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)ًَمَا آجَاكُمُ انشَّسٌُلُ فَخُزًُهُ ًَمَا وَيَاكُمْ عَنْوُ 

 نهَّوَ شَذِيذُ انْعِقَابِ( فَاوحَيٌُا ًَاجَّقٌُا انهَّوَ إِنَّ ا
 

 
 صدق اهلل العظيم       

 [9]الحشر
 



 ج  

 الوششفٍي إقشاس
في  األسرةالتربوية لرعاية حقوق المضامين ىذه الرسالة الموسومة بـ ) إعداد إناشيد 

قد جرى  (حنان فالح حسن( التي قدمتيا طالبة الماجستير )ة الشريفةة النبويّ ن  الس  
وىي جزء من متطمبات نيل  / جامعة ديالى، األساسيةالتربية  في كمية إشرافيتحت 

 التربية( .  أصولفي التربية )درجة الماجستير 
 
 
 
 
 

 األعخار الذكخْس

 عباط فاضل جْاد

    /      /1023  

 األعخار الوغاعذ الذكخْس 

 داحن جاعن عضٌض

    /      /1023  
 
 

 الة لممناقشة .ىذه الرس أرشحفرة االتوصيات المتو  بناء عمى
 
 

 الذكخْس األعخار                                            

 بٍل هذوْد شاكشً

 ّى العلوٍتلشؤهعاّى العوٍذ ل

       /   /1023  
 



 د  

 الخبٍش اللغْي إقشاس
 

المضــامين التربويــة لرعايــة حقــوق ىــذه الرســالة الموســومة بـــ ) قــرأت إنــياشــيد 
ـــــــــفـــــــــي  األســـــــــرة ـــــــــة النبن  الس   ( المقدمـــــــــة مـــــــــن طالبـــــــــة الماجســـــــــتير الشـــــــــريفةة وّي

ـــة التربيـــة  إلـــى (حنـــان فـــالح حســـن) فـــي جامعـــة ديـــالى وىـــي جـــزء مـــن  األساســـيةكمي
صـالحة مـن الناحيـة يا تدالتربية( ووجـ أصولالتربية ) في متطمبات نيل درجة الماجستير

 المغوية.
 
 
 
 

 :عـــالخْقٍ

أ.د. عبذالشعــْس عــلواى  :نـــــــاالع

 إبشاٍُن

  1023/    /      :      خــــخاسٌال

 
 



 ه  

 العلوًإقشاس الخبٍش 
 

المضــامين التربويــة لرعايــة حقــوق اشــيد إنــي قــرأت ىــذه الرســالة الموســومة بـــ )
ـــــــــاألســـــــــرة فـــــــــي  ـــــــــن  الس   ( المقدمـــــــــة مـــــــــن طالبـــــــــة الماجســـــــــتير الشـــــــــريفةة ة النبوّي

ـــة التربيـــة األساســـية فـــي جامعـــة ديـــالى وىـــي جـــ (حنـــان فـــالح حســـن) زء مـــن إلـــى كمي
صـالحة مـن الناحيـة يا تدالتربية )أصول التربية( ووجـ في متطمبات نيل درجة الماجستير

 .العممية
 
 
 
 

 :عـــالخْقٍ

 : نـــــاالع

  1023/:          /      خــــالخاسٌ

 
 



 و  

 قــشاس لجٌــت الوٌاقشــتإ
 

 ا الطالبــة التــي تقــدمت بيــ اطمعنــا عمــى الرســالة ، أننــاأعضــاء لجنــة المناقشــة نحــننشــيد 
ة ن  الس ـالمضـامين التربويـة لرعايـة حقـوق األسـرة فـي الموسـومة  بــ)( و حنان فالح حسن)

ــ فــي محتوياتيــا وفيمــا لــو ع،قــة بيــا ، ونعتقــد ب نيــا  ةوقــد ناقشــنا الطالبــ،  (الشــريفةة النبوّي
 (.امتيـازوبتقدير )التربية )اصول التربية( ماجستير في ال درجةجديرة بالقبول لنيل 

 
 

 

 رئيس اللجنت

 الخـْقٍـع:

 د. هقذاد اعواعٍل أ.االعـــــن: 

  31/1031  /13   الخاسٌـــخ:

 عضوا   
 الخـْقٍـع:

 ظلْمأ.د. ثابج دغٍي ه االعـــــن:

  1/1031  3/3  1 الخاسٌـــخ:

 

 

 

  

 عضوا  

 الخـْقٍـع:

 أ.م.د. فاضل دغي جاعن االعـــــن:

  1/1031  3/3  1 الخاسٌـــخ:

 مشرفا  

 الخـْقٍـع:

 أ.م.د. داحن جاعن عضٌض االعـــــن: 

 1/1031  3/3  1 الخاسٌـــخ:

 مشرفا  

 الخـْقٍـع:

 أ.د. عباط فاضل جْاد االعـــــن: 

  1/1031  3/3  1 الخاسٌـــخ:
 

 
 

 .ديالىجامعة  / االساسية مجمس كمية التربية صدقيا
 
 
 

 الخْقٍع:

 الذكخْس الوغاعذ  األعخار

 داحن جاعن عضٌض

 جاهعت دٌالى –االعاعٍت  عوٍذ كلٍت الخشبٍت

  1031/       /      الخاسٌخ  



 ز  

 اإلُذاء
 

 ............جيذي. ، ًخالصةعمشي حياجي، ًجعةاىذي حهم 

 ........أتي مم اهمو ًساما  عه  صذسي ...حبمه جششفث  إىل

 صًجي ...... ...أخالقو. نهعال تقٌجو، ًعطائو، ًهمًٌاىل مه دفعين 

 .............أمهي.  عمشي، ًغاية كثذي، ًتصمةفهزات أًالدي، ًاىل 

 ........... ًإخٌجي أخٌاجي ......ًمه سكنٌا عمشي  قهيب ، أحثةًاىل 

 .......................... ًأسحاراجي أساجزجي

 .......................مجيعا  ًصمالئي أقاستي

 . أمشيتًاىحم  ًمه دعا يل تظيش انغية ،
 
 

 

 لبادثتا

 
 



 ح  

 هخٌاىشكش ّا
 قال الردول صلى الله عليه وآله ودلم

 (2962)( شُكِر الناس ال يشكر اهللمن ال ي)
 (578، ص1005)الترمذي، 

 بجـالس ّجِـَ ّعظـٍن عـل اًَ .. شكشاً ٌلٍـ  ، ّالشكش هلل الذوذ هلل ،

 ٌّذٌن ًعوخَ علً . عًٌ ، ٌشضٍَ شكشاً  شكشاً لٍظ لَ ًِاٌت..

 كلـَ، ّلـَالشـكش  ، فلـَّفـاءً  سضـا، لخلقـَ ، ّلـَساً لـً ًـْ شكشاً ٌكْى

 ّلَ الفضل ّاالهخٌاى . .كلَ.الذوذ 

ٌّغـعذ بـَ القلـ   ّحـضداى بـَ الشعـالت ، بـَ الٌفـْط ، شكشاً ح ٍـ ثن 

 إلــى اً هْجِــاً ّهغــخٌقذ ...داعوــاً ّدافعــاً  ..عــٌذاً ّعضــذاً لكــل هــي كــاى لــً 

 ........ األفاضل ّأعاحزحً ّإخْاًً ّأخْاحًّالذي ّصّجً 

شــكشي لِــزا الاــشح العلوــً العظــٍن ّالــى س ــٍظ الجاهعــت  ّأقــذم

لوغاًذحً ّدعوـً  الفاضل )د.عباط فاضل جْاد( األعخار األّسّهششفً 

ـــً ّ ـــً ّاجِخٌ ـــع الظـــشّج الخ ـــً جوٍ ـــن لف ـــت العل ـــَ الوخْالـــل ل لب ذعو

 ّالوعشفت .

الـذكخْس/ دـاحن  الوغـاعذ األعـخار األعاعـٍتّشكشاً لعوٍذ كلٍت الخشبٍـت 

ّّقخــَ  اعــن عضٌــض الــزي اشــشج علــى ُــزٍ الشعــالت علــى جِــذٍ الغــالً،ج

 ّالــذا العوــل ، العلــن ، أطٍــ ّعلوــَ القــٍن الــزي اسحشــفج هٌــَ  الثوــٍي ،

 الخل  . ّأدغي

/ س ــٍظ  لٌعٍوــًاهٌِــذ عبــذ الغــخاس  الــذكخْس/ اعــخاري الفاضــلّالــى 

جـــضاٍ ن عٌـــً خٍـــش جـــضاء لعٌاٌخـــَ ّدعوـــَ الوغـــخوش ف اإلسشـــادقغـــن 

الفاضل د.كفـاح ٌذٍـى لـالخ العغـكشي  لألعخار اً خال اً شكشّذغٌٍي، الو

ٍ الوخْالــل الــزي حفضــل بــَ علــً فلــَ هٌــً فــا   القٍوــت ّجِــذ إلسشــاداحَ

 ّالخقذٌش.االهخٌاى 

ُـزٍ  إحوـامفـً  ّاإلسشـادالٌاـخ  إع ـاءكل هي عاُن فـً  إلى ّشكش

حذكـٍن ّرّي الخبشة ّالى كل هي عاُن فـً  األفاضل أعاحزحًالشعالت هي 

 أعـاحزةّكـزل   ّاإلعـالهٍتالخشبٌْـت  األقغامالبذث هي الخبشاء فً  أدّاث

صهال ـً الــزٌي  إلـىّشــكشاً  فـً هذٌٌــت الكاةوٍـت الوقذعـت ،الذـْصة الكـشام 

 ُزٍ الشعالت . إحوامفً  أعاًًًْ



 ط  

كل هي عاعذًً فً اًجاص  إلىبخالص شكشي ّاهخٌاًً  أحقذم ّأخٍشاً 

 إىن  ّاعـلسّلن ٌغـع الوجـاس لـزكشٍ ... طوْدً  حذقٍ ُزا البذث ّفً 

 . ّاإلدغاىٌجضٌِن الفضل 

 ومن هللا التوفيق

 

 الباحثت



 ي  

 مستخلص البحث
 

ال تســتطيأ أمــة مــن األمــل تنشــد التقــدل أن تتامــى عــن ماضــييا، النيــا ان تامــت 
ذا كانــت ىــذه الحقيقــة  عــن ىــذا الماضــي، تامــت معــو عــن أســباا تقــدميا وأزدىارىــا، واق

كــل األمــل فيــي اكبــر إنطباقــًا عمــى أمتنــا العربيــة، وماضــي ىــذه األمــة ىــو  تنطبــع عمــى
اإلســ،ل، فضــً، عــن أنــو حاضــرىا ومســتقبميا، فاإلســ،ل يتضــمن فمســ ة واضــحة لحيــاة 

فيـــو يعمـــل عمـــى المجتمـــأ اإلســـ،مي بكـــل جوانبيـــا االقتصـــادية والسياســـية واالجتماعيـــة 
وشـــــبابنا مـــــن اـــــ،ل ترســـــي  القـــــيل  لنـــــاأجيالتربيـــــة  ةالســـــمح اإلســـــ،ميةعقيـــــدتنا  تببيـــــت

ويتصـرفون مـن ا،ليـا كـي  منيـا ويتعممون عمييا يتربونالعظيمة في ن وسيل  اإلس،مية
مـن الغـرا  يـ تيفان استقرت الن وس كان كل ما  .تقوى ىذه العقيدة في ن وسيل وتستقر

 األمــةث تــرا ومســتمدًا مــنمت صــً، إال يكــون  يحركيــا وببــات ىــذه الن ــوس ال نأيمكــن  ال
 وأنمـاطالحيـاة  أسـموا اإلنسـانوىـو الـذي يمـنح  األصالةالذي يحمل عناصر  اإلس،مية

يغنــى  الفــي المعرفــة وعمــع فــي الت كيــر  أصــالةفيــو  ،الســموو والقــيل والعــادات والتقاليــد
وان  .وطيد لكل جديـد وزرع البقـة بـالن س والوسـيمة ال عالـة لمتقـدل والتطـور وأساس عنو ،

 ألجـلالمربين الـذين يسـتحع كـل مـنيل دراسـة مسـتقمة نتاج ر من ـىذا التراث حافل بالكبي
 ويــ تي ،أبنائنــا أذىــانقيمنــا التربويــة فــي وتعزيــز بنــاء فــي  ،التعــرع عمــى فكــرىل التربــوي

 لألمةالمربين الذين صاغوا  أولئوفي مقدمة  )صمى اهلل عميو وآلو وسمل( الرسول الكريل
فحسـا بـل  اإلسـ،مية األمـةيقتدى بو ليس عمى مسـتوى  فصار مباالً  ،قياوأا،منيجيا 

 البحث الحالي تتجمى من ا،ل : أىميةلذا فان  .واإلنسانيعمى الصعيد العالمي 
 فــي صــياغة حيــاة المســمل وتوجيييــا ، اإلســ،ميةدور التربيــة  إبــرازفــي  اإلســيال -2

 بوية الشري ة.وذلو من ا،ل النصوص القرآنية الكريمة والسنة الن

ومــا تحويــو مــن ة ة النبوي ــن  المتعمقــة بالس ــ أىميتــوالموضــوع مــن اــ،ل  أىميــةتبــرز  -1
 مضامين تربوية وحقوع أسرية اجتماعية.



 ك  

الـــوعي لمـــزوجين لمعرفـــة كـــل منيمـــا  مـــن اـــ،ل تـــوفير األســـرةت يـــد ىـــذه الدراســـة  -3
 األبناء.معرفة حقوع  فضً، عنحقوقو 

 تربويـة لمرسـول أراءالدراسة تمبيـة لمـا وجـدت مـن حاولت الباحبة ااتيار موضوع  -4
 التربـــويينمـــن اىتمامـــات البـــاحبين  حيـــزاً لـــل ت اـــذ  (صـــمى اهلل عميـــو والـــو وســـمل)

ىـذه الدراسـة ضـمن الدراسـات التربويـة حيـث  إن أسـاسبحسا عمل الباحبة عمـى 
كل بشــ اإلســ،ميةوالمكتبــة  .ترفـد المكتبــة العربيــة بعامـة والمكتبــة العراقيــة بااصـة

 داال المجتمأ.ااص بمنابأ جديدة لتؤدي دورىا في تطوير النظال التربوي 

 اإلسـ،مييتعـر  مجتمعنـا ؛ ِإذ ىـذه الدراسـة فـي الوقـت الحاضـر أىميةوتتجمى  -5
لـذا  اإلنسـانيةومبادئـو وتعاليمـو  واالعتداء ومحاولة التقميـل مـن قيمـو ل،نتياوفيو 

)صـمى  نبـي  مل أحاديـثا جـاء بـو مـن عمينا عر  حقائع عـن ديننـا ومـإلزامًا كان 
 أسســوســري متكامــل فــي عتمــاد عمييــا فــي بنــاء مجتمــأ أاهلل عميــو والــو وســمل( ل،

 . وأركانو

زاء التــي ســعت  األىــداعالباحبــة  ومســوغات، حــددت تــل عرضــو مــن دواع   مــا واق
 في:تحقيقيا وتماصت  إلى
 النبوية . األحاديثالتعرع عمى المضامين التربوية في  -2

ــــن ـــفـــي الس   األســـرةصـــنيع لممضـــامين التربويـــة التـــي تمبـــل حقـــوع بنـــاء ت -1 ة ة النبوي 
 المطيرة.

 صـــحيح الباـــاري ،وقـــد وضـــعت الباحبـــة حـــدودًا لبحبيـــا تمبمـــت بكتـــا الحـــديث )
لمشـــي  يحضـــره ال قيـــو  مـــن ال ،لمشـــي  الكمينـــي الكـــافي ســـنن الترمـــذي ، صـــحيح مســـمل،

 .(لمشي  الطوسي األحكالتيذيا  ،الصدوع
حث تطما استادال منيج تحميل المحتوى وذلـو بالقيـال ببنـاء بال ألىداعقًا وتحقي

حــث الــذي ســتجرى عميــو عمميــة ببعــد جمــأ البيانــات وااتيــار مجتمــأ ال تصــنيع بعــدي ،
 التحميل.

النبويــة مــن اــ،ل صــياغة  األحاديــثقامــت الباحبــة ببنــاء التصــنيع بعــد قــراءة 
ومــــن بــــل عرضــــيا عمــــى  المناســــبة ليــــا،قائمــــة بالمضــــامين التربويــــة ووضــــأ التعــــاريع 



 ل  

التصـــنيع الـــذي اشـــتمل عمـــى امســـة  إلـــىمجموعـــة مـــن الابـــراء والتوصـــل فـــي النيايـــة 
تـــل التحميــــل  أساســـووالـــذي عمــــى  اً تربويـــ اً مضـــمون (30مجـــاالت ويضـــل فـــي مجموعــــو )

ـــة وحـــدة التحميـــل وقواعـــد  أن  لممحتـــوى المحـــدد بعـــد  وقـــد  ،التحميـــل وأســـسحـــددت الباحب
ــــى بعــــ  المعالجــــات اعتمــــدت الباح ــــة ومعادلــــة  اإلحصــــائيةبــــة عم ــــل النســــبة المئوي مب

 الباحبة ىي : إليوالنتائج التي توصمت  أىلوكان من  ىولستي لمببات .
   ًا.تربوي اً مضمون (30ضمت منظومة المضامين التربوية ) -2

تكـرارات  أعمـىوذلو بحصولو عمـى  األولعمى الترتيا  األا،قيحصل المجال  -1
 .( مضامين تربوية 7) ـرار ل( تك203بواقأ )

مــن المضــامين  األولعمــى الترتيــا  األا،قــيحصــل مضــمون البــر فــي المجــال  -3
حين جـاء  ، فياً تكرار  (34)بمغ عدد تكراراتو التي حصل عمييا  كافة، إذالتربوية 

ــــــــــين  ــــــــــاءمضــــــــــمون العــــــــــدل ب ــــــــــة  األبن ــــــــــي المرتب ــــــــــى ف ــــــــــرة بحصــــــــــولو عم  األاي
 .واحد تكرار

 
 منيا:و مجموعة من التوصيات  إلىصمت الباحبة تو  البحثوفي ضوء نتائج 

فـي ميمـات  تن يذيـة كـججراءاتالنبويـة  األحاديـثالتربويـة فـي  المضـامينتوظيع  -2
 المعمل.

مــن اــ،ل تســاير وســـائل  األســرةالعمــل الجــاد عمــى رفــأ مســتوى رعايـــة حقــوع  -1
فــــي  األســــرةودور العبـــادة لنشــــر بقافـــة  األىميــــةمـــات والجمعيــــات والمنظ اإلعـــ،ل

 اإلس،مي.منظور ال

 ضــماناً  اأط اليمــبحقــوع  ماوتبصــيرى األط ــالتوعيــة الــزوجين بمســؤوليتيما اتجــاه  -3
ــــو مــــن اــــ،ل  ــــة  إعــــدادلعــــدل انتياكيــــا وذل ــــة مكب ــــة وبــــرامج تبقي ي دورات تدريبي

 .لألسرة والمجتمأوتعميمية موجية 
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