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 النبوية: مرحلة الطفولة أنموذجا  التربية الشخصية للمسلم من خالل السنة 

 

 

 1عبده أحمد فضل السيد فضل هللا

 

 
: مما ال شك فيه أن أزمة األمة اإلسالمية األولى في هذا العصر هي أزمة تربية، ولما كانت التربية تبدأ من الملخص

أكبادنا، ألنهم أصل األجيال األسرة، لجأ أعداؤها إلى ضربها في هذا الجانب، وركزوا في ذلك على أطفالنا فلذات 

مرحلة الطفولة وبدايتها، فأحببت أن أساهم بهذا البحث متناوالً فيه التربية الشخصية للمسلم من خالل السنة النبوية )

 ً من أهم المراحل في بناء اإلنسان بصورة متكاملة، وتكوين شخصيته،  تعتبرمرحلة الطفولة ( السيما أن أنموذجا

ستمد منها ومن أساليبها نالكريم  وسلم هصلى هللا علي –هللا  سُّنَّة رسوللذلك غصنا في  لمستقبل؛وتحديد اتجاهه في ا

 .الطفلشخصية ومنهجها التربوي مادة يمكن تطبيقها في تربية 

 : التربية، الشخصية، المسلم، مرحلة الطفولةالكلمات المفتاحية

 

Muslim Personal Education through Sunnah: Childhood as a Model 

 

Abdo Ahmed Fadol Alsaid 

 

Abstract: There is no doubt that, currently, the top crisis of the Islamic Nation is an 

educational crisis. Since education starts from the family, so our enemies started to 

corrupt education by corrupting families. They focused on corrupting our children, the 

most important and precious things in our life as they are the origin and core of 

generations. From this perspective comes the importance of this paper in which I discuss 

the Muslim personal education through Sunnah (the Childhood as a Model), especially 

that childhood is the most important stage in the development of man's character, forming 

his personality and determining his intellect. Therefore, we dived in the Sunnah to make 

use of its educational methodology in raising Muslim children.  
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله           

 وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتدى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:

 فإن المتأمل في سنة النبي صلى هللا عليه وسلم يجــــدها قــــد اهتمت بالتربيــــة الشخصيـــة للمسلم   

اهتماماً كبيراً، وتجلى هــــذا االهتمام في أحاديثـــه صلـــى هللا عليه وسلم، التي شملت مختلــــف 

حياة اإلنسان الدينية والدنيويـــة، واعتنت عنايــــة كامــلــــة بجــميع جــــوانب النفـــس البشـــريــــة، 

ة فــي شأنها، إذ أن معظـــم أنــواع التربيـــة الــتي التي اختلفــت وتباينت اآلراء الفكـــرية  والفــلسفي

عــرفتهـــا البشريـــــة عـــبر األزمان والعصــــور المختلفة لم تستطيع أن تحقـــق التكـــامل 

المطلوب، أو الوصـــول إلى التوازن المنشـود، فكانت كل تربية منها تُعنى بجانب وأحــد من جوانب 

 -مثالً  -ــانية علـــى حساب اآلخــــر، ولعل خير مثاٍل على ذلك أن التربية اليونانيةالشخصيـــة اإلنسـ

قد اهتمت اهتماماً بالغــــاً بالجانب العقــــلي لإلنسان، في الــوقت الـــذي أهملت فيه بقيــــة الجــــوانب 

الجسمي مقابل إهمال غيـــره  األخـــرى؛ في حـــين أن التربية الرومانية رّكزت اهتمامها على الجانب

من الجوانب، أما الــتربيـــة المسيحيـــة فقد عنيت كثيراً بالجانب الروحي لإلنسان على حساب غيره 

من الجوانب األخرى، بعكس التربية اإلسالمية فإذا نظرنا إليها نجد أن منهجها تميز بشموله لحياة 

رية، دونما إهمال أو مبالغة في أحد منها على األخر، اإلنسان كلها، واعتنى بجميع جوانب النفس البش

و ولكنني في هذا البحث سأتكلم عن التربية الشخصية للمسلم من خالل السنة النبوية وسأتناول مرحلة 

 الطفولة أنموذجاً، سائالً هللا عز وجل التوفيق واإلعانة. 

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية موضوع البحث في اآلتي: 

 تعاليم السنة النبوية في مسالة تربية األطفال.اظهار  -

 تذكير لألمة اإلسالمية بان الدين اإلسالمي شامل لحياة المسلم في جميع جوانبها. -

 إبراز ما ينبغي ان نقوم به اتجاه أطفالنا في هذه المرحلة المهمة من العمر. -

 بيان ما كان عليه الرعيل األول في تربية أطفالهم. -

 

 بحث: أهداف ال

 يهدف البحث إلى: 

 بيان أن السنة النبوية اهتمت بالتربية الشخصية للمسلم في مرحلة الطفولة. -1

 إن االختيار الصحيح للزوجة هو أول مراحل التربية للطفل. -2

 إن االلتزام باألذكار النبوية فيه حفظ للمسلم واسرته. -3

 

 مشكلة البحث: 

أزمة اهمال المسلم التربية الشخصية ألطفاله والتي تظهر  تبرز مشكلة البحث في أنه يتعرض إلى

 في:

 اهماله لتعاليم السنة عند اختيار الزوجة. -

 اهماله لتعاليم السنة في الدعاء بالبركة واالستعاذة من الشيطان في أول لقاء بزوجته. -

 اهماله لتعاليم السنة عند مجامعته لزوجته. -

 رته بتعويذ أطفاله خوفا عليهم.اهماله لتعاليم السنة التي أم -

 اهماله لتعاليم السنة التي أمرته بتعليم أطفاله العقيدة الصحيحة. -

 اهماله لتعاليم السنة التي أمرته بحث أطفاله على حفظ كتاب هللا. -
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 منهج البحث:

ي منهجية يتبع البحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع العزو واإلحالة والتخريج المتبعة ف

 البحث العلمي وذلك من خالل اآلتي:

 جمع األحاديث المتعلقة بموضوع البحث.  -

 الرجوع إلى شراح الحديث وذكر أقوالهم في األحاديث المذكورة. -

 تخريج األحاديث التي وردت في البحث. -

 التراجم لألعالم الواردة في البحث. -

 ورقم اآلية.عزو اآليات إلى سورها مع ذكر اسم السورة  -

 ذيلت البحث بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات. -

 اتبعت البحث بذكر المصادر والمراجع. -

 صنعت فهرساً للموضوعات. -

 

 خطة البحث:

 .وأربعة مباحث، وخاتمة  تتكون خطة البحث من مقدمة

 المبحث األول: التعريف بعنوان البحث: وتحته أربعة مطالب:

 تعريف التربية لغة. المطلب األول: 
بالرجوع إلى المعاجم نجد أن كلمة تربية لها اشتقاقات كثيرة، نذكر منها ما يهمنا في هذا البحث،        

( وهي تحمل المعاني اآلتية:   فمن اشتقاقاتها: )رّب: يَُربُّ

لك عليه من حفظ الشيء ورعايته: ربَّ ولده والصبي يَُربُّه ربّاً بمعنى رباه. وفي الحديث: "هل  -1

 .(3)"، أي: تحفظها وترعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده(2)نعمة تربها

بِّّي: منسوب إلى الرب، الرباني الموصوف بعلم الرب، قيل هو من الرب بمعنى التربية،  -2 التعليم: الرَّ

 .(4)كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهم

كافل، وهو زوج أم اليتيم، وهو اسم فاعل، من ربه: يربه أي أنه التكفل بأمور الصغير: الربيب  -3

 .(5) يكفل بأمره

 تعريف التربية اصطالحا : المطلب الثاني:
 التربية في االصطالح لها تعريفات كثيرة منها:

التربية هي: مجموعة التصرفات العملية والقولية التي يمارسها راشد بإرادته نحو صغير، بهدف    

ي اكتمال نموه وتفتح استعداداته الالزمة وتوجيه قدراته، ليتمكن من االستقالل في ممارسة مساعدته ف

 " .(6)النشاطات وتحقيق الغايات التي يعد لها بعد البلوغ، في ضوء توجيهات القرآن والسنة

                                                 
، تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 4/1988أخرجه مسلم في صحيحه  .2

 .2567باب فضل الحب في هللا، رقم 12كتاب البر والصلة  46بيروت، 

بيروت، الطبعة  –دين ابن منظور، الناشر: دار صادر ، تأليف: تأليف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال ال1/401. لسان العرب 3

، تأليف: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف 1/116مختار الصحاح  -هـ 1414الثالثة 

، تأليف: محّمد ابن محّمد بن 2/464لعروس تاج ا -م 1999 -هـ 1420بيروت، الطبعة: الخامسة،  –الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية 

بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.   عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

الدين، محمد ، تأليف: جمال 2/272مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار  - 4/462تاج العروس  -1/404. لسان العرب 4

 م.1967 -هـ  1387طاهر بن علي الصديقي الهندي الكجراتي، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 

د. نصرت عبد  -، تأليف: سلمة بن مسلم الصحاري، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة 4/121اإلبانة في اللغة العربية  - 1/405. لسان العرب 5

سلطنة عمان،  -مسقط  -د. جاسر أبو صفية، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة  -د. محمد حسن عواد  -د. صالح جرار  -ن الرحم

، تأليف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، حقق: د 5/373كتاب العين  –م  1999 -هـ  1420الطبعة: األولى 

 راهيم السامرائي، الناشر: مكتبة الهالل.مهدي المخزومي، د إب

، التربية اإلسالمية لألوالد منهجاً وهدفاً وأسلوباً 1979 -هـ 1400، تأليف: محي الدين أبو صالح، 13. دراسات في التربية اإلسالمية ص6

م، التربية على منهج أهل 2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة األولى  -، تأليف: حلبي، عبد المجيد طعمه، الناشر: دار المعرفة38 – 34ص 

 مصر، بدون سنة طبع. –، تأليف: أحمد فريد، الناشر: المكتبة التوفيقية 19 – 17السنة والجماعة ص 
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 والتربية اإلسالمية هي: تنمية جميع جوانب الشخصية اإلسالمية الفكرية والعاطفية والجسدية    

واالجتماعية، وتنظيم سلوكها على أساس من مبادئ اإلسالم وتعاليمه، بغرض تحقيق أهداف اإلسالم 

 " .(7)في شتى مجاالت الحياة

 تعريف الطفل لغة. المطلب الثالث:
الطفل لغة: من الفعل الثالثي َطفََل، والطفل: هو الصغير من أوالد الناس، والصغير من كل         

، (8)ى أن يحتلم أو يميز، والصبي يدعى طفالً حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلمشيء، والمولود إل

والطفل: الصغير من أوالد الناس والبقر والظباء والخيل واإلبل ونحوها من الخلق، والطفل: اْلَمْولُود 

ْفل بيّن الطفولة  .(9)طِّ

 تعريف الطفل اصطالحا . المطلب الرابع:
يل المعقدة كعالم البحار الواسع الذي كلما خاضه الباحثون، كلما وجدوا الطفل: هو "عالم من المجاه

فيه كنوزاً وحقائق علمية جديدة، ال زالت منخفية عنهم وذلك لضعف وضيق إدراكهم المحدود من 

 ".(10)جهة، واتساع نطاق هذا العالم من جهة أخرى

 مطالب:المبحث الثاني: اهتمام السنة بالطفل قبل والدته: وتحته ثالثة 

 

 المطلب األول: االختيار الصحيح للزوجة.

تعتبر األسرة أساس بناء المجتمع، ولتكوين هذه األسرة البد من الزواج الذي يكون مبنياً على        

 أسس ودعائم إيمانية إلنشاء جيل واع راشد مستخلف في األرض.

 أسس اختيار الزوجة:  

إذا عزم الرجل على الزوج وأراد اختيار شريكة حياته عليه أن يتحرى األسس التي تساعد على      

استقرار الحياة الزوجية، وتمكنه من حسن اختيار شريكة حياته، ال سيما أن سعادة اإلنسان وتعاسته 

ن من أكثر تكون رهن هذا االختيار، لذلك ينبغي أن يصدر هذا االختيار عن حكم وروية، وذلك أل

وأهم مشكالت الزواج بكون نتيجة التسرع في اختيار شريك أو شريكة الحياة دون معرفة وبحث 

دقيق، فلهذا يجب بذل المزيد من الجهد في سبيل حسن اختيار األم لما لهل من أثر عميق ودور كبير 

نهم العقلي والخلقي في حياة األسرة وتماسك بنيانها، فاألم الصالحة تنشئ أطفاال متكاملين في تكوي

 . (11)والنفسي والجسمي

 ومن هذه األسس:

 : الدين /1

أخبر الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الركيزة األولى في بناء األسرة وهي اختيار الزوج         

والزوجة ذوي الدين والخلق، قال صلى هللا عليه وسلم موضحا ذلك فقال: "تنكح المرأة ألربع: لمالها، 

"، أي أّن الّذي يرّغب في الّزواج، (12)ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداكولحسبها 

أالّ يعدلوا عن ذات  -صلى هللا عليه وسلم-ويدعو الّرجال إليه أحد هذه الخصال األربع، فأمر النّبّي 

 .الدّين إلى غيرها

                                                 
 .1983 -هـ 1403عمان  -، تأليف: صبحي طه رشيد إبراهيم، الناشر: دار األرقم للطباعة9. التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها ص7

، تأليف: أحمد رضا، تحقيق: 3/617معجم مقاييس اللغة  – 434 – 15/433تاج العروس من جواهر القاموس  – 10/401. لسان العرب 8

، تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 2/919جمهرة اللغة  -هـ 1379 -هـ 1399عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، بيروت 

 م.1987اشر: دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى األزدي، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، الن

 .3/460اإلبانة في اللغة العربية  - 11/402. لسان العرب 9

م، الطفل في الشريعة اإلسالمية 1990 –ه 1410بيروت، الطبعة  -، تأليف: عبد هللا أحمد، الناشر: دار البيان181. بناء األسرة الفاضلة ص10

 م.1997 -هـ 1417، تأليف: سهام مهدي جبار، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى 94ص ومنهج التربية النبوية

 بتصرف. 106- 105. الطفل في الشريعة اإلسالمية ومنهج التربية النبوية ص11

البغا، الناشر: دار ابن ، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب 5/1985. أخرجه البخاري في صحيحه 12

ـ 1407كثير، بيروت، الطبعة الثالثة  كتاب الرضاع  17، مسلم في صحيحه 4802باب األكفاء في الدين، رقم 16كتاب النكاح  70م، 1987 -ه

 . 1466باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم 15
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الدين مطمح نظره في كل شيء  : والمعنى: أن الالئق بذي الدين والمروءة أن يكون(13)قال ابن حجر

ال سيما فيما تطول صحبته فأمره النبي صلى هللا عليه و سلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية 

 .(14)البغية

في شرح هذا الحديث: قوله: "ولدينها": ألنه به يحصل خير الدنيا واآلخرة،  (15)وقال بدر الدين العيني

أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء وال سيما فيما  والالئق بأرباب الديانات وذوي المروآت

يدوم أمره ولذلك اختاره الرسول بآكد وجه وأبلغه فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية فلذلك قال فاظفر 

 (.16)بذات الدين فإن بها تكتسب منافع الدارين تريت يداك إن لم تفعل ما أمرت به"

 المال: /2

"، والمتتبع ألحكام (17)رجل للزواج المال، كما جاء في الحديث: "ولمالهاومن األمور التي تدفع ال   

اإلسالم العامة يرى أنها جامعة لخاصتي العاطفية والمثالية، فلم يجعل من العاطفة الشرط الوحيد 

لنجاح الحياة الزوجية مهما كانت جياشة قوية، إذ خشي اإلسالم أال تصمد العواطف العارمة أمام 

المادية، وشظف العيش الشديد، لذا عالج اإلسالم الواقع البشري معالجة ميدانية واقعية  قسوة الحياة

 . (18)أوالً، ثم ارتفع بها نحو المثالية شيئاً فشيئا

: وفى قوله صلى هللا عليه وسلم: "تنكح المرأة لمالها": دليل على أن للزوج االستمتاع (19)قال ابن بطال

، فإن طابت به نفًسا فهو له حالل، وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بمال الزوجة ، وأنه يقصد لذلك

 ".(20)بذل من الصداق

وقال بدر الدين العيني: قوله صلى هللا عليه وسلم: "لمالها": ألنها إذا كانت صاحبة مال ال تلزم زوجها 

 .(21)بما ال يطيق وال تكلفه في اإلنفاق وغيره

 الحسب والمكانة االجتماعية: /3

الزواج كفعل اجتماعي يقوي من إدراك أهمية التنوع المؤدي إلى التعاون والتعارف القائمين       

على أساس الوعي والفهم المتبادل بين الشعوب، وإن الشرائح االجتماعية المتقاربة المستوى والعادات 

فإن فرص نجاح   واألعراف قادرة على فهم بعضها أكثر من المستويات األخرى المتباينة، وبالتالي

الحياة الزوجية بين الشرائح المتقاربة أكبر من فرص النجاح بين الشرائح المتباينة، ومع كل ذلك فهذا 

ال يعني أن الزوجين المنتمين إلى شريحتين اجتماعيتين مختلفتين فاشالن مخفقان في حياتهما الزوجية 

 .(22)األعم وليس على المطلق حتما، فقد تنجح الحياة الزوجية بينهما ألن حكمنا الغالب

حث النبي صلى هللا عليه وسلم كل راغب في الزواج أن يكون االنتقاء على أساس األصالة والشرف   

 .(23)والصالح والطيب

                                                 
ين، من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقالن )بفلسطين( . ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الد13

، تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن 1/187ومولده ووفاته بالقاهرة، أقبل على الحديث، وأصبح حافظ اإلسالم في عصره، األعالم 

 م.2002علي بن فارس، الزركلي، الناشر: دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر 

 هـ.1379، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: محب الدين الخطيب الناشر: دار المعرفة، بيروت 9/135الباري  . فتح14

. بدر الدين العيني: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ، عالمة، من كبار المحدثين، ولي في 15

   .7/163الحنفية، توفي بالقاهرة، األعالم  القاهرة الحسبة وقضاء

 ، تأليف: بدر الدين العيني الحنفي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.29/221. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 16

 .6. تقدم تخريجه ص 17

 .23. التربية اإلسالمية لألوالد منهجا وهدفا وأسلوبا ص18

. ابن بطال: علي بن خلف بن بطال البكري، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث 19

، تأليف: االمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 18/47العناية التامة، مات سنة تسع وأربعين وأربع مائه، سير أعالم النبالء 

 . 4/285األعالم  –م 1985 -هـ 1405األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة تحقيق: شعيب 

، تأليف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 7/182. شرح صحيح البخاري البن بطال 20

 م.2003 -هـ 1423األولى: الرياض، الطبعة  -إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد، السعودية 

 .29/221. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 21

 .24. التربية اإلسالمية لألوالد منهجا وهدفا وأسلوبا ص22

 -هـ 1403، تأليف: عبد هللا ناصح علوان، الناشر: مطبعة دار السالم، القاهرة، الطبعة السادسة، 42. تربية األوالد في اإلسالم ص23

 م.1983
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 الجمال: /4 

حب الجمال فطرة اإلنسان، لذا حث اإلسالم الخاطب على رؤية مخطوبته لعله يجد ميالً تجاهها      

، كما (24)سدية أو معنوية وذلك حرصاً على استقرار الحياة المستقبلية لكليهماأو يتعرف على عيوب ج

ْنَها بَْعَض َما  جاء في الحديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "إِّذَا َخَطَب أََحدُُكْم اْلَمْرأَةَ فَقَدََر أَْن يََرى مِّ

َها فَْليَْفعَلْ   " .(25)يَْدُعوهُ إِّلَى نَِّكاحِّ

كان عقد النكاح ألجل المال وكان أقوى الدواعي إليه فالمال إذن هو المنكوح،  : فإن(26)قال الماوردي

فإن اقترن بذلك أحد األسباب الباعثة على االئتالف جاز أن يثبت العقد وتدوم األلفة وإن تجرد عن 

 غيره فأخلق بالعقد أن ينحل وباأللفة أن تزول سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء، وإن كان العقد رغبة

في الجمال فذلك أدوم ألفة من المال ألن الجمال صفة الزمة والمال صفة زائلة فإن سلم الحال من 

اإلدالل المفضي للملل دامت األلفة واستحكمت الوصلة وقد كرهوا شدة الجمال البارع لما يحدث عنه 

 . (27)من شدة اإلدالل المؤدي إلى قبضة اإلذالل

 

 وطلب الخير واالستعاذة من الشر في أول لقاء بزوجته:المطلب الثاني: أن يدعو بالبركة 
من تعاليم الشرع اإلسالمي أن أول لقاء بين األبوين ينبغي أن يبدأ بذكر هللا، فيضع الرجل يده على     

ناصية زوجته ويقول: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما 

: قوله: "اللهم إني أسألك خيرها": أي: خير ذاتها، "وخير ما (29)لشوكاني"، قال ا(28)جبلتها عليه

جبلتها عليه": أي: من األخالق البهية والصفات الحميدة، "ومن شر ماجبلتها عليه": أي: من األفعال 

 . (30)المردية واألوصاف القبيحة واألخالق الذميمة

 

 رجل لزوجته محافظة  على الطفل.المطلب الثالث: المحافظة على األذكار عند مجامعة ال

من تعاليم الدين اإلسالمي التي وجه الشارع اآلباء اليها: اتخاذ الوسائل التي تكون بها حماية الطفل 

وصيانته من نزعات الشيطان، وذلك بالدعاء عند الجماع رجاء الولد الصالح، كما جاء في الحديث 

نَّ أحدهم يقول حين يأتي أهله باسم هللا، اللهم جنبني قال: "أما لو أ -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 

 ".(31)الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا

قال ابن بطال: قال المهلب: فيه أن الدعاء يصرف البالء ويعتصم به من نزعات الشيطان وأذاه، وقال 

، ورجونا له دوام -صلى هللا عليه وسلم -جماع أهله كان قد اتبع سنة النبيالطبرى: فإذا قال ذلك عند 

 .(32)األلفة

                                                 
 .24السابق ص. المصدر 24

، تأليف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني، تحقيق: شعيب األرنؤوط ومحمد 2/228. أخرجه أبو داود في سننه 25

ُجلِّ يَْنُظُر إِّلَى الْ  12م، 2009 -هـ 1430كامل قره، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة األولى  يدُ كتاب النكاح بَاٌب فِّي الرَّ َمْرأَةِّ َوُهَو يُرِّ

يَجَها، رقم   .2082تَْزوِّ

. الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن، من العلماء الباحثين، إصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، ولد في البصرة، وانتقل 26

 . 4/327ألعالم هـ. ا450إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة، وكان يميل إلى مذهب االعتزال، توفي سنة 

دار الكتب العلمية، الطبعة األولى  :أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الناشر ، تأليف:130. أدب الدينا والدين ص27

 م.1978 -هـ 1407

 .2160رقم  1/655. أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في جامع النكاح 28

ن محمد بن عبد هللا، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، نشأ بها، وولي قضاءها ومات . الشوكاني: هو محمد بن علي ب29

 . 6/298هـ. األعالم 1250حاكما بها سنة 

، تأليف: أبو الحسن عبيد هللا بن محمد عبد السالم بن حسام الدين المباركفوري، الناشر: 8/199. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 30

 م. 1984 -هـ 1404دارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، الهند، الطبعة: الثالثة، إ

 .4870رقم 5/1982باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله  66كتاب النكاح  70. أخرجه البخاري في صحيحه 31

 .7/283. شرح صحيح البخاري البن بطال 32
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قال القاضي: قيل المراد بأنه ال يضره أنه ال يصرعه شيطان وقيل ال يطعن  :(33)قال اإلمام النووي

 .(34)فيه الشيطان عند والدته

الشيطان": يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته "لم يضره -عليه السالم -: وقوله (35)وقال ابن دقيق العيد

الضرر الديني. ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني. بمعنى أن الشيطان ال يتخبطه، 

وال يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خالف األصل؛ ألنا إذا 

صوما عن المعاصي كلها، وقد ال يتفق ذلك، أو حملناه على العموم اقتضى ذلك: أن يكون الولد مع

أما إذا حملناه على أمر الضرر  -صلى هللا عليه وسلم  -يعز وجوده. وال بد من وقوع ما أخبر عنه 

 .(36)في العقل أو البدن: فال يمتنع ذلك، وال يدل دليل على وجود خالفه، وهللا أعلم

 

 : وتحته أربعة مطالب:المبحث الثالث: اهتمام السنة بالطفل بعد والدته

 المطلب األول: األذان في أذنه اليمنى واإلقامة في أذنه اليسرى.

من التعاليم اإلسالمية التي حثت عليها السنة النبوية التأذين في أذن المولود اليمنى، واإلقامة له في    

ي حديث الصحابي كما جاء ف -صلى هللا عليه وسلم  -أذنه اليسرى، وهي من السنن التي فعلها النبي

 -أذن في أذن الحسن بن علي  -صلى هللا عليه وسلم  -الجليل أبي رافع حيث قال: "رأيت رسول هللا 

 ".(37)حين ولدته فاطمة بالصالة -رضي هللا عنهما 

وسر التأذين وهللا أعلم: أن يكون أول ما يقرع سمع اإلنسان كلماته المتضمنة  :(38)قال ابن قيم الجوزية

لرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في اإلسالم، فكان ذلك كالتلقين له شعار لكبرياء ا

اإلسالم عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر 

 التأذين إلى قلبه وتأثيره به وان لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من

كلمات األذان وهو كان يرصده حتى يولد، فيقارنه للمحنة التي قدرها هللا وشاءها، فيسمع شيطانه ما 

 يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. 

وفيه معنى آخر: وهو أن تكون دعوته إلى هللا وإلى دينه اإلسالم وإلى عبادته سابقة على دعوة  

سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ولغير ذلك من  الشيطان كما كانت فطرة هللا التي فطر عليها

 .(39)الحكم

 

  

                                                 
الحوراني، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين: عالمة بالفقه والحديث. مولده . النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 33

 .8/149هـ. األعالم 676ووفاته في نوا، واليها نسبته، توفي سنة 

 .10/5. شرح النووي على مسلم 34

ه بابن دقيق العيد، قاض، من محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف كأبيه وجد . ابن دقيق العيد: هو35

هـ فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة  695أكابر العلماء باألصول، مجتهد، تعلم بدمشق واالسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة 

 .6/283هـ.، األعالم 702سنة 

صطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، الناشر: مؤسسة ، تأليف: ابن دقيق العيد، تحقيق: م1/397. إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام 36

 م.2005 -هـ 1426الرسالة، الطبعة: الطبعة األولى 

بِّّيِّ يُولَدُ فَيَُؤذَُّن فِّي أُذُنِّهِّ 37  .5105رقم  4/328. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب فِّي الصَّ

مشقي، أبو عبد هللا، شمس الدين، من أركان االصالح االسالمي، . ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الد38

 .6/56هــ، األعالم 751وأحد كبار العلماء. توفي سنة 

، تأليف: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: 31. تحفة المودود بأحكام المولود ص39

 م.1971 -هـ 1391الطبعة األولى دمشق،  –مكتبة دار البيان 
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 الطفل. (40)المطلب الثاني: تحنيك

 -رضي هللا عنهم -واهتم بها، وكان صحابته -صلى هللا عليه وسلم –تحنيك الطفل سنة فعلها النبي   

عنه قال: "ُولد لي غالم،  -رضي هللا -يأتونه بأطفالهم ليحنكهم كما جاء في حديث أبي موسى األشعري

 " .(41)بركة ودفعه إليّ فأتيت به النبي صلى هللا عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بال

"اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند والدته بتمر فإن تعذر  قال الشوكاني: قال النووي:

فما في معناه أو قريب منه من الحلو. قال: ويستحب أن يكون من الصالحين وممن يتبرك به رجال 

 ".(42)كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه

ولعل الحكمة من تحنيك الطفل تقوية عضالت الفم بحركة اللسان مع الحنك مع الفكين بالتلمظ،      

 ". (43)حتى يتهيأ المولود للقم الثدي، وامتصاص اللبن بشكل قوي، وحاله طبيعية

 

 المطلب الثالث: اختيار أجمل األسماء للطفل.

شك فيه أن لالسم تأثير نفسي كبير على الطفل، بل ربما يكون يستمر أثره عليه حتى عندما  مما ال    

يكبر، لذلك أوجب اإلسالم عند اختيار اسم الطفل يكون هذا االسم حسناً وذا معنى جيد، لذلك يستحب 

 في التسمية مراعاة بعض األشياء منها: 

مثل: "عبد هللا وعبد  -عز وجل -ها إلى هللاأن يختار للطفل من األسماء أحسنها أجملها وأحب -

صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-الرحمن"، وذلك لما جاء في حديث ابن عمر 

 ".(44): "إن أحب أسمائكم إلى هللا عز وجل عبد هللا وعبد الرحمن-وسلم

 -كما كان يفعل الصحابة الكرام -سلمصلى هللا عليه و-أن يسمي أطفاله باألسماء التي سمى بها النبي  -

رضي هللا  -مثل اسم: "إبراهيم" كما جاء في حديث أبي موسى األشعري -رضي هللا عنهم وارضاهم

، فسّماه إبراهيم، فحنَّكه بتمٍر ودعا -صلى هللا عليه وسلم  -قال: "ولد لي غالٌم، فأتيت به النبي -عنه

: "ُولد -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -نه رضي هللا ع -"، ولحديث أنس (45)له بالبركة

"، ومثل اسم: "يوسف" كما جاء في (46)–عليه السالم  -لي الليلة غالٌم، فسّميته باسم أبي إبراهيم 

 -صلى هللا عليه وسلم  -قال: "سّماني رسول هللا  -رضي هللا عنه-يوسف بن عبد هللا بن سالم  حديث

 -رضي هللا عنه-"، ومثل :"عبد هللا" لحديث أنس(47)ه ومسح على رأسييوسف وأقعدني على حجر

 ".(48)حنَّك ابن أبي طلحة، وسماه: عبد هللا -صلى هللا عليه وسلم  -وفيه: أن النبي 

 عدم تسمية األطفال باألسماء القبيحة التي تمس كرامتهم وتكون مدعاة لالستهزاء والسخرية عليهم. -  

عن التسمي بها، مثل:" أفلح،  -صلى هللا عليه وسلم -األسماء التي نهى النبيأن ال يسمي أطفاله ب -

، قال: "نهانا رسول -رضي هللا عنه  -ورباح، ويسار، ونافع"، لما جاء في حديث سمرة بن جندب 

َي رقيقنا، بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  "، (49): أن نسّمِّ

أَْن يَْنَهى َعْن أَْن يَُسمَّى  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: "أََرادَ النَّبِّيُّ  -رضي هللا عنه  -جابر  ولحديث
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 عبد الرّزاق الحسيني، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، بدون رقم طبعة.
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قُبَِّض لَْم يَقُْل َشْيئًا، ثُمَّ بِّيَْعلَى، َوبِّبََرَكةَ، َوبِّأَْفلََح، َوبِّيََساٍر، َوبِّنَافِّعٍ، َوبِّنَْحوِّ ذَلَِّك، ثُمَّ َرأَْيتُهُ َسَكَت بَْعدُ َعْنَها، فَ 

 ".(50)َولَْم يَْنهَ َعْن ذَلَِّك، ثُمَّ أََرادَ ُعَمُر أَْن يَْنَهى َعْن ذَلَِّك ثُمَّ تََرَكهُ  -صلى هللا عليه وسلم  -َرُسوُل هللا 

قال اإلمام النووي رحمه هللا: يكره التسمية بهذه األسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، وال    

صلى هللا عليه  -وهي كراهة تنزيه ال تحريم، والعلّة في الكراهة ما بيّنه  تختّص الكراهة بها وحدها،

ه لبشاعة الجواب"، وربما أوقع بعض الناس  -وسلم  في قوله: "فإنك تقول: أثمَّ هو؟ فيقول: ال، فَُكرِّ

: أن ينهى عن هذه األسماء، -صلى هللا عليه وسلم  -في شيء من الطيرة، وأما قوله: أراد النبي 

ناه: أراد أن ينهى عنها نهي تحريم، فلم ينه، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في فمع

 .(51)األحاديث الباقية

عن التسمي بها، مثل:  -صلى هللا عليه وسلم -أن ال يسمي أطفاله باألسماء المحرمة التي نهى النبي -

 -صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي  -عنه  رضي هللا -"ملك األمالك" لما جاء في حديث أبي هريرة 

ى َملَِّك األَْمالكِّ  ْندَ هللا َرُجٌل يَُسمَّ  ".(52)قال: "إن أَْخنََع اْسٍم عِّ

قال اإلمام النووي رحمه هللا: واعلم أن التسمي بهذا االسم حرام، وكذلك التَّسمي بأسماء هللا تعالى    

 .(53)ق الخلق، ونحوهاالمختصة به: كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخال

 -صلى هللا عليه وسلم -تغيير األسماء التي نسمي بها أطفالنا وتدل على التزكية كما غيرها النبي -

رضي هللا  -زينب، كما جاء في حديث أبي هريرة  -صلى هللا عليه وسلم -مثل: "برة" سماها النبي

ي نفسها، فسماها رسول هللا : "أن زينب بنت أبي سلمة، كان اسمها برة، فقيل: -عنه  صلى هللا  -تُزّكِّ

 ".(54)زينب-عليه وسلم 

 وسماها جميلة كما جاء في حديث ابن -صلى هللا عليه وسلم -وكذلك اسم "عاصية" بغيره النبي   

ُ َعْنُهَما: أن رسول هللا  َي َّللاَّ غيّر اسم عاصية، وقال: "أنت  -صلى هللا عليه وسلم  -عمر َرضِّ

 ".(55)جميلة

اسم: "حزن" جد سعيد بن المسيب إلى سهل، كما جاء في الحديث -صلى هللا عليه وسلم-وغير النبي    

ي َحْزٌن، قَاَل: بَْل أَْنَت َسْهٌل"، قَاَل: َما أَنَا بُِّمغَيٍِّّر اسْ  ًما عندما سأله عن اسمه: فَقَاَل: َما اْسُمَك؟، قَاَل: اْسمِّ

انِّيهِّ أَبِّي، قَاَل اْبُن اْلُمسَ  ، إلى غير ذلك من األسماء التي غيرها (56)يَّبِّ: فََما َزالَْت فِّينَا اْلُحُزونَةُ بَْعدُ َسمَّ

 .-صلى هللا عليه وسلم-النبي

 

 الطفل. (57)المطلب الرابع: عقيقة

-كما في حديث سلمان بن عامر الضبي –صلى هللا عليه وسلم-العقيقة سنة مؤكدة، سنَّها رسول هللا   

يقُوا  -صلى هللا عليه وسلم -معت رسول هللاقال: س -رضي هللا عنه يقول: "َمَع اْلغاُلَمِّ َعقِّيقَتُهُ، فَأَْهرِّ

يُطوا َعْنهُ األَذَى  ". (58)َعْنهُ دًَما، َوأَمِّ
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ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم: "الغاَُلُم ُمْرتََهٌن بِّعَقِّيقَتِّهِّ      ِّ َصلَّى َّللاَّ يُْذبَُح َعْنهُ يَْوَم السَّابِّعِّ، وَعْن َسُمَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 ".(59)َويَُسمَّى، َويُْحلَُق َرأُْسهُ 

"مرتهن بعقيقته" قال الخطابي: تكلَّم   –صلى هللا عليه وسلم-قال ابن حجر: واختلف في معنى قوله    

دُ أنه إذا لم الناُس في هذا، وأْجودُ ما قيل فيه ما ذَهب إليه أحمدُ بن حْنبَل، قال: هذا في الشفاَعةِّ، يري

فالً لم يَْشفَع في والدَيه وقيل معناه أن العقيقة الزمة ال بد منها فشبه المولود في  يُعَقَّ عنه فمات طِّ

لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل المعنى أنه 

 .(60)مرهون بأذى شعره ولذلك جاء "فأميطوا عنه األذى"

 -قال: عّق رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وبعد أن يعق الطفل يتصدق بوزن شعره فضة، فعن علي 

ة،  -صلى هللا عليه وسلم  نَةِّ شعره فِّضَّ عن الحسن بشاة، وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدَّقي بِّزِّ

 ".(61)قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم

باب حلق رأس المولود يوم سابعه والتصدق بوزنه على الفقراء وهنالك حكم كثيرة من استح     

 والمستحقين منها:

األولى: حكمة صحية: ألن في إزالة شعر رأس المولود تقوية له، وفتحاً لمسام الرأس، وتقوية كذلك 

 لحاسة البصر والشم والسمع.

ابيع التكافل االجتماعي، الثانية: حكمة اجتماعية: ألن التصديق بوزن شعره وفضه، ينبوع آخر من ين

 . (62)وفي ذلك قضاء على الفقر، وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم في ربوع المجتمع

أما مقدار ما يذبح في العقيقة، فالسنة أن يذبح عن الغالم شاتان، وعن الجارية شاةٌ لحديث عمرو     

هِّ فَْليَْنُسْك َعْنهُ: َعْن اْلغاَُلمِّ َشاتَانِّ ابن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: "َمْن أََحبَّ أَْن يَْنُسَك َعنْ   َولَدِّ

يَةِّ َشاةٌ (63)ُمَكافَأَتَانِّ  "، هذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: "َمْن ُولِّدَ لَهُ َولَدٌ فَأََحبَّ أَْن (64)، َوَعْن اْلَجارِّ

، َوَعنِّ  يَةِّ َشاةٌ  يَْنُسَك َعْنهُ فَْليَْنُسْك: َعنِّ اْلغاُلَمِّ َشاتَانِّ ُمَكافِّئَتَانِّ  ".(65)اْلَجارِّ

 

 المبحث الرابع: اهتمام السنة بالطفل من سن السابعة إلى مرحلة البلوغ: وتحته ستة مطالب:

 المطلب األول: تعويذ الطفل وحبسه عند لحظة مغيب الشمس 

، في تعويذ أطفاله -صلى هللا عليه وسلم -من األسباب المعينة على صالح األوالد اتباع سنة النبي     

يعوذ الحسن والحسين فيقول: "أعيذكما بكلمات هللا التامة من كل  -صلى هللا عليه وسلم -كما كان

ثم يقول: "إن أباكما إبراهيم عليه الصالة والسالم كان  (،67)، ومن كل عيٍن المه(66)شيطان وهامة

"، فالتعويذ فيه حفاظاً عليهم من سهام األعين والحسد، (68)يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السالم

 في الطفل  -بإذن هللا-وسهام إبليس ووسوسته، فكل هذه جنود ال نراها، ولكن لها تأثيرات 

صلى هللا عليه -وينبغي تعويذ األطفال في أول الليل، ألنه وقت انتشار الشياطين، كما قال الرسول    

و أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من : "إذا كان جنح الليل أ-وسلم

الليل فحلوهم فأغلقوا األبواب واذكروا اسم هللا فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا 
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د "، فالشاه(69)اسم هللا وخمروا آنيتكم واذكروا اسم هللا ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم

أنه قبيل المغرب يكف الصبيان عن الخروج حتى ال يبطش بهم الجان، وكذلك يمنع الصبيان من 

الخروج في هذا الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين كما قال الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: 

 ".(70)"فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم

على الصبيان عند انتشار الجن أن تلم  -عليه وسلم  صلى هللا -قال ابن بطال: قال المهلب: خشى النبي

بهم فتصرعهم، فإن الشيطان قد أعطاه هللا قوة على هذا، وقد علمنا رسول هللا أن التعرض للفتن مما 

ال ينبغي، فإن االحتراس منها أحزم، على أن ذلك االحتراس ال يرد قدًرا ولكن لتبلغ النفس عذرها، 

 .(71)لوم نفسه في التقصير ولئال يسبب له الشيطان إلى

قال العيني: قال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في ذلك الوقت ألن النجاسة التي يلوذ بها     

الشياطين موجودة معهم غالبا، والذكر الذي يستعصم به معدوم عندهم، والشياطين عند انتشارهم 

ي ذلك الوقت، والحكمة في انتشارهم حينئٍذ يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذلك خيف على الصبيان ف

أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ ألن الظالم أجمع لهم من غيره، وكذلك كل سواد، 

 .  (72)ويقال إن الشياطين تستعين بالظلمة وتكره النور وتشأم به

 

 المطلب الثاني: تعليمه آداب األكل.
لطعام والشراب، فينبغي أن نعلمها أطفالنا، ونراقبهم حتى يتعلموها بينت لنا السنة النبوية آداب ل    

 (73)قال: كنت غالماً في حجر -رضي هللا عنه -ويشبوا عليها، منها ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمه

صلى هللا -فقال لي رسول هللا (74)وكانت يدي تطيش في الصحفة-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا

 ".(75)غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مّما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد: "يا -عليه وسلم

 فمن حديث عمر بن أبي سلمة يمكن تلخيص آداب الطعام في االتي: 

ابن بطال: التسمية على الطعام سنة مؤكدة؛  قبل البدء في األكل، قال -عز وجل –أن يسمي هللا  -

أو  -ن نسى أن يسمى هللا في أول طعامه فليسم هللا في آخره لقوله عليه السالم: "يا غالم، سم هللا"، فإ

 ".(76) وليقل: بسم هللا أوال وآخر -متى ذكر 

أال يأكل الطعام إال بيمينه بعد ذكر اسم هللا تعالى ويأكل، قال ابن بطال: قال الطبري: في هذا الحديث  -

مانعة من استعمالها، ومثله األخذ ال يجوز األكل والشرب باليد اليسرى إال لمن كانت بيمين عله 

. قال العيني: أما األكل باليمين فقد ذهب بعضهم إلى أنه (77)واإلعطاء بها والرفع والوضع والبطش

واجب، لظاهر األمر، ولورود الوعيد في األكل بالشمال، ففي صحيح مسلم، من حديث سلمة بن 

قال ال أستطيع فما منعه إال الكبر فقال ال األكوع أن النبي رأى رجال يأكل بشماله فقال كل بيمينك 

 ".(79()78)استطعت فما رفعها إلى فيه بعد

قال ال تأكلوا بالشمال فإن  -صلى هللا عليه وسلم-وروى مسلم من حديث جابر عن رسول هللا    

 .(80)الشيطان يأكل بالشمال
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أدب الطعام إال أن يكون الطعام وفيه أن األكل مما يليه من  أال يأكل إال مما يليه. قال ابن بطال: -

 . (81)ألوانًا مختلفة فال بأس من أيها شاء

فيه تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه، وهذه األوامر كلها على  قال القرطبي:

لة، والمكارم المستحسنة، واألصل فيما كان من هذا الباب: الترغيب،  الندب؛ ألنَّها من المحاسن المكّمِّ

 .(82)والنَّدب

 أما آداب الشراب فقد وردت في أحاديث أخرى فمن هذه اآلداب:

أنه نهى أن يشرب  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه -اال يشرب قائماً لحديث أنس -

قال  "، وهو من المسائل الخالفية بين العلماء، وهل النهي هنا للتحريم أم للتنزيه،(83)الرجل قائما

عن الشرب قائماً،، وفى الحديث  -عليه السالم  -: وذكر مسلم األحاديث في نهيه (84)ي عياضالقاض

"، وذكر مسلم حديث ابن عباس: "سقيت النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم (85)اآلخر: "فمن نسى فليستقئ

عمر وعثمان "، قال اإلمام: اختلف الناس في الشرب قائماً، فأجازه (86)من زمزم فشرب وهو قائم

ومالك ابن أنس، وكرهه آخرون لهذا الحديث المذكور في  -رضى هللا عنهم  -وعلى وجمهور الفقهاء 

كتاب مسلم، وحجة الجمهور قوله هاهنا: "شرب من زمزم وهو قائم "، وما خّرجه البخاري والترمذي 

أحدهم أن يشرب وهو  أنه شرب قائماً وقال: " إن ناساً يكره -رضى هللا عنه  -وأبو داود عن علي

 ".(88()87)قائم وإني رأيت رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم فعل كما رأيتموني فعلت

قال: نهى النبي صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه-وأن ال يشرب من في السقا: لحديث أبي هريرة  -

ين العلماء، وهل النهي هنا للتحريم ، وهو كذلك من المسائل المختلف فيها ب(89)أن يشرب من في السقاء

أم للتنزيه قال ابن حجر: وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه ال للتحريم، كذا قال، وفي نقل 

االتفاق نظر لما سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: 

 ".(90)"لم يبلغني فيه نهي

من أنه ال يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف  الحكمة من النهي عن ذلك فمنها:أما    

السقاء فيدخل فم الشارب وهو ال يشعر، وهذا يقتضي أنه لو مأل السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم 

السقا  ربطه ربطا محكما ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه ال يتناوله النهي، وأن الشرب من في

داخل اإلناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من ينتنه، خاصة إذا كان من يشرب يتنفس 

القربة داخل فمه من غير مماسة فال، ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه 

 .(91)أكثر من حاجته فال يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه

عن  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال نهى رسول هللا   -رضي هللا عنه -لخدريولحديث أبى سعيد ا   

 .(93)األسقية أن يشرب من أفواهها (92)اختناث
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عن اختناث األسقية "، واختناثها  -صلى هللا عليه وسلم-قال القاضي عياض: وقوله: " نهى رسول هللا 

لمة من التكسر والتثني واللين، ومنه سمى أن يُقَلََب برأسها ثم يشرب منه، قال اإلمام: أصل هذه الك

الرجل المشبه بالنساء في طبعه وكالمه مخنثاً؛ لتكسره ولين معاطفة، ويحتمل أن يكون نهى عنها لئال 

ينال الشارب أذًى مما يكون في الماء وال يشعر به؛ ألنه يشرب ما ال يبصر، أو يكون ذلك ألنه يغير 

 .(94)اربرائحة السقاء بما يكتسبه نكهة الش

قال: قال رسول  -رضي هللا عنه -وأن ال يتنفس في اإلناء: لحديث عبد هللا بن أبي قتادة، عن أبيه -

هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فال يتنفس في اإلناء، وإذا أتى الخالء فال يمس ذكره بيمينه، 

 .(95)وال يتمسح بيمينه

في اإلناء: أن ال يجعل نفسه داخل اإلناء، وليس المراد أن قال ابن حجر: والمراد بالنهي عن التنفس 

يتنفس خارجة طلب الراحة، واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد، وقال عمر بن عبد 

 ".(96)العزيز إنما نهى عن التنفس داخل اإلناء فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد

ى عنه كما نُهى عن النفخ في اإلناء، وإنما السنة إراقة القذى من قال ابن بطال: التنفس في اإلناء منه

 . (97)اإلناء ال النفخ فيه، وال التنفس، لئال يتقذره جلساؤه

 

 المطلب الثالث: تنشئته على العقيدة الصحيحة.
إن مرحلة الطفولة من أهم المراحل في مجال تربية األبناء، ال سيما أنها مرحلة تأسيس وغرس      

صلى هللا عليه  –ادات الحسنة وترسيخ العقيدة السليمة في قلب الطفل، وهذا ما كان يفعله النبي الع

ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنهما –وسلم كما جاء في حديث ابن عباس  قَاَل: ُكْنُت َخْلَف النَّبِّّيِّ َصلَّى َّللاَّ

َ، فَقَاَل لِّي: يَا ُغاَلُم إِّنِّّي أَُعلُِّّمَك َكلَِّماتٍ  ْدهُ تَُجاَهَك، إِّذَا َسأَْلَت فَاْسأَلِّ َّللاَّ َ تَجِّ َ يَْحفَْظَك، اْحفَظِّ َّللاَّ : اْحفَظِّ َّللاَّ

ةَ لَوِّ اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك بَِّشْيٍء، لَْم  ِّ، َواْعلَْم أَنَّ اأْلُمَّ ْن بِّاَّللَّ  يَْنفَعُوَك إِّالَّ بَِّشْيٍء قَدْ َوإِّذَا اْستَعَْنَت فَاْستَعِّ

 ُ وَك إِّالَّ بَِّشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ وَك بَِّشْيٍء، لَْم يَُضرُّ ُ لََك، َوإِّنِّ اْجتََمعُوا َعلَى أَْن يَُضرُّ  َعلَْيَك، ُرفِّعَتِّ َكتَبَهُ َّللاَّ

-هذا الحديث عندما وصل إلى قول النبي (99)".ولما شرح ابن رجب الحنبلي(98)اأْلَْقاَلمُ َوَجفَّتِّ الصُُّحفُ 

ةَ لَوِّ اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك بَِّشْيٍء، لَْم يَْنفَعُوَك إِّالَّ بَِّشْيٍء قَدْ - عليه وسلمصلى هللا : "َواْعلَْم أَنَّ اأْلُمَّ

 ُ وَك إِّالَّ بَِّشْيٍء قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ وَك بَِّشْيٍء، لَْم يَُضرُّ ُ لََك، َوإِّنِّ اْجتََمعُوا َعلَى أَْن يَُضرُّ  َعلَْيَك، ُرفِّعَتِّ َكتَبَهُ َّللاَّ

ُحُف" قال: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا األصل، وما ذكر قبله وبعده،  اأْلَْقاَلمُ َوَجفَّتِّ الصُّ

فهو متفرع عليه، وراجع إليه، فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه إال ما كتب هللا له من خير وشر، ونفع 

لمقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن هللا وحده هو الضار وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خالف ا

النافع، المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل، وإفراده بالطاعة، وحفظ حدوده، فإن 

المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم هللا من يعبد من ال ينفع وال يضر، 

شيئا، فمن يعلم أنه ال ينفع وال يضر، وال يعطي وال يمنع غير هللا، أوجب له ذلك وال يغني عن عابده 

إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء، وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، 

وأن يتقي سخطه، ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده باالستعانة به، والسؤال له، وإخالص 

اء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخالف ما كان المشركون عليه من إخالص الدعاء له عند الدع

الشدائد، ونسيانه في الرخاء، ودعاء من يرجون نفعه من دونه، قال هللا عز وجل: ﴿قُْل أَفََرأَْيتُْم َما 
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ُ بُِّضّرٍ َهْل ُهنَّ كَ  ِّ إِّْن أََرادَنَِّي َّللاَّ ْن دُونِّ َّللاَّ َكاُت تَْدُعوَن مِّ هِّ أَْو أََرادَنِّي بَِّرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمسِّ فَاُت ُضّرِّ اشِّ

لُوَن﴾ ُ َعلَْيهِّ يَتََوكَُّل اْلُمتََوّكِّ  .(101()100) َرْحَمتِّهِّ قُْل َحْسبَِّي َّللاَّ

 

 المطلب الرابع: أمره بالصالة إذا بلغ سبعا  وضربه عليها إذا بلغ عشرا .
الذي ينظر إلى السنة النبوية يرى أنها تدرجت في تأسيس عبادة الصالة لدى الطفل المسلم وجعلتها   

 على مراحل، مراعبة في ذلك سنه وادراكه، ويمكن تلخيص هذه المراحل في األتي:

بِّىَّ بِّالصَّالَةِّ إِّذَا بَلَ  -صلى هللا عليه وسلم -مرحلة األمر بالصالة: لقوله - نِّينَ "ُمُروا الصَّ "، (102)َغ َسْبَع سِّ

فيبدأ الوالدان بتوجيه األوامر للطفل بأن يقف معهما في الصالة وذلك في بداية وعيه وإدراكه، السيما 

وأن الطفل في هذه المرحلة يعتمد على المحاكاة والتقليد والقدوة والتلقين فإن أقاما الصالة فعل مثلهما 

 ".(103)وانطبعت في ذهنه تلك الصورة مدى الحياة

مرحلة تعليم الطفل الصالة: حيث يبدأ الوالدان بتعليم الطفل أركان الصالة وواجباتها ومفسداتها،  -

فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلم األطفال ما يحتاجونه في الصالة، مثلما فعل مع الحسن بن 

ِّ  -ضي هللا عنهما-علي ر َكلَِّماٍت أَقُولُُهنَّ فِّي قُنُوتِّ  -وسلم صلى هللا عليه-قال: "َعلََّمنِّي َرُسوُل َّللاَّ

ْك لِّي  نِّي فِّيَمْن َهدَْيَت َوَعافِّنِّي فِّيَمْن َعافَْيَت َوتََولَّنِّي فِّيَمْن تََولَّْيَت َوبَارِّ :" اللَُّهمَّ اْهدِّ تْرِّ فِّيَما أَْعَطْيَت اْلوِّ

ى َوالَ يُْقَضى َعلَْيَك َوإِّنَّ  زُّ َمْن َعادَْيَت تَبَاَرْكَت َوقِّنِّى َشرَّ َما قََضْيَت إِّنََّك تَْقضِّ لُّ َمْن َوالَْيَت َوالَ يَعِّ هُ الَ يَذِّ

 ".(104)َربَّنَا َوتَعَالَْيتَ 

 مرحلة األمر بالصالة والضرب على تركها:  -

بِّىَّ بِّالصَّالَةِّ إِّذَا -صلى هللا عليه وسلم-وتبدأ في سن العاشرة من عمر الطفل، لقوله        :" ُمُروا الصَّ

بُوهُ َعلَْيَهابَلََغ سَ  نِّيَن فَاْضرِّ نِّيَن َوإِّذَا بَلََغ َعْشَر سِّ "، فإذا قصر في صالته أو تهاون وتكاسل في (105)ْبَع سِّ

أدائها ، فعند ذلك يجوز للوالدين استخدام الضرب تأديباً له على ما فرط في حق نفسه، وعلى ظلمه 

 ". (106)لها بإتباع سبل الشيطان

المعلم المربي المشفق ال ضرب المنتقم، وذلك لكي يضعوا الطفل وينبغي أن ويكون الضرب ضرب   

في موقع الجدية وليعلم أن هذا األمر جدّ ال هزل فيه، فعل ال قول، ويشترط في الضرب أن يؤلم 

 ".(107)بعض الشيء ال أن يشوه أو يجرح

: يدل على :"إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"-صلى هللا عليه وسلم-قال الخطابي: قلت قوله   

إغالظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول، إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد 

عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله 

 .(108)العلماء أشد من القتل

 -صلى هللا عليه وسلم-قول لهم أن رسولنا وينبغي كذلك أن نفهم الطفل سبب الضرب، كأن ن     

 وقدوتنا هو من أمر أن يضرب الطفل، ونذكر لهم نص الحديث، ونفهمهم معناه.

 مرحلة اصطحاب األطفال إلى المساجد لصالة الجماعة. -
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على األبوين أن يعودا الطفل ارتياد المسجد في الجمعة وغيرها من أجل حسن تربيته إذ هو بذاك 

 فوائد كثيرة منها:يحصل على 

 * عندما يبلُغ، يكون معتاداً على إقامة صالة الجمعة. 

 * يحس بقوة ارتباطه بجماعة المصلين من المؤمنين الذين هم أبناء مجتمعه في الحي والبلدة.

* تصيغ صالة الجماعة في المسجد الطفل صياغة ُخلقيه، فيتشكل لديه إحساس يومي بتفقد إخوانه 

 لصالة جماعة معه، وبذا يتكون عنده الدافع لالهتمام بشؤون الناس عامة.المواظبين على ا

 * ينمو عنصر األخوة الصادقة، فيشعر الطفل بأنه أخ قريب لكل الذين صلوا معه في المسجد.

* يتعلم الطفل بصالة الجماعة في المسجد الترتيب والتنظيم وتوحيد الصفوف المعبرة عن وحدة 

 القلوب.

 " .(109) آداب السماع الى الوعظ واإلرشاد* يجيد الطفل 

 

 .-صلى هللا عليه وسلم-وتعليمه سنة النبي  -عز وجل-المطلب الخامس: تحفيظه كتاب هللا 

قال عبد هللا علوان: إنه ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح عليه أولها، فإذا كان صالح أول هذه     

زتها باإلسالم فكرةً وسلوكاً وتحقيقاً، فآخر هذه األمة ال تصل األمة بالقرآن تالوةً وعمالً وتطبيقاً، وع

إلى مراتب الصالح، وال تتحقق مظاهر العزة، إالّ أن نربط أوالدنا بهذا القرآن الكريم فهماً وحفظاً 

أن تهيئ ألوالدك وبناتك  –أخي المربي  –وتالوة وتفسير وتخشعاً وعمالً وسلوكاً وأحكاماً، فاحرص 

لقرآن الكريم سواء أكان التعليم لهم في البيت أو في المسجد، أو في مراكز تعليم القرآن من يعلمهم ا

 الكريم.

واعلم أنك إذا قمت بهذه المهمة على وجهها الصحيح، فتكون قد قمت بواجب المسؤولية نحو ولدك 

 ً  . (110)وربطته بالقرآن روحاً وفكراً وتالوة وعمالً وأحكاما

ليم أوالدنا السنة النبوية المطهرة ألنها التطبيق العملي والبيان القوي للتربية كذلك يحب االهتمام بتع  

صلى هللا -اإلسالمية للشيء، فكل بحث في تربية الطفل نجد له أصالً ومنبعاً من إرشاد المربي األكبر

 صلى هللا –فالحديث الشريف ذو أثر كبير في اإليمان والسلوك، وإن أحاديث الرسول  -عليه وسلم

  (.111)لها أثر كبير في بناء النفس والروح الجهادية، فهي تجذب وتصقل وتقود –عليه وسلم 

ال بد للمربي أو الوالدين أن يهتما أثناء تالوة الطفل بتفسير موجز بسيط للقرآن حتى تفتح معاني     

ويجذبها  القرآن قلب وعقل الصغير، كما أن للقرآن تأثير كبير على النفس البشرية عامة، يهزها

ويحرك أعماقها، وكلما اشتدت النفس صفاًء كلما ازدادت تأثيراً، والطفل أقوى الناس صفاًء، وفطرته 

ما زالت نقية، والشيطان ما زال في كبوته تجاهها، وإذا تأملنا اآليات المكية وجدناها قصيرة تتناسب 

اً متكامالً بأسطر قليلة، سهلة مع نفسه القصير، باإلضافة إلى قصار السور التي تقدم للطفل موضوع

  (.112)الحفظ، قوية التأثير

 

 .-صلى هللا عليه وسلم -المطلب السادس: تربيته على محبة النبي 

إنَّ حب الرسول صلى هللا عليه وسلم واجب على كل مسلم، وهو يأتي بعد ُحبِّّهِّ هلل سبحانه وتعالى،    

للعبد كما في قوله تعالى:﴿ قُْل  -عز وجل –بة هللا تؤدي إلى مح -صلى هللا عليه وسلم –بل أن محبته 

يٌم﴾ ُ َغفُوٌر َرحِّ ُ َويَْغفِّْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ َ فَاتَّبِّعُونِّي يُْحبِّْبُكُم َّللاَّ بُّوَن َّللاَّ إِّْن ُكْنتُْم تُحِّ
، وأن نعلمه أن محبة (113)

مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، كما جاء في حديث  -صلى هللا عليه وسلم –النبي 
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ُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ -قَاَل: قَاَل النَّبِّيُّ  -رضي هللا عنه -أَنٍَس  ْن  -َصلَّى َّللاَّ ُن أََحدُُكْم َحتَّى أَُكوَن أََحبَّ إِّلَْيهِّ مِّ اَل يُْؤمِّ

ينَ َوالِّ  هِّ َوالنَّاسِّ أَْجَمعِّ هِّ َوَولَدِّ  ". (114)دِّ

، ألنه قد جمع -صلى هللا عليه وسلم -قال أبو الزناد: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه  قال ابن بطال:

في هذه األلفاظ اليسيرة معانى كثيرة، ألن أقسام المحبة ثالثة: محبة إجالل وعظمة كمحبة الوالد، 

ولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس، فحصر صنوف ومحبة شفقة ورحمة كمحبة ال

المحبة. ومعنى الحديث، وهللا أعلم: أن من استكمل اإليمان علم أن حق الرسول وفضله آكد عليه من 

حق أبيه وابنه والناس أجمعين، ألن بالرسول استنقذ هللا أُمته من النار وهداهم من الضالل، فالمراد 

 .(115)-صلى هللا عليه وسلم -لنفس دونه بهذا الحديث بذل ا

صلى هللا عليه -، فكانوا يحبون النبي -رضي هللا عنهم-وهذا الحب تربى عليه أبناء الصحابة الكرام    

حبا شديدا ويدافعون عنه، بل ويقاتلون من يسبه كما جاء في قصة أبناء عفراء، عن عبد  -وسلم

ينِّي َوَعْن قَاَل: "بَيْ  -رضي هللا عنه-الرحمن ابن عوف ّفِّ يَْوَم بَْدٍر فَنََظْرُت َعْن يَمِّ نَا أَنَا َواقٌِّف فِّي الصَّ

نْ  يثٍَة أَْسنَانُُهَما تََمنَّْيُت أَْن أَُكوَن بَْيَن أَْضلََع مِّ ْن اأْلَْنَصارِّ َحدِّ َمالِّي فَإِّذَا أَنَا بِّغاَُلَمْينِّ مِّ ُهَما فَغََمَزنِّي أََحدُُهَما شِّ

ِّ فَقَاَل يَا َعّمِّ َهْل  ي قَاَل أُْخبِّْرُت أَنَّهُ يَُسبُّ َرُسوَل َّللاَّ ُف أَبَا َجْهٍل قُْلُت نَعَْم َما َحاَجتَُك إِّلَْيهِّ يَا اْبَن أَخِّ تَْعرِّ

ي َسَوادَهُ َحتَّى يَُموتَ  ُق َسَوادِّ هِّ لَئِّْن َرأَْيتُهُ اَل يُفَارِّ ي بِّيَدِّ ي نَْفسِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َوالَّذِّ نَّا  اأْلَ َصلَّى َّللاَّ ْعَجُل مِّ

ثْلََها َفلَْم أَْنَشْب أَْن نََظْرُت إِّلَى أَبِّي َجْهٍل يَُجوُل فِّ  ْبُت لِّذَلَِّك فَغََمَزنِّي اآْلَخُر فَقَاَل لِّي مِّ ي النَّاسِّ قُْلُت فَتَعَجَّ

َما فََضَربَاهُ حَ  ي َسأَْلتَُمانِّي فَاْبتَدََراهُ بَِّسْيفَْيهِّ بُُكَما الَّذِّ ِّ أاََل إِّنَّ َهذَا َصاحِّ تَّى قَتاََلهُ ثُمَّ اْنَصَرفَا إِّلَى َرُسولِّ َّللاَّ

ْنُهَما أَنَا قَتَْلتُهُ فَ  ٍد مِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم فَأَْخبََراهُ فَقَاَل أَيُُّكَما قَتَلَهُ قَاَل ُكلُّ َواحِّ قَاَل َهْل َمَسْحتَُما َسْيفَْيُكَما َصلَّى َّللاَّ

و ْبنِّ اْلَجُموحِّ َوَكانَا ُمعَاذَ ْبَن َعْفَراَء قَااَل اَل فَنََظَر فِّي السَّْيفَْينِّ فَ  اَلُكَما قَتَلَهُ َسلَبُهُ لُِّمعَاذِّ ْبنِّ َعْمرِّ قَاَل كِّ

و ْبنِّ الَجُموحِّ   ".(116)َوُمعَاذَ ْبَن َعْمرِّ

ففي هذا الحديث نجد أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، لما سأال عن أبي جهل وأردا    

صلى هللا -ولرسوله  -عز وجل -وغضبا هلل -صلى هللا عليه وسلم-ب حبهما للنبي قتله، كان ذلك بسب

ألنه كان يسبه، قال القاضي عياض: وفى هذا الحديث من الفقه: أن المبادرة والسبق  -عليه وسلم

 لقولهما: "إنه سب رسول هللا -َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم  -ولرسوله  -سبحانه  -للفضائل والغضب هلل 

  ".(117)َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ 

 

 الخاتمة

 :خاتمة البحث

 :توصلت من خالل هذا البحث إلى العديد من النتائج، أهمها ما يأتي

 .خلل التربية الشخصية للمسلم اليوم إن الجهل بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أسباب -

 .من المناهج التربية األخرى إن المنهج النبوي في التربية تميز عن غيره -

 . إن أول الخطوات لتربية إسالمية ناجحة اختيار الزوجة الصالحة -

 .إن المحافظة على األذكار النبوية وتطبيقها فيه حفظ لإلنسان وذريته -

 .إن هنالك أوقات تنتشر فيها الشياطين بكثرة، لذلك تؤذي كل من تقابله في هذه األوقات -

 .السنن النبوية المهمة؛ إذ أن تركها ربما يؤدي إلى نتائج غير مرضية لألبإن العقيقة من  -

إن السنة النبوية بينت لنا منهجا واضحا في تسمية األطفال، وأنه يجوز تغيير األسماء بعد التسمي  -

 .بها كما كان يفعل النبي صلى هللا عليه وسلم

 .والحمد هلل رب العالمينهذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، 
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باب من لم يخمس األسالب ومن قتل قتيال فله سلبه من غير أن يخمس وحكم اإلمام  18كتاب الخمس  61. أخرجه البخاري في صحيحه 116

 .2972رقم  3/1144فيه 

 .6/65م . إكمال المعلم بفوائد مسل117



 

 133 عبده فضل هللا... .التربية الشخصية للمسلم من خالل السنة النبوية

 

 

 

 النتائج والتوصيات

 :وختمت البحث بذكر النتائج والتوصيات، وهي

 :النتائج –أ 

إن منهج السنة النبوية في التربية تميز عن غيره من المناهج التربوية األخرى لشموله لمختلف  -1

 .البشرية أبعاد حياة اإلنسان الدينية والدنيوية وعنايته الكاملة بجميع نواحي النفس

أن كل تربية سابقة تعنى بجانب واحد من جوانب الشخصية اإلنسانية على حساب الجانب األخر،  -2

 . أو تهتم بإحدى الطاقات قابل إهمال غيرها

 .إن من أهم خطوات التربية الصحيحة للطفل االختيار الصحيح للزوجة -3

 . إن من أسس اختيار الزوجة ترجيح ذات الدين على غيرها -4

إن أكثر األوقات التي تنتشر فيها الشياطين وقت مغيب الشمس، لذلك حثت السنة النبوية على  -5

 .مرت ساعة تركناهم نحبس األطفال في هذا الوقت، فإ

 

 :التوصيات –ب 

 . االهتمام باألطفال في مرحلة الطفولة -1

حلة الطفولة تعتبر مرحلة غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في الجيل الناشئ، ال سيما أن مر -2

 .تأسيس وبناء

 .االكثار من المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تناقش التربية اإلسالمية الصحيحة -3

 .باء على اختيار أجمل األسماء للطفل وأحبها إلى هللا عز وجلحث اآل -4

وتعليمهم سنة النبي صلى باء على مساعدة األطفال وتعويدهم على حفظ كتاب هللا عز وجل حث اآل -5

 .هللا عليه وسلم
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