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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ومن وااله.وصحبه احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

 وبعد :
ب يف ورغهللااا ،روضااان مااان رتاااا  ا نااان اه نبيناااا حمماااد ، أسااايف جملاااك   ااار   –بناااايت العاتااااا   –حياااا نهلل اهلل 

اا  حضااوره، وأبااال ،ضااله، ، ااال ا تاار رول اهلل ،ي ومااول حاال تم ااال وااق : جمومااوا جمااد : ))مااا سلااك جمااوم جملس 
 (.417لطرباين يف املعجق األوسط برجمق )وبمدِّلت سيئاتكق حسنا (( رواه ا غفر اهلل لكق  نوبكق

اط،، ودرساا  تم  يفالفضل واملّنن وحده سبحانه، ،كق له ،احلمد هلل و  ر،اع، وحسانا   هره اجملالك من أوزار ُتم
 أل ٌتسبغ علينا املاتد من ،ضله.تمكتب.... نسأل اهلل 

 بنايت العاتاا  :
اهتق اإلسالم باألسرة اهتمام ا  بري ا، ووضع وا نظام ا حكيم ا ترتكا على دعاامق وأساك جموتان   ا جماام لاا  ال 

 أهله باالست رار واألمال والطمأنينن. ق،رد من أ،راد األسرة ر،ر،ت السعادة على أرساء البيت، وتنعّ 
ت ااوم علي ااا العالجمااا  يف هااره اضاضاارة عاان عناتاان اإلسااالم باألساارة، واألسااك ال و اان الاا    لاايكق ُتدثأساا

 .  راهنّ  خّلد التارتخ جمدوا منا ج من و ، األسرتن
، ويف  لاا  الاادرا احلصااينن هااأ هااأ أهاال بياات اإلنسااال وعصااريته، وأصاال األساارةأوالً : معنــا ارســ ة :

ي اا تصاد عضاد أخياه وت وتاه ،يحصال التاتلا والتكااتا ،يمااا داللان علاى الصادة وال اوةث حياك أل  ال ،ارد ،
بيااان ق، تفااارل األ  لفااارل أخياااه ، وتيضاااب ليضااابه، وتاااأجل ألملاااه، ،تيااادو األسااارة  ا ساااد الواحاااد، الااار   ل 

 اشتكى منه عضو ، تداعى له سامر األعضاء باحلمى والس ر.
 ثانًيا : عناية اإلسالم بارس ة :
واألخااااوا  ُتاااات ساااا ا  واحااااد،  ةخااااو  علينااااا، فتمااااع ،ي ااااا الوالاااادال واإلاألساااارة نعماااان عظيماااان ماااان نعااااق اهلل

تتعاتصااول احلياااة بااأدّص تفاصاايل ا، ممع ااق ل ماان واحاادة، سااعاد ق مصاا  ن، وآالم ااق واحاادة، تااوث  ق عماار  
كينن اضبن واالنتماء والو،اء.. يف أرساء األسرة تتبّدد من النفك خماو، ا، و لؤها شعور باألمن واألمال، والسا

العاول  ، نساتمدّ [08النحال : ] بـُيُـتِكُكم  َسـَكًنا مِّـ  َواللَُّه َجَعَل َلُكم ا على عباده :جمال تعاىل ممتن  واالطمئنال، 
  ا بعد عول اهلل وجموته.منوالتأتيد 

 يف تربيااان األبنااااء –بعاااد اهلل سااابحانه وتعااااىل  –واااا األثااار األ ااارب أ  جمتماااع    يف األسااارة واااا أصيااان جممصاااو  
د علاااى الفطااارة ول ااا: )) ااال، مولاااود تم  وتنصااائت ق النصاااأة الصااااحلن الكر ااان، ، اااأ اضضااان األول لل بيااان، جماااال 

 متفق عليه.انه(( سرانه أو  مجِّ صِّ دانه أو تمن،أبواه تم وِّ 
ااا ل بياان األووااره األصياان  دور ا بااا الاااوسا، وسعاال أتض ااا ل بناااء  املسااؤولين، وجمسهللااق بناااءوضااع اإلسااالم من ج 

 بارز ا يف بناء األسرة واملساصن يف بناء اجملتمع اإلنساين على امتداده.
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 -: ارسس التي ِقتم عليها العالقات ارس ية ثالثًا :
 جماال ،كل ،ارد ،ي اا ت اوم بادوره مبتيي اا وساه اهلل،  ،وهو ر ياة أساسين يف بناء األسرة اإلخالص : – 7

، رواه النساااامأ وصاااححه األلبااااينمااال  الهلل ماااا  اااال لاااه خالص اااا وابتمياااأ باااه وس اااه(( : )) لهلل اهلل تعااااىل ال ت بااال مااان الع
 ، جمااال اباان ال اايق :  لهلل خااوا  امل ااربا هااق الاارتن ان لباات،بصااالل النياان تتحااول العماال ماان عااادة  ىل عبااادة

  حسانن ،ما مان شاأء مان املباحاا   الهلل و تمال نيان أو نياا ،املباحا  يف ح  ق  ىل طاعا  وجمربا  بالنين
 تصري لا جمربا  وتمنال لا معايل الدرسا .

 ُتالّ  ،وتم ارأ ال ارآل ، اام الصالوا تم ، و ،ي اا تمار ر اهللال   يو  ل الب التمسك بالكتاب والسنة : – 2
رواه مسالق بارجمق  مان البيات الار  تم ارأ ،ياه ساورة الب ارة(( : )) لهلل الصايطال ليفارّ   ، جماال،ي ا الرب اا  وارياريا 

، وُتضره املالمكن، و جره الصاياطا، وتكرار خاريه سع على أهله لهلل البيت ليتّ ):  وجمال أبو هرترة ، (408)
خااريه : أال  : أل تم ارأ ،ياه ال ارآل، و لهلل البيات ليضايق علاى أهلاه، و جاره املالمكان ، وُتضاره الصاياطا، وت الّ 

 .رواه الدارمأ( تم رأ ،يه ال رآل
 لماااا  أجماااووّن يف جمناااو  الاااوتر :   اهلل عن ماااا : عّلمااا  رساااول اهللوجماااد ورد عااان احلسااان بااان علاااأ رضاااأ 

 و ال عمره آنراك سبع سنوا !. رواه أبو داود،))الل ق اهدين ،يمن هدتت، وعا،  ،يمن عا،يت....(( 
رواه  اهلل حيرمااا  ناات(( ق  : ))اتهللاا ألمتااه لااا وارخاارتن، وهااأ وصااين الرسااول ،ت ااو  اهلل هااأ وصااين اهلل ل وّ 

جماال تعااىل  ،، تع  : حياك تاراك النااح وحياك ال ترونا  ا تفااء  بنظار اهلل  ليا  مر  وجمال حدتك حسن صحيحال
 : إكنَّ اللََّه َكاَن َعَلي ُكم  رَقكيًبا [.1:]النساء 

 جمال ابن رسب : عالمن  مال اإل ال ت و  اهلل يف السر.
ـــ – 4  - أنااات   متفاااق علياااه، ؤول عااان رعيتاااه((كاااق راا  و لكاااق مسااا: )) لّ   جماااال ل المســـيولية :ِحم 

والعناتاان بت ااد   ،يف ترتيبااه وتنظيمااه: مسااؤولن يف بياات والاادت  باملصااار ن يف أعمااال البياات  -بمنياا  الفاضاالن 
وتعلااايم ق أماااور دتااان ق لتناااايل   خوتااا  الصااايار نتااااوترشااايد اسااات الك الك ربااااء واملااااء، ورع ،األ ااال الصاااحأ

 األسر العظيق من اهلل.
 كاوالعطاااء هااق والااد صااا أساااح بناااء األساارة السااعيدة، وأحااق الناااح باحلاابّ     ة وارلفــة :المحب ــ – 3

ن فتماع ،ي اا أ،اراد العاملان صايار ا و باار ا تتناصاحول ن ودتّاتن توميّاهناك سلسن أسارّ  ن، وليك  وأخوات   تو خو 
 وتتبادلول اريربا  وتنتفع بعض ق من بعض.

اب،  األدب يف  ا لاوح ماع صادت ا ا يف مكاملاا  طوتلان تكاول ،ي اا غاتان  ومن املؤساا أل بعاض الفتياا  ُتم
 !.نا،ّ س ومصاعر عامل جماح  ت  ت مع ق ،ا  س، و ل سلمع والدت ا و خو اال ُتر  على ا لوح و  ،واللطا،ن
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ـــالح    – 5 ومصاااار ن الوالااادتن يف  ت اااا   ،ومااان  لااا  التواصاااأ بالجمامااان الصاااالة يف أوجما اااا : التتاصـــي ب
َهـاوالصرب على  ل ، جمال تعاىل :   خوت  للصالة َلَك بكالصَّـالةك َواص ـبَبك   َعَليـ  ، ، اأ [131]طاه : َوأ ُم   َأه 

اهلل علااى العباااد، ،ماان ساااء لاانهلل جل تضااع ماان نهلل شاايئ ا  : ))مخااك صاالوا   تااب نهلل   نااوٌر للعبااد و اااة، جمااال
ا أل تدخله ا نن((  .(1718أبو داود برجمق ) رواه استخفا، ا حب  نهلل  ال له عند اهلل ع د 

 ومن التواصأ : التواصأ حبفظ ال رآل الكر  وجمراءة أ  ار الصبال واملساء وغريها من األ  ار.
نااا سااابحانه وماان التواصااأ : حفاااظ اللسااال عااان الييباان والنميماان واالسااات ااء رلااق اهلل وغاااري  لاا  ممااا حاااّرم ربّ 

 . ورسولنا
يَـــا َأيـاَهـــا النَّبكـــيا قُـــل  : الااار  ،مااار  عليناااا يف جمولاااه تعااااىل ومااان التواصاااأ : احلااار  علاااى احلجااااب الصااارعأ 

كَ  نكيَ  َعَلي هك َّ مك   َجالبكيبكهك َّ  َرز َواجك مكنكيَ  يُد   .[95: األحااب] َوبـََناِكَك َونكَساءك ال ُمي 
ر  ىل تنبياااه املخطاااط  ىل خطئاااه، وحرّاااه علاااى االعتااارار، وتوسياااه امل صاااومااان التواصاااأ :  صاااالل  ا  الباااا و 

 ت صريه و عانته على تدار ه.
 ومن التواصأ : احلك على مراجمبن اهلل واريوف منه عند استعمال أس اة الت نين احلدترن.

 من  ل  :و أوقات الف اغ فيما يعتد بالنفع الدنيتي وارخ وي :  استثمار – 6
شااابالا يف عامصااان رضااأ اهلل عن ااا : أمضااات زهاارة ،، طلااب العلااق الصااارعأ الاار  بااه حيااااة ال لااوب (1

، ون لاات عنااه العلااق، ، ااد رو  : ألفااا ومئتااا وعصاارة أحادتااك، جمااال عااروة باان  بياات الرسااول 
ا أعلق بف ه  وال بطبٍّ وال بصعر  من عامصن رضأ اهلل عن ا.  الابري : ما رأتت أحد 

 .ممارسن هواتن مفيدة  الرسق والكتابن وغريها 
 . ممارسن األلعاب ا ماعين مع أ،راد أسرت 
 مواجمع التواصل االستماعأ يف نصر اريري. ماراستر 

ا ا وحان اا، لايك واق ،ارل وال سارور راالف أربااب النصاا  ا وص اجمال ابن ال يق : الكسااىل أ رار النااح غم 
 وا د يف العمل.

:   ،حمسن اريملق من اإل ال، وصاحبه تنال مرتبن عاليان  ماا جماال : التخل  بارخالق الحسنة – 1
الصااااحبن واملعصاااار هااااق ب، وأوىل الناااااح رواه أبااااو داودليماااادرك حبساااان خل ااااه درساااان الصااااامق ال ااااامق((  )) ّل املااااؤمن

 الوالدتن مع )زتادة حق األم( وتلي ق األخوة واألجمارب األجمرب ،األجمرب.
: ))  ا أراد اهلل   طاااا وأخااار األمااار بأحسااان الوساااوه وأتسااارها، جماااالومااان حمسااان اريملاااق : الر،اااق : وهاااو اللّ 

 ، و ل  أل تر،ق بعض ق ببعض.رواه أمحدري ا أدخل علي ق الر،ق(( بأهل بيت خ
ومن ر،ق األبناء بوالدت ق : عادم ُتمايل ق ماا ال تطي اول مان  مالياا  احليااة مماا جماد فعال الوالادتن يف حارج 

 .وماد ّ  وضيق نفسأّ 
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ق الكارام، ،االلهلل   مان أرجماى شايجمال ابن ا اوز  : ماا تااال التيا،ال عان الااالّ  : تالتغافل ع  الزال   - 1
ن وخطيئان تعااب وأتعاب غااريه، والعاجمال الاار أ   واألخطاااء، ،االل اهااتق املارء بكال زلّااالنااح جمبولاول علااى الااالّ 

من ال تدجمق يف  ل صيرية مع أهله وأحبابه وأصحابه وسريانه، وورا جمال اإلماام أمحاد : تساعن أعصاار حسان 
 اريملق يف التيا،ل.

 ل، ومن جل تتيا،ل تنيصت معيصته.نصا الع وجميل أتض ا : التيا،ل 
حساسااين مفرطاان ماااه املواجمااا أو العبااارا  الاا  تمل ااى، باال خماار  األمااور  –بمنياا  احلبيباان  –،ااال تكاان لاادت  

 سرترت ، وتسعد نفس . وتيا،لأ وتناسأث تصام بظواهرها، 
ااا أحاااد أ،اااراد األسااارة بال اشاااق يف اريصاااام دابااار الصااا اص واريصاااام : ،لاااو اساااتمرهلل  أجمطعاااوا د  ماااع أخياااه لتنكهلل

مان منعاه  ، ،اال و ّ وا فااء لوالدته، لرا ،على ا ميع جمطع  ل ما تؤول  ىل الص اص واليقّ  املعيصن وسلب اوقّ 
يف الظلماان  ،اادخل املسااجد ،ماارّ  ،اسااهحلمااه عاان س لااه، ورد أل عماار باان عباادالعاتا خاارج ليلاان ومعااه أحااد حرّ 

، ، اال لاه عمار : حول أنات  جماال عمار : ال. ، اقهلل باه احلاار برسل  نامق ،عرر به ،ر،ع الرسل رأسه وجمال : أجمنا
 ا سأل  أجمنول أنت  ، لت : ال.مه!  منهلل 

لق على طباا خمتلفن، ، د تبدر من أحاد أ،اراد بل اهلل اري  س، د العفو والصفح :  وعلي  بالتحلأ بصفن
ـَلَ  العظيق من اهلل ك ،احبرأ عن احلل السليق واصرب  واحتسيب األسر ؤ و األسرة ما تس َفَمـ   َعَفـا َوَأص 

ُ هُ  اجمارأ  يف ساري األنبيااء علاي ق الساالم :، ارا توساا علياه الساالم و ، [78]الصاور  : ۚ  َعلَـا اللَّـهك  فََأج 
اان با ِعااد  أ ل ناهللااا َّ  الصهللااِيط الم با ِياا   و با ااِا    ِخااو يت   :)عفااا عاان  خوتااه جمااال تعاااىل ر  ساارية تاار ّ ،و  188توسااا:( م 

، وساري السالا الصااف، ، اد ورد أّل عاامر لق  ياا  اال تعفاو عمان أسااء  لياهساصلى اهلل علياه و   نبي
:  يّن  وشااتن، استماع علياه صاحبه وأجمارباه لتودتعاه، ، اال بن عبد اهلل ملهللا أراد أل خيرج من البصارة بسابب

ووشاى ،، و اال سابب ا  ،اشرأبت العنااص وساكنت ا اوارل، ا جماال : الل اق مان  ارب علاأهلل، ،داا  ،أمِّنوا
يف  خراسأ من بلد  والتفرتق بي  وبا  خواين، الل اق أ رار مالاه وولاده وأصاح سسامه وأطال يف عماره 

  (.4/185)طب ا  ابن سعد 
شارا اإلساالم أماور ا تمادخل الساعادة والسارور  : مشاركة ارس ة أف احها ومتاساِها في آالمها – 9

ري و نئاان والاادت  أو  خوتاا  بااأمر تمفاارح ق، وتمسااتحب  دخااال علااى أساارت  وماان حولاا  : ،يمسااتحب تبصاا
، وتمساتحب  ه اار الفارل متفاق علياه : ))والكلمان الطيبان صادجمن((  السرور علي ق باالكالم الطياب  ماا جماال

منكاارا ، وتمسااتحبّ اعيااسااق األامع ااق يف مو 
أل  د ومناساابا  األ،اارال  النجااال والاااواج شاارتطن أل نلااو ماان امل

 .الكمىن وق وأحبّ  قاألساء  لي  بأحبّ تمناد   خوت  
خدمااان املااارتض مااان أ،اااراد أسااارت  وت اااد  ماااا  تاساااه مااان دواء أو طعاااام خاااا ، وتااار ريه بااااألسر  وتمساااتحبّ 

رواه  ورص الصااجر(( اهلل عنااه خطاتاااه  مااا ُتااا ّ  : ))مااا ماان مساالق تصاايبه أ    ال حااا ّ  العظاايق،   ولااه 
 . مسلق

بّ   د أسرت ، ، د  ال شاعن الفأل با أ،را وتمستحبّ   الفأل ملا ،يه من  دخال السرور على النفك.  م
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ها :رابًعا :   عالقة البالبة بأسِ 

 أوالً : عالقتها بتالديها : 
الوالاادتن ،اار  عااا باإلىاااا علااى  اال واحااد ماان  الوالاادتن عظاايق، ومنالت مااا يف الاادتن  باارية، وباارّ   ّل حااقّ 

َوبـَـ اا بكَتالكَديـ هك  الم بررة بوالدت ق، جمال سبحانه عن  ىي علياه الساالم : ح، وجمد  ال األنبياء علي ق السالنا
ياا َوَلم  َيُك  َجبَّارًا ا عاجم   [،17]مر  : َعصك  ا.ا لوالدته  الّ وسدته سبار ا ش ي  جمال بعض السلا : ال مد أحد 
 : ))أ ّ  ملاا سائل النايب   عودأ،ضال األعماال ملاا ورد عان ابان مسا نأل بر الوالدتن ما  وجمد   ر نبينا

  األعمااال أحااّب  ىل اهلل  جمااال :  الصااالة علااى وجمت ااا  جملاات : ا أ  : جمااال :  بااّر الوالاادتن  جملاات : ا أ ّ 
 متفق عليه.جمال :  ا  اد يف سبيل اهلل(( 

 التالدي  : ة لب   طُ ق عملي  
الصاااو  ولاااا ا اناااب،  بالبصااار وال حااااب وخفاااض وم ابلت ماااا ل،عاااباااال ول والف اإلحساااال  لي ماااا (1

أبصاار رسلااا ، ااال ألحاادصا : مااا هاارا مناا   ، ااال : أ،،  رو  البخااار  يف األدب املفاارد أّل أبااا هرتاارة 
 ، ال : )ال تسمه باسه وال متصأ أمامه وال ملك جمبله(.

واألخااوا   اإلخااوال رضااام ق و دخااال السااعادة علااى جملبي مااا باا ك النااااا واريااالف واريصااومن مااع  (1
 أمام ق.  رهق بسوء وعدم 
 .االهتمام بتعليم ق العبادا  واألحكام الصرعين بالر،ق واحللق (3
 .ُتمل ما  صل من ما من الضجر أو الت صري (7
طلب املصورة من ما، ،فأ استصار ما  دخال السرور علي ما، وصا أشد مان  ار  علاى مصالحن  (9

 .األبناء وسعاد ق
 ما وأهل ودصا.صلن رمح ، و الدعاء وما أحياء  وأموات ا (6
 ،الّل  ل  تسوؤصا.عدم االنصيال عن الوالدتن باواتا اضمول وغريه من وسامل الت نين،  (4

ك ة ،ربصااا واح ام مااا و  رام مااا امتااداد ا لااربّ وا اادّ  ا اادّ  : وممننل لهمننا حننل الوالننليل  نني ال ننلة
    ارام    الصايبن املسالق((: )) لهلل من  ساالل اهلل  جمال وخاصن   ا  انا تعيصال داخل أسرت  بوالدت ،
 .رواه أبو داود

 : ثم ات الب   
 الوالدتن مثرا  عدتدة، من ا : لربّ  

: ))ثاالث دعاوا    الوالدتن من أسباب التو،يق يف الدنيا وارخرة، ونيل بر ن دعام ماا، جماال برّ  (1
ويف رواتاان  ،صااححه األلباااينرواه أبااو داود و  : دعااوة الوالااد لولااده، ودعااوة الصااامق، ودعااوة املسااا،ر(( ال تمااردّ 

 .رواه أمحد ))دعوة الوالد لولده أو على ولده((
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 رواه ال مر .(( : ))ال تاتد العمر  ال الربّ   زتادة العمر وسعن الرزص، جمال (1
خط اهلل يف سااا: ))رضاااى اهلل يف رضاااى الوالااادتن، و  ، جماااال وميفااارة الااارنوب اهلل تعااااىل ىرضااا نيااال (3

 ، ااال : رو  اباان عماار رضااأ اهلل عن مااا أل رسااال  أتااى الناايب و ، سااخط الوالاادتن(( رواه ال ماار 
اااا ، ااال يل مااان توبااان  ، اااال   ين أصااابتم  مااان أم (( جماااال : ال، جماااال :  : ))هااال لااا   نب اااا عظيم 

 رواه ال مر .ها(( ))، ل ل  من خالن (( جمال : نعق، جمال : ))،ربّ 
 األبناء. الوالدتن تورث برّ  برّ  (7
ال  اااو  ميتاااان  بوالدتاااه اريامتااان، جمااااال ساااعيد بااان املسااايب : البااااارّ  الوالااادتن مااان أسااااباب حمسااان بااارّ  (9

 رواه البي  أ.السوء(( 
ن ،سامعت صاو  جماارق ت ارأ ،رأتت  يف ا نّ  تم : ))من ِ   الوالدتن من أسباب دخول ا نن، جمال برّ  (6

 : ) اراك الارب  اراك الارب(،  ، لت : ما هرا  جمالوا : حارثن بن النعمال، ، ال –أ  ال رآل  –
، وجمال ابن عباح رضأ اهلل عن ما : ما من مسالق لاه أباوال ،يصابح رواه احلاا ق ه،الناح بأم و ال أبرّ 

 رواه ابن أ، شيبن.و سأ وهو حمسن  لي ما  الّ ،تح اهلل له بابا من ا ّنن( 
ها وأختاِها :  ثانًيا : عالقة البالبة بأخِت

ق أ،راد األسرة، ،األ  خري هل ومعا ألخته، هاو الساند اإلخوة واألخوا  وق أصين  مرب  يف متاس  وتالح
 ة عند البالء، هو ولي ا بعد و،اة والدها تصوهنا و فظ ا.والعضد ألخته، زتنن يف الرخاء وعمدّ 

  ساا   ىل اويجاء بيري سالل ال أخ ا له نِ م   أخاك أخاك  لهلل 
 ِكم  في : –ابنتي الفاضلة  –بهم وعالقتك 

رواه : ))لااايك منّاااا مااان جل تاااوجمر  بريناااا وتااارحق صااايرينا((  مع اااق باااأدب، جماااال  االحااا ام والتعامااال (1
 .احلا ق، وجمال حدتك صحيح على شر  مسلق

إلخوتاااا  وأخواتاااا  وحساااان التواصاااال مع ااااق هااااو صااااورة ماااان صااااور بااااّر  -بمنياااا  احلبيباااان  –،اح اماااا   
 والدت .

 .واحلصمن يف اللباح التخلق رلق احلياء (1
 .آداب االستئرال مراعاة (3

 ثالثًا : عالقة البالبة بأقاربها :
: ))مان أحاب أل تمبساط لاه يف رزجماه وتمنساأ لاه يف أثاره   ب ،ي اا، جماالورّغا رحقالااإلسالم علاى صالن  حكّ 
اا ، ،ماان وصاال رمحااه بسااط اهلل لااه يف رزجمااه وبااارك ،يااه وبااارك يف عمااره، وجمياال :  ّل متفااق عليااه رمحااه(( لِ ،ليص 

   تصل رمحه تاتد اهلل يف عمره.الاتادة يف العمر على ح ي ت ا، ،الر
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، أ  : جماااطع رحااق ، رواه ال ماار  : ))ال تاادخل ا ناان جماااطع(( اإلسااالم ماان جمطيعاان األرحااام، ، ااال  ررّ حااو 
مان أ  : ، متفاق علياهق معل ن بالعرش ت ول : من وصال  وصاله اهلل ومان جمطعا  جمطعاه اهلل( حالر : )) وجمال 

 الرب ا ، ومن جمطع ا حمرم من الرب ا .وصل رمحه وصله اهلل بالرّب واريريا  و 
د أحاااواوق والساااؤال عااان ق ومسااااعدة ، اااريهق، وعياااادة وتفّ ااا تكاااول باتاااار ق -بمنيااا  احلبيبااان  –  صااالن رمحاااو 

بت نئت ق ومواساا ق يف أحاااهنق بتعااتت ق، و سابان دعاو ق وساالمن الصادر  مرتض ق، ومصار ت ق يف أ،راح ق
 حنوهق والدعاء وق.

با األبناء ووالادت ق وباا األخاوة واألخاوا  واألجماارب هاو ماا تتمياا باه  االجتماعي الكبي  ت ابطإنَّ هذا ال
جمتمعاتناااا اإلساااالمين عااان غريهاااا مااان اجملتمعاااا  اليربيااان الااا  تعااااين مااان التفكااا  األسااار  وعااادم الااا ابط باااا 

 أ،رادها.
 : ذك ه َّ  د التاريخخل   نماذجخامًسا : 

 -من نهلل : –وهلل الفضل– وهنهلل  مرمر 
املطيعاان البااارة ألم ااا الاا  عرضاات نفساا ا  تلاا  األخاات املخلصاان:  أخــم متســا عليــه الســالم(7

الا  أمر اا أم اا بتتباع أخباار أخي ااا  للمخااطر يف سابيل احلفاا  علاى حيااة أخي اا الطفال الصايري موساى
 تكهك ُقصِّيهك ع أثار أخي اا الار  وصال تبّاتتتع  : تتبعأ أثار أخيا ، ،مضات  ،[11: ال صا ] َوقَاَلم  ُرخ 

احمول     ىل بيت ،رعول، ، الت المرأة ،رعاول اِل أ دمل،كماِق ع ل اَى أ ِهال  با ِيات  ت ِكفملمون اهم ل كماِق و هماِق ل اهم ن اص   ه 
 ه، ور،ع اهلل   رها يف العاملا.ه اهلل  ىل أمّ ،ردّ  ،[11]ال ص  :

،  ر علماااء املسااالماأشاااألبيااه، ماان  كـــخ أخــم الحـــاف  المحــدث ابـــ  ح ـــ ال َّ  ســم   (1
ماان الااامن، هااأ ماان  )،ااتح البااار  شاارل صااحيح البخااار ( اسااتيرص تأليفااه ربااع جماارل صاااحب  تاااب

ه، ت اااول ابااان حجااار عااان أختاااه : تااات علاااى تربيااان أخي اااا احلاااا،ظ ابااان حجااار بعاااد أل ، اااد والدماااجما
 اااق هاااره األخااات   تاااا لساااعادةأعجوبااان يف الااار اء، وهاااأ أماااأ بعاااد أماااأ(،  ، اتبااان  ،) انااات جمارمااان

ماان أباارز علماااء املساالما  ماان األسااور العظيماان يف تنصاائن أخي ااا النصااأة الصاااحلن حاال غااداز  حااا
، برة ر،ي ن حمسنن سااها اهلل ع  خريا  ، د انتفعات لاا وبأدالاا ماع صاير  تت ول ابن حجر:  ان

 سن ا.
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الكااار ،  اهلل، نااااك مااان ُتفاااظ  تااااب  ثيف عصااارنا احلاضااار مناااا ج مصااارجمن لفتياااا  –وهلل احلماااد  –وماااا زال 
، وهناااك ماان وااا دور بااارز يف خدماان والاادت ا وتربياان  خو ااا  وهناااك ماان ُتفااظ الكرااري ماان أحادتااك نبينااا 

 .وأمت ا ال بين الصاحلن السليمن، وهناك من ت دم خدما  استماعين جملتمع ا
بأسااارته برباااا  الوصاااال  تااارتبطوأخاااري ا ابنااا  العاتااااة :  لهلل  ااال ،ااارد مااان أ،اااراد األسااارة فاااب أل ت اااوم بااادوره وأل 

رَبّـَنَـا َهـخ  لَنَـا  واالسات رار نوتعاي  حيااة تساودها الساعادة واألما ،لتستمر األسرة يف البارل والعطااءوالو،اء 
َعل َنا لكل ُمتَّقكيَ  إكَماًما َنا َوُذرِّيَّاِكَنا قـُ ََّة َأع ُيٍ  َواج   [.47]الفرجمال : مك   َأز َواجك

مع ال ول ،يتبع أحسنه، وصل الل ق وسلق وبارك على نبينا حممد  أسأل اهلل أل نكول ممن تست
 وعلى آله وصحبه أىعا.

 


