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ملخص البحث :
تطــرق البحــث الـــى اعتبــار أإلســالم تربیـــة األطفــال مــن أألمـــور األساســیة والمهمــة للقیـــام 

هـــذه الناحیـــة أهمیـــة خاصــة ابتـــداء مـــن اختیـــار الزوجـــة لیم لـــذا أولـــى الرســول بمجتمــع ســـ

الصالحة التي تربي األطفال تربیة صالحة وحتى والدته حیث كان یؤذن في أذنه ویعق عنه وكان 

یمضغ التمر ویذیقه فیه إضافة الى مالعبة الطفل . أيیحنك الطفل الرسول 

یتصــــابي لألطفــــال باألطفــــال وكــــان الرســــول أبــــداء الرحمــــةأوصـــى الرســــول 

ویالعبهم وحتـى یعـودهم علـى الثقـة بأنفسـهم إضـافة الـى تعویـد الطفـل علـى العـادات الحسـنة مثـل 

تعویــده علــى الصــید والصــالة وقــراءة القــران وكــان یوصــي اآلبــاء بعــدم التفرقــة بــین األوالد والعــدل 

ة والرمــي كمــا كــان یوصــي بعــم البخــل فــي أألنفــاق بیــنهم فــي المعاملــة وتعلــیمهم الفروســیة والســباح

علــى األوالد وكــان یعتبــر ذلــك بمنزلــة الجهــاد حتــى ینشــأ الطفــل قویــا فــي جســمه معــافى مــن كــل 

األمراض الجسمیة والنفسیة.

The Prophet of Bringing up Children

Lecturer Dr. Dafir abdul naïf abdul hakim
Teacher institute /Nineveh

Abstract:
The research show how Islam considers children education as an

important factor in building a good community. It give a plain image of

the how Messenger of God (pbuh) dealt with this subject . First ,he

(pbuh) advises the Muslims to choose a good wife who seems ready to

care of her new born child hear "God is great" as first words and then

asks us to slaughter s sacrifice , and distribute the meat among the poor
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after the birth . The prophet used to feed children and played with them

for entertainment .

He also advises to show mercy upon children and to make them

have confidence in themselves .

The prophet tell Us to teach them how to pray and to be always

straight forward .The messenger of god shows in this instruction to treat

children equally and show respect and passion toward them .He advises

us to teach our children how to be a brave and generous in order to make

them grow psychologically and physically well to be useful member in

the society they belong to.

:مدخــل
عد اإلسالم االهتمـام بتربیـة األطفـال مـن األمـور المهمـة وأولـى ذلـك األمـر عنایـة خاصـة 

علـــى ألن األطفـــال هـــم األســـاس الـــذي یبنـــى علیـــه مســـتقبل األمـــة وتقـــدمها لـــذلك شـــجع الرســـول 

ل وقـو  )١(مـا طـاب لكـم مـن النسـاء) االزواج وٕانجاب األطفال واالعتناء بتربیتهم لقوله تعالى(فانكحو 

.)٢( منكم الباءة فلیتزوج ألنه أغض للبصر وأحصن للفرج) ع(من استطاالرسول

وقــد أكــد القــران الكــریم أن محبــة األوالد تســاوي جمــع المــال والثــروات لقولــه تعــالى (المــال 

.)٣( والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر أمال)

دنیا والتسابق إلیها والتفاخر باألوالد والثمرات هـي مـن جملـة أللهـو الـذي كما شبه الحیاة ال

هذه الحیاة الدنیا لهو ولعب وزینة وتفـاخر نماإعلموا یلهو به اإلنسان في هذه الحیاة لقوله تعالى(إ

.)٤( بینكم وتكاثر في األموال واألوالد)

أوالدكــم خشــیة  اتعــالى(وال تقتلــو البنــات لقولــه دكمــا نهــى القــران الكــریم عــن قتــل األوالد ووأ

،وقولــه تعــالى(وٕاذا المــوؤودة ســئلت بــأي )٥( إمــالق نحــن نــرزقهم وٕایــاكم إن قــتلهم كــان خطئــا كبیــر)

.)٦( ذنب قتلت)

  ٤) القران الكریم:سورة النساء ایة١(

  ١٠٩٧) البخاري:محمد بن إسماعیل/الجامع الصحیح ص٢(

  ٤) سورة الكهف:األیة٣(

  ٢٠) سورة الحدید:األیة٤(

٣١ألیة) سورة الكهف:ا٥(

  ٨) سورة التكویر:األیة٦(
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علـــى العنایـــة باألطفـــال وحســـن ولـــذا نجـــد الكثیـــر مـــن التشـــجیع فـــي ســـیرة الرســـول 

قــد اســتوعبت ذ إن ســیرة الرســول تــربیتهم تربیــة حســنة تالئــم مــا جــاء بــه الشــرع اإلســالمي إ

جمیع عناصر التربیة وفروعها.

)١(حیث عرفت التربیة (بأنها عملیة ترقیة وتعدیل وتدریب كل مـن الجسـم والعقـل والخلـق)

وكمـا عرفهـا المربـي جــون دیري(بأنهـا عملیـة دائمــة لتعـدیل الخبـرة وٕاعـادة تنظیمهــا بشـكل یزیـد فــي 

ولمــا كانــت بهــذا التعریــف(ترمي إلــى إعــداد )٢(یــه الخبــرة التالیــة)معناهــا وفــي قــدرة المــرء علــى توج

النشئ لیحیا حیاة سعیدة كاملـة فالبـد إن یـتعلم النشـئ شـیئا عـن الحیـاة والبـد مـن تبـذل لـه المعونـة 

.)٣(عن الطریق الحیاة السعیدة الكاملة ووسیلة الوصول الیها)

تـي یحیاهـا الفـرد ولمـا كانـت التربیـة فأذن هي عملیة مستمرة تتناول جمیع نواحي الحیـاة ال

(یقصــد بهــا أن تكــون تنمیــة األفــراد  وتنشــئهم بیــة مبــادئ الشــرع اإلســالمي فأنــه المقصــودة هــي تر 

حســب المــنهج اإلســالمي بمــا یتضــمنه مــن عقائــد وأفكــار وممارســات عملیــة وتصــرفات وســلوكیات 

متمیز بأهدافه ووسـائله وأسـالیبه إسالمیة وبمعنى أخر تربیة الناس وتنشئتهم على ضوء اإلسالم ال

ســلوك اإلنســان هــدفها تطبیــق المــنهج اإللهــي  هووســائطه التربویــة ویعنــي ذلــك عملیــة تقــویم وتوجیــ

.)٤( على ضوء اإلسالم بالوسائل والطرق التي حددها النهج نفسه)

وسـیرته قـدوة لنـا لقولـه تعالى(لقـد كـان لكـم فـي رسـول ولما كانـت توجیهـات الرسـول 

وقوله تعالى(وما آتـاكم الرسـول )٥(  أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم األخر وذكر اهللا كثیرا)اهللا

.)٦( )االرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو 

ولمـــا كانـــت التربیـــة اإلســـالمیة بمعناهـــا الواســـع تشـــمل جمیـــع جوانـــب الحیـــاة لـــذا أن ســـیرة 

هـا تربیـة األطفـال ومـن المعلـوم أن قد اسـتوعبت جمیـع الجوانـب التـي تمـر مـن خاللالرسول 

التربیة تقوم علـى أسـاس القـیم واالعتقـاد الـدیني الحقیقـي یعكـس قیمـا علیـا وال نهائیـة وبـذلك یـرتبط 

فمن ذلك:)٧( هذا االعتقاد الدیني بالمثل العلیا التربویة وتطبیقاتها)

  ٥) البیومي:السباعي:التربیة وطرق التدریس/ص١(

  ٥) عسكر:محمد ریاض:التربیة وطرق التدریس/ص٢(

  ٢٧) المصدر السابق ص٣(

  ١٨ص من:العبادة وأثرها في تربیة النفس اإلنسانیةالمحمید:د.عبد العزیز بن عبد الرح) ٤(

  ٤) سورة األحزاب:األیة٥(

  ١٢التغابن:األیة) سورة ٦(

) الحلــــــــي: أحمــــــــد حقي:مجلــــــــة دراســــــــات عربیــــــــة وٕاســــــــالمیة:مقالة بعنــــــــوان التربیــــــــة والتعلــــــــیم فــــــــي الحضــــــــارة ٧(

  ١٩٨٢/عدد١٦٤اإلسالمیة:ص
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اختیار الزوجة الصالحة:.١
عــن عبــد اهللا  ابــن عمــر بــن لــك قولــه التــي ســوف تربــي األطفــال تربیــة جیــدة فمــن ذ

وقـال فـي حـدیث )١( قال (الدنیا متاع وخیـر متاعهـا المـرأة الصـالحة )العاص إن رسول اهللا 

(ما استفاد رجل بعد تقوى اهللا عـز وجـل مـن زوجـة أن رسول اهللا أخر عن أبي امامة 

هـا أبرتـه وان غـاب عنهـا نصـحته فـي صالحة إن أمرها أطاعته وان نظر إلیها سرته وان اقسم علی

( تــنكح المــرأة ألربــع خصــال لجمالهــا ومالهــا وخلقهــا ودینهــا فــاظفر وقــال )٢( نفســها ومالــه)

.)٣( بذات الدین والخلق تربت یداك)

بعد اختیار الزوجة الصالحة التي سوف یقع علیها عن ذلك نجد أن الرسول  ٍّفضال

لمــرأة صــالحة ســوف تربــي أوالدهــا تربیــة صــالحة ونجــد أن الرســول اإلنجــاب والتربیــة فــإذا كانــت ا

 الولـود الـودود فـاني مكـاثر بكـم  اكان یحرص علـى أن یكـون لألسـرة أوالد فكـان یقول(تزوجـو

 )٤( األنبیاء یوم القیامه)

خدیجـــــة أم  ةوقولــــه لعائشـــــة أم المــــؤمنین رضـــــي اهللا عنهـــــا حــــول أفضـــــلیة زوجتــــه الســـــید

عنهــا وهــي زوجتــه األولــى (قــد رزقنــي اهللا منهــا الولــد وحرمتمــوه) وفــي حــدیث المــؤمنبن رضــي اهللا

)٥( ولم یرزقك) دأخر (وما ذنبي إن رزقها اهللا الول

:استقبال والدة المولود.٢
فیـــؤذن فـــي إذنـــه الیمنـــى بعـــد إن تضـــع إالم طفلهـــا فقـــد كـــان یـــؤتى بـــه إلـــى الرســـول

ویقیم(أي الصالة )في أذنه الیسرى.

(أذن فــي أذن الحســن بــن علــي یــوم ولــد وأقــام فــي أن النبــي ن عبــاسعــن ابــ

فیمــا روي عــن البیهقــي فــي الشــعب مــن حــدیث ابــن علــي . ویقــول الرســول)٦( أذنــه الیســرى)

(مــن ولــد لــه مولــود فــأذن فــي أذنــه الیمنــى وأقــام فــي أذنــه الیســرى رفعــت عنــه أم عــن النبــي 

وسـر ذلـك ا ن یكـون أول مـا یسـمع الطفـل كلمـة التكبیـر لعظمـة أي لـم یصـب بـأذى )٧( الصبیان)

  ٣٨١) ألمنذري:عبد القوي:الترغیب والترهیب ص١(

) المصدر السابق ٢(

  ٢٢لمولود:ص) الجوزیة: ابن القیم محمد أبي بكر ألزرعي:تحفة المودود في أحكام ا٣(

  ٢٧٠ص ١،السهیلي:الروض األنف في شرح السیرة النبویة/ج ٢٣٨) ابن إسحاق:محمد:سیرة ابن إسحاق ص٤(

  ٢٧٠ص

  ٣٧) ابن القیم الجوزیة:تحفة المودود في أحكام المولود ص٥(

  ق) المصدر الساب٦(

) المصدر السابق٧(
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اهللا وكبریائه وشهادة أول ما یدخل به اإلسالم (وغیر مسـتنكر أن یصـل اثـر التـأذین إلـى قلبـه وان 

وفیه معنى أخر أن اإلسالم هو فطرة اهللا التي فطـر النـاس علیهـا سـابقة علـى تغییـر )١( لم یشعر)

من الحكم.یر ذلكالشیطان لها ونقله عنها وغ

ومـــن ثـــم تحنیـــك الولـــد أي أن الصـــبي الحـــدیث الـــوالدة كـــان یـــؤتى بـــه إلـــى النبـــي  فیقـــوم 

الصـبي مـن ذلـك بمثابـة أول مـا یـدخل فـم بتحنیكه أي یلوك التمر ثم یجعلها في فم الصـبي وكـان

فقـد روى مسـلم فـي صـحیحه عـن انـس ابـن مالـك (قـال ذهبـت بعبـد اهللا طعام هو ریـق النبـي

في عباءة یهنأ بعیرا له فقال ورسول اهللا ن أبي طلحة األنصاري حین ولد إلى النبي ب

لــي هــل معــك تمــر فقلــت نعــم فناولتــه تمــرات فألقــاهن فــي فیــه فالكهــن ثــم فغــر فــاه الصــبي یتلمظــه 

.)٢( وسماه عبد اهللا)

حملت انهاوقد روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبیه عن أسماء بنت أبي بكر

بعبد اهللا بن الزبیر بمكة قالت (وخرجنا وأنا متم فأتیت المدینة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتیت به 

فوضــعه فــي حجــره ثــم دعــا بتمــرة فمضــغها ثــم تفــل فــي فیــه فكــان أول شــيء دخــل رســول اهللا 

في اإلسالم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك علیه وكان أول مولود ولد جوفه ریق رسول اهللا

.)٣( ففرحوا به فرحا شدیدا ألنه قیل لهم أن الیهود قد سحرتكم فال یولد لكم)

یقــول مـــع وروى البخــاري عــن ســـلمان بــن عاصـــم الضــبي انـــه یقول(ســمعت النبـــي 

ثــم بعــد ذلــك یســمى الولــد وكــان الرســول )٤( الغــالم العقیقــة واهریقــوا عنــه دمــا وأمیطــوا عنــه األذى)

یة األوالد باألســماء الحســنة كمــا روى ســمرة ابــن جنــدب قــال (نهانــا رســول یحــث علــى تســم

وروى جــابر بــن عبــد )٥( أن نســمي رقیقنــا بأربعــة أســماء هــي افلــح وربــاح ویســار ونــافع)اهللا

اهللا أن رجال من األنصـار ولـد لـه غـالم فـأراد أن یسـمیه محمـد فسـأله فقـال (أحسـنت سـموا باسـمي 

.)٦( بكنیتي) اوال تكنو 

(إن أحـب أسـمائكم الـى اهللا وقد ذكر مسلم عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال قـال النبـي 

.)٧( عبد اهللا وعبد الرحمن)

  ٧٨٤،ص ٢١٤٤) مسلم:اإلمام أبي الحسن:صحیح مسلم حدیث رقم ١(

  ١١٥٦ص ٥٤٦٩خاري:صحیح البخاري حدیث رقم ) الب٢(

  ١١٥٧ص٥٤٧٢) المصدر السابق حدیث رقم ٣(

  ٧٨٢ص ٢١٣٦) مسلم:صحیح مسلم رقم الحدیث ٤(

) المصدر السابق٥(

) الصدر السابق٦(

  ٣٩٢ص ٢٩٤٧) ألمنذري: الترغیب والترهیب/حدیث رقم ٧(
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ـــد وقـــال رســـول اهللا  ـــد اهللا وعب ـــى اهللا عب ـــاء وأحـــب األســـماء إل (تســـموا بأســـماء األنبی

. )١( الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره )

عنها عن العقیقة (عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجاریة شاة وقالت عائشة رضي اهللا 

. )٢( واحدة)

:باألطفالرحمة الرسول .٣
بالعنایـة باألطفـال وخاصـة الن الصـبي الصـغیر وبعد أن یسمي الولد أمـر الرسـول 

الفضــل یكــون أكثــر مــن غیــره محتاجــا إلــى الرعایــة وٕاظهــار الشــفقة علیــه فقــد ذكــر الطبرانــي إن أم

وقالــت یارســول اهللا رأیــت كــأن فــي جــاءت إلــى رســول اهللا زوجــة العبــاس عــم الرســول 

   )٣( بیتي من أعضائك فقال خیرا تلد فاطمة وترضعیه)

فوضــعته فــي حجــره فبــال وولــدت حســنا أو حســینا فأرضــعته فجــاءت بــه إلــى النبــي 

ى فقالـت أبـق هـذا الثـوب اغسـله فقـال فضربت كتفه فقـال أوجعـت ابنـي رحمـك اهللا وفـي روایـة أخـر 

باألطفــال كــان الرســول ومــن رحمــة النبــي)٤( إنمــا یغســل بــول اإلنــاث وینضــح بــول الــذكور)

 یتعهد األطفال ویسأل عنهم ویتصابى لهم ویقـبلهم فقـد ذكـر البخـاري عـن أبـي هریـرة

تمیمي جالسـا فقـال األقـرع إن الحسن ابن علي وعنده األقرع ابن حابس القال(قبل رسول اهللا 

   )٥( ثم قال من ال یرحم ال یرحم)لي عشرة من الولد ماقبلت احد فنظر الیه الرسول

عنهمـا فـذكر أسـامة فقـال (كـان رسـول اهللاوذكر البخاري عن أسامة ابن زیـد 

اللهــم  یأخــذني فیقعــدني علــى فخــذه ثــم یقعــد الحســن ابــن علــي فخــذه األخــرى ثــم یضــمهما ثــم یقــول

.لمــا كــان یضــع الصــبیان فــي حجــره فقــد ذكــرت أم المــؤمنین عائشــة )٦( ارحمهمــا فــاني ارحمهمــا)

)٧( وضع صبیا في حجره یحنكه فبال علیه فدعا بماء فأتبعه)رضي اهللا عنها أن النبي 

  ٤٦) ابن القیم:تحفة المودود ص١(

  ٢٣-٢٢یر ص) الطبراني:/ المعجم الكب٢(

) المصدر السابق٣(

  ٢٣٩ص ٥٩٩٧) البخاري:صحیح البخاري حدیث رقم ٤(

  ١٢٤٠ص ٦٠٠٣) المصدر السابق حدیث رقم ٥(

  ١٢٤٠ص ٦٠٠٣) الصدر السابق حدیث رقم٦(

) المصدر السابق٧(
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. وأن هـذه )١( )وذكر أنس أبن مالك فقال (ما رأیت احـد ارحـم بالعیـال مـن رسـول اهللا

تجــاه األطفــال تجعــل الطفــل یشــعر باألمــان ویعطیــه مزیــدا مــن الثقــة مــة مــن رســول اهللالرح

تنمـو معـه هـذه الحالـة حتـى یصـبح عضـوا فعـاال فبنفسه ویشعر بأنه یعیش ضمن مجتمع یهتم به 

في المجتمع.

:لألطفالمالعبة الرسول . ٤
وده على العادات السـیئة یترك للصبي الحریة في اللعب بشرط عدم تعكان الرسول 

التي تضره وحتى ینشأ قویـا سـلیما معـافى وحتـى یشـبع الطفـل رغباتـه فـي اللعـب. نجـد إن الرسـول 

 لمـــا تـــزوج الســـیدة أم المـــؤمنین عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا وكانـــت صـــغیرة الســـن كانـــت تحـــب

نـه إولعـب حتـى لم یرد أن یحول بینها وبین ما تتطلبـه الطفولـة مـن لهـواللعب فأن الرسول 

.)٢(كان یسرب لها بنات األنصار للعب معها وكان هو یالعبها ویسابقها

وقد ذكر خالد ابن سعید عن أبیه عن أم خالد بنت خالد بنت سعید قالت أتیت رسـول اهللا 

 مع أبي وعلي قمیص اصفر فقال رسول اهللا (سنة سنة) قال عبـد اهللا وهـي بالحبشـیة

دعهـا ثـم قـال رسـول اهللا العب بخاتم النبوة فزبرنـي أبـي قـال رسـول اهللا الحسنة قالت فذهبت

(ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي قالت فبقیت حتى ذكر یعني من بقائها )٣(.

وقد كان القوم الذین لم یعرفوا قیمة للطفل قبل اإلسالم یتعجبـون مـن عمـل الرسـول 

فقـال ة أم ألمـؤمنین رضـي اهللا عنهـا فقالت(جـاء أعرابـي إلـى النبـي ،وقد ذكرت السـیدة عائشـ

)٤( أو املك لك إن نزع اهللا من قلبك الرحمة)(تقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال له النبي 

لألطفال أن الحسـن والحسـین أوالد السـیدة فاطمـة (رضـي ومن جملة رعایة الرسول 

صا على راحتهما غایة الحـرص وكـان یعـدهما بمثابـة أوالده الن حریاهللا عنها)،كان الرسول 

لم یعش له ولد فقد ذكر عبد اهللا ابن الزبیر فقال أنا أحـدثكم بأشـبه أهلـه بـه وأحـبهم الرسول 

ساجد فیركـب رقبتـه أو قـال ظهـره فمـا ینـزل حتـى الیه الحسن بن علي رایته یجيء والرسول 

ته وهو راكـع فیفـرج بـین رجلیـه حتـى یخـرج إلـى الجانـب األخر.وقـال یكون هو الذي ینزل .ولقد رای

.)٥( (انه ریحانتي في الدنیا)فیه الرسول 

،ابــن حنبل:مســند األمــام احمــد ابـــن  ٤١٢ص ١،الــبالذري: انســاب األشــراف ج ٤ص٨) ابــن ســعد:الطبقات ج١(

  ٩٩ص ٦ل/جحنب

  ١٢٣٨ص ٥٩٩٣) البخاري:صحیح البخاري حدیث رقم ٢(

   ١٢٣٩ص٥٩٩٦) البخاري:صحیح البخاري حدیث رقم ٣(

  ٣٤ص٣،الطبراني:المعجم الكبیرج٢٣) الزبیري:نسب قریش ص٤(

  ٣٢ص٣) الطبراني:المعجم الكبیرج٥(
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إلى طعـام دعـوا الیـه فـإذا ذكر أبو یعلى بن العامري أنهم خرجوا مرة مع رسول اهللا 

ههنا وههنا فبسط یده فجعل الغالم یفر یلعب مع الصبیان فأستقبل رسول اهللا حسین 

حتى أخذه فجعل احد یدیه في عنقه واألخرى في فأس رأسه ثم اعتنقه فیضاحكه رسول اهللا 

)١( فقبله ثم قال (حسین مني وأنا من الحسین أحب اهللا من أحب حسینا سبط من األسباط)

على  ما رواه أبو هریرة قال وقف رسول اهللا ومن جملة مداعبته للحسن والحسین 

طمة فسلم على فخرج الیه الحسن أو الحسین فقال له رسول اهللا بیت فا

واخــذ بإصــبعیه فرقــى علــى عاتقــه ثــم خــرج األخــر الحســن أو ارق بابیــك أنــت عــین بقــة 

(مرحبـا بـك ارق بابیـك أنـت عـین بقة)وأخـذ الحسین مرتفعة إحدى عینیه فقـال لـه رسـول اهللا 

بأقفیتهما حتى وضع أفواههما على فیه سول اهللا بإصبعیه فاستوى على عاتقه األخر واخذ ر 

.)٢( ثم قال (اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من یحبهما)

(أما حسن وحسین ومحسن  فإنما سماهم رسـول اهللا وقد ذكر علي ابن أبي طالب 

(وعق عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنهما وأمر بهم فسروا وختنوا )٣(

أي یتواضــع ویتصــاغر     )٤( یقــول (مــن كــان لــه صــبي فلیستصــب)وكــان رســول اهللا

وینزل إلى مستوى الصبي

العدل بین األوالد:. ٥
ولـد علـى  ربمالعبة األوالد بل كان یوصي بالعدل بیـنهم وال یـؤثولم یكتف الرسول 

عـالى (وٕاذا بشـر خر وال یفضل الولد على البنت في مجتمع كان یـؤثر البنـین علـى البنـات لقولـه تآ

احــدهم بــاألنثى ظــل وجــه مســودا وهــو كظــیم یتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بشــر بــه أیمســكه علــى 

.)٥( هون أم یدسه في التراب)

بالمساواة في العطاء بین األوالد روى الشعبي قال سمعت النعمان وقد أمر الرسول 

نـت رواحـه ال أرضـى حتـى نشـهد ابن بشیر قال تصدق علي أبي  ببعض ماله فقالت أمي عمـرة ب

لیشـــهده علـــى صـــدقتي فقـــال لـــه رســـول اهللافـــأنطلق أبـــي إلـــى النبـــي رســـول اهللا 

  ٤٩ص٣) المصدر السابق ج١(

  ٢٩ص٣) المصدر السابق ج٢(

-ھ١٤٠٢لسـنة  ٢لة الطفل في التراث العربي:مجلـة دراسـات عربیـة إسـالمیة عـدد ) محفوظ:د.حسین علي:مقا٣(

  ٣٤٧م ص١٩٨٢

  ٨٥) سورة النمل:األیة٤(

  ٥٨٢ص١٦٢٣) مسلم:صحیح مسلم:حدیث رقم ٥(
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فرجع أبي فرد تلك الصدقة)–(أفعلت هذا بولدك كلهم ) قال ال قال( اتقوا اهللا واعدلوا في أوالدكم 
)١(.

 ا(ساوو یعا، وقال خر فیساوي بینهم جمآال یمیز بین صبي و وكان رسول اهللا 

بین أوالدكم في العطیة فلو كنت مفضال احد لفضلت النساء)    

لما بشر بوالدة ابنته فاطمة رضي اهللا عنها قال(ریحانـة أشـمها ولذ نجد أن الرسول 

.)٢( وأجرها على اهللا)

بــن وهنــاك الكثیــر مــن األحادیــث التــي تخــص تربیــة البنــات واالعتنــاء بهــن منهــا مــا ذكــره ا

 -أي الـذكور-قال (من كانت له أنثى ولـم یئـدها ولـم یهنهـا ولـم یـؤثر ولـدهعباس عن النبي 

.)٣( علیها ادخله اهللا الجنة)

ومن جملة ما روي عن عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنها أنها قالت (دخلـت علـي امـرأة 

ا إیاهـا فقسـمتها بـین ابنتیهـا ومعها أبنتان لها تسال فلم نجـد عنـدي شـیئا غیـر تمـرة واحـدة فأعطیتهـ

ولم تأكل شیئا ثم قامت فخرجت فدخل النبي علینا فأخبرته فقال (من ابتلي من هذه البنات بشيء 

.)٤( كن له سترا من النار)

وذكــرت الســیدة عائشــة أم المــؤمنین رضــي اهللا عنهــا حــدیثا أخــر فــي هــذا المجــال فقالــت 

متهما ثالث تمرات فأعطت كل واحـدة مـنهم تمـرة ورفعـت (جاءتني  مسكینة تحمل أبنتین لها فأطع

إلى فیها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التـي كانـت تریـد أن تأكلهـا بینهمـا فـأعجبني 

فقـال (أن اهللا قـد أوجـب لهـا الجنـة وأعتقهـا بهمـا مـن شأنها ّفذكرت الذي صنعت لرسـول اهللا 

.)٥( النار)

فــي الترغیـــب فــي تربیـــة البنــات واإلنفـــاق علــیهم وعـــد ذلـــك یـــثداألحاوهنــاك الكثیـــر مــن 

بمثابة وقایة له من النار.

(من كان لـه ثـالث بنـات او ثـالث قال قال رسول اهللا عن أبي سعید ألخدري 

.)٦( أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى اهللا فیهن فله الجنة)

ب األطفال:. حسن تأدی٦

  ٩١) الجزائري:أبو بكر جابر:منهاج المسلم ص١(

  ٤٣٨ص٢) ابن عبد ربه:العقد الفرید:ج٢(

  ٣٩١ص٢٩٤١لترغیب والترهیب:حدیث رقم ) ألمنذري:عبد العظیم بن عبد القوي:ا٣(

  ٥٨٢ص ١٤١٨) البخاري:صحیح البخاري حدیث رقم ٤(

   ٣٩٠ص٢٩٣٥) ألمنذري:الترغیب والترهیب حدیث رقم ٥(

  ٣٩٠ص٢٩٤٠) المصدر السابق:حدیث رقم٦(
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یوصـــي مـــن خـــالل توجیهاتـــه وتربیتـــه لألطفـــال بحســـن تـــربیتهم حتـــى كـــان الرســـول 

نواة صالحة لبنـاء المجتمـع وعـد تربیـة الطفـل خیـر مـن التصـدق بصـاع فقـد ذكـر جـابر بـن  ایكونو 

.وفــي  )١( (الن یــؤدب الرجــل ولــده خیــر مــن أن یتصــدق بصــاع)عــن الرســول ســمرة 

(مــا نحــل والــد ولــد أفضــل مــن أدب حســن)وعن ابــن عبــاس عــن ول خــر قــال الرســآحــدیث 

.)٢( قال (أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم)النبي 

ومن جملة تربیة األوالد نجد أن آیات القـران الكـریم واضـحة فـي هـذا المجـال وخاصـة فـي 

زلـة الجهـاد فـذكر األبنـاء بإطاعـة والـدیهم وعـد ذلـك بمنسورة اإلسراء ولقمان وأوامـر الرسـول 

فأســتأذنه فــي الجهــاد فقــال(احي عبــد اهللا بــن عمــر أبــن العــاص قــال جــاء رجــل إلــى النبــي 

فقـال أبایعـك علـى .وروى مسلم قال (اقبل رجـل إلـى النبـي )٣( والداك قال نعم ففیهما جاهد)

ل فتبتغـي األجـر الهجرة والجهاد ابتغي األجر في اهللا قال(فهل من والدیك احد حي قـال كالهمـا قـا

.)٤( من اهللا قال نعم قال فارجع إلى والدیك فأحسن صحبتهما)

عـــن رســـول اهللا وهنـــاك أحادیـــث كثیـــرة فـــي هـــذا المجـــال منهـــا مـــا رواه ابـــن عمـــر

،فجعـل عقـوق الوالـدین مـن )٥( قال(ثالثة ال ینظر إلیهم یوم ألقیامه العاق لوالدیـه والـدیوث والرجلـة)

ال ینظـر اهللا إلـى صـاحبها یـوم ألقیامـه وال یـدخل الجنـة حیـث تكـررت فـي هـذا الكبائر التي بسببها 

الحدیث مرتین.

یعــّود األطفــال علــى تعلــم الصــدق ویــأمر أهلهــم بتعلــیمهم ذلــك مــن وكــان رســول اهللا 

إلــى بیتنـا وأنــا صــغیر الســن فــذهبت نعومـة أظفــارهم قــال عبــد اهللا بـن عــامر جــاء رســول اهللا 

(مـــا أردت أن تعطیـــه قالـــت أردت أن ي تعـــال حتـــى أعطیـــك فقـــال النبـــي أللعـــب فقالـــت أمـــ

.)٦( أعطیه تمرة فقال لو لم تفعلي لكتبت علیك كذبة)

تعلیم األطفال الصالة:.٧

  ٣٩٣ص٢٩٥٤) المصدر السابق حدیث رقم ١(

  ٣٩٣ص٢٩٥٥) المصدر السابق حدیث رقم٢(

  ٤٧٥ص٢٦٤٩ ) الصدر السابق حیث رقم٣(

  ٩١٤ص٢٥٤٩) مسلم:صحیح مسلم حدیث رقم ٤(

  ٤٧٩ص٣٦٨٢) ألمنذري:الترغیب والترهیب حدیث رقم ٥(

سـنة  ٣١مجلـد  ٨-١) االستانبولي: محمد مهدي:مقالة التربیة اإلسالمیة:مجلة التمـدن اإلسـالمي/عدد األجـزاء ٦(

  ١٢٥ص١٩٦٤سنة 



لألطفالملخص تربیة الرسول 

٢٦٠

أكـــد اهللا ســـبحانه وتعـــالى علـــى الصـــالة فقـــال فـــي ســـورة لقمـــان (یـــابني أقـــم الصـــالة وأمـــّر 

ولمــا  كانــت )١( ابك إن ذلــك مــن عــزم األمــور)مــا أصــ ىبــالمعروف وأنــه عــن المنكــر وأصــبر علــ

الصالة ألصلة بین العبد وربه وهي من األركان األساسیة فـي اإلسـالم وهـي عمـود الـدین كمـا ورد 

(علمـوا الصـبي الصـالة فقد ذكر سیرة بن معبد الجهني قال قال رسول اهللا عن النبي 

و داود والترمذي.رواه أب)٢( لسبع سنین واضربوه علیها لعشر سنین)

یصلي في بیته وقوله تعالى (وأمر اهلك بالصالة واصطبر علیها)وقد كان الرسول 

لیال ویعلم أهله الصالة وقراءة القران.

(فقالــت مــالكم وصـــالته كــان ینــام قــدر مـــا فقــد ســئلت أم ســلمة عــن قـــراءة الرســول 

فــإذا هــي  -أي توصــف-قرأتــه صــلى ویصــلي قــدر مــا ینــام ثــم ینــام قــدر مــا صــلى ثــم تنعــت لــه 

.)٣( مفسرة حرفا حرفا)

قـدر مـا یسـمعه مـن فـي الحجـرة ومـن وعن ابن عبـاس قال(كانـت قـراءة الرسـول اهللا 

.)٤( في البیت)

تعلیمھم القراءة والكتابة:.٨
شــجع اإلســالم علــى القــراءة والكتابـــة وطلــب العلــم لــذا نجـــد أن أول ســورة كانــت اقــرأ وقـــد 

من اآلیات التي ذكرت فیها كلمة الكتابـة والدراسـة وكلمـة العلـم ولـذا نجـد أن الرسـول وردت الكثیر

.حرص على أن یتعلم الطفل القراءة والكتابة

وان یفدوا أنفسـهم بـأن یعلـم كـل مـنهم  ایأمر أسرى بدر الذین لم یستطیعو ولذا نجده 

فبقول (وكان من األسرى من یكتب ولـم عدد من صبیان المسلمین القراءة والكتابة فیذكر السهیلي

یكــن مــن األنصــار احــد یحســن الكتابــة وكــان مــنهم مــن ال مــال لــه فیقبــل منــه أن یعلــم عشــرة مــن 

.)٥( الغلمان الكتابة ویخلى سبیله فیومئذ تعلم زید أبن ثابت في جماعة من غلمان األنصار)

وأنــا ابــن اهللا قــال (تــوفي رســول ذكــر ابــن ســعید ابــن جبیــر عــن ابــن عبــاس 

.)٦( عشر سنین وقد قرأت المحكم)وفي حدیث أخر قال والمحكم قال(المفصل)

  ١٧-١٦) سورة لقمان:األیة١(

  ٧٦) النووي:ریاض الصالحین:ص٢(

  ١٨٢) األصفهاني:أخالق النبي ص٣(

  ٨٤ص١) ألسهیلي:الروض األنف في شرح السیرة النبویة ج٤(

  ١٠٧٤ص٥٠٣٥) البخاري:صحیح البخاري:حدیث رقم ٥(

  ٤٥٨) البالذري:فتوح البلدان/ص٦(



ظافر عبد النافع

٢٦١

كمــا ســبق لحفصــة أم المــؤمنین رضــي اهللا عنهــا زوجــة النبــي أن تعلمــت القــراءة والكتابــة 

.)١( على ید الشفاء الیدویة بطلب من الرسول 

أسـمه ویعلمـه الكتابـة ویزوجــه أذا (مـن حـق الولـد علـى والــده ثالثـة أن یحسـن وقـال 

.)٢( بلغ)

ولــذا نجــد أن الطفــل أذا تعلــم القــراءة والكتابــة ســوف یســهل علیــه قــراءة القــران وتنمــو معــه 

موهبة حب العلم والمعرفة فتصبح جزء من حیاته 

تعلیم األطفال آداب الطعام:.٩
ذا كبر الطفل تكبر وتعویدهم على العادات الحسنة حتى أومن جملة تربیة الرسول 

معــه هــذه العــادات وتتأصــل فــي نفســه حتــى تصــبح جــزء ممــا تعــود علیــه فــي حیاتــه فقــد ذكــر أبــي 

بعــد زواج الرســول حفــص عمــر أبــن أبــي ســلمه أبــن عبــد األســد الــذي تربــى فــي بیــت النبــي 

 مــن أمــه أم المــؤمنین رضــي اهللا عنهــا أم ســلمة فقــال كنــت غالمــا فــي حجــر الرســول

(یــا غــالم ســم اهللا تعــالى نــت یــدي تطــیش فــي الصــفحة (أي إنــاء الطعــام فقــال رســول اهللاوكا

فما زالت تلك طعمتي بعد.)٣( وكل بیمینك وكل مما یلیك)

األطفال على العب والریاضة:تشجیع الرسول .١٠
تقویــة المســلمین بشــتى الوســائل ومــن ذلــك أعطــى أولــى اإلســالم وخاصــة الرســول 

الم الناحیــة الجســمیة األهمیـة الكبیــرة ولمــا ذلــك مـن أهمیــة فــي إعـداد القــوة لمواجهــة متطلبــات اإلسـ

الحیاة ألن المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف

المســـلمین علـــى اللعــــب كمـــا ورد ذلـــك فـــي بعــــض األحادیـــث لـــذلك شـــجع الرســــول 

فــي ذلــك منهــا مــا رواه قــیس والریاضــة والســباحة والرمایــة وركــوب الخیــل ولقــد وردت عــدة أحادیــث

أبــن حــازم ومعــه رجــال مــن أصــحاب النبــي قــال هكــذا أمرنــا رســول اهللا قــال (أمرنــا أن نعلــم أوالدنــا 

.)٤( ن)آالرمایة والقر 

  ٢٤٧ص٢٤) الطبراني:المعجم الكبیر ج١(

ــــة فــــي مجلــــة دراســــ٢( ات عربیــــة اســــالمیة الســــنة الثانیــــة ) محفوظ:د.حســــن علي:الطفــــل فــــي التــــراث العربي/مقال

  ٣٤٤ص٢عدد  ھ١٤٠٢-م١٩٨٢

  ٧٦) النووي:ریاض الصالحین ص٣(

  ٢٢١ص١) الطبراني:المعجم الكبیر ج٤(



لألطفالملخص تربیة الرسول 

٢٦٢

عائشة رضي اهللا عنها فسبقته مرة وسبقها مرة أخـرى فقـال (هـذه وقد سابق الرسول 

.)١( بتلك)

نفقة األسرة على أوالدھا:.١١
نفقة األسرة علـى أوالدهـا بمنزلـة الجهـاد فـي سـبیل اهللا وذلـك حتـى ینشـأ لرسول عد ا

األطفــال ویتربــون تربیــة صــحیحة وســلیمة ویبتعــدون عــن العــادات الســیئة التــي قــد تضــر بالطفــل 

الطفــل اذا  روصــحته النفســیة ومعشــیته صــمن المجتمــع كالســرقة والغــش والكــذب والخــداع وال ینظــ

ــذا شــجع الرســول كــان محتاجــا إلــى غیــر  رب األســرة أن ینفــق علــى ه نظــرة ملئوهــا الحســد ل

(أذا أنفــق المســلم نفقــة علــى أهلــه وهــو یحتســبها كانــت لــه عائلتــه ومــن ذلــك قــول الرســول 

.)٢( صدقة)

وأراد أن یتصدق بمالـه كلـه قـال لـه الرسـول وجاء سعد ابن أبي وقاص إلى الرسول 

٣( ن تدع ورثتك أغنیاء خیرا من تدعهم عالة یتكففون الناس)( الثلث والثلث كثیر أ(.

(أفضـل دینـار ینفقـه الرجـل عن أبي عن أبي أسماء عن ثوبـان قـال قـال رسـول اهللا 

ینفقــه علــى عیالــه ودینــار ینفقــه الرجــل علــى دابتــه فــي ســبیل اهللا ودینــار ینفقــه علــى أصــحابه فــي 

عیال ثم قال أبو قالبة وأي رجل أعظم أجرمن رجل ینفقه على .قال أبو قالبة بدأ بال)٤( سبیل اهللا)

عیال صغار یعفهم أو ینفعهم اهللا به ویغنیهم.

(دینــار أنفقتــه فــي ســبیل اهللا ودینــار أنفقتــه فــي وعــن أبــي هریــرة قــال قــال رســول اهللا 

علــى رقبــة ودینــار تصــدقت بــه علــى مســكین ودینــار أنفقتــه علــى أهلــك أعظمهــا أجــرا الــذي أنفقتــه 

.)٥( أهلك)

وروت عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنها أن هند بنت عتبة زوجـة أبـي سـفیان (قالـت یـا 

ال مـا أخـذت منـه وهـو ال إرسول اهللا إن أبـا سـفیان رجـل شـحیح ولـیس یعطینـي مـا یكفینـي وولـدي 

.)٦( یعلم فقال خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف)

،أبــــــــــــن ســــــــــــعد:الطبقات الكبــــــــــــرى  ٣٩ص٦أبــــــــــــن حنبــــــــــــل: المســــــــــــند:ج ٣٨ص ٢٣) المصــــــــــــدر الســــــــــــابق ج١(

  ٤١٦ص١،البالذري:أنساب االشرافج٤٠ص٨ج

  ١١٣٥ص٥٣٥١م ) البخاري:صحیح البخاري:حدیث رق٢(

  ١١٣٥ص٥٣٥٤) المصدر السابق:حدیث رقم ٣(

  ٣٣٢ص٩٩٤،مسلم:صحیح مسلم حدیث رقم ٣٨٨ص٢٩١٥) ألمنذري:الترغیب والترهیب:حدیث ٤(

  ٣٨٨ص٩١٤،مسلم:صحیح مسلم حدیث رقم ٣٨٨ص٢٩١٤) ألمنذري:الترغیب والترهیب:حدیث ٥(

  ١١١٨ص٥٣٦٤) البخاري: صحیح البخاري :حدیث رقم ٦(



ظافر عبد النافع

٢٦٣

تشمل جمیع نواحي الحیاة حتى یكبر الولد ویصبح لألوالد  وبذا تكون تربیة الرسول 

قادرا على مباشرة أمور الحیاة معتمدا على نفسه ومستلهما المنهج النبوي في حیاته حتى یسـتطیع 

أن یساهم مساهمة فعالة في بناء مجتمعه وأمته ودولته ویكون المجتمع مجتمعا سلیما معافى مت 

جتمعات األخرى.كل أألمور السیئة التي تنخر في باقي الم

أسماء المصادر والمراجع 
القران الكریم-١

:ســـیرة أبـــن إســـحاق/تحقیق محمـــد حمیـــد ھ١١٥أبـــن إســـحاق:محمد أبـــن إســـحاق أبـــن یســـار/ ت-٢

  م١٩٨٧-ھ١٤٠٢اهللا/المغرب /الرباط 

ضـــبطه وحققـــه طـــه عبـــد ھ٢٥٦-١٩٤البخاري:محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة -٣

م/مجلد واحد٢٠٠٣-ھ ١٤٢٣یمان/القاهرة الرؤوف سعد/مكتبة اإل

  م٨٩٢-ھ ٢٨٩البالذري: احمد بن یحیى بن جابر/ت -٤

  م١٩٥٩ط/دار المعارف/ مصر  ١أنساب األشراف/ج

  م١٩٥٢:القاهرة ٢البالذري: احمد بن یحیى بن جابر/فتوح البلدان/مكتبة الهالل ط-٥

مطبعة أبي الهول/مصر:د.تبیومي:السباعي التربیة والتدریس واتصالهما بعلم النفس -٦

ــــة/بیروت/ط-٧ ــــة المعــــارف الحدیث -ھ ١٣٩٥ /٨الجزائري:أبــــو بكــــر جابر:منهــــاج المســــلم :مكتب

  م١٩٧٦

الجوزیــة: شـــمس الـــدین أبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب ألزرعـــي بـــن القـــیم /تحفـــة -٨

 ١٤٢٣عصــریة/المـودود فـي أحكـام المولود/حققــه وخـرج أحادیثه:حسـان عبــد المنـان المكتبـة ال

  م٢٠٠٣-ھ

م/نســب قــریش تحقیــق ٨٥٠-ھ ٢٣٦الزبیري:ابــو عبــد اهللا مصــعب بــن عبــد اهللا بــن مصــعب ت-٩

  م١٩٥٣لیفي بروفنسال :طبع دار المعارف مصر طبعة أولى 

:الطبقـات الكبـرى أعـد فهارسـها عبـد اهللا ھ ٢٣٠أبن سعد:محمد بـن سـعد بـن منبـع الزهـري ت-١٠

  م١٩٩٦-ھ ١٤١٧عربي بیروت طبعة اولى/عبد الهادي:دار أحیاء التراث ال

الســـــهیلي:أبي القاســـــم عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن أحمـــــد بـــــن أبـــــي الحســـــن الخثعمـــــي -١١

م/الــروض األنــف فــي شــرح الســیرة النبویــة وبهامشــه ١١٨٥-١١١٤/ھ ٥٨١-٥٠٨الســهیلي/

  م١٩٧٢رة السیرة النبویة البن هشام:تحقیق طه عبد الروؤف سعد/مكتبة الكلیات األزهریة القاه

-ھ ٣٦٩األصــــفهاني:أبو عبــــد اهللا محمــــد بــــن محمــــد بــــن جعفــــر بــــن حیــــان األصــــفهاني ت-١٢

وآدابـه/تحقیق احمـد محمـد موسـى/مكتبة النهضـة المصــریة م:كتـاب أخـالق النبـي ٩٧٩

  م١٩٧١



لألطفالملخص تربیة الرسول 

٢٦٤

م/المعجم ٩٧٠-٨٨٣/ھ ٣٦٠-٢٦٠الطبراني:الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني -١٣

حقیق:محمد بن عبد المجید السلفيجزء ت٢٥الكبیر:

/العقـد الفریـد /تحقیـق ھ٣٢٨أبن عبد ربه :ابن عمر احمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي ت-١٤

  م١٩٥٣-ھ ١٣٧٢احمد أمین وجماعته/مطبعة لجنة التألیف والنشر/القاهرة/

/صــــــحیح ھ٢٦١-٢٠٤مســــــلم:أبي الحســــــین بــــــن حجــــــاج بــــــن مســــــلم القشــــــیري النیســــــابوري/-١٦

  م٢٠٠٧-ھ ١٤٢٨ ١/طبع دار الغد الجدید/القاهرة/طمسلم/مجلد

المحمید:د.عبـد العزیـز بــن عبـد الرحمن/العبـادة وأثرهــا فـي تربیـة الــنفس اإلنسـانیة/طبع ونشــر -١٧

  م ٢٠٠١- ھ ١٤٢٢  ١وزارة الشؤون اإلسالمیة/المملكة العربیة السعودیة/ط

مشـتملة رغیـب والترهیـب طبعـة /التھ ٦٥٦-٥٨١ألمنذري:الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي  -١٨

  م٢٠٠١- ھ ١٤٤٢على تحقیقات ناصرالدین األلباني دارأبن الهیثم القاهرة ط أولى 

ر/ریــــــــاض الصــــــــالحین مــــــــن كــــــــالم ســــــــید ٦٧٦النووي:أبــــــــو زكریــــــــا یحیــــــــى بــــــــن شــــــــرف ت-١٩

المرسلین/المكتبة األهلیة بیروت:د.ت

البحوث والمقاالت
ـــــــــة بعنوان:\د.االســـــــــتانبولي/محمد -١ ـــــــــة التمـــــــــدن مهدي/مقال كیـــــــــف یعـــــــــالجون مشـــــــــكالتنا: مجل

/دمشق/سوریا١٢٥ص١٩٦٤لسنة  ٣١/مجلد ٣٢-٢٥اإلسالمي:كلمات األعداد 

محفوظ/د.حســین علي/مقالــة بعنوان:الطفــل فــي التــراث العربــي مجلــة دراســات عربیــة إســالمیة -٢

  ٣٤٤م/بغداد/ص١٩٨٢/ھ ٢/١٤٠٢/السنة٢عدد

والتعلــیم فــي الحضــارة العربیــة اإلســالمیة /مجلــة الحلي/احمــد حقــي الحلــي مقالــة بعنوان:التربیــة-٣

    ١٦١م بغداد ص١٩٨٢/ھ ١٤٠٢/السنة الثانیة/٢دراسات عربیة أسالمیة عدد


