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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 
 
 

 حسن محمد أ.م. أديب

 

هلل الذي خلؽ أبانا مف طػنف  جعلػؿ منػن بنػات جبنػنف  ا ػانجا ذرنػث م,ػجار نف  الحمد
بال,جحنػػد عمنػػع اللبػػاد  ا انػػت جانػػث اىنعػػاد  جن ػػ   ػػف ال ػػرؾ  جبػػال،نف  جأمػػر أطفػػاا

جاىلحػػاد  امػػن ـ مػػف ط،ػػ  جحػػاد  امربػػؿ هػػفج, ـ بالبر ػػاف  إف اهلل الػػن اىنػػس جالعػػاف  
جاآلؿ  جاف مػػػاب اللهػػػاة الننػػػراف  جم ػػػجت الم,صػػػنف عن,ػػػاف  اهػػػ ة ربػػػ   لنػػػن جبػػػ م  

 جالهحب جال,ابل . 
  د:ــــــــــــــبعو 

زننث جنلمث مػف  اهلل ب ػا  لػ  مػف ن ػاع مػف  بػادأ  جمػف أ ظػـ الػنلـ أف  األطفاؿا
نػػرزؽ اىنبػػاف ذرنػػث ,بػػلدأ ج,بػػرأ اػػ  حنا,ػػن  ج,حمػػؿ ابػػمن ج,ػػد ج لػػن بلػػد مما,ػػن  جاػػ  
 ػػػذا اللهػػػر ن ػػػ جا   نػػػر مػػػف النػػػاس المػػػؤ رات ال,ػػػ  ,حػػػنط بمبنػػػا  ـ  ج,منػػػؿ ب ػػػـ إلػػػ  

  جأ,بػا  ـ الطػرؽ اللػالث ال,ػ  ,حعػب ـ ال اجنث  جالبػبب  ػج اب,لػاد ـ  ػف الػن و الصػجنـ
 ف الطرنؽ المبػ,صنـ. إلػ  أف , جنػت مع,ملػات بلنػدة جانػث البلػد  ػف دنن ػا جأخ   ػا  
جلصػػػد انب ػػػر ال  نػػػر ب صااػػػات ال،ػػػرب الخابػػػرة  ألن ػػػـ لببػػػجا الحعػػػاب  ػػػف رؤنػػػث دنػػػن ـ  

بػػػرز نث مػػػف ااىبػػػ مج  ػػػفجأ  ػػػف أ ػػػدا  ـ  جلصػػػد أهػػػبحت م ػػػ لث ال صااػػػث اػػػ  الػػػب د 
مػػػ  الم ػػػ  ت لمػػػا لل صااػػػث مػػػف ا ػػػر  ػػػجي اػػػ  ,حدنػػػد ا,عػػػاأ األمػػػث ججا  ػػػا جملراػػػث م 

    خهن, ا جالح ـ  ل  مب,صبل ا.
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

  ل صااػػث الطفػػؿ  اصػػد اىبػػ مجاػػ   ػػذا البحػػث محاجلػػث لملراػػث عػػزع مػػف اا ,مػػاـ 
ن بن جانث اا ,مػاـ  اف مرحلػث الطفجلػث ,ربػـ الم مػ  األبابػنث ل خهػن, اىب ـا ,ـ 

   المصبلث  لذا مف الهلب إزاحث  ذأ الم م  مب,صب .
جمف ,ممؿ النهجص الصرآننث جالبنث النبجنث  جعد ان ػا ,لػالنـ جآداب لر انػث الطفػؿ 

 ػؿ ر انػث  بػبؽ  اىبػ ـا   ,  المعاات  منذ أف لـ ن ف  ن ا مذ جرا إلػ  من, ػاأ  ا
   جبنف الحؽ مف ال،جانث.

جالجبػػػا ؿ  اىبػػػ ـبنػػػاع  صااػػػث الطفػػػؿ بػػػنف مػػػن و  افػػػ   ػػػذا البحػػػث الػػػذي بػػػمن,ن  
  ا  , صنؼ الطفؿ  ابح ػت  ػف  صااػث الطفػؿ اػ  اىب مالملاهرة( ,طر ت إل  الن و 

 الجاعب إ,با ن. ل   ج المن و اى اىب ـج نؼ ا ,ـ ب ا  اف من و  اىب ـ
 وقد قسمته إلى أربعة مباحث هي:

 واالصطالحٍح: وفٍه ثالثح يطانة:انًثحث األول: انتعرٌفاخ انهغىٌح 
 ,لرنؼ ال صااث ل،ث جاهط حا. المطلب األجؿ:
 ,لرنؼ الطفؿ ل،ث جاهط حا. الطلب ال ان :

 ملن   صااث الطفؿ. المطلب ال الث:
                وسائم انتثقٍف فً انعصر انحدٌث)عصر انتكُىنىجٍا(،   انًثحث انثاًَ:

 وفٍه يطهثاٌ:        
 ؿ :جبا ؿ اى  ـالمطلب األج 

 ج فات مع جبا ؿ ال, صنؼ الحدنث المطلب ال ان :
 اهتًاو اإلسالو تثقافح انطفم: وفٍه يطهثاٌ: انًثحث انثانث:

 نث.اىب مخها ص ال صااث  المطلب األجؿ:
 بال صااات الم,نج ث للطفؿ. اىب ـا ,ماـ  المطلب ال ان :
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 وفٍه يطهثاٌ:انًثحث انراتع: ثقافح انتعايم يع انطفم: 
 .األطفاؿب -هل  اهلل  لنن جبلـ -رحم,ن المطلب األجؿ:

 .األطفاؿالمطلب ال ان  :المن و النبجي ا  ال,لامؿ مع 
 ثم ختمت بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصمت إليها.

 ثم الهوامش 
 المصادر ثم

    جاخنػػػرا  امػػػا  ػػػاف مػػػف ,جانػػػؽ امػػػف اهلل  جمػػػا  ػػػاف مػػػف زلػػػؿ امنػػػ  جمػػػف ال ػػػنطاف  
جاهلل أباؿ ال دت جالبداد جأ جذ بن مف  ؿ  ػنطاف  جهػل  اهلل  لػ  أبػجة األنػاـ محمػد 

 بف  بداهلل جالن جهحبن ال راـ.
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 انًطهة األول
 انثقافح نغح واصطالحاتعرٌف 

             الرعػػػػػؿ  صفػػػػػا مػػػػػف بػػػػػاب ظػػػػػرؼ هػػػػػار حاذ ػػػػػا خفنفػػػػػا ا ػػػػػج  صػػػػػؼ( ال صااػػػػػث ل،ػػػػػث:  
 .(1 ما ,بجت بن الرماح ج , صنف ا(,بجن, ا ال صاؼ(  صؼ(    

أمػػػا اهػػػػط حا: اال صااػػػػث :الصػػػػنـ جالرمػػػػجز جال,،نػػػػرات جاىبػػػػدا ات جال,طللػػػػات ال,ػػػػ  
أج  ػػػ  : ػػػؿ مػػػا هػػػنل,ن نػػػد  بػػػلج  ـ ج ػػػادا, ـ.,حػػػ,فظ لعما ػػػث ب ػػػرنث ج ػػػد أ ػػػرت اػػػ  

ج ناؾ ,لارنؼ مخ,لفػث ج  نػرة لل صااػث   مف مظا ر ا  البن ث ااع,ما نث. اىنباف ج صلن
نحاعات م,لددة ا    لمث ذات أبلاد  برت  جداات   نرة   .(2 جا 

 انًطهة انثاًَ
 تعرٌف انطفم نغح واصطالحا

ن ػػجف جاحػػدا جعملػػا  م ػػؿ العنػػب   ػػاؿ    ج ػػدأطفػػاؿ: المجلػػجد  جالعمػػع الطفــل ل ــة
,لػػػال :" اج الطفػػػؿ الػػػذنف لػػػـ نظ ػػػرجا  لػػػ   ػػػجرات النبػػػاع ". نصػػػاؿ منػػػن أطلصػػػت المػػػرأة  

الظبنػػث مل ػػا طفل ػػا ج ػػ   رنبػػث   ػػد بالن,ػػاج  ج ػػذلؾ النا ػػث  جالعمػػع مطااػػؿ  جالمطفػػؿ:
 .(3 جمطاانؿ

                                                           

   مػػادة: 1بنػػرجت  ط - ػػػ  دار هػػادر711ارنصػػ   المهػػري ت ( لبػػاف اللػػرب  لمحمػػد بػػف م ػػـر بػػف منظػػجر األ(1
             بنػػػػرجت   - ػػػػػ  دار ال ,ػػػػاب اللربػػػػ 666  جمخ,ػػػػار الهػػػػحاح  لمحمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  ب ػػػػر الػػػػرازي ت 9/19 صػػػػؼ ( 

 .84  ص مادة:  صؼ (  
 –لمع,مػع اللربػػ  بػػس جال,حػدنات  د.خالػػد أبػج  ػػلنرة  د. ػا ر جبػػاري  د.ناهػر المخزجمػػ   ا( ننظػر: ال,ربنػث األ(2

 .146-145  ص1 ماف  ط
 .394ننظر: مخ,ار الهحاح     مادة : طفؿ ( ص ((3
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

مػف  ػؿ  ػ ع  جعاع ا  لباف اللرب  جالطفؿ جالطفلػث الهػ،نراف جالطفػؿ الهػ،نر
 .(1 بنف الطفؿ جالطفالث جالطفجلث جالطفجلنث جا الؿ لن(

أج مػػف ج ػػت انفهػػاؿ الجلػػد إلػػ   االطفجلػػث مػػف المػػن د إلػػ  البلػػجغ. :وأمــا  ــي احصــط ح
 .(2 جنصاؿ: طفؿ ما لـ نرا ؽ الحلـ البلجغ.

 انًطهة انثانث
 يعُى ثقافح انطفم

جاألخػػػػ ؽ جاللػػػػادات جالصػػػػجاننف جالملػػػػارؼ , ػػػػمؿ ال صااػػػػث  مر بػػػػائ ن ػػػػمؿ اللصا ػػػػد   
     ن ,بب ا اىنباف داخؿ المع,مع.جأنماط البلجؾ ال,

مفػػػردات ل،جنػػػث خاهػػػث جم,منػػػزة   جل ػػػـ  ػػػادات ج ػػػنـ جملػػػاننر جطػػػرؽ  طفػػػاؿجلأل
خاهػػث اػػ  الللػػب جال,لبنػػر  ػػف أنفبػػ ـ  جل ػػـ ,هػػراات جمجا ػػؼ جا,عا ػػات جانفلػػاات 

 (3  صااث الطفؿ( جأبلجب خاص للحناة  ج ؿ  ذا نبم 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11/401لباف اللرب    مادة : طفؿ(   ((1
ننظر: العامع ألح اـ الصرآف  أبج  بداهلل محمد بف احمد بف أب  ب ر بف ارح اانهاري الخزرع   مس الػدنف  ((2

  جنحػػػج 12/236ج  12/12الرنػػػاض   –لبخػػػاري  دار  ػػػالـ ال ,ػػػب  ػػػػ  ,حصنػػػؽ   ػػػاـ بػػػمنر ا671الصرطبػػػ  ت
الرنػاض   –,ربنث اب منث را دة مف الطفجلث ح,  البلجغ  لمحمد بف  ػا ر ال ػرنؼ  مػف من ػجرات معلػث البنػاف 

 .20  ص1ط
ننظػػر: ,ن ػػ ث الطفػػؿ جبػػبؿ الجالػػدنف اػػ  ملامل,ػػن جمجاع ػػث م ػػ  ,ن  د.ز رنػػا ال ػػربنن   د. نبػػرنث هػػادؽ  دار  ((3

 .67الف ر اللرب   ص
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

,لػػػػػد مرحلػػػػػث الطفجلػػػػػث مػػػػػف ا ػػػػػـ مراحػػػػػؿ  مػػػػػر اانبػػػػػاف  إذ مػػػػػف خ ل ػػػػػا ,, ػػػػػ ؿ 
  خهن,ن  ج,برز منجلن جا,عا ا,ن  جننمج عبمن ج صلن.

الحرعػػػث اػػػ  نمػػػج جا ب,ػػػت الدرابػػػات النفبػػػنث جال,ربجنػػػث اف  ػػػذأ المرحلػػػث  ػػػ  الف,ػػػرة 
اانباف  جاف الطفؿ نخ,زؿ ج ج لـ ن,عاجز اللا رة مف  مػر ا  ػر الخبػرات جالمللجمػات 

 ال,  ,ؤ ر  ل  مبنر,ن المب,صبلنث.
      ج ػػػػد بػػػػبؽ  ػػػػذأ الدرابػػػػات الػػػػجح  اال ػػػػ ي الػػػػف ابػػػػ   رنػػػػرة انػػػػن  ػػػػاف نصػػػػجؿ  ػػػػاؿ

ن جدانػن اج  اػمبجاأرة مػا مػف مجلػجد اا نجلػد  لػ  الفطػ "-هل  اهلل  لنن جبلـ-ربجؿ اهلل
 .(1 ب نمث عملاع  ؿ ,حبجف ان ا مف عد اع" الب نمثننهرانن اج نمعبانن  ما ,ن,و 

   ع الملري:أبج ج اؿ 
 (2 جنن م نا ئ الف,ناف  منا                      ل  ما  اف  جدأ أبجأ

                                                           

 ػػ  ,حصنػؽ: د. مهػطف  دنػب الب،ػا  256هحن  البخاري  لمحمد بف ابما نؿ أب   بداهلل البخاري العلف  ت (1 
عنا ز  باب اذا ابلـ الهب  امات  ؿ نهل   لنن ج ؿ نلرض    ,اب ال3بنرجت  ط –دار ابف   نر  النمامث 

  جهحن  مبلـ  ألب  مبلـ مبػلـ بػف الحعػاج بػف مبػلـ الص ػنري 1/456(  1292 ل  الهب  اىب ـ  ر ـ  
بنػػرجت   ,ػػاب الصػػدر  بػػاب  - ػػػ  ,حصنػػؽ: محمػػد اػػؤاد  بػػد البػػا    دار احنػػاع ال,ػػراث اللربػػ 261الننبػػابجري ت

 .4/2047(   2658لد  ل  الفطرة جح ـ مجت أطفاؿ ال فار جأطفاؿ المبلمنف  ر ـ  ملن   ؿ مجلجد نج 
 مف  هندة لن بلنجاف:  د اخ,ؿ ااناـ ب،نر  ؾ. ج بؿ  ذا البنت:  (2 

 ججدجا اللنش ا  زمف خؤجف                        ج د  راجا أذاأ جعربجأ
 دأ:ػػػػػجبل     

 نللمن ال,دنف ا ربجأ                         جما داف الف,  بحعا جل ف        
 جطفؿ الفارس لن جاة                                  بمالاؿ الم,معس دربجأ



 7  
 

     

   
 

 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

لػػذلؾ اػػاف اا ,مػػاـ بالطفػػؿ جمػػا ,صػػدـ لػػن بن ,ػػن ججبػػطن ج المػػن ااع,مػػا   ننب،ػػ   
اف ن,بـ بالفا دة اللص ننث جاانعابنثي ح,  ننل س انعابنا  ل  النا ػئ الهػ،نر  ج لػ  

 بلج ن جنمجأ.
نػػا  لمػػا نبػػم  بػػػ "ال،ػػزج الف ػػري" اػػ  ظػػؿ ان, ػػار أطفالجاػػ  ج ,نػػا الحػػال  ن,لػػرض 

 فجذا  جال,  ل ا ا بر  درة  ل  ال,ا نر اا  م .ال صااات اا  ر ن
لذا ننب،   اا ,ماـ جال,جعنن مف اابرة جمف المدربػث جمػف المبػعد جمػف الع ػات 
اا  منػػػث جالمع,مػػػع ب ػػػ ؿ  ػػػاـ  جاف نن,بػػػن العمنػػػع الػػػ  خطػػػجرة ,ػػػا نر جبػػػا ؿ اا ػػػ ـ 

 ل,ربجنث المخ,لفث.اذا لـ ,جعن ب  ؿ هحن   ج,حت مرا بث مف الجبا ط ا األطفاؿ ل  
امرحلث الطفجلث ل ا ,ا نر ا اللمنؽ  ل   خهنث الفرد جا,عا ا,ن ج نمػن  جمػا نصػدـ 

نػػا نحػػدد  ػػ ؿ بػػلج  ـ ج ػػنم ـ اػػ  المبػػ,صبؿ  خاهػػث جاف لمرحلػػث الطفجلػػث ,ا نر ػػا طفالأل
اللمنػػؽ  لػػ   خهػػنث الفػػرد جا,عا ا,ػػن ج نمػػن جمف  نػػا ,بػػرز ا منػػث الحاعػػث الػػ  ,نصنػػث 

ث الطفػػػؿ  جنزنػػػد مػػػف  ػػػذأ اا منػػػث مػػػا ,,لػػػرض لػػػن دجؿ اللػػػالـ ال الػػػث مػػػف مهػػػادر  صااػػػ
 حهار  صاا  ن دؼ ال  مبخ ال جنث ال صاانث جعلل ا ,دجر ا  الؾ ال صااث ال،ربنث.

 أطفػػػاؿاف الصػػػجت ال صاانػػػث ال،ربنػػػث ,ر ػػػز ع جد ػػػا لل نمنػػػث الف رنػػػث جال صاانػػػث  لػػػ   
 األطفػاؿر مخ,لفث من ا اجػراؽ م ,بػات المبلمنف ا  اللالـ ال الث  جنظ ر ذلؾ ا  هج 

جبػػػرامع ـ اػػػ  ااذا ػػػث جال,لفػػػاز جاػػػ  مع , ػػػـ بػػػاادب الم,ػػػرعـ جالمص,ػػػبس  ػػػف ال،ػػػرب 
 ج نمن. اىب ـجالذي نحمؿ ملامنف ,خالؼ  صندة 

جاف د ػػاة ال,،رنػػػب نل  ػػجف جراع  ػػػؿ مػػا  ػػػج جربػػ  بحعػػػث ,صػػدـ  ػػػذأ المع,ملػػػات  
جنػػر ان ػػـ ننبػػجف اف    طرنػػؽ ال,صػػدـ جالر ػػ  جنػػرجف اف اا ,بػػاس مػػف ال،ػػرب خطػػجة  لػػ

نلنػػ  اف نلػػنش اانبػػاف بلنػػدا  ػػف دننػػن  اذ اف اا ػػدمنف مػػف بػػلفنا الهػػال   ػػد  ,صػػدـ ا
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بل،ػػجا الػػػدرعات الرانلػػػث مػػف ال,صػػػدـ الللمػػػ  جالر ػػ  جبػػػادت  صااػػػا, ـ ج لػػجم ـ اللػػػاـ جلػػػـ 
 .(1 نب,لدجا  ف  صند, ـ جا مباد  ـ

 انًطهة االول
 االعالووسائم 

,م ػػػؿ  لػػػنث اا ػػػ ـ ج صااػػػث  اجا: جبػػػا ؿ اا ػػػ ـ ل صااػػػث الطفػػػؿ ج,نمنػػػث خبرا,ػػػن:
  ا منث بال،ػث الخطػجرة  نظػرا لمػا نصػـج بػن اا ػ ـ مػف دجر اىب مالطفؿ ا  المع,مع 

م ػػـ اػػ  نصػػؿ  صااػػث اامػػث مػػف عنػػؿ الػػ  عنػػؿ  با ,بػػار اف جبػػا ؿ اا ػػ ـ ادجات  صااػػث 
 ؼ  ج ل  حفز اانماط  البلج نث المرججبث ججنر المرججبث.,با د  ل  د ـ المجا 

جاػػ  ظػػؿ  هػػر ,,  ػػ  انػػن الحػػدجد ال صاانػػث بػػنف الػػدجؿ  جاػػ  ظػػؿ  ػػجرة  لمنػػث 
جدجرا  األطفػػاؿ, نجلجعنػػث م,رامنػػث ااطػػراؼ ,للػػب جبػػا ؿ اا ػػ ـ دجرا  امػػا اػػ  نفبػػنث 

ج جاال ,رجننػات المخ,لفػث مػف جالفنػدن ال,لنفزنػجف بنرا اػ  بنػاع الطفػؿ المبػلـ  صاانػا  م ػؿ 
 .(2 اللاب ال ,رجننث اج  بر اان,رننت

 ػػ ـ ،نر ,صػػدـ لػػن جبػػا ؿ اى ػػ ـ  لػػ  الطفػػؿ: جالطفػػؿ الهػػ ػػر جبػػا ؿ اىأ  اننػػا:
ذأ بػج  ا  ممػا نعلػؿ  ػأ ا مػف الػلأال,ػ  نبػ,طنع ,مننػز  ال صااات المخ,لفث جالمجرج ػات

 ببلبنا,ن جانعابنا,ن. الجبا ؿ ب حا ذا حدنف  ل  األطفاؿ
جا نن ػر دجر الجبػػنلث البػػملنث جالمصػػرجعة جالمر نػػث اػ  , ػػجنف خبػػرة الػػ,للـ  ج,حدنػػد 
ج,لدنؿ ج, جنف اا,عا ات ج, ,ن, ا جا نن ر انلا دجر اا  ـ ا  ,نمنث  صااػث الطفػؿ  

لطفػػؿ جهػصؿ مجا بػػن  ج,نمنػػث مدار ػػن اللصلنػػث جاللاطفنػث جااع,ما نػػث  اػػاا  ـ بالنبػػبث ل

                                                           

 ننظر: المبلـ بنف ال جنث اىب منث جال جنث العا لنث  للل  بف نانؼ ال حجد  مف مج ع:  ((1
http://www.saaid.net/doat/ali/index.htm 

 ننظر : المهدر نفبن. ((2

http://www.saaid.net/doat/ali/index.htm
http://www.saaid.net/doat/ali/index.htm
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جبػػنلث ,جعنػػن ج,رانػػن   مػػا  ػػج جبػػنلث لنصػػؿ  ػػنـ ج,ربػػنخ ججػػرس  ػػادات جملػػارؼ  جل ػػف 
 .(1 انف اع زة اا  ـ ال,  ,صـج ب,،طنث  ؿ ما ن ـ الطفؿ؟

 طهة انثاًًَان
 وقفاخ يع وسائم انتثقٍف انحدٌث

ــى مــف التمفــاز  : ممػػا ا  ػػؾ انػػن اف م ػػا دة ال,لفػػاز مماربػػث نجمنػػث الوقفــة احول
جال بػػػػار جن ,بػػػػبجف  بر ػػػػا المللجمػػػػات جال صااػػػػات  جلػػػػن بػػػػلبنا,ن  اػػػػراغ الهػػػػ،ار, ػػػػ،ؿ 

نصلػػػجف حجلػػػن  األطفػػػاؿجانعابنا,ػػػن  جمػػػف بػػػلبنات ال,لفػػػاز ال,ػػػ  ننب،ػػػ  اان,بػػػاأ الن ػػػا اف 
بػػا ات طجنلػػث ,ػػؤ ر  لػػ  حنػػا, ـ ااع,ما نػػث ج   ػػا, ـ  مػػا ,هػػرا ـ اػػ  الللػػب مػػع 

 ر البػ ع لبػرامو اللنػؼ ب ـ  جا نخف  األج ر ث دج ذلؾ نؤ ر ال,لفاز  ل  م,ابلا ران ـ  
 .(2 جالعرنمث  جا ر ما ,لرلن الفلا نات ا   خهنث الطفؿ ج, ن ,ن ل نحراؼ

 اف ا  ر جبػا ؿ   جلما  اف ال,لفاز نصدـ المادة المر نث جالمبمج ث جالمصرجعة ملا..
 نرا  جلمػػا  انػػت الطفجلػػث نا ػػدة لل ػػج جال,رانػػن   ابلػػث ل نصنػػاد م ػػا ,ػػ ظمأج اا ػػ ـ نفنػػرا  

جال,جعنػػػػن  جعػػػػدت اػػػػ  ال,لفػػػػاز بػػػػدن  مؤنبػػػػا  ػػػػف أـ ,خلػػػػت اج أب م ػػػػ،جؿ  ااهػػػػبحت 
م ػػػا دة ال,لنفزنػػػجف  ػػػان  ا ػػػـ الن ػػػاطات اػػػ  حنػػػاة الطفػػػؿ بلػػػد النػػػـج  بػػػؿ ا ب,ػػػت احػػػدت 

نث مػف حنػث  ػدد البػ اف اىبػ ماحد ا بر المػدف  أطفاؿ% مف 30الدرابات اف نببث 
 .(3 نصلجف اماـ  ا ات ال,لنفزنجف ج ,ا اطجؿ مما نصلجنن ا  مدارب ـ(

ج ػػنجع عانػػب   طفػػاؿجلصػػد ان,صػػد ال,لنفزنػػجف اللربػػ  بصلػػث برامعػػن المخههػػث لأل  
الخناؿ المدمر جاللنؼ  ل  حباب الصنـ جالم ؿ ااع,ما نث ا  برنامعن  مػا ا, ػـ ب,ػا ر 

                                                           

 ( ننظر : المهدر البابؽ نفبن.(1
 ( ننلر : المهدر نفبن.(2
 .119  ص1الصا رة  ط –م   ت ,ربجنث  د.نابر نهر  دار الحرمنف  ((3
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عنبنث جاانب ار بالعانب المادي من ا  جربما ,نا ض الصنـ ال,  ,صػدم ا برامعن بال صااث اا
نث جاللربنث  ال  عانب  لث اا ,ماـ بربط الطفػؿ ببن ,ػن المحلنػث اىب مالبرامو مف الصنـ 
ال,ربجنػػث ااػػػ ـ ال ر,ػػجف ال,ػػػ   اآل ػػػار  ج ػػػذا مػػا ا ب,ػػػن درابػػات اىبػػ مجاللربنػػث ج,را ػػػن 

 .(1 جفلث من ـ جمف ابا  ـ( ا  األطفاؿن,رب   لن ا 
 ولمتمفاز  ي حياة الطفل اثر عمى جوانب عدة :

نا بببب ما نلرض  لن ـ  لػ  أطفالالعانب اللصدي: اصد اخ,لت المجازنف  ند -1
ال ا ػػث  انػػرت الطفػػؿ رعػػ  نطنػػر اػػ  ال ػػجاع  جننبػػؼ العبػػاؿ نبػػفا  جن ػػؽ الصمػػر بنػػدأ  
لنس  ذا احبب بؿ  ج نطلؽ ا لث مف  نننن ,فلؿ الملعػزات  ج,ػدجر احػداث  هػص 

حػػػػػػجؿ الم،ػػػػػػامرات جاللنػػػػػػؼ ج خهػػػػػػنات خراانػػػػػػث  ج منػػػػػػث  م ػػػػػػؿ  خهػػػػػػنات  األطفػػػػػػاؿ
ع  ج,ػػػرت الطفػػػؿ  ػػد جػػػرؽ اػػ  خنػػػاات بلنػػػدة  ػػف الجا ػػػع مػػػع الحنجانػػات  جرعػػػاؿ الفلػػا

ج ل ػػا  هػػص جربنػػث مهػػجرة ,رعم ػػا مػػف  ج"بػػندرن " "بػػجبرماف" ج"بػػات مػػاف" ج"من ػػ "
,رعم ػػا بمػػا ان ػػا مػػف اخ  نػػات ج بػػث جللػػؿ العمنػػع ن,فػػؽ  لػػ  ان ػػا ا ,,لػػمف ملػػاف 

جا ظػـ مػػف  ػػذا جا , ػدؼ الػػ  جػػرس ااخػ ؽ جالصػػنـ الهػػحنحث   ,ربجنػث رانلػػث مجع ػػث 
 لن ان ا ,،فؿ جعجد اهلل بال لنث  جذلؾ  ندما ن,ح ـ ابطاؿ الفلنـ ا  ال جف مػف دجف الػن 

 جا  مصدرات ال جف.
الطفػؿ الػ  النػـج جالعلػجس امػاـ  ,ػمخرالعانب البدن  جاللصل : ا   ,بػبب اػ  -2

جؿ ال,لفاز لبا ات طجنلث مما نؤدي ال  ا , ؿ هحث العبـ  ج,,بػبب انلػا اػ  الخمػ
 الذ ن  ج,لطنؿ ذ اع الطفؿ.

نػا أطفالدجر ال,لفاز ا  بذر الخجؼ جالصلؽ ا  نفػجس  ننبمالعانب النفب : جا -3
 ججزج الفلػاع  جرندانزر   ما ـ بؿ اله،نر  بما نلرؼ مف اا ـ مر بث ,خنؼ ال بنر

                                                           

  htt://www.almeshkat.netمجبج ث البحجث جالمصاات الللمنث  مف مج ع: ((1
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جرعػػػاؿ الفلػػػاع جالصهػػػص ال,ػػػ  ,ػػػدجر احػػػدا  ا حػػػجؿ العػػػف جال ػػػناطنف جالخنػػػاؿ  ج ل ػػػا 
ج ل ػا ,ج ػػع الفػػزع  الفػػزع جالخػجؼ اػػ  نفجبػ ـ الػػ  حػجؿ العػػف جال ػناطنف جالخنػػاؿ  ,ج ػع

 لػػ  امػػف الطفػػؿ ج ص,ػػن بنفبػػن ممػػا ن ػػا دأ مػػف منػػاظر مفرجػػث بعللػػن نلػػنش اػػ  خػػجؼ 
 ج لؽ جاح ـ مز عث.

حػػجؿ ال,لفػػاز بػػا ات طجنلػػث ,ػػؤ ر  لػػ   األطفػػاؿنصلػػ   العانػػب ااع,مػػا  :-4
جب ذا نصؿ ا ,باب الطفؿ للملارؼ جالخبػرات مػف  باابرة حنا, ـ ااع,ما نث ج   ا, ـ 

 اا ؿ جااهد اع   ما نهران انلا  ف الللب جم,ل,ن مع ا رانن.
العانب ال,ربجي:  د نعلس الطفػؿ امػاـ ال,لفػاز اج ػات طجنلػث دجف مرا بػث جدجف -5
ا ػػر ج ػػذا لػػن ا ػػرأ البػػلب   لػػ  ال,حهػػنؿ الدرابػػ  جم,ابلػػث الػػدرجس جا نخفػػ  ا ,رعنػػن 
اللنػػؼ جالعرنمػػث  لػػ   خهػػنث الطفػػؿ ج, ن ,ػػن ل نحػػراؼ مػػع جعػػجد مػػا  ألاػػ ـالبػػ ع 

داع جالمراججػػث  لػػ  ان ػػا خفػػث جم ػػارة اف بلػػض اااػػ ـ ,هػػجر ال ػػذب جالخػػ نلراػػن مػػف
 نا جااداب ال,ربجنث البامنث ا  حنا,نا.أطفالج طارة جمل ا ننزع الحناع نز ا مف  لجب 

هػػار مػػا نلػػرض اػػ  ال,لفػػاز ,عػػاري ال ػػدؼ ل بػػب  العانػػب اا ,هػػادي: اصػػد -6
الػػػرب  الػػػجانر  ا,علػػػؿ مػػػف الطفػػػؿ  خهػػػنث ابػػػ,   نث بالدرعػػػث ااجلػػػ   امػػػا أف ن,لصػػػ  

 .(1 الصهث ح,  ن ,ري ادجات  رطابنث جاللابا  لن ا هجر ابطاؿ الصهث
,لد برمعنات االلاب جخاهث ,لؾ ال,  ,ل,مد  لػ   :الوقفة الثانية مف الحاسوب

 لػ  ,ربنػث الطفػؿ  ,م نرااع زة الفندنج جالحاببات جااع زة اال ,رجننث مف ا  ر الجبا ؿ 
ج,جعن ػػػػن جل ػػػػذأ البرمعنػػػػات ا ر ػػػػا  لػػػػ  النمػػػػج اللصلػػػػ  جالملراػػػػ  جااع,مػػػػا   للطفػػػػؿ 

,بػػػػاب مػػػػا نرجػػػػب مػػػػف ,,منػػػػز بان ػػػػا ,م ػػػػف الطفػػػػؿ مػػػػف ا  األطفػػػػاؿجالنا ػػػػ ث ابرمعنػػػػات 
مللجمػػػات جزنػػػادة مصدر,ػػػن  لػػػ  اخ,نػػػار زمػػػاف جم ػػػاف مػػػا ن ػػػا دأ اج نبػػػملن  ج,زنػػػد مػػػف 

                                                           

 .198-196  ص1ننظر: ااخطار ااخ  نث ال,  ,جاعن ابنا نا  رل  المهري  جاا,ف  مارة  دار األندلس  ط  ((1
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ا بالػػن  لػػ  ال,للػػنـ  جلصػػد اجلػػحت الدرابػػات ال,ربجنػػث اف ابػػ,خداـ البرمعنػػات بهػػجر, ا 
الحالنػػث ل ػػػا ,ا نر ػػػا البػػلب  جاانعػػػاب   لػػػ   صااػػث الطفػػػؿ  لػػػ  الصػػراعة جال ,ابػػػث جال,،نػػػر 

جالصدرة  ل  ااب,ماع جال,ر نز  ج,للـ ال صااث اللامث جالللـج  جالل،ات ااعنبنث   ال فجي 
 مػػػػا ان ػػػػا ,صػػػػجي المصػػػػدرة  لػػػػ  حػػػػؿ الم ػػػػ  ت ال,ػػػػ  ,جاع ػػػػن ج,بػػػػا دأ  لػػػػ  ال,جااػػػػؽ 
ااع,ما    ج,طػجنر  جانا,ػن جمجا بػن جابػ,، ؿ ج ػت اراجػن جل ػف  اػ  ذات الج ػت ل ػا 

صؽ الداربػجف مػف ان ػا ,لمػؿ  لػ  ,ػدن  مبػ,جت الصػدرة ا ار بلبنث اخرت  االبرمعنات ,ح
  ل  مماربث 

اان ػػطث ااع,ما نػػث جالصػػدرة الجاعبػػات جاانهػػراؼ  ػػف مماربػػث الرنالػػث البدننػػث 
 مػػػا اف ل ػػػا ا ار ػػػا الهػػػحنث البػػػالبث  لػػػ  هػػػحث الطفػػػؿ الم,م لػػػث اػػػ  اهػػػاب,ن بال بػػػؿ 

ج,ػد جر الهػحث اللامػث ج لػ   جالخمجؿ جالبمنث ج لث الحر ث  جا ,باب اللادات البن ث 
الرجـ مف انعابنػات الحابػب اا انػن مػا زاؿ محػدجد النفػع  جبػنلث , صنفنػث ج,للػنـ النا ػ ث 

جاا لن,ػػن اػػ  ال,للػػنـ  لل،ػػث  ج,لصػػنف مفردا, ػػا  نابػػا  لػػ  اا,هػػاؿ ااع,مػػا   المبا ػػر 
ت الفصنػػػرة جال, صنػػػؼ ا ,ػػػزاؿ ا ػػػؿ اا لنػػػث مػػػف الجبػػػا ؿ المصػػػرجعة جالمر نػػػث لػػػدت المع,ملػػػا

جالطبصػػات الػػدننا مػػف المع,مػػع ال,ػػ  ا ,,ػػجاار ل ػػا الظػػرجؼ اا ,هػػادنث المبػػا دة  لػػ  
 . (1 ان, ار اع زة الحابجب جبرامعن الم,نج ث

: ,ل,مػد  ػذأ األللػاب  لػ  بػر ث اان,بػاأ   الوقفة الثالثة مف احلعاب اإللكترونيـة
اػػ  بلػػض ااحنػػاف ا  ػػر مػػف ,ح,ػػاج  جال,ف نػػر  جال,ر نػػز ج ػػ  ,للػػب اػػ  اي ج ػػت  جا

ج ػػػد ا ,بػػػب  ػػػذأ   ػػػخص جاحػػػد  الػػػ  عانػػػب اف بللػػػ ا بػػػ ؿ الحمػػػؿ  رخػػػنص البػػػلر
االلاب اال ,رجننث   رة جابلث  ج درة اا صث  لػ  عػذب ال  بػنف جاجػرا  ـ  ج ػاف اجؿ 

                                                           

 .المبلـ بنف ال جنث اىب منث جال جنث العا لنث  جمجبج ث البحجث جالمصاات الللمنث ( ننظر:(1
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

البػػلبنث النا ػػ ث  اآل ػػار" جالمرا صػػجف" ببػػبب معمج ػػث مػػف األطفػػاؿ" لػػحانا  ػػذأ االلػػاب
 ان ا:  ف اااراط

امن ا ,ربنث ال  بنف  لػ  الجح ػنث جاللنػؼ جالص,ػؿ اف ملظػـ  ػذأ االلػاب ,ل,مػد 
ا ,مادا مبا را  لػ  ا ػرة العرنمػث جالص,ػؿ جالػدماع  جمن ػا ا ػا ث الهػجر اللارنػث ج,لجنػد 
اا ػػنف  لن ػػا بػػد جت ان ػػا للبػػث  جمن ػػا ادمػػاف الللػػب جا مػػاؿ الجاعبػػات ممػػا نػػؤدي الػػ  

الدرابػػػػ  جربػػػػجب ـ اػػػػ  الدرابػػػػث  ج ػػػػذلؾ زنػػػػادة نبػػػػبث العػػػػرا ـ  ,ػػػػدن  مبػػػػ,جت الطػػػػ ب
% بلػد 44ار,فلػت الػ  األطفػاؿجاللادات البن ث  اف  درابث جرنبث ذ ر اف نببث عػرا ـ 

نحر ػجف اخػرنف  جطفػؿ نص,ػؿ  أطفػاؿاجرا  ـ ب ذأ االلاب اال ,رجننث جمف  ذأ العػرا ـ: 
 . (1 ن،,هبجف ا,نات ه،نرات أطفاؿجالدنن  ج 
: اف اا ػػ ـ المصػػرجع فــة الرابعــة مــف احعــ م المقــروث والقصــة لثقا ــة الطفــلالوق

ج ػػػج  األطفػػػاؿ ال ,ػػػب جالمعػػػ ت مػػػا زالػػػت ل ػػػا الفا لنػػػث جالػػػدجر ال ػػػاـ اػػػ  ,نمنػػػث  صااػػػث 
بما ن,لمنن مف  هػص جا ػلار جمعػ ت  ج ,ػب جبػرامو مبػمج ث لػن  طفاؿلألبالنببث 
ال بنػػػرة   مػػػا انػػػن نبػػػلنن جن ػػػلرأ بالم,لػػػث جن ػػػ،ؿ اراجػػػن جننمػػػ   جانا,ػػػن  جانلػػػا  ,م نرا,ػػػن

نر ػػػ  بالبػػػلجؾ جنبػػػث ااخػػػ ؽ الفالػػػلث  جنصػػػـج البػػػلجؾ المنحػػػرؼ  جنحػػػد مػػػف اجػػػ ؿ 
المػدمرة الجااػػدة بحنػث , ػجف ال لمػػث المصػرجعة ججنر ػػا مػف جبػػا ؿ  لألا ػػارال,صلنػد اا مػ  

الطفػؿ بلنػدا  مػا ا ننابػب  بن ,نػا ج صااا,نػا  لػذا ,ل,بػر  اا  ـ راادا ,للنمنا ن ػرت  صااػث
جن ػجف الحصػا ؽ لدنػن  جنؤ ػد اللملنػث  الصهث للطفؿ راادا حنجنا ن،ػرس المل,صػد الهػحن  

الطفػػؿ جبػػنلث انعابنػػث مػػف جبػػا ؿ , ػػجنف اللصنػػدة الدنننػػث ج,نمنػػث ال صااػػث  اػػمدبال,للنمنػػث  
 .(2 جالخبرات جالم ,ببات الذ ننث

                                                           

 .267 -266  ص1بنرجت  ط –جآداب األطفاؿ  للادؿ بف  بداهلل ال،امدي  مؤببث الرناف  بمح اـننظر: ااح,فاؿ  ((1
 .162( ننظر: ,ن ن ث الطفؿ جببؿ الجالدنف ا  ملامل,ن جمجاع ث م   ,ن  ص(2
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ج لػػػػ  الػػػػرجـ مػػػػف حػػػػؽ الطفػػػػؿ اػػػػ  ال,م,ػػػػع بمنعػػػػزات  هػػػػرأ مػػػػف جبػػػػا ؿ ,صننػػػػث 
جمخ,ر ات ال ,رجننث جاللاب  نصث جمب رة  اا ذلؾ نعب اف ا نزند  ػف حػدأ جا نخفػ  
مػػا ن ػػ دأ الطفػػؿ المبػػلـ مػػف بػػلبنث ,لػػر بهػػح,ن النفبػػنث جالبدننػػث مػػف عػػراع ابػػ,خداـ 

ن,رننػت  جاللػاب الفنػدنج  جالفلػا نات"  اذ ال,صننث الحدن ث مم لث اػ  ال ػالجث الحػدنث" اا
اػػ  الػػجطف اللربػػ  اػػ  المرحلػػث ااب,دا نػػث  األطفػػاؿا ب,ػػت الدرابػػات اف نبػػبث  بنػػرة مػػف 

با ث بنجنا اي ما نلادؿ للؼ ما نعلبجنن ا  حعػرة الدرابػث  1000نصلجف حجال  
ث امػػػػاـ جبػػػػا ؿ اا ػػػػ ـ  ج ػػػػذا مؤ ػػػػر خطنػػػػر  اف  ػػػػذأ مرحلػػػػث مػػػػف اللمػػػػر  ػػػػ  مرحلػػػػ

"ال,للػػنـ اػػ  الهػػ،ر  ػػالنصش  الخهػػجبث جال,لصػػ  جحفػػر اللػػادات جالبػػلج نات  مػػا نلػػرؼ
  ل  الحعر".

جمف اانهاؼ الصجؿ: انن لنس  ؿ  ما نلرض بنئ جلار  ااف لجبػا ؿ اا ػ ـ 
البػػػلبنث لجبػػػا ؿ اا ػػػ ـ ا  ػػػر خطػػػجرة  لػػػ   اآل ػػػارا ػػػارا انعابنػػػث جاخػػػرت بػػػلبنث  جل ػػػف 

البلبنث لجبا ؿ اا  ـ ا  ر خطػجرة  لػ  الطفػؿ اللربػ  اػ   راآل االطفؿ اللرب  جل ف 
 .(1 ظؿ جناب ابس اخ,نار مجاد ا اا  منث

 
 
 
 

  

                                                           

 ننظر: مجبج ث البحجث جالمصاات الللمنث. ((1
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

  جل ػػػػف لػػػػـ (1 (اىبػػػػ ـِإفَّ الػػػػد نفن ِ ناػػػػدن اللَّػػػػِن دنػػػػف الحػػػػؽي ألنػػػػن دنػػػػف اهلل   اىبػػػػ ـ
ِمِننفن الصلنؿ نب,بػلـ ل ػػذا الػػدنف إا  ػػتن ِبمنػػؤا رنها لنػػجا حن ػػا أن ا نػػرن النَّػػاِس جن من جذلػػؾ ا,بلػػا ـ  (2 (جن

ـا   جا, ـ جأ جا  ـ   ػا نن,َِّبلنػجفن أن اػجناعن ن ـا أننَّمن لن ,نِعنبنجا لنػؾن انػا ا ـا ننبا الػجدي المبػلمجف (3 (انِإفا لن
اللصنػػدة  جحرهػػجا  لػػ   ػػدـ اػػ   ػػؿ زمػػاف جم ػػاف بػػمنجاع مخ,لفػػث مػػف اللػػداع جال ػػصاؽ 

اظنػػػجا الحػػػؽ بػػػاط  جالباطػػػؿ حصػػػا  ج ػػػاب  لن ػػػا  جاألخػػػ ؽ بجبػػػا ؿ اا,ػػػ,ف النػػػاس ب ػػػا 
جا ػػر ال،ػػرب  جرنبػػا  اىبػػ ـج,ملػػ  األنػػاـ ,لػػج األنػػاـ... إلػػ  أف هػػار دنػػف  ال بػػار 
 حبنبائ.
جلما  اف الطفؿ  داا ب    حاجا أل داع هندأ  ادربجا بلج ن  جا ,مػجا بما ػارأ  

بػػبص ـ ا ػػج الحػػؿ ل ػػؿ م ػػ لن   اىبػػ ـا لػػن حلػػجا بحػػد ز م ػػـ  جل ػػف ج مجمػػن  اعللػػج 
ا ,ماما  بنرا  احض  ل  حبف ,ػربن, ـ  األطفاؿا ,ـ ب اىب ـا جالعجاب ل ؿ ملللث.

جاللطػػؼ  لػػن ـ  جأجهػػ  اىبػػاع جد ػػا أاػػراد األمػػث ل,حمػػؿ مبػػؤجلن, ا ,عػػاأ مػػف نر ػػجف 
 .(4 " ل ـ راع ج ل ـ مبؤجؿ  ف ر ن,ن" اصاؿ:

 ػػػذأ المبػػػؤجلنث ,جعػػػب  لننػػػا أف نلػػػد ـ أ ػػػدادا نػػػؤ ل ـ لنخجلػػػجا منػػػادنف الحنػػػاة 
مبلحنف باللـ جاىنماف  جاف نزجد ـ ب صااث إب منث ,،ذي العجانب البػامنث اػ  نفجبػ ـ 

 لن جنجا رجادا ا  الحلارة ا نببص ـ ال  ذلؾ بابؽ.!!!
                                                           

 .19( بجرة اؿ  مراف/ اانث (1
 .103( بجرة نجبؼ/ اانث (2
 .50الصهص/ اانث  ( بجرة(3
  جهحن  مبػلـ  5/1996(   4904( هحن  البخاري   ,اب الن اح  باب المرأة را نث ا  بنت زجع ا  ر ـ   (4

 ,اب اامارة  باب الػنلث اامػاـ اللػادؿ ج صجبػث العػا ر جالحػث  لػ  الراػؽ بالر نػث جالن ػ   لػ  ادخػاؿ الم ػصث 
 .3/1459(  1829 لن ـ  ر ـ  
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

اا ,مػػػاـ ب صااػػػث  لػػػ  , صنػػػؼ الطفػػػؿ ج,ربن,ػػػن إبػػػ مناي اف  اىبػػػ ـجلصػػػد حػػػرص 
 ػػج ا ,مػػاـ بمبػػ,صبؿ األمػػث ب امل ػػا اف مػػا ن,لصػػاأ الطفػػؿ النػػـج  بػػن مر جنػػؤ,   األطفػػاؿ

 أ لن  ندما ن ند  جدأ جنهب   ابا جرع  لن م انث ا  بناع الحلارة.
 انًطهة األول

 خصائص انثقافح اإلساليٍح
 ,,م,ػػع ب ػػا انػػث ألن ػػا خهػػا ص ارنػػدة ا نث  صااػػث بػػامنث جرا ػػدة اىبػػ مإف ال صااػػث 

 صااث أخرت  ا    صااث رباننث المهدر  ج   أهػلنث ج اب,ػث  ج ػ  م النػث ججا لنػث  ج ػ  
نث رباننػث : ألن ػا نابلػث مػف  ,ػاب اىبػ مإف  صاا,نػا   املث جم,زنث  ج ػ   جلنػث ج ملنػث.

الػذي اهلل ,لال  الخالد الذي ا نم,نن الباطػؿ مػف بػنف ندنػن جا مػف خلفػن   ج ػج  ػ ـ اهلل 
إف  ػػػذأ  جهػػػؿ ألننػػػا بػػػال,جا,ر دجف ,حرنػػػؼ جا ,بػػػدنؿ  جابػػػر,ن ج ػػػرح,ن البػػػنث المط ػػػرة.

نث الصرآننػػػث  ,حصػػػؽ  ػػػؿ حاعػػػات اىنبػػػاف  بنػػػرا  ػػػاف اـ هػػػ،نرا  ج,بلػػػث اىبػػػ مال صااػػػث 
ج,عللن نبنر  ل   دت ا  طرنصث  انبلد جا ن ص   ػاؿ ,لػال  اػ   الطممنننث ا   لبن 

ػػػِف ا,َّ مح ػػػـ ,نزنلػػػن   ػػػصن انمن ج ػػػذأ مهػػػدر ا ال ػػػ   ا ػػػ   .(1 (بنػػػعن  نػػػدناين انػػػ ن ننِلػػػَؿ جنان نن ا
هحنحث جمب,صنمث جخالدة  ج,لهـ العنؿ مف الزلؿ جالزنغ  ج,حمنن مف ال،زج اللصا ػدي 

جمػػػػف خهػػػػا ص  ػػػػذأ ال صااػػػػث  جالف ػػػػري الػػػػذي ن,لػػػػرض لػػػػن مػػػػف  ػػػػجت ال ػػػػر اػػػػ  اللػػػػالـ.
اف  ػػػػؿ مػػػػا ن,للػػػػؽ  المهػػػػدر ااجؿ ل ػػػػا جال بػػػػات  نػػػػا نلنػػػػ   بػػػػات  نث ال بػػػػات اىبػػػػ م

 بالحصنصث جالمف ـج ججنر  ابؿ لل,،نر.
نث أن ا  ػاملث ألن ػا  ػدمت للب ػرنث اىب مجمف الخها ص ال امث األخرت لل صااث 

 ػذا  ,هجرا ا ,صادن ا  ام  جمن عا للحناة  ام  نهػل  لل,طبنػؽ اػ   ػؿ زمػاف جم ػاف.
 اىنباف بربن جهفا,ن  جأبما ن الحبن . ال,هجر ممخجذ مف  ,اب اهلل الذي نلرؼ

                                                           

 .123انث ( بجرة طن / ا(1
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ج ػػػػج نػػػػدخؿ إلػػػػ  الػػػػنفس جنعلل ػػػػا , ػػػػلر بلظمػػػػث اهلل ج در,ػػػػن  اننمػػػػج ان ػػػػا الحػػػػس 
بمرا ب,ػػن جاىخػػ ص لػػن جالنمػػاف بجحدانن,ػػن ججعػػجدأ جلصػػد أ مػػرت  ػػذأ ال صااػػث لػػدت اللدنػػد 

هػػ،نرة نػػا  لػػ  مػػر اللهػػجر  جا زلنػػا ن ػػرر  لػػ  إبػػماع أبنا نػػا  هػػث الف,ػػاة الأطفالمػػف 
أف لػػـ نرنػػ   ال,ػػ  أمر, ػػا أم ػػا أف ,مػػزج اللػػبف بالمػػاع  اام,نلػػت ج الػػت  جل, ػػا الم ػػ جرة:

ج هػػث ذلػػؾ ال،ػػ ـ الػػذي أربػػلن  ػػنخن  ػػج جراا ػػن لنػػذب   ػػؿ  اػػرب  مػػر نرانػػ "  مػػر 
ج ػؿ جاحػد  ػد ذبػ  دعاع,ػن  األطفػاؿالػاد  جاحد من ـ دعاعث اػ  م ػاف ا نػراأ انػن احػد 

 ػػػاؿ لل ػػػنخ لػػػـ اذبػػػ  الدعاعػػػث ألننػػػ  أننمػػػا ذ بػػػت  نػػػت أرت اهلل  إا الطفػػػؿ المحبػػػجب 
 اصربن ال نخ جأ ن   لنن. نرا بن  

نث  لػ  اىبػ منث ال,جازف  اف  اللصندة ,صـج ال صااث اىب مجمف خها ص ال صااث 
أمػػػا اىنمػػػاف  أبابػػػنف م,ػػػجازننف أجل مػػػا اىنمػػػاف بال،نػػػب جال ػػػان  اىنمػػػاف بلػػػالـ ال ػػػ ادة.

جربجبن,ػػػػن جاىنمػػػػاف بػػػػالنـج األخػػػػر  جمػػػػا  جبملج ن,ػػػػنم ػػػػؿ باىنمػػػػاف بجعػػػػجد اهلل بال،نػػػػب ان,
جأمػػا اىنمػػاف بلػػالـ ال ػػ ادة   ن,لػػمف مػػف أ ػػجاؿ جحبػػاب جمج ػػؼ جهػػراط جعنػػث جنػػار.

نث اىبػػػ مجال صااػػػث  ان,م ػػػؿ باىنمػػػاف بحصنصػػػث اىنبػػػاف جال ػػػجف جبػػػا ر المخلج ػػػات الحنػػػث.
 ف هلل الجاحػد جبػنف مصػاـ اىنبػاف ال ػرنـ اػ  ال ػجف.ب ذأ الهفث ,جازف بنف  بجدنث اىنبا

جلذلؾ نعد الطفؿ  ندما نحد ن  ف اهلل ,لال  ج ػف العنػث ج ػف الم   ػث نبػ,مع ب ػ،ؼ 
ج ندما نربط بنف اللالـ الم  جد جال،نػب   اف ذلؾ ن,عاجب مع اطر,ن ال,  اطر  لن ا.

ج نػػدما ا نحد ػػن إا  ننػػث نعػػد الطفػػؿ اػػ   ػػرارة نفبػػن أف  نػػاؾ انبػػعاما ان ػػلر بالطممن
 ػػف الطبنلػػث  اصػػد نبػػاؿ مػػف أنػػف ع ػػت؟ جمػػف الػػذي خلصنػػ ؟ جمػػف الػػذي اجعػػد ال ػػمس 

 –باىلػػااث لمػػا بػػبؽ  -نثاىبػػ مجال صااػػث  بػػؤجؿ. – مػػا  ػػج مللػػـج  -جالصمػػر؟ جالطفػػؿ
     صااث انعابنث ,د ج إل  ال,ف نر ا  خلؽ البمجات جاألرض جبدانث اىنباف جن ان,ػن 

م انن,ػن جمجا بػن  ج,طالػب بال,ج ػؿ  لػ  ج,حض ا للمػؿ الهػال  حبػب طا ػث اىنبػاف جا 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

,صاف اللمؿ ج,حذر مف ال,ج ؿ جال,خاذؿ جال,باطؤ جال, ابؿ  ا   ا ,رلػ  للمبػلـ  اهلل جا 
ال بػػؿ ج,ػػػراض أف نلػػنش  لػػػ   ػػامش الحنػػػاة  دجف أف نػػؤ ر اػػػ  ال ػػجف ,ػػػم نرا انعابنػػػا 

 جاف نػؤ ر اػ  النػاس  ال ػجف ,ػم نرا انعابنػا الػاا جاف نج ر ا  الناس  جنػؤ ر اػ   الاا 
 جنؤ ر ا  دنناأ جدننا اآلخرنف.

أف ال صااث الب منث بخاهن, ا اانعابنث , لر الفرد بمنن م لؼ جاف  لنن أف نبػذؿ 
 هارت ع دأ ج ج مػع ذلػؾ مػزجد باابػ,لدادات جالمجا ػب جاىم انػات  جاف اهلل بػنلننن 

 جنجاصن ا   ملن جاع, ادأ.
نث ,صـج  لػ  اىب مذلؾ أف ال صااث  نث بمن ا جا لنث جم النث اىب مج,,منز ال صااث 

ج ػ  لنبػت هػلبث المنػاؿ  ,هجر ا ,صادي نم,از بالجلجح جالهحث جالهػدؽ جالجا لنػث 
جال,طبنػػػؽ  بػػػؿ  ػػػ   صااػػػث بػػػامنث  ابلػػػث لل,طبنػػػؽ ألن ػػػا ,را ػػػ  إم انػػػات اىنبػػػاف ججرا ػػػزأ 

,نبنبنتا ان نن ن جحنا,ن  اؿ ,لال   ا ا ا لننا نا من بالن نا لن نا منا  نبنبنتا جن ن  .(1 (ل ؼن اللَّنن ننفابئا ِإاَّ جن
ألن ػػا ,صػػػدـ من عػػا جاانػػػا للحنػػاة الب ػػػرنث اػػػجؽ  نث  صااػػث جا لنػػػثياىبػػػ مجاف ال صااػػث 

األرض   ػػػػذا المػػػػن و  الػػػػجا ل  اخػػػػذ با ,بػػػػارأ اطػػػػرة اىنبػػػػاف جمنجلػػػػن جرجبا,ػػػػن جنز ا,ػػػػن 
جاب,لدادا,ن جالا لن ج ج,ن جلػلفن  ج ػج نصػدر  نمػث اىنبػاف جن رمػن جا نبػ, نف بػدجرأ 

 ا  الحناة.
نث ,ظ ػػػر  نم, ػػػا ج,بػػػرز م ان, ػػػا اىبػػػ مأف  ػػػذأ الخهػػػا ص ال,ػػػ  ذ ػػػرت لل صااػػػث 

الرانلػث البػامنث اػػ  راػع اىنبػػاف  ج,ربن,ػن هػ،نرا ج بنػػرا ج,عللػن اػػجؽ بػا ر المخلج ػػات 
 . (2  ل  األرض

                                                           

 .286( بجرة البصرة / اانث (1
  جالػػػجاع  لػػػ  ال صااػػػث اىبػػػ منث  د.نادنػػػث  ػػػرنؼ اللمػػػري  70-68( ننظػػػر: ال,ربنػػػث األبػػػس جال,حػػػدنات  ص(2

 .42-19  ص9مؤببث الربالث  ط
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 طهة انثاًَانً
 اهتًاو اإلسالو تانثقافاخ انًتُىعح نهطفم

م,نج ػػػث  جل ن ػػػػا ,ػػػػدجر اػػػ   ػػػػ ث محػػػػاجر ابابػػػنث ج ػػػػ : اللصنػػػػدة  األطفػػػػاؿ صااػػػث 
 ب ؿ من ا جانث اا ,ماـ. اىب ـجاللبادة جالبلجؾ  جلصد ا ,ـ 

ننبانِػػ  بال صااػػث اللصدنػػث للطفػػؿ:  ػػاؿ ,لػػال :   اىبػػ ـاجا/ ا ,مػػاـ  بننِػػ َّ أنفا ننلابنػػدن جناعا جن
ـن  ننا نها  .(1 (األا

نث ابػػػػاس الػػػػدنف الحننػػػػؼ جاهػػػػلن  جمر, ػػػػز ال ػػػػرنلث جااخػػػػ ؽ  اىبػػػػ ماللصنػػػػدة 
باللصنػػػدة جمؤبػػػس  لن ػػػا   مػػػر,بطااللبػػػادات جالملػػػام ت جااخػػػ ؽ جالبػػػلجؾ   ػػػؿ ذلػػػؾ 

ام,ػػػ  اخ,لػػػت اللصنػػػدة اخ,ػػػؿ مػػػا بنػػػ   لن ػػػا  االصا ػػػدة ااجلػػػ  ال,ػػػ  ,صػػػـج  لن ػػػا ال صااػػػث 
نث    اانمػاف بجاحداننػث اهلل ججعػجدأ ج در,ػن ج نمن,ػن ج ػؿ هػفا,ن ج ػذأ الصا ػدة اىب م

 ا ,,،نر!!
بػػػػجاأ  ػػػػاؿ    جاف اهلل ا نصبػػػػؿ مػػػػف اانبػػػػاف دننػػػػااىبػػػػ ـ مػػػػا اف الػػػػدنف  نػػػػد اهلل 

منفا ننبا,نِغ جننارن  ببحانن:   اِبِرنفن  اىب ـجن ِخرنِة ِمفن الاخن  (2 (ِدننئا انلنفا ننصابنؿن ِمنانن جن نجن ِا  اآلا
جاف النػػاس مػػف اهػػؿ جاحػػد  اف اانبػػاف مخلػػجؽ م ػػـر ج ػػج مبػػ,خلؼ اػػ  اارض 

,لػال  باللبػادة  ػػاؿ  ػذأ امػجر  اب,ػػث ا ,,،نػر. جاف جانػث الجعػػجد اانبػان   ػج  ااػػراد اهلل 
ناػسن ِإاَّ ِلننلابنػدنجفِ ,لال :   لنصاتن الاِعفَّ جناىاِ منا خن ج ػذا انلػا حصنصػث  اب,ػث  ج نػاؾ  جابػت ( 3 (جن

 نث.اىب م  ,,منز ب ا ال صااث اىب ماخرت ا  الدنف 

                                                           

 .35( بجرة ابرا نـ/ اانث (1
 .85بجرة اؿ  مراف / اانث (2)
 .56( بجرة الذارنات / اانث (3
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

اف اي انحراؼ  ف ال جابت اج ,بدنل ا نلن  ا,باع ال جت جا,باع ال نطاف  اال صااث 

چ  چ  چ  چ  ا,باع لهراط اهلل الذي نصجؿ ا   ,ابن ألن انث مب,صنمث  ماىب

ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ

 چڑ  ڑ  
اننا  ندما نب,طنع اف نجهؿ  ذأ ال جابت ال   لب الطفؿ ج صلن و .(1 

 بؿ أطفااججعدانن  جنؤمف ب ا انمانا رابخا  جندااع  ن ا جند ج الن ا  بنصدـ لللالـ 
 رعاا ا جناع  اب,نف  ل  المبادئ جالصنـ ال,  نب,مدجن ا مف اب م ـ اللظنـ.

جاف  ػػػذأ ال جابػػػت ا ,صنػػػد اانبػػػاف جا , ػػػؿ حر ,ػػػن  بػػػؿ ان ػػػا ,ػػػداع المبػػػلـ لللمػػػؿ 
جاألع, اد اف المؤمف ندرؾ اف االن ااحد الذي اجعد  ػذا ال ػجف  لفػن بم ػاـ ج لنػن اف 
نؤدن ػػا لنلمػػر  ػػذا ال ػػجف جنن ػػر انػػن الخنػػر جنصػػاـج ال ػػر جالفبػػاد  ج ػػد , فػػؿ  ػػج ذا,ػػن 

, ػػجف اانط  ػث الػػ  الع ػاد اػػ   ػؿ منػػادنف الحنػاة الصجنػػث  بنهػر المػػؤمننف جحمػان, ـ  ا
نث  نػػدما ا ,نص ػا اللػرب  اصػد احنػ, ـ بلػد مػػج, ـ  اىبػ مج لنػا نللػـ مػاذا اللػت الػد جة 

ج ػػػد, ـ بلػػػد لػػػ ؿ  جنػػػجرت حنػػػا, ـ بلػػػد ظ م ػػػـ جعللػػػ, ـ امػػػث بلػػػد اف  ػػػانجا  با ػػػؿ 
اانمػػان   ااانمػػاف  ػػج البجابػػث  نث اابػػاساىبػػ مال صااػػث  اف مػػف ابػػرز ر ػػا ز م,فر ػػث.

نث نعػػػب اف اىبػػػ ما صااػػػث  الطفػػػؿ   اىبػػػ ـااجلػػػ  ال,ػػػ  نػػػدخؿ من ػػػا اانبػػػاف رحػػػاب 
,,لػػػمف مف ػػػـج اانمػػػاف جملنػػػاأ جار انػػػن  ج,صػػػدـ ذلػػػؾ  لػػػن بابػػػلجب بػػػ ؿ جمببػػػط  دجف 

 .(2 ,لصنبات ج, لنبات  بحنث ,ربط الطفؿ بخالصن ج,عللن ن,جعن النن جنحبن حبا عمائ 
 
 

                                                           

 .153اانلاـ /اانث ( بجرة (1
اابػػاع ,عػػاأ اابنػػاع  د.  بػػد الػػرب نػػجاب الػػدنف آؿ نػػجاب  طبػػع جن ػػر جزارة ال ػػؤجف اىبػػ منث  مبػػؤجلنث( ننظػػر: (2

 .77-65  ص2الممل ث اللربنث البلجدنث  ط –جااج اؼ جالد جة جاار اد 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 بال صااث اللصدنث للطفؿ  جبلض ااح اـ الم,للصث ب ا: اىب ـنماذج مف ا ,ماـ 
# جهػػػانا لصمػػػاف ابنػػػن  ج ػػػ  ناالػػػث ح ا ػػػا اهلل ,لػػػال   ػػػف لصمػػػاف الح ػػػنـ   ػػػػاؿ 

ؾن  ,لػػال :   ػػِرؾا ِباللَّػػِن ِإفَّ ال  ػػرا ػػافن ِابانِػػِن جن نػػجن ننِلظنػػنن ننػػا بنننػػ َّ ان ,ن ا ذا  نػػاؿن لنصامن ِظػػنـع جناِ  ـع  ن لنظنلاػػ
ػ نرا 13  ػامنناِف أنِف ا ا ػالننن ِاػ   ن ِاهن لنػ  جن اػفو جن لن,انن أنَمنن جن انئا  ن من نابنافن ِبجناِلدنناِن حن ناننا اىاِ ( جنجنهَّ

ِلجناِلػػدنناؾن ِإلنػػ َّ الامنِهػػنرن   ـع 14ِلػػ  جن ػػا لنػػناسن لنػػؾن بِػػِن ِ لاػػ ػػِرؾن بِػػ  من لنػػ  أنفا ,ن ا ا نػػدناؾن  ن فا عن ( جناِ 
ـا انػػ ِعلن ن ػػرا َـّ ِإلنػػ َّ من ػػفا أنننػػابن ِإلنػػ َّ  نػػ ػػِبنؿن من جائػػا جنا,َّبِػػعا بن ا ِاػػ  الػػَدناننا منلارن ػػاِحبا نمن هن ػػا جن  ن ,نِطلا نمن

لنجفن   ا  ننا,نـا ,نلامن ـا ِبمن  . (1 ( (15انمنننب  ن ن
 :(2)تاٌَاخانًتعهقح  واَداباالحكاو 

 باػػػػاألنعػػػػب  لػػػػ  اابػػػػاع مج ظػػػػث اابنػػػػاع بخنػػػػر  جا نعػػػػجز ,ػػػػر  ـ جا مػػػػال ـ   -1
 محابب  ل  د جة ابنن.

 د جة اابف جالناس اعملنف ال  ا ظـ خنر جن ن ـ  ف ا ظـ  ر. -2
 ألنػػنالبػػدع بال,جحنػػد  بػػؿ جنػػرأي اف مػػا دجنػػن ا نصبػػؿ اابػػن  ج,حػػذنرأ مػػف ال ػػرؾي  -3

 نحبط عمنع اللمؿ.
 اهلل مصدـ  ل    ر الناس انن الخالؽ جما بجاأ مخلجؽ.,للنـ الجلد باف   ر  -4
,ر نػز الصا ػدة اللصدنػث  ا طا ػث احػد اػ  ملهػنث اهلل انمػا الطا ػث بػالملرجؼ(  -5

 ل,ب,مر مل ـ مدت الحناة. األطفاؿا  نفجس 
اللمػػػػؿ ال,ربػػػػػجي الػػػػػدا ب اػػػػػ  ,للػػػػػنـ الجلػػػػػد ج,لصننػػػػػن ج,بهػػػػػنرأ ب,جحنػػػػػد اهلل ,لػػػػػال    -6

 لنب الم رج ث.بمخ,لؼ الجبا ؿ جاابا

                                                           

 .15-13 اآلنات( بجرة لصماف / 1 
الرحمف ملػ  ,حصنػؽ:  بػد الرحمف بػف ناهػر البػلدي دنر   ـ المناف  للبػ( ننظر: ,نبنر ال رنـ الرحمف ا  ,فب(2

 .618  ص1بنرجت  ط –اللجنحؽ  دار ابف حـز 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

# جما اعمؿ ال, صنؼ الذي  صؼ بن الربجؿ ال رنـ ابف  مػن  بػداهلل بػف بػف  بػاس 
احفػظ اهلل نحفظػؾ   رل  اهلل  ن ما  ندما خاطبن اصػاؿ:" نػا جػ ـ انػ  ا لمػؾ  لمػات:

جا لػػػـ اف  اهلل  جاذا ابػػػ,لنت اابػػػ,لف  بػػػاهلل  امبػػػاؿاحفػػػظ اهلل ,عػػػدأ ,عا ػػػؾ  اذا بػػػالت 
 لػػ  اف ننفلجنػػؾ اا ب ػػ ع  ػػد  ,بػػن اهلل  لنػػؾ رالػػت اا ػػ ـ جعفػػت  اامػػث لػػج اع,ملػػت

 .(1 الهحؼ"
 :(2)انًتعهق تانحدٌث واَداباالحكاو 

 دؿ الحدنث:  ل  ,للنـ الهبناف الللـ. -1
   ـ  ل  حفظ ما ننفل ـ مف الللـ ج ـ ه،ار.ح اد الهبناف ج ار  -2
 الللـ  ج,لصنن ـ الدرس. ند ,للنم ـ لرأاث  جالحمث  جالراؽ بالهبناف اب,خاد ا -3
 ب,للنـ الهبناف جالبنث. –هل  اهلل  لنن جبلـ  –ا ,ماـ النب   -4
نللػػػـ الهػػػبناف مػػػا دؿ  لنػػػن الحػػػدنث مػػػف ملػػػاف جداات  اانػػػن ن,لػػػف جهػػػانا  -5

  ظنمث  ج جاد  لنث مف ا ـ امجر الدنف جاعل ا.
دة الحػػػػرص  لػػػػ  ,ربنػػػػث النا ػػػػ ث  لػػػػ  الللػػػػـ النػػػػااع  جنبػػػػدأ ب,ػػػػربن, ـ  لػػػػ  اللصنػػػػ -6

جعػن  ػػذأ ال لمػات الػػ   -هػل  اهلل  لنػػن جبػلـ–الهػاانث الخالهػث  اػػاف الربػجؿ
 ابف  باس ج ج ه،نر  جرب  اهحابن  ل  ذلؾ منذ اله،ر.

 

                                                           

 ػ  ,حصنػؽ: احمػد محمػد  ػا ر جآخػرجف   279( بنف ال,رمذي  ألب   نب  محمد بف  نب  ال,رمذي البلم  ت(1
  –هل  اهلل  لنن جبلـ  –جالجرع  ف ربجؿ اهلل  بنرجت   ,اب هفث الصنامث جالر ا ؽ -دار احناع ال,راث اللرب 

   ج اؿ :  ذا حدنث حبف هحن .4/667(   2516  ر ـ  59باب 
 ػػػ  ,حصنػػؽ:  هػػاـ 795ننظػػر: عػػامع الللػػـج  جالح ػػـ ألبػػ  الفػػرج  بػػد الػػرحمف بػػف احمػػد بػػف رعػػب الحنبلػػ  ت (2)

 .29جآداب األطفاؿ  ص مح اـب  جااح,فاؿ 253ج  240الصا رة  ص  –دار الحدنث ‘ الدنف الهبابط 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ـن بال صااػػػث ال,لبدنػػػث للطفػػػؿ:  ػػػاؿ ,لػػػال :   اىبػػػ ـ اننػػػا: ا ,مػػػاـ  ِصػػػن لنلانِػػػ  من رنب  اعا
,نصنبَّؿا  بَّننا جن نَِّ,  رن ِمفا ذنر  ِة جن اعِ  الهَّ ن  .(1 (دن ن

دنػػػف اهلل الػػػذي ا نصبػػػؿ دننػػػا جنػػػرأ  ج ػػػج  لػػػـ ج مػػػؿ  جاخػػػ ص جا,بػػػاع   اىبػػػ ـ
  اػدنف اهلل مػن و م, امػؿ ا , ػجبن  ػا بث  امػا خلصنػا ربنػا  ب ػا انمػا خلصنػا جآدابجاح اـ 

ناػسن ِإاَّ ِلننلابنػػدنجفِ للباد,ػن  اصػاؿ عػػؿ مػف  ػػاؿ:   لنصاػتن الاِعػػفَّ جناىاِ ػا خن من جاللبػادة  نػػا     (2 ( جن
اصػط بػؿ ,لنػ   ػؿ  مػؿ ن,جعػن بػن المبػلـ الػ  خالصػن ا ػػج  اىبػ ـار ػاف  ,مدنػثا ,لنػ  
  بادة .

الػػػػ   ػػػػذأ الجع ػػػػث ل,هػػػػب  حنػػػػا, ـ  بػػػػادة  جللػػػػؿ  األطفػػػػاؿلػػػػذلؾ نعػػػػب اف نجعػػػػن 
ل ػػػا ا ػػػر بػػػالغ  لػػػ   األطفػػػاؿال,طبنػػػؽ الللمػػػ  جالصػػػدجة الحبػػػنث ال,ػػػ  , ػػػجف م ػػػراث  لػػػ  

م ػػػنرا ا,بػػػاع  -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ -اا, ـ  اصػػػد  ػػػاؿ ربػػػجؿ اهللج صػػػ األطفػػػاؿبػػػلجؾ 
 .(3 اهل  " رأن,مجن الصدجة:" هلجا  ما 

 مػػػا اف اهػػػطحاب ااجاد الػػػ  المبػػػاعد جرؤنػػػ, ـ للمبػػػلمنف ج ػػػـ نػػػؤدجف الهػػػ ة 
 هػػ،ارا نحرهػػجف  لػػ  الهػػ ة جالهػػناـي أطفػػااا بػػر م ػػعع ل ػػـ للصنػػاـ ب ػػا  ا ػػـ رأننػػا 

جاف ا ػػـ  ػػ ع اػػ  , صنػػؼ الطفػػؿ المبػػلـ جعللػػن  نؤدجن ػػا جنػػداجمجف  لن ػػا.جالػػدن ـ اف 
  ألمػرأنؤدي ما  لنن  ج اف نلنش اػ  مع,مػع ن,بػابؽ ااػرادأ  لػ  طا ػث اهلل جاام, ػاؿ 

 نػػػػدما بػػػػنعد الطفػػػػؿ نفبػػػػن منػػػػدالا نحػػػػج اللبػػػػادة جالخ ػػػػجع بػػػػنف نػػػػدي اهلل  اف  صاا,ػػػػن 
 .  (4 نؤدن ا بطجا نث جحب اهلل ,لال نث  د ,،ل،لت ا  جعدانن اراح اىب م

                                                           

 .40( بجرة ابرا نـ/ اانث (1
 .56( بجرة الذارنات/ اانث (2
 .1/226(  605( هحن  البخاري   ,اب ااذاف  باب ااذاف للمباار  ر ـ  (3
 ( ننظر: ابس  صااث األطفاؿ اىب منث جخها ه ا  د. احمد حبف خمنس  مف مج ع  (4

 . www.musanadah.com/indexhttp: //  

http://www.musanadah.com/index
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

  مػػػف حنػػػث اار ػػػاف  الهػػػ ة جالهػػػناـ جمػػػا األطفػػػاؿبلبػػػادة  اىبػػػ ـجلصػػػد ا ػػػ,ـ 
دجن ما مف اللبػادات المفرجلػث جالمبػنجنث   لػ  اف الطفجلػث لنبػت مرحلػث , لنػؼ جنمػا 

    مرحلث ا داد ج,درنب للجهجؿ ال  مرحلث ال, لنؼ  ند البلجغ.
 التعبدية لمطفل, وبعض اححكام المتعمقة بها: بالثقا ةإلس م نماذج من اهتمام ا

 -الن  لنػن جبػلـ هل  -#  ف  مرج بف  لنب  ف ابنن  ف عدأ  اؿ:  اؿ ربجؿ اهلل
:" مػػرجا اجاد ػػـ بالهػػ ة ج ػػـ ابنػػاع بػػبع بػػننف جالػػربج ـ  لن ػػا ج ػػـ ابنػػاع   ػػر بػػننف 

 .(1 جار جا بنن ـ ا  الملاعع"
 :(2)انًتعهقح تانحدٌث واَدابحكاو اال

     جعػػب  لػػ  جلػػ  اامػػر ,للػػنـ جلػػػدأ الهػػ ة  اذا بلػػغ بػػبع بػػننف الػػ  بلججػػػن -1
 .بف اللا رة

اامر باله ة ن جف ب,للنمن انا ا ج نفن, ا ج ذلؾ ما نببص ا مف جلػجع جمػا  -2
 ال  ذلؾ.

اا ػػدة ال,للػػنـ ح,ػػ  ن,مػػرف جح,ػػ  ن,لػػجد جن ػػجف  لػػ   لػػـ الهػػ ة  ج نفن, ػػا   -3
طلجب ان ا جما مطلجب ل ا  جما ن,للؽ ب رجط ا جار ان ػا جاامػجر جما  ج م

 ال,  ن جف ب ا اداؤ ا 

                                                           

 ػػ  ,حصنػؽ: محمػد محػ  الػدنف  بػد الحمنػد  275( بنف أب  داجد  ألب  داجد بلنماف بف اا ػلث البعبػ,ان  ت(1
 لػػ    جالمبػػ,درؾ 1/187(  495بنػػرجت   ,ػػاب الهػػ ة  بػػاب م,ػػ  نػػؤمر ال،ػػ ـ بالهػػ ة  ر ػػـ  –دار الف ػػر 

 ػ  ,حصنؽ: مهطف   بد الصادر  طا  دار 405الهحنحنف  لمحمد بف  بداهلل أب   بداهلل الحا ـ الننبابجري ت
  ج ػػػاؿ 1/317(  721ر ػػػـ   بػػػاب الػػػؿ الهػػػلجات الخمػػػس     ,ػػػاب الهػػػ ة 1بنػػػرجت  ط –ال ,ػػػب الللمنػػػث 

 الحا ـ:  ذا حدنث هحن   ل   رط مبلـ  ججااصن الذ ب .
أب  داجد  ألب  محمد محمػجد بػف احمػد بػف مجبػ  بػف احمػد بػف حبػنف ال،ن,ػمب  الحنفػ  بػدر  ( ننظر:  رح بنف(2

 -214  1الرنػاض  ط – ػ  ,حصنؽ : أبج المنػذر خالػد بػف ابػرا نـ المهػري  م ,بػث الر ػند 855الدنف اللنن  ت
 .82األطفاؿ ص جآداب  جااح,فاؿ باح اـ 216



 25  
 

     

   
 

 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

اذا بلغ   ر بننف جحهؿ منن جحهؿ منن , اجف ان ا اج  ف ام,نػاع  ػف   -4
ادا  ا اانػن نلػرب  لػ  ذلػؾ لػربا مبػرح ننفلػن جا نلػرأ  ننفلػن اػ  الزعػر 

 ا لا ن. جال,خجنؼ جالردع  جا نلرأ باف نلحؽ بن لررا اج
اامر جاللرب ا نداف  ل  اف الهب  م لؼ  ا  ن لػؼ اا اذا بلػغي اف  -5

الصلػػػـ راػػػع  ػػػف الهػػػ،نر ح,ػػػ  نبلػػػغ  جل ػػػف  ػػػذا مػػػف اعػػػؿ ال,لجنػػػد جال,مػػػرنف 
جال,ػػرجنض ح,ػػ  ن ػػجف  لػػ   لػػـ بػػابؽ اف نهػػؿ الػػ  البلػػجغ  ح,ػػ  اذا بلػػغ 

 ن جف  د  رؼ ما ن,للؽ باله ة جما  ج مطلجب منن.
ي ح,ػػػ  ا نحهػػػؿ  ػػػ ع مػػػف دجا ػػػ  اامػػػر بػػػا -6 ل,فرنؽ بػػػنف ااجاد  نػػػد النػػػـج

 ال ر اج   ع مف ال نطاف  بحنث نحرؾ بلل ـ  ل  بلض.
 لػػػ  جلػػػ  اامػػػر اف ن,لا ػػػد هػػػبنانن  جنبػػػاؿ  ػػػف هػػػ , ـ جادب ػػػـ جامػػػجر   -7

 دنن ـ.
جػداة  -هػل  اهلل  لنػن جبػلـ -#  ف الربنع بػف ملػجذ بػف  فػراع  الػت اربػؿ ربػجؿ اهلل

ال   رت اانهار ال,  حجؿ المدننث" مف  اف اهب  ها ما انػ,ـ هػجمن جمػف  ا جراع 
 ػػاف اهػػب  مفطػػرا النػػ,ـ بصنػػث نجمػػن". ا نػػا بلػػد ذلػػؾ نهػػجمن جنهػػـج هػػبنا,نا الهػػ،ار 

اػاذا ب ػ  احػد ـ  (1 من ـ اف  اع اهلل جنذ ب الػ  المبػعد انعلػؿ ل ػـ الللبػث مػف الل ػف
 .(2  ل  الطلاـ ا طننا ا اناأ  ند اااطار

                                                           

 .13/297  ف(   مادة:( الل ف:  الهجؼ المهبجغ(  لباف اللرب (1
(  1136  جهػحن  مبػلـ  ر ػـ  2/692(  1859( هحن  البخاري   ,اب الهـج  باب هػـج الهػبناف  ر ػـ  (2

   جاللفظ لمبلـ.2/798
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 :(1)انًتعهق تانحدٌث واَداباالحكاو 
 ل  الطا ات ج,لجند ـ اللبادات  ل ن ـ لنبجا م لفػنفي انػن  األطفاؿ,مرنف  -1

 ا , لنؼ دجف البلجغ.
الػػػ  مػػػا انػػػن الفلػػػؿ  الهػػػناـ جاللبػػػادات رعػػػاع بر , ػػػا ل ػػػـ   األطفػػػاؿار ػػػاد  -2

 جلنل,ادج ا  ج,ب ؿ  لن ـ اذا لزم, ـ.
 جاب,حباب ا اذا ا انت  ل  الطا ات. األطفاؿعجاز للب  -3
 مف اف طفلن  ل  طا ث اهلل جدربن  ل  ال,زاـ  را لن اانن ماعجر بذلؾ. -4
 الهناـ اذا اطا جأ. طفاؿنب,حب لأل -5
 عجاز ادخاؿ الهبناف  جللب ـ مما لنس انن محظجر  ر   ال  المباعد. -6
 هالحث. ف ,ربنث أطفالب,ربنث  -رل  اهلل  ن ف –ا ,ماـ نباع الهحابث   -7

 

رنب   نػػػػػبا ِلػػػػػ  ِمػػػػػفن  ػػػػػاؿ ,لػػػػػال :   بال صااػػػػػث البػػػػػلج نث للطفػػػػػؿ  اىبػػػػػ ـا ,مػػػػػاـ   ال ػػػػػا/
اِلِحنفن   .(2 (الهَّ

مػػػن و  دانػػػث جنػػػجر ل,هػػػحن   صنػػػدة الب ػػػر  ج, ػػػذنب نفجبػػػ ـ   اىبػػػ ـعػػػاع  ػػػذا 
ج,صػػػػجنـ اخ   ػػػػـ  جاهػػػػ ح معػػػػ,مل ـ  ج,نظػػػػنـ    ػػػػا, ـ  جا ػػػػا ث الخنػػػػر انمػػػػا بنػػػػن ـ  

ل ػػػر جالفبػػػاد اػػػ  بن ػػػا, ـ  ج طلػػػن دابػػػر الفر ػػػث جال,نػػػاحر بػػػنف هػػػفجا ـ   ػػػاؿ جمطػػػاردة ا
ػػا ِاػػ  الَهػػدنجِر جن نػػدئت  ,لػػال :   ِ ػػفناعع ِلمن ـا جن ب  نػػ ـا منجاِ ظنػػثع ِمػػفا رن ػػاعن,ا ن ننػػا أنَن نػػا النَّػػاسن  نػػدا عن

                                                           

الملؾ بػف بطػاؿ الب ػري الصرطبػ  الحبػف  لػ  بػف خلػؼ بػف  بػد( ننظر:  رح هحن  البخاري ابف بطاؿ  ألب  (1
 جآداب بمح ػاـ  جااح,فػاؿ 4/107الرنػاض   –  م ,بػث الر ػد 2ابػرا نـ  ط  ػ  ,حصنؽ: اج ,مػنـ نابػر بػف499ت

 .101األطفاؿ ص
 .100( بجرة الهااات/ اانث (2
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ِمِننفن  ػػثع ِللامنػػؤا من اللامػػث ال ػػاملث  الخالػػدة رجح اخ  نػػث  النػػث   اىبػػ ـ. جاػػ  د ػػجة (1 (جنرنحا
,نب ػػؽ مػػف عػػج ر اللصنػػدة  ج, ػػنع اػػ   ػػؿ  بػػادة  ج,ػػرت اػػ   ػػؿ ح ػػـ  ج,ظ ػػر اػػ   ػػؿ 

نث دبػ,جر ااخػ ؽ  جمن ػاج اىبػ م,جعنن  ج,لمس اػ   ػؿ ,نظػنـي جل ػذا  انػت ال صااػث 
جاداع  ذأ اامانث مػف ال,ربنث النفبنث لراع اانباف الذي  رمن اهلل ب, لنفن حمؿ الربالث  

خهػػنص الفبػػاد جبػػؤر ال,مػػزؽ جاانحػػراؼ الػػ  اجج الهػػ ح جال,مابػػؾ جاابػػ,صامث   ػػاؿ 
ػػِر ,لػػال   ػػاِع جنالامننا ن ػػِف الافنحا ن نننا نػػ   ن بنػػ  جن ن,نػػاِع ِذي الاصنرا ػػاِف جناِ  بن حا ِؿ جناىاِ ِإفَّ اللَّػػنن ننػػمامنرن ِبالالنػػدا

ـا ,ن  ـا لنلنلَّ ن جفن جنالابن،اِ  ننِلظن ن  .(2 (ذن َّرن
م مػػػػث بل ػػػػث ج ػػػػج خػػػػا,ـ اانبنػػػػاع  -هػػػػل  اهلل  لنػػػػن جبػػػػلـ -ج ػػػػد حػػػػدد ربػػػػجؿ اهلل

. جاػػػ  (3 ,مػػػـ م ػػػاـر ااخػػػ ؽ" جالمربػػػلنف ب ػػػذأ ال لمػػػث الرا لػػػث العاملػػػث:" امنػػػا بل ػػػت ا
 ػ  محػد ا من, ػػ  الخنػر  جذرجة الفلػا ؿ  جهػػفجة  اىبػ ـدالػث  بػرت  لػ  اف د ػػجة 

هػػل  اهلل  لنػػن  - ؽ..  مػػا اف هػػاحب  ػػذأ الػػد جة ربػػجؿ اهللال مػػاؿ  جخ هػػث ااخػػ
 ػاف النمػجذج اام ػؿ للخلػؽ الرانػع بمػا حبػاأ ربػن مػف هػفات جالػا ؿ ,عػؿ  ػف  -جبلـ

اػػ  ال نػػاع  لػػ   -الجهػػؼ   جنلػػنؽ  ن ػػا البنػػاف   جحبػػبنا اف ن,لػػج  ػػجؿ اهلل  ػػز جعػػؿ
لنؽو نبنن محمد هل  اهلل  لنن جبلـ:   نَّؾن لنلنلن  خن  .(4 ( نِظنـو  جناِ 

جلمػػػا  انػػػت  ػػػذأ ال صااػػػث ,صػػػـج  لػػػ  اهػػػجؿ ا ,صادنػػػث ج,ذ نبنػػػث ج, ػػػرنلنث ,,  ػػػ  
عمنلػػػػا اػػػػ  مػػػػن و , ػػػػامل  نهػػػػل  مػػػػف  ػػػػاف اانبػػػػاف جنلمػػػػؿ  لػػػػ  ابػػػػلادأ اػػػػ  الػػػػدننا 

   مػا اىب ـجااخرةي ااننا نرت اف اللنهر ااخ    اهنؿ ججال   ا  اهجؿ د جة 

                                                           

 .57( بجرة نجنس/ اانث (1
 .90( بجرة النحؿ/ اانث (2
   جاادب2/670(  4221( المبػػ,درؾ  لػػ  الهػػحنحنف   ,ػػاب ,ػػجارنخ الم,صػػدمنف مػػف اانبنػػاع جالمربػػلنف  ر ػػـ (3

 .1/104( 273  ر ـ 3البا    طبدالمفرد  للبخاري  ,حصنؽ: محمد اؤاد  
 .4بجرة الصلـ/ اانث  (4)
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

بػػجلن هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ.. جبػػنرة الهػػفجة الرا ػػدة مػػف انػػن البػػمث البػػارزة  اػػ  بػػنرة ر 
هػػػحاب,ن رلػػػجاف اهلل  لػػػن ـ.. جاػػػ   ػػػذا ال,لػػػاجف الج نػػػؽ جال,بػػػاند المح ػػػـ بػػػنف ال,جعنػػػن 
جالصدجة  جاار اد جال,طبنؽ  ن اد البناع ااخ     لػ  امػ,ف اابػس  جنبلػغ  الػذرجة اػ  

ػػج لنصنػػدا  نػػافن    :الصػػجة جااح ػػاـ.  ػػاؿ ,لػػال  ػػفا  نػػافن ننراعن ػػننثع ِلمن بن ػػجنةع حن بنػػجِؿ اللَّػػِن أنبا ـا ِاػػ  رن لن نػػ
ذن نرن اللَّنن  نِ نرئا ِخرن جن ـن اآلا  .(1 (اللَّنن جنالاننجا

جلمػػا  ػػاف مػػف الخلػػؽ مػػا ن ,بػػب  جخهجهػػا اػػ  مرحلػػث الطفجلػػث  مػػا  نػػؿ: "مػػف 
 :(2  ب  ل    ع  اب  لنن" ج ل   جؿ ال ا ر

 ه،ر            جلنس ننفل ـ مف بلدأ ادب ا  األطفاؿ د نبلغ اادب 
 اف ال،هجف اذا  جم, ا ا ,دلت              جا نلنف اذا  جم,ن الخ ب

 . (3 ب ذا العانب ا ,ماما بلن،ا  جحث  لنن ح ا  ظنما اىب ـاصد ا ,ـ 
 نماذج من اهتمام اإلس م بالثقا ة السموكية لمطفل, وبعض اححكام المتعمقة بها:

  جاجعب  لن ـ اابػ, ذاف طفاؿااع,ما نث لأل اآلداب# ذ ر اهلل ببحانن ج,لال  بلض 
لن نػػتا  نػػد الػػدخجؿ اػػ  اج ػػات بنن ػػا اػػ   جلػػن :   ـن الَّػػِذنفن من ػػ,نماِذنا ن ننػػجا ِلننبا ننػػا أنَن نػػا الَّػػِذنفن آمن

ػػرَّ  ثن من ـا  نػػ ن ـن ِمػػنا ن لنػػ لن،نػػجا الاحن ـا ننبا ـا جنالَّػػِذنفن لنػػ ػػانن ن ػػلنجفن أننامن ػػِر جنِحػػنفن ,نلن ِة الافنعا ػػ ن ػػِؿ هن اتو ِمػػفا  نبا
ـا  لنػػػناِ  ـا جنان  ن لنػػػنا ن ـا لنػػػناسن  ن رناتو لن نػػػ ػػػجا ثن  ن ػػاِع  نػػػ ن ِة الاِل ن ػػػ ن ػػػِد هن ِمػػػفا بنلا ـا ِمػػػفن الظَِّ نػػػرنِة جن ِ ننػػابن ن

                                                           

 .21بجرة ااحزاب/ اانث (1) 
 بػػػداهلل بػػػف  الصػػػدجس  ننظػػػر: اهػػػؿ المصػػػاؿ اػػػ   ػػػرح  ,ػػػاب اام ػػػاؿ  ألبػػػ   بنػػػد الب ػػػري (  ػػػج هػػػال  بػػػف  بد(2

  1بنػػػرجت  ط–,حصنػػػؽ : احبػػػاف  بػػػاس  مؤببػػػث الربػػػالث  ػػػػ  487اللزنز بػػػف محمػػػد الب ػػػري ااندلبػػػ  ت بػػػد
1/182. 
 .90–89 ص15مؤببث الربالث ط للمر  جدة الخطنب  لمحات ا  ال صااث اىب منث  ننظر: ((3



 29  
 

     

   
 

 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

لن  بنلاضو  نػذنِلؾن ننبنػ ـا  ن ـا بنلالن ن لننا ن نناحع بنلادن نفَّ طنجَّاانجفن  ن ِلػنـع عن ننػاِت جناللَّػنن  ن ـن اآلا ن فن اللَّػنن لن نػ
ِ نـع( حن
 1) . 

 :(2)تاٌَحانًتعهقح  واَداباالحكاو 
 جعجب اللمؿ ب رع اهلل  جذلؾ ب,للنـ الهبناف ادب الب ـ جااب, ذاف. -1
ااحػرار دجف بػف ااحػػ, ـ   لػن ـ اف نبػ,اذجا  بػػؿ  األطفػػاؿاللبنػد جاامػاع  ج  -2

  ذأ ااج ات: 
 ه ة الفعري انن ج ت الخرجج مف  ناب النـج جلبس النصظث. مف  بؿ - أ
 ج ت الظ نرةي ان ا ج ت جلع ال ناب للصنلجلث. - ب
جمف بلد ه ة الل اعي انػن ج ػت العػرد مػف  نػاب النصظػث جاال,حػاؼ  - ت

.  ب ناب النـج
 ذأ ااج ػات ال   ػث  ػجرات  نصػؿ ان ػا ال,بػ,ر  امػا انمػا بػجا ا اػ  حػرج اذا  -3

 اذفي للحاعث الم, ررة جزجاؿ ج ت اللجرة.دخلجا ب،نر 
 الحمندة. جاآلداب  ثالحبن,للنـ الهبناف ااخ ؽ  -4
  .اىب م  لما لن ا ر  ل  حناة المع,مع األطفاؿببلجؾ  اىب ـا ,ماـ  -5

هػػل  اهلل  لنػػن -# ج ػػف  مػػر بػػف ابػػ  بػػلمث نصػػجؿ  نػػت ج مػػا اػػ  حعػػر ربػػجؿ اهلل 
:  -هػل  اهلل  لنػن جبػلـ-اصػاؿ لػ  ربػجؿ اهلل ج انت ندي ,طػنش اػ  الهػفحث -جبلـ 

 .(3 "ناج ـ بـ  اهلل ج ؿ بنمننؾ ج ؿ مما نلنؾ" اما زالت ,لؾ طنلم,  بلد "

                                                           

 .58بجرة النجر/ اانث  ((1
  ػػػ  حصصػػن جخػػرج احادن ػػن محمػػد  بػػداهلل516ننظػػر: ملػػالـ ال,نزنػػؿ  ألبػػ  محمػػد الحبػػنف بػػف مبػػلجد الب،ػػجي ت  ((2

 . 61-6/60  4النمر ج  ماف عملث لمنرة جبلنماف مبلـ الحرش دار طنبث للن ر جال,جزنع  ط
  جهػحن  5/2056(  5061( هحن  البخاري   ,اب ااطلمث  باب ال,بمنث  ل  الطلاـ جاا ؿ بالنمنف  ر ـ (3

 .3/1599(  2022الطلاـ جال راب جاح ام ما  ر ـ  آدابمبلـ   ,اب اا ربث  باب 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 :(1)انًتعهقح تانحدٌث واَداباالحكاو 
 الطلاـ جال راب. آدابدؿ الحدنث:  ل  اف مف البنث ,للنـ الهبناف  -1
مػػػا نخػػػالؼ الم ػػػرجع اج  لػػػ  ان ػػػار  لػػػ  الهػػػبناف اذا اللػػػجا  دؿ الحػػػدنث: -2

 اادب   ـ نخالف ا.
جانػن نا ػؿ مل ػـ   ل  اف الهب  نعلس مع ال بار مع الطلاـ  دؿ الحدنث: -3

 مف طلام ـ.
 ر الهب  بال,بمنث ا  اب,داع الطلاـ.منؤ  -4
 بنمننن. نم ؿنؤمر الهب  اف  -5
امػا اف  اف  ػاف الطلػاـ هػنفا جاحػدا  مما نلنػن  نم ؿنللـ الهب  جنؤمر اف  -6

 اهنااا م,نجع  الن اف ن,خنر من ا ما  اع. اف 
 ل ـ. ,مدنبنجحبف  للهبناف  -هل  اهلل  لنن جبلـ -حبف مخاطبث النب  -7
ـ  اهلل( ,ػػػمدب مػػػع الخالؽ ج ػػػؿ بنمننػػػؾ( , ػػػذنب النفجس ج ػػػؿ ممػػػا نلنػػػؾ(  -8  بػػػ

 ,مدب مع المخلجؽ.
ف دج  اجاف  ػانج  ال ػر نث  نػد الطلػاـ ججنػرأ  باآلدابج,ذ نر ـ  األطفاؿ,للنـ  -9

 بف ال, لنؼ.
 
 
 
 

                                                           

  4 ػػػ  م ,بػػث مهػػطف  البػػمب  الحلبػػ  ط1182ننظػػر: بػػبؿ البػػ ـ  لمحمػػد بػػف ابػػما نؿ اامنػػر الهػػنلان  ت ((1
 .223األطفاؿ  ص جآداب بمح اـ  جااح,فاؿ 3/159
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 صااػػػػث ال,لامػػػػؿ مػػػػع الطفػػػػؿ م مػػػػث عػػػػدا  االطفػػػػؿ ا ن,لصػػػػ  ال صااػػػػث الهػػػػحنحث اا 
باابالنب الهحنحث  ااف لربناأ  ل  اله ة لببع اصػد نػمب   جاف هػ  ا لػـ نهػل ا 

ال,للػػػنـ جل ػػػؿ مرحلػػػث ااخجاػػػا مػػػف اللهػػػا جل ػػػذا عػػػاع اار ػػػاد النبػػػجي  لػػػ  ال,ػػػدرج اػػػ  
ابلجب ا المنابب بحبب الحاؿ  ا  ث بنجات مف ال,للػنـ جاار ػاد  لػ  الهػ ة  اانػث 
للصبػػجؿي اذا  انػػت بابػػلجب منابػػب لحػػاؿ الطفػػؿ  بػػانجاع مخ,لفػػث مػػف ال,رجنػػب جال,ر نػػب 
جل ف براػؽ جلنف.جبلػد  ػؿ   ػذأ الف,ػرة اف لػـ ,حهػؿ اابػ,عابث االلهػا ,لجنػدا للطا ػث 

لللبػػػادة  ,ػػػدرعا جار ػػػاداي اػػػاف النفػػػجس ,منػػػؿ الػػػ  الر ػػػد ج,نصػػػاد  ج, ػػػرأ اللبػػػر  ج,للنمػػػا
 ج,زداد.
هػػل  اهلل     ػػاف خنػػر مػػف بػػار  لنػػن النبػػ  اىبػػ ـجلمػػا  ػػاف  ػػذا الػػدأب  ػػج دأب     

ا ػػج خنػػر مػػف  لػػـ  جخنػػر مػػف ربػػ   ا ػػ د لػػن بػػذلؾ ا ػػداؤأ  بػػؿ انهػػارأ.   ( لنػػن جبػػلـ
رج م ل ػػا ابػػدا. اصػػد  ػػاف هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ نبػػدا ح,ػػ  خػػرج اعنػػاا لػػـ ,خػػرج جلػػف ,خػػ

ب,للػػػػنـ اا ػػػػـ اػػػػاا ـ  ج,هػػػػحن  اا بػػػػر مػػػػف ااخطػػػػاع  بػػػػؿ ااهػػػػ،ر  جا ن,بػػػػرع  جا 
ـا  ن،لػػب اػػ   جنػػر محلػػن  ج ػػج اػػ   ػػؿ ذاؾ رؤجؼ رحػػنـ  مػػا جهػػفن ربػػن.  ػػاعن ن لنصنػػدا عن

ػػرِ  ـا حن نِػػَ, ػػا  ن لنناػػِن من ِزنػػزع  ن ـا  ن بنػػجؿع ِمػػفا أننافنِبػػ ن ِمِننفن رنعنجؼع رنِحػػنـع رن ـا بِػػالامنؤا لنػػنا ن افنػػن  (1 (نصع  ن
هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ  ػػؿ هػػفات المربػػ   بػػؿ منػػن اخػػذت الهػػفات ال,ربجنػػث  جاابػػس 

ـا البػػلج نث جالبػػمات الخلصنػػث   مػػا  ػػاؿ ,لػػال :   بنػػجائ ِمػػنا ن ن ػػنفن رن نم   نػػجن الَّػػِذي بنلنػػثن ِاػػ  األا
ؿو  ػػػ ن ػػػؿن لنِفػػػ  لن ػػػاننجا ِمػػػفا  نبا فا  ن ػػػثن جناِ  من ـن الاِ ,نػػػابن جنالاِح ا ننلنل من نػػػ ـا جن ننػػػزن  نِ  ـا آننا,ِػػػِن جن لنػػػناِ  نن,النػػػج  ن

                                                           

 .128( بجرة ال,جبث/ اانث (1
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

لنصنػدا  ,لال :   ما  اؿ ج ج المللـ ااجؿ  جالنب  المربؿ  الذي امرنا بال,مب  بن.(1 (منِبنفو 
ػػػرن اللَّػػػنن  ذن ن ِخػػػرن جن ـن اآلا ػػػج اللَّػػػنن جنالاننػػػجا ػػػافن ننراعن ػػػفا  ن ػػػننثع ِلمن بن ػػػجنةع حن بنػػػجِؿ اللَّػػػِن أنبا ـا ِاػػػ  رن ػػػافن لن نػػػ  ن

. (2 ( نِ نرئا  ػن ا  جبػمذ ر. اا,باع الن و النبجي نعلػؿ اار ػاد ابػلـ  ج,جعنػن البػلجؾ ا ػـج
 .ج,مبناي ,بر ا ج,للما األطفاؿمؿ مع ا  ال,لا -هل  اهلل  لنن جبلـ -مف ن عن

 انًطهة االول
 تاألطفال -صهى اهلل عهٍه وسهى -رحًته

رلػ   -ارحـ الب ر باللناؿ:  اؿ انس بف مالػؾ -هل  اهلل  لنن جبلـ–اجا/ انن 
 .(3 "-هل  اهلل  لنن جبلـ -:"ما رأنت أحدا  اف ارحـ باللناؿ مف ربجؿ اهلل-اهلل  نن

لصػػن      اػػ  الرحمػػث ال,ػػ  جهػػفن اهلل  - لنػػن الهػػ ة جالبػػ ـ-افػػ   ػػذا الحػػدنث بنػػاف خن
ِمِننفن  ب ا  اصاؿ:   ـا بِػالامنؤا لنػنا ن ِرنصع  ن ـا حن ِنَ, لنناِن منا  ن ـا  نِزنزع  ن ـا رنبنجؿع ِمفا أننافنِب ن اعن ن لنصندا عن
-منػػن  ح,ػػ  انػػن  بمم,ػػنارحػػـ ا ػػج نبػػ  الرحمػػث جالرااػػث  الػػـ ن ػػف احػػد  (4 (رنعنجؼع رنِحػػنـع 

 ارحـ من ـ  ل  انفب ـ. -هل  اهلل  لنن جبلـ
   ,لامؿ نبجي  جالرحمث ب ـ ببب لرحمث اهلل  ز جعؿ.األطفاؿاال,لامؿ بالرحمث مع 
:  ػػػف  ابػػػت  ػػػف انػػػس  ػػػاؿ: "اخػػػذ بػػػمجادأ -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ- اننػػػا/ رحم,ػػػن

 .(5 ابرا نـ اصبلن ج من" -هل  اهلل  لنن جبلـ -النب 
جمػػف ذلػػؾ  ػػجؿ  بػػداهلل بػػف برنػػدة  ػػاؿ: بػػملت ابػػ  برنػػدة نصػػجؿ: "  ػػاف ربػػجؿ اهلل 
هل  اهلل  لنن جبلـ نخطبنا اذ عاع الحبػف جالحبػنف  لن مػا  منهػاف احمػراف نم ػناف 

                                                           

 .2بجرة العملث/ اانث  ((1
 .21بجرة ااحزاب/ اانث ((2
بالهػبناف جاللنػاؿ ج,جالػلن جالػؿ ذلػؾ   -هػل  اهلل  لنػن جبػلـ–ن هحن  مبلـ   ,اب الفلػا ؿ  بػاب رحم,ػ ((3

 .4/1808(  2316ر ـ 
 .128بجرة ال,جبث/ اانث  ((4
 .5/2234( 5649ر ـ  ( هحن  البخاري   ,اب اادب  باب رحمث الجلد ج,صبنلن جملانص,ن (5
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

مػػف المنبػػر احمل مػػا ججلػػل ما بػػنف  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ-جن،,ػػراف انػػزؿ ربػػجؿ اهلل 
ػػػاندنػػػن  ػػػـ  ػػػاؿ: هػػػدؽ اهلل   ـا ِا,اننػػػثع  أننَّمن دن نػػػ ـا جنأنجاان ػػػجنالن ن نظػػػرت الػػػ   ػػػذنف الهػػػبننف  (1 (أنما

 .(2 نم ناف جنل,راف الـ اهبر ح,   طلت حدن   جرال, ما"
اػػػ   -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ -ج ػػػف  ػػػداد بػػػف اجس  ػػػاؿ: خػػػرج  لننػػػا ربػػػجؿ اهلل

 هػػل  اهلل  لنػػن -احػػدت هػػ ,  الل ػػاع ج ػػج حامػػؿ حبػػنا اج حبػػننا  ا,صػػدـ ربػػجؿ اهلل
اجللن   ـ  بر لله ة اهػل  بػنف ظ رانػ  هػ ,ن بػعدة اطال ػا.  ػاؿ  ػداد:  -جبلـ

ج ػػج بػػاعد  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ -ارالػػت رابػػ  جاذا الهػػب   لػػ  ظ ػػر ربػػجؿ اهلل
الهػ ة  ػاؿ النػاس:  -هل  اهلل  لنػن جبػلـ-ارعلت ال  بعجدي الما  ل  ربجؿ اهلل

بػعدة اطل, ػا ح,ػ  ظننػا انػن  ػد حػدث ربػجؿ اهلل! انػؾ بػعدت بػنف ظ رانػ  هػ ,ؾ  نػا
امر اج انن نجح  النؾ.  ػاؿ:"  ػؿ ذلػؾ لػـ ن ػف  جل ػف ابنػ  ار,حلنػ  ا ر ػت اف ا علػن 

 .(3 ح,  نصل  حاع,ن"
اػػ  ال,لامػػؿ بالرحمػػث مػػع  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ -افػػ   ػػذأ الرجانػػات بنػػاف  دنػػن

جابػػ,حباب ال,مبػػ  بػػن   ػػاؿ اجادأ  جاف  ػػاف من ػػ،  بػػم ـ األ مػػاؿ  الهػػ ة جالخطابػػث  
ابف بطاؿ ا   رحن لهحن  البخاري:  رحمث الجلد اله،نر جملانص,ن ج,صبنلن جالراػؽ بػن 
مػػف اا مػػػاؿ ال,ػػ  نرلػػػا ا اهلل جنعػػازي  لن ػػػا  أا ,ػػرت  جلػػػن  لنػػن البػػػ ـ لأل ػػرع بػػػف 

مػف ا نػرحـ ا  حابس حنف ذ ر  ند النب  اف لن   رة مػف الجلػد مػا  بػؿ مػن ـ احػدا:  
                                                           

 .15بجرة ال,،ابف/ اانث  ((1
 لن مػا –  بػاب منا ػب الحبػف جالحبػنف -هل  اهلل  لنن جبلـ  – بنف ال,رمذي   ,اب المنا ب  ف ربجؿ اهلل( (2

 .5/658(  3774  ر ـ -الب ـ
الف,اح أبػػػج جػػػدة  م ,ػػػب ,حصنػػػؽ:  بػػػد  ػػػػ 303بػػػنف النبػػػا    ألبػػػ   بػػػد الػػػرحمف احمػػػد بػػػف  ػػػلنب النبػػػا   ت ((3

(  1141    ,ػػػاب ااا,,ػػػاح  بػػػاب  ػػػؿ , ػػػجف بػػػعدة اطػػػجؿ مػػػف بػػػعدة  ر ػػػـ2حلػػػب ط –المطبج ػػػات اىبػػػ منث 
  ج ػاؿ  ػذا حػدنث هػحن  3/181( 4775  جالمب,درؾ  ل  الهحنحنف   ,اب ملراث الهػحابث  ر ػـ 2/229

  ل   رط ال نخنف جلـ نخرعاأ.
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

نػػرحـ( اػػدؿ اف ,صبنػػؿ الجلػػد الهػػ،نر جحملػػن جال,حفػػ  بػػن ممػػا نبػػ,حؽ بػػن رحمػػث اهلل  اا 
ابنػث أبػ  اللػاص  لػ   نصػن اػ  الهػ ة   نالنبػ   لنػن الهػ ة جالبػ ـ أنمامػ,رت حمؿ 

جالهػػ ة االػػؿ اا مػػاؿ  نػػد اهلل  ج ػػد امػػر  لنػػن البػػ ـ بلػػزـج الخ ػػجع ان ػػا جاا بػػاؿ 
بػن ان ػا  ج ػرأ اف ن ػؽ  لن ػا لػج  المممجرمما نلاد الخ جع  لن ا   جلـ ن ف حملن ل ا 

,ر  ػػػا جلػػػـ نحمل ػػػا اػػػ  الهػػػ ة جاػػػ  اللػػػن  لنػػػن البػػػ ـ ذلػػػؾ ا ظػػػـ اابػػػجة لنػػػا اننب،ػػػ  
جمػف ا ظػـ مظػا ر الحػب  .(1 اا ,داع بن اػ  رحم,ػن هػ،ار الجلػد ج بػار ـ جالراػؽ ب ػـ(

لبد  لن ا  ج د عاع ا  حػدنث   ,صبنل ـ جلم ـ  ج ذا مف الرحمث ال,  نؤعر الطفاؿلأل
هػػل  اهلل  لنػػػن - ػػاؿ: "ابهػػر اا ػػرع بػػف حػػابس النبػػ   -رلػػ  اهلل  نػػن -ابػػ   رنػػرة

ج ج نصبؿ الحبف اصاؿ: اف ل  مف الجلد   ػرة مػا  بلػت احػدا مػن ـ  اصػاؿ ربػجؿ  -جبلـ
ـ"-هل  اهلل  لنن جبػلـ -اهلل ـ ا ننػرحن ؿ اػ  الحػدنث ابػ,حباب ,صبنػ .(2 :"انػن مػف ا ننػرحن

   جاف ذلؾ مف  طف ـ جلطف ـ  ج را ث ال،لظث جالعفاع.ألبنا  ـالجالدنف 
 -رلػ  اهلل  نػن –بمبنػاع الن ػجد: الػف انػس  -هل  اهلل  لنػن جبػلـ- ال ا/ رحم,ن

هػل   -امػرض ام,ػاأ النبػ  -هل  اهلل  لنن جبػلـ – اؿ:  اف ج ـ ن جدي نخدـ النب 
لػن: "ابػلـ" انظػر الػ  ابنػن ج ػج  نػدأ اصػاؿ نلػجدأ اصلػد  نػد رأبػن اصػاؿ  -اهلل  لنن جبػلـ

هػػػل  اهلل  لنػػػن  -امبػػػلـ  اخػػػرج النبػػػ  -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ–لػػػن: أطػػػع أبػػػا الصابػػػـ 
 .(3 ج ج نصجؿ: "الحمد هلل الذي أنصذأ مف النار" -جبلـ

                                                           

 .212-9/211(  رح هحن  البخاري ابف بطاؿ  (1
لـ    ج هػػحن  مبػػ5/2235( 5651بػػاب رحمػػث الجلػػد ج,صبنلػػن جملانص,ػػن  ر ػػـ  ( هػػحن  البخػػاري   ,ػػاب اادب (2

(  2318بالهػػبناف جاللنػػاؿ ج,جالػػلن جالػػؿ ذلػػؾ  ر ػػـ  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ– ,ػػاب الفلػػا ؿ  بػػاب رحم,ػػن 
4/1808. 
المهدر نفبن   ,اب العنا ز  باب اذا ابلـ الهب  امات  ؿ نهل   لنن ج ؿ نلرض  ل  الهػب  اىبػ ـ   ((3

 .1/455( 1290ر ـ 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 انًطهة انثاًَ
 انًُهج انُثىي فً انتعايم يع األطفال

هػػل  اهلل  لنػػن  -لصػػد ا ػػ,ـ النبػػ  :طفػػاؿلأل -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ -اجا/ ,للنمػػن
ب,للػنـ الهػ،ار   ا ,مامػن ب,للػنـ ال بػاري اف الللػـ ا نخػ,ص بهػ،نر جا  بنػػر  -جبػلـ

جا ذ ر جا ان ػ    االهػ،ار نح,ػاعجف النػن  اح,نػاع ـ للطلػاـ جال ػراب   ج,للػنم ـ اػ  
بلػػد ـ مػػف الهػ،ر ا نننبػػ  اػػ  ال بػػر  ج ػػـ الػػذنف  بػػن جنجف  لمػػاع الػػب د  ج ػػادة لمػػف 

هػػل  اهلل  لنػػن –ب,للػػنـ الهػػ،ار: انػػن  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ -امػػف ا ,مامػػن ااعنػػاؿ.
 نػدما بػمع مػف البنػت اانهػارنث الهػ،نرة  ػجا مخالفػا لل ػرع   بػاف نبػبت النػن  -جبلـ

انن نللـ ما ا  ال،د  لم ا ما ننب،  ل ا  جلن  جمنل ا مف ا ادة    ما    مػا عػاع اػ  
 ػػػف خالػػػد بػػػف ذ ػػػجاف  ػػػاؿ:  الػػػت الربنػػػع بنػػػت ملػػػجذ بػػػف  فػػػراع: عػػػاع هػػػحن  البخػػػاري 

اػدخؿ حػنف بنػ   لػ  اعلػس  لػ  ارا ػ   معلبػؾ منػ   –هػل  اهلل  لنػن جبػلـ-النب 
نػػػػـج بػػػػدر اذ  الػػػػت  اعللػػػػت عجنرنػػػػات لنػػػػا نلػػػػربف بالػػػػدؼ جننػػػػدبف مػػػػف  ,ػػػػؿ مػػػػف أبػػػػا  

 .(1 ت ,صجلنف": جاننا نب  نللـ ما ا  جد اصاؿ:" د    ذأ ج جل  بالذي  ناحدا ف
 ػػاؿ الحػػااظ ابػػف حعػػر:  جانمػػا ان ػػر  لن ػػا مػػا ذ ػػر مػػف ااطػػراع حنػػث اطلػػؽ  لػػـ 

انعػب ,للػنـ الهػ،ار الهػدؽ مػف المصػاؿ   .(2 ال،نب لن ج ػج هػفث ,خػ,ص بػاهلل ,لػال (
جاان ػػػار  لػػػن ـ اف بػػػدر مػػػن ـ مػػػا نخػػػالؼ ال ػػػرع  جل ػػػف ,للنمػػػا بلطػػػؼ  ج,جبنخػػػا ب،نػػػر 

  نؼ.

                                                           

 .5/1976(  4852دؼ ا  الن اح جالجلنمث  ر ـ المهدر نفبن   ,اب الن اح  باب لرب ال ((1
اػػػػػػ,  البػػػػػػاري  ل ػػػػػػ اب الػػػػػػدنف أبػػػػػػ  الفلػػػػػػؿ احمػػػػػػد بػػػػػػف  لػػػػػػ  بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف  لػػػػػػ  اللبػػػػػػص ن   ((2

 .9/203بنرجت -دار الف ر جمحب الدنف الخطنب   ػ ,حصنؽ: بد اللزنز بف  بداهلل بف باز 852ت
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

جن نػػػن  ػػػف الػػػد اع  لػػػن ـ:  ػػػف  طفػػػاؿلأل -  لنػػػن جبػػػلـهػػػل  اهلل - اننػػػا/ د ػػػاؤأ
 ػػاف نػػؤ,  النػػن  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ-اف ربػػجؿ اهلل  الػػت: -رلػػ  اهلل  ن ػػا- ا  ػػث

اي نلػػع اػػ  ااػػجا  ـ  -(1 اي نػػد ج ل ػػـ بالبر ػػث " جنحػػن  ـ"-بالهػػبناف "انبػػرؾ  لػػن ـ"
هػل  اهلل -ال,مر اللنف الػذي ملػ،ن اػ  حن ػن ال ػرنؼ  ج ػف ابػامث بػف زنػد  ػف النبػ 

   ج ػاؿ البػراع:(2 جالحبف جنصجؿ:" الل ـ ان  احب ما ااحب ما" نمخذأانن  اف  - لنن جبلـ
جالحبف بػف  لػ   لػ   ا,صنػن  نصػجؿ :" الل ػـ انػ   -هل  اهلل  لنن جبلـ –النب   رأنت
هػػل   - ػػاؿ لػػمن  ربػػجؿ اهلل -رلػػ  اهلل  ن مػػا -  ج ػػف ابػػف  بػػاس(3 ن ااحبػػن"احبػػ

"الل ػـ الح مػث" جاػ   "الل ػـ  لمػن ال ,ػاب" جاػ  رجانػث: الػ  هػدرة ج ػاؿ:-اهلل  لنن جبلـ
 .(4 "الل ـ اص ن ا  الدنف" اخرت:

اف ربػجؿ  -رلػ  اهلل  نػن-اما الد اع  لن ـ اصد جرد الن    نن ا  حدنث عابر
جا ,ػػػد جا  ,ػػد جا  لػػػ  اجاد ػػـ  جا  ػػاؿ: "ا ,ػػػد جا  لػػ  انفبػػػ ـ  -هلل  لػػػب ـهػػل  ا –

 .(5 مف اهلل با ث نباؿ  طاع انب,عنب ل ـ" ا,جااصج  ا  ل  امجال ـي

                                                           

(  2147المجلجد  ند جاد,ن  جحملن ال  هال  نحن ن  ر ـ   باب اب,حباب ,حننؾ اآلدابهحن  مبلـ   ,اب  ((1
3/1691 
( 3537ر ػػػـ  -رلػػػ  اهلل  ن مػػػا -هػػػحن  البخػػػاري   ,ػػػاب الػػػا ؿ الهػػػحابث  بػػػاب منا ػػػب الحبػػػف جالحبػػػنف ((2

3/1369. 
( 3539ر ػػػػـ  -رلػػػ  اهلل  ن مػػػا -( المهػػػدر نفبػػػن   ,ػػػػاب الػػػا ؿ الهػػػحابث  بػػػػاب منا ػػػب الحبػػػف جالحبػػػػنف(3

  ر ػػـ -رلػػ  اهلل  ن مػػا –ن  مبػػلـ   ,ػػاب الػػا ؿ الهػػحابث  بػػاب منا ػػب الحبػػف جالحبػػنف   جهػػح3/1370
 2422  )4/1883. 
  جا  1/41( 75الل ـ  لمن ال ,اب  ر ـ  -هل  اهلل  لنن جبلـ–المهدر نفبن   ,اب الللـ  باب  جؿ النب   ((4

اب الجلػجع  بػاب جلػع المػاع   جاػ   ,ػ3/1371(  3546 ,اب الا ؿ الهحابث  باب ذ ر ابف  بػاس  ر ػـ 
 .1/66(  143 ند الخ ع  ر ـ 

 .4/2304(  3009هحن  مبلـ   ,اب الز د جالر ا ؽ  باب حدنث عابر الطجنؿ ج هث أب  النبر  ر ـ  ((5
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 ال ا/ ,لجنذ ـ مف  ؿ بجع: مما  ػج مللػـج اف الهػ،ار   نػرا مػا ن,لرلػجف ألذت 
للهػػ،ار مػػف ال ػػنطاف جالعػػافي اممػػا ال ػػنطافي للػػدـ ,لجنػػذ ـ بال,لجنػػذ النبػػجي  الػػجا   

ذ مف ال نطافي اصد  الت امرأة  مراف:   نَّ,ن نػا ن رع لله،نر اف ننلنجن ذنر  ن ػ  أنِ نػذن نا بِػؾن جن جناِ 
نلػجذ  -هل  اهلل  لنػن جبػلـ–  ج ف ابف  باس  اؿ: " اف النب (1 (ِمفن ال َّناطناِف الرَِّعنـِ 

نـ  لنػػػن البػػػ ـ(  ػػػاف نلػػػجذ ب ػػػا ابػػػما نؿ الحبػػػف جالحبػػػنف جنصػػػجؿ: "اف ابا مػػػا  ابػػػرا 
 جنمنػع (2 جابحاؽ  ا جذ ب لمات اهلل ال,امث مػف  ػؿ  ػنطاف ج امػث جمػف  ػؿ  ػنف امػث"

الهػب  مػف الخػػرجج ان, ػار ال ػناطنف ح,ػػ  ا نػؤذجأ ي اصػد رجت البخػػاري  ػف عػابر بػػف 
اف عػػن  : "اذا  ػػ-هػػل  اهلل  لنػػن بػػلـ - بػػداهلل رلػػ  اهلل  ن مػػا  ػػاؿ:  ػػاؿ ربػػجؿ اهلل

  (3 اللنػػػؿ اخلػػػج ـ جاجلصػػػجا اابػػػجاب جاذ ػػػرجا ابػػػـ اهللي اػػػاف ال ػػػنطاف ا نفػػػ,  بابػػػا م،لصػػػا"
 جعن  اللنؿ  ج ا بالن بلد جرجب ال مس.

رابلا/ ,خفنؼ هػ ة العما ػث مػف اعػؿ الهػ،ار جاللػلاؼ: الػف  بػداهلل بػف ابػ  
 ػػـج اػػ  الهػػ ة "إنػػ  أل  ػػاؿ: -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ - ,ػػادة  ػػف ابػػ   ,ػػادة  ػػف النبػػ 

أرنػػػد أف أطػػػجؿ ان ػػػا اابػػػمع ب ػػػاع الهػػػب  اػػػم,عجز اػػػ  هػػػ ,   را نػػػث أف ا ػػػؽ  لػػػ  
 ػػاؿ: "مػػا هػػلنت جراع إمػػاـ  ػػط اخػػؼ  -رلػػ  اهلل  نػػن–  ج ػػف انػػس بػػف مالػػؾ (4 أمػػن"

جاف  ػاف لنبػمع ب ػاع الهػب  انخفػؼ  -هػل  اهلل  لنػن جبػلـ -ه ة جا أ,ػـ مػف النبػ 
 ػػاؿ:  -هػػل  اهلل  لنػػن جبػػلـ-  ج ػػف ابػػ   رنػػرة: اف ربػػجؿ اهلل  (5 مخااػػث أف ,فػػ,ف أمػػن

                                                           

 .36بجرة اؿ  مراف/ اانث  ((1
 .3/1233(  3191( هحن  البخاري   ,اب اانبناع  باب نزاجف  ر ـ (2
  1203/ 3(  3128المهدر نفبن   ,اب بدع الخلؽ  باب خنر ماؿ المبلـ جنـ ن,بع ب ا  لؼ العباؿ  ر ػـ  ((3

ن ػػاع البػػصاع جاجػػ ؽ اابػػجاب جذ ػػر ابػػـ اهلل  ل ػػا   جهػػحن  مبػػلـ   ,ػػاب اا ػػربث  بػػاب اامػػر ب,،طنػػث اانػػاع جا 
 .3/1594(  2012ر ـ 

 .1/250(  675ف اخؼ اله ة  ند ب اع الهب   ر ـ المهدر نفبن   ,اب العما ث جااماـ  باب م ((4
 .1/250(  676المهدر نفبن   ,اب العما ث جااماـ  باب مف اخؼ اله ة  ند ب اع الهب   ر ـ  ((5
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

"اذا هل  احد ـ للناس النخفؼ اانن من ـ الللنؼ جالبصنـ جال بنػر  جاذا هػل  احػد ـ 
احجاؿ اله،ار ح,ػ   (هل  اهلل  لنن جبلـ الصد را   النب   .(1 لنفبن النطجؿ ما  اع"

م ػصث  لن ػػا  ج لػ  الهػ،ار المهػػلجف اػ  هػ ة العما ػػث  اػال,  مل ػا هػػ،نر ا  ػرَّأ ال
رحمػػث ب ػػـ  ج,ملنفػػا لصلػػجب ـ  لػػ   ػػ جد العما ػػث مػػع إبػػا  ـ جعمػػجع المبػػلمنفي لنل,ػػادجا 
 لن ا ا  ال بر  جنللمجا أ من, ػا جأ منػث المبػعد جاف دنننػا دنػف عما ػث ججحػدة  ا دنػف 

فؼ الهػ ة  ندما نخ -هل  اهلل  لنن جبلـ-اما أ ظـ  ذا ال,لامؿ منن   ,ات جار ث.
 مف اعؿ اله،ار جنممر أ مث المبلمنف بال,خفنؼ مف اعؿ ه،ار ـ جللاا ـ.

جممػػػازح, ـ ج,فػػػرنح ـ: مػػػف  طفػػػاؿلأل -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ -خامبػػػا/ م طف,ػػػن
 -هل  اهلل  لنن جبػلـ- اؿ: " اف ربجؿ اهلل –رل  اهلل  نن-ذلؾ  جؿ انس بف مالؾ 

هػػل  – منػػر  ا ػػاف اذا عػػاع ربػػجؿ اهلل ج أبػػأحبػػف النػػاس خلصػػا  ج ػػاف لػػ  أخ نصػػاؿ لػػن 
أبػج   جالن،نػر طػا ر هػ،نر  ػاف (2 ابا  منر ما الؿ الن،نر؟" اراأ  اؿ" -اهلل ج لنن جبلـ

هػل  -  "جمػو  (3 نللب ملن  ج اف نمازح ـ اصاؿ ألنس بف مالؾ: "نا ذا ااذنػنف"  منر
  ج ػف ابػػ  (4 ف"المػػاع اػ  جعػن محمػػجد بػف الربنػع ج ػػج ابػف خمػس بػػنن -اهلل  لنػن جبػلـ

إذا أ,ػ  ال مػر أن,ػػ   -هػل  اهلل  لنػن جبػلـ– ػاؿ  ػاف ربػجؿ اهلل -رلػ  اهلل  نػن- رنػرة
بن انصجؿ:" الل ـ بارؾ لنا ا  مػدنن,نا جاػ  مػد نا جاػ  هػا نا بر ػث مػع بر ػث"   ػـ نلطنػن 

                                                           

 .1/248(  671المهدر نفبن   ,اب العما ث جااماـ  باب اذا هل  لنفبن النطؿ ما  اع  ر ـ  ((1
 .5/2291(  5850ال ننث للهب  ج بؿ اف نجلد للرعؿ  ر ـ  المهدر نفبن   ,اب اادب  باب ((2
(  2150  باب اب,حباب ,حننؾ المجلجد  ند جاد,ن جحملن ال  هػال  نحن ػن  ر ػـ اآلدابهحن  مبلـ   ,اب  ((3

3/1692 
  الصػػا رة-احمػػد بػػف حنبػػؿ أبػػ   بػػداهلل ال ػػنبان   ب,للنػػؽ  ػػلنب اارنػػؤجط  مؤببػػث  رطبػػث لألمػػاـمبػػند احمػػد   ((4

  ج اؿ اارنؤجط: حدنث حبف  ج ػذا ابػناد لػلنؼ لبػجع 3/260(  13764مبند الم  رنف مف الهحابث  ر ـ 
 حفظ  رنؾ ل نن  د ,جبع.
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

اهلل بػف  لػ  الدابػثي اصػد  ػاؿ  بػد أرداا ػـ  جمف ذلؾ (1 اه،ر مف بحلر,ن مف الجلداف"
اذا  ػػػدـ مػػػف بػػػفر  -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ-: " ػػػاف ربػػػجؿ اهلل-رلػػػ  اهلل  نػػػن–علفػػػر 

جانػن  ػدـ مػرة مػف بػفرأ ابنػبؽ بػ  إلنػن احملنػ  بػنف  ,لص  بالهػبناف مػف ا ػؿ بن,ػن   ػاؿ:
ندنن   ـ ع ع بمحد ابن  ااطمث اما حبف جاما حبنف ااردان خلفن   اؿ: ادخلنا المدننػث 

 (2    ث  ل  دابث"
هػػل  اهلل –ل ػػـ بالللػػب ا ػػج ربنػػع الهػػ،ار: النػػدما ,ػػزجج النبػػ   بادبػػا/ البػػماح

هػػػل  اهلل  لنػػػن – انػػػت هػػػ،نرة جلػػػذلؾ  ػػػاف  -رلػػػ  اهلل  ن ػػػا - ا  ػػػث– لنػػػن جبػػػلـ 
نلطن ػػا حص ػػا مػػف الل ػػجي اصػػد أذف ل ػػا برؤنػػث الحب ػػث ج ػػـ نللبػػجف بػػالحراب اػػ   -جبػػلـ

هػل  –لحػـ ابػبص ا   اصػاؿ   جبابص ا مرة ابػبص,ن   ػـ بػابص ا بلػد أف حملػت ال(3 المبعد
 الػت:"  نػت  -رلػ  اهلل  ن ػا–  جاػ  الهػحن   ن ػا (4 " ػذأ ب,لػؾ" :-اهلل  لنػن جبػلـ

  ج اف لػ  هػجاحب نللػبف ملػ  ا ػاف -هل  اهلل  لنن جبلـ–اللب بالبنات  ند النب  
 .(5 اذا دخؿ ن,صملف منن انبرب ف ال  انللبف مل " –هل  اهلل  لنن جبلـ –ربجؿ اهلل 
لنػػججي:  ػػاؿ الصالػػ : انػػن عػػجاز الللػػب ب ػػف ج ػػف مخهجهػػات مػػف الهػػجر  ػػاؿ ا

المن ػػػ   ن ػػػا ل ػػػذا الحػػػدنث  جلمػػػا انػػػن مػػػف ,ػػػدرنب النبػػػاع اػػػ  هػػػ،ر ف امػػػر انفبػػػ ف 
جبنػػػج, ف جاجاد ػػػف  ج ػػػد اعػػػاز الللمػػػاع بػػػنل ف ج ػػػراع ف ...  ػػػـ  ػػػاؿ: جمػػػذ ب عم ػػػجر 

                                                           

 .1/41(  77( هحن  البخاري   ,اب الللـ  باب م,  نه  بماع اله،نر  ر ـ (1
  -رل  اهلل  ن ما–بف علفر   باب الا ؿ  بداهلل -رل  اهلل  ن ـ–( هحن  مبلـ   ,اب الا ؿ الهحابث (2

 .4/1885(  2428ر ـ 
 .5/2006(  4938هحن  البخاري   ,اب الن اح  باب نظر المرأة ال  الحبش جنحج ـ مف جنر رنبث  ر ـ  ((3
   ج اؿ اارنؤجط: ابنادأ عند.6/264(  26320مبند احمد  باؽ مباند اانهار  ر ـ  ((4
 .5/2270(  5779نبباط ال  الناس  ر ـ هحن  البخاري   ,اب اادب  باب اا ((5
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ا الحػدنث  لػ  عػجاز ا,خػاذ   ج اؿ ابػف حعػر:  جابػ,دؿ ب ػذ(1 الللماع عجاز الللب ب ف 
هػػجر البنػػات جالللػػب مػػف اعػػؿ للػػب البنػػات ب ػػف  جخػػص ذلػػؾ مػػف  مػػـج الن ػػ   ػػف 
ا,خػػاذ الهػػجر  جبػػن عػػـز  نػػاض جنصلػػن  ػػف العم ػػجر  جان ػػـ اعػػازجا بنػػع الللػػب للبنػػات 

 .(2 ل,درنب ف مف ه،ر ف  ل  امر بنج, ف جاجاد ف(
الحنجانػػات جالطنػػجر اذا لػػـ ن ػػف انػػن أذت ل ػػـي افػػ   بػػبلض األطفػػاؿجنعػػجز للػػب 

             –هػػػػػػل  اهلل  لنػػػػػػن جبػػػػػػلـ  –اف النبػػػػػػ   -رلػػػػػػ  اهلل  نػػػػػػن –الهػػػػػػحنحنف  ػػػػػػف انػػػػػػس 
 . (3 نا ابا  مر! ما الؿ الن،نر؟" :"نسا خا اؿ 

: جمػف حػؽ الهػ،نر اف نبػلـ بإذن ـبابلا/ ا طاؤ ـ حص ـ جا نصدـ  لن ـ احد اا 
 لػػ  هػػبناف ابػػلـ  لػػن ـ ج ػػاؿ:  ػػاف  -رلػػ  اهلل  نػػن–انػػس بػػف مالػػؾ   لنػػن: اصػػد مػػر  

اف  -رلػػػ  اهلل  نػػػن –  ج ػػػف بػػػ ؿ بػػػف بػػػلد (4 نفللػػػن -هػػػل  اهلل  لنػػػن جبػػػلـ–النبػػػ  
أن,  ب ػراب ا ػرب منػن ج ػف نمننػن جػ ـ ج ػف نبػارأ  –ربجؿ اهلل هل  اهلل  لنن جبلـ 

اصػاؿ ال،ػ ـ: جاهلل نػا ربػجؿ اهلل ا لػ  اف ا طػ   ػؤاع؟"  أ,مذفاا ناخ   اصاؿ لل، ـ :"
 .(5 ا  ندأ -هل  اهلل  لنن جبلـ–أؤ ر بنهنب  منؾ أحدا  ا,لَّن ربجؿ اهلل 

 
  

                                                           

 ػػ  دار 676المن اج  رح هحن  مبلـ بػف الحعػاج  لمحػ  الػدنف أبػ  ز رنػا نحنػ  بػف  ػرؼ الػدنف النػججي ت ((1
 .15/204  2بنرجت  ط -احناع ال,راث اللرب 

 .527/ 10ا,  الباري   ((2
 ببؽ ,خرنعن. ((3
 .5/2306(  5893نـ  ل  الهبناف  ر ـ هحن  البخاري   ,اب ااب,مذاف  باب ال,بل ((4
 .2/865(  2319( المهدر نفبن   ,اب المظالـ  باب اذا اذف لن جاحلن جلـ نبنف  ـ  ج  ر ـ (5
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

الػػػ  ا منػػػث  صااػػػث األطفػػػاؿ  اىبػػػ منث جال,حػػػدنات  جاػػػ  خ,ػػػاـ  ػػػذا البحػػػث ا ػػػنر
الملاهرة ال,  ,جاع  ا   اف  ال صااث اىب منث  نجز ,ح,ػاج لمػف نهػدؽ مل ػا جنحبػف 
الننػػػػث اػػػػ  , صنػػػػؼ نفبػػػػن جمػػػػف ,حػػػػت نػػػػدأ مػػػػف ااجاد ذ ػػػػجرا جانا ػػػػا  ا ػػػػـ امانػػػػث  نػػػػدنا  

ابر  جآمػػػػاؿ جمحابػػػػبجف  لػػػػن ـ   ا ػػػػـ احػػػػ ـ المالػػػػ  ال،ػػػػابر  جبػػػػلادة الحالػػػػر اللػػػػ
 المب,صبؿ البا ر.

جارعج اف ا جف  د  دمت عزعا جلج نبنرا ا  مجلجع  صااث الطفؿ  ج,جهػلت الػ  
 بلض الن,ا و أجعز ا بما نل :

,لد مرحلث الطفجلث مف ا ـ مراحؿ  مر اانبػاف   اذ مػف خ ل ػا ,, ػجف  خهػن,ن   -1
 ج,برز منجلن جا,عا ا,ن  جننمج عبمن ج صلن.

مػػا نصػػدـ لػػن اػػ  بن ,ػػن ججبػػطن ج المػػن ااع,مػػا   ننب،ػػ  اف ن,بػػـ اا ,مػػاـ بالطفػػؿ ج  -2
بالفا ػػػدة اللص ننػػػث جاانعابنػػػث   ح,ػػػ  نػػػنل س إنعابنػػػا  لػػػ  النا ػػػئ الهػػػ،نر  ج لػػػ  

 بلج ن جنمجأ .
ا  ج ,نا الحال  ن,لرض أطفالنا لمػا نبػم  بػال،زج الف ػري اػ  ظػؿ ان, ػار ال صااػات  -3

   ال,م نر اا  م .اا  ر نفجذا  جال,  ل ا ا بر  درة  ل
اف الصػػػػػجة ال صاانػػػػػث ال،ربنػػػػػث ,ر ػػػػػز ع جد ػػػػػا لل نمنػػػػػث الف رنػػػػػث جال صاانػػػػػث  لػػػػػ  أطفػػػػػاؿ  -4

المبػػلمنف اػػ  اللػػالـ ال الػػث  جنظ ػػر ذلػػؾ اػػ  هػػجر مخ,لفػػث من ػػا   اجػػراؽ م ,بػػات 
الم,ػرعـ جالمص,ػبس  ػف  بػاألدباألطفاؿ جبرامع ـ ا  ااذا ث جال,لفاز جاػ  مع , ػـ 

 ال،رب جالذي نحمؿ ملامنف ,خالؼ  صندة اىب ـ ج نمن.
,م ػػؿ  لػػػنث اا ػػ ـ ج صااػػػث الطفػػؿ اػػػ  المع,مػػع اىبػػػ م  ا منػػث بال،ػػػث الخطػػػجرة   -5

 نظرا لما نصـج بن اا  ـ مف دجر م ـ ا  نصؿ  صااث اامث مف عؿ ال  عنؿ.
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 منا   اف اا ,مػػػػاـ ب صااػػػػث لصػػػػد حػػػػرص اىبػػػػ ـ  لػػػػ  , صنػػػػؼ الطفػػػػؿ ج,ربن,ػػػػن ابػػػػ -6
األطفاؿ  ج ا ,ماـ بمبػ,صبؿ اامػث ب امل ػا اف مػا ن,لصػاأ الطفػؿ النػـج بػن مر جنػؤ,  

 أ لن  ندما ن د  جدأ جنهب   ابا جرع  لن م انث ا  بناع الحلارة.
  صااث الطفؿ ر ا ا اىب ـ حؽ ر ان, ا جل ف ع ل ا ال  نر . -7
ا اج ػػا, ـ  جحرهػػجا  لن ػػا   اف  صااػػث اامػػث ن,نعػػث ا ػػ,ـ ال،ػػرب ب صااػػا, ـ ج ربػػجا ل ػػ -8

.  جمحهلث للللـج
اخػػػػذ ال  نػػػػر مػػػػف المبػػػػلمنف  صااػػػػا, ـ مػػػػف جنػػػػر ـ  ج,نابػػػػجا ج,،ػػػػاالجا دنػػػػن ـ ج صػػػػاا, ـ  -9

 .اللظنمثاىب منث 
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 
 انقرآٌ انكرٌى .

 –الرنػػافمؤببػػث  جآداب األطفػػاؿ  للػػادؿ بػػف  بػػداهلل ال،امػػدي  بمح ػػاـااح,فػػاؿ  -1
 .1بنرجت ط

دار  جاػػػا,ف  مػػػارة  رلػػػ  المهػػػري  ااخطػػػار ااخ  نػػػث ال,ػػػ  ,جاعػػػن ابنا نػػػا   -2
 األندلس.

ابػػػس  صااػػػث األطفػػػاؿ اىبػػػ منث جخها هػػػ ا   د. احمػػػد حبػػػف خمػػػنس   مػػػف  -3
  // :www.musanadah.com/indexhttp .مج ع

ناهػػػػر   ػػػػا ر جبػػػػاري  د. خالػػػػد أبػػػػج  ػػػػلنرة  د. جال,حػػػػدنات  د.ال,ربنػػػػث اابػػػػس  -4
  ماف . –المخزجم   المع,مع اللرب  

  ال ػربنن ز رنػا  ,ن  ث الطفؿ جببؿ الجالدنف ا  ملامل,ن جمجاع ث م ػ  ,ن  د. -5
 د. نبرنث هادؽ  دار الف ر اللرب .

البػلدي  ,نبنر ال رنـ الرحمف ا  ,فبنر   ـ المناف   للبد الرحمف بف ناهػر  -6
 . 1بنرجت   ط –  ,حصنؽ:  بد الرحمف مل  اللجنحؽ  دار ابف حـز 

عػػػامع الللػػػـج  جالح ػػػـ ابػػػ  الفػػػرج  بػػػد الػػػرحمف بػػػف احمػػػد بػػػف رعػػػب الحنبلػػػ    -7
 الصا رة – ػ   ,حصنؽ:  هاـ الدنف الهبابط   دار الحدنث 795ت

اػػػػرح العػػػػامع ألح ػػػػاـ الصػػػػرآف  أبػػػػج  بػػػػداهلل محمػػػػد بػػػػف احمػػػػد بػػػػف ابػػػػ  ب ػػػػر بػػػػف  -8
 ػػػػ   ,حصنػػػؽ   ػػػاـ بػػػمنر 671اانهػػػاري الخزرعػػػ   ػػػمس الػػػدنف الصرطبػػػ  ت

 الرناض. –البخاري  دار  الـ ال ,ب 

http://www.musanadah.com/index
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 ػػػػ   م ,بػػػػث 1182بػػػبؿ البػػػ ـ   لمحمػػػد بػػػف ابػػػػما نؿ اامنػػػر الهػػػنلان  ت  -9
  جااح,فػػػاؿ باح ػػػاـ جاداب األطفػػػاؿ    3/159   4مهػػػطف  البػػػاب  الحلبػػػ  ط

 . 223ص
 ػػػػػ   275جد بػػػػلنماف بػػػػف اا ػػػػلث البعبػػػػ,ان  تبػػػػنف ابػػػػ  داجد  ابػػػػ  دا  -10

 بنرجت . –الحمند  دار الف ر ,حصنؽ: محمد مح  الدنف  بد
 ػػ    279بنف ال,رمذي  ابػ   نبػ  محمػد بػف  نبػ  ال,رمػذي البػلم  ت  -11

 بنرجت . -,حصنؽ: احمد محمد  ا ر جآخرجف  دار احناع ال,راث اللرب 
 ػػػػػ   303نب النبػػػػا   تلالرحمف احمػػػػد بػػػػف  ػػػػبػػػػنف النبػػػػا     ابػػػػ   بػػػػد -12

 .  2حلب ط –الف,اح أبج جدة   م ,ب المطبج ات اىب منث ,حصنؽ:  بد
 ػػرح بػػنف ابػػ  داجد  ابػػ  محمػػد محمػػجد بػػف احمػػد بػػف مجبػػ  بػػف احمػػد بػػف   -13

 ػػ   ,حصنػؽ : أبػج المنػذر خالػد 855حبنف ال،ن,اب  الحنف  بدر الدنف اللنن  ت
 .1ض   طالرنا –بف ابرا نـ المهري   م ,بث الر ند 

الملؾ ؿ  اب  الحبف  ل  بػف خلػؼ بػف  بػد رح هحن  البخاري ابف بطا  -14
 ػػػػ   ,حصنػػػؽ: أبػػػج ,مػػػنـ نابػػػر بػػػف ابػػػرا نـ   499بػػػف بطػػػاؿ الب ػػػري الصرطبػػػ  ت

 .2الرناض   ط –م ,بث الر د 
   بػػػػػػداهلل البخػػػػػػاري العلفػػػػػػ  هػػػػػػحن  البخػػػػػػاري  لمحمػػػػػػد بػػػػػػف ابػػػػػػما نؿ ابػػػػػػ -15

بنػػرجت   – دار ابػػف   نػػر  النمامػػث الب،ػػا    ,حصنػػؽ: د. مهػػطف  دنػػب ػػػ256ت
 .3ط
ي هػػحن  مبػػلـ  ابػػ  مبػػلـ مبػػلـ بػػف الحعػػاج بػػف مبػػلـ الص ػػنري الننبػػابجر  -16

 بنرجت -البا    دار احناع ال,راث اللرب  ػ   ,حصنؽ: محمد اؤاد  بد261ت



 45  
 

     

   
 

 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

ا,  الباري  ل  اب الدنف اب  الفلؿ احمد بف  ل  بف محمد بف محمد بػف   -17
جمحػب الػدنف   ػ ,حصنؽ: بد اللزنز بػف  بػداهلل بػف بػاز 852 ل  اللبص ن  ت

 بنرجت.-دار الف ر الخطنب 
اهؿ المصاؿ اػ   ػرح  ,ػاب اام ػاؿ   ابػ   بنػد الب ػري    بػداهلل بػف  بػد   -18

 ػػػػػ   ,حصنػػػػؽ : احبػػػػاف  بػػػػاس   487  تاللزنػػػػز بػػػػف محمػػػػد الب ػػػػري ااندلبػػػػ
 . 1/182   1بنرجت   ط–مؤببث الربالث 

 ػػػ   711لبػػاف اللػػرب  لمحمػػد بػػف م ػػـر بػػف منظػػجر ااارنصػػ   المهػػري ت  -19
 بنرجت. -دار هادر

 .15مؤببث الربالث ط للمر  جدة الخطنب  لمحات ا  ال صااث اىب منث   -20
 ػػػػػػ   دار ال ,ػػػػػاب 666مخ,ػػػػػار الهػػػػػحاح  لمحمػػػػػد بػػػػػف ابػػػػػ  ب ػػػػػر الػػػػػرازي ت  -21

 بنرجت. -اللرب 
المبػػػػػػ,درؾ  لػػػػػػ  الهػػػػػػحنحنف  لمحمػػػػػػد بػػػػػػف  بػػػػػػداهلل ابػػػػػػ   بػػػػػػداهلل الحػػػػػػا ـ   -22

 ػ   ,حصنؽ: مهطف   بد الصادر  طػا   دار ال ,ػب الللمنػث 405الننبابجري ت
 .1بنرجت  ط –
المبلـ بنف ال جنث اىب منث جال جنػث العا لنػث  لللػ  بػف نػانؼ ال ػحجد   مػف  -23

 http://www.saaid.net/doat/ali/index.htmمج ع:
احمػػػد بػػػف حنبػػػؿ ابػػػ   بػػػداهلل ال ػػػنبان   ب,للنػػػؽ  ػػػلنب  لإلمػػػاـمبػػػند احمػػػد    -24

 الصا رة.-اارنؤجط   مؤببث  رطبث
اابػػػاع ,عػػػاأ اابنػػػاع   د.  بػػػد الػػػرب نػػػجاب الػػػدنف آؿ نػػػجاب   طبػػػع  ثمبػػػؤجلن  -25

الممل ػػػث اللربنػػػث  –جن ػػػر جزارة ال ػػػؤجف اىبػػػ منث جااج ػػػاؼ جالػػػد جة جاار ػػػاد 
 .2البلجدنث  ط
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 اإلسالو انطفم تٍٍ يُهج ثقافح تُاء
 انًعاصرج وانىسائم

 

 حسٍ يحًد أ.و. أدٌة
 اإلساليٍح انعهىو يجهح

 ( 7( انسُـح )  25انعـدد ) 

 . 1الصا رة  ط –م   ت ,ربجنث  د.نابر نهر  دار الحرمنف   -26
 ػػػ   حصصػػن 516ملػػالـ ال,نزنػػؿ   ابػػ  محمػػد الحبػػنف بػػف مبػػلجد الب،ػػجي ت  -27

جخرج احادن ن محمد  بداهلل النمر ج  ماف عملث لمنرة جبلنماف مبػلـ الحػرش 
 .4دار طنبث للن ر جال,جزنع  ط

المن ػػاج  ػػرح هػػحن  مبػػلـ بػػف الحعػػاج  لمحػػ  الػػدنف ابػػ  ز رنػػا نحنػػ  بػػف   -28
   2بنػػػرجت   ط - ػػػػ   دار احنػػػاع ال,ػػػراث اللربػػػ 676 ػػػرؼ الػػػدنف النػػػججي ت

15/204 . 
نادنػث  جث جالمصاات الللمنث الػجاع  لػ  ال صااػث اىبػ منث  د.مجبج ث البح  -29

 . 9 رنؼ اللمري  مؤببث الربالث  ط
مجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ث البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجث جالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاات الللمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:   -30

htt://www.almeshkat.net 
 نحػػػػػج ,ربنػػػػػث ابػػػػػ منث را ػػػػػدة مػػػػػف الطفجلػػػػػث ح,ػػػػػ  البلػػػػػجغ  لمحمػػػػػد بػػػػػف  ػػػػػا ر -13

 ياض.الر –الشريف، من منشورات مجلة البيان 


