

 (.ٕٓ٘ٔ) - ٖٓ(ر ح ٕٜٙٔ/ ٖ)
 .ٜٜٛ٘(ر ح ٚ/ ٛص يأ الكوألري متألب امدبر َكألُب َرْ َمِل الَسَلِد َسَتْ ِكيِلِه َسُمَ ألَنَ ِتِهر ) (ٕ
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 أثر ذلك:
مػف الملػأل ؿ الاألمػل جػًدا فػك ض اهكػألا ي ػب  مكنػأل اـإثكألت  ب اهكألا  -

أكنأل ه س  ي كر لاـ كمسا ؼ سذلؾ ليس كجيدر  يث إف امف ألؿ ذ  الت  
 تك   أثًرا أعمؽ ف  نفس المترك .

أف عػػدـ الت كيػػؿ ي ػػد مػػف نػػزع  –صػػلى اهلل عليػػه سلػػلـ  -تفلػػير النكػػ   -
علػػى الر مػػل مػػف  لػػب ذلػػؾ امعراكػػ ر د لػػل أف إكػػداا ذلػػؾ عألمػػؿ ذػػألـ 

 النفليل للطفؿ. الص ل
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 الثاني مع البنات بشكل خاص  الباب
العناية بالبنات بحسن الرعاية والتعميم والتأديب لتكون عمى  -

 :، وذلك يشعرىا باإلتحاف واالىتمام بيامستوى التربية الحقا
رسا ملػػلـ فػػ  صػػ ي هر مػػف  ػػديث َأَنػػِس ْكػػِف َمألِلػػٍؾر َ ػػألَؿ: َ ػػألَؿ 

: َرُلسُؿ اهلِل  َمْف َعألَؿ َجػألِرَيَتْيِف َ تىػى َتْكُلَاػألر َجػألَا »َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ
  (.ٔ)َسَضـى َأَصألِكَ هُ « َيْسـَ اْلِ َيألَمِل َأَنأل َسُذسَ 

 ػػػألؿ النػػػسسي رػػػألر أل: )َمػػػْف َعػػػألَؿ َجػػػألِرَيَتْيِف َ تىػػػى َتْكُلَاػػػأل َجػػػألَا َيػػػْسـَ 
ـى َأَصػػػألكِ  ـَ َعَلْيِاَمػػأل ِكألْلُمْ َنػػػِل اْلِ َيألَمػػِل َأَنػػأل َسُذػػػَس َسَضػػ َ ُه( َسَمْ َنػػى َعألَلُاَمػػأل َ ػػػأل

َسالتىْرِكَيػػِل َسَنْ ِسِذَمػػأل َمػػْأُوسٌذ ِمػػَف اْلَ ػػْسِؿ َسُذػػَس اْل ُػػْرُب َسِمْنػػُه اْكػػَدْأ ِكَمػػْف َتُ ػػسُؿ 
ُِ َجألَا َيْسـَ اْلِ َيألَمِل َأَنأل َسُذَس َمَاألَتْيفِ  َسَمْ َنأل
(ٕ). 

جػألريتيف  تػى تكلاػأل:  ػألـ عليامػأل  م نى: مف عألؿ  ألؿ ال رطك :
كمأل يصل امأل سي فظامأل. ي ألؿ منه: عألؿ الرجؿ عيأللػهر ي ػسلاـر عػس  
سعيأللػػػػػلر سي ػػػػػألؿ: علتػػػػػه رػػػػػارا: إذا مفيتػػػػػه م ألرػػػػػه. سي نػػػػػ  ككلسغامػػػػػأل 
سصػػسلامأل إلػػى  ػػألؿ يلػػت ،ف كأنفلػػامألر سذلػػؾ إنمػػأل يمػػسف فػػ  النلػػألار 

ت ػػػػػيض  أف إلػػػػػى أف يػػػػػدوؿ كاػػػػػف أزساجاػػػػػفر س  ي نػػػػػ  ككلسغاػػػػػأل إلػػػػػى
ستملؼر إذ  ػد تتػزسج  كػؿ ذلػؾ فتلػتان  كػأللزسج عػف  يػألـ المألفػؿر س ػد 
ت يض سذ  غير ملت لل كر ا مف مصألل األر سلس ترمػت لضػألعتر 
سفلدت أ سالاأل. كؿ ذػ  فػ  ذػذِ ال ػألؿ أ ػؽ كأللصػيألنل سال يػألـ علياػأل 
 لتممػػػؿ صػػػيألنتاأل فيرغػػػب فػػػ  تزسيجاػػػألر سلاػػػذا الم نػػػى  ػػػألؿ علمأل نػػػأل: 

                                                 
ْ َلػػػػألِف ِإلَػػػى اْلَكَنػػػػألِتر ) (ٔ ػػػَلِل َساْهَداِبر َكػػػػألُب َفْضػػػِؿ اإْلِ  (ر ٕٕٚٓ/ ٗصػػػػ يأ ملػػػلـر متػػػػألب اْلكِػػػرٍّ َسالصٍّ

 (.ٖٕٔٙ) - ٜٗٔح 
 (.ٓٛٔ/ ٙٔررح النسسي على مللـ ) (ٕ
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 ػػػل عػػػف سالػػػد الصػػػكيل كػػػنفس كلسغاػػػألر كػػػؿ كػػػدوسؿ الػػػزسج   تلػػػ ط النف
 .(ٔ)كاأل
 ، تحموول أعبوواء البيووت ةمسووؤوليالعنايووة بالبنووات بتوودريبين عمووى  -

فال تتفاجأ بذلك في المستقبل، وتكون من ثم قادرة عموى تحميول 
 :ةغيرىا المسؤولي

مػػف  ػػديث َعألِ َرػػَل َرِضػػَ  اللىػػُه َعْنَاػػألر  صػػ ي هرفػػ   الكوػألري رسا - 
ر َسَمػألَف  َ ألَلْت: ُمْنُت َأْلَ ُب ِكألْلَكَنألِت ِعْنَد النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَلػلىـَ

َفَمألَف َرُلسُؿ اللىِه َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَلػلىـَ »ِل  َصَساِ ُب َيْلَ ْكَف َمِ  ر 
ُكُافى ِإَل ى َفَيْلَ كْ   .(ٕ)«َف َمِ  ِإَذا َدَوَؿ َيَتَ مىْ َف ِمْنُهر َفُيَلرٍّ

ْصػَ،ِح  سف  ررح النسسي علػى ملػلـ: "َسَلػَكُكُه تَػْدِريُكُافى ِلَتْرِكَيػِل اْمَْسَ ِد َساِم
"  .(ٖ)َرْأِنِافى َسُكُيسِتِافى

 االتحاف بقدوم ابنتك والقيام ليا: -
رسا الكوػػألرير سملػػلـ فػػ  صػػ ي امألر سلفػػظ الكوػػألرير مػػف  ػػديث  -

ـ  الُمػػْ ِمِنِيَفر َ ألَلػػْت: ِإنىػػأل ُمنىػػأل َأْزَساَج النىِكػػ ٍّ َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه  َعألِ َرػػُل ُأ
ـْ ُتَاػػألَدْر ِمنىػػأل َساِ ػػَدٌةر  ُِ َجِميً ػػألر َلػػ َفَأْقَبَمووْت َفاِطَمووُة َعَمْيَيووا َسَلػػلىـَ ِعْنػػَد

ُم َتْمِشي، اَل َوالمَِّو َما َتْخَفى ِمْشَيُتَيا ِموْن ِمْشوَيِة َرُسووِل المَّوِو السَّالَ 
َب َقواَل:  ثُومَّ « َمْرَحًبوا ِبواْبَنِتي»َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َفَممَّا َرآَىا َرحَّ

ـى َلألرىَذألر َفَكَمْت ُكَمػألًا َرػ َأْجَمَسَيا َعْن َيِميِنِو َأْو َعْن ِشَماِلِو، ِديًدار ُث
َفَلمىأل َرَأا ُ ْزَنَاأل َلألرىَذأل الثىألِنَيَلر َفِإَذا ِذَ  َتْضَ ُؾر َفُ ْلُت َلَاأل َأَنأل ِمػْف 

                                                 
 (.ٖٙٙ/ ٙالمفاـ لمأل أرمؿ مف تلويص متألب مللـ ) (ٔ
 . ٖٓٔٙ(ر ح ٖٔ/ ٛص يأ الكوألرير ِمتألُب اَمَدِبر َكألُب اِ ْنِكَلألِط ِإَلى النىألِسر ) (ٕ

 (.ٕٛٓ/ ٜررح النسسي على مللـ )ٖ) 
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ػػِؾ َرُلػػسُؿ اللىػػِه َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ ِكألللٍّػػرٍّ ِمػػْف  َكػػْيِف ِنَلػػألِ ِه: َوصى
ـَ َرُلػػسُؿ ا ػػأل َ ػػأل ـى َأْنػػِت َتْكِمػػيَفر َفَلمى ـَ َكْيِنَنػػألر ثُػػ للىػػِه َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلى

َلَأْلُتَاأل: َعمىأل َلألرىِؾ؟ َ ألَلْت: َمأل ُمْنُت ِمُْفِرَ  َعَلى َرُلسِؿ اللىِه َصلىى 
ػػأل تُػػُسفٍَّ ر ُ ْلػػُت َلَاػػأل: َعَزْمػػُت َعَلْيػػِؾ ِكَمػػأل ِلػػ   ُِر َفَلمى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ ِلػػرى

ػػأل أَ  ر َفػػَأْوَكَرْتِن ر َعَلْيػػِؾ ِمػػَف الَ ػػؽٍّ َلمى ـْ ػػأل اهَف َفػػَنَ  ْوَكْرِتِنػػ ر َ ألَلػػْت: َأمى
ِؿر َفِإنىػػػػُه َأْوَكَرِنػػػػ :  ِن  ِفػػػػ  اَمْمػػػػِر اَمسى ػػػػأل ِ ػػػػيَف َلػػػػألرى َأفى »َ ألَلػػػػْت: َأمى

نىػػُه َ ػػْد َعألَرَضػػِن  ِكػػِه  ِجْكِريػَؿ َمػػألَف ُيَ ألِرُضػػُه ِكػػأللُ ْراِف ُمػػؿى َلػػَنٍل َمػػرىًةر َساِم
تَ  ـَ َمػػرى ْيِفر َسَ  َأَرا اَمَجػػَؿ ِإ ى َ ػػِد اْ تَػػَرَبر َفػػألتىِ   اللىػػَه َساْصػػِكِرير الَ ػػأل

ػػَلُؼ َأَنػػأل َلػػؾِ  ـَ اللى ػػأل « َفػػِإنٍّ  ِنْ ػػ َ ألَلػػْت: َفَكَمْيػػُت ُكَمػػألِ   الىػػِذي َرَأْيػػِتر َفَلمى
ِن  الثىألِنَيػػػػَلر َ ػػػػألَؿ:   َيػػػػأل َفألِطَمػػػػُلر َأَ  َتْرَضػػػػْيَف َأفْ »َرَأا َجَزِعػػػػ  َلػػػػألرى

ِِ اُممىلِ   .(ٔ)«َتُمسِن  َليٍَّدَة ِنَلألِا الُمْ ِمِنيَفر َأْس َليٍَّدَة ِنَلألِا َذِذ
سلفظ مللـ مف  ديث َعألِ َرػَلر َ ألَلػْت: اْجَتَمػَ، ِنَلػألُا النىِكػ ٍّ َصػلىى 

ـْ ُيَاػػألِدْر ِمػػْنُافى اْمػػَرَأًةر  ر َفَلػػ َأنَّ َفَجوواَءْت َفاِطَمووُة َتْمِشووي َكوواهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ
َمْرَحًبوووا »ِمْشوووَيَتَيا ِمْشوووَيُة َرُسووووِل اهلِل َصووومَّى اهلُل َعَمْيوووِو َوَسووومََّم، َفَقووواَل: 

ـى ِإنىػُه َأَلػرى ِإَلْيَاػأل َ ػِديثأل َفَأْجَمَسَيا َعْن َيِميِنِو َأْو َعْن ِشَماِلوِ « ِباْبَنِتي ر ثُػ
ـى ِإنىػػُه َلػػألرىَذأل َفَضػػِ َمْت َأيْ  ًضػػألر َفُ ْلػػُت َلَاػػأل: َمػػأل ُيْكِميػػِؾ؟ َفَكَمػػْت َفألِطَمػػُلر ثُػػ

ر َفُ ْلػػُت:  َفَ ألَلػػْت: َمػػأل ُمْنػػُت ِمُْفِرػػَ  ِلػػرى َرُلػػسِؿ اهلِل َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ
ػػِؾ  َمػػأل َرَأْيػػُت َمػػألْلَيْسـِ َفَرً ػػأل َأْ ػػَرَب ِمػػْف ُ ػػْزٍفر َفُ ْلػػُت َلَاػػأل ِ ػػيَف َكَمػػْت: َأَوصى

ػأل َرُلسُؿ اهلِل َصلىى اهلُل َعلَ  ـى َتْكِميَف؟ َسَلػَأْلُتَاأل َعمى ْيِه َسَللىـَ ِكَ ِديِثِه ُدسَنَنألر ُث
ر  َ ػػػألَؿ َفَ ألَلػػػْت: َمػػػأل ُمْنػػػُت ِمُْفِرػػػَ  ِلػػػرى َرُلػػػسِؿ اهلِل َصػػػلىى اهلُل َعَلْيػػػِه َسَلػػػلىـَ
ألَف َ تىػػػػى ِإَذا  ُػػػػِكَض َلػػػػَأْلُتَاأل َفَ ألَلػػػػْت: ِإنىػػػػُه َمػػػػألَف َ ػػػػدىثَِن  " َأفى ِجْكِريػػػػَؿ َمػػػػ

                                                 
ـْ ُيْوِكْر ِكِلرٍّ َصألِ ِكِهر َفِإَذا ص يأ الكوألري ِمتألُب اِ ْلِتْ َذاِفر َكألُب َمْف َنألَجى َكْيَف َيَدِي النىألِسر َسمَ  (ٔ ْف َل

 .ٕ٘ٛٙ(ر ح ٗٙ/ َٛمألَت َأْوَكَر ِكِهر )
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َتْيِفر  نىػػػُه َعألَرَضػػػُه ِكػػػِه ِفػػػ  اْلَ ػػػألـِ َمػػػرى  ُيَ ألِرُضػػػُه ِكػػػألْلُ ْراِف ُمػػػؿى َعػػػألـٍ َمػػػرىًةر َساِم
ػَلُؼ  ـَ اللى ُؿ َأْذِل  ُلُ سً أل ِك ر َسِنْ  نىِؾ َأسى َسَ  ُأَراِن  ِإ ى َ ْد َ َضَر َأَجِل ر َساِم

ـى ِإنىػػُه َلػػألرى  َأَ  َتْرَضػػْيَف َأْف َتُمػػسِن  »ِن ر َفَ ػػألَؿ: َأَنػػأل َلػػِؾر َفَكَمْيػػُت ِلػػَذِلَؾر ثُػػ
ِِ اْمُمىلِ   .(ٔ)َفَضِ ْمُت ِلَذِلؾَ « َليٍَّدَة ِنَلألِا اْلُمْ ِمِنيَفر َأْس َليٍَّدَة ِنَلألِا َذِذ

ٍـّ الُمػْ ِمِنيَفر َ ألَلػػْت:  سزاد الترمػذي فػػ  لػننهر مػػف  ػديث َعألِ َرػػَل ُأ
َسَد ًّ َسَذْدًيأل ِكَرُلسِؿ اللىػِه ِفػ  ِ َيألِمَاػأل َسُ ُ سِدَذػأل َمأل َرَأْيُت َأَ ًدا َأْرَكَه َلْمًتأل »

َوَكاَنوْت ِإَذا »َ ألَلْت: « ِمْف َفألِطَمَل ِكْنِت َرُلسِؿ اللىِه َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللىـَ 
ْجَمَسوَيا َدَخَمْت َعَمى النَِّبيِّ َصومَّى المَّوُو َعَمْيوِو َوَسومََّم َقواَم ِإَلْيَيوا َفَقبََّمَيوا َوأَ 

ِفي َمْجِمِسِو، َوَكاَن النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَذا َدَخَل َعَمْيَيا َقاَمْت 
ِمْن َمْجِمِسَيا َفَقبََّمْتُو َوَأْجَمَسْتُو ِفوي َمْجِمِسوَيا، َفَممَّوا َموِرَض النَِّبويُّ َصومَّى 

ـى َرَفَ ػػْت َرْأَلػػَاأل  َأَكبَّووْت َعَمْيووِو َفَقبََّمْتوووُ المَّووُو َعَمْيووِو َوَسوومََّم َدَخَمووْت َفاِطَمووُة فَ  ثُػػ
ـى َرَفَ ػْت َرْأَلػَاأل َفَضػِ َمتْ  ـى َأَمكىػْت َعَلْيػِه ثُػ ر َفُ ْلػُت: " ِإْف ُمْنػُت «َفَكَمػْتر ثُػ

ػأل تُػُسفٍَّ  النى  ِِ ِمْف َأْعَ ِؿ ِنَلألِ َنأل َفِإَذا ِذػَ  ِمػَف النٍَّلػألِار َفَلمى ِكػ   َمَُظف  َأفى َذِذ
َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَلػلىـَ ُ ْلػُت َلَاػأل: َأَرَأْيػِت ِ ػيَف َأْمَكْكػِت َعَلػى النىِكػ ٍّ َصػلىى 
ـى َأْمَكْكػػِت َعَلْيػػِه َفَرَفْ ػػِت َرْأَلػػِؾ  اللىػػُه َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ َفَرَفْ ػػِت َرْأَلػػِؾ َفَكَمْيػػِت ثُػػ

ْت: ِإنٍّػػ  ِإًذا َلَكػػِذَرٌة َأْوَكَرِنػػ  َأنىػػُه َفَضػػِ ْمِتر َمػػأل َ َمَلػػِؾ َعَلػػى َذِلػػَؾ "؟ َ ألَلػػ
ـى َأْوَكَرِن  َأنٍّ  َأْلَرُع َأْذِلِه ُلُ سً أل ِكِه َفػَذاَؾ  َميٌٍّت ِمْف َسَجِ ِه َذَذا َفَكَمْيُتر ُث

َذَذا َ ِديٌث َ َلٌف َصِ يٌأ َغِريٌب ِمْف َذَذا الَسْجِه َسَ ْد »ِ يَف َضِ ْمُت ": 
 . (ٕ)«يُث ِمْف َغْيِر َسْجٍه َعْف َعألِ َرلَ ُرِسَي َذَذا الَ دِ 

                                                 
ر َكألُب َفَضألِ ِؿ َفألِطَمَل ِكْنِت النىِك ٍّ َعَلْيَاأل  (ٔ ـْ َ ألَكِل َرِضَ  اهلُل َتَ ألَلى َعْنُا ص يأ مللـ متألب َفَضألِ ِؿ الصى

َ،ُة َساللىَ،ـُ )  (.ٕٓ٘ٗ) - ٜٜ(ر ح ٜ٘ٓٔ/ ٗالصى
ر َكألُب َمأل َجألَا ِف  َفْضِؿ  ٕ) ـَ الترمذي ف  لننهر َأْكَساُب اْلَمَنألِ ِب َعْف َرُلسِؿ اهلِل َصلىى اللىُه َعَلْيِه َسَللى

سناده صحيح.  ٕٖٚٛ(ر ح ٓٓٚ/ َ٘فألِطَمَل َرِضَ  اللىُه َعْنَاألر )  .وا 
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 ألؿ اكف كطألؿ:  ألؿ امصم ى: م نػى  سلػه )مر ًكػأل( ل يػت ر ًكػأل 
سلػػ لر س ػػألؿ الفػػراا: ذػػس منصػػسب علػػى المصػػدر سفيػػه م نػػى الػػدعألا 
 سالر ػػػػػبر سالتر ػػػػػب: اللػػػػػ لر ست ػػػػػسؿ ال ػػػػػرب: مر ًكػػػػػأل سأذػػػػػً، سلػػػػػاً، 

 .(ٔ)ليؾ أمسرؾل يت أذً، مأذلؾ سل يت لاً، أا لالت ع أي
 :وترك ما يغنييا قبل مغادرة الحياة تارحمة بالبنال -

ر ساللفػػػظ للكوػػػألري مػػػف ف ػػػد رسا الكوػػػألري سملػػػلـ فػػػ  صػػػ ي مأل
 ػػديث َلػػْ ِد ْكػػِف َأِكػػ  َس ىػػألٍص َرِضػػَ  اللىػػُه َعْنػػُهر َ ػػألَؿ: َمػػألَف َرُلػػسُؿ اللىػػِه 
ػػِل الػػَسَداِع ِمػػْف َسَجػػٍ، اْرػػَتدى ِكػػ ر  ـَ َ جى َصػػلىى اهلُل َعَلْيػػِه َسَلػػلىـَ َيُ ػػسُدِن  َعػػأل

َِ ِكػػ  ِمػػَف الَسَجػػِ، َسَأَنػػأل ُذس  ر َواَل َيِرثُِنووي ِإالَّ اْبَنووةٌ َمػػألٍؿر َفُ ْلػػُت: ِإنٍّػػ  َ ػػْد َكَلػػ
ـى «  َ »َفُ ْلػػػُت: ِكأللرىػػػْطِر؟ َفَ ػػػألَؿ: «  َ »َأَفَأَتَصػػػدىُؽ ِكُثُلثَػػػْ  َمػػػألِل ؟ َ ػػػألَؿ:  ثُػػػ

ِإنىػػَؾ َأْف تَػػَذَر َسَرثَتَػػَؾ َأْغِنَيػػألَار  -َأْس َمِثيػػٌر  -الث لُػػُث َسالث لُػػُث َمِكيػػٌر »َ ػػألَؿ: 
نىَؾ َلْف ُتْنِفَؽ َنَفَ ًل َتْكَتِا  ِكَاأل  َوْيٌر ِمْف َأْف َتَذَرُذـْ  َعألَلًل َيَتَمفىُفسَف النىألَسر َساِم

َفُ ْلػػُت: َيػػأل « َسْجػػَه اللىػػِه ِإ ى ُأِجػػْرَت ِكَاػػألر َ تىػػى َمػػأل َتْجَ ػػُؿ ِفػػ  ِفػػ  اْمَرَأِتػػؾَ 
َتْ َمػَؿ َعَمػً، ِإنىػَؾ َلػْف ُتَولىػَؼ فَ »َرُلسَؿ اللىِهر ُأَولىُؼ َكْ َد َأْصػَ ألِك ؟ َ ػألَؿ: 

ـى َلَ لىَؾ َأْف ُتَولىَؼ َ تىػى َيْنَتِفػَ، ِكػَؾ  َصألِلً أل ِإ ى اْزَدْدَت ِكِه َدَرَجًل َسِرْفَ ًلر ُث
ـْ  ر َسَ  تَػُردىُذ ـْ ـى َأْمػِض ِمَْصػَ ألِك  ِذْجػَرَتُا َأْ َساـٌر َسُيَضرى ِكَؾ اَوػُرسَفر اللىاُػ

ر َلِمِف الَكأل ِ  ـْ َيْرِث  َلُه َرُلسُؿ اللىػِه َصػلىى « ُس َلْ ُد اْكُف َوْسَللَ َعَلى َأْعَ ألِكِا
اهلُل َعَلْيِه َسَللىـَ َأْف َمألَت ِكَممىَل"
(ٕ). 

 
 
 

                                                 
 (.ٖٖٗ/ ٜررح ص يأ الكوألرا  كف كطألؿ ) (ٔ
ـَ َلْ َد اْكَف َوْسَلَلر ص يأ ص يأ الكوألري ِمتَ  ((ٕ ألُب الَجَنألِ ِزر َكألُب ِرثألِا النىِك ٍّ َصلىى اهلُل َعَلْيِه َسَللى

(ر ٕٓ٘ٔ/ ٖر ص يأ مللـ ِمتألُب اْلَسِصيىِلر َكألُب اْلَسِصيىِل ِكأللث ُلِثر ) ٜٕ٘ٔ( ح ٔٛ/ ٕالكوألري )
 (.ٕٛٙٔ) - ٘ح 
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 الخاتمة
سالػػػذي سصػػػؿ  –صػػػلى اهلل عليػػػه سلػػػلـ  –إف المنػػػتج الػػػذي أنتجػػػه  -

ري ه إلى مرػألرؽ امرض سماألركاػألر مػألف عكػر مػناج متمألمػؿ يلكػ  
 ا تيألجػػألت الفػػرد فػػ  مػػؿ الجسانػػب سمناػػأل جسانػػب الصػػ ل النفلػػيلر 

 ف، وسؼر س   لؽر س  ض ؼر س  سجسد عدـ اتزاف نفل .
إف علمألا التركيلر سعلمألا النفس ينت د ك ضاـ ك ضػأل فػ  عػدد مػف  -

سالكراجمألتيلر سذذا مأل   ظته  سالسا  يلر ثألليلرالم النظريألت التركسيل
أثنألا درالت  ف  مليل التركيل كدرالل دكلـس كاألر فػ   ػيف أف عنػدنأل 
مناجػػأل مػػػف أفضػػػؿ المنػػػألذج التػػػ  عرفاػػأل التػػػألريخ فػػػ  مػػػؿ الميػػػألديف 

 سمناأل الص ل النفليل.
الص يأ أف الكأل ث يدوؿ إلى اللنل رألأل عكػر متػب اللػنل ليوػرج  -

  أف  –سلػلـ  عليػه اهلل صػلى -ي رلمه لنػأل رلػسؿ اهلل المناج الذ
 يأللماأل فينطلؽ مف  ساعدذـ أس ر كؿ ينطلؽ مف مناج النكسة أس .

إف ذلػػػؾ المػػػناج النكػػػسي فػػػ  الصػػػ ل النفلػػػيلر وػػػرج أجيػػػأل  عنػػػدذأل  -
اعتػػػزازا كنفلػػػاألر سكمناجاػػػألر سعلػػػى مساجاػػػل المجتمػػػ،ر سعلػػػى  يػػػألدة 

 ألدة جيسش مألألمل كف زيد.ال أللـر كؿ سذـ ف  لف مكمرة  
على  در تدعـ الص ل النفليل لألكنألا يمسف عطأل اـ عندمأل يركسا   -

 .ـفمنذ الصار تسض، اللملألت الاألمل ف  روصيتا
اعتنػػػت اللػػػنل كأللكنػػػألت سذػػػف ذسات عألطفػػػل ت تػػػألج إلػػػى دعػػػـ تلػػػؾ  -

 ال ألطفل مف السالديف  كؿ تك ث عناأل ف  ال راـ.    
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 مرتبة ترتيبا ىجائيا بعد القرآن الكريم المراجعفيرس المصادر و 
 .ال أللميف رب متألب. المريـ ال راف

ال ألذرةر عأللـ  ٕالص ل النفليلر سال ،ج النفل ر الدمتسر  ألمد زذرافر ط
 ٖٜٛٔالمتب 

لمأل أرمؿ مف تلويص متألب مللـ الم لؼ: أكس ال كألس أ مد كف  المفاـ
ذػ  النألرر: )دار اكف مثيرر  ٙ٘ٙ -عمر كف إكراذيـ ال رطك  ت 

 كيرست( -كيرست(ر )دار الملـ الطيبر دمرؽ  -دمرؽ 
إ يألا علسـ الديفر الم لؼ: أكس  ألمد م مد كف م مد الازال  الطسل  

 كيرست -لم رفل ذػ(ر النألرر: دار ا٘ٓ٘)المتسفى: 
ذػر ٕ٘ٓٔتألج ال رسس مف جساذر ال ألمسسر لمرتضىر الزىكيدي ت: 

 الم  ؽ: مجمسعل مف الم   يف النألرر: دار الادايل
ذػر الم  ؽ: الدمتسر كرألر عّساد م رسؼر ٛٗٚتألريخ اإلل،ـ  للذذك  ت 

 ـ. ٖٕٓٓالنألرر: دار الارب اإلل،م ر الطك ل: امسلىر 
ميـ )تفلير المنألر( م مد رريد رضأل ال لمسن  ت: تفلير ال راف ال 

ذػر النألرر: الاي ل المصريل ال ألمل للمتألبر لنل النرر: ٖٗ٘ٔ
 ـ ٜٜٓٔ

ذػر النألرر: دار طيكل ٗٚٚتفلير ال راف ال ظيـ  كف مثير الدمر   ت: 
 ـ ٜٜٜٔ -ذػ ٕٓٗٔللنرر سالتسزي،ر الطك ل: الثألنيل 

ر م مد عل  الكمري الصدي   دليؿ الفألل يف لطرؽ ريألض الصألل يف
ذػر النألرر: دار الم رفل للطكألعل سالنرر ٚ٘ٓٔالرألف   ت 

 ذػ . ٕ٘ٗٔلكنألفر الطك ل: الراك لر  –سالتسزي،ر كيرست 
ذػر النألرر: م للل الرلألللر كيرست ٔ٘ٚزاد الم ألد  كف  يـ الجسزيلر ت: 

ممتكل المنألر اإلل،ميلر المسيتر الطك ل: اللألك ل سال ررسف ,  -
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 ـٜٜٗٔذػ /٘ٔٗٔ
ذػر النألرر: ررمل ممتكل ٜٕٚلنف الترمذير مك  عيلى الترمذير ت: 

 ٜٖ٘ٔمصرر الطك ل: الثألنيلر  –سمطك ل مصطفى الكألك  ال لك  
 ـ. ٜ٘ٚٔ -ذػ 

ذػر ت  يؽ: أكس تميـ يأللر كف ٜٗٗررح ص يأ الكوألرا  كف كطألؿ ت 
الل سديلر الريألضر الطك ل:  -إكراذيـ دار النرر: ممتكل الررد 

 ـٖٕٓٓ -ذػ ٖٕٗٔالثألنيلر 
ص يأ الكوألرير للكوألرير الم  ؽ: م مد زذير كف نألصر النألصرر 

 ذػ.ٕٕٗٔلىر النألرر: دار طسؽ النجألةر الطك ل: امس 
 ذػر الم  ؽ: م مد ف اد ٕٔٙص يأ مللـ لمللـ كف ال جألجر ت: 

 كيرست. –عكد الكأل  ر النألرر: دار إ يألا التراث ال رك  
فتأ الكألري ررح ص يأ الكوألري  كف  جر ال ل ،ن ر  النألرر: دار 

ر ر ـ متكه سأكساكه سأ ألديثه: م مد ف اد ٜٖٚٔكيرستر  -الم رفل 
 عكد الكأل  .

ذػر  النألرر: ٕٔٗملند اإلمألـ أ مد م مد كف م مد كف  نكؿ ت ال
 ـ. ٕٔٓٓ -ذػ  ٕٔٗٔم للل الرلألللر الطك ل: امسلىر 

مرألرؽ امنسار لل ألض  عيألض كف مسلى كف عيألض كف عمرسف 
 ذػر دار النرر: الممتكل ال تي لر سدار التراثٗٗ٘الي صك  ر ت: 

موتألر عكد ال ميد عمر ت:  م جـ اللال ال ركيل الم ألصرةر د أ مد
ذػر كملألعدة فريؽ عمؿ النألرر: عأللـ المتب الطك ل: ٕٗٗٔ
 ـ ٕٛٓٓ -ذػ  ٜٕٗٔامسلىر 

ذػر النألرر: دار ٙٚٙمناألج ررح ص يأ مللـ كف ال جألج للنسسي ت: ال
 ٕٜٖٔكيرستر الطك ل: الثألنيلر  –إ يألا التراث ال رك  

 


