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Abstract: 
 This study aims to highlight the role of the Prophet 

Muhammad - may God bless him and grant him peace - in 

the aspect related to his dealings with the people of his home, 

including: wife, son, relative, and servant, on the basis that it 

is part of the glorious Sharia that is followed by this, and this 

study also means stripping the legal texts Contained in the 

topic of role model and the art of dealing with the Prophet - 

may God bless him and grant him peace - in his life with his 

family, husbands, and children, and a number of historical 

lessons and lessons related to this, and also the role of 

educators and fathers today in carrying the banner of this 

integrated system of the morals of the Prophet - may God 

bless him and grant him peace - And its impact on the 

behavior of the family and the contemporary generation, and 

finally highlight some of what Yale from some Western and 

fair-minded non-Western in the Prophet Muhammad - peace 

be upon him - on the side of role models, ethics, education, 

and promoted behavior. 

 Key words: Prophet, example, education, biography, 

history, Islamic. 
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 ٍيخض اىبحث




 خطت اىبحث

املقذٍت

االوه : ٍفهىً املظطيحاث اىشرعيت راث اىظيتاملبحث 
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اىشرعيت اىىاردة يف اىقذوة اىنظىص املبحث اىثاني

ٍع اهو بيتهاملبحث اىثاىث : تعاٍو اىنبي 








حمَذ اىنبي اىقذوة يف نظر اآلخريناملبحث اىرابع
دور اآلباء واملربني ، ومحيت اىعيٌ اىشرعي ، يف ساملبحث اخلاٍ

ترسيخ ٍفهىً األخالق ، وحسن املعاشرة ، وىني اجلانب ٍع األهو . 
 وأثر رىل يف اىسيىك .

اخلامتت
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 املقذٍت

{  َعَلَْْكُنْ ًَأَحْوَوْجُ دِّنَكُنْ لَكُنْ أَكْوَلْجُ الٌَْْْم 

{ دِّنبً اإلِسْالَمَ لَكُنُ ًَزَضِْجُ ًِعْوَخِِ





 

ٍشنيت اىذراست   
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اهذاف اىذراست
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ٍنهجيت اىذراست

اىذراساث اىسابقت
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 املبحث االوه
 ً املظطيحاث اىشرعيت راث اىظيت ٍفهى

 املطيب األوه
 ٍفهىً اىقذوة  ) األسىة ( ىغت واططالحا 

أوال : اىقذوة ىغت

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النبى القدوة فى التربيت وحسن 
 المعاشرة 

 

ثانيا : اىقذوة اططالحا

  : اىتعريفاث اىعاٍت
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 لَقَدْ }

{حَسَنَتٌ أُسٌَْةٌ اللَوِ زَسٌُلِ فِِ لَكُنْ كَبىَ
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 املطيب اىثاني 
 ٍفهىً اىرتبيت ىغت واططالحا : 
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{ًَزَبَجْ اىْخَصَثْ الْوَبء عَلَْْيَب أًَصَلْنَب فَإِذَا ىَبهِدَةً الْأَزْضَ ًَحَسٍَ}

ثانيا : اىرتبيت اططالحا

 

 

)
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   املطيب اىثاىث
 :ٍفهىً املعاشرة ىغت واططالحا

أوال : املعاشرة ىغت

ثانيا : املعاشرة اططالحا 

{ بِبلْوَعْسًُفِ ًَعَبشِسًُىُيَ }
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  املطيب اىرابع :
 ٍفهىً ىني اجلانب ىغت واططالحا 

أوال : اىيني ىغت

ثانيا : اجلانب ىغت

ثاىثا : ىني اجلانب اططالحا
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  املبحث اىثاني
 ىىاردة يف اىقذوة اىنظىص اىشرعيت ا

 املطيب االوه
 آنيت اىنرميت اىىاردة يف اىقذوةاآلياث اىقر 

{حَسَنَتٌ أُسٌَْةٌ اللَوِ زَسٌُلِ فِِ لَكُنْ كَبىَ لَقَدْ }


{هُيْخَدًُىَ آثَبزِىِن عَلََ ًَإًَِب أُهَتٍ عَلََ آبَبءًَب ًَجَدًَْب إًَِب  }
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 {اقْخَدِهْ فَبِيُدَاىُنُ اللّوُ ىَدٍَ الَرِّيَ أًُْلَـئِكَ }

 آثَبزِىِن عَلََ ًَإًَِب أُهَتٍ عَلََ آبَبءًَب ًَجَدًَْب بإًَِ}

{هُقْخَدًُىَ
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 هِيَ َّكُ ًَلَنْ حَنِْفبً لِلّوِ قَبًِخبً أُهَتً كَبىَ إِبْسَاىِْنَ إِىَ}

{الْوُشْسِكِنيَ

   املطيب اىثاني
 ىيت اىشريفت اىىاردة يف اىقذوةاالحاديث اىنب
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  املبحث اىثاىث
 هو بيتهٍع أ تعاٍو اىنبي  

  املطيب االوه
 زواجهتعاٍو اىنبي طيً اهلل عييه وسيٌ ٍع أ 
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 كِبْسَهُ حٌََلََ ًَالَرُِ }

{ عَظِْنٌ عَرَاةٌ لَوُ هِنْيُنْ
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  املطيب اىثاني
 ٍع أبنائه وبناته تعاٍو اىنبي  



 قٌُا } 

{ًَبزاً ًَأَىْلِْكُنْ أًَفُسَكُنْ
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  املطيب اىثاىث
 قاربه ٍن آه بيته ٍع أ تعاٍو اىنبي 

 والدهٌعَىٍته وأ سىي أزواجه وابنائه وبناته ،مأبناء
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 املطيب اىرابع

 ٍع اخلذً يف بيته تعاٍو اىنبي 
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 املبحث اىرابع
 َذ اىنبي اىقذوة يف نظر اآلخرينحم
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 املبحث اخلاٍس
 واملربني ، ومحيت اىعيٌ اىشرعي دور اآلباء

يف ترسيخ ٍفهىً األخالق ، وحسن املعاشرة ، وىني اجلانب  
 ٍع األهو . وأثر رىل يف اىسيىك 
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احملىر االوه
 {شِّنَتُ احلََْبةِ الدًْب املبلُ ًالبَنٌُىَ}
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احملىر اىثاني



                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النبى القدوة فى التربيت وحسن 
 المعاشرة 

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النبى القدوة فى التربيت وحسن 
 المعاشرة 

 

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

النبى القدوة فى التربيت وحسن 
 المعاشرة 

 

{ حَفْعَلٌُىَ لَب هَب حَقٌُلٌُا أَى اللَوِ عِندَ هَقْخبً كَبُسَ }

احملىر اىثاىث
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 اخلامتت
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 قائَت املظادر واملراجع
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