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  دور التربية الروحية داخل األسرة في حماية األفراد من االنحراف االجتماعي
  -في ضوء الكتاب والسنة-

  عتيقة عيسي.أ
  باتنةجامعة 

  مقدمة:
، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده إنّ احلمد هللا حنمده، ونستعينه

اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً عبده 
ال هالك، إا كنهارها ال يزيغ عنها ورسوله، بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وتركنا على احملجة البيضاء ليله

وأما بعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة،قال 
ما رِجالًا كَثريا :(يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهتعاىل

إن اآلية الكرمية تؤكد أن اتمعات البشرية كان أصلها رجل وامرأة ربط بينهما عقد قران رباين؛فشكل  1ونِساًء)
ا جل محاية ورعاية ما ينتج عن عالقتهما الزوجية من أوالد، وهكذأبذلك أسرة تأسرهم بضوابطها املعنوية من 

األوىل لبناء اتمع، وتعترب  ةلبشرية بشىت جنسياا املختلفة، فاألسرة إذن هي النواادواليك حىت تشكلت اتمعات 
صالح األسر يف اتمع تشكل فيما بينها جمتمعا صاحلا،يف حني أن خلل  وإنَّ لبنة من لبناته املكونة لصرحه العظيم؛

ألن  إذن مرتبط ارتباطا مطردا باألسر املكونة له؛ أو معظمها يشكل خلال فيه،فاتمع يف اتمع سراألبعض 
...أوىل األسرة عناية خاصة  "عماد اتمع ،وهي أساس بنائه، واإلسالم هو دين الفطرة وشريعة احلياة  األسرة 
تتالءم مع مكانتها يف اتمع ورسالتها يف احلياة، فهي املنبت الطيب وهي املدرسة األوىل يف حياة الطفل،حيث 

  .2يف نفسه كل الفضائل" تغرس
هذا، وإن العامل يف هذا القرن يشهد تغريات عديدة على اتمعات املختلفة سريعة ومتسارعة يف جوانب خمتلفة: 
العلمية منها والتكنولوجية، واالجتماعية،بل واألخالقية....وهذا راجع بداية إىل االنفتاح العاملي؛بسبب انتشار 

تصال:ومن أهم هذه الوسائل اهلوائيات املقعرة والشبكة العنكبوتية، اليت جعلت من اتمعات واال اإلعالموسائل 
الثقايف بعض، وحيصل التبادل بحييط أهلها مبا يدور فيها،ويتصل بعضهم املترامية األطراف كقرية صغرية 

يا، كما ميكن أن يكون سلبيا . بينهم، وهذا التبادل احلاصل بينهم ميكن أن يكون إجياب.واالجتماعي واألخالقي.
ىل حد بعيد، وهو ما حصل يف اتمعات اإلسالمية اليت تأثر الكثري من أفرادها باتمعات الكافرة، مما جعل إ

ويف خضم  ؛سالمي وأخالقياته، وتاهوا بني الثقافات الغربية الواردة إليهممنهم ينحرفون عن تعاليم الدين اإلالكثري 
جل رعايتهم أفرادها من أجتاه بتكاليف شرعية ا اإلسالمفة الغربية غاب دور األسرة اليت أناطها هذا االجتياح للثقا

هذا الغياب امللحوظ لدور األسرة يف من آثار سالمية،ومان وحيافظوا على جمتمعام اإلىل بر األإليصلوا  ؛ومحايتهم
األخالق تزجت التقاليد الغربية بوام ،سالميةللمجتمعات اإلتزعزع النظام العام سالم فرادها وفق تعاليم اإلأتوجيه 

ن تستعيد دورها كمحرك أسرة املسلمة زق اخلطري كان لزاما على األأروج من هذا امل، ومن أجل اخليةسالماإل
المية السيطرة على الوضعية املتردية يف اتمعات اإلس تحاول اتمعاتفعال لألفراد داخل اتمعات، ومن خالهلا 
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بالتربية االحنرافات االجتماعية املختلفة، وأول اجلوانب اليت جيب أن تويل األسرة هلا اهتمامها هو:االهتمام  ببسب
دور التربية الروحية داخل األسرة يف محاية األفراد من االحنراف  وهلذا جاء البحث بعنوان:ألفراد،ة لالروحي

حتتاج كل جزئية منه إىل دراسة، لكن حاولنا أن خنص بالبحث ، وكما نالحظ أنه موضوع واسع، االجتماعي
االهتمام دور ، وكذا يف تزويد الفرد باألخالق الدينية االختيار بني الزوجنيدور االهتمام  حبسن : مها عنصرين

  يف محايته من االحنراف األخالقي بتطبيع السلوك الديين يف الفرد منذ الصغر
جاء ليعاجل موضوع دور األسرة يف محاية األفراد من االحنرافات  -كما قلنا-البحث إن  إشكالية البحث:

سرة األسترد ت : كيفتدور حول شكالية البحثإوهلذا كانت االجتماعية، وقد خص بالدراسة التربية الروحية، 
استرداد م ، وما هو تأثري هذا اجلانب يف سلوك األفراد، وكيف يتلألفراد دورها التربوي من الناحية الروحية
  بالتربية الروحية ألفرادها؟ األسرة التوازن االجتماعي من خالل اهتمام

  توطئة:
أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا  أَيها الَّذين َآمنوا قُوا(:قال تعاىل

له دور فعال يف  أمر اهللا تعاىل بوقاية األنفس واألهل من النريانإن  3يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ)
التوجيه  ملكي يقوموا برعايتهم وتوجيهه ؛فرادأ ة يف نفوس األولياء اجتاه من حتت أيديه منحتريك املسؤولي

"ووقاية النفس عن النار بترك  ،وم يف توجيههم سببا يف ولوج النار هلم وملن ولوا عليهماال يكون فالصحيح، 
األفراد داخل  لسلوك ةاملتابعة املكثفف 4املعاصي وفعل الطاعات، ووقاية األهل حبملهم على ذلك بالنصح والتأديب"

باألخالق احلميدة املستمدة من فرد حتصني الفهي تعمل على ،األخالقي لألفراداألسرة له دور هام يف التوجيه 
حبكم كمال  قية،واالجتماعية واألخالة نسان من كل جوانبه النفسيالكتاب والسنة الشريفة،اليت عاجلت اإل

وفقا ملا خلق عليه أول مرة، و ؛وما حيمله من خصائص روحية ومادية،الشاملة باإلنسان تهإحاطالتشريع اإلهلي و
وقد جعل اإلسالم  مبا جاء به اإلسالم فيما خيص هذا الكائن املزدوج التكوين، اإلملامإال  إذن فما على األسرة

هلذا حاولنا أن نعاجل هذا ها، وحمطات تكوينية على األسرة اجتيازها حىت تنجح يف أداء رسالتها املصريية ألفراد
  املوضوع يف مطلبني مها:

  يف تزويد الفرد باألخالق الدينية االختيار بني الزوجنيسن االهتمام  حبدور املطلب األول:
  يف محايته من االحنراف األخالقي االهتمام بتطبيع السلوك الديين يف الفرد منذ الصغردور املطلب الثاين:

  يف تزويد الفرد باألخالق الدينية االختيار بني الزوجنيدور االهتمام  حبسن  األول:املطلب 
 ؛ممن قبل والدحىت األفراد  ةيف رعاينظر إليها من أصوهلا، وقد بدأ األسرية نظر إىل التنشئة  ماإن اإلسالم عند

أهم أساس لنجاح عملية التنشئة بني الزوجني اجليد االختيار جعل قد ، وهلم املناسبتوفري اجلو األسري من أجل 
وبة، إىل زمن حياة الوحدة والعفاإلنسان عندما ينتقل  الذي يكون معياره الدين يف كال األبوين،الروحية لألفراد، و

حياة اجلماعة أو احلياة اليت تتكون بالتدريج من زوجني لتنتقل إىل زوجني وأبناء، لتصبح يف األخري زوجني وأبناء 
 من ورزقَكُم وحفَدةً بنِني أَزواجِكُم من لَكُم وجعلَ أَزواجا أَنفُِسكُم من لَكُم جعلَ واللَّه تعاىل:"حفاد، قال وأ

اتب5"الطَّي.  
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مراحل، وينتقل إىل احلياة األسرية عرب خطوات تؤمن  زتاأن جييه جيب عل األسريةاحلياة  إىلوقبل وصول اإلنسان 
واألخطاء اليت  ،له الطريق يف الوصول إىل مبتغاه على أفضل وجه، وجتنبه يف أثناء هذه املراحل الوقوع يف الزالت

 تكون وباال عليه يف مستقبله األسري، بعد أن هرب من آفة الوحدة والوحشة، فيقع يف شر من ذلك وهو"آفات
هي اليت تكون  اإلنسانبل اخلطوات اليت يتبعها  ؛ألنه يف حقيقة األمر ال يكون زواجا فاشال ،الزواج الفاشل"

يف  6معيار الدين األمهيةعطى هلا تأن ي به إىل الفشل يف حياته الزوجية، وأهم املعايري اليت جيب خاطئة، وبذلك تؤد
  :االختيار بني الزوجني

فيما رواه عنه أبو هريرة رضي اهللا  :ذلك عنصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال  : اختيار الزوجةأولوية معيار الدين يف -2
  . 7ك""تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ لمالها ولحسبِها وجمالها ولدينِها فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يداعنه:

هو أساس كل شيء يف هذه احلياة، وهو مفتاح كل خري على اإلنسان املؤمن، وصفة مالزمة للمرأة على  الدين إن
  فال تتبدل وال تضمحل مع تقلبات الدهر واأليام. -سواء مبفردها أو مع زوجها–طول حياا اليت تعيشها 

وتربية أوالده، الذين يكونون  والدين صفة يضمن الرجل ا على حياته اخلاصة واالجتماعية، يف ماله، وعرضه،
ورثة المسه، وصورة مصغرة له، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم عندما حث الشباب على الزواج، حدد هلم صفات 

لفت انتباههم، ويقع اختيارهم عليها، وأول تلك الصفات: الدين: قال رسول اهللا صلى اهللا املرأة اليت جيب أن ت
  .ن تربت يداك"فاظفر بذات الديعليه وسلم:"...

ألن اختيار الزوجة هو اختيار املعاشرة وطول الصحبة، وطول الصحبة ال يصلح إال مع ذات الدين:"إن الالئق 
ما فيما تطول صحبته، فأمره صلى اهللا عليه يبذي الدين واملروءة أن يكون الدين مطمح نظره يف كل شيء ال س

، ويف نفسه لالختيارل أصناف كل له وجهة نظر الرج.فا8وسلم بتحصيل ذات الدين الذي هو غاية البغية"
على جعل الدين يف الرتبة  -ذا احلديث–مواصفات يبتغيها يف املرأة، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم حث الرجال 

املال، –"أخرب عما يفعله الناس يف العادة، فإم يقصدون هذه اخلصال األربعفقد ،االختياراألوىل من صفات 
شد بذات الدين ألنه أمر وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها املستر -احلسب، والدينواجلمال، 

ويف هذا احلديث حث على مصاحبة أهل الدين يف كل شيء ألن صاحبهم يستفيد من أخالقهم وبركام بذلك.."
  .9وحسن طرائقهم، ويأمن املفسدة من جهتهم"

 ؛زوجها عليها، حافظة له يف كل أمره، وتعمل على راحة زوجها وولدهاواملرأة الدينة صاحلة خلوقة راعية حلقوق 
 الدنيا متاعِ وخير متاع الدنيا: "قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه رسولَ أَنَّ رضي اهللا عنه عمرٍو بنِ اللَّه عبد عنف

ة نفاملرأة الدي، وال تكون املرأة صاحلة إذا مل تكن صاحبة دين متأصل يف نفسها ويف سلوكها؛10"الصالحةُ الْمرأَةُ
املؤمنة الصادقة القانتة لرا، ترقب اهللا يف كل ما تفعل وتذر، فتكون احلياة الزوجة معها هانئة مستقرة، مأمونة 

  اجلانب على عرضها ومال زوجها.
 -التحذير–يف حياته، وكان ذلك  از اإلنسان إىل غري ذات الدين، فيفشلينحوالنيب صلى اهللا عليه وسلم حيذر أن 

وأن كان أصلها دعاء كاملعاتبة،  ؛"تأيت ملعان تربت وكلمة" تربت يداكبتعليقه يف آخر ذكر الصفات بقوله:" 
  .، ويف ذلك األثر البالغ على األبناء11والتعجب، وتعظيم األمر، واحلث على الشيء وهو املراد هنا"
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فيما رواه عنه أبو هريرة لقوله صلى اهللا عليه وسلم عن اختيار الرجل: أولوية معيار الدين يف اختيار الزوج:-1
إذا ،12"عرِيض وفَساد الْأَرضِ في فتنةٌ تكُن تفْعلُوا إِلَّا فَزوجوه ودينه خلُقَه ترضونَ من أَتاكُم إِذَا:(رضي اهللا عنه 

الرجل أن يكون يف روية عند اختيار شريكة حياته، فاملرأة عليها أن تكون أكثر روية منه، ألن جب على اوكان ال
دون أن يقوم حبل امليثاق  ؛رىأخاستطاع أن يتزوج ب ؛املرأةجيد الصفات اليت  كان يتوخاها يف الرجل إذا مل 

شرد أوالده، يف حني أن املرأة إذا األسرة، وال ييشتت  الغليظ الذي يوجد بينه وبني زوجته األوىل، ودون أن
إال بالطالق الذي  ؛من األحوال أخطأت االختيار يف شريك حياا، مل تستطع التنصل من اختيارها بأي حال

يكون سببا لتشتيت األوالد، وهلذا عليها أن تكون أكثر حرصا يف اختيار زوجها، ولن يكون اختيارها موفقا إال 
نه إذا أحبها أكرمها وإن كرهها مل وحياة أبنائها؛أل إذا اتبعت املواصفات الشرعية يف الزوج، حىت تأمن على حياا

وكل ء الدين أساس كل شيين والتقوى والورع، واخللق احلسن؛ف صاحب الدإالالوصف ذا  كونيظلمها، وال ي
اختيار سواء يف الصحبة، أو يف الزواج أو الشراكة أو غريها من املعامالت اإلنسانية، والرجل الدين أوىل من غريه 

  ال تصلح إال مع ذي الدين. يف الزواج خاصة، ألنه خيتار للعشرة الطويلة والعشرة الطويلة
فالرجل أوىل أن يكون  ،أبناءها وترعاهم، وتؤثر فيهم بعقيدا وسريا تنشئإذا كانت املرأة ختتار لدينها ألا ف

واألوىل أن توضع ؛حرك ساكنا بغري رضاه أو إذنه، وال تكاد املرأة تبيدهفهو رب األسرة وزمام أمرها  ؛خلوقا دينا
فمهما كان  وأبنائه؛ قراراته، وال يتبع هواه يف رعاية زوجته سلطة األسرة يف يد صاحب الدين الذي ال يظلم يف

 رسولِ علَى رجلٌ :"مرقَالَ سهلٍ فعن ؛إنسانا فقريا، وصاحب دين وخلق، أفضل من غين ال دين له وال أخالق
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا فَقَالَ وقُولُونَ مي تذَا فقَالُوا ه رِيإِنْ ح طَبأَنْ خ كَحنإِنْ يو فَعأَنْ ش فَّعشإِنْ يأَنْ قَالَ و 

عمتسقَالَ ي ثُم كَتس رلٌ فَمجر ناِء مفُقَر نيملسا فَقَالَ الْمقُولُونَ مي تذَا فقَالُوا ه رِيإِنْ ح طَبلَا أَنْ خ كَحني 
 مثْلَ الْأَرضِ ملِْء من خير هذَا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ يستمع لَا أَنْ قَالَ وإِنْ يشفَّع لَا أَنْ شفَع وإِنْ
وكأنه يشري إىل أن يف الزواج ؛"باب األكفاء يف الدين". وقد أورد اإلمام البخاري هذا احلديث حتت ترمجة:13"هذَا

القصة طرق سياق من تبني وهذا معترب سواء يف النساء أو الرجال فقد:"؛14دم كفاءة الدين على كل الكفاءاتقت 
 من بد ال بل ؛متق غري وغين متق فقري يف مفروضة املسألة وليست بالتقوى لفضله هي إمنا تفضيله جهة أن

.ألن التقوى والدين والورع يفضل هلا الرجل على غريه من الرجال ممن هلم 15"التقوى يف أوال استوائهما
يتبع أحد حمقرات األمور حنو قلة املال، ورثاثة احلال، ودمامة " فالمواصفات املال واجلمال دون الدين 

وأن اجلمال...وحنو ذلك بعد أن يرضى دينه وخلقه، فإن أعظم مقاصد تدبري املرتل االصطحاب يف خلق حسن، 
  .16يكون ذلك االصطحاب سببا لصالح الدين"

لتقوية شوكة اإلسالم  ؛ولقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرص كل احلرص على تزويج املسلمني من املسلمات
وبذلك يضمن أن تكون األجيال الناشئة مسلمة، وهلذا مل يكن ليضع اعتبار املال إال يف حال تساوي  ؛واملسلمني

لدين واخللق، فإنه يفضل ذا املال على الفقري وهذا كما جاء يف حال املرأة اليت جاءت إىل النيب صلى املسلمني يف ا
 عن عصاه يضع فَالَ جهمٍ أَبو أَما"قال:؛فاهللا عليه وسلم تستشريه يف أمر زواجها حني خطبها معاوية وأبوجهم
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هقاتا عأَمةُ واوِيعم لُوكعالَ فَص الَم ى لَهحكةَ انامأُس نب دييف هذه احلالة متساوون يف الدين ففضل هلا أسامة  ؛17"ز
  .18حبكم الفراسة :"فلما علمه من دينه، وفضله وحسن طرائقه، وكرم مشائله، فنصحها لذلك"

للطفل باملرجعية الدينية للوالدين ارتباطا وثيقا، ارتباط جناح التكوين االجتماعي أكد  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النبِيإن 
على أساس أن الدين حيوي منهاجا كامال عن التربية األسرية للطفل، بل ولتكييف مجيع األفراد وفق املنظومة 

 ،فإن كان اتمع صاحلا ساهم يف ثبات صالحه، وإن كان غري ذلك ساهم يف نشر الصالح فيه االجتماعية العامة،
وعلى فصيلته من بعده بواسطة ما حيمله من منهاج رباين،ألن "من حق الصاحل أن ال يألو  ،آثار فساده همع توقي

، 19نصحاً لألجانب فضالً عن األقارب واملتصلني به، وأن حيظيهم بالفوائد الدينية وال يفرط يف شيء من ذلك"
الصغر، مبينا ذلك مبثال  ذنفس الفرد منتطبيعه يف كيفية وضح النيب صلى اهللا عليه وسلم كيفية حصوله وقد و

:"ما من مولُود إِلَّا يولَد علَى الْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أَو هريرة رضي اهللا عنه وأبواقعي، حيث قال فيما رواه عنه 
ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ رضي اللَّه  20هلْ تحسونَ فيها من جدعاَء ينصرانِه أَو يمجسانِه كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاَء

: يف شرح هذا احلديث الشريف تعاىل يقول ابن حجر رمحه اهللا ؛21الْآيةَ  عنه {فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها}
فكذلك الفرد يولد سليم الفطرة أصيل العقيدة، فيقع له  22"أهلُها"يريد أا تولد ال جدع فيها، وإمنا جيدعها 

عن طريق تعاليم ألنه هو دين الفطرة  ؛فيه هرسخانيفسن كانا يدينان بدين احلق إالتطبيع من طرف الوالدين:ف
مهتدياً بالفعل ، فصار اه اهللا سبب له من يعلمه اهلدى، فإنْ هدان يولد مفطوراً على قبول احلقفاإلنس" اإلسالم،

ينحرفان به عن فطرة اإلسالم إىل سال يدينان باإلسالم،فإما أبواه وإن كانا  ،23"بعد أنْ كان مهتدياً بالقوة
كما تشوه  وضالال عن احلق،عن األصل،  له ، فكان ذلك االجتاه يف حق الفرد تشويهايتجهان إليهاالوجهة اليت 

أسفرت "قد فبتشويه أعضائها باجلدع،فيقوم اإلنسان  ؛البهيمة اليت خترج من بطن والدا كاملة األعضاء
تترك آثارا بقية  ؛على أن اخلربات اليت مير ا الفرد يف مرحلة الطفولة الباكرة ؛الدراسات السيكولوجية احلديثة

لتكون  ؛سالميةسرة اإلهنا كانت أمهية وضرورة رعاية األ حياته، فجذور الشخصية توضع يف هذه املرحلة، ومن
بنائها من العلم واملعرفة، ومبا مبا تقدمه أل ؛ميانجيال الصاعدة على قيم اإلزاء تكوين األإداء رسالتها أقادرة على 
، ويكون ذلك 24سالمي احلنيف وشريعته السمحة، وفضائله األخالقية"دينهم اإل بأصولجل تعريفهم أتقدمه من 

"السن وبكورة العمر هي املرحلة اليت تصاغ فيها نفسيام وتبىن فيها صغر منذ نعومة أظفار الصغري، ألن 
كما يفعل ؛صولهأبنائه ال على تقويضه من  ىيف جمتمعام، ويعملون عل 25شخصيام فيصبحوا كيانا إجيابيا"

اب الغريب الذي ب، مستنني يف ذلك بالشيف اتمعواالحنراف  جرامن الشباب املسلم الذين يزرعون اإلالكثري م
أن البالد اإلسالمية  حني الديانات السابقة؛يفتعاليم والبقية الباقية من آثار  اإلنسانيةانصرم معظمه من قيود 

   مرجعيتها.بأصالة مازالت تتمتع 
وهي أهم اجلماعات  ،نفسه عضوا يف مجاعةد فيها الطفل تعترب "اجلماعة املرجعية األوىل،اليت جيإذن فاألسرة 

،فهي أهم مصادر التنشئة االجتماعية،والركيزة األساسية اليت ا يف تكوين شخصيته،وتوجيه سلوكهوأقواها تأثري
،ألا مؤسسة اجتماعية،والوحدة البنائية األوىل يف اتمع اليت تنشأ ا اتمع،فإذا صلحت صلح اتمعيقوم عليه

فة التجمعات واجلماعات السكانية،حيث تقوم بالدور الرئيس لبناء اتمع،وتدعيم وحدته وتنظيم عن طريقها كا
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واألسرة هي اخللية  ،،وفقا للشكل احلضاري العامددةاحمل االجتماعيةدوار األسلوك أفراده، مبا يتناسب مع 
والدة الفرد حىت وفاته ،...فاحلياة األسرية منذ  ،بتنفيذ مجيع النشاطات اإلنسانية االجتماعية الرئيسية اليت تقوم

،سلبا أو إجيابا،حسب نوع التجارب واخلربات اليت تزود ا أفرادها، أو بشكل أو بآخر يف التوافق النفسي تؤثر
تعرضهم هلا، فإذا بنيت احلياة األسرية على أسس سليمة وموضوعية،فإا سوف تقوم بوظائفها على أكمل 

تنمية االجتماعية؛ألا خترج للمجتمع أفرادا مؤهلني لذلك، يف حني إذا كان أسلوا خاطئا وتساهم يف ال، 26وجه"
نتيجة حتمية ملا يسبقه من أحداث،مما يعطيه طابع "السلوك ف ؛يف التربية فإنه يؤثر بشكل مباشر على اتمع

 (الالسوي االنتظام يف احلدوث،فهو سلوك متعلم يف معظمه،سواء السلوك السوي، أو السلوك

حيث  27.فاالضطراب هو سلوك متعلم ينشأ نتيجة فشل الفرد يف تعلم استجابات سلوكية توافقية")املضطرب
الفرد مبعطيات اجتماعية صحيحة مزروعة يف اتمع املسلم، وكذا وقوعه يف االضطراب النفسي الذي  هيصطدم في

وهو ما أكده ؛عند تنشئته األوىل يف تربية الفرد اإلسالميةسلوك التربية هو نتيجة الفراغ الروحي الناجم عن عدم 
ضِ من وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَر(تعاىل: هلوقباالستئصال لقومه حيث جاء يف  انوح عليه السالم عندما دع

، فاإلنسان يولد على 28))27يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا () إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا 26(الْكَافرِين ديارا
هم به الصغار، مبا يطبع"الناشئة  إىللكن عندما يكون احمليط األسري مملوء بالكفر، فإنه يوحي  الفطرة املستقيمة،

الضالة اليت ، من خالل ما تغمرهم به البيئة اشئة النور، فال توجد فرصة لترى النالوسط الذي ينشئه الظاملون
، وحكاها عنه القرآن:{وال يلدوا إال نوح عليه السالم. وهي احلقيقة اليت أشار إليها قول النيب الكرمي صنعوها

، ينشأ معها ن عادات وأوضاعاً ونظماً وتقاليد، وينشئوون يف جو اجلماعة أباطيل وأضاليلفهم يطلق }فاجراً كفاراً
 فدعاتمع اِإلنساين من شوائب املفاسد صاً على سالمة ايحرفنوح عليه السالم كان ،29املواليد فجاراً كفاراً "

اخلبث والشوائب من  تاليت ورث 30من العناصر اخلبيثة اهراط اتمع بقىمن أجل أن ي؛ للكفار باالستئصال الكلي
املنتجة للنسل يف اتمع، وهي اليت تنظم هي اخللية األوىل "األسرة ألن  ؛أبائها عن طريق التربية والتنشئة اخلاطئة

 حيث حترص على،االجتماعية لألفرادنقل الثقافة فهي تقوم ب 31سلوك أفرادها، حبيث يكون مقبوال اجتماعيا"
؛ تشريبهم األمناط الثقافية والعادات واملعايري، والضوابط االجتماعية والقيم واملبادئ واالجتاهات املرغوبة واملقبولة

األدوار املقبولة واملطلوبة منهم،للتعامل مع اآلخرين يف مواقف ، كما تقوم بتعليمهم املعيار االجتماعيضمن 
، فيخرج الفرد من األسرة متكيفا اجتماعية، وجيد دوره يف اتمع بسهولة، مما جيعله فردا بناء خمتلفة 32اجتماعية

  يف اتمع.
يف التنشئة الصاحلة لألفراد، مما يقلل من يساعد إىل حد بعيد  الزوجني جعل معيار الدين يف االختيار بنيوعليه فإن 

بقدر عطى ملعيار الدين أمهية أساسها سوء االختيار بني الزوجني؛حيث ال يظاهرة االحنراف االجتماعي اليت يكون 
  .لألفراد فيؤثر ذلك بشكل غري مباشر يف االحنراف االجتماعي ؛األخرى ما يعطى لبقية معايري االختيار
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  يف محايته من االحنراف األخالقي االهتمام بتطبيع السلوك الديين يف الفرد منذ الصغراملطلب الثاين:دور 
 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نصلى اهللا عليه وسلم-ع- مهو الَةبِالص كُمالَدوا أَورم":

وجه النيب صلى اهللا عليه  .33أَبناُء سبعِ سنِني واضرِبوهم علَيها وهم أَبناُء عشرِ سنِني وفَرقُوا بينهم فى الْمضاجِعِ"
  األمهية ألمور ثالث: أوىلوسلم األولياء يف ضبط التعامل مع األوالد منذ الصغر حيث 

األخذ حبزم يف أمر الصالة منذ السن السابعة، وهذا يعين أن الترغيب فيها ضرورة وهو  األمر بالصالةاألمر األول:
 لطفل وهلذا اقترن التوجيه النبوي باألمرعند اتمييز لتحديد الم علَم هويكون قبل هذا السن، إال أن هذا السن 

  احلازم فيه.
 موبعد مواظبة األولياء على تعهد األبناء باألمر بالصالة منذ السن السابعة، فإ الضرب على الصالةاألمر  الثاين:

وذلك باستعمال الضرب مع الطفل يف سن العاشرة حىت يتنبه الطفل ألمهية الصالة،  ؛معهم إىل الشدة وننتقلي
ألنه يف فترة يتهيأ فيها للتغريات اجلسمية والنفسية، لينتقل إىل مرحلة الرشد، اليت  ؛وهي سن حرجة بالنسبة للطفل

  تستوجب ارتباط إمياين باهللا تعاىل، والصالة هي أهم ارتباط باهللا تعاىل.
زا بني األمور املختلفة، الطفل ممي فيها وهي تصاحب السن العاشرة اليت يكون التفرقة يف املضاجعاألمر الثالث:

  ، فال يترك جماال للخطأ عنده.ألنه يف مرحلة التغري اجلسمي والنفسي ؛صة األمور اجلنسيةخاو
فرقوا بني أوالدكم يف مضاجعهم اليت ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة " ومعىن جممل احلديث

املضاجع يف الطفولية تأديبا هلم وحمافظة ألمر إن كن أخوات . قال الطييب، مجع بني األمر بالصالة والفرق بينهم يف 
  .34اهللا كله وتعليما هلم واملعاشرة بني اخللق، وأن ال يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا احملارم"

 بنائهم لربطهم باهللا تعاىل، وغرس العباداتحريصني كل احلرص على تعهد أقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم و
عن الربيعِ بِنت معوذ قَالَت أَرسلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَداةَ عاشوراَء إِلَى الصغر؛فيف نفوسهم منذ  يةاإلسالم

نصومه بعد ونصوم صبياننا  "من أَصبح مفْطرا فَلْيتم بقيةَ يومه ومن أَصبح صائما فَليصم قَالَت فَكُناقُرى الْأَنصارِ:
نكُونَ عى يتح ذَاك اهنطَيامِ أَعلَى الطَّعع مهدكَى أَحنِ فَإِذَا بهالْع نةَ مباللُّع ملُ لَهعجنالْإِفْطَارِ"و 35د .  

 معوذ بِنت الربيع سأَلْت" :قَالَ ذَكْوانَ بنِ خالد عنفهذه اللعبة  اختاذ وقد شرحت رواية اإلمام مسلم املقصد من
نمِ عواَء صوراشع ثَ قَالَتعولُ بسر وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه- لَهسي رى فارِ قُرصاَألن .ثْلِ فَذَكَربِم يثدح 
 يتموا حتى تلْهِيهِم اللُّعبةَ أَعطَيناهم الطَّعام سأَلُونا فَإِذَا معنا بِه فَنذْهب الْعهنِ من اللُّعبةَ لَهم ونصنع قَالَ أَنه غَير بِشرٍ

مهموتحفيز لنالحظ من الروايتني الشريفتني أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا يستعملون طرق خمتلفة ؛36"ص
"هذا احلديث مترين الصبيان على الطاعات وتعويدهم في فمن أجل أن يتعودوا على العبادات، ؛وتشجيع األطفال

فيشبوا وهم على استعداد كامل  هم، من أجل تطبيع فرائض اإلسالم يف نفوس37العبادات ولكنهم ليسوا مكلفني"
مؤثر "هي ف،  منذ الصغر نفسه للقيام ا دون عناء نفسي وال تردد، فيتعود الطفل أداء العبادة وتغرس آثارها يف

قوي ميد املؤمن بالقوة والقدرة على فعل اخلري وتنمية إرادته ذا االجتاه. فاملؤمن العابد متعاون على الرب والتقوى 
خملص يف عمله  ،مغيث للملهوف صابر يف الشدائد حمسن جلاره منفق للمحتاج ،آمر باملعروف ناه عن املنكر

صادق الوعد معطاء لكل خري. كذلك ال يعرف طريق الفواحش وال سلوك اجلرمية وال يغش وال خيدع وال 
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غري طعان وال لعان وال بذيء. ال يشهد زورا وال يسرق ماال وال يهتك عرضا وال يظلم أحدا.  ،يكذب وال خيون
فهو دائم احملاسبة  ؛تية حتصنه من الوقوع يف األخطاءله حصانة إميانية ورقابة ذا ألن 38وهو حماسب لنفسه أبدا"

حيسب له حسابه حىت يتوقى الزلل، فاإلسالم "اتبع طريقا يف ذيب النفس  ،حيثلنفسه قبل املبادرة ألي عمل
 إال أن اإلسالم ؛اليت التزمت جانب الوعظ واإلرشاد طريقا لتربية أتباعها ؛اإلنسانية خيتلف فيه عن كثري من األديان

طريقة الفروض اليت ألزم أتباعه على أدائها والقيام ا يف مواقيت  ؛أضاف إىل طريقة الوعظ واإلرشاد تلك
الفروض اإلسالمية وسائل فعالة يف بناء شخصية اإلنسان،كل ....وحمددة...كان لكل  منها هدفه التربوي العايل 

لن  تكون لتأدية تلك الفروض أية قيمة أمام اهللا ...قف،منها يتطلب موقفا معينا ال ميكن امليل عنه وبدون تلك املوا
ما مل و ،فاملسلم يسعى لرضاء اهللا ورسوله، ولن حيصل على رضاء اهللا ما مل يقم بالفرض خري مقام ؛سبحانه وتعاىل

كما -؛فأصل اإلنسان 39"ة والصيام والزكاة واحلج واجلهاد،والفروض اإلسالمية هي الصالتتوفر فيه النية الصادقة
، ألن االحنراف يتعلق بداية يهله تأثري كبري عل -خاصة احمليط األسري–مؤمن بالفطرة لكن احمليط البيئي  -قلنا

فقد تعهد بغواية بين آدم ما دام على األرض، فحربه  -عليه لعنة اهللا–بالعداء املكنون بني اإلنسان والشيطان 
 يقَالَ ذَات يومٍ ف - صلى اهللا عليه وسلم- أَنَّ رسولَ اللَّه  يجاشععن عياضِ بنِ حمارٍ الْممستمرة ومتنوعة،ف

:هتطْبنِ"خرى أَمبنِ يأَالَ إِنَّ رلَّما عمم مهِلْتا جم كُملِّميأَنْ أُع مويي إِنالَلٌ وا حدبع هلْتحالٍ نذَا كُلُّ ميه  لَقْتخ
عن دينِهِم وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ 40حنفَاَء كُلَّهم وإِنهم أَتتهم الشياطني فَاجتالَتهم عبادى

  .41يشرِكُوا بِى ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا"
 مستقيمني وقيل ياملعاص من طاهرين وقيل ،مسلمني أي") حنفَاَء كُلَّهم يخلَقْت عباد يوإِن( تعاىل قولهمعىن ف

-،وكل املعاين 42"بلى قالوا بربكم ألست وقال الذر ىف العهد عليهم أخذ حني املراد وقيل ،اهلداية لقبول منيبني
  متكاملة تصلح أن جتتمع لشرح معىن العبارة. -كما نرى

 عما وأزالوهم م فذهبوا استخفوهم أي" "عن دينِهِم وإِنهم أَتتهم الشياطني فَاجتالَتهم( :تعاىل قولهوأما معىن  
وهلذا على املؤمن أن يلتزم الدعاء والتضرع هللا تعاىل بأن يهديه هداية ال  43الباطل" يف معهم وجالوا ،عليه كانوا

: مفصلة وهدايةٌ للمؤمن، حاصلة وهي واإلميان لإلسالم اهلدايةُ وهي:  جمملة نوعان:"هداية اهلدايةيضل بعدها، و
 ليالً مؤمن كلُّ إليه حيتاج وهذا ، ذلك فعل على وإعانته واإلسالم، اإلميان أجزاء تفاصيلِ معرفة إىل هدايته وهي
 هلم صلحفي 44"}الْمستقيم الصراطَ اهدنا{:قوله صالم من ركعة كُلِّ يف يقرؤوا أنْ عباده اهللا أمر وهلذا ، واراً

احلذر من الوقوع يف  على ابتغاء الصراط املستقيم، متوخني نيحريص ممن الزلل، أل منفسهأ واالرشد، وحيصن
"الْحلَالُ بين عن النعمانَ بن بشريٍ رضي اهللا عنه قال: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: واحلرام، 

تاس اتهبشقَى الْمات ناسِ فَمالن نم ريا كَثهلَمعلَا ي اتهبشا ممهنيبو نيب امرالْحي وف قَعو نمو هضرعو ينِهدأَ لرب
لَّه في أَرضه محارِمه الشبهات كَراعٍ يرعى حولَ الْحمى يوشك أَنْ يواقعه أَلَا وإِنَّ لكُلِّ ملك حمى أَلَا إِنَّ حمى ال

ص تلَحةً إِذَا صغضم دسي الْجإِنَّ فأَلَا و"الْقَلْب يهأَلَا و كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْج 45لَح. 
إنه يزكي ف ؛بني احلالل واحلراماشتبه عليه من  ما إذا التزم طريق اهللا تعاىل وجتنب كل ما هو مريب، أو فاإلنسان

ال حيصل و ؛من االضطرابات اليت قد يقع فيها إذا تغافل عن تربية نفسه حصانة نفسية تقيه نفسه بذلك، مما جيعل له
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"ألن التربية ال تكون إسالمية إن مل حتقق يف نفس املريب الرغبة يف وفق تعاليم الدين اإلسالمي،إال إذا سار ذلك 
اإلسالم طية لآلخرة، ف، فتكون بذلك احلياة الدنيا م46"واالستعداد املتحفز للسباق إىل مغفرته وجنته ورضاه ،اهللا

وهي أكثر أمهية  ،يوجه "االهتمام األكرب إىل إشباع احلاجات الروحية واخللقية، واالجتماعية والنفسية يف اإلنسان
على أساس التنظيم والضبط ووضع القيود  اإلشباعمن احلاجات املادية...ويقوم املنهج اإلسالمي يف هذا 

مفيدة ونافعة للفرد وللمجتمع على حد سواء. ومع الدعوة لإلشباع واألكل  اإلشباعاليت جتعل عملية  ؛والقواعد
ع ااإلسالم يهتم بتربية مواطنيه على أساس من الزهد يف مت أنوالشرب من خريات اهللا ومن طيبات الرزق، إال 

ة عابرة، اهلدف منها الدنيا وشهواا وملذاا وسلطاا وجاهها فالدنيا زائلة فانية، وليست احلياة الدنيا سوى رحل
، واإلنسان يكون يف احلياة الدنيا يف بالء 47التمتع األبدي واألزيل باحلياة اآلخرة" إىلالعمل الصاحل الذي يقود 

وهو ما مرحلة من مراحل حياته وقد صنف تصنيفا دقيقا إىل اموعة اليت ينتمي إليها، يف كل مستمر حىت ينتقل 
كُنا عند عمر فَقَالَ أَيكُم :"قَالَ -رضي اهللا عنه–بن اليمان  عن حذَيفَةَف عليه وسلم؛يبينه لنا حديث النيب صلى اهللا

 ولَ اللَّهسر عمى -صلى اهللا عليه وسلم-سلِ فجةَ الرنتونَ فنعت لَّكُمفَقَالَ لَع .اهنعمس نحن مفَقَالَ قَو نتالْف ذْكُري 
 عمس كُمأَي نلَكقَةُ ودالصو اميالصالَةُ وا الصهكَفِّرت لْكلْ. قَالَ تقَالُوا أَج ارِهجو هلأَه يبصلى اهللا عليه وسلم-الن- 

فَقُلْت مالْقَو كَتفَةُ: فَأَسذَيرِ قَالَ ححالْب جوم وجمى تالَّت نتالْف ذْكُري  تعمفَةُ سذَيقَالَ ح .وكأَب لَّهل تا. قَالَ أَنأَن
 ولَ اللَّهسقُولُ  -صلى اهللا عليه وسلم-را يهرِبقَلْبٍ أُش ا فَأَيودا عودريِ عصلَى الْقُلُوبِ كَالْحع نتالْف ضرعت":

كَرقَلْبٍ أَن أَياُء ودوةٌ سكْتن يهف تكفَا فَالَ نثْلِ الصم ضيلَى أَبنِ عيلَى قَلْبع ريصى تتاُء حضيةٌ بكْتن يهف تكا نه
عم رِفعا الَ ييخجا كَالْكُوزِ مادبرم دوأَس راآلخو ضاَألرو اتومالس تاما دةٌ منتف هرضتنم ركنالَ يوفًا وا إِالَّ ركَر

"اهوه نم رِبا أُشإىل إحدى الطائفتني: هتصنفاإلنسان فالفنت واالبتالءات اليت يتعرض هلا  48م  
ها تتبع أهواءها ومصاحلها اوهي الطائفة اليت مل تستطع أن تفقه دورها يف احلياة الدنيا، ونرالطائفة الظاملة لنفسها: 

صبح دون أن تتوقى احلذر يف حياا بني احلالل واحلرام، فال معيار هلا يف الدنيا إال ما وى وتشتهي، فت ؛اخلاصة
سواء ألن املعيار فيه هو  انكر منكرا، فكل عندهتعرف معروفا وال تأال  اتكون ايتهف، هلا النعم مبثابة استدراج

  . هوى النفس
احلياة، كما فقهت دورها يف هذه الدنيا، فال تزيدها الفنت إال يقينا باهللا  وهي الطائفة اليت فقهت الطائفة املؤمنة:

املؤمن تبعده عن " تقوىألن  ؛تعاىل وثباتا على طريقه املستقيم، فال يضرها من ضل بعد أن اهتدت دي اهللا تعاىل
ويف حال شدته ورخائه،  يف سرائه وضرائه، الدهر عليه،االعتدال يف حال تقلب  إىلوتأخذ به  ،الشطط واالحنراف

اإلميان له دور فعال يف تسديد ،ف49تعرض للمحنة واالبتالء" إذا قلبه فتبقيه ثابتا على اإلميان، وهي اليت تربط على
وذلك حىت ال يشعر املسلم بالضياع  ؛األسس واألركان اليت يقوم عليها اإلميان"يوضح  اإلسالمألن  ؛سلوك األفراد

 ،ا ربانياهوجيفيكون سلوكه موجها ت 50ختتلط عليه السبل، وحىت تتضح الرؤية يف عقله وبصريته" أو،النفسي
حني يصبح منهجا وعقيدة؛يؤثر يف كافة جوانب حياة اإلنسان،وجيعله أكثر " اإلميانو ؛فيحول اإلميان إىل العمل

يدفع صاحبه لتحقيق االجنازات العظيمة، كما يساعده يف  وأكثر حبا يف اهللا وطاعة له،واإلميان ،صمودا وصالبة
نريب  أنن العريب حسن التعامل مع الناس....فاإلميان هو املدرسة الصاحلة اليت يتعني علينا، وحنن نعيد بناء اإلنسا
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الساطع وهديه  اإلمياننور  أيواهتداء بنورها  ،على جها ووفقا ملبادئها ؛شبابنا املسلم وأجيالنا الصاعدة
، فيؤثر فيمن حوله؛ وأقرب من يؤثر فيهم هم أبناؤه، وكل من وكِّل برعايتهم، فيشكل هلم حصانة 51السديد"

دون اجلانب إلنسان جلانب املادي يف اإميانية توجه سلوكام االجتماعية وفق التعاليم الربانية، ألن االهتمام با
، وح ، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارحاإلنسان جسم ورألن " ،األفرادال نفسيا يف نفوس حيدث خل ؛لروحيا

حىت تنمو فيه هذه القوى كلها منواً متناسباً الئقاً ا، ويتغذى غذاء  ؛ال يسعد وال يفلح وال يرقى رقياً متزناً عادالً
إال إذا ساد وسط ديين خلقي عقلي جسدي ميكن فيه لإلنسان  ؛لصاحلة البتةاصاحلاً، وال ميكن أن توجد املدنية 
بنائه، وترميم ؛ فيحظى اتمع مبجموعات بشرية تعمل يف جمموعها على 52بسهولة أن يبلغ كماله اإلنساين"

وقد أثبتت التجربة أنه ال يكون ذلك إال إذا كانت "بسبب طغيان بعض النفوس البشرية، تصدعاته احلادثة فيه 
، حلياة وإدارة دفة املدنية بيد الذين يؤمنون بالروح واملادة، ويكونون أمثلة كاملة يف احلياة الدينية واخللقيةقيادة ا

، وعلوم صحيحة نافعة، فإذا كان فيهم نقص يف عقيدم أو يف تربيتهم عاد ذلك وأصحاب عقول سليمة راجحة
متنوعة، فإذا تغلبت مجاعة ال تعبد إال املادة وما النقص يف مدنيتهم، وتضخم وظهر يف مظاهر كثرية، ويف أشكال 

، وال تؤمن مبا وراء احلس أثرت طبيعتها ومبادئها وميوهلا ، وال تؤمن إال ذه احلياةإليها من لذة ومنفعة حمسوسة
 ، فكملت نواح لإلنسانية واختلت نواح أُخرى أهم، وصاغتها يف قالبها، وطبعتها بطابعهايف وضع املدنية وشكلها

يف  منها. عاشت هذه املدنية وازدهرت يف اجلص واآلجر، ويف الورق والقماش، ويف احلديد والرصاص، وأخصبت
، وأوساط احملاكم وجمالس اللهو وجمامع الفجور، وماتت وأجدبت يف القلوب ميادين احلروب وساحات القتال

، وأصبحت املدنية واألخ بأخيه والرجل بصديقه ، والولد بوالده والوالد بولده،واألرواح ويف عالقة املرأة بزوجها
  .53"ته احنرافاً واضطراباًكجسم ضخم متورم ميأل العني مهابة ورواء، ويشكو يف قلبه آالماً وأوجاعاً، ويف صح

دور فعال يف تقومي سلوك األفراد، الذي يظهر يف الوسط االجتماعي، وهلذا كان لزاما  تعاىل وعليه فإن لإلميان باهللا
لألفراد داخل األسرية، وخاصة األبناء الذين يكون مشرم يف التوجيه مأخوذ األسرة أن تم بالتطبيع الديين  على

   من الوالدين خاصة.
  خامتة:

مان ىل بر األإليصلوا  ؛جل رعايتهم ومحايتهمأفرادها من أاألسرة بتكاليف شرعية اجتاه  اإلسالمأناطها  لقد
  وقد وصل البحث إىل نتائج حنسبها مهمة، نذكر منها: سالمية،وحيافظوا على جمتمعام اإل

، ن اإلسالم جعل االختيار األمثل بني الزوجني من أهم دعائم جناح التنشئة الروحية لألفراد داخل األسرةإ .1
  ار.عن بقية املعايري األخرى املكملة هلذا املعييف االختيار مرجحا معيار الدين 

دوره يف احلفاظ على فطرة اإلسالم يف  الهتمام بتطبيع السلوك الديين يف الفرد منذ الصغرلكما جعل  .2
  ن من ضمان صالح الفرد يف جمتمعه.، مما ميكِّنفس الفرد، الذي ولد مزودا ا
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  قائمة املصادر واملراجع:
                                                             

  1سورة:النساء،اآلية 1
النبوية يف التعامل مع الطفل يف اجلانب التعبدي من خالل الصحيحني ودور  آل بشر،التوجيهات إبراهيمعبد الرمحن بن ناصر بن  2

،اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية 124األسرة املسلمة يف تطبيقها،ص:
  م.2009-م2008 وافق لـ:ملهـ ا1430-هـ1429واملقارنة.

  .6سورة التحرمي،اآلية: 3
دار  .469/  28املثاين، والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين البغدادي،روح األلوسي الفضل شهاب الدين السيد حممود وأب 4

  م. حتقيق وختريج: السيد حممد السيد وسيد إبراهيم عمران.2005-هـ1426احلديث .طبع. نشر. وتوزيع.القاهرة. د ت: 

  .72سورة النحل اآلية  5
الدين: املقصود به الورع و التقوى وإلتزام حدود اهللا واخللق احلسن، ألن اإلسالم أمر ضروري وال جيوز للمرأة التزوج بغري  6

  املسلم.
 رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع، اجلعفي البخاري هبردزب بن املغرية ابن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهللا عبد وأب 7

. رقم باب األكفاء يف الدين - 16 النكاح، كتاب املعروف بصحيح البخاري، وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا
   م.2007-هـ1428.  5منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية.بريوت. لبنان. ط.959، ص:5089احلديث:

حتقيق: عبد العزيز بن باز وحممد .3/284الباري بشرح صحيح البخاري.  أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،فتح-8
  م.2004-هـ1424دار احلديث .طبع .نشر. وتوزيع.القاهرة. د ت: فؤاد عبد الباقي. 

خرج أحاديثه: حممد  .10/1781 ،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج حمي الدين أبو زكرياء حيىي بن شرف النووي،-9
  التقوى للنشر والتوزيع. د .ط. ت.عبد العظيم.دار 

رقم .الصالحةُ الْمرأَةُ الدنيا متاعِ خير كتاب الرضاع،باب،اجلامع الصحيح،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري-10
  م .2007 -هـ1428: 1.طنشر. والتوزيعدار الغد اجلديد، لل  )1467(         64 احلديث:

. دار الفكر. 5/340السيد حممد بن حممد احلسيين الزبيدي الشهري مبرتضى، احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين.  11
  للطباعة والنشر والتوزيع. 

 ما باب  - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن النكاح كتاب، الصحيح اجلامع السلمي، الترمذي عيسى أبو عيسى بن حممد 12
مكتبة املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها بن عبد . 256، ص: 1084 :  رقم احلديث فزوجوه،  دينه ترضون من جاءكم إذا جاء

م. حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين. واعتىن 2007هـ1427، 2ط -الرياض-الرمحن الراشد
 األكفاء باب النكاح، كتاب ، سننال ،ماجه القزويين بن عبد اهللا أبو يزيد بن حممدبه:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان. و

، 2ط -الرياض-مكتبة املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها بن عبد الرمحن الراشد ،.341-340، ص:  1967 :  رقم احلديث -
ه:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل م. حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين. واعتىن ب2007هـ1427
 كتاب اهللا، رمحهما الذهيب للحافظ التلخيص وبذيلهالصحيحني،   على املستدرك النيسابوري، احلاكم اهللا عبد وأبو ،سليمان
 م. 1997-1417، 1.دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، ط  2752 /2:  رقم احلديث النكاح،

  .959.ص:5091النكاح باب األكفاء يف الدين. رقم احلديث صحيح البخاري ، كتاب  13
  .9/151ابن حجر.  فتح الباري: 14
  .11/312نفسه.15
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، 1.دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع.بريوت، ط2/191الرحيم الدهلوي: حجة اهللا البالغة.  شاه ويل  اهللا بن عبد 16

  هـ. حققه وراجعه: السيد سابق.1426-م2005
  .523)،ص:1480(36رقم احلديث:.لَها نفَقَةَ الَ ثَالَثًا الْمطَلَّقَةُ الطالق، باب كتابصحيح مسلم ، 17
  .10/1821صحيح مسلم بشرح النووي. 18
 )513/  2(،التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن ، الكشافاخلوارزمي الزخمشري عمر بن حممود القاسم أبو 19
   م2006- )1427-1426لبنان. (- بريوت – والتوزيعوالنشر الفكر للطباعة  دار
أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن  وحنوها. واليد والشفة واُألذن اَألنف يف البائن القطع هو وقيل القَطْع اجلَدع : جدع- 20

. لسان العرب. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.ط (1منظور اإلفريقي املصري  م. 2008 –هـ)1429 -هـ1428: 
،4/450. 

،رقم باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالم،كتاب اجلنائز،صحيح البخاري 21
 .251،ص:1358احلديث:

 .3/284فتح الباري:  ،ابن حجر 22
 مخسني بشرح واحلكم العلوم احلنبلي البغدادي، جامع رجب زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين بن أمحد بن 23

م. طبعة جديدة حمققة 2003-هـ1424، 1دار الفكر. للطباعة والنشر والتوزيع،ط ،234ص الكلم، جوامع من حديثا
  ومصححة بإشراف: مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر.

  .دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت .لبنان.د ط ت.233والعالج النفسي احلديث، ص: اإلسالمعبد الرمحن العيسوي، 24
-هـ 1،1426، مكتبة عبد الرمحن للطبع والنشر والتوزيع،ط165ص: وصايا نبوية مهمة لنساء األمة،عبد املنعم اهلامشي، 25

  م.2005
،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. دار احلنني 165ص النفسي والتربوي: اإلرشاد والتوجيهأساسيات يف ، السفاسفةإبراهيم حممد  26

  م.2003-هـ1423، 1للنشر والتوزيع. الكويت. ط
 .110صنفسه، 27
  .27-26،اآليات:سورة نوح 28
: 37م. ط1972: 1دار الشروق.القاهرة. مصر. ودار الشروق .بريوت. لبنان. ط،3717/ 6القرآن، ظالل يف ،سيد قطب29

 م.2008-هـ1429
 .م 1997 - تونس - والتوزيع للنشر سحنون دار ،التونسية الطبعة ،215/  29،  والتنوير التحرير ،عاشور بن الطاهر حممد 30
 .166ص النفسي والتربوي: اإلرشاد والتوجيهأساسيات يف ، حممد السفاسفة 31
 .167ص نفسه، 32
، 495.رقم احلديث:)26باب متى يؤمر الْغالَم بِالصالَة ( - 26الصالة  ،السنن،أبو داود سليمان بن أشعث السجستاين 33

، 2ط -الرياض-مكتبة املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها بن عبد الرمحن الراشد. قال األلباين:حسن صحيح. 91ص:
به:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل م. حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين. واعتىن 2007هـ1427

 سليمان. 
. مع تعليقات مشس الدين بن القيم )466/ 1( .داود أيب سنن شرح املعبود عون ،آبادي العظيم احلق مشس حممد الطيب وأب 34

  م.2001-هـ1422اجلوزية، خرج أحاديثه:عصام الصبابطي. دار احلديث:طبع، نشر، توزيع. القاهرة. د ط، 
  .355، ص:1960رقم احلديث:باب صوم الصبيان.  - 46كتاب الصوم.  - صحيح البخاري  35
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باب من أكل يف عاشوراء فليكف  - 21كتاب الصيام  ،اجلامع الصحيح،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري 36

   .381.ض:)1136(137. رقم احلديث:بقية يومه
  .1360/ 8،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج حيىي بن شرف النووي: حمي الدين أبو زكرياء 37
مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع  .135ص.أساسيات التربية اإلسالمية،سعدون حممود السامود.وهدى علي جواد الشمري38

  م.2003عمان، األردن.  د ط: 
  ).269(ص نفسه، 39
 من العروس تاج،الزبيدي احلسيين مرتضىحممد  " معهم يف الضالل ذَهبوا م وساقُوهمالشياطني وأي استخفَّتهم اجتالتهم:" 40

. التراث العريب،سلسلة تصدرها وزارة األعالم يف الكويت. مطبعة: حكومة الكويت. 28/249 ،القاموس جواهر
ابن و السالم حممد هارون وجلنة فنية من وزارة اإلعالم. م، حتقيق:حممود حممد الطناحي. راجعه:عبد1993هـ1413
  . )450/  4( -لسان العرب منظور،

باب الصفَات الَّتى يعرف بِها فى الدنيا أَهلُ الْجنة وأَهلُ  - 17اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.  - 54صحيح مسلم،كتاب  41
  .1013،ص) 2865( 63 احلديث: رقمالنارِ.

 .3263/  17(، مسلم على النووي شرح 42
 .)3264/  17(نفسه  43
 .234 ص ، واحلكم العلوم جامعابن رجب احلنبلي،  44
 .26- 25، ص:52، رقم احلديث:باب فَضلِ من استبرأَ لدينِه ،كتاب الْإِميان البخاري، صحيح 45
: 3الشركة العربية اإلفريقية للنشر والتوزيع. بريوت لبنان.ط .)17(ص تربية وتنظيما وزحفا. املنهاج النبوي،عبد السالم ياسني 46

  م.1994 -هـ1414
  .125ص .والعالج النفسي احلديث اإلسالمعبد الرمحن العيسوي، 47
رقم باب بيان أَنَّ اِإلسالَم بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا وأَنه يأْرِز بين الْمسجِدينِ. - 67اإلميان ، صحيح مسلم للنيسابوري  48

  .68-67)، ص:144(213احلديث:
ط ت، طبع املؤسسة الوطنية  .دار اآلفاق،د50من خصائص النفس البشرية يف القرآن الكرمي، ص:حممد عبد الرمحن عدس،  49

  م.1990للفنون املطبعية وحدة الرغاية، اجلزائر، 
 .235والعالج النفسي احلديث، ص: اإلسالمعبد الرمحن العيسوي، 50
  .236عبد الرمحن العيسوي،االسالم والعالج النفسي احلديث، ص: 51
.مكتبة اإلميان، املنصورة، أمام جامعة األزهر، د 107ص، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ،أبو احلسن علي احلسين الندوي 52

  ط ت.
  .108-107ص، نفسه 53
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