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 إساءة الرتبيت األخالقيت للطفولت املبكرة يف ضوء السنت النبويت
 عثذ الىاسع هحوذ غالة الغشيويد.

 الوقذهح: 
وهـور ابصل من رشوز أهفس يا ومن سُئاث أؾامًيا , من هيسٍ سٍ ووس خـَيَ ووس هتسًَ ووس خلفصٍ ,إن اذلس صل حنم

شل   إهل إال شل , وأصِس أن دمحساً ؾحسٍ وزسوهل , ظى شل فبل مضي هل , ومن ًضَي فبل ُاذي هل , وأصِس أن ال

 أما تـس :  وسمل ؿَََ وؿى آهل وحصحَ 

فإن مصحةل اًعفوةل املحىصت من أمه املصاحي يف حِات اإلوسان , ألهنا اٌَحية األوىل ًخىوٍن األرست اًيت ثـخرب اخلََة 

حصتَة اًفصذ وثًضئذَ , ففهيا ثلصش املحاذئ واًلمي والاجتاُاث اًيت  األوىل ًخىوٍن اجملمتؽ , وألهنا أساش ملصاحي اتًَة يف

عحح إوسااًن انجضاً . ويه أزط ظاحلة ًبلس خًداث , فلك ما ًلصش  جضلك سَوك اإلوسان يف املس خلدي ؾيسما ٍىرب ًو

مس خلدي احلَات ,  فهيا من ماكزم األذبلق وحماسن اًعفاث , ولك ما ًحشز فهيا من تشوز اًرش واًفساذ ثؤيت ألكِا يف

ؿى قصسِا يف هفوش اًعلاز.  فاًعفي أماهة يف أؾياق  وجضلك األذبلق خاهحاً همامً يف اًرتتَة ,وكس حصض اًييب 

ىون أذاء األماهة ابإلحسان إٍهيم , واحلصض ؿى حصتُهتم , فإُامهلم واًخلعري يف  اًوادلٍن ذاظًة , واملصتني ؿامة , ٍو

 حلوكِم قش ودِاهة .

لس   ثضافصث اًيعوض اًرشؾَة اٍىصمية من اٍىذاة واًس ية آمصت هبشٍ األماهة مهنا : ًو

       كوهل ثـاىل :

    
(1)

وكوهل 

      ثـاىل: 

   

   

   
(2)

 

    وكوهل ثـاىل:

   

   
(3)

. 

ؾن اجن معص
(4)

ًلول :"لكنك زاغ ولكنك مسؤول ؾن زؾَخَ  واًصخي  زيص شل ؾهنام كال : مسـت زسول شل 

ؤول ؾن زؾَخَ ,واملصأت زاؾَة يف تُت سوهجا ومسؤوةل ؾن زؾَهتا .." زاغ يف أُهل ومس
(5)

. 

                                                 
  قسن الذراساخ اإلسالهيح –كليح الترتيح  -ح الحذيذججاهع –أستار الحذيث وعلىهه الوساعذ. 

(
1

 .85سوزت اًًساء , اآلًة  (

 .27(سوزت األهفال, اآلًة :2)

  .6( سوزت اًخحصمي , اآلًة:(3

ًة تًت مؼـون ادلحَة , ودل س ية زبلج مٌة املحـر ا(4 ًيحوي ( ؾحس شل جن معص جن اخلعاة جن هفِي اًلصيش اًـسوي زيض شل ؾيَ , أمَ ًس

احص , وؾصط ؿى اًييب  و اجن ؾرش س يني , أسمل مؽ أ تََ ُو احص ُو و ًومئش  , ُو تحسز فاس خعلصٍ , مث تأحس فىشزل , مث ابخليسق فأخاسٍ ُو

ا  أسس اًلاتة     .3/347اجن مخس ؾرشت س ية , ماث س ية زبلج وأزتـني يف آدُص
 (.  1829, حسًر زمق)3/1459سمل يف حصَحَ ( , وم 853, حسًر زمق ) 1/304( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ 5)
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ومل ٍىن خيفى ؿى أسبلفٌا أمهَة األذبلق احلس ية يف ثًض ئة اًعلاز , وكس حثوا ؿَهيا نثرياً فلال ؿيل اجن أيب 

يض شل ؾيَ : " ؿَمومه وأذتومه"ظاًة ز
(1)

 . 

ا مهنجاً همامً يف أذبلكٌا مؽ اًعلاز ساز ؿَََ يف ثـامهل مـِم مما اكن هل جيس أهَ كس زمس ًي واملخأمي يف حِات اًييب 

أذبلق جصسث وػِصث يف ثـامهل مؽ اًعلاز هحني صُئا مهنا من  أثص يف حِاهتم ووضأهتم , وكس جتَت يف حِات اًييب 

ة(. ؼذبلل ُشا اًححر املوسوم ت  )اًرتتَة اخلَلِة ٌَعفوةل املحىصت يف ضوء اًس ية اًيحًو

 أهويح الثحث : 
ملا ًؤلذبلق من ماكهة زفِـة يف اإلسبلم مل حىن يف ذٍن من األذاين , أو مهنج من املياًم اًوضـَة, فِيي مفذاخ  -1

ٌَصسق وجمَحة ٌَزري واًربنة , وسخِي الهدضاز األًفة واحملحة تني أفصاذ اجملمتؽ وأن أي جممتؽ من اجملمتـاث اإلوساهَة ال 

ـ   ُضوا مذفامهني سـساء ما مل حصتط تُهنم زواتط مذَية من األذبلق اٍىصمية.ٌس خعَؽ أفصاذٍ أن ً

وألن مصحةل اًعفوةل يه اًيت ثخأظي فهيا اجلواهة األذبلكِة واًسَوهَة ثضلك ًعـة ثلَريٍ فامي تـس ,  -2

 صٍ.فاألذبلق احلس ية أو اًسُئة اًيت ثخأظي يف اًيفس يف ُشٍ املصحةل ثعحة اإلوسان يف األكَة تلِة مع

س األظفال مٌش اًعلص ؿى األذبلق واًفضائي اإلوساهَة وإتـاذمه ؾن اًصرائي ؿامي كوي يف ثثخِت  -3 إن ثـًو

 أساش اإلميان واًعِازت وذمعِا يف أهفسِم . 

 أسثاب الثحث :
تط يف مـامةل ماثـاهَة اإلوساهَة اًَوم من ضَاغ اًعفوةل إما ثسخة املحاًلة يف اإلابحة واًخشًَي  واهـسام اًضوا -1

 األظفال ,وإما ثسخة اًلسوت واًضست وحصماهنم من لك حلوكِم .

 اًصقحة يف اًخـصف ؿى ذري اًِسي اًيحوي يف حصتَة األظفال والاس خفاذت مٌَ ٌَخعحَق ؿى اًعفوةل املحىصت . -2

ف املسَمني ذاظة اآلابء واألهماث هبسي اًييب اٍىصمي  -3  ألظفال.يف ثـامهل مؽ ا احلصض ؿى ثـًص

ة وخباظة فامي ًخعي ابًعفوةل وحصتُهتا يف اإلسبلم. -4  اٍىضف ؾن اًرتاج اإلسبليم وما فَِ من رذائص حصتًو

 أهذاف الثحث : 
 هيسف اًححر إىل اآليت:

 اًرتتوي واألذبليق يف ثـامهل مؽ اًعفوةل املحىصت.  إػِاز ذوز اًييب  -1

مصحةل اًعفوةل املحىصت من ذبلل اًصحوغ إىل املهنج اإلسبليم اًعحَح إػِاز ذوز اًوادلٍن يف حصتَة أوالذمه يف  -2

يف  يف لك اجملاالث ,والاكذساء ثضرعَة املـمل األؾؼم واملصيب األول دمحس  اذلي زمسَ ًيا اًلصآن وظحلَ اًييب 

 ثًضئذَ ًؤلظفال وثأذًحَ ومـامَخَ هلم وأهَ ُو اًسخِي األُسى واألسمل يف اًرتتَة.

هتم ,واثحاغ أفضي األساًَة يف ثلومي اًخـص  -3 ًف حباخاث األظفال وذوافـِم وأساًَة ثوحهيِم , واسدامثز ظفٍو

 أدعاهئم.

 هنهج الثحث وإجراءاته :
ة اخلاظة ابًرتتَة اخلَلِة, مث ؾصضِا ومٌاكض هتا  -1 اس خزسم اًحاحر املهنج الاس خلصايئ يف ثددؽ األحاذًر اًيحًو

  وحتَََِا تعوزت سِةل مُرست .

لة واٍمنورح ٌَوادلٍن يف هَفِة حصتَة أظفاهلام حصتَة ذَلِة  -2 اس خزسم اًحاحر املهنج الاس خًداظي يف ؾصط اًعًص

 حصَحة.

                                                 
 .224( حتفة املوذوذ تأحاكم املوًوذض (1
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 واخلعواث اإلحصائَة اًيت كام هبا اًحاحر:

 مجؽ األحاذًر املخـَلة ابًححر من نخة اًس ية مث ثلس ميِا ؿى حسة موضوؿاهتا. -1

ا ا -2 ألظََة مث ختصجيِا, ورهص حنك اًـَامء ؿَهيا كاًحاً إال ما مت هلَِا من اًعحَحني هلي األحاذًر من معاذُز

 فأنخفي تشزل .

 اًصحوغ إىل رشوخ احملسزني أزياء الاس خسالل ابألحاذًر اًرشًفة. -3

ة احلسًر أو نخة اٌَلة . -4 حة هلبًل ؾن نخة قًص  رشخ اٍلكامث اًلًص

 ؾزو اآلايث اًلصآهَة إىل سوزُا. -5

 كمي األحاذًر اًوازذت يف اًححر.حص  -6

 حصمجة األؿبلم اًوازذت يف اًححر . -7

 معي ذامتة ٌَححر فهيا أمه اًيخاجئ واًخوظَاث. -8

 معي فِصش ملعاذز ومصاحؽ اًححر.   -9

 خطح الثحث :
 ًخىون اًححر من ملسمة , ومتَِس , وس حـة مداحر , وذامتة:

 خة ادذَازٍ , ومهنج اًححر, وأُسافَ.أما امللسمة فلس رهصث فهيا أمهَة اًححر, وس 

ت فَِ اآليت:  وأما اٍمتَِس فلس ثياًو

 اًرتتَة يف اٌَلة والاظعبلخ: -1

 األذبلق وأمهَهتا يف اإلسبلم. -2

 مـىن اًرتتَة اخلَلِة. -3

 مصحةل اًعفوةل املحىصت. -4

 وأما املحاحر فِيي ؿى اًيحو اآليت :

 األظفال  .املححر األول : املساؾحة واملامسحة مؽ 

 وزمحخَ ابألظفال . املححر اًثاين : زأفة اًييب اٍىصمي  

ق حامؿة األظفال ومه ًَـحون.  املححر اًثاًر : ؿسم ثفًص

 املححر اًصاتؽ : جتية ًوم األظفال وؾخاهبم . 

 ٌََخاىم . املححر اخلامس : مواسات اًييب

 املححر اًساذش : اًححر ؾن األظفال إرا فلسوا .

 ساتؽ : اًِسااي واًـعااي ًؤلظفال . املححر اً 

 اخلامتة : وفهيا أمه اًيخاجئ واًخوظَاث , ابإلضافة إىل فِصش املعاذز.
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 توهيذ :
 أواًل : هعنى الترتيح في اللغح واالصطالح:

 : اًرتتَة يف اٌَلة -أ

عَق ؿى املازل واًس َس املعاغ واملعَح (1)مض خلة من اًفـي زتة , والامس )اًصة ( ًو
. 

و اإلظبلخ.واً  رتتَة مأدورت من املـىن اًثاًر ُو

 : اًرتتَة يف الاظعبلخ -ة

اًعحَة, واًـلََة , والاؾخلاذًة يه ثًض ئة وحىوٍن إوسان مسمل مذاكمي من مجَؽ هواحَِ اخملخَفة من اًياحِة  

ًيت أىت هبا اإلسبلمواًصوحِة, واألذبلكِة , واإلزاذًة ,واإلتساؾَة يف مجَؽ مصاحي منوٍ يف ضوء املحاذئ واًلمي ا
(2)

. 

وكال اًلزايل
(3)

)ومـىن اًرتتَة ٌض حَ معي اًفبلخ اذلي ًلَؽ اًضوك ,وخيصح اًيحااتث األحٌحَة من تني اًززغ : 

(4)ًَحسن هحاثَ( 
. 

وكِي تأن اًرتتَة :)معََة جضىِي وإؿساذ أفصاذ إوساهَني يف جممتؽ مـني يف سمان وماكن مـَيني حىت ٌس خعَـوا أن 

ملِازاث واًلمي والاجتاُاث وأمناظ اًسَوك اخملخَفة اًيت ثُرس هلم معََة اًخـامي مؽ اًحُئة الاحامتؾَة اًيت ٍىس حوا ا

) ًً ًًضؤون أفصاذا فهيا ومؽ اًحُئة املاذي أًضاً
(5)

. 

 ثانيًا : هعنى األخالق وأهويتها في اإلسالم :
ف األذبلق يف اٌَلة والاظعبلخ:  -أ  ثـًص

 يف اٌَلة : -

: تضم اًبلم وسىوهنا: مبـىن اًسجَة واًعحؽ واملصوءت وادلٍن , وحلِلذَ أهَ ًعوزت اإلوسان اًحاظية ويه اخلَُُق 

هفسَ وأوظافِا ومـاىهيا اخملخعة هبا , وهلام أوظاف حس ية وكدَحة
(6)

 

 ويف الاظعبلخ : -

رس من كري حاخة إىل فىص كال اًلزايل:) واخلَق ؾحازت ؾن َُئة  يف اًيفس زاخسة ثعسزؾهنا األفـال ثسِوةل  -1 ٌو

ة, فإن اكهت اًَِئة حبَر ثعسز ؾهنا األفـال ادلَةل احملموذت ؾلبًل ورشؿا مسَت ثسل اًَِئة ذَلاً حس ياً , وإن اكن  وزًو

اًعاذز ؾهنا األفـال اًلدَحة مسَت اًَِئة اًيت ًعسز ؾهنا ذَلاً سُئاً(
(7)

. 

ؼمة ٌَسَوك اإلوساين اًيت حيسذُا اًويح ًخيؼمي حِات اإلوسان  وكِي :) إهنا ؾحازت ؾن املحاذئ واًلواؿس املي -2

وحتسًس ؿبلكذَ تلريٍ ؿى حنو حيلق اًلاًة من وحوذٍ يف ُشا اًـامل ؿى أهكي وخَ (
(8)

 . 

                                                 
1
 . 1/399( ًسان اًـصة (

2
 .  20( أُساف اًرتتَة اإلسبلمِة وكاايهتا , ملساذ ايجلن ض(

3
ِاء ؿَوم ادلٍن , والاكذعاذ يف الاؾخلاذ ( اًلزايل : دمحس جن دمحس أتو حامس , جحة اإلسبلم , فَِسوف , مذعوف , هل حنو مائيت معيف , مهنا : إح (

ام , ثويف س ية )  7/22ُؼ ( , ًيؼص: األؿبلم 505, وكرُي
4
 . 34( زساةل أهيا اًودل ض(

5
 . 14( األسس الاحامتؾَة ٌَرتتَة  , دمحس ًحُة اًيجَحي ض(

6
 .10/85( ًسان اًـصة  (

7
 .3/53( إحِاء ؿَوم ادلٍن  (

8
 . 75مللساذ ايجلن ض ( اًرتتَة األذبلكِة اإلسبلمِة (
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ف األذبلق يف هؼص اإلسبلم :) تأهنا اًسَوك أو اًعحؽ اذلي ٌسَىَ اإلوسان  فني اًساتلني ميىن ثـًص ويف ضوء اًخـًص

ة فِىون هل  ىون ُشا اًسَوك مس متساً من اًلصآن اٍىصمي واًس ية اًيحًو ظفة أزياء ثـامهل مؽ اآلدٍصن يف حِاثَ اًَومِة , ٍو

سفَ مصضات شل , واثحاغ س ية زسوهل اٍىصمي دمحس  ( , ُو
(1)

. 

س خلفاز واملصاذ حبسن اخلَق:)حامغ اخلَق احلسن مؽ اًياش أن ثعي من كعـم ابًسبلم  واإلهصام وادلؿاء هل والا

واًثياء ؿَََ واًزايزت هل , وثـعي من حصمم من اًخـَمي وامليفـة واملال , وثـفوا معن ػَمم يف ذم أو مال أو ؾصط , 

وتـغ ُشا واحة وتـضَ مس خحة( 
(2)

. 

وكِي تأهَ :) تشل اًيسى , ونف األرى وظبلكة اًوخَ ...واحامتل األرى ...وتشل ادلَي  ونف اًلدَح..واًخزيل ؾن 

ئي , واًخحيل ابًفضائي( اًصرا
(3)

  . 

 أمهَة األذبلق يف اإلسبلم: -ة

ة ٍلك فصذ مسمل , وهيمت ُشا اًيوغ تخٌاء األساش  ًً من حواهة اًرتتَة اإلسبلمِة املِمة واًرضوًز ثـس األذبلق خاهحاً

ًٌا اإلسبليم حيثيا ؿى وذً َط تَ,اخلَلي دلى اًعفي املسمل . واألذبلق ميىن أن ًخـَمِا اًعفي من وادلًَ واجملمتؽ احمل 

 اٍمتسم ابألذبلق اًفاضةل , ألن اًفصذ املسمل ًـخرب ادلٍن اإلسبليم ُو أظي األذبلق , وشل ؾز وخي امذسخ هخَِ 

     حبسن ذَلَ فلال:

 
(4)

. 

, واحلَاء ,واٍىصم , واًـسل , وكري  واإلسبلم حيصض ؿى ورش األذبلق اًفاضةل اًيت مهنا : اًعسق , واألماهة

 رزل.

أؾعاُا أمهًَة ؾؼمى يف اًحياء  و ثخجى أمهَة األذبلق وقصسِا وحنَِا اًعفي أنرث فأنرث ؾيسما جنس أن اًصسول 

سٍ إايُا ًخعحح ظحَـة من ظحائـَ اخلَلِة وجسَة من جساايٍ اًعحَـَة.   األذبليق حىت حـي قصسِا يف اًعفي وثـًو

ٌضىوا اجملمتؽ اإلوساين من نرثت األذبلق اًسُئة , والاحنصاف اخلَلي دلى تـغ اًض حاة , ويف ضوء  ويف سمٌيا

رزل الاحنساز اخلَلي واتخـاذ تـغ اًياش ؾن خاذت اًعواة , جنس اًـبلح اًوحِس ًِشٍ األسمة األذبلكِة ُو اٍمتسم 

, واجملمتؽ اإلسبليم حباخة أكوى من ساتلَ ألن األذبلق يف ابًرتتَة اخلَلِة , ألن اجملمتؽ اإلوساين يف أمس احلاخة إٍهيا 

ة اإلسبلم مس متست من اًلصآن اٍىصمي واًس ية اًيحًو
(5)

 

, وتَ حصفؽ ادلزخاث وثُرس األموز, وجسرت  وحلسن اخلَق فضائي ؿسًست , فِو امذثال ألمص شل وزسوهل 

ًفي ابحللوق اًواحدة واملس خححة , نام أن تَ اًسبلمة اًـَوة , وحىسة اًلَوة , وتَ ٌسمل املصء من رشوز اخلَق , و 

من مضاز اًعُش واًـجةل , وتَ زاحة اًحال , وظَة اًـُش إىل كري رزل من فضائي حسن اخلَق
(6)

 

 وكس وزذث تـغ اآلايث واألحاذًر ادلاةل ؿى حسن اخلَق :

                                                 
1
اة أابتعني  ض (  .115(  مصحؽ اآلابء يف حصتَة األتياء ٌَض َخ ؾحس اًصمحن جن ؾحس اًُو

(
2
 .10/658مجموغ اًفذاوى الجن حميَة  (

3
 . 2/342,  2/307( مسازح اًساٍىني الجن كمي اجلوسًة (

4
 . 4( سوزت اًلمل اآلًة : (

5
اة أابتعني  ض ( مصحؽ اآلابء يف حصتَة األتياء ٌَض َخ (  .112 -111ؾحس اًصمحن جن ؾحس اًُو

6
 .  3( األس حاة املفِست يف بندساة األذبلق اذلَست ٌَض َخ دمحس جن إجصاُمي اذلس ض(
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     :من اًلصآن اٍىصمي , كوهل ثـاىل -أ

  
(1)

. 

      وكوهل ثـاىل : 

     

    

    

   
(2)

. 

  من اًس ية اًيحوًة : -ة

: "إن من دِازمك أحس ينك أذبلكاً "كال زسول شل ؾن ؾحس شل جن معصو زيض شل ؾهنام كال : -1
(3)

. 

وؾن أيب ادلزذاء  -2
(4)

كال : " ما من يشء أزلي يف مزيان املؤمن ًوم اًلِامة من  , زيض شل ؾيَ أن اًييب  

ذَق حسن , وإن شل ثـاىل ًَحلغ اًفاحش اًحشيء "
(5)

  . 

َلي يه مصحةل اًعفوةل , وميىن أن ًلال : إهنا مصحةل اًخأسُس  إر وأمثن مصحةل ما حىون اًرتتَة واًـياًة ابًحياء اخل

عـة  ثخأسس فهيا خشعَة اإلوسان , وحمتزي ُشٍ املصحةل مبا ًلصش فهيا من أذبلق وؿاذاث ثثخت مؽ معص اًعفي  ًو

ا , ذلا اُمت اًييب اٍىصمي   هبم. ا اُامتمَ ابألظفال يف حصتُهتم اخلَلِة نام وزذث أحاذًر نثريت ًخجى فهي ثلَرُي

 ثالثًا: هعنى الترتيح الخلقيح:
مني خشعَاهتم  ًلعس هبا : زايضة اًياص ئني ؿى املسسل احلسن املزتن واس هتواهئم إًََ , وأذشمه مبا ًلوي إزاذهتم ٍو

َِمِم ًبلصرتاك يف حِات اجملمتؽ اذلٍن مه أفصاذٍ تأوسؽ مـاين لكمة الا ؤذي إىل حاكمَِم , ًو صرتاك, ًو
(6)

.
 

ٍصى اجن سٌُاءو 
(7)

أن اًرتتَة اخلَلِة ثحسأ مٌش اًفعام, حىت ٍىسة اًعفي األذبلق واًـاذاث احلس ية حِر ًلوٍل:  

 (.8ًلوٍل: ) فإرا فعم اًعيب ؾن اًصضاغ تسئ تخأذًحَ وزايضة أذبلكَ كدي أن هتجم ؿَهيم األذبلق اٌَئمية ( )

 : راتعا: هرحلح الطفىلح الوثكرج

شٍ املصحةل ثحسأ من تساًة ا حلضاهة إىل سن اخلامسة , ويه مصحةل هممة , هؼصاً ملا حيسج فهيا من منو حسمي ُو

وؾليل وهفيس , ُشا اٍمنو ًـخرب أساساً ٍلك ما ًيل رزل اٍمنو , إر ٍمنوا اًعفي حسمَاً منواً ػاُصاً , نام ٍمنوا ادلماػ منواً 

ض خس ابًخجازة واخلرباث اًيت ثدٌاسة مؽ كسزاثَ ة اًحسائَة , وؿَهيا ًـمتس منوٍ اًفىصي يف  مصنزاً , حِر ًلوى ٌو اًفىًص

                                                 
1
 . 4( سوزت اًلمل اآلًة : (

2
 . 34( سوزت فعَت اآلًة :(

(
3

 (.2321حسًر زمق ) , 4/1810( , ومسمل يف حصَحَ 3366, حسًر زمق ) 3/1305( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ 
4
ة ؾامثن ( ُو ؾوميص جن ؿامص جن مازل , كِي : امسَ ؿامص , وؾوميص ًلة , واكن آدص أُي ذازٍ إسبلماً , ثويف س ية ازيدني وزبلزني تسمضق يف ذبلف(

 ,1/1168ؾامثن , أسس اًلاتة 
5
, 4/362( , واًرتمشي يف سًٌَ 4799مق ), حسًر ز 2/668( , وأتو ذاوذ يف سًٌَ  27572حسًر زمق ) 6/448( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ (

 (. واٌَفغ هل وكال : ُشا حسًر حسن حصَح.2002حسًر زمق )
6
 . 81( األوالذ وحصتُهتم يف ضوء اإلسبلم , دمحس ملدي جن دمحس امللدي ض(

7
َلة ابًض َخ اًصئُس , فَِسوف , ظحُة , ( صاؾص مضازك يف أهواغ من اًـَوم , ( اجن سٌُاء : احلسني جن ؾحس شل جن احلسن جن ؿيل اًحَري , ًو

 1/618خبصمُِش من كصى خبازى , وثويف هبمشان , هل معيفاث ؿسًست ,مـجم املؤًفني 370ودل س ية
8
س ص َروا , وآدصون ض(  . 13( ملاالث فَسفِة , ًٌو
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مجَؽ اخلرباث اًـلََة واًيفس َة واخلَلِة والاحامتؾَة , ويه ؿى ثساظهتا ال جيوس اٍهتاون هبا أو إُامًِا , أو حصوِا 

تس من ظوهنا من الاضعصاة واخلَي ٌَمعاذفاث إن ذرياً خفري , وإن رشاً فرش , تي ال
(1)

. 

املساؾحةاملححر األول : 
(2)

 واملامسحة مؽ األظفال :  

واملياذات ًساؾهبم ومياسهحم تخعلري الامس  أصس اًياش ثواضـاً مؽ األظفال ؿامة وألوالذٍ ذاظة , فاكن اكن اًييب 

 , واملبلؾحة وكري رزل , ومن أمثةل رزل :املزاخ , واإلزذاف ؿى ادلاتة ,واذلي ؿى اًـاثق واٍىذف تَفغ

 مس : أواًل : ثعلري الا

ًسذي ؿى أم سَمي ًلس اكن اًييب 
(3)

زيض شل ؾهنا وًِا اجن من أيب ظَحة زيض شل ؾيَ , ٍىىن أاب معري  فِس 

 فِس ذي ؿَََ فاميسحَ تخعلري امسَ .

أحسن اًياش ذَلاً , واكن يل أد ًلال هل أتو معري  فـن أوس جن مازل زيض شل ؾيَ كال : اكن زسول شل  -3

مي, واكن إرا خاء كال: "اي أاب معري ما فـي اًيلريكال: أحس حَ فع
(4 )

و يف  ؟" هلري اكن ًَـة تَ  فصمبا حرض اًعبلت  ُو

يضح , مث ًلوم وهلوم ذَفَ , فِعيل تيا  (5)تَدٌا فِأمص ابًخساظ اذلي حتخَ فِىًس ًو
 

ويف ُشا احلسًر فوائس ؿسًست اس خًدعِا اجن جحص
(6)

 من أمهِا : 

ق فِخوافصرتفؽ , واًفصق تفَِ حصك اًخىرب واً -أ  , أو يف اًحُت فميزخ.ني هون اٍىدري يف اًعًص

وفَِ اًخَعف ابًعسًق ظلرياً اكن أو هحرياً , واًسؤال ؾن حاهل , وأن اخلرب اًوازذ يف اًزحص ؾن جاكء اًعيب  -ة

 دمحول ؿى ما إرا جىك ؾن سخة ؿامساً , ومن أرى تلري حق.

  .وفَِ حواس حىٌَة من مل ًودل هل -ح

 وحواس ًـة اًعلري ابًعري . -ذ

 حواس حصك اًوادلٍن ودلُام اًعلري ًَـة مبا أتَح من املحاحاث. -ُؼ

 وحواس إهفاق املال فامي ًخَِيى تَ اًعلري من املحاحاث. -و

وحواس إمساك اًعري يف اًلفط وحنوٍ , وكط حٌاخ اًعري , إر ال خيَو حال ظري أيب معري من واحس مهنام ,  -س

 اكن اًواكؽ , اًخحق تَ اآلدص يف احلنك. وأهيام

 وفَِ حواس ثعلري الامس , وًو اكن حلَوان. -خ

فِم -ظ  وحواس مواهجة اًعلري ابخلعاة , ذبلفاً ملن كال : احلىمي ال ًواخَ ابخلعاة إال من ًـلي ًو

                                                 
1
 .11( حصتَة األتياء واًحياث يف ضوء اًلصآن واًس ية ض(

2
 1/194, املعحاخ امليري 1/375والامس ادلؿاتة واملساؾحة : املامسحة ,ًسان اًـصة ( املساؾحة , ًلال ذاؾحَ مساؾحة ماسحَ و (

3
ة اخلززحِة , أم أوس جن مازل , ادذَف يف امسِا فلِؼي : سؼِةل , وكِؼي : زمؼِةل  وكِؼي :زمِثؼة و ( كِؼي : ( يه أم سَمي تًت مَحان جن ذادل األهعاًز

ن اًيرض وادل أوس جن مازل يف اجلاََُة , فلضة ؿَهيا ودصح إىل اًضام , وماث ُياك , خفعهبؼا مََىة , واًلمَعاء , واًصمِعاء , اكهت حتت مازل ج

ىٌم اكفص , وأان امصأت مسَمة , فؼإن جسؼمل فؼسل همؼصي , وال و مرشك , فلاًت : أما إين فِم ًصاقحة وما مثسل ٍصذ  ٍو أسؼأزل  أتو ظَحة األهعازي ُو

ة اٍهتؼشًة الجؼن  7/376اًعحاتَاث اًفاضبلث , ماثت يف ذبلفة ؾامثن زيض شل ؾيَ , أسس اًلاتة كريٍ , فأسمل وحزوهجا  اكهت أم سَمي من  , ثلًص

 1/757جحص 
4
و ظائص ظلري اكًـعفوز , فذح اًحازي (  . 10/583( اًيلري : ثعلري اًيلص , ُو

5
 (.2150,حسًر زمق) 3/1692( واٌَفغ هل , ومسمل يف حصَحَ 5850, حسًر زمق )5/2291( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

6
رشخ ( أمحس جن ؿيل جن دمحس جن جحص اًـسلبلين , من أمئة اًـمل واًخازخي , أظؼهل مؼن ؾسؼلبلن تفَسؼعني , هل معؼيفاث ؿسًؼست مهنؼا : فؼذح اًحؼازي (

ام , األؿبلم   .1/173حصَح اًحزازي , وادلزز اٍاكمٌة يف أؾَان املائة اًثامٌة وكرُي
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 وحواس مـارشت اًياش ؿى كسز ؾلوهلم . -ك

ظاحف أوًسا وماسخ أاب معري , وانم ؿى فصاص أم سَمي زيض  , فإهَ وفَِ أن اٍىدري إرا ساز كوماً واىس تُهنم  -ل

شل ؾهنا ,وظى هبم يف تُهتم , حىت انًوا لكِم من جصنخَ
(1)

. 

ومن ذبلل ؾصط ُشٍ اًفوائس فإهَ ًًدلي ؿى اًوادلٍن واملصتني األذش هبا يف حصتَة األظفال حىت ثيعَح أحوال 

ؼِص يف  اجملمتؽ أذهبم , وحىت ٍىوهوا يف األمة أذات ذري , وزسي إظبلخ  وذؿات ُساًة  أوالذمه وجسمو أذبلفِم , ًو

 . فِعَح اجملمتؽ تعبلهحم , وثفرص األمة جىصمي فـاهلم ومجَي ظفاهتم

 اثهَاً : املامسحة :

ـَس ًِا وضاظِا يشء من اً ِّهيا ًو رتفَِ من ظحَـة اًيفس اًخرشًة اًسآمة واملَي من اًخـة والاحهتاذ , واذلي ٌسَ

لس زمس ًيا اًييب  ًٍ ٌَـة واًدسََة , ًو واألوس واملبلظفة واملامسحة , وحىون أنرث ؾيس اًعلاز ملا حدَوا ؿَََ من حِة

  و أسَوة حصتوي فَِ لك مـاين أسَواًب ممزياً يف مزاحَ ومبلؾحخَ ٌَعلاز , ساز ؿََة يف ثـامهل مـِم ال حيَس ؾيَ , ُو

يا أن هلف م  يف ثـامهل مؽ ذاذمَ أوس جن مازل زيض شل ؾيَ   ؽ أسَوتَ اًصمحة واًضفلة , ًو

ؾرش س يني , فمل ًـاثحَ ؿى يشء فـهل , أو ؿى يشء مل  ًلس ذسم أوس جن مازل زيض شل ؾيَ زسول شل 

ًفـهل
(2)

 . 

َسي املسًية ًُس هل ذاذم , فأذش أتو ظَحة ت  فـن أوس جن مازل زيض شل ؾيَ كال : "كسم زسول شل  -4

ِّس فاهعَق يب إىل زسول شل  فلال : اي زسول شل إن أوسا كبلم نُ
(3)

فََزسمم , كال : خفسمذَ يف اًسفص واحلرض ما 

ًيشء مل أظيـَ مل ثعيؽ ُشا ُىشا"كال يل ًيشء ظيـخَ مل ظيـت ُشا ُىشا , وال 
(4)

. 

 ًساؾحَ ومياسحَ أحِااًن , إر ًياذًَ تأًفاع املزاخ : تي اكن 

كال يل:" اي را األرهني" أوس زيض شل ؾيَ أهَ كال :إن زسول شل  فـن -5
(5)

. 

ومـياٍ احلغ واًخيخَِ ؿى حسن الاس امتغ ملا ًلال هل , ألن اًسمؽ حباسة األرن , ومن ذَق شل هل األرهني وقفي 

عَف ومل حيسن اًوؾي مل ًـشز , وكِي : إن ُشا اًلول من مجةل مساؾحاثَ   ًو

أذبلكَ 
(6)

. 

ذاؾة أوس جن مازل زيض شل ؾيَ حبق , فلوهل هل:"ايرا  واملخأمي يف ُشا احلسًر : ًخجى هل أن اًييب 

شا مما الصم فَِ.  األرهني" أي ظاحة األرهني , ولك إوسان هل أرانن ُو

                                                 
1
 . 585 -.10/584( فذح اًحازي (

2
 .1/127, اإلظاتة يف متَزي اًعحاتة 1/193( أسس اًلاتة (

3
ِّس : ابًخثلِي واًخرفِف أي فعن , فذح اًحازي (  .  1/181( نُ

4
 (.2309, حسًر زمق)4/1804( , ومسمل يف حصَحَ 2616, حسًر زمق)3/1018( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ  (

(
5

,  5/681( , واًرتمؼشي يف سؼًٌَ 5002, حؼسًر زمق) 2/719( , و أتؼو ذاوذ يف سؼًٌَ 12185, حؼسًر زمق ) 3/117( أدصخَ أمحؼس يف مسؼ يسٍ

ؼة حصؼَح( , وكؼال اًضؼ َخ األًحؼاين : 3828حسًر زمق ) ( , من ظصق ؾن رشًم , ؾن ؿامص األحول , ؾؼن أوؼس , وكؼال اًرتمؼشي : ) حسؼن قًص

 (.1622ا يف حصَح سنن اًرتمشي جصمق)( , وحصحَ أًض13868, حسًر زمق )1/1387حصَح : اجلامؽ اًعلري وسايذثَ 
6
 ,  13/235( ؾون املـحوذ رشخ سنن أيب ذاوذ (
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في مٌَ يف املـامةل مؽ اًعفي , وتَان حسن ذَلَ , وؿى ُشا ًخَلى اًع ويف احلسًر أًضاً : تَان ًعف اًييب 

اكن  ثـَاميً معََاً . وفَِ حواس مماسحة اًعفي ٌَحياء اًيفيس واًـاظفي, وإذذال اًفصخ واًرسوز يف كَحَ حِر إن اًييب 

ًياذي أوس جن مازل زيض شل ؾيَ تَفغ املزاخ , ملا ٌَفصخ من كوت يف اًخأزري  وملا ٌَرسوز من جصاؿة يف إسـاذ اًعفي , 

واملصتني أن ًلذسوا هبشا اخلَق اًصفِؽ وأن حيخشوا حشوٍ يف مـامَهتم ًؤلظفال ومن مث فإهَ ًًدلي ًآلابء 
(1)

. 

لس اكن مزاخ اًييب  مؽ اًعلاز واٍىداز ُذؿاتًة ومصحاً وجسًََة ٍىهنا تـَست لك اًحـس ؾن أن ٍىون فهيا نشة ,  ًو

 تي حشز أصس اًخحشٍص من رزل . 

فـن ؾحس شل جن ؿامص -6
(2)

كاؿس يف تَدٌا فلاًت : ُا  كال : ذؾخين أيم ًوماً وزسول شل زيض شل ؾيَ أهَ 

:"  : " وما أزذث أن ثـعََ ؟" , كاًت : أؾعََ متصاً , فلال ًِا زسول شل  ثـال أؾعَم , فلال ًِا زسول شل 

أما إهم ًو مل ثـعَ صُئاً نخخت ؿََم نشتة"
(3)

  

شا اًخحشٍص من اًييب  ة اًعلاز ؿى مـاين األذبلق وحصك سفسافِا  وألخي أن ًًضأ يه هؼصت تـَست يف حصتَ ُو

ق املوظي إىل اجلية . فِيحلي ًآلابء واملصتني الاكذساء هبشا اخلَق اًـؼمي.   اًعلاز ؿى اًعسق اذلي ُو اًعًص

َمزاخ مؽ اًعلاز ضواتط هممة ًًدلي أن ٌسري ؿَهيا لك ظاًة ملهنج اًييب   اًرشًف يف مزاحَ ومبلظفذَ مؽ ٌو

علاز وكريمه تُهنا اإلمام اًيووياً
(4)

ساوم ؿَََ  فإهَ   حِر كال:) كال اًـَامء: املزاخ املهنيي ؾيَ ُو اذلي فَِ إفصاظ ًو

ؤول يف نثري من األوكاث إىل اإلًشاء  ضلي ؾن رهص شل , واًفىص يف همامث ادلٍن, ًو ًوزج اًضحم وكسوت اًلَة , ٌو

سلط املِاتة واًو  وزج األحلاذ , ٌو ًفـهل,  كاز , فأما من سمل من ُشٍ األموز فِو املحاخ اذلي اكن زسول شل , ًو

شا ال ماهؽ مٌَ كعـا تي ُو  فإهَ  إمنا اكن ًفـهل يف انذز من األحوال ملعَحة وثعَُة هفس اخملاظة  ومؤاوس خَ, ُو

س ية مس خححة إرا هبشٍ اًعفة فاؿمل ُشا فإهَ مما ًـؼم الاحذَاح إًََ( 
(5)

. 

 إزذاف األظفال ؿى ادلاتة :اثًثاً : 

ًعلص س هنم وضـفِم , مما أًلى  وأزذافِممـَ ظحَااًن يف جحة اًوذاغ ألذاء مٌاسم احلج ,   ًلس  اظعحة اًييب 

س ,  يف كَوهبم اًفصخ واًرسوز , وحىت الجيسوا مضلة يف رزل يف أذاء اًـحاذت واًعاؿة  مثي إزذافَ  أسامة اجن ًس

  ؾهنم .واًفضي جن ؾحاش زيض شل

                                                 
1
س ض( ة ٌَعفي , ٌَض َخ دمحس هوز جن ؾحس احلفِغ سًو  , تخرصف.128( مهنج اًرتتَة اًيحًو

2
ى ؾيَ  ماث س ية مخس ومثاهني , أسس , وزو  ( ؾحس شل جن ؿامص جن زتَـة جن مازل جن ؿامص اًـزني  ٍىىن أاب دمحس , ودل ؿى ؾِس زسول شل (

 .292-3/291اًلاتة 
3
( , واًحهيلؼؼؼؼي يف اًسؼؼؼؼنن 4991, حؼؼؼسًر زمق ) 2/716( ,أتؼؼؼو ذاوذ يف سؼؼؼؼًٌَ 15740, حؼؼؼؼسًر زمق ) 3/477( أدصخؼؼؼَ أمحؼؼؼؼس يف مسؼؼؼ يسٍ  (

 اًـؼسوي , تؼَ . واحلؼسًر كؼال فِؼَ  ( , من ظصق ؾن دمحس جن جعبلن , موىل ًـحس شل جن ؿؼامص جؼن زتَـؼة  20628, حسًر زمق ) 10/198اٍىربى

شا إس ياذ ضـَف إلهبام ؾحس شل اجن ؿامص , وتلِة زخاهل زلاث زخال اًض َزني .  صـَة األزهؤوظ حملق مس يس اإلمام أمحس :حسن ًلريٍ , ُو
4
حلؼسًر , ودل يف ) هؼوا( مؼن كؼصى ( اًيووي : أتو سهصاي حمي ادلٍن حيي جن رشف جن مصي جؼن حسؼن احلؼزايم احلؼوزاين اًضؼافـي , ؿبلمؼة ابًفلؼَ وا(

ام , األؿبلم 676حوزان ثسوزاي , وثوىف هبا س ية )  .  9/184ُؼ ( , هل معيفاث نثريت مهنا : اجملموغ رشخ املِشة , ورشخ حصَح مسمل , وكرُي
5
 .  1/258( األراكز امليخرحة من الكم س َس األجصاز(
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من ؾصفة إىل املزذًفة , مث أزذف  فـن اجن ؾحاش زيض شل ؾهنام أن أسامة زيض شل ؾيَ اكن زذف اًييب  -7

ًَيب حىت زىم مجصت اًـلدة  اًفضي زيض شل ؾيَ من املزذًفة إىل مىن , فالكُام كال:مل ٍزل اًييب 
(1)

. 

من ؾصفاث , وؿى حواس اإلزذاف ؿى ادلاتة إرا اكهت  كال اًيووي:) ُشا ذًَي ؿى اس خححاة اًصهوة يف ادلفؽ

معَلة , وؿى حواس الازثساف مؽ أُي اًفضي ,وال ٍىون رزل ذبلف األذة(
(2)

. 

 زاتـا : محي اًعيب :

ًعيل ابًياش حامؿة , فَام جسس خاءٍ احلسن جن ؿيل زيض شل ؾهنام فصهة ؿى ؿاثلَ , فأظال  اكن اًييب 

إال  حاتة أهَ كس أظاتَ مصط أو ىزل ؿَََ اًويح , واحلسن اكن ؿى ؿاثلَ , ومل ًفـي رزل اًسجوذ , حىت ػن اًع

و حامي أمامَ حداً ومساؾحة ٌَحسن زيض شل ؾيَ إلذذال اًرسوز يف تًت أيب اًـاض ؿى ؿاثلَ  هفسَ , وزمبا ظى ُو

خحُ , فاكن  ني ما ًِشٍ اخملاًعة من آاثز ؾؼمية يف هفس مؽ خبلةل كسزٍ وؿَو مزًنخَ ًفـي رزل ًَلذسي تَ اًياش , ًو

 اًعفي .

 وسوف أوزذ ما وزذ يف رزل تـغ األحاذًر :

و حامي  (زيض شل ؾيَ كال : دصح ؿََيا زسول شل 3ؾن صساذ جن أوش) -8 يف إحسى ظبليت اًـضاء ُو

 ظبلثَ جسسًت أظاًِا  كال فوضـَ , مث نرب ٌَعبلت فعى فسجس تني ػِصاين حس ياً أو حسٌُاً , فذلسم زسول شل 

و ساخس , فصحـت إىل جسوذي , فَام كىض زسول شل  صساذ : فصفـت زأيس وإرا اًعيب ؿى ػِص زسول شل  ُو

  اًعبلت كال اًياش : ايزسول شل إهم جسسث تني ػِصاين ظبلثم جسسًت حىت ػييا أهَ كس حسج أمص , أو أهَ ًوىح

ىن اتين ازحتَين ) إًَم , كال : " لك رزل مل ٍىن , ت أن أجعهل حىت ًليض حاحذَ" )4ٍو  (.5( فىُص

حىت وكت اًخـحس ويف اًعبلت ابًياش حِر أظال اًسجوذ ألن اتيَ كس  يف ُشا احلسًر ثؼِص زمحة اًييب 

 ازحتهل فعـس ؿى ػِصٍ , ومن زمحخَ أهَ مل حية أن ًـجهل فبل ٍىذفي ابٌَـة , حىت ديش اًعحاتة اٍىصام أن كس حسج

 . أمص ٌَييب 

واحلسن  ( زيض شل ؾيَ ًلول : زأًت زسول شل 6وؾن ؿسي جن اثتت كال : مسـت اًرباء جن ؿاسة ) -9

و ًلول : " اٌَِم إين أحدَ فأحدَ")  (.7ؿى ؿاثلَ ُو

س خفاذ من احلسًر ما ًأيت:   ٌو

                                                 
1
   (.9289, حديث رقم )2/939, ومسلم في صحيحه ( 9469, حديث رقم ) 2/559( أخرجه البخاري في صحيحه (

2
  9/25( شرح النووي لصحيح مسلم (

3
ان ( صساذ جن أوش جن اثتت جن امليشز األهعازي , أتو ًـؼى , حصؼايب خََؼي اكن ممؼن أويت اًـؼمل واحلؼمل  , مؼاث ابًضؼام تياحِؼة فَسؼعني سؼ ية مثؼ(

و اجن مخس وس حـني س ية , وكِي ثويف س ية أزتؽ  .586 -2/585وس خني , أسس اًلاتة  ومخسني , ُو
4
ة احلسًر (  .2/503( ازحتَين : أي حـَين اكًصاحةل فصهة ؿى ػِصي , اٍهناًة يف قًص

5
 7/270( , واًعرباين يف املـجؼم اٍىدؼري 1141, حسًر زمق) 2/229( , واًًسايئ يف سًٌَ 16076, حسًر زمق ) 3/439( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ(

 ( .1093جصمق ) 1/264حصحَ األًحاين  يف حصَح سنن اًًسايئ ( , و 7107, حسًر زمق )
6
واتدىن  ( اًرباء جن ؿاسة جن احلازج جن ؿسي األهعازي , األويس , أتو ؾامزت , وكِي كري رزل , حصايب اجن حصايب  اس خعلص ًوم أحس , ىزل اٍىوفة(

ة اٍهتشًة   1/258اًلاتة واتدىن ذازا , وماث أايم معـة جن اًزتري يف اٍىوفة س ية ازيدني وس حـني , أسس   . 1/121ثلًص
7
 (. 2422, حسًر زمق ) 4/1833( أدصخَ مسمل يف حصَحَ (
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 مؽ اًعفي . مساؾحة اًييب اٍىصمي  -أ

 حواس محي اًعيب يف اًعبلت . -ة

 ًؤلوالذ . ت حة اًييب صس -ح

احلسن زيض شل ؾيَ ؿى ؿاثلَ :) فَِ مبلظفة اًعحَان وزمحهتم  كال اًيووي مـَلاً ؿى حسًر وضؽ اًييب  

 (.1ومماس هتم( )

, وأمامة تًت أيب اًـاض ؿى  وؾن أيب كذاذت األهعازي زيض شل ؾيَ كال :" دصح ؿََيا زسول شل  -10

 (.2ضـِا , وإرا زفؽ زفـِا")ؿاثلَ فعى , فإرا زوؽ و 

 فِشا احلسًر حيمي مـان وأحاكم نثريت هؼِص صُئاً مهنا :

محهل ًِشٍ اًعلريت حىت يف أزياء ظبلثَ مؽ أهنا مؼية ألن جضلهل , ٍىن زفلَ وصفلذَ  مفام ُو مذـَق خبَق زفلَ 

ًً  وزمحخَ وثواضـَ مؽ اًعلاز ًأىب ؿَََ إال أن ٍىون ُشا اًفـي مٌَ   ًً ً ا وألَُِا . ثعَُدا  خلاظُص

كال اجن جحص مـَلاً ؿى احلسًر :) واكن اًرس يف محي أمامة يف اًعبلت ذفـاً ملا اكهت اًـصة ثأًفَ من هصاُة اًحياث 

 (. 3ومحَِن ,خفاًفِم يف رزل حىت يف اًعبلت ٌَمحاًلة يف زذؾِم , واًحَان ابًفـي كس ٍىون أكوى من اًلول( )

و زمحة اًودل , وودل اًودل ودل , ومن صفلذَ وكال أًضاَ:)وهبشا ثؼِص مٌا وزمحخَ  س حة احلسًر ٌَرتمجة , ُو

ألمامَ أهَ اكن إرا زوؽ أو جسس خيىش ؿَهيا أن جسلط فِضـِا ابألزط ونأهنا اكهت ًخـَلِا تَ ال ثعرب يف األزط فذجزغ 

 (. 4من مفازكذَ , فِحخاح أن حيمَِا إرا كام()

(  , واملصاذ حواس محي األظفال يف اًعبلت , مفا أؾؼمِا 5رزل ًحَان اجلواس()  وكال اًيووي:) وإمنا فـي اًييب

 من مـان وما أزوؾِا من ذالئي اس خًدعِا واس خرصهجا اًـَامء من ُشا احلسًر اًرشًف .

, وما , مفا أؾؼمِا من مـان  مؽ أتياء أتيائَ فإهَ ًًدلي ًآلابء أن ًلذسوا تفـي اًييب  وإرا اكن ُشا فـي اًييب 

 أزوؾِا .

 اًعلريت ثأهُساً ًِا :  ذامساً : مبلؾحة اًييب 

 ًلس اكن أظفا ل اًعحاتة زضوان شل ؿَهيم ًَـحون مؽ اٍىداز ًَخَلوا مهنم احليان واًـعف واًصفلة , 

مؽ أيب وؿيلَّ مقَط  ( تًت ذادل جن سـَس زيض شل ؾهنا أهنا كاًت : أثُت زسول شل 6فـن أم ذادل) -11

" َسيَ َسيَ" , كال ؾحس شل : ويه ابحلخض َة :حس ية, كاًت : فشُحت أًـة خبامت اًيحوت   ظفص  فلال زسول شل أ

                                                 
1
 .  15/194( رشخ اًيووي ًعحَح مسمل (

2
 (  واٌَفغ ٌَحزازي .543, حسًر زمق )1/385( , ومسمل يف حصَحَ 5650, حسًر زمق ) 5/2235( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

3
 . 1/592( فذح اًحازي (

4
 , 10/429( فذح اًحازي (

5
 . 5/32( رشخ اًيووي ًعحَح مسمل (

6
ة , امسِا أمة , مضِوزت جىٌَهتا , ودلث تأزط احلخضة  حصاتَة تًت حصايب , حز ( وحؼت ( يه أم ذادل تًت ذادل جن سـَس جن اًـاض اًلصص َة األمًو

ة اٍهتشًة 5/506اإلظاتة يف متَزي اًعحاتة   7/352,  7/27اًزتري جن اًـوام , معِّصث حىت حللِا موىس جن ؾلدة , أسس اًلاتة  .1/734, ثلًص
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( , مث أتيل وأذَلي , مث أتيل 2: "أتيل وأذَلي) : " ذؾِا ", مث كال زسول شل  (أيب, فلال زسول شل 1فزجصين)

 (. 3وأذَلي)

أن املامسحة ابًلول واًفـي مؽ اًعلريت إمنا ًلعس تَ اًخأهُس واًخلدَي من مجةل كال اجن جحص مـَلا ؿى احلسًر :) و 

 (.4رزل()

( ؾيسما مج املاء يف وهجَ , فلس خاء ؾيَ أهَ كال 5مؽ دمحوذ جن اًصتَؽ) ومن املساؾحة أًضاً ما ظيـَ اًييب 

 (.8(ً جمِا يف وهجيي وأان اجن مخس س يني من ذًو)7جمة) ( من اًييب 6:ؾلَت )

شا لكَ مل ًيلط من خبلةل كسزٍ ؿَََ اًسبلم , فلس اكن ًـمل حِساً أن األظفال ال ًسزهون ادلهَا تـلوهلم وأفِاهمم  ُو

, تي ًسزهوهنا تـَوهنم , مبا ٌضاُسوهَ من املبلظفة واحلة واخملاًعة , مفا أؾؼمِا من أذبلق ًًدلي ًآلابء الاكذساء هبا يف 

 (.9مـامَهتم ألظفاهلم)

 ورحوته تاألطفال : لثاني : رأفح النثي الكرين الوثحث ا
 ثؼِص أمهَة ُشا اجلاهة يف اًيلاظ اآلثَة :

 . األظفال زمحًة هبم أواًل : ثلدَي اًييب 

ًـخرب اًخلدَي اجتاُاً وادلاًي ٌض حؽ حاخة من حاخاث اًعفي إىل احلة والاهامتء إىل اًوادلٍن واألرست , جية اًوكوف 

و أنرث اس خلصازاً ومِبًل إىل املوذت .ؿَََ ًخمنَة اًعفي ث   ضلك مزتن يف خاهة خشعَخَ اًيفس َة واًـاظفِة والاحامتؾَة , ُو

 ًؤلظفال وثلدَهل هلم : وفامي ًأيت تـغ اًيعوض ادلاةل ؿى زمحة اًييب  

صغ جن احلسن جن ؿيل زيض شل ؾهنام وؾيسٍ األك ؾن أيب ٍُصصت زيض شل ؾيَ كال : كدَّي زسول شل  -12

حاثس اٍمتميي 
(10)

زيض شل ؾيَ خاًساً , فلال األكصغ زيض شل ؾيَ : إن يل ؾرشًت من اًودل ما كدَت مهنم أحساً ,  

مث كال : "من ال ٍصمح ال ٍصمح" فٌؼص إًََ زسول شل 
(11)

. 

 ذالةل احلسًر :

                                                 
1
 .10/425( فزجصين : أي هنصين ,واًزجص ُو اًزحص وامليؽ , فذح اًحازي (

2
ؼام مبـؼىن , وا( ة ثعَؼق ًـؼص ( أتيل : تفذح اهلمزت  وسىون املوحست وهرس اًبلم أمص ابإلتبلء , ونشا كوهل "أذَلي" ابملـجمة واًلؼاف أمؼص ابإلذؼبلق, ُو

س ادلؿاء تعول اًحلاء ٌَمزاظة تشزل , أي أهنا ثعول حِاهتا حىت ًحى اًثوة وخيَق , فذح اًحازي   .10/280رزل وحًص
3
 (.  2906, حسًر زمق )3/1117( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

4
 ,  10/425( فذح اًحازي (

5
ايب ظلري  , وخي زواًخَ ؾن اًعؼحاتة , ثؼويف سؼ ية جسؼؽ وجسؼـني , وكِؼي سؼ ية ( دمحوذ جن اًصتَؽ جن رساكة األهعازي  , أتو هـمي , أو أتو دمحس حص(

ة اٍهتشًة  121 -5/120ست وجسـني , أسس اًلاتة  .   1/522, ثلًص
6
 .1/172( ؾلَت : ُو تفذح اًلاف  أي حفؼت ,فذح اًحازي (

7
 سمى جماً إال إن اكن ؿى تـس.( جمة : تفذح املمي وجضسًس اجلمي , واملج ُو إزسال املاء من اًفم  , وكِي ال ٌ (

 .1/172فذح اًحازي 
8
 (  77, حسًر زمق ) 1/41( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

9
 , تخرصف.48( هَف ىصيب أوالذان , حملموذ همسي اإلس خاهحويل ض(

10
, وكس صِس ُو وؾٌَُة جن حعن فؼذح مىؼة  ( األكصغ جن حاثس جن ؾلال جن دمحس جن سفِان جن جماصؽ اٍمتميي اجملاصـي , ادلزايم , أحس املؤًفة كَوهبم(

و اًلائي ًصسول شل  وحٌَياً واًعائف , فَام كسم وفس تين متمي ؿى زسول شل  : إن مسيح ٍسن وريم صني , وكِي : إن كائي رزل  اكن مـَ , ُو

 . 166-1/164صاؾص آدص , أسس اًلاتة 
11

 (.   2318, حسًر زمق ) 4/1808ومسمل يف حصَحَ  ( ,5651, حسًر زمق )5/2235( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (
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أظي احملازم وكريمه من األخاهة  ًؤلكصغ إصازت إىل أن ثلدَي اًودل وكريٍ من كال اجن جحص:) ويف حواة اًييب 

 ( .1إمنا ٍىون ٌَضفلة واًصمحة , ونشا اًضم واًضم واملـاهلة ( )

ان حمحخَ  ًلس ؿس اًييب  ؿسم ثلدَي اًعحَان كسوت واهزتاغ زمحة , وما ُشٍ اًلدبلث اًيت ثوذغ اًعلاز إال جُص

" من ال ٍصمح ال ٍصمح " ًَيال زمحة شل جصمحة  وذًَي زمحة وصفلة , مفن اكن يف كَحَ كسوت , فَميخؽ مسـَ تلوهل 

 ُؤالء. 

ون اًعحَان ؟ مفا هلدَِم , فلال  وؾن ؿائضة زيض شل ؾهنا كاًت : خاء أؾصايب إىل اًييب  -13  فلال : ثلدَِّ

 (.3( زل إن ىزغ شل من كَحم اًصمحة" )2: " أو أمسل) اًييب 

, كال :اكن  زأًت أحساً اكن أزمح ابًـَال من زسول شل  وؾن أوس جن مازل زيض شل ؾيَ كال : ما -14

 (.  4إجصاُمي مسرتضـاً هل يف ؾوايل املسًية وحنن مـَ فِسذي اًحُت ... فِأذشٍ فِلدهل مث ٍصحؽ)

س خفاذ من األحاذًر اًساتلة ما ًأيت :   ٌو

ة ؾؼمية  إر أن ثلدَي األوالذ مؼِص من مؼاُص اًصمحة هبم , وس ية من سنن اًيحوت اًثاتخ -أ ة , ملا فهيا من آاثز حصتًو

 ( .5اًُلدةَل حتصك مضاؾص اًعفي وؿاظفذَ , وجسىن زوزاهَ وقضحَ)

ان ؿى ثواضـَ, وتٌُاً ًصكة كَحَ وزمحخَ هبم , ًًدلي ًآلابء واملصتني  أن يف ثلدَي اًييب  -ة ًؤلظفال اًعلاز جُص

 األذش هبا يف ثـامَِم مؽ أظفاهلم .

 األظفال زأفة هبم :  اثهَاً : مض اًييب

س , وكريمه من  ذًت األحاذًر اًعحَحة ؿى أن اًييب  مض اجن ؾحاش , واحلسن جن ؿيل , وأسامة جن ًس

 ظحَان اًعحاتة زيض شل ؾهنم , ومل متيـَ هحوثَ ؾن اًخـامي اخلَلي اًـاظفي مؽ اًعلاز , ومل ثيلط من خبلةل كسزٍ 

. 

 فعَي :وفامي ًيل تَان رزل ثيشء من اًخ 

وكال : "اٌَِم ؿَمَ اٍىذاة"  فـن اجن ؾحاش زيض شل ؾهنام أهَ كال : مضين زسول شل  -15
(6)

 

كال اجن جحص :)إن املصاذ ابٍىذاة اًلصآن( 
(7.)

 

 

 

                                                 
1
 . 10/430( فذح اًحازي (

2
ؾِؼا شل مٌؼَ ( أوأمسل : تفذح اًواو, واهلمزت األوىل ًبلس خفِام اإلىاكزي, ومـياٍ اًيفي أي ال أمسل أي ال أكسز أن أحـؼي اًصمحؼة يف كَحؼم تـؼس أن ىز (

  .10/430,فذح اًحازي 
3
 (.2317, حسًر زمق ) 4/1808( , ومسمل يف حصَحَ 5652, حسًر زمق)5/2235  ( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ(

4
 (..2316, حسًر زمق )4/1808( أدصخَ مسمل يف حصَحَ  (

5
س ض( ة ٌَعفي , حملمس هوز جن ؾحس احلفِغ سًو  .310( مهنج اًرتتَة اًيحًو

6
 ( واٌَفغ هل .75, حسًر زمق ) 41/ 1( , واًحزازي يف حصَحَ 3379, حسًر زمق ) 1/359( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ (

(
7

  .1/170( فذح اًحازي 
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س -16 وؾن أسامة جن ًس
(1)

لـس احلسن جن  زيض شل ؾهنام كال : اكن زسول شل  ًأذشين فِلـسين ؿى خفشٍ , ًو

ٍ اآلدص , مث ًضمِام , مث ًلول : " اٌَِم ازمحِام فإين أزمحِام"ؿيل ؿى خفش
(2)

. 

س خفاذ من احلسًثني ما ًأيت :   ٌو

 , فُضـص اًعيب ابالزثحاظ اًوزَق واحلة واحليان . أن مض اًعيب زأفًة تَ س ية من سنن اًييب  -أ

 ٌَحسن وأسامة زيض شل ؾهنام.  أن من أسَوة حصتَة األظفال ادلؿاء هلم ابًصمحة , اكذساًء تسؿاء اًييب -ة

ة اًييب  إكـاذ اًييب  -ح تني أتيائَ وأتياء  أسامة ؿى أحس خفشًَ , واحلسن ؿى اآلدص ًسل ؿى جسًو

 املسَمني .

احلر ؿى اًصمحة ابألظفال واًضفلة ؿَهيم , إر ُام ظفذان من ظفاث اًيحوت احملمسًة ؿى ظاحهبا أفضي اًعبلت  -ذ

 .وأمت اًدسَمي 

 اثًثاً : إخبلش األظفال يف احلجص :

س ل  حيصظون ؿى ظبلخ أتياهئم إر ًأثون هبم إىل اًييب  اكن أحصاة اًييب  ٌَخربك وظَة ادلؿاء مٌَ هلم  ًو

 ؿى رزل ما ًأيت :

ؾن أم كُس تًت حمعن -17
(3)

,  زيض شل ؾهنا :أهنا أثت ابجن ًِا ظلري مل ًألك اًعـام إىل زسول شل  

يف جحصٍ , فدال ؿى زوتَ فسؿا مباء فٌضحَ ومل ًلسهل سَ زسول شل فأخَ 
(4)

. 

 ذل احلسًر ؿى اًصفق ابألظفال , واًعرب ؿى ما حيسج مهنم , وؿسم مؤاذشهتم ًـسم حلكَفِم.  

 زاتـاً : ختفِف اًلصاءت يف ظبلت ادلاؿة ًحاكء اًعيب :

شا من مؼاُص زمحة اًييب  ر إهَ اكن خيفف اًعبلت ؾيس سامؿَ جاكء اًعيب خمافة أن وزأفذَ ابألظفال , حِ ُو

 . ثفنت أمَ  فذًضلي تَ ؾن اًعبلت , مؽ أن إظاةل اًعبلت اكن من ُسًَ 

سل ؿى رزل ما ًأيت:   ًو

س إظاٍهتا , فأمسؽ جاكء  ؾن أوس زيض شل ؾيَ كال : كال زسول شل  -18 : " إين ألذذي يف اًعبلت , وأان أًز

فف من صست َوخسِ اًعيب , فأد
(5)

أمَ تَ"  
(6)

 . 

كال اًيووي مـَلاً ؿى احلسًر :) وفَِ ذًَي ؿى اًصفق ابملأمومني  وسائص األثحاغ , ومصاؿات معَحهتم , وأن ال 

 (.7ًسذي ؿَهيم ما ٌضق ؿَهيم , وإن اكن ٌسرياً من كري رضوزت , وفَِ حواس ظبلت اًًساء مؽ اًصخال يف املسجس()

                                                 
1
و اجن مخؼس وسؼ حـ( س جن حاززة جن رشاحِي اٍلكيب , األمري حصايب مضِوز , احلة جن احلة , ماث ابملسًية س ية أزتؽ ومخسني  ُو ني ( أسامة جن ًس

ة اٍهتشًة 1/49 , اإلظاتة يف متَزي اًعحاتة 104 – 1/101س ية , وكِي كري رزل , أسس اًلاتة   , 1/98, ثلًص

(
2

 ( واٌَفغ هل .5657, حسًر زمق )  5/2236( , واًحزازي يف حصَحَ 21835, حسًر زمق )5/205( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ 
3
ؼاحصث إىل  ( أم كُس تًت حمعن جن حصاثن األسسًة , أدت ؾاكصة جن حمعن , حصاتَة مضِوزت , أسَمت مبىة كؼسميا , وابًـؼت اًيؼيب ( , ُو

 . 8/280, اإلظاتة  417- 7/416املسًية , أسس اًلاتة 
4
 (.  287,حسًر زمق ) 1/238( واٌَفغ هل , ومسمل يف حصَحَ 2211, حسًر زمق ) 1/90( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

5
 .4/187اًيووي ًعحَح مسمل ( وخس أمَ : اًوخس ًعَق ؿى احلزن , والكُام سائف ُيا , واحلزن أػِص , أي من حزهنا واص خلال كَهبا تَ , رشخ (

6
   (.470, حسًر زمق ) 1/342( , ومسمل يف حصَحَ 677, حسًر زمق ) 1/250( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

 .4/987(  شرح النووي لصحيح مسلم 7)
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 دعحة ادلـة وىزوهل من مٌربٍ ألذش احلسن واحلسني : ييب ذامساً : كعؽ اً 

خيعة يف ًوم ادلـة فأكدي احلسن واحلسني زيض شل ؾهنام إىل املسجس واكان ًخـرثان يف امليش  اكن اًييب 

سل ؿى رزل ما ًأيت : فلعؽ اًييب   دعحخَ وىزل من مٌربٍ وأذشُام ًريمح ؿرثهتام . ًو

ست جن احلعُ -19 ة األسَمي ؾن جًص
(1)

, فأكدي احلسن واحلسني , ؿَهيام مقَعان  كال : دعحيا زسول شل  

أمحصان , ًـرثان
(2)

لومان , فزنل فأذشُام فعـس هبام امليرب , مث كال :  ًو

    "ظسق شل ثـاىل

   
(3)

زأًت ُشٍن فمل أظرب " مث أذش  

يف اخلعحة
(4.)

 

 واحلسًر ًسل ؿى اآليت : 

: " فمل أظرب" , أي فمل أظرب ؾهنام ًخأزري اًصمحة واًصكة  وزمحخَ ًؤلظفال , نام ذل ؿَََ كوهل  زفق اًييب  -أ

يف كَيب
(5)

 هـم وشل إهنا اجلحةل واًفعصت اًيت فعصث ؿَهيا اًيفوش اًخرشًة. .

 كعؽ دعحخَ , وحصك مٌربٍ ًريمح ؿرثهتام.   فضَةل زمحة اًعحَان واحلر ؿَهيا , حِر إن اًييب -ة

 ٌَحسن واحلسني زيض شل ؾهنام. تَان حة اًييب  -ح
 

ق حامؿة األظفال ومه ًَـحون :   املححر اًثاًر : ؿسم ثفًص

إن اإلسبلم احليَف ذٍن اًواكؽ واحلَات , ًـامي اًياش ؿى أهنم ثرش , هلم أرواكِم اًلَحَة , وحؼوػِم اًيفس َة  

هتم اإلوساهَة , فمل ًفرتط فهيم أن ٍىون لك الكهمم رهصاً , ولك مصهتم فىصاً , ولك ثأمبلهتم ؿربًت  ولك فصاقِم وظحَـ

ـة ومصخ , ومزاخ ومساؾحة , ثرشظ  ؾحاذًت , وإمنا اؿرتف اإلسبلم جلك ما ثخعَحَ اًفعصت اًخرشًة من رسوز وفصخ , ًو

 اإلسبلم . أن حىون يف حسوذ ما رشؿَ شل , ويف هعاق أذة 

ٌَعحَان , ومبلظفهتم واًرتوحي ؾن هفوسِم , انذى ؿَامء اًرتتَة اإلسبلمِة حباخة  فاهعبلكاً من مبلؾحة اًييب 

اًعفي إىل اٌَـة واملصخ واًرتوحي ؾن اًيفس تـس الاىهتاء من ذزوسَ أو معهل 
(6)

شا اإلمام اًلزايل  ٌضري إىل رزل من  ,ُو

 سم اًخيفري ؾيَ ,من هجة حر اًودل ؿى ظَة اًـمل وؿ

                                                 
1
ست جن احلعُة جن ؾحس شل جن احلازج األسَمي , ٍىىن أاب ؾحس شل , وكِي كري رزل , حصايب خََي , أسمل ( همؼاحصاً ُؼو  حني مص تَ اًيؼيب ( جًص

 .1/263ومن مـَ , سىن املسًية , مث حتول إل اًحرصت , مث دصح مهنا كاساًي إىل دصاسان فأكام مبصو حىت ماث وذفن هبا , أسس اًلاتة 
2
ام وكؼةل كؼوهتام , حتفؼة , وكِؼي : واملـؼىن أهنؼام ٌسؼلعان ؿؼى األزط 3/322( ًـرثان : من اًـرثت, ويه اًزةل مؼن ابة  هرصؼ , ؾؼون املـحؼوذ ( ًعؼلُص

 .   10/190األحوري 
3
 .  15( سوزت اًخلاجن , اآلًة : (

(
4
, 5/658( , واًرتمؼشي يف سؼؼًٌَ 1109, حؼسًر زمق ) 1/358(  , وأتؼؼو ذاوذ يف سؼًٌَ 23045, حؼسًر زمق )5/354أدصخؼَ أمحؼس يف مسؼ يسٍ  (

( مؼن ظؼصق 3600, حؼسًر زمق ) 2/1190( , واجن ماخؼة يف سؼًٌَ 1413) , حسًر زمق 3/108( , واًًسايئ يف سًٌَ اًعلصى 3774حسًر زمق )

ؼة إمنؼا هـصفؼَ مؼن  حؼسًر  ست , ؾؼن أتَؼَ , وكؼال اًرتمؼشي: ) ُؼشا حؼسًر حسؼن قًص ؾن ؿيل جن حسني جن واكس , ؾن أتََ , ؾن ؾحس شل جن جًص

 (.7205, حسًر زمق ) 1/721احلسني جن واكس . وحصحَ األًحاين يف حصَح اجلامؽ اًعلري 
5
   .10/190( حتفة األحوري (

(
6
 .731, 2/728حصتَة األوالذ يف اإلسبلم , ذ. ؾحس شل انحص ؿَوان  (
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ًدلي أن ًؤرن هل تـس الاهرصاف من اٍُىذَّاة أن ًَـة ًـحاً مجؼَبًل ٌسؼرتحي إًَؼَ مؼن ثـؼة املىذؼة , حبَؼر ال   فلال:) ًو

يلط ؿَََ اًـُش ,  حعي راكؤٍ , ًو اكَ إىل اًخـَمي ذامئاً ميَت كَحَ , ًو ًخـة يف اٌَـة , فإن مٌؽ اًعيب من اٌَـة وإُز

اخلبلض مٌَ زأساً.....(حىت ًعَة احلَةل يف 
(1.)

 

وال صم أن مبلظفة اًعفي ومساؾحخَ ًِا أثص هحري يف وضأت اًعفي اًًضأت اًسَمية , ألن اٌَـة حزء ال ًخجزأ من 

حِاثَ . فبل جس هتن أهيا األة تَـة األظفال فذعاذم فعصهتم وما حدَوا ؿَََ , تي ًًدلي ؿََم مضازنهتم يف ًـهبم , 

س متـوا ًيعحم وثوحهياثم , فإن شل ثـاىل كال ومساؾحهتم ومبلظفهتم ح أوسوا تم , ٌو ىت حيحوك ًو

  :    ًيخَِ

      

     

    

     

       

      
(2 .)

 

 وكس اكن زسول شل ذري اًياش ألُهل , نام خاء :

: "ذريمك ذريمك ألُهل,وأان ذريمك ألُيل"ؾن ؿائضة زيض شل ؾهنا أهنا كاًت:كال اًييب  -20
(3.)

 

ة : إساةل ما حيس تَ اًعفي من اًسآمة واملَي واًخـة , وجتسًس اًًضاظ وحصنخَ  ومن املـَوم أن احلوكة من اٌَـ

وظفاء رُيَ , وحصوًغ جلسمَ من أن ًعاة ابألمصاط واآلفاث 
(4.)

 

وإرا اكن اٌَـة اًربيء , واًرتوحي ؾن اًيفس , واإلؿساذ اجلسمي واًصاييض من األموز اًبلسمة ٌَمسمل , فإن 

 ابة أوىل , ورزل ألمٍصن ُام :ًزوهما ٌَعفي اًعلري من 

و هحري , نام كِي " اًـمل يف اًعلص اكًيلش يف احلجص " -أ و ظلري أنرث من كاتََخَ ُو ألن كاتََة اًعفي ٌَخـمل ُو
(5)

  

لؼس اكن  -ة ؼو هحؼري . ًو و ظلري أنؼرث جىثؼري مؼن حاحذؼَ إٍهيؼا ُو وألن حاخة اًعفي إىل ػاُصت اٌَـة واملصخ واًرتوحي ُو

و اًييب  ؼسذي اًرسؼوز ؿَؼهيم , وميؼصخ مـِؼم  ُو ٍُصوّخ ؾؼن هفوسؼِم , ًو كسوثيا يف لك يشء ًبلؾة أتياء اًعحاتة , و

ضجـِم ؿى اٌَـة اًربيء واملصخ املحاخ  س خأوس هبم ٌو ٌو
(6 .)

 

لِم ومه ًَـحون   :فامي ًأيت تـغ األحاذًر اًيت ثسل ؿى حواس اٌَـة ٌَعحَان وؿى ؿسم ثفًص

 

 

 

                                                 
1
 .3/73( إحِاء ؿَوم ادلٍن  (

(
2
 . 159سوزت آل معصان  اآلًة  (

3
هيلؼؼؼي يف اًسؼؼؼنن ( , واًح1977, حؼؼؼسًر زمق ) 1/636( , واجؼؼؼن ماخؼؼؼة يف سؼؼؼًٌَ 3895,حؼؼؼسًر زمق ) 5/709( أدصخؼؼؼَ اًرتمؼؼؼشي يف سؼؼؼًٌَ  (

ؼة 15477,حسًر زمق )7/468اٍىربى ( ,من ظصق ؾن سفِان جن ُضام جن ؾصوت , ؾن أتََ ؾن ؿائضة . وكؼال اًرتمؼشي: )ُؼشا حؼسًر حسؼن قًص

 (.285, حسًر زمق) 1/575( ,اًسَسةل اًعحَحة 3057جصمق)3/245حصَح( , وحصحَ األًحاين يف حصَح سنن اًرتمشي 
4
 .  2/731م ,ذ. ؾحس شل انحص ؿَوان ( حصتَة األوالذ يف اإلسبل(

5
, وكؼال : زواٍ اًعؼرباين يف اٍىدؼري , وفِؼَ مؼصوان جؼن سؼامل اًضؼايم. وكؼال ؾيؼَ األًحؼاين : موضؼوغ , سَسؼةل 1/333( رهصٍ اًَِمثي يف مجمؼؽ اًزوائؼس (

 (.618, جصمق)2/85األحاذًر اًضـَفة 

(
6
 .2/730حصتَة األوالذ يف اإلسبلم  (
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,واكن يل ظواحة ًَـنب مـي , فاكن   ؾهنا كاًت : ويت أًـة ابًحياث ؾيس اًييب فـن ؿائضة زيض شل -21

إرا ذذي ًيلمـن زسول شل 
(1)

مٌَ فُرسهبن 
(2)

, إيلَّ فَِـنب مـي
(3.)

   

 واحلسًر ًسل ؿى: إكصاز اًعحَان ؿى اٌَـة وؿسم مٌـِم من رزل .

كال اًيووي : ) كال اًلايض  
(4)

ن خمعوظاث من اًعوز املهنيي ؾهنا ًِشا فَِ: حواس اٌَـة اب  ًحياث , كال : ُو

ِا: "فُرسهبن  ن ألمص أهفسِن, وتَوهتن وأوالذُن , وكال يف اًخـََق ؿى كًو ة اًًساء يف ظلُص احلسًر ,وملا يف ثسًز

شا من ًعفَ  وحسن مـارشثَ( إيلَّ "ُو
(5)

. 

اًعحَان فسمّل ؿََيا , مث ذؿاين فدـثين إىل  وأان أًـة مؽ وؾن أوس زيض شل ؾيَ كال : "مص يب اًييب  -22

حاخة هل"
(6.)

 

 اكن ًلص اًعحَان ؿى اٌَـة , وال مييـِم مٌَ وال ًفصكِم ؾيَ. وكس ذل احلسًر : ؿى أن اًييب 

ٌسرتين جصذائَ وأان أهؼص إىل احلخضة ًَـحون يف املسجس   وؾن ؿائضة زيض شل ؾهنا كاًت : "زأًت اًييب  -23

عة ؿى اٌَـة" حىت أهون ة احلسًثة اًسن , احلًص أان اذلي أسأم , فاكسزوا كسز اجلاًز
(7.)

 

اكن ميىن اًعحَان من اًيؼص إىل اٌَـة . فـمل مما س حق أن اٌَـة واًرتفَِ  ًلس ذل احلسًر ؿى أن اًييب 

ِشا جنس اًسَف اًعاحل كس اُمتوا تشزل .  واًدسََة أمص همم ًؤلظفال يف ظلصمه , ًو

 ذ يف رزل ما ًأيت:ومما وز

ؾن إجصاُمي اًيرـي -24
(8)

كال : " اكن أحصاتيا  ٍصدعون ٌَعحَان يف اٌَـة لكِا كري اٍالكة" 
(9.)

 

حاق واًس حاحة   ومن األًـاة اًيت اكن اًسَف اًعاحل ٍصدعون ألظفاهلم مبامزس هتا : اًصيم ,واملعازؿة , واًسِّ

ـة اجلوازي ابًحياث , واٌَـة ابًع  ا واًفصوس َة , ًو  َوز , وزفؽ األزلال وكرُي

من األًـاة 
(10.)

 

يك ًؤذي اٌَـة أثصٍ اًرتتوي يف هفوش األظفال ال تس ٌَمصيب من اؾخحاز األموز اآلثَة :  ٍو

 مضازنة املصيب ألتيائَ يف ًـهبم. -أ

اق اًزائس , واملضلة املؤرًة , ألن يف رزل رضزاً ٌَحسن وإضـافاً ٌَج  -ة  سم.أن ال ًؤذي اٌَـة إىل اإلُز

                                                 
1
َحة , رشخ اًيووي ًعحَح مسمل ( ٍمتلـن :أي ًخل ( سذَن من وزاء اًسرت حِاًء مٌَ ُو  . 15/204َنب مٌَ ًو

2
 .10/527( فُرسهبن : أي ٍصسَِن , فذح اًحازي (

3
 (.    2440, حسًر زمق ) 4/1890(,ومسمل يف حصَحَ 5779, حسًر زمق)5/2270( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

4
و اًَحعيب , أتو اًفضي ؿامل امللصة , وإمام أُي احلؼسًر يف وكذؼَ , اكن أؿؼمل اًيؼاش جؼالكم اًـؼصة ( اًلايض :ؾَاط جن موىس جن ؾَاط جن معص (

 .    5/82ُؼ , األؿبلم544وأوساهبم , هل معيفاث نثريت مهنا : اًضفاء تخحلِق املععفى , ورشخ حصَح مسمل , ثوىف ابمللصة س ية
5
 205 -15/204(  رشخ اًيووي ًعحَح مسمل (

6
 (.  2482,حسًر زمق )4/1929( واٌَفغ هل , ومسمل يف حصَحَ 13679, حسًر زمق )3/253محس يف مس يسٍ ( أدصخَ أ(

7
 (.892, حسًر زمق ) 2/607( , ومسمل يف حصَحَ  4938, حسًر زمق )5/2006( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

8
س جن كُس جن األسوذ اًيرـي, أتو معصان اٍىويف  اًفلَِ , ز ( ة اٍهتشًة( إجصاُمي جن ًٍز  .1/95لة إال أهَ ٍصسي نثرياً , ماث س ية ست وجسـني ,ثلًص

 .1/95اٍهتشًة
9
(. من ظصق ؾن أيب ؾواهة ,ؾؼن ملؼريت , كؼال ؾيؼَ األًحؼاين يف حصؼَح األذة املفؼصذ 1297, حسًر زمق) 1/440( أدصخَ اًحزازي يف األذة املفصذ (

 )حصَح اإلس ياذ ملعوغ (. 1/400
10

) ٌَ  . 259 -257ض َخ ؿاذل جن ؾحس شل آل محسان اًلامسي ض( الاحذفال تأحاكم وآذاة األظفال 
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أن ال ٍىون ًـة األظفال ؿى حساة واحداث أدصى , جية أن ًخَلٌوُا أو ٍلكفوا هبا , ألن يف رزل إضاؿًة  -ح

ًلول : " احصض ؿى ما ًيفـم واس خـن ابصل وال ثـجز" ٌَوكت , وكذبًل ٌَفائست واًييب 
(1()2.)

 

ىون تـَساً ؾن اًصكط واًلياء  وأن ال ٍىون جية أن ٍصاؾى يف اٌَـة الاًزتام ابًًسق األذبليق اإلسبليم تأن ٍ -ذ

 يف وكت أذاء اًعَواث.

 املححر اًصاتؽ : جتية ًوم األظفال وؾخاهبم:

ًحـس ؾن ًوم األظفال وؾخاهبم  إن اًعفي زكِق اًلَة , ًخأثص ابملسخ واًثياء , واٌَوم واًـخاة , وذلا اكن اًييب 

سل ؿى رزل ما ًأيت   :, وجياهة اًلسوت ؿَهيم , ًو

ا  وزذثين  ؾن أوس زيض شل ؾيَ كال : خاءث يب أيم أم أوس إىل زسول شل  -25 وكس أسزثين تيعف دامُز

تيعفَ , فلاًت اي زسول شل :ُشا أهُس اتين أثُذم تَ خيسمم فاذغ شل هل, فلال:"اٌَِم أنرث ماهل وودلٍ" ,كال أوس : 

ون ؿى حنو املائة اًَومفوشل إن مايل ٍىثري, وإن ودلي وودل ودلي ًَخـاذ
(3 .)

  

ؾرش س يني مفا كال يل أف كط , وال مل ظيـت ؟ وال  وؾن أوس زيض شل ؾيَ أهَ كال :"ذسمت اًييب  -26

أالَّ ظيـت" 
(4.)

 

ًً  ويف زواًة كال أوس زيض شل ؾيَ : اكن زسول شل  -27 ًً ً ًً , فأزسَين ًوما من أحسن اًياش ذَلاً

, خفصحت حىت أمص ؿى اًعحَان ومه  ُة , ويف هفيس أن أرُة , ملا أمصين تَ هيب شل حلاخة فلَت: وشل ال أر

و ًضحم فلال : " اي أهُس  ًَـحون يف اًسوق , فإرا زسول شل  كس كدغ تلفاي من وزايئ كال فٌؼصث إًََ ُو

حت حِر أمصثم ؟ " كال : كَت : هـم أان أرُة ايزسول شل  َُ أَر
(5.)

 

ؾرش س يني , مفا أمصين تأمص فذواهُت ؾيَ أو  أدصى كال أوس زيض شل ؾيَ : ذسمت اًييب  ويف زواًة  -28

(.6)ضَـخَ , فبلمين  , فإن المين أحس ) من أُهل ( إال كال : " ذؾوٍ , فَو كسزأو كال: ) ًو كيض( أن ٍىون اكن
 

 فسل احلسًر جصواايثَ املشهوزت ؿى اآليت :

ارشثَ , وحَمَ ,وظفحَوحسن مـ نامل ذَق اًييب   -أ
(7.)

 

 حصك اًـخاة ؿى أذبلق اًعفي , حِر ميىن ثعحَح ُشٍ األدعاء ابًخوحَِ ,  -ة

س خفاذ من ُشا حصك اًـخاة ؿى ما فاث , ألن ُياك مٌسوحًة ؾيَ  وإًََ رُة اجن جحص كائبًل يف احلسًر : ) ٌو

ابس خئٌاف األمص تَ إرا احذَج إًََ(
(8.)

 

َ اٌَسان ؾن اًزح -ح اكن ظاجصاً ومذحمبًل ٍلك ما حيعي من أوس جن مازل من ٌسي أو دعأ   ص واذلم  فإهَ ثزًن

, تي مل ًحسز مٌَ ما ًسل ؿى ثضاًلَ وثسمصٍ من تـغ ثرصفاثَ , ومل ًرصخ حىت تأكي لكمة ثسل ؿى اًخضجص)أف( , 

                                                 
1
 ( .2664, حسًر زمق )4/2052( , ومسمل يف حصَحَ 8777, حسًر زمق )2/366( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ (

2
 .2/732( حصتَة األوالذ يف اإلسبلم (

((
3

 (.2481, حسًر زمق )4/1929أدصخَ مسمل يف حصَحَ  
4
 (.  2309, حسًر زمق)4/1804( , ومسمل يف حصَحَ 5691, حسًر زمق ) 2245/ 5( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ (

5
 (.2310, حسًر زمق )4/1805( أدصخَ مسمل يف حصَحَ  (

6
 (.  13442,حسًر زمق )3/231( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ (

7
 15/205( رشخ اًيووي ًعحَح مسمل  (

8
 . 10/460( فذح اًحازي (
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ةل فأٍن حنن من ُشا اخلَق وما راك إال ٍىصمي دعاهل وزفِؽ أذبلكَ مؽ ذاذمَ ظَةل ؾرش س يني ويه مست سمٌَة ظ ًو

يا اٍىصمي مؽ أوالذان ومن مه حًو
(1.)

 

مؽ اًعلري اذلي اكن ذاذماً هل حِر تَف مقة املوكف اذلويق  ؿى اًوادلٍن اًيؼص إىل اجلاهة ادلايل يف ثـامهل  -ذ

ىن يف اذلي زاؾى فَِ مضاؾص اًعلري واخلاذم , حىت وإن مل ًخلن معهل , أو أدعأ يف ثرصفاثَ , فِو ذ َق اًعرب , ٍو

 ابظيَ ذَق ادلال يف اًـبلكاث مؽ اًعلاز واخلسام .

لفي , وال ٌس خعَؽ تـلهل املخواضؽ أن ًضحط  -ُؼ اًخرفِف ؾن اًعفي مصاؿاًت ًعاكاثَ اًـلََة احملسوذت , ألهَ ًًىس ًو

شل ؾيَ تـمي , فإرا زأى  ٍلكف أوساً زيض ٍصاؾي ُشا اجلاهة متاماً , حِر اكن  األموز اكٍىداز , واكن اًييب 

س مـاكدخَ كال: "ذؾوٍ فَو كسز أن ٍىون اكن  مٌَ ثلعرياً أو وس َااًن مل ًـاكدَ , وبنخفى تخوحهيَ, فإرا زأى من أُهل من ًٍص

 ". إىل كري رزل من األموز اًيت ذل ؿَهيا احلسًر .

أن اخلعأ واًخلعري من ظحَـة اًخرش , ومل جيـي شل اًـعمة -و
(2)

األهخِاء واملصسَني ,  ذلا ًًدلي أن هخوكؽ اًٌزي مؼن ًلري  

من أتيائيا, فإرا حسج ُشا اًٌزي وحة ؿََيا اًدسرت , وؿسم ُخم ؾوزاهتم , أو مـاجلخؼَ تخوحِؼَ حىؼمي حسؼة اكذضؼاء 

 احلال.

وإىل   فـى اآلابء واملصتني أن ًيدهبوا إىل رضوزت اًخلََؼي مؼن اًخؼوتَخ املسؼ متص وؾيؼس أثفؼَ األصؼ َاء وكؼري اًرضؼوزي

ا حس امب وضاء اًخلََي من اًصكاتة اًعازمة ؿى األظفال , فاًعفي ًُس آةل هسٍُص
 (3)

 . 

أن اًرتتَة اًعحَحة ال ثـين أتساً احملاس حة ؿى لك ُفوت , تي املؼصيب احلىؼمي ًخلؼاح أحِؼااًن أو نثؼرياً مؼا ًخلؼاح ؾؼن  -س

ىؼن إُؼامل اًخأذًؼة اًِفوت  و اكزٍ ًِا , ألهَ ًسزك أن اس متصاز اًخأذًة كس حيؼسج زذ فـؼي مضؼاذ يف هفؼس املؼرتيب  ٍو ُو

ضاز أًضاً ..., ومن ُيا ثؼِص حوكة املصيب وذربثَ يف مـصفذَ اًوكت اذلي جية فَِ أن ًخلاح , واًوكت اذلي التؼس فِؼَ 

ط يشء أدص , فؼاألول كؼس ٍىؼون معَؼواًب تؼني احلؼني واآلدؼص , أمؼا من اًخأذًة .....فاًخلايض يشء , واًلفةل ؾن اًيلائ

اًثاين فـَة يف اًرتتَة دعري
(4)

. 
 

 تنفسه: (5)لليتاهى الوثحث الخاهس : هىاساج النثي 
ساؿسٍ ؿى ما حيخاح إًَؼَ حؼىت  ضس حِاثَ , ٌو ًودل اًعيب ضـَفاً يف ؾلهل وحسمَ , فِحخاح إىل من ًخوىل أمصٍ ٌو

ؼَ ٌس خلمي أمصٍ ,  ام أكصة اًياش  إًََ حداً وحٌااًن وزأفًة , وتـؼس مؼوث أتَؼَ أو أتًو واًوادلان أحسن من ًلوم جصؿاًخَ , ُو

سمى اكفبًل ٌََدمي .  حيخاح إىل من ًلوم جصؿاًخَ وإظبلخ صؤوهَ وثستري أموزٍ , ٌو

 رزل :من ًلوم تشزل مبصافلذَ ابجلية , وفامي ًيل تـغ األحاذًر ادلاةل ؿى  وكس ؿس اًييب 

ؾن سِي جن سـس -29
 (1 )

كال :"أان واكفي اًَدؼمي يف اجليؼة ُىؼشا" وكؼال تإظؼحـََ اًسؼ حاتة  زيض شل ؾيَ ؾن اًييب 

واًوسعى
 (2)

. 

                                                 
1
 .23مؽ األظفال , حسن ُامم ض  , مواكف اًييب 10/460(  فذح اًحازي (

2
أهمت أؿمل تأمص ذهَؼبمك" , : "  ( أي يف اًخحََف ؾن شل ثـاىل , أما يف أموز ادلهَا فلس حيعي مٌَ ما خياًف رزل , نام حعي يف ثأتري اًيري , فلال (

 .  15/116رشخ اًيووي ًعحَح مسمل 
3
 . 146( اٌَمسة اإلوساهَة ٌدلنخوز دمحس دمحوذ تسزي ض(

4
 تخرصف 48 -2/47( مهنج اًرتتَة اإلسبلمِة . حملمس كعة  (

5
 .12/645فِو ًدمي حىت ًحَف , فإرا تَف سال ؾيَ امس اًَمت , ًسان اًـصة ’ ( اًَخاىم : مجؽ ًدمي , واًَدمي من ماث أتوٍ (



 

 حبث حمكمرابع                                                                 الوطني المؤمتر الطفولة 
 

 20 

ؼو وِؼاثني يف اجليؼة"  وؾن أيب ٍُصصت زيض شل ؾيَ كؼال : كؼال زسؼول شل  -30 : " اكفؼي اًَدؼمي هل أو ًلؼريٍ , أان ُو

يف احلسًر( ابًس حاتة واًوسعىوأصاز مازل ) أحس اًصوات 
(3)

. 

ؼشٍ اًفضؼَةل  كال اًيووي يف رشخ احلسًر : )اكفي اًَدمي : اًلامئ تؼأموزٍ مؼن هفلؼة وهسؼوت وثأذًؼة وحصتَؼة وكؼري رزل  ُو

حؼاً هل  حتعي ملن نفهل من مال هفسَ , أومن مال اًَدمي توالًة رشؾَة , وأمؼا كؼوهل :"هل أو ًلؼريٍ" فؼاذلي هل: أن ٍىؼون كًص

وأمَ وخسثَ وأدَِ وأدذَ , ومعَ وذاهل , ومعخَ وذاًخَ , وكريمه من أكازتَ , واذلي ًلريٍ : أن ٍىون أحٌحَاً(وجسٍ 
 (4)

. 

ًوايس اًَدمي تيفسَ , ذلزل ملا اسدضِس حـفؼص واكن اًييب 
(5)

وحؼصك األوالذ ًخؼاىم ,  زيض شل ؾيؼَ اجؼن ا اًيؼيب  

ة.حٌااًن هلم ًفلسمه أابمه , إر  جىك اًييب   مٌَ انًوا اًـاظفة واًصؿاًة األتًو

وؾن أسامء تًت معُس -31
(6 )

سوخة حـفص زيض شل ؾهنام كاًت : " ملا أظُة حـفؼص وأحصاتؼَ زيض شل ؾؼهنم ذذَؼت 

, وكس ذتلت أزتـني مٌَئة ؿى زسول شل 
 (7)

, وذُيهتم وهؼفؼهتم , فلؼال زسؼول شل  , وجعيت جعَيدني , وقسَت تيَنَّ

  ِم ورزفت ؾَياٍ , فلَؼت : ايزسؼول شل تؼأيب أهؼت وأيم مؼا ًحىِؼم ؟ "ائخُين ت خين حـفص" , كاًت : فأثُذَ هبم فضمَّ

أتَلم ؾن حـفص وأحصاتَ يشء ؟ , كال : "هـم  أظَحوا ُشا اًَوم"  خفصحت أظؼَح واحمتؼؽ إيلَّ اًًسؼاء , ودؼصح زسؼول 

م ظـاماً , فإهنم كس صلَوا تأمص أظاهبم"إىل أُهل فلال: "ال ثلفَوا آل حـفص من أن ثعيـوا هل شل 
(8)

  . 

ىفاةل األًخام آذاًة ًًدلي ٌَىفِي مصاؿاهتا من رزل :   ٍو

 أن ًلوم اٍىفِي تخـَمي اًَدمي , وثأذًحَ وحصتُذَ , واًيفلة ؿَََ , وهسوثَ , وإؿاص خَ وؿبلخَ إرا مصط.  -أ

     :كؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ثـؼؼؼؼؼؼؼؼؼاىل 

    

       

      

                                                                                                                                
1
زك احلجاح  وامذحن مـَ , كِي ثوىف س ية مثان ومثؼاهني ( سِي جن سـس جن مازل جن ذادل جن  حاززة األهعازي اًساؿسي , أتو اًـحاش , معِّص حىت أذ(

لال : إهؼَ آلدؼص مؼن تلؼي ابملسًيؼة مؼن أحصؼاة اًيؼيب و اجن ست وجسـني , وكِي : ثويف س ية إحسى وجسـني وكس تَف مائة , ًو , أسؼس اًلاتؼة  , ُو

2/547 – 548 , 
2
 ( .  5659, حسًر زمق ) 5/2237( أدصخَ اًحزازي يف حصَحَ(

3
 (.  2983, حسًر زمق )4/2287مسمل يف حصَحَ ( أدصخَ (

4
 .  18/113( رشخ اًيووي ًعحَح مسمل (

5
سؼول ( حـفص جن أيب ظاًة , وامس أيب ظاًة : ؾحس مٌاف جن ؾحس املعَة جن ُضام جن ؾحس مٌاف ,أتو ؾحؼس شل , أصؼ حَ اًيؼاش ذَلؼاً  وُذٌَلؼاً جص (

, وكاثي فهيا حىت كعـت ًساٍ مجَـاً , مث كذي , فأتسهل شل تَسًَ حٌاحني ًعري هبام يف اجلية أظُة حـفص يف قزوت مؤثة س ية مثان من اًِجصت   شل 

 .  424 – 1/421واكن سن حـفص ًوم كذي إحسى وأزتـني س ية , أسس اًلاتة 
6
 ؾؼهنام , فؼودلث هل ُيؼاك ( أسامء تًت معُس جن مـس جن احلازج , ويه من املِاحصاث إىل أزط احلخضة مؽ سوهجا حـفؼص جؼن أيب ظاًؼة زيض شل(

أيب جىؼص , مث  دمحساً, وؾواًن , وؾحس شل , مث ُاحصث إىل املسًية , مث حزوهجا أتو جىص اًعسًق زيض شل ؾيَ تـس اسدضِاذ حـفص , فودلث هل دمحس جن

 . 7/16حزوهجا ؿيل جن أيب ظاًة زيض شل ؾيَ تـس وفات أيب جىص فودلث هل حيي , أسس اًلاتة 
7
 .1/161ٌَئة : املستلة , وامليُئة: اجلدل ما اكن يف ادلابػ , ًسان اًـصة ( م (

8
ق أم ؿُىس اجلزاز, ؾؼن أم حـفؼص  تًؼت دمحؼس اجؼن حـفؼص جؼن أيب ظاًؼة , ؾؼن 27131حسًر زمق )  6/370( أدصخَ امحس يف مس يسٍ  ( ( من ظًص

ضِس هل حسًر "اظيـوا آلل حـفص ظـاما فإهؼَ كؼس خسهتا أسامء تًت معُس . كال صـَة األزهؤوظ : إس ياذٍ ضـَف جلِاةل أم ؿ  ُىس اجلزاز .كَت : ٌو

(,واجؼؼؼن ماخؼؼؼة يف 3132,حؼؼؼسًر زمق) 2/212( , وأتؼؼؼو ذاوذ يف سؼؼؼًٌَ 1751حؼؼؼسًر زمق) 1/205أاتمه أمؼؼؼص ٌضؼؼؼلَِم " أدصخؼؼؼَ أمحؼؼؼس يف مسؼؼؼ يسٍ

 (.1317حس يَ األًحاين يف حصَح سنن اجن ماخة )( من ظصق ؾن حـفص جن ذادل, ؾن أتََ , ؾحس شل جن حـفص, و 1610, حسًر زمق)1/514سًٌَ
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(1)

. 

ؼؼؼو مؼؼؼن ظؼؼؼفاث األجؼؼؼصاز اذلٍؼؼؼن كؼؼؼال شل فؼؼؼهيم :  -ة    اإلحسؼؼؼان إًَؼؼؼَ , ُو

    

   
(2)

. 

اإلذؼؼبلض صل ثـؼؼاىل , وحمنَؼؼة أمؼؼوال اًَخؼؼاىم ابًؼؼيت يه أحسؼؼن , واإلظؼؼبلخ هلؼؼم وؿؼؼسم اإلسؼؼاءت إٍؼؼهيم , واًصمحؼؼة هلؼؼم  -ح

, وؿسم كِصمه واًـعف ؿَهيم, وحتسني أوضاؾِم , وحمنَة مسازوِم , وهتشًة أذبلكِم , وثًضئهتم ؿى اًفضَةل وادلٍن
 (3)

. 
(3)

. 

 الوثحث السادس : الثحث عن األطفال إرا فقذوا :

إىل سوق تؼين كِيلؼاغ مذىئؼاً ؿؼى ًؼسي  فعؼاف فهيؼا مث  ؾن أيب ٍُصصت زيض شل ؾيَ أهَ كال: دصح زسول شل -31

زحؽ فاحذىب
 (4 )

يف املسؼجس , وكؼال : "أٍؼن ٍؼاكغ
 (5)

وزؼة يف حدوثؼَ ؟ اذؾؼوا يل ٍاكؿؼاً " , ءؼاء احلسؼن فاصؼ خس حؼىت 
6

  

يض مفَ يف مفَ ,مث كال : " اٌَِم إين  فأذذي  ز صت  صٍؼ ُ و  تؼ أ ل  ا كؼ  ,  ) ً اث بل ز ( " َ ح حي ن  م ة  ح وأ   َ د ح أ ف  َ د ح أ

ين َ ؾ ت  ض ا ف ال  إ ن  س حل ا ت  ً زأ ا  م  :  َ ي ؾ شل 
(7)

. 

 ذل احلسًر ؿى األموز اآلثَة:

خفلؼسمه ,واًعؼحا تَان حمحة اًييب  -أ يب اجلََؼي أتؼو ٍُصؼصت زيض شل ؾيؼَ ٌَعلاز حِر إهَ اكن ًسمي اًسؼؤال ؾؼهنم ًو

مؼؽ احلسؼن جؼن ؿؼيل زيض شل ؾيؼَ حِؼر ٌسؼأل ؾؼن اًعؼلاز , وحؼني ًَلؼامه ًـؼاهلِم  ًعف ما زآٍ من فـي اًييب 

رصؼخ مبححؼهتم , مفؼا أحسؼ هنا مؼن أذؼبلق هصميؼة مؼن اًيؼيب  سؾو هلم , ًو لدَِم ًو ويه ذزش ًيؼا يف اًصمحؼة واًضؼفلة  ًو

 اًعلاز. وحسن املزاخ واملبلظفة مؽ

 ويف كول أيب ٍُصصت زيض شل ؾيَ : " ال ٍلكمين وال ألكمَ" :

فَـهل اكن مضلول اًفىص تويح أو كؼريٍ , وأمؼا مؼن خاهؼة  جيَة اإلمام اجن جحصؾن رزل كائبًل:) أما من خاهة اًييب 

أيب ٍُصصت فََخوكري , واكن رزل من صأن اًعحاتة إرا مل ٍصوا مٌَ وضاظاً(
 (8 )

. 

يا ًخخني ابًخفلس ٌَعفي اًعلري , حِر مل ًخلكم مؽ أيب ٍُصصت زيض شل ؾيؼَ , ًؼَـىس ًيؼا صؼست   ًيا صست اوضلاهل ُو

ةل ماص َاً إىل اًسوق ًَخفلس أتياء اتًذَ مث ٌسأل ؾؼهنم ثسؼؤال مبلظفؼة  اُامتمَ  ابًعلاز حِر رُة ثسل املسافة اًعًو

ًعلاز واًخفلؼس هلؼم ًًَضؼأ تـؼس رزل اًعؼلاز ؿؼى حمحؼة اٍىدؼاز , ومبلؾحة" أمث ٍىؽ" فَام أمجي ُشا احلصض واًسؤال ؾن ا

 وحىون األًفة واًرتاتط. 

                                                 
1
 .16 – 11( سوزت اًحدل اآلايث :(

2
 . 9 – 8( سوزت اإلوسان اآلًة:(

3
 . 1/525( موسوؿة اآلذاة اإلسبلمِة ٌَض َخ ؾحس شل جن دمحس املـخاز (

4
ضسٍ ؿَهيا , ا( ة احلسًر ( فاحذىب : الاحذحاء :ُو أن ًضم زخَََ إىل تعيَ تثوة جيمـِا مؽ ػِصٍ ٌو   1/880ٍهناًة يف قًص

5
ة احلسًر (  , 4/546( ٍاكغ : املصاذ تَ اًعلري, اٍهناًة يف قًص

6
 .3/33( حدوثَ : جىرس احلاء املِمةل  أو مضِا , وسىون املوحست , ما حيخىب تَ اإلوسان من زوة وحنوٍ , حاص َة اًس يسي ؿى اًًسايئ  (

7
( , .واٌَفغ ألمحس . من ظًصق 1183, حسًر زمق) 1/404( , واًحزازي يف األذة املفصذ10904, حسًر زمق)2/532( أدصخَ أمحس يف مس يسٍ (

 ُضام جن سـس , ؾن هـمي جن اجملمص , ؾن أيب ٍُصصت . وحسن إس ياذٍ اًض َخ صـَة األزهؤوظ يف حتلِلَ ٌَمس يس.

(
8

 . 4/341( فذح اًحازي 



 

 حبث حمكمرابع                                                                 الوطني المؤمتر الطفولة 
 

 22 

 . تَان ثوكري اًعحاتة زضوان شل ؿَهيم ٌَييب  -ة

 حِر اكن ًسذي يف اًسوق , وجيَس يف فٌاء ادلاز . تَان ثواضؽ اًييب  -ح

ذؿاًء ؾؼاميً  مٌلدة ٌَحسن زيص شل ؾيَ حِر ذؿا هل اًصسول  -ذ
 (1)

. 

أن ؿى اًوادلٍن ثفلس حال ظفَِام , واًححر ؾيَ , وثددؽ أثؼصٍ , واًـثؼوز ؿََؼَ تؼأرسغ مؼا ميىؼن , ألن ُؼشٍ اًرسؼؿة  -ُؼ 

ض خس ؿشاتَ اًيفيسؼ لكؼام ساذث فؼرتت  س من خماوفَ وآالمَ وجاكئَ , ٌو ًً هحرياً يف هفس اًعفي , فاًخأذري ؿَََ ًٍز ثَـة ذوزاً

ثأدص وظول أحس وادلًَ إًََ
 (2)

. 

 الوثحث الساتع : تقذين الهذايا والعطايا لألطفال:

ؼا يف هفؼوش األظفؼال أنؼرث ووكـِؼا أنؼرب , وكؼس سؼّن زسؼول شل  ة ,إال أن ثأزرُي  ٌَِسااي أثؼص ظَؼة يف اًؼيفس اًخرشًؼ

ًً ٌَحة تني اًياش , ًسل ؿى رزل ما ًأيت :  كاؿسًت

ُّوا""هتاذو كال"  ؾن أيب ٍُصصت زيض شل ؾيَ ؾن اًييب  -33 ا حتات
 (3)

. 

 ًحني تفـهل تياء ؿاظفة اًعفي وحمحخَ , ورزل تإؾعائَ أظلص احلارضٍن من اًودلان أول ما ًأثََ من اًامثز. فاًييب 

اكن ًؤىت تأول اٍمثصت فِلول : " اٌَِم ابزك ًيا يف مؼسًيدٌا  فـن أيب ٍُصصت زيض شل ؾيَ أهَ كال : إن زسول شل  -34 

ان ويف ظاؾيا جصنًة مؽ جصنة" مث ًـعََ أظلص من حيرض منويف مثازان , ويف   ُمسِّ

اًودلان 
 (4)

.
 

من ماكزم األذبلق , ونامل اًضفلة واًصمحة , ومبلظفة اٍىداز واًعلاز , ودؼط  كال اًيووي:) فَِ تَان ما اكن ؿَََ 

هبشا اًعلري ٍىوهَ أزقة فَِ وأنرث ثعَـاً إًََ , وحصظاً ؿَََ(
 (5)

. 

و ذامت مؼن رُؼة , وأمؼص مؼن أُؼساٍ إًَؼَ أن  اء اًييب ومل ًلذرص ؾع وإُساؤٍ ؿى اٍمثصت , تي أُسى أكى مٌَ , ُو

 ًخحى تَ , نام ًسل ؿى رزل ما ًأيت:

 

 

 

حََة من ؾيس اًيجايش أُساُا هل ,فهيا ذامت من رُة فَِ فؼط  ؿائضة زيض شل ؾهنا كاًت : كسمت ؿى اًييب -35

ًة ,فلال :"حتؼيلِّ  أظاتـَ مـصضاً ؾيَ , مث ذؿا أمامذ أو تحـغ تـو  حخيش , فأذشٍ اًييب  اتية أيب اًـاض اتية اتًذَ ًس

هبشا ايتًِة"
 (1)

. 

                                                 
 . 617ي ض( زص اًربذ رشخ األذة املفصذ ٌدلنخوز دمحس ًلامن اًسَف(1

ة ٌَعفي  ض(2  . 318( مهنج اًرتتَة اًيحًو

( واًحهيلؼي يف اًسؼنن اٍىؼربى 6148, حؼسًر زمق ) 11/109( , وأتو ًـى يف مسؼ يسٍ 594, حسًر زمق)1/208( أدصخَ اًحزازي يف األذة املفصذ(3

 . 6/44األًحاين يف إزواء اًلََي ( من ظصق ؾن ضامم جن إسامؾَي املرصي , ؾن موىس جن وزذان وكس حس ي11726َ, حسًر زمق 6/169
4
 ,حسًر زمق  5/506) واًرتمشي يف سًٌَ 2/1105( ,1373, حسًر زمق )2/100( أدصخَ مسمل يف حصَحَ (

 ( . 3329, حسًر زمق ) 2/1105( , واجن ماخة يف س3454ًٌَ) 
5
 .9/146(  رشخ اًيووي ًعحَح مسمل (
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شٍ ظوزت من ظوز حمحخَ  ٌَعلاز حِر ًلسم اًِسااي املياس حة هلؼم و, ومك هـؼمل مؼا ًِؼشٍ اًِؼسااي مؼن األثؼص اًحؼاًف يف  ُو

 هتم مللسم اًِسااي , فِيحلي أن ًلذسي هبشا اخلَق اًيخِي اآلابء واملصتني . اًيفوش , ودعوظاً األظفال واذلٍن حزذاذ حمح

 الخاتوح :
 اذلس صل اذلي تيـمخَ ثمت اًعاحلاث , واًعبلت واًسبلم ؿى من دمت شل تَ اًصساالث , 

 وتـس الاىهتاء من حبيث ُشا أزحو أن أهون كس وفلت فَِ , وكس ثوظَت إىل هخاجئ وملرتحاث.

 النتائج :أوال: 

تخـَمي أظفال اًعحاتة زضوان شل ؿَهيم اآلذاة واألذبلق اذلَست يف مصحةل اًعفوةل املحىصت , ألهنؼا  اُامتم اًصسول  -1

مصحةل اًخأسُس , إر ثخأسس فهيا خشعَة اإلوسان , وحمتزي ُشٍ املصحةل تأن ما ًلصش فهيا من أذبلق وؿؼاذاث ثثخؼت مؼؽ 

ا . عـة ثلَرُي  معص اًعفي ًو

حاخة األظفؼال إىل زؿاًؼة اآلابء املمتؼثةل يف املساؾحؼة واملامسحؼة واٌَـؼة اًؼربيء واملؼصخ املحؼاخ, ألن مؼن ظحَـؼة اًؼيفس  -2

ىون أنرث ؾيس اًعلاز ملا  ـَس ًِا وضاظِا يشء من اًرتفَِ واألوس واملبلظفة , ٍو اًخرشًة اًسآمة واملَي , واذلي ٌسَهيا ًو

ة , وألن يف اٌَـؼة حصوحيؼاً ٌَؼيفس وجتسًؼساً  ًٌَضؼاظ , وظؼفاًء ٌرلُؼن , وحصوًضؼاً حدَوا ؿَََ من حة اٌَـة واًدسؼََ

لَؼي مؼن  اكَ ابًخـَمي ذامئاً ًيلط ؿََؼَ حِاثؼَ , ًو ٌَجسم من إظاتخَ ابألمصاط واآلفاث , نام أن مٌؽ اًعيب من رزل وإُز

 راكئَ .

ؾحخَ ٌَعؼلاز سؼاز ؿََؼَ يف ثـؼامهل مـِؼم ال حيَؼس ؾيؼَ , ًآلابء واملصتني أسَواًب ممزياً يف مزاحَ ومبل ًلس زمس اًييب  -3

و أسَوة حصتوي فَِ لك مـاين اًضفلة واًصمحة ًًدلي ًآلابء واملصتني الاكذساء تَ يف ثـامَِم  وساز ؿَََ حصاتخَ اٍىصام , ُو

 مؽ األظفال اًعلاز حىت ٍىوهوا مفاثَح ذري وجصنة يف مس خلدي حِاهتم .. 

ألتيؼاء اًعؼحاتة, واُؼامتم  ظفال يف ًـهبم ومساؾحهتم ومبلظفؼهتم, اهعبلكؼاً مؼن مبلؾحؼة اًيؼيب ؿى اآلابء مضازنة األ -4

اًعحاتة مبضازنة أظفاهلم يف جمال املعازؿة , واًس حاق , واًفصوس َة , ملا ًِشٍ املضازنة من أثص يف هفؼوش األظفؼال حىؼون 

 هدِجهتا حعول احلة واًوذ واس امتغ هعَحة اآلابء وثوحهياهتم .

إن ثلدَي األظفال ًـخرب مؼِصاً من مؼاُص اًصمحة هبم وس يًة من سنن اًيحوت اًثاتخة , ملؼا يف رزل مؼن آاثز ؾؼميؼة , إر  -5

 اًلدةل حتصك مضاؾص اًعفي وؿاظفذَ وجسىن زوزان قضحَ.

ةل , -6 إر ميىؼن مـاجلهتؼا  ؿى اآلابء واألهماث واملصتني جتية ًوم األظفال وؾخاهبم ؿى ما حيعي مهنم من أدعاء ألول ُو

 مؽ ذاذمَ أوس جؼن مؼازل زيض شل ؾيؼَ اذلي كؼال: ًلؼس ذؼسمت اًيؼيب  ابًخوحَِ واًخـَمي , اكذساًء تخـامي اًييب 

 ؾرش س يني  فوشل ما كال يل أف كط , وال مل ظيـت ؟ وال أال ظيـت .

ىن إرا حعي حىصاز اخلعأ من اًعفي ومل ًيفؽ مؽ رزل اًخوحَِ اكن التؼس مؼن  اًخأذًؼة املياسؼة , ومؼن مث ثؼِؼص ُيؼا ٍو

 حوكة املصيب وذربثَ يف مـصفة اًوكت اذلي جية فَِ أن ًخلاح ؾن ثرصفاث اًعفي , واًوكت اذلي ًحسأ فَِ ثأذًحَ .

 اُامتم اًرشًـة اإلسبلمِة ابحلر ؿى نفاةل األًخام واًلِام حبسن حصتُهتم وثأذٍهبم وثـَميِم , ًؼِص رزل خََؼاً يف مواسؼات -7

من ًلوم جىفاةل اًَدؼمي مبصافلذؼَ  ألظفال حـفص جن أيب ظاًة ؾيس اسدضِاذٍ يف قزوت مؤثة , وكس وؿس اًييب  اًييب  

شا رشف ؾؼمي ملن ًلوم تشزل.  يف اجلية , ُو

                                                                                                                                
1
( واٌَفؼؼغ هل , واجؼؼن ماخؼؼة يف سؼؼًٌَ 4235, حؼؼسًر زمق)2/493( , وأتؼؼو ذاوذ يف سؼؼًٌَ 24924, حؼؼسًر زمق) 6/119( أدصخؼؼَ أذؼؼس يف مسؼؼ يسٍ (

(.من ظصق ؾن حيي جن ؾحاذ , ؾن ؾحاذ جن ؾحس شل جن اًزتري  ؾن ؿائضة . وحس يَ األًحاين يف حصَح سنن اجن ماخؼة 3644, حسًر زمق ) 2/1202

 (.  2939, حسًر زمق )2/291
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 رضوزت ثفلس األظفال واًححر ؾهنم إرا كاتوا ؾن اًحُت يف أرسغ وكت , ألن رزل ًَـة ذوزاً هحرياً يف هفس اًعفي , -8

س من خماوفَ وآالمَ وجاكئَ , وزمبا ختعفذَ أايذي اًسوء .  فاًخأذري ؿَََ ًٍز

 إؾعاء اًِسااي واًـعااي ًؤلظفال ملا ًِا من أثص ابًف يف هفوش األظفال اذلٍن حزذاذ حمحهتم وثـَلِم تآابهئم.  -9

 ثانيًا : التىصياخ :
ة املعسز اًثاين اذلي جس خلى مٌَ اًرتتَ -1 ة اإلسبلمِة مهنجِؼا اًرتتؼوي , وأن مؼن ًؼسزش خشعؼَة اًيؼيب ثـس اًس ية اًيحًو

  َوأحاذًثَ اٍىصمية ٍصى فهيا اٍمنورح اًرتتوي اٍاكمي ًئلوسان , فلس زاؾؼى حاخؼاث اًعفؼوةل وظحَـهتؼا مؼن ذؼبلل ذَلؼ

مت ثلس مي ؼق وسَونَ اًرتتوي . ذلا ًًدلي أن ًوضؽ احلسًر اًرشًف يف إظاز مٌاًم ادلزاسة ويف لك مصاحَِا , ًو َ ؾؼن ظًص

 املخرععني يف ؿَوم احلسًر واًرتتَة اإلسبلمِة وادذَاز األحاذًر اًيت ثدٌاسة مؽ فىص اًعاًة وكسزثَ ومصحَخَ. 

ة املخـَلة ابألذبلق, والاس خفاذت مهنا ابملامزساث اًفـََة ًضـائص ادلٍؼن مؼن ذؼبلل اًخـؼاون مؼؽ  -2 ذزاسة األحاذًر اًيحًو

رست, واملسزسة, واملسجس , واملؤسساث اإلؿبلمِة مبا فهيا من حصافة وجمؼبلث, وإراؿؼة مؤسساث اجملمتؽ األدصى مثي: األ

ا, واًخًس َق مـِا يف اًخوؾَة ابًلمي واألذبلق اإلسبلمِة .  مسموؿة ومصئَة ,ومن ذبلل اًيسواث اًثلافِة واًصايضَة وكرُي

وهَة من اًلِؼام تؼسوزُا تخرعؼَط حؼزء مؼن إهخاهجؼا ًؤلظفؼال  نام ًًدلي ؿى املؤسساث اإلهخاحِة ٌَربامج اإلراؾَة واًخَفًز

وزفلَ ابألظفال , مما ٍىون ًِا األثص اًفاؿي يف هفوسِم , وثخحلق من ذبلًِؼا  ,وؾصط منارح أذبلكِة من ثـامي اًييب 

ة.  األُساف اًرتتًو

ؼؼة مؼؼا ًلؼؼين ؾؼؼن ذزاسؼؼ الاُؼؼامتم تسزاسؼؼة سؼؼريت اًيؼؼيب  -3 ة هؼؼؼصايث اآلدؼؼٍصن ملؼؼا فهيؼؼا مؼؼن اًعؼؼصق واألسؼؼاًَة اًرتتًو

 وفَسفاهتم.

جية الاُامتم ابًرتفَِ اًسَمي ًؤلظفال من ذبلل ما ًـصف مبسًية األظفال اًيت ثضم احلسًلة , وأهواغ اٌَـؼة اخملخَفؼة ,  -4

يفؽ.   واملىذحة املياس حة , حىت ٌس خعَؽ اًعفي أن ًليض وكذَ فامي ًفِس ًو

ة املخـَلة حب -5  لوق األظفال الاحامتؾَة , واًيفس َة , واجلسمَة,معي ذزاسة صامةل ًؤلحاذًر اًيحًو

 وثعحَلِا ؿى أزط اًواكؽ .
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 م(.2005 -ُؼ 1426)1ظ

 ُؼ(505اًلزايل , أتو حامس دمحس جن دمحس )ث -

 تريوث. – إحِاء ؿَوم ادلٍن , ذاز املـصفة -34

 ُؼ(.1414خست ظ) –زساةل أهيا اًودل ,مىذحة اخلسماث احلسًثة  -35

 م(.2005-ُؼ 1426)1اًصايط ظ –اًفلي , ظربي مصيس , حَول إسبلمِة ملضبلك أرسًة , ذاز اجن اجلوسي  -36

 ُؼ(.751اجن اًلمي, أتو ؾحس شل دمحس جن أيب جىص ادلمضلي )ث: -

و  37  ُؼ(.1399)1ذمضق ظ –ذ ,حتلِق ؾحس اًلاذز األزهؤوظ , ذاز اًحَان حتفة املوذوذ تأحاكم املًو

تؼريوث  –مسازح اًساٍىني تني مٌاسل إايك هـحس وإايك وسؼ خـني , حتلِؼق دمحؼس حامؼس اًفلؼي , ذاز اٍىذؼاة اًـؼصيب  -38

 م(.1973 -ُؼ 1393)2ظ

س ص َروا وآدصون , ملاالث فَسفِة ملضاُري فبلسفة اًـؼصة مسؼَمني وهعؼاز  -39 ى, ذاز اًـؼصة ثسؼ خاين اًلؼاُصت ًٌو

 م(.01985)3ظ

س اًلزوًين )ث: -  ُؼ(.273اجن ماخة , أتو ؾحس شل دمحس جن ًٍز

 تريوث -سنن اجن ماخة, حتلِق دمحس فؤاذ ؾحس اًحايق, ذاز اًفىص -40

 ُؼ(.1353املحازك فوزي , أتو اًـيل دمحس ؾحس اًصمحن جن ؾحس اًصحمي )ث: -

 تريوث . –اًرتمشي , ذاز اٍىذة اًـَمَة  حتفة األحوري رشخ خامؽ -41

 م(.1978)1تريوث ظ –دمحس ًحُة اًيجَحي , األسس الاحامتؾَة ٌَرتتَة, ذاز اٍهنضة اًـصتَة  -42

ت ظ –دمحس ملدي جن دمحس ملدي , األوالذ وحصتُهتم يف ضوء اإلسبلم , معحـة جنس اًـَمَة  -43  ُؼ(.1416)3اٍىًو

 ُؼ(. 261ني اًيُساتوزي )ثمسمل جن احلجاح , أتو احلس -

 تريوث.  –از إحِاء اًرتاج اًـصيب اجلامؽ اًعحَح , حتلِق دمحس فؤاذ ؾحس اًحايق , ذ -44

 املـخاس , ؾحس شل جن دمحس, موسوؿة اآلذاة اإلسبلمِة , ذاز اًسبلم ًٌَرش واًخوسًؽ.  -45

 ملساذ ايجلن : -

 م(.1977اًلاُصت ) –ي اًرتتَة األذبلكِة اإلسبلمِة , مىذحة اخلاجن -46

 م(. 1989-ُؼ 1409)2اًصايط ظ –أُساف اًرتتَة اإلسبلمِة وكاايهتا , ذاز اًِسى  -47 

 ُؼ(.711اجن مٌؼوز,حامل ادلٍن دمحس جن مىصم األهعازي )ث -

 .1تريوث ظ –ًسان اًـصة , ذاز ظاذز  -48

 ُؼ(.303اًًسايئ ,أتو ؾحس اًصمحن أمحس جن صـَة)ث -

سؼؼوزاي  –حَؼؼة –)اجملخؼؼىب( ثرشؼؼخ حتلِؼؼق ؾحؼؼس اًفذؼؼاخ أتؼؼو كؼؼست , مىذحؼؼة املعحوؿؼؼاث اإلسؼؼبلمِة  سؼؼنن اًًسؼؼايئ -49

 م(.1986 -ُؼ1406)2ظ
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 ُؼ(.676اًيووي , أتوسهصاي حمي ادلٍن حيي جن رشف )ث -

 ُؼ.1404تريوث  -األراكز امليخرحة من الكم س َس األجصاز , ذاز اٍىذاة اًـصيب -50

 ُؼ(.1392)2تريوث ظ–جاح , ذاز إحِاء اًرتاج اًـصيب املهناح حصَح مسمل جن احل -51

 ُؼ(.807اًَِمثي ,أتو احلسن هوز ادلٍن ؿيل جن أيب جىص جن سَامين)ث: -

 م(.1986 -ُؼ 1406تريوث) –مجمؽ اًزوائس ومٌحؽ اًفوائس , مؤسسة املـازف  -52

 ُؼ(.454أتو ًـى املوظيل , أمحس جن ؿيل جن املثىن )ث: -

 (. -ُؼ1404ذمضق ) –ى , حتلِق : حسني سَمي أسس ,ذاز املأمون ٌَرتاج مس يس أيب ًـ -53

هوز ادلٍن جن ؾحس اًِاذي : أتو احلسن اًس يسي , حاص َة اًس يسي ؿؼى اًًسؼايئ , حتلِؼق ؾحؼس اًفذؼاخ أتؼو كؼست ,  -54

 م(.1986-ُؼ 1406)2حَة ظ–مىذحة املعحوؿاث اإلسبلمِة 

 


