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  :ص الدراسةلخستم
 )مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة.(  
   دف هذه الدراسة إىل بيان املقصود من االستقامة يف اإلسالم
يف حتقيق جوانب االستقامة لدى  املسلمة بيان مسؤوليات األسرةو، وأمهيتها يف حياة األوالد

، معرفة خمتلف األساليب التربوية اليت تتبعها األسرة يف تربية األوالد على االستقامةو، األوالد
وذكر ، ودف أيضاً إىل الوقوف على آثار االستقامة يف حتصني األوالد من االحنرافات املختلفة

بعض التطبيقات التربوية لالستقامة من خالل استعراض بعض النماذج من أسر ربت أوالدها 
األوالد على االستقامة على مستوى األسرة  ةوأخرياً توضيح اآلثار التربوية لتربي.ستقامة على اال
  .واتمع

 ستخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يقوم على وصف وتفسري قضايا ا
ت من خالل اآليا ةوإظهار مسؤوليات األسرة اليت تلتزم ا يف تربية األوالد على االستقام، البحث

خمتلف األسس  وبيان .واألحاديث وكالم العلماء الربانيني الذين امتثلوا االستقامة يف أقواهلم وأفعاهلم 
وخمتلف اآلثار التربوية املترتبة ، واألساليب اليت تتبعها األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة

املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة  مع حماولة وضع الطرق العملية اليت تتبعها األسرة. على ذلك
  .يف خمتلف اجلوانب

  : الباحث من خالل هذه الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها ما يلي وقد توصل
وأا ال ميكن أن ، أن لألسرة املسلمة دور مهم وكبري يف تربية األوالد على االستقامة -

  .ألسرة التربوية اليت بينتها التربية اإلسالميةتقوم مبسؤوليتها هذه إال إذا توفرت فيها شروط ا
  .أن االستقامة مبفهومها الصحيح هي أهم شيء يف حياة األوالد -
أن مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة ال بد أن تكون شاملة جلميع  -

  .اجلوانب التربوية
عظيمة واملتمثلة يف تربية األوالد على أن جناح األسرة املسلمة يف القيام مبسؤوليتها ال -

   .االستقامة رهني باستخدامها لألساليب التربوية املناسبة
  . اتمعات، واألسر، أن الستقامة األوالد آثاراً عظيمة على مستوى األفراد -



  :ختم الدراسة جبملة من التوصيات واملقترحات أمهها ما يلي الباحث نمث إ
  .ني خمتلف الوسائط التربوية يف تربية األوالد على االستقامةأن يكون هناك تعاون ب -
حىت يكونوا على دراية ، القيام بدورات تعليمية وتثقيفية للشباب املقبلني على الزواج -

  .بالسبل الكفيلة بتربية األوالد على االستقامة
  .إجراء مزيد من الدراسات املكتبية وامليدانية املتعلقة باالستقامة  -
  



 
    

 
٦

 

ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن   ، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إن احلمد هللا    
وأشهد أال إله إال ، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً، هو املهتدمن يهده اهللا ف، سيآت أعمالنا

  .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وبعد، اهللا وحده الشريك له
ويوفقهم ملا ، فهو الذي يرزقهم ويهديهم، تعد وال حتصى ال، فإن نعم اهللا على عباده كثرية    

إذ هم مثرة احلياة وزينة ، ة األوالدومن أعظم تلك النعم نعم، يصلح أحواهلم ويرتب معاشهم 
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 اخاصة إذا كانو، وون املصائب واهلموم، وتستنري البيوت، وم يتقوى رباط األسرة، الوالدين
إذ بذلك يعم النفع م على أنفسهم  ووالديهم و سائر ، Uق اهللا صاحلني مستقيمني على طري

  .اتمع
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و لَهعدحٍ يال١( "ص(.  
الوجهة الصحيحة اليت  وتوجيهها ،وعليه فالواجب على اآلباء شكر هذه النعمة العظيمة   

أداء لألمانة من ، على االستقامة الشرعية والدوبذل قصارى اجلهد يف تربية األ، rيرضاها اهللا 
ألن االستقامة هي اليت جتعل الولد فرداً صاحلاً يف أسرته  ؛لألوالد من جهة أخرى حفظاًجهة و

كُلُّكُم راعٍ ": rال رسول اهللا ق ،حقوق اهللا عليه وحقوق والديه مؤدياً ،ألمته نافعاً ،وجمتمعه
ومن هنا كانت مسؤولية األب جتاه أوالده اإلنفاق  ،احلديث )٢("كُم مسئُولٌ عن رعيتهوكُلُّ

                                                
 ،١٦٣١: رقم، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصية، الصحيح :لم بن احلجاجمس) ١(

)٣/١٢٥٥.(   
، ٨٥٣: رقم، باب اجلمعة يف القرى واملدن، كتاب اجلمعة ،اجلامع الصحيح :حممد بن إمساعيل، البخاري) ٢(

: رقم، ام العادل وعقوبة اجلائرباب فضيلة اإلم، كتاب اإلمارة ،الصحيح :ومسلم بن احلجاج، )١/٣٠٤(
٣/١٤٥٩(، ١٨٢٩(،. 
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 والدهايستقي منه أ أما األم فعليها أن تكون منبعاً، والرعاية والتعليم والتأديب وغري ذلك
  .األخالق الفاضلة والشيم الكرمية

ت أنه من األمهية مبكان أن تكون هناك دراسة علمية مستندها الكتاب لذلك رأي
مع االستفادة من الدراسات واألحباث املختلفة اليت هلا عالقة ، والسنة وعمل سلف األمة

 ،اهلدف منها توجيه األسرة املسلمة يف هذه املهمة العظيمة املنوطة ا، خبدمة هذا املوضوع
جزاه اهللا –وجدت عند مشريف ، فية عمل هذه الدراسةوتنقيب عن كي، وبعد طول حبث

حيث اقترح علي أن أكتب عن ، ملبياً لرغبيت -حفظه اهللا-وكان ، طلبيت -خرياً
فاستعنت باهللا تعاىل ، )مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة(

  .يف قسم التربية وعزمت على كتابة هذه الدراسة كبحث لنيل درجة العاملية املاجستري
 

  :وهو، هدف رئيس يهدف البحث إىل حتقيق
والذي  ،إيضاح وتفصيل مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة

  :تندرج حتته األهداف التالية
  .إلسالم وأمهيتها يف حياة األوالدبيان املقصود من االستقامة يف ا .١
 .قيق جوانب االستقامة لدى األوالديف حت لمةاملس بيان مسؤوليات األسرة .٢
 .يف تربية األوالد على االستقامة املسلمة معرفة خمتلف األساليب التربوية اليت تتبعها األسرة .٣
 .األوالد من االحنرافات املختلفة الوقوف على آثار االستقامة يف حتصني .٤
ن أسر ربت لنماذج مذكر بعض التطبيقات التربوية لالستقامة من خالل استعراض بعض ا .٥

 .أوالدها على االستقامة
  . األوالد على االستقامة ةتوضيح اآلثار التربوية لتربي .٦

 
:التايليتضح موضوع البحث من خالل التساؤل الرئيس  

  ما مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة؟
  :تاليةفرع عنه األسئلة الفرعية الوالذي تت
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  ؟ما مفهوم االستقامة وما أمهيتها .١
  ؟ لدى األوالد ما  مسؤوليات األسرة يف حتقيق جوانب االستقامة .٢
  ما األساليب التربوية اليت تتبعها األسرة يف تربية األوالد على االستقامة؟ .٣
 ما أثر االستقامة يف حتصني األوالد من االحنرافات املختلفة؟ .٤
  األوالد على االستقامة على مستوى األسرة؟  ما التطبيقات التربوية لتربية .٥
  لتربية األوالد على االستقامة؟  ةما اآلثار التربوي .٦

 
، إن هذا املوضوع يف نظري من أهم املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا بالبحث

قد ، ب كثريةوذلك ألسبا، وبيان موقف التربية اإلسالمية منها بياًنا واضحاً، والتفصيل
  :وأضيف إليها، قدمت بعضها

بالغ األثر ، - باعتبارها النواة األوىل لبناء جمتمع مترابط مستقيم- أن لألسرة املسلمة  .١
ويعمل بتعاليم ، نبياً rومبحمد ، جليل يؤمن باهللا رباً، واألمهية يف اإلعداد والتنشئة

 .االحنرافات املهلكة وجيانب مجيع أنواع، Uويستقيم على طريق اهللا ، دينه السمحة
وهذا ما حتتاج إليه األسرة املسلمة يف القيام ، أن االستقامة شاملة جلميع جوانب التربية .٢

 .مبسؤليتها التربوية جتاه األوالد
تشمل ، أين مل أعثر حسب اطالعي القاصر على دراسة علمية تأصيلية تفصيلية .٣

 .عرب خمتلف األعمار، بيف مجيع اجلوان، مشوالً كامالً، موضوع تربية األوالد
الذي ، رغبيت يف إبراز كمال التربية اإلسالمية من خالل بيان أصالتها يف هذا املوضوع .٤

 .وتضاربت حوله األفكار، اختلفت فيه اآلراء
ألجل توظيف املهارات املختلفة اليت ، أن مثل هذا املوضوع يعطي الطالب مناسبة حسنة .٥

  .ةاكتسبها خالل السنة املنهجي
  .         سالم بتعاليمه التربوية عامر وزاخر بكل املبادئ والقيم واألسس السليمة للتربية الراشدةأن اإل .٦
  .               أن األوالد هم رجال ونساء اتمع يف املستقبل و عليه فإن استقامتهم تعين استقامة اتمع .٧



 
    

 
٩

ملختلفة اليت قد تؤدي م إىل أن تربية األوالد على االستقامة تعين حتصينهم من االحنرافات ا .٨
  .الضياع واهلالك

  .أن استقامة األوالد هلا آثار كبرية على مستوى األوالد واألسرة واتمع .٩
 

يقتصر هذا البحث على دراسة مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية  أوالدها على االستقامة 
اجلانب ، اجلانب التعبدي جلانب اإلمياين،ا: (يف اجلوانب التالية من منظور التربية اإلسالمية

وسوف يركز الباحث من بني أفراد ، )اجلانب الصحي، اجلانب النفسي، اجلانب العقلي، اخللقي
  .باعتبارمها أكثر تأثرياً يف تربية األوالد، األسرة على الوالدين

 
قد زيد عليها و، )سأل( لتعود كلمة املسؤولية إىل اسم املفعول من الفع :املسؤولية - ١

  .)١(وقد مسيت هذه الصيغة مصدراً صناعياً ،ياء مشددة وتاء مربوطة
أو داعية بواجباته املكلف ، أو معلماً، أو أماً، أباً نقيام املُريب سواء كا: وهي يف العرف التربوي

وفق املنهج التربوي ، والروحية، والنفسية، والعقلية، ا لرعاية وبناء شخصية املُرىب اجلسمية
  .)٢(وحتمل اجلزاء احلاصل نتيجة العمل الذي قام به، الذي ارتضاه اهللا تعاىل لنا، اإلسالمي
› (#þθßϑ: وقوله تعاىل، االستقامة االعتدال؛ يقال استقام له األمر( :االستقامة - ٢ É)tG ó™ $$ sù 

Ïµø‹ s9 Î) 〈 ]٣()ء فهو قومي أي مستقيموقومت الشي، أي يف التوجه إليه دون اآلهلة ]٦: فصلت(.  
أن يثبت اإلنسان على شريعة اهللا سبحانه وتعاىل كما أمر ( :وهي يف االصطالح الشرعي

  .)٤()Uويتقدمها اإلخالص هللا ، اهللا
 

 ،يقوم على وصف وتفسري قضايا البحثالذي  ،)٥(يستخدم الباحث املنهج الوصفي   
مع بيان ، ة تلتزم ا يف تربية األوالد على االستقاماليت املسلمة وإظهار مسؤوليات األسرة

                                                
  .٤١١: ص، جممع اللغة العربة، املعجم الوسيط :أنيس وآخرون) ١(
 .١٩: ص، املسؤوليات التربوية لألسرة املسلمة :أمحد سعيد، الغامدي) ٢(
 ).٥/٢٠١٧( ،الصحاح :اجلوهري) ٣(
 ).٢/٥٢٨(، شرح رياض الصاحلني :حممد بن صاحل، العثيمني) ٤(
  .١٨٩ص ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية: صاحل بن محد، العساف) ٥(
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واستنباط  ،واألساليب اليت تتبعها األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة خمتلف األسس
  .آلثار التربوية املترتبة على ذلكخمتلف ا
  :إىل ذلك سوف يقوم الباحث مبا يليإضافة و
  .ورقم اآلية مواضعها بذكر السورة عزو اآليات إىل .١
           ،فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها ،ختريج األحاديث من مصادرها األصلية .٢

 مع بيان درجته من ،وإال أخرجه من املصادر األخرى ،أكتفي بالعزو إليهما أو أحدمها
  .ل أو الرد من خالل أقوال العلماءحيث القبو

  .ما أمكن ذلك إىل مصادرها األصليةإحالة املادة العلمية  .٣
 

مـا يتعلـق بتربيـة    : وهي حيث أن هذه الدراسة يكون البحث فيها على ثالثة جهات؛
هي تلك الدراسات فإن الدراسات السابقة  وما يتعلق باألسرة؛، وما يتعلق باالستقامة، األوالد

:وهي على النحو التايل ،اليت تناولت تلك اجلهات الثالثة بالبحث 
مسؤولية األب املسلم يف :بعنوان ، حارثعدنان حسن صاحل بادراسة  :سة األوىلالدرا
إىل قسم التربية جامعة أم  حبث ماجستري تقدم به الباحث، يف مرحلة الطفولة الذكر تربية الولد

وقد  ،وحتدث فيه عن مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد الذكر يف مرحلة الطفولة، القرى
 ،و اجلانب اجلسمي ،واجلانب الفكري ،اجلانب اخللقي: ة جوانب فقط وهيثالث اقتصر على

الطرق  مبيناً ،كما ذكر أهم العقبات اليت تعوق األب املسلم عن أداء دوره التربوي بشكل فعال
وقد هدفت هذه الدراسة إىل توضيح نظرة ، السديدة اليت متكنه من التغلب على هذه العقبات

مع ، ووضع منوذج عملي لدور األب يف تربية الولد الذكر،  األسرةاإلسالم إىل دور األب يف
وقد استخدم املنهج االستنباطي واملنهج ، تعريفه بأهم العقبات اليت تواجهه يف هذه املهمة

أن مرحلة الطفولة ، وجوب تربية األبناء على األب: ومن أهم نتائج هذه الدراسة، الوصفي
  .)١(ر البد لألب أن يتنبه هلا ألا تعيقه عن أداء التربويهناك أمو، مرحلة مناسبة للتربية
حبث ، دور األم يف تربية الطفل املسلم: بعنوان، دراسة خريية حسني طه صابر :الدراسة الثانية

                                                
  .جامعة أم القرى ،حبث ماجستري، مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد :عدنان، باحارث) ١(
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ونظرة ، وركزت الباحثة على دور األم، ماجستري تقدمت به الباحثة إىل قسم التربية جامعة أم القرى
كما ، والعقلية، والروحية، إىل التربية اجلسمية دوتعرضت بإجياز شدي، وقهاإلسالم إىل الطفل وحق

مع وضعها تصوراً ، مع ذكرها للوسائل الترفيهية اليت أباحها اإلسالم، حتدثت عن خصائص منو الطفل
  .إلعداد األم املسلمة من خالل مناهج التعليم الثانوي واملتوسط يف اململكة العربية السعودية

يف عملية التوجيه  دور األسرة واملدرسة: بعنوان، دراسة فائقة سنبل :لثالثةالدراسة ا
باإلضافة إىل  ،دون ختصيص ،حيث اهتمت الباحثة بذكر دور األسرة عامة، التربوي للطفل

كما أا أشارت إىل خصائص الطفولة وأمهية التوجيه التربوي يف  ،ذكرها دور املدرسة أيضاً
توصياا  وقد كانت ،وقف األسرة من توجيه األبناء عرب التاريخمث تعرضت مل ،حياة الطفل

  .خاصة باتمع السعودي
االستقامة يف التربية  :حبث بعنوان. دراسة عيد بن حجيج الفايدي :الدراسة الرابعة

وأا واجبة على كل  ،حتدث فيه عن االستقامة و أمهيتها. شباباإلسالمية وأثرها يف حتصني ال
وقد توصل ، هذه الدراسة إىل إبراز مفهوم االستقامة وأثرها يف حتصني الشباب وهدفت ،شاب

االستقامة هلا أثر يف ، أمهية االستقامة على الدين اإلسالمي: الباحث إىل مجلة من النتائج منها
  . )١(حتصني الفرد ويتجاوز هذا األثر إىل األسرة واتمع

التربوية  املشكالت :حبث حمكم بعنوان، ازميدراسة خالد بن حامد احل :الدراسة اخلامسة
وحتدث عن املشكالت  ،فحتدث فيه عن األسرة املسلمة من حيث األمهية والوظائ، األسرية
مث ذكر ، مشكالت األبناءو، مشكالت زوجيةو، وقسمها إىل مشكالت عامة ،األسرية

  .)٢(األساليب العالجية اليت ميكن أن تعاجل هذه املشكالت
 

ذلك أن الدراسة  ،تعترب الدراسات السابقة دراسات عامة وخاصة يف الوقت نفسه   
كما أا اقتصرت على تربية  ،األوىل حتدثت عن مسؤولية األب فقط دون بقية أفراد األسرة

  .     واجلانب اجلسمي ،واجلانب الفكري ،وهي اجلانب اخللقي ،الولد الذكر يف ثالثة جوانب فقط
                                                

  .١٤٢٤سنة  ،٧١جملة البحوث اإلسالمية العدد  ،االستقامة يف التربية اإلسالمية :عيد بن حجيج، الفايدي) ١(
 .حبث منشور. املشكالت التربوية األسرية :خالد بن حامد، احلازمي) ٢(
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أما الدراسة الثانية فإا قد اقتصرت على دور األم يف تربية الطفل املسلم دون بقية أفراد 
   .كما اقتصرت يف وضعها لتصور إعداد األم املسلمة على اتمع السعودي ،األسرة

 كما أا اهتمت ،أما الدراسة الثالثة فقد ذكرت دور املدرسة إىل جانب دور األسرة
   .مع كون توصياا قد كانت خاصة باتمع السعودي، تربوي للطفل بشكله العامتوجيه البال

دون التعرض لوسائل  ،أما الدراسة الرابعة فإا قد تناولت موضوع االستقامة بشكل عام
كما أن الدراسة اخلامسة تناولت موضوع األسرة  ،حتقيقها وأساليب غرسها يف نفوس الناشئة

  .رية فقطمن جانب املشكالت األس
    مبسؤولية األسرة يف تربية  تاعتن اومتيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بكو

على االستقامة يف مجيع نواحيها اإلميانية والتعبدية  ،عرب مجيع مراحل العمر ،وإناثاً األوالد ذكوراً
  .يف مجيع اتمعات اإلسالمية  ،واألخالقية والفكرية والسلوكية وغريها

ا تعتين هذه الدراسة بإبراز األساليب املختلفة اليت تتبعها األسرة يف تربية األوالد على كم
وأهم اآلثار التربوية املختلفة لقيام األسرة  ،التربوية لذلكوذكر بعض التطبيقات ، االستقامة

  .ةاملسلمة مبسؤوليتها يف تربية أبنائها على االستقام
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  :وهي كاآليت ،وفهارس ،وخامتة ،ومخسة فصول ،ومتهيد ،ةويشتمل البحث على مقدم

  :وتشتمل على :مقدمة
 .أهداف البحث •
 .موضوع البحث وتساؤالته •
 .أسباب اختيارهأمهية البحث و •
 .حدود البحث •
 .مصطلحات البحث •
  .الدراسات السابقة •
 .طة البحثخ •
 منهج البحث •

   
  :وفيه مبحثان

  .رها يف تربية األوالدة وأمهية دواألسر: املبحث األول    
  .وأمهيتها يف حياة األوالداالستقامة يف اإلسالم : املبحث الثاين    

 مسؤولية األسرة يف حتقيق االستقامة لدى األوالد يف اجلوانب التالية:  
  :  وفيه ستة مباحث

  .اإلميايناجلانب : املبحث األول    
  .التعبدي اجلانب: املبحث الثاين    

  .اجلانب اخللقي: املبحث الثالث    
  . اجلانب العقلي: املبحث الرابع    
  .النفسياجلانب : املبحث اخلامس    
  .اجلانب الصحي: املبحث السادس    

 األساليب اليت تتبعها األسرة يف تربية األوالد على االستقامة .  



 
    

 
١٤

  .وفيه مخسة مباحث
  .نةالقدوة احلس: املبحث األول    
  .الترغيب والترهيب: املبحث الثاين    
  .احلوار التربوي: املبحث الثالث    
  .القصة: املبحث الرابع    
  .املوعظة احلسنة: املبحث اخلامس    
 يف حتصني األوالد من االحنراف ةأثر االستقام.   

  :وفيه مبحثان
  .وخماطره ،اهرهمظو، وأسبابه ،مفهوم االحنراف: املبحث األول    

  .وفيه أربعة مطالب
  .مفهوم االحنراف: املطلب األول       
  . أسباب االحنراف: املطلب الثاين       

  . الحنرافمظاهر ا: املطلب الثالث       
  .    خماطر االحنراف: املطلب الرابع       
  . أثر االستقامة يف التحصني من االحنراف: املبحث الثاين     

  .بعة مطالبوفيه أر
  .الفكريأثر االستقامة يف التحصني من االحنراف العقدي و: املطلب األول        
  . تحصني من االحنراف التعبديأثر االستقامة يف ال: املطلب الثاين        
  .تحصني من االحنراف اخللقيأثر االستقامة يف ال :املطلب الثالث        
  .تحصني من االحنراف السلوكيقامة يف الأثر االست :املطلب الرابع        

   على االستقامةمناذج أسرية يف تربية األوالد.  
  .ه ثالثة مباحثوفي

  .السابقة مأسر من األم: املبحث األول    
  .أسر من الصحابة: املبحث الثاين    



 
    

 
١٥

  .من التابعني و أتباعهمأسر : املبحث الثالث    
  التربوية املترتبة على استقامة األوالداآلثار .  

  .    وفيه مبحثان
  .لالستقامة على مستوى األسرةاآلثار التربوية : املبحث األول    
  .         اآلثار التربوية لالستقامة على مستوى اتمع: املبحث الثاين    

: النتائج والتوصيات واملقترحات.  
 .النتائج .١
  .حاتواملقترالتوصيات  .٢

 
. فهرس اآليات  .١ 
 .فهرس األحاديث  .٢
 .فهرس اآلثار  .٣
 .فهرس األعالم  .٤
 .فهرس املصادر واملراجع  .٥
  .        فهرس املوضوعات  .٦



 

 

  فهرس املوضوعات
 

  الصفحة  املوضوع
  ١  .ملخص الدراسة

  ٣  .شكر وتقدير
  ٦ .مقدمة

  ٧  .أهداف البحث
  ٧  .موضوع البحث وتساؤالته

  ٨   .أمهية البحث وأسباب اختياره
  ٩  .حدود البحث

  ٩  .مصطلحات البحث
  ١٠  .الدراسات السابقة

  ١١  .ةالتعليق على الدراسات السابق
  ١٣  .خطة البحث
  ١٣  .منهج البحث

  ١٦  .متهيد
  ١٧  .األسرة وأمهية دورها يف تربية األوالد: املبحث األول
  ١٨  .مفهوم األسرة: املطلب األول

  ١٨  تعريف األسرة من الناحية االجتماعية
  ١٨  تعريف األسرة من الناحية التربوية

  ٢٣  .أسس بناء األسرة املسلمة: املطلب الثاين
  ٢٣   .االستطاعة: األساس األول
  ٢٤  .حسن االختيار بني الزوجني: األساس الثاين
  ٣٩  .وعي الزوجني باحلقوق الزوجية: األساس الثالث
  ٤٢  أهداف األسرة املسلمة: املطلب الثالث



 

 

  ٤٦  أمهية دور األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة: املطلب الرابع
  ٤٩  .ستقامة يف اإلسالم وأمهيتها يف حياة األوالداال: املبحث الثاين

  ٥٠  :املطلب األول مفهوم االستقامة
  ٥٢  :ألفاظ هلا عالقة باالستقامة: املطلب الثاين

  ٥٢  .التقوى:أوالً
  ٥٣  .الصالح: ثانياً
  ٥٤  .التمسك بالكتاب والسنة:ثالثاً

  ٥٦  .االستقامة يف القرآن الكرمي: املطلب الثالث
  ٥٩  :االستقامة يف السنة النبوية: الرابعاملطلب 

  ٦٠  .أمهية االستقامة يف حياة األوالد: املطلب اخلامس
  ٦٢  .مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على جوانب االستقامة: الفصل األول
  ٦٣  .اجلانب اإلمياين: املبحث األول
  ٦٤  .مفهوم اإلميان: املطلب األول
  ٦٥  .ئص إميان أهل االستقامةخصا: املطلب الثاين
  ٧٠  .مسؤولية األسرة املسلمة يف تنشئة األوالد على أصول اإلميان الستة: املطلب الثالث
  ٧٠  .اإلميان باهللا

  ٧٢  .اإلميان باملالئكة
  ٧٣  .اإلميان بالكتب
  ٧٥  .اإلميان بالرسل

  ٧٨  .اإلميان باليوم اآلخر
  ٨٠  .اإلميان بالقضاء والقدر

  ٨٣  .وسائل األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة اإلميانية: رابعطلب الامل
  ٨٣  .الوسائل اإلمنائية
  ٨٥  .الوسائل الوقائية
  ٨٧  .الوسائل العالجية



 

 

  ٩١  .اآلثار التربوية لالستقامة اإلميانية على األوالد: املطلب اخلامس
  ٩٤  .األوالدمناذج من االستقامة اإلميانية لدى : املطلب السادس

  ٩٨  .اجلانب التعبدي: املبحث الثاين
  ٩٩  .مفهوم العبودية: املطلب األول
  ١٠٠  .مسئولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على أصلي االستقامة التعبدية: املطلب الثاين
  ١٠٤  .مسئولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على حتقيق العبودية: لثالثاملطلب ا
  ١٠٥  .Uتربية األوالد على حمبة اهللا : أوالً
  ١٠٦  .Uتربية األوالد على اخلوف من اهللا : ثانياً
  ١٠٧  .Uتربية األوالد على رجاء اهللا : ثالثاً

  ١١٠  .مسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة على العبادات األربع: املطلب اخلامس
  ١١٠  .الصالة: أوال
  ١١٦  .اةالزك: ثانياً
  ١١٨  .الصوم: ثالثاً
  ١٢١  .احلج: رابعاً

  ١٢٣  .اآلثار التربوية لالستقامة التعبدية على األوالد: املطلب اخلامس
  ١٢٦  .مناذج ألوالد مستقيمني يف اجلانب التعبدي: املطلب السادس

  ١٣٠  .اجلانب األخالقي: املبحث الثالث
  ١٣١  .مفهوم اخللق: املطلب األول

  ١٣٣  .مسؤولية األسرة املسلمة يف تنشئة األوالد على ركائز االستقامة اخللقية :ايناملطلب الث
  ١٣٩  .مصادر األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة اخللقية: املطلب الثالث

  ١٣٩  .القرآن الكرمي: أوالً
  ١٥٠  .السنة النبوية:ً ثانيا
  ١٥٤  .سرية السلف الصاحل :ثالثاً

  ١٥٧  .االستقامة اخللقية قسميمسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على : رابعاملطلب ال
  ١٥٧  .Uاألخالق مع اهللا : القسم األول



 

 

  ١٦١  .rاألخالق مع الرسول : القسم الثاين
  ١٦٢  .األخالق مع الناس: القسم الثاين
  ١٧١  .امة اخللقيةوسائل األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستق: امساملطلب اخل

  ١٧٤  .اآلثار التربوية لالستقامة اخللقية على األوالد: املطلب السادس
  ١٧٦  .مناذج لبعض األوالد مستقيمي األخالق: سابعاملطلب ال

  ١٧٩  .اجلانب العقلي: املبحث الرابع
  ١٨٠  .مفهوم العقل: املطلب األول

  ١٨٣  .ألوالد على سلوك طريق العقالء واجتناب طريق اجلهالءمسؤولية األسرة املسلمة يف تربية ا: املطلب الثاين
  ١٨٣  .تعريف األوالد بالوظيفة األساسية للعقل
  ١٨٤  .تربية األوالد على سلوك طريق العقالء

  ١٩٣  .تربية األوالد على اجتناب طريق اجلهالء
  ١٩٩  .فكريمسؤولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على استقامة الت: املطلب الثالث

  ٢٠١  .توجيههم إىل االستنتاج البناء
  ٢٠٢  .توجيههم إىل الربط واملقارنة النافعة بني األشياء
  ٢٠٣  .توجيه األوالد إىل االستدالل العقلي اهلادف

  ٢٠٤  .إرشاد األوالد إىل التصور والتخيل الباعث على االستقامة
  ٢٠٥  .إلنساينتعريف األوالد باحلدود الشرعية والعقلية للتفكري ا

  ٢٠٦  .تعريف األوالد مبصادر التغذية الفكرية البناءة
  ٢١٤  .مسؤولية األسرة املسلمة يف تدريب األوالد على توظيف العقل يف التعليم: املطلب الرابع

  ٢١٨  .اآلثار التربوية لالستقامة العقلية على األوالد: املطلب اخلامس
  ٢٢٠  :العقلية لدى األوالدمناذج ألهل االستقامة : املطلب السادس
  ٢٢٢  .اجلانب النفسي: املبحث اخلامس
  ٢٢٣  .مفهوم النفس: املطلب األول

  ٢٢٥  .العوامل املؤثرة يف االستقامة النفسية لدى األوالد ومسؤولية األسرة املسلمة يف مراعاا: املطلب الثاين
  ٢٣٦  .ة املسلمة يف إشباعهاأهم احلاجات النفسية لألوالد ومسؤولية األسر: املطلب الثالث



 

 

  ٢٤١  .أهم املشكالت النفسية لدى األوالد ومسؤولية األسرة املسلمة يف عالجها:املطلب الرابع
  ٢٥٠  .وسائل األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة النفسية: املطلب اخلامس
  ٢٥٨  .اآلثار التربوية لالستقامة النفسية على األوالد: املطلب السادس
  ٢٦١  .مناذج ألوالد ذوي أنفس مستقيمة: املطلب السابع

  ٢٦٨  .اجلانب الصحي: املبحث السادس
  ٢٦٩  .مفهوم الصحة: املطلب األول
  ٢٧٠  .أهداف التربية الصحية لألوالد عند األسرة املسلمة: املطلب الثاين
  ٢٧٤  .ب الصحيمراحل املسؤولية األسرية يف تربية األوالد يف اجلان: املطلب الثالث

  ٢٧٤  .مرحلة ما قبل احلمل
  ٢٧٦  .مرحلة احلمل

  ٢٧٦  .مرحلة ما بعد الوالدة
  ٢٨٠  .وسائل األسرة املسلمة يف بناء اجلانب الصحي لدى األوالد: املطلب الرابع

  ٢٨٠  .الوسائل الوقائية: أوالً
  ٢٨٠  .التغذية اجليدة

  ٢٨٧  .األدعية الشرعية
  ٢٨٨  .النظافة
  ٢٩٦  ائل إمنائيةوس: ثانياً

  ٢٩٦  .الراحة اجلسمية
  ٢٩٨  .ممارسة الرياضة البدنية

  ٣١٠  .الوسائل العالجية: ثالثاً
  ٣١٠  .التداوي بالرقية الشرعية

  ٣١٢  .التداوي باألدوية
  ٣١٤  .اآلثار التربوية الستقامة اجلانب الصحي على األوالد: املطلب اخلامس
  ٣١٦  ني يف اجلانب الصحيمستقيم مناذج ألوالد: املطلب السادس

  ٣١٩  .أساليب األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة: الفصل الثاين



 

 

  ٣٢٠  .القدوة احلسنة :املبحث األول
  ٣٢١  .مفهوم القدوة: املطلب األول
  ٣٢٢  .أمهية القدوة احلسنة يف تربية األوالد على االستقامة: املطلب الثاين
ألمور اليت ينبغي أن تراعيها األسرة املسلمة خالل تربيتها أهم ا: املطلب الثالث

  ٣٢٨  .لألوالد على االستقامة بالقدوة احلسنة

  ٣٣٦  .الترغيب والترهيب :املبحث الثاين
  ٣٣٧  .مفهوم الترغيب والترهيب: املطلب األول
  ٣٣٩  .أمهية أسلوب الترغيب والترهيب يف تربية األوالد عل االستقامة: املطلب الثاين

أهم األمور اليت ينبغي أن تراعيها األسرة املسلمة يف أسلوب : املطلب الثالث
  ٣٤٣  :الترغيب والترهيب خالل تربية األوالد على االستقامة

  ٣٦٢  .احلوار التربوي :املبحث الثالث
  ٣٦٣  .مفهوم احلوار: املطلب األول
  ٣٦٤  .امةأمهية احلوار يف تربية األوالد على االستق: املطلب الثاين

أهم األمور اليت ينبغي أن تراعيها األسرة املسلمة يف أسلوب : املطلب الثالث
  ٣٧٧  .احلوار خالل تربية األوالد على االستقامة

  ٣٨٢  .القصة :املبحث الرابع
  ٣٨٣  .مفهوم القصة: املطلب األول
  ٣٨٥  .أمهية أسلوب القصة يف تربية األوالد على االستقامة: املطلب الثاين
أهم األمور اليت ينبغي أن تراعيها األسرة املسلمة يف استخدام : املطلب الثالث

  ٣٩٠  .أسلوب القصة خالل تربية األوالد على االستقامة

  ٣٩٥  .املوعظة احلسنة :املبحث اخلامس
  ٣٩٦  .مفهوم املوعظة: املطلب األول
  ٣٩٧  .لى االستقامةأمهية أسلوب املوعظة احلسنة يف تربية األوالد ع: املطلب الثاين

أهم األمور اليت ينبغي أن تراعيها األسرة املسلمة يف أسلوب : املطلب الثالث
  ٤٠٢  .املوعظة احلسنة خالل تربية األوالد على االستقامة



 

 

  ٤٠٩  .أثر االستقامة يف حتصني األوالد من االحنراف: الفصل الثالث
  ٤١٠  .خماطرهو،ومظاهره، وأسبابه، مفهوم االحنراف :املبحث األول
  ٤١١  .مفهوم االحنراف: املطلب األول
  ٤١٢  .أسباب االحنراف: املطلب الثاين
  ٤٢٢  .مظاهر االحنراف: املطلب الثالث

  ٤٢٢  .التقصري يف إقامة الشعائر الدينية
  ٤٢٣  .الوقوع يف الفواحش واملنكرات املختلفة

  ٤٣٣  .تناول اخلبائث املختلفة
  ٤٣٨  .الغلو يف الدين

  ٤٤٣  .خماطر االحنراف: لب الرابعاملط
  ٤٥٠  .أثر االستقامة يف التحصني من االحنراف :املبحث الثاين
  ٤٥١  .أثر االستقامة يف التحصني من االحنراف العقدي والفكري: املطلب األول
  ٤٥٨  .أثر االستقامة يف التحصني من االحنراف التعبدي: املطلب الثاين
  ٤٦٠  .يف التحصني من االحنراف اخللقي أثر االستقامة: املطلب الثالث

  ٤٦٣  .السلوكي االحنراف من التحصني يف االستقامة أثر :الرابع املطلب
  ٤٦٦  .مناذج أسرية لتربية األوالد على االستقامة: الفصل الرابع

  ٤٦٧  .متهيد
  ٤٦٨  .أسر من األمم السابقة :املبحث األول

  ٤٦٩  .متهيد
  ٤٧٠  .عليه السالم أسرة إبراهيم: املطلب األول

  ٤٧٠  .التعريف بإبراهيم عليه السالم: أوالً
عليه السالم ألوالده على االستقامة وما تستفيده  مواقف من تربية إبراهيم: ثانياً

  ٤٧٠  .. األسرة املسلمة من ذلك

  ٤٨٠  . لسالم ألوالده على االستقامةعليه الصالة وا آثار تربية إبراهيم: ثالثاً
  ٤٨٣  .عليه السالم أسرة يعقوب: املطلب الثاين



 

 

  ٤٨٣   .التعريف بيعقوب عليه السالم: أوالً
وما ، عليه السالم ألوالده على االستقامة مواقف من تربية يعقوب: ثانياً

  ٤٨٣  .تستفيده األسرة املسلمة من ذلك

  ٤٩٠  .عليه السالم ألوالده على االستقامة آثار تربية يعقوب: اًثالث
  ٤٩٢  .أسرة عمران والد مرمي: املطلب الثالث

  ٤٩٢   .التعريف بعمران وزوجته أم مرمي: أوالً
وما تستفيده ، على االستقامة مناذج من تربية امرأة عمران البنتها مرمي: ثانياً

  ٤٩٢  .األسرة املسلمة من ذلك

  ٤٩٣  .على االستقامة البنتها مرمي آثار تربية أم مرمي: ثالثاً
  ٤٩٨  .أسر من الصحابة :املبحث الثاين
  ٤٩٩  .tأسرة عمر ابن اخلطاب : املطلب األول

  ٤٩٩  .tب التعريف بعمر بن اخلطا: أوالً
ألوالده على االستقامة وما تستفيده  tمناذج من تربية عمر بن اخلطاب : ثانياً

  ٥٠٠  .األسرة املسلمة من ذلك

  ٥٠٦  .ألوالده على االستقامة tآثار تربية عمر بن اخلطاب : ثالثاً
  ٥٠٨  .t بن أيب طالب أسرة علي: املطلب الثاين

  ٥٠٨   .التعريف بعلي بن أيب طالب: الًأو
ألوالده على االستقامة وما تستفيده األسرة  t بن أيب طالب تربية علي: ثانياً

  ٥٠٩  .املسلمة من ذلك

  ٥١٥   .امةألوالده على االستق بن أيب طالب آثار تربية علي: ثالثاً
  ٥٢٠  .والدة أنس أسرة أم سليم: املطلب الثالث

  ٥٢٠   .التعريف بأم سليم رضي اهللا عنها: أوالً
رضي اهللا عنها ألوالدها على االستقامة وما  مناذج من تربية أم سليم: ثانياً

  ٥٢٠  .تستفيده األسرة املسلمة من ذلك

  ٥٢٣  .ألوالدها على االستقامة آثار تربية أم سليم: اًثالث



 

 

  ٥٢٤  .أسر من التابعني وأتباعهم :املبحث الثالث
  ٥٢٥  .أسرة عمر بن عبد العزيز: املطلب األول

  ٥٢٥  .التعريف بعمر بن عبد العزيز: أوالً
ألوالده على االستقامة وما تستفيده  العزيز مواقف من تربية عمر بن عبد: ثانياً

  ٥٢٥  .األسرة املسلمة من ذلك

  ٥٣٢  .ألوالده على االستقامة آثار تربية عمر بن عبد العزيز: ثالثاً
  ٥٣٤  .أسرة أيب الوليد الباجي: املطلب الثاين

  ٥٣٤  .د الباجيالتعريف بأيب الولي: أوالً
مناذج من تربية أيب الوليد الباجي ألوالده على االستقامة وما تستفيده : ثانياً

  ٥٣٤  .األسرة املسلمة من ذلك

  ٥٤٤  .آثار تربية أيب الوليد الباجي ألوالده على االستقامة: ثالثاً
  ٥٤٥  .أسرة ابن اجلوزي: املطلب الثالث

  ٥٤٥  : بن اجلوزيالتعريف با: أوالً
ألوالده على االستقامة وما تستفيده األسرة  مناذج من تربية ابن اجلوزي: ثانياً

  ٥٤٥  .املسلمة من ذلك

  ٥٥٧   .لولده على االستقامة آثار تربية ابن اجلوزي: ثالثاً
  ٥٥٨  .اآلثار التربوية الستقامة األوالد: الفصل اخلامس
  ٥٥٩  .اآلثار التربوية الستقامة األوالد على مستوى األسرة :املبحث األول

  ٥٦٠  .متهيد
  ٥٦١  .اآلثار املتعلقة بالعالقات األسرية: املطلب األول
  ٥٦٤  .اآلثار املتعلقة باجلانب اخللقي: املطلب الثاين
  ٥٦٦  .اآلثار املتعلقة باجلانب االقتصادي: املطلب الثالث

  ٥٦٨  .اآلثار املتعلقة مبا بعد املوت: لرابعاملطلب ا
  ٥٧٠  .اآلثار التربوية الستقامة األوالد على مستوى اتمع :املبحث الثاين

  ٥٧١  .متهيد



 

 

  ٥٧٢  .اآلثار املتعلقة باجلانب اإلمياين والتعبدي: املطلب األول
  ٥٧٤  .اآلثار املتعلقة باجلانب األخالقي:  املطلب الثاين
  ٥٧٦  .اآلثار املتعلقة باجلانب الفكري: ثاملطلب الثال

  ٥٧٨  .اآلثار املتعلقة باجلانب االجتماعي: املطلب الرابع
  ٥٨١  .اآلثار املتعلقة باجلانب السياسي: املطلب اخلامس
  ٥٨٣  .اآلثار املتعلقة باجلانب االقتصاد: املطلب السادس

  ٥٨٦  اخلامتة
  ٥٨٧  .النتائج

  ٥٨٩  .التوصيات واملقترحات
  ٥٩٢  .هرس اآلياتف

  ٦١٢  .فهرس األحاديث
  ٦٢٩  .فهرس اآلثار

  ٦٣٢  .فهرس األعالم
  ٦٤٥  فهرس املصادر واملراجع

  ٦٦٤  .فهرس املوضوعات
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