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  شكر وتقدیر

  
  

حمداً لك اللهم على ما و فقتني إليه من إتمام هذه الرسالة التي آمل أن تكون إسهاماً مـن أجـل                     

االهتمام بالعبادة وأبعاده على الفرد والمجتمع ، وانه ال يسعني بعد ذلك إال أن أتقدم بوافر الشكر                 

 رأى هـذا البحـث النـور    والتقدير واالمتنان  لكل الذين أخذوا بيدي ، وشدوا من أزري حتـى       

  وأخص بالشكر لمشرفي
  

  حمدان الصوفي/ الدكتور  الفاضل
  

  .  الذي لم  ياءل جهدا في المتابعة حتى أصبح هذا البحث جهدا ملموسا 
  

  :كما يسرني أن أتقدم بالتقدير واالمتنان لعضوي لجنة المناقشة 
  

  حمودة علي شراب/ الدكتور الفاضل 
  ود خلیل أبو دفمحم/ واألستاذ الدكتور 

  
  

والي كل من ساندني بالجهد والدعاء وتوفير أجواء الراحة مما كان ذلك من أثر كبير في إنجاز 

  هذا البحث

  

  

  احثــالب                                                                  

 يوسف حسن سليمان أبو معمر 
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  حمن الرحیمبسم اهللا الر

  
يرِسِل الـسماء علَـيكُم     } 10{فَقُلْتُ استَغِْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّاراً     "

ويمِددكُم ِبَأمواٍل وبِنين ويجعل لَّكُم جنَّاٍت ويجعل لَّكُـم         } 11{مدراراً
  )12، 11، 10:اآليات،نوح( "ًَأنْهارا

  
}ِإن       الْقَـاِنِتينْؤِمنَاِت والْمو ْؤِمِنينالْماِت وِلمسالْمو ِلِمينسالْم 

والْقَاِنتَاِت والصاِدِقين والصاِدقَاِت والـصاِبِرين والـصاِبراِت       
ــصدقَاِت   ــصدِقين والْمتَ ــعاِت والْمتَ ــِعين والْخَاِش والْخَاِش

 الصو اِئِمينالصاِفظَـاِت      والْحو مهوجفُـر اِفِظينالْحاِت واِئم
والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيراً والذَّاِكراِت َأعد اللَّه لَهم مغِْفرةً وَأجـراً          

  )35:،اآليةاألحزاب( }عِظيماً
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  ملخص الدراسة
  

 وذلـك   ،التربوية المصاحبة لها   الشامل لألذكار وعلى األبعاد      م المفهو التعرف إلى  هدفت الدراسة 
 اإلمام النووي في كتابه المعروف بكتاب األذكار النووية ممثلة فـي األبعـاد              هجمع من خالل ما  

  ، األصـولي العقائدية ، والجهادية ،و االجتماعية ، واالقتصادية ،والنفسية ،وتم استخدام المنهج            
 و   الباحث بجمـع اآليـات القرآنيـة        ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام      تحليل المحتوى ،   وأسلوب

دي ،و  البعد العقائ " حاديث النبوية وتصنيفها بحسب األبعاد التربوية التي تتضمنها وتشير إليها           األ
ـ ومـن  " البعد الجهادي ، والبعد االجتماعي ، و البعد االقتصادي ، و البعد النفسي              م اسـتنباط  ث

  .الواردة في كتاب األذكارة حاديث النبوي التربوية من خالل شروح األاألبعاد
  :، مايلي  التي توصلت إليها الدراسة جبرز النتائأومن 

 يقوم بها اإلنسان المـؤمن بـاهللا   تشمل ذكر اللسان وذكر الجوارح ، عبادة لذكر في اإلسالم ا -1
، وحضور القلـب خـشوعا      ،   القلب النسيان  ، والذكر هو قول     عز وجل فيتخلص من الغفلة  و      

  . ، ويكون المنطوق مأثورا مشروعقا ، ويكون في عمل صالح وإخالصا وصد
   

 الذكر شـفاء      : أهم األبعاد التربوية العقائدية للذكر على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع           -2
 ، وإحياء   اهللا بالعبودية ، واالنقياد التام هللا وإفراد       اهللا هو المحيي والمميت   أن  إليمان ب او ، للقلوب

بـاهللا فـي قـضاء       اهللا في كل مقاصد الحياة ، و االسـتعانة           ة ، و التوكل على     الغفل النفس من 
 والقوة هللا ، واحتساب األجر عند اهللا، و تقوية اإليمان باهللا ، وطلب العون               الحوائج، و رد الحول   

 التوبة واالستغفار، وتجديد اإليمان باهللا في كـل         إلىفي صالح الدين والدنيا من اهللا، و المبادرة         
  . وحين وقت

  
  : أبرزهـا  لى صعيد الفـرد وعلـى صـعيد المجتمـع ،          للذكر ع تربوية الجهادية    األبعاد ال   -3

استحباب سؤال الشهادة ،وحث اإلمام أمير السرية على تقوى اهللا ، و ثنـاء اإلمـام علـى مـن            
دعـاء المـسلمون إذا ظهـروا    اب إظهار  الصبر والقوة ، ظهرت منه براعة في القتال،و استحب 

إذا المسلم   دعاء اإلنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده ، وما يدعو به               عدوهم  ، و   على  
  .خاف ناسا أو غيره 

  
ـ        األبعاد التربوية االجتماعية      -4 ـ   ، عـللذكر على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتم  : ا  ـأهمه
ـ   ة بالمولود الجديـد    التهنئ  و ر اسم اهللا والسالم على أهل البيت قبل دخوله ،         ـذك اب ـ، واستحب
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 ، وضـرورة الوفـاء بالعهـد     ، وما  يقول لمن أزال عنه أذيإخبار الرجل من يحبه بان يحبه 
 المسلم ،والنهي عـن إظهـار الـشماتة         هوالوعد الذي يقطعه على نفسه ، والتبسم في وجه أخي         

اب أن  اء، واسـتحب  بالمسلم  ، وتحريم احتقار المسلمين وتحقيرهم ، وعدم انتهار الفقراء والضعف           
فطر عندهم ، ودعاء المدعو أو الضيف ألهل الطعام إذا ما فرغ مـن أكلـه ،             يدعو المرء لمن أ   

   .واستحباب طلب الوصية من أهل العلم وأهل الخير
تمني    :للذكر على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع       األبعاد التربوية االقتصادية     من أبرز   -5

فـضل ،والقناعـة    وهللا تعالى على كل نعمة ومنـة        ا لى   إ الخير في كل أمر جديد ، ورد الفضل       
لزوال ،والتعوذ باهللا من الحاجـة أي الفقـر وقلـة           بالرزق الحالل، والمحافظة على النعمة من ا      

  .مين اهللا تعالى على النفس والمالالرزق ،وتأ
 طـرد    :    للذكر على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع    األبعاد التربوية النفسية   من أظهر  -6

 ، واالنقياد إلى أمر     من الهم والحزن   ينة به ، و التخلص    نالفزع من النفس واستبدال األمن والطمأ     
 الصبر على البالء، وطرد القلق       في واالستعانة به ،  اهللا عز وجل ، والتوكل على اهللا في كل أمر           

  .باالستغفار ، واليقين أن الشافي هو اهللا جل جالله
  -:ي وقد أوصت الدراسة بما يل

   . بوصفه غذاء روحيا وعالجا نفسياا في الحياة اليومية  اعتماد األذكار عمال أساس-1

   .المتعلقة بهاإصدار نشرات دورية تثقيفية متعلقة باألذكار واألبعاد التربوية  -2

متخصصة في دراسة كيفية تطبيق األذكار في حياتنا للخطباء والوعاظ عقد دورات تربوية -3

  .تعريف بهااليومية و ال

 متنوعة  تبحث في األذكار واألبعاد التربوية التي تعود على الفرد تأن يتم إعداد دراسا -4

  . حياة المجتمع واألفراد فيوالجماعة وتبين أهميتها 
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Study Abstract 
The study aimed to identify the overall concept of Al-Athkar(1) and the 
educational dimensions associated with through what the nuclear Imam had 
collected in his well-known book “The Nawawi Athkar” represented in the 
dimensions of ideology, Al-jihad, social, economy and psychology. 
Analytical descriptive method has been used which deals with Studying 
events and phenomena and practices which are existed and available for the 
study. To achieve this study the researcher collected Koranic verses and 
Prophetic conversations classifying them according to the educational 
dimensions which contain and referred to “The dimensions of ideology, Al-
jihad, Sociely, economy and psychology.” 

Subsequently, devising the educational dimensions through explaining the 
prophetic conversations confined to the dimensions of ideology, jihad, 

social, economic and psychological. 
• The most important results of the study are as follows:  
Al-Theker in Islam is worship comprises tongue Theker (what comes 

out of the tongue) and the sensations of which the believer in God 
mentioned in order to get rid of inattention , and oblivion. Theker 
also is what the tongue says and the presence of heart humility, 
faithful and honesty. But It should be in favor of good work 
imposed by God and accepted in order to be an operative 
memorable. 

The most important dimensions of the education in respect of Theker at 
the individual and community level, are: healing of hearts and faith 
that God is reviviscent and mortify, completely amenable to God 
and secluding God of ubiquity  and reviving self inattention. Relay 
on God in every aspect of life asking Him in fulfilling the needs and 
protecting him of disaster and force calculating the recompense to 
God and strengthening of faith in God and request help in religion 
and world goodness and initiative to repentance and forgiveness 
and renewal of faith in God at all times and places. 

 The jihad of educational dimensions regarding Theker at the individual 
and community level, are:  Desirability the question of martyrdom 
and the urging of Imam of the group to the prince of faction  to put 
in front of his eyes God-piety and the praise of Imam also to whom 
appears for him skill in fighting. In addition desirability of showing 
patience and strength, and what is said if the Muslims appear and 
conquer their enemy and the possibility of human imprecate on who 
inequities the Muslims or wrong him alone  and what the Muslim 
prays if left people or others.  

                                                
(1)   A collection of invocations asking the Al-Mighty God to accept his entreaty. 
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 The importance of Theker in regard to the Educational social 
dimensions at the individual and the community levels are : to 
mention the name of God and peace on the inhabitants of the 
Prophet before entering their house. Also, desirability of 
congratulation of the new born babies and to force the man to love 
the one who loves him, and what is said to whom his foot is 
numbed and to whom who removes  the harm and the necessity of 
fulfilling the promise and dating in which he committed himself to 
and to smile in the face of his Muslim brother and to terminate the 
show of Muslim gloating and to interdict the contempt of Muslims 
and not to rebuke the poors, the weak and the desirability of 
blessing the ones whom he took his breakfast with them and the 
guest to those who presented him the food when he finishes his 
meal and desirability of asking the will from the scholars and the 
good people.  

The highlighted of the educational economic dimensions in regard to 
Theker at the individual and  community levels are to wish the good 
in each new matter and to return the thanks to Almighty God for all 
the blessing and the conviction of the lawful and maintain the 
blessing from disappearing  and asking the God to keep him away 
of devil particularly from the need and poverty and the lack of 
livelihood and secure God to life and property .  

It is clear that the educational dimensions of psychological at the 
individual and community is to expel the dismay of self, and to 
replace the security and tranquility and to disembarrass sadness of 
self and to be restrictive to order of God in every thing and seeking 
help from Him in patience of affliction and to expel restless by  
forgiveness and believes that God is the only one who cure.  

 
Study recommended the following: 

1. Adopted the Al-athzkar as essential in the daily life as spiritual food 
and psychological treatment 

2. Issuing periodical cultural bulletins  related to Ethkar and 
educational dimensions conforming with.  

3. Educational sessions for declaimers  and preachers specializing in 
the study of how to apply Al-athkar in our daily lives and how to 
know it. 

4. Arranging various studies searching in Al-athkar and Educational  
dimensions related to the individual and community specifying its 
 importance on the life of community and individuals.  
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  اإلھداء
  
  ...إلى أرواح الشهداء العظام 

   ... أمي الحنونإلى... ا فلذة كبدها إلى من أن

  ...إلى والدي العزيز رمز التضحية والعطاء

األعـزاء إلـى إخـوتي      إلى جميع أفراد أسـرتي      

ي وأوالدي ، اهدي إليهم جميعـا       وأخواتي  وزوج  

  .مرة  كفاحهم معيث
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 الفصل األول

  )اإلطار العام للدراسة(
  
                                   ويشمل

  ـة المقدمـــ
  مشـكلة الدراسة
   أهـداف الدراسة
  أهمـية ا لدراسة 
   مصطلحات الدراسة
  منهــج  الدراسة
   الدراسات السابقة 
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  :املقـدمـة

لمرسلين وسيد الخلق أجمعين وعلـي      شرف ا أب العالمين والصالة والسالم علي       الحمد هللا ر      

  :له وصحبه ومن واله إلى يوم الدين أما بعد آ

يعتمد المجتمع اعتمادا حياتيـا      و ،      إن عملية التربية تعد من أهم ركائز بناء األمم والشعوب         

 إذا ما أريد لهـذا       ، و  ئه واستمراره ،بل هي وسيلة تقدمه وتطوره      علي التربية ، و هي وسيلة بقا      

 والمجتمعات ، فالبد له مـن        متأصال في حياة األفراد       و التقدم والتطور أن يكون عميق الجذور     

 الحديثة إلى أهمية التربيـة      وقد فطنت المجتمعات   ،االرتباط الوثيق مع الخالق  سبحانه وتعالى          

  .عدت لها الخبرات والمتخصصينأ لها المال والجهد وها العناية وخصصتتفأول

 التربية اإلسـالمية هـي التنظـيم النفـسي          " في هذا المعنى     :)2،  1979:النحالوي(    ويقول  

دي إلى اعتناق اإلسالم وتطبيقه في حياة الفرد والجماعة في كـل مجـاالت      ؤواالجتماعي الذي ي  

   . "الحياة

 ، والعبودية تتحقق مـن خـالل          عز وجل    أساس العبودية هللا    إن تربية اإلنسان تقوم على         

  )وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ      : (وذلك من خالل قوله تعالى      جل جالله     االنقياد التام هللا  

  واللـسان ويكـون بـه    ،النيـة واإلخـالص  والعبادة تكون بالقلب مكان ) 56:الذاريات ، آية  ("

      :عـز وجـل    جلها ذكر اهللا يقـول اهللا     أصل العبادات و  أ و  ، والجوارح محل التطبيق  ،  يق  التصد

  ).152آية:البقرة ( ). َاذْكُروِني َأذْكُركُم واشْكُرواْ ِلي والَ تَكْفُروِن (

   أذكـركم   وجوابه  ،  أمر فاذكروني:"في تفسير هذه اآلية   : ) 1،73 ، 1987،   القرطبي   (      يقول

ل الذكر التنبه بالقلب للذكور والتيقظ القلبي غير انه لما كثر إطالق الـذكر علـى القـول           صأ، و 

   . "اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة: ومعنى اآلية  ،اللساني صار هو السابق للفهم
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 أعظـم مـن    – نته على اللـسان والـنفس    ومع يسره وخفة مؤ    - إن ذكر اهللا عز وجل       "      

ثـر كبيـر    أنه ذو   أ  كما  ، إيابامنقلب  الحمدها عند   أوأكثرها ثوابا و    وابرك الطاعات ،    ، تباالقر

على سلوك المؤمن في هذه الحياة الدنيا ، فهو يصل العبد بربه ويجعله يحلق في آفاق عالية مـن     

الطهر والصفاء ، فينعم بالقرب والحب واألنس فينعكس ذلك علـى تزكيـة الـنفس ، وتهـذب                  

  )1998،35،4،علي ."( المكانة والسيرة فامة السلوك ،واستنارة البصيرة ،وشراألخالق واستق

ويقـوم الـذهن      بل ال بد أن يخفق القلب بالحـب ،          ، وال يكفي أن يلهج اللسان بالذكر فحسب        

و كما أن الـذكر   ، ل واستحضار المعاني و المقاصد ،وتدفع  العاطفة إلى العمل و السلوك         مبالتأ

ذا جاء مأخوذا من أذكار الرسـول صـلى   إال إ، وال يحدث في  النفوس أثره     رضه ،   غال يؤدي   

وما علينا إال أن نطلع عليها ونأخذ       ،  وهي أذكار محفوظة و مدونة في كتب السنة         اهللا عليه وسلم    

ـ  وشفاء نفوسالبلسم ألن ذلك هو    نان   اهللا باللسان والج   ولنذكر ،منها ونشغل أنفسنا  بها        صدورال

حـسنات وصـالح    ال بـواب  عظيم مـن أ    باب و  ، األعراض واألحزان واألكدار  من األمراض و  

   .عمالاأل

ا َأيها الَّـِذين آمنُـوا   ي: ( فقال  سبحانه وتعالى      من اجل ذلك أمر اهللا تعالى المؤمنين بذكره     

ـ و) 41،42:آليـات ، ااألحزاب  ()وسبحوه بكْرةً وَأِصيالً  } 41{اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثيراً     و روى أب

 من قعد مقعدا لم يذكر اهللا فيه كانت عليه مـن  :" قالانهعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم     هريرة  

  ". ة تر ومن اضطجع مضجعا ال يذكر اهللا فيه كانت عليه من اهللا ،* ةتراهللا 

  )75:ت.ب ،أبي داوود( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ندامة ، وقيل بكسر التاء  تكون بمعنى نقص وتبعة ال وأي الحسرة: الترة *
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بل كان كالمه كله فـي     ، أكمل الخلق ذكرا هللا عز وجل      وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم         "

ذكرا منه هللا تعالى وإخبـاره عـن أسـماء    مته وكان أمره ونهيه وتشريعه أل   واله ، ذكر اهللا وما    

وسـؤاله ودعـاؤه إيـاه       عده ووعيده ذكرا منه هللا تعالى ،      الرب وصفاته و أحكامه و أفعاله وو      

  "  وكان سكونه وصمته ذكرا منه هللا تعالى بقلبه ورغبته ورهبته ذكرا منه هللا تعالى ،

   )2/37ج، 2002 ،ابن القيم (

  

ت والـصراع   الوفي خضم هذا الجو المفعـم باالنفعـا       "  :  بقوله )1987،76:العيسوي   (يشير و

 كانت قد نجحت في تحقيق كثيـر مـن        نإ العصر ، لذلك فالمدينة الحديثة و       يعيش إنسان  روالتوت

أسباب الراحة المادية لإلنسان  بما أنتجته من معدات تقنيه فإنها قـد خلقـت لـه الكثيـر مـن                     

ولقد تمكنت العلوم الطبية والعالجية من حماية جسد اإلنسان من األمـراض            ،  المشكالت النفسية 

لكوليرا ،ولكن ظهرت أمراض أخرى يطلق عليها أمـراض العـصر           واألوبئة مثل الطاعون وا   

  ."وهي التي تنشأ عن أسباب نفسيه واجتماعيه 

جل ذلك تزاحم العلماء في جمع األذكار في كتب قيمة ،فمنهم من اقتـصر علـى أذكـار                  أومن  

سب ما صحت روايتها عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            ومنهم من جمعها ح   ،  الصباح والمساء   

 جاء لنا بكتاب األذكار الـذي       الذي زكريا النووي    و الدين أب  يوكان من أبرزهم اإلمام محي     وسلم

 التي ذاع صيتها بين القراء عصرا بعد عـصر وتلقفهـا القـارئ              كتب ال  من أحد  اعتبره العلماء 

  .المسلم بالحفاوة واالهتمام 

  . تهم وخاصتهم اممل موقع من تقدير القراء عوللحقيقة فإن كتب النووي كلها تقع في أج
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ـ    ؤوم يعيش في مرحله صعبه جدا ، تمل       ين المجتمع ال  وأل هـا  ات تأثير ة و ها ضغوط الحياة المتنوع

  ،  العصبي واألمراض النفسية   رمما أصاب اإلنسان بالقلق والتوت    ،  على حياه الفرد والمجتمع معا      

 وعبادته ، وتوثيق الصلة     لذلك ال بد من التفرغ قليال واللجوء إلى اهللا عز وجل واالستمتاع بذكره            

لـم باإلنـسان  فـي       أمر أ  بين العبد وربه واللجوء إلى اهللا عز وجل في كل شاردة ووارده وكل            

 حيث جاء باللـسان ذكـرا ،        مما يستدعي بيان مفهوم ذكر اهللا عز وجل       ،  جميع مجاالت الحياة    

 ويكـون   –وجـل   عز  -والعقل فكرا ، وبالقلب خشوعا وإخالصا وصدقا،ويكون في عبادة اهللا             

     .المنطوق مأثورا 

حـد الكتـب    أويرى الباحث ضرورة بيان أهمية الذكر و أبعاده التربوية من خالل الرجوع إلى              

المعتمدة في هذا الباب ، وهو كتاب األذكار لإلمام النووي ، وذلك لبيـان منزلـة الـذكر مـن                    

وقت قست قلوب كثيـر النـاس ،        العبادات ، وانعكاساتها على حياة اإلنسان المسلم وال سيما في           

  . وشغلتهم حاجات الدنيا عن متطلبات الدين 

  :مشكلة الدراسة 

  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي   

   في كتاب األذكار للنووي ؟متضمنةالما األبعاد التربوية 

  :لرئيس األسئلة الفرعية التالية     ويتفرع من التساؤل ا

  ر في اإلسالم ؟ـ ما مفهوم الذك1

  ؟ في المجال العقائدي لألذكارالتربوية ـ ما األبعاد2

  ؟ في المجال الجهادي لألذكارالتربوية ما األبعادـ 3
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  ؟ في المجال االجتماعي لألذكارالتربوية ما األبعادـ 4

  ؟ في المجال االقتصادي لألذكارالتربوية ما األبعادـ 5

  ؟لمجال النفسي في ا لألذكارالتربوية ما األبعادـ 6

  :أهداف الدراسة 

  :اسة إلى تحقيق األهداف التالية     ترمي هذه الدر

  .ـ تجلية مفهوم الذكر في اإلسالم 1

كتاب األذكار للنـووي والمتمثلـة فـي األبعـاد العقائديـة            ي   الواردة ف  األذكارـ إبراز أبعاد    2

  .والجهادية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية 

   :أهمية الدراسة

  : تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي      

  . صلة العبد بربه ،وما شرعت العبادة إال لتحقيق الذكر عنوانـ أهمية موضوع الذكر ألنه 1

 أهمية كتاب األذكار لإلمام النووي الذي تلقته األمة بالقبول ، وما تضمنه من أذكار متنوعة                -2

    .وأبعاد تربوية في حياة اإلنسان المسلم 

  من خالل وعـيهم  ن وأولياء األمورون والمعلمو يستفيد من الدراسة الدعاة والتربوي   أن ـ يمكن 3

   .بآثار وانعكاسات األذكار على الفرد والمجتمع المسلم

  :حدود الدراسة 

- لألذكار الواردة في كتاب األذكار لإلمام النـووي    ة ستقتصر الدراسة على األبعاد التربوي         

  .متمثلة في األبعاد العقائدية ،و الجهادية، و االجتماعية ،و االقتصادية، و النفسيةال -رحمه اهللا 
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  ـ:منهج الدراسة 

تحليل الوثائق أو المعلومات ، ويـتم      " سوف يستخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى والذي يعني         

 ها المحتوى ذلك  بقراءة للوثائق والسجالت بهدف دراسة المشكالت أو أنماط السلوك التي يتضمن            

  )236، 1997الزيات وآخرون ،"(

أسـلوب  " تحليـل المحتـوى بأنـه    ) هولـستي (تعريف ) 236، 1997، الزيات وآخرون (ونقل  

  "للمضمون أو المحتوىاستقرائي يقوم على الدراسة الموضوعية المنتظمة لتحديد سمات معينة 

ب أبعاد الدراسة ومجاالتهـا  وذلك من أجل التحليل الكيفي لكتاب األذكار ، وتصنيف محتواه بحس      

، ومن ثم استنباط األبعاد التربوية المرتبطة بكل تصنيف من تصانيف األذكـار المـضمنة فـي             

وهو المنهج المتبـع فـي دراسـة        "وكما استخدم الباحث المنهج األصولي االستنباطي       الكتاب ،   

اني القـران الكـريم      جوانب العمل اإلسالمي دون الخروج عن الثوابت اإلسالمية  بفهم كافة مع           

وهو منهج يشير إلى التحقـق مـن صـدق          ) " "83،  1999:األغا  ( ،"األحاديث النبوية الشريفة    

المعرفة الجديدة بقياسها على معرفة أخرى سابقة ، من خالل افتراض صحة المعرفـة الـسابقة                

  )  310، 2002:ملحم ."( وإيجاد صلة عالقة بينها وبين المعرفة الجديدة 

  : الدراسة مصطلحات

جمل  ة األذك  ار المرتبط  ة باألوق  ات والمناس  بات المت  ضمنة ف  ي كت  اب األذك  ار لإلم  ام    :   االذك  ار 1

  .النووي 

  :األبعاد التربوية -2

، 1979يس ، ( ،وكما يقصد به األسس والجوانب      ) 54،  1979يس ، (ويقصد بالبعد أحيانا التأثير     

 واآلثار التربوية ، حيث عرف      الجوانب " ااألبعاد بأنه   فيعرف     )8،  2001: بدح   (،وأما  ) 476
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 الزواج والطالق   ألحكام الجوانب التربوية المرافقة     "بأنهااألبعاد التربوية ألحكام الزواج والطالق      

  . "واآلثار التربوية الناتجة عن تطبيقها

امين اآلثار واالنعكاسات التربويـة لمـض  "ويمكن للباحث أن يعرف األبعاد التربوية إجرائيا بأنها      

  "كتاب األذكار للنووي في المجاالت االعتقادية والجهادية و االجتماعية واالقتصادية والنفسية 

  :الدارسات السابقة 

للنووي ، وكان هناك دراسات تناولـت بعـض         لم يقف الباحث على رسالة كتبت تعلق باألذكار         

  :الجوانب منها

ـ   "بعنوان  ) 1992:أبو دف   ( دراسة   -1 ي التربيـة اإلسـالمية     الجانب اإليماني ف

  "  الفردةوانعكاسه على حيا

 التربية اإليمانية كأحد المحاور األساسية التي تقـوم         هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية    

عليها التربية اإلسالمية الشاملة ،والكشف عن   مضمون التربية اإليمانية وتوضـيح      

دور وسـائط التربيـة     مكوناتها وبيان أهدافها وأسسها التي تقوم عليها ، وتحديـد           

المختلفة في تدعيم التربية اإليمانية وتحقيق أهـدافها ، وبيـان انعكاسـات التربيـة         

الفكريـة والخلقيـة    (اإليمانية على حياه األفراد في شتى مجاالت الحياة المتعـددة           

  ) .والنفسية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 

وتوصل الباحث من خالل الدراسـة       ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي     

   :إلى جمله من النتائج يمكن تلخيص بعضها فيما يلي



 

 
 

8

الجانب اإليماني للتربية اإلسالمية يعتبر من أهم جوانبها الحيوية  فهو الجانب           -1

ـ  األساسي واألول إذ يشكل مصدرا هاما من مصادرها كمـا يـدخل فـي              شكيل ت

 .افها  في تحقيق أهدمضمونها فضال عن كونه يساعد

ول كل منهما مفهوم ومدللهناك فرق بين التربية اإليمانية والتربية الروحية ، ف       -2

 اإليمانية تمثل الجانب العقائدي في اإلسالم ، بينما تنـدرج           تربوي خاص ، فالتربية   

 . التربية الروحية تحت إطار الجانب التشريعي فيه 

بية اإليمانية ، فالتربية    وجود تكامل وترابط وثيقين بين التربية الروحية والتر        -3

ي تكونه وتنميه لـدى الفـرد   ذالروحية تعتمد  في تطبيقاتها على الرصيد اإليماني ال   

   . التربية اإليمانية

  " .اآلثار التربوية لإليمان بالقضاء والقدر :" ،بعنوان ) 2001(دراسة لولو  -2

بالقـضاء والقـدر علـى الوجـه          على اإليمان  هدفت الدراسة إلى بيان اآلثار التربوية المترتبة      

  . الصحيح 

  .والقدر استخدم الباحث المنهج االستنباطي الستخالص اآلثار التربوية لإليمان بالقضاء وقد

ولقد خلصت الدراسة إلى أن عقيدة اإليمان بالقضاء والقدر وما يتعرض له اإلنـسان فـي هـذه             

 وصقل سلوك الفرد المسلم عن طريق        في تحديد   بارز  دور  لها الحياة الدنيا من ابتالءات وغيرها    

 وانعكاس ذلك على الجوانب المختلفة       بهاالقيم التي توجدها هذه العقيدة في تفكير واعتقاد المؤمن          

 . كالجانب الروحي والعقلي والنفسي 
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األبعاد التربوية لمفهوم الوالء والبـراء فـي        "بعنوان  )2003(ـ دراسة مسعود    3

  ".اإلسالم 

 إبراز األبعاد التربوية لمفهوم الوالء والبراء في اإلسالم المتمثلة في األبعـاد             هدفت الدراسة إلى  

  .اإليمانية واألخالقية والنفسية والعقلية واالجتماعية 

وخلص الباحث إلي العديد من النتائج كـان مـن         وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،        

  :أهمها التالي

لمين في عقيدة الوالء والبراء ناجم عن عوامل عديدة منهـا           ـ هناك ضعف لدى كثير من المس      1

تعطيل الحكم بما انزل اهللا والتغريب ،ضعف التربية في البالد اإلسالمية ،الجهل واالستشراق و              :

  .التبشير ، والعصبيات الجاهلية ،سياسة التشكيك والتجهيل والتشويه من قبل أعداء اإلسالم 

ية عظيمة في المجاالت اإليمانية و األخالقية واالجتماعيـة التـي           ـ للوالء والبراء أبعاد تربو    2

  .تصقل سلوك اإلنسان فردا ومجتمعا 

  ".أمراض النفس وعالجها بالذكر"بعنوان ) 2003(ـ دراسة قطينة 4

هدفت الدراسة بيان أهمية الذكر حيث أن الذكر يبني شخصية المسلم ،فتزرع في نفسه اإليمـان                

لتوحيد الخالص ،وتجعله يقدر اهللا حق قدره ،فيقوم بما يجـب عليـه مـن               الكامل ، وتعمق فيه ا    

توحيد اهللا ،كما أن األذكار الواردة في الكتاب والسنة تسهم في تحصين الـنفس البـشرية مـن                   

التصورات الخاطئة واألوهام الباطلة والتخيالت الزائفة التي منبعها ضعف االرتباط بـاهللا وهـو              

  . البشرية سبب في عالج أمراض النفس
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 عالج  وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي ، واستنتج الباحث من الدراسة أن             

 الذكر وسيلة مـن وسـائل   ، وأنل الرجوع إىل اإلميان بشكل عام       األمراض النفسية يكون من خال    

  .العالج النفسي 

   ."  حياة المؤمنفيأثره والذكر "  بعنوان  ) 1992 (علي ـ دراسة5

 بيان أهمية الذكر وفضله في حياة المؤمن ،وذكر فضل الذكر وفوائده وذكـر               إلى هدفت الدراسة 

  . األذكار الواردة عن النبي صلي اهللا عليه وسلم وفائدة اإلكثار من األذكار أفضل

وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصل الباحث إلـى نتـائج عديـدة          

  :منها

  .فردا أو في جماعة ن عنها وال مفر منها ،ويجب أن يكون مىأن الذكر ضرورة الغنـ 1

   .هع بيان ضروب الذكر والمداومة عليثر الذكر على القلب المؤمن ،مأـ بيان 2

  ـ:التعليق على الدراسات السابقة 

  : إلى الدراسات السابقة يتضح ما يلي وبالنظر

ية اإلسالمية لها انعكاسات على الفرد والمجتمع في جميـع          اتفقت الدراسات السابقة على أن الترب     

جوانب الحياة ، وأثارها التربوية تتجسد في صقل سلوك الفرد المسلم عن طريـق القـيم التـي                  

توجدها ضمن تفكير واعتقاد المسلم ، وكذلك تعد من أهم اللبنات التي تبني الشخـصية المؤمنـة            

 وزرع اإليمان الكامل وتعميق التوحيد الذي يـسهم فـي           من خالل تقوية مفهوم الوالء والبراء ،      

 عـز   تحصين النفس البشرية من األوهام والتخيالت الزائفة ، والتي منبعها ضعف اإليمان بـاهللا             

  . وجل 
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ى الفرد ، وأما الدراسة الثانيـة       فقد تناولت الدراسة األولى الجانب اإليماني للتربية وانعكاسها عل        

مان بالقضاء والقدر وبيان اآلثار المترتبة عليه وهما جانب من جوانب           ي لإل تناولت اآلثار التربوية  

ربوية لمفهوم الوالء والبـراء  ، والدراسـة         تناولت األبعاد الت  ة اإليمانية ، والدراسة الثالثة      التربي

تناولت العالج بالذكر وهو جانب هام من جوانب التربية اإليمانية ، والدراسـة الخامـسة   الرابعة  

  . ولت آثار الذكر على حياة المؤمن وأهميته وفضله وفوائده تنا

  :واستفادت دراسة الباحث من الدراسات السابقة أمورا أبرزها 

  .كتابة اإلطار النظري والمتعلق بمفهوم األبعاد التربوية وتصنيفها ووظائفها للفرد والمجتمع  -

 .المنهج واألسلوب الذي تناولته بعض الدراسات السابقة  -

   . تصنيف األبعاد التربوية لألذكار -

  -:ما تميزت به الدراسة الحالية 

  -:انفردت الدراسة ببعض المميزات عن الدراسات السابقة 

أخص العبادات الشاملة للقلب واللـسان      الدراسة تناولت األبعاد التربوية لألذكار التي هي من          -

  .والجوارح

حيـث ال يوجـد     لمتضمنة في كتاب األذكار للنـووي ،        إن الدراسة تناولت األبعاد التربوية ا      -

  .بحسب علم الباحث دراسة تناولت ذلك 
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  الثانيالفصـل 
  وكتابه األذكار)رحمه اهللا (التعريف باإلمام النووي

  : ويتضمن النقاط التالية 

 .مولده ونشأته  -               

 . صفاته -               

 .مصنفاته -               

 .مفهوم الذكر وحقيقته -               

 . فضل الذكر -               

 .البعد التربوي للذكر  -               
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سوف يتناول الباحث في هذا الفصل مولد اإلمام النـووي ، ونـشأته وصـفاته ، ومـصنفاته ،                   

   : ورحالته ، والتعريف بكتاب األذكار ، ومعنى الذكر ،و بيان أهميته ، وفضله

  :مولده و نشأته 

كما رأيته  "  الراء   بضم الميم وكسر  "هو اإلمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري            " 

  ). 5،ت .ب، حسونة (" مضبوطاً بخطه

 في قرية من قرى حوران من الديار الشامية يقـال  )ـه631( من المحرم سنة     شر  اولد في الع  "

بإثبـات األلـف يـرى    " النووي" كما كتبها بخط يده أو   بدون ألف " لنووي" واليها أشتهر    ىلها نو 

  .كتابتها عدد من العلماء 

وما ناهز االحتالم حتى ختم القرآن ثم تلقى الفقه واللغة          ) ىنو(بلدته   نشأته في مسقط رأسه      تكان

كبـار العلمـاء   من   جماعة    يد    العلوم على  فوالصرف ومتون األحاديث وأسماء الرجال وأصنا     

عب معهم وهو   ل على ال  ونه والصبيان يكره  – وهو ابن عشر سنين      – وىركشي بن ورآه شيخه الز  

 وجعله أبوه في دكان فكـان     ،  القرآن اءةقر له على اللعب ويذهب ل     إلكراههميبكي   يهرب منهم و  

  ).28ت،.ب ،الصالح"(الكريم من قراءة وحفظ لهيشتغل بالبيع والشراء عن القرآن  ال

  :صفاته 

 كان رحمه اهللا إماما في العلم والعبادة والزهـد والـورع ،وعـدم    ")4 ،2004الجاني ،( يقول  

  ".إضاعة الوقت 

 بقيت نحو سنتين لـم أضـع        -:فسكن بالمدرسة الرواحية وقال   ) هـ649(قدم دمشق سنة    ثم  " 

 وحفظت التنبيه في نحو أربعة أشهر        ، غير جنبي إلى األرض وكان قوتي فيه جراية المدرسة ال        

 الدين  ل وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا كما       ،  المهذب في باقي السنة    وحفظت ربع ،  ونصف  
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 فلمـا كانـت سـنة     ،ألكثر جماعته معيدا إسحاق المغربي والزمته فأعجب بي وأحبني وجعلني   

  )5 ،ت.ب،عبدا لرحمن ( "الجمعةالحج يوم  وخمسين حججت مع والدي وكانت وقفة حدىإ

  : أثناء الحجهضرم 

ولم يأتوه قط فلمـا     : جهنا للرحيل من نوى أخذته الحمى إلى يوم عرفة قال          ولما تو  :قال والده "  

 نزل هو إلى دمشق وصب اهللا عليه العلم صباً فلم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي أثـر                 ىعدنا إلى نو  

صالة وصيام الدهر والزهد والورع فلمـا تـوفي          في العبادة من     -  إسحاق بنإبراهيم   -  شيخه

  .)28ت ،.الصالح ،ب" ( لم والعمل وحج مرة أخرىشيخه زاد اشتغاله بالع

  :ثني عشر درساً كل يوماتلقيه 

 عـشر درسـاً علـى    اثنـى يوم كنت أقرأ كل  :  ذكر لي الشيخ قال    "  )6ت،.ب ،حسونة( يقول  

 ودرساً فـي الجمـع بـين         ،  ودرساً في المهذب    ، المشايخ شرحاً وتصحيحاً درسين في الوسيط     

 ودرساً في أسماء الرجال ودرسـاً        ،  ودرساً في أصول الفقه     ، ف ودرساً في التصري   ،الصحيحين

  ."في أصول الدين 

  :محاولة اشتغاله بعلم الطب 

 وخطر لي االشتغال بعلم الطب فاشتريت        : اإلمام النووي قول    " )8ت،.ب ،   حسونة(ويضيف  

غال بـشيء    االشـت  على فأظلم علي قلبي وبقيت أياماً ال أقـدر        به االشتغال    على القانون وعزمت 

ـ                  تففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل فألهمني اهللا تعالى أن سببه اشتغالي بالطب فبع

لي حـالي  ستنار قلبي ورجع اذكور وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بالطب ف        مفي الحال الكتاب ال   

  ".وعدت إلى ما كنت عليه أوالً 
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   :تمثل إبليس له في هيئة شيخ صالح

 فبينما أنا في بعض الليالي      الرواحيةوكنت مريضاً بالمدرسة    ":ووي عن نفسه     قول الن  حسونةنقل  

إذ نـشطني اهللا  ، في الضفة الشرقية منها ووالدي وإخوتي وجماعة من أقاربي نائمون إلى جنبي             

،  فاشتاقت نفسي إلى الذكر فجعلت أسبح فبينما أنا كذالك بين السر والجهر               ، وعافاني من الحمى  

ر يتوضأ على حافة البركة وقت نصف الليل أو قريب منـه           ظالصورة جميل المن  وإذا شيخ حسن    

يا ولدي ال تذكر اهللا تعالى تشوش على والـدك وإخوتـك   : فلما فرغ من وضوئه أتاني وقال لي      

  .أنا ناصح لك ودعني أكون من كنت: فقال ؟فقلت يا شيخ من أنت،المدرسة وأهلك ومن في هذه 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ورفعت صوتي بالتسبيح فأعرض         : فقلتفوقع في نفسي أنه إبليس      

به والدي والجماعة على صوتي فقمت إلى باب المدرسة         تعني ومشى إلى ناحية باب المدرسة فأن      

يا يحيى ما خبرك ؟     :  كان فيها فقال لي والدي       فوجدته مقفالً وفتشتها فلم أجد فيها أحداً غير من        

  .)9ت،.ب ،حسونة( "يتعجبون وقعدنا كلنا نسبح ونذكرفأخبرته الخبر فجعلوا 

 كثير السهر في التأليف والتصنيف      هتمثوبكان رحمه اهللا وأجزل     ": )29ت،  .ب،الصالح  (ويقول  

ر حوال يأكل إال أكلة واحدة عنـد الـس    ،  شديد الورع في طعامه وشرابه وسكنته ووقاره وزاهداً         

ويأبى أن يأكل من فواكه دمشق لما في ضـياعها    ،  ه  وكان يتقوت مما يأتي من بلده من عند أبوي        

من الحيلة والشبهة ولما تولى التدريس بدار الحديث األشرقية بدمشق امتنع من أخذ شـيء مـن                

ضع جنبـه إلـى األرض       ومكث نحواً من سنتين ال ي       ، علومها حتى توفي وكان ال يدخل الحمام      

  ".تقانواإل ية في الحفظآوكانت ذاكرته 

   : والنهي عن المنكرمر بالمعروفاألب قيامه

  .اإلنكار ويخوفهم باهللا تعالىبلمة ظكان يواجه الملوك وال" ) 1918،5عمارة ، (يقول 
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 المكـوس ورد الحقـوق إلـى        بطال، وإ اهر ، ناصحاً بالعدل في الرعية       كتب إلى الملك الظ    فقد

اد البطش به في قـضية       وأر  عليه غضب السلطان و، ر بدر الدين  يكتب إلى الملك األم    و ، أربابها

 .أنا أفزع منه: الغوطة وكان يقول 

  ،  واألمر بـالمعروف    ،  والزهد  ، العلم: محيي الدين نال ثالث مراتب      : قال أبو العباس بن فرح    

  ".والنهي عن المنكر

وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة          " ) 6ت،.ب ،عبدا لرحمن   (ويقول

 عـديم المثـل    و، وقدوةً في الورع،  في الزهد رأساً و، ا قد سارت به الركبان   لك مم ير ذ ، وغ 

 مقتصداً فـي   و،  راضياً عن اهللا و،  وقانعاً باليسير ،    والنهي عن المنكر    ، في األمر بالمعروف  

  . " تعلوه سكينة وهيبةو،   وأثاثه الغاية في ملبسه ومطعمه

  :مصنفاته

 و التوحيد وطبع معظمهـا       ،  والحديث والمواعظ   ، ثيرة في الفقه  له عدا كتاب األذكار تصانيف ك     

 منهـاج  " و ، التـي شـرحها الكثيـرون     "  األربعين حديثاً النووية     " و ،  "رياض الصالحين "مثل  

" و، "  تصحيح التنبيه في فقه الـشافعية  " و،"  تهذيب األسماء" و    ،  شرح صحيح مسلم    "الطالبين

ـ لرامنار الهدى فـي  " و  ، "تباين في آداب حملة القرآنالمقاصد رسالة في التوحيد وال  " و  ،" قف

" ومن مخطوطاته التي لم تطبـع بعـد   ،   "االبتداء في مسائل من التجويد واإليضاح في المناسك   

" شرح المهذب    " و،  " بستان العارفين   "  و ،" خالصة األحكام من مهمات السنن وقواعد اإلسالم      

  ". والمشوارات وغيرها ،" منافس الشافعي" و،  " نروضة الطالبي"  و ،للشرازي

  )30ت،.بالصالح ،(
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  :ظهور أمارات تدل على قرب وفاته

كنت جالساً بين يديه قبـل انتقالـه بـشهرين وإذا    " : قالعنه أنه  ) 21ت ،   . ، ب  حسونة(وينقل  

ـ         رخفالن من بالد ص   :  دخل عليه وقال     بفقير قد  ". كت يسلم عليك وأرسل معي هذا اإلبريـق ل

أرسل إلى بعـض    "فقبله وأمرني بوضعه في بيت حوائجه فتعجبت من قبوله فشعر بتعجبي وقال             

  .الفقراء زنبيالً وهذا إبريق فهذه آلة السفر

  كيف أذن لك؟: فقلت "  قد أذن لي في السفر"أيام يسيرة كنت عنده فقال : بن العطار اوقال 

 الرواحية وأمامه طاقة مشرفة عليه مستقبل القبلة        بينما أنا جالس هاهنا يعني بيته بالمدرسة      : "قال

  ، يشير من غربي المدرسة إلى شـرقيها      "  كذا   ... ومر   إذا مر عليه شخص في الهواء  من هنا        

فزارهم  ،    قم سافر إلى بيت المقدس فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها بعض شيوخه               :وقال

  ".ذلك اليوم ثم زار أصحابه األحياء ثم سافر صبيحة  ،وبكى

  : زيارته للقدس والخليل ووفاته

جرى لي معـه   " :عن زيارته للقدس والخليل ثم عن وفاته فيقول      ) 21ت،  .بحسونة ، (يتحدث  

ثم عـاد إلـى      ،    وزار القدس والخليل   ى ، وقائع ورأيت منه أموراً تحتمل مجلدات فسار إلى نو        

 بي وقـال ارجـع   ح لعيادته ففر ومرض بها في بيت والده فبلغني مرضه فقدمت من دمشق       ىنو

إلى أهلك وودعته وقد أشرف على العافية يوم السبت العشرين من رجب سـنة سـت وسـبعين              

  ".ى بع والعشرين من رجب ودفن صبيحتها بنواوستمائة  وتوفي ليلة األربعاء الر
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  :ف بكتاب األذكار يتعر

 كتـب    الباحث هذا الكتاب من أهم     خص القربات فقد اختار   أ و  ، ولما كان الذكر من أهم العبادات     

 للمؤلف اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم الفقيه الزاهد محيي الـدين بـن شـرف               ها، وأبرز الحديث  

 سار بـذكره    مفيدوكتاب األذكار المنتخبة من كالم سيد األبرار هو كتاب كبير ومؤلف            ،النووي  

 في صفوف الذاكرين الذين     ونالركبان ، واستفاد منه الخاص والعام ، وهو تحفة للقارئ حتى يك           

ونعم رجل كـان    )  152:البقرة،آية( )فَاذْكُروِني َأذْكُركُم واشْكُرواْ ِلي والَ تَكْفُرونِ     (قال اهللا فيهم    

من شـغله   ل فطوبى   )67:التوبة ،آية   )(نَسواْ اللّه فَنَِسيهم  (اهللا معه بذكره وبئس من قال اهللا فيهم         

اإلمـام   ولقـد اعتمـد   ،  لة والذي سيعطيه اهللا أفضل ما يعطي السائلين         الدعاء والذكر عن المسا   

  .النووي في أكثر أحاديثه على الكتب المشهورة زيادة في الضبط والثقة 

كتاب في الحديث لإلمام النووي هو كتـاب مفيـد          :نون  ظويقول عنه حاجي خليفة في كشف ال      " 

 ،ابتـدأ فيـه بالـذكر      وستة وخمسين بابا  مشهور بأذكار النووي في مجلد مشتمل على ثالثمائة         

 اإلنسانية من أول االستيقاظ من النوم إلى نومه في الليل ويعبر عن ذلـك بينهمـا بعمـل      األمور

  )29ت، .،بالصالح (."اليوم والليلة ثم ختم بباب االستغفار 

لمـاء   وقـد صـنف الع     " :وقد بين اإلمام النووي في مقدمة كتاب األذكار هدفه من تأليفه فقال             

رضي اهللا عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات واألذكار كتبا كثيرة معلومـة عنـد العـارفين                 

ولكنها مطولة باألسانيد والتكرير ، فضعفت عنها همم الطالبين ، فقصدت تـسهيل ذلـك علـى                 

الراغبين فشرعت في جمع هذا الكتاب  مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنيـين ، فـأردت                 

  ."ة أهل الخير بتسهيل طريقه واإلشارة  إليه وإيضاح سلوكه والداللة عليه مساعد

  )5، 1997النووي ، (
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  : أهم من شرح الكتاب 

وشرحه غيـر   ،  حات الربانية   و وسماه الفت  ،)ـه1057(  سنة ابن عالن المكي الشافعي المتوفى    

  . واحد والمذكور أهمها 

   :مفهوم الذكر وحقيقته

  

 وذكرى وتذكارا أي حفظه واستحضره ،وجـرى علـى          اوذكر يءكر الش  ذ منالذكر في اللغة ،   

 الـصيت   :والذكر يعني الصيت والثناء ،والذكر     ) ت. بمجمع اللغة العربية ،   (لسانه بعد نسيانه    

وِإنَّه لَـِذكْر لَّـك وِلقَوِمـك وسـوفَ     (يكون في الخير والشر والذكر يعني الشرف ،وفي التنزيل   

َألُونأي "ورفعنا لك ذكـرك   ": ن شرف لك ولهم ، وقوله تعالى آ أي القر  )44:،آيةلزخرفا)( تُس

ذكرت معي ،والذكر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملـل           شرفك ،وقيل معناه إذا ذكرت ّ     

  . ذكر –عليهم السالم –،وكل كتاب من األنبياء 

الذكر الصالة والـذكر قـراءة      :لعباس  والذكر ،الصالة هللا والدعاء إليه والثناء عليه ، وقال أبو ا          

   )ت.بابن منظور .(القران والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الطاعة 

حقيقة ذكر اهللا تبارك وتعالى هو تـسبيحه        ":بقولهذكر اهللا تعالى    ) 1985،10:صوان  (ويعرف  

 الحاجات للـدين   وسؤال اهللا نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم وتحميده وتالوة قرانه ،والصالة على    

   . "صلى اهللا عليه وسلم نبينا محمد والدنيا واآلخرة واالستعاذة به سبحانه من كل ما استعاذ به   

هو التخلص من الغفلة و النسيان بدوام حـضور         "ن الذكر   أ) 7: 2001االسكندري، (كما يرى   

ذكر اهللا ،أو صفة من     وسواء في ذلك    ،  القلب مع الحق ،وقيل ترديد اسم المذكور بالقلب واللسان          

 من ذلك ، أو دعـاء أو        يء استدالل على ش   صفاته ،أو حكم من أحكامه ،أو فعل من أفعاله ، أو          

ذكر رسله أو أنبيائه أو أوليائه ، أو من انتسب إليه أو تقرب إليه بوجه من الوجوه ، أو سبب من                     
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ضـرة ، أو حكايـة  ،   األسباب ، أو فعل من األفعال ،بنحو قراءة ،أو ذكـر أو شـعر ، أو محا    

فالمتكلم ذاكر ، والمتفكر في عظمة اهللا تعالى وجالله وجبروته وآياته في أرضه وسماواته ذاكر               

وقد يكـون     اهللا به والمنتهي عن ما نهى عنه ذاكر ، والذاكر قد يكون اللسان             لما أمر تثل  م، والم 

والجامع لـذلك كلـه يكـون    ، الجنان وقد يكون بأعضاء اإلنسان ، وقد يكون باإلعالن واالجهار 

  ."ذاكرا كامال

ويرى الباحث أن هذا التعريف هو من أفضل وأجمل  التعريفات  التي تقـرب لإلنـسان الفهـم                   

  .الصحيح  لمعنى الذكر وأهميته في حياته الدنيا ، بل ويشمل عاقبته في اآلخرة أيضا 

ال تكلـف جهـدا وال   ..  عبادة الذكر من أسهل العبادات  :"فيقول  ) 174،  2003خالد ، (يعقب   

ويستطيع العبد المسلم أن يؤديها في أي  وقت وفي كل مكان، بل يمكـن للمـرأة         .. وقتا وال ماال  

وهي عبادة يحبها اهللا كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما، ويعطـي           ..  تقوم بها  أنالحائض والنفساء   

ل وقت  وكل مكان كمـا       وذكر اهللا عز وجل عبادة ك     .. عليها من األجر ما ال يعطي على غيرها       

حتى عندما يأتيني أحد يشكو لي كثرة المعاصي وعدم قدرته على االلتزام أجدني أقـول        .. أشرت

اذكر اهللا، وقد يستهين باإلجابة ويتركني ولكن المسكين لم يقدر معنى وقيمـة الـذكر               : بال قصد 

وه فيـضرب عنقـه،     الذي هو أفضل عند اهللا من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن يلقى المسلم عد             

  "!!ويضرب عدوه عنقه

  .وبذلك يكون الذكر هو أفضل العبادات وأهمها واإلكثار منه يعزز عالقة العبد بربه 

ت أن الذكر غيـر     نعز وجل وقد وردت آيات عديدة بي      ر من هذه العبادة محبب عند اهللا          واإلكثا

يها الَِّذين آمنُوا اذْكُـروا اللَّـه ِذكْـراً    يا َأ :(قول اهللا تعالى مقيد بزمان، أو مكان، أو كيفية،ومنها       

  . )41،42:آيةاألحزاب ( )وسبحوه بكْرةً وَأِصيالً} 41{كَِثيراً
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قـول  فهذه اآلية بينت اإلكثار من  الذكر وبأنه مفضل في وقت قبيل الفجر وقبل المغـرب أمـا                  

  األحـزاب   ()اِت َأعد اللَّه لَهم مغِْفـرةً وَأجـراً عِظيمـاً         والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيراً والذَّاِكر    (:سبحانه

َقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّـه والْيـوم                (:ه تعالى وقول. )35:آية

الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياماً وقُعـوداً       (:ى تعال هوقول.  ) 21:، آية األحزاب()وذَكَر اللَّه كَِثيراً   َ الْآِخر

   .)191:، آيةآل عمران( ) وعلَى جنُوِبِهم ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض

  . على جنبفبينت اإلكثار مع جواز الذكر في جميع األحوال من قيام ، أو قعود ، أو 

ومما هو جدير بان يالحظ في هذه اآليات الكريمة : "لهبقو) 108، 1995محمود ،(ويعقب 

التي ذكرت من القران الكريم أن الذكر فيها وصف أو قيد بأنه كثير وانه غير مقيد بزمان وال 

 وعلى كل حال ، بينما العبادات األخرى كالصالة امكان وال ظرف بعينه ،وإنما هو مطلوب دائم

 بدنية د بأنها يجب أن تكون كثيرة ، وذلك ألنها عباداتوالزكاة والصيام والحج وغيرها لم تقي

كثر منها مع انشغاله يموقوتة بزمن معين ومكان معين ، وهي بذلك قد يصعب على اإلنسان أن 

بأمور حياته اليومية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وسعي في األرض ،أما الذكر فهو عبادة 

كر مطلوب على كل حال ،وهذه اآليات القرآنية التي غير بدنية فال صعوبة في اإلكثار منه ،والذ

تحدثت عن الذكر ما طالبت به كثيرا إال لما له من فائدة في تربية اإلنسان وروحه وقلبه ولسانه 

  ".وحاله كله 

يكون ذكر اهللا عز وجل باللـسان ،والقلـب والعقـل           "  : بقوله   )1985،11صوان ، (ويشير   

يكون باللسان واألفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا ،فان          والجوارح ،والذكر يكون بالقلب و    

  .اقتصر على  احدهما فالقلب أفضل 
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 يكون باللسان نطقـا وباستحـضار المعنـى عقـال ،            أن يكون بهما أي     أن:واألكمل في الذكر    

  . يقع الذكر في عمل صالح مما فرض أنواألعظم في األجر 

باللسان نطقا وبالعقل فكرا وبالقلب خشوعا وإخالصا وصدقا         يكون ذكر اهللا     أنبلغ في الكمال    واأل

   ."في عمل صالح مما فرض اهللا تعالى ويرتضيه وان يكون المنطوق من المأثور

  :فضل ذكر اهللا جل جالله 

مور ،وطريق عامة الطائفة ومنشور الوالية ،فمن فتح له فيه فقد فتح له  األرأس الذكر  إن"    

عز وجل ،فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل ويجد عنده كل ما يريد باب الدخول على اهللا 

 في القلب خلة  أن فاته كل شيء ،و- جل وعال-ن فاته ربهإ،فان وجد ربه وجد كل شيء ،و

وفاقة ال يسدها شيء البتة إال ذكر اهللا عز وجل ،فان صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو 

ه فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة ،فيكون الذاكر بطريق األصالة واللسان تبع ل

صاحبه غنيا بال مال ،وعزيزا بال عشيرة ،ومهيبا بال سلطان ،فإذا كان غافال عن ذكر اهللا عز 

  "وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته ،وذليل مع سلطانه وحقير مع كثرة عشيرته 

  .)16، 2002 ،قيمالابن ( 

 عز وجل واألمر به واإلكثار منه آيات كثيرة في القران الكريم تبين لنـا     ورد في ذكر اهللا   وقد     

   : هذه الفضائل،ومن فضائل عديدة للذكر والذاكرين 

  :خروج من الظلمات إلي النور ال -1

كْـرةً  وسـبحوه ب  } 41{يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُـروا اللَّـه ِذكْـراً كَِثيـراً            (قال اهللا  تعالى         

هو الَِّذي يصلِّي علَيكُم وملَاِئكَتُه ِليخِْرجكُم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر وكَان ِبالْمْؤِمِنين            } 42{وَأِصيالً

  ) 42،43، 41: األحزاب ()رِحيماً
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هـي   إنمـا  فهذه الصالة منه تبارك وتعالى ومن مالئكتـه  " : )2002،18،  قيمال ابن(  يقول  

سبب اإلخراج من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك ، وأي شر لم يندفع عنهم ،                   

  . "فيا خسارة الغافلين عن ربهم  بما حرموا من خيره وفضله 

 كان ذكر اهللا أشمل من الصالة فهو كل صورة يتذكر فيهـا             ": )157 / 6،ت.بقطب  ( ويقول  

  .لسانه بهذا الذكر أم لم يجهرالعبد ربه ويتصل به قلبه سواء جهر ب

 والمقصود هو االتصال المحرك الموحي على أي حال  ، و إن القلب ليظل فارغا أو الهيـا أو                   

فإذا  هو مليء جاد قار يعرف منهجه ويعرف مـن           ،  حائرا حتى يتصل باهللا ويذكره  ويأنس به         

ن األوقات واألحوال مذكرة    ن بين هذا الذكر وبي    آأين وإلى أين ينقل خطاه  ، ومن هنا يحض القر          

  ."بذكر اهللا ومنبهة إلى االتصال به حتى ال  يغفل  القلب وال ينسى 

  

   :  في المأل األعلىالفوز بذكر اهللا-2

  )152:، آيةالبقرة ( )فَاذْكُروِني َأذْكُركُم واشْكُرواْ ِلي والَ تَكْفُروِن (قال اهللا تعالى      

كرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير وهو اهللا العلي الكبيـر أي            ذب: ")1/140ت،.،بقطب(يقول   

 إنه الفضل الذي ال يفيضه إال       أذكركمتفضل وأي كرم وأي فيض في السماحة والجود فاذكروني          

 من ذاتـه تعـالى بـال سـبب وال     الفائضاهللا الذي ال خازن لخزائنه وال حاسب لعطاياه الفضل  

من ذكرنـي فـي     " لعطاء وفي الصحيح يقول اهللا تعالى       موجب إال أنه هكذا هو سبحانه فياض ا       

وفي الصحيح أيـضا قـال      " نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منه              

يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في         "   : قال اهللا عز وجل    لى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا ص  

ئكة أو قال في مأل خير منه وإن دنوت منـي   نفسي وإن ذكرتني في مأل ذكرتك في مأل من المال         

" شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولـة              
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إنه ذلك الفضل الذي ال يصفه لفظ وال يعبر عن شكره الحق إال سجود القلب وذكر اهللا ليس لفظا                   

عور باهللا ووجوده والتأثر بهـذا الـشعور تـأثرا       باللسان إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه والش        

ينتهي إلى الطاعة في حده األدنى وإلى رؤية اهللا وحده وال شيء غيره لمن يهبـه اهللا الوصـول                

ويذيقه حالوة اللقاء واشكروا لي وال تكفرون والشكر هللا درجات تبدأ باالعتراف بفضله والحيـاء         

ى هذا الشكر في كل حركة بدن وفي كـل لفظـة            من معصيته وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إل      

 إلى الغاية التي ينتهي     إلماحلسان وفي كل خفقة قلب وفي كل خطرة جنان والنهي عن الكفر هنا              

وتحذير من النقطة البعيدة التي ينتهي إليها هذا الخط التعـيس           ؛ إليها التقصير في الذكر والشكر      

  "والعياذ باهللا 

  

مذكوره  معه ، وهـذه    و  ،  إن الذاكر قريب من مذكوره     "  :)2002،20 ، ابن القيم   (يقول      

 العامة،فهي معية بالقرب مـن الواليـة، والمحبـة       واإلحاطةالمعية معية خاصة غير معية العلم       

فـي الحـديث    هو واضح   كما   ،   ما للذاكرين من هذه المعية نصيب وافر      ، وك والنصرة والتوفيق   

  )13/508البخاري،ج" (  شفتاه يكت بأنا مع عبدي ما ذكرني وتحر "القدسي

وذلك الفضل الذي ال يصفه لفظ وال يعبر عن شكره الحق إال سجود القلب وذكـر لـيس لفظـا                    

لب معه أو بدونه والشعور باهللا ووجوده والتأثر بهـذا الـشعور تـأثرا            الق باللسان إنما هو انفعال   

  .يقه حالوة اللقاء ذينتهي لمن يهبه اهللا الوصول وي

  : رة من اهللا للذكرين والذاكراتمغف -3

ِإن الْمسِلِمين والْمسِلماِت والْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَـاِت والْقَـاِنِتين والْقَاِنتَـاِت           ( :قال اهللا تعالي      

لْمتَـصدِقين  والصاِدِقين والـصاِدقَاِت والـصاِبِرين والـصاِبراِت والْخَاِشـِعين والْخَاِشـعاِت وا           
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والْمتَصدقَاِت والصاِئِمين والصاِئماِت والْحاِفِظين فُروجهم والْحاِفظَاِت والـذَّاِكِرين اللَّـه كَِثيـراً            

  )35 : اآلية،سورة األحزاب ( ) والذَّاِكراِت َأعد اللَّه لَهم مغِْفرةً وَأجراً عِظيماً

القنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والـصوم       : " ) 137 / 6،ت.بب ، قط(يقول      

وذكر اهللا كثيرا هو    ،   الشخصية المسلمة    ءوحفظ الفروج وذكر اهللا كثيرا ولكل منهما قيمته في بنا         

وعقيدته في اهللا واستشعار القلب في اهللا في كل لحظة فال            ،   حلقة االتصال بين نشاط اإلنسان كله     

وال حركة عن العروة الوثقى وإشراق القلب ببشاشة الذكر الذي يسكب فيه النـور   ينفصل بخاطر   

والحياة ،هؤالء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات المتعاونة في بناء الشخـصية المـسلمة الكاملـة                

  ." عظيما اجرأهم مغفرة وهؤالء اعد اهللا ل

  : مواالة اهللا عز وجل أصلالذكر  -4

 معاداته ورأسها ،فان العبد ال يزال       أصل عز وجل ورأسها والغفلة       موالة اهللا  أصل الذكر       إن

عي اوزوال يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه ، قال األ         ،  ذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه        ي

 يكره ذكره أو مـن يـذكره        أن عبد ربه بشيء اشد عليه من        ىما عاد ": قال حسان بن عطية     : 

ذه المعاداة سببها الغفلة وال  تزال بالعبد حتى يكـره ذكـر اهللا              فه) 1/727ج  ،أخرجه البيهقي "(

استجلبت نعـم اهللا عـز     ما "كذلك، و الذاكر وليا هويكره من يذكره وحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ     

 :قال سبحانه وتعـالى  فالذكر جالب للنعم ودافع للنقموجل واستدفعت نقمته بمثل ذكر اهللا تعالى ،       

)دي اللَّه اٍن كَفُوٍرِإنكُلَّ خَو ِحبلَا ي اللَّه نُوا ِإنآم ِن الَِّذينع 38:،آيةالحج () اِفع (  

 يكون حسب قوة إيمانهم وكماله ، ومادة اإليمان ذكر اهللا تعالى ، فمن كان أكمـل                  عنهم ودفاعه"

  )2002،22،  القيمابن.(" إيمانا كان أكثر ذكرا وكان دفاع اهللا عنه أعظم 
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  :والدعاء يدفعان المكروه  الذكر -5

والدعاء من أقوى األسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ، ولكن قد            "     وكذلك إن الذكر    

يتخلف عنه أثره ،إما لضعفه في نفسه ،بان يكون دعاء ال يحبه اهللا ،لما فيـه مـن العـدوان ،أو     

 ، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا       لضعف القلب وعدم إقباله على اهللا وجمعيته عليه وقت الدعاء         

، فان السهم يخرج منه خروجا ضعيفا ، وإما لحصول المانع من اإلجابـة ،مـن أكـل الحـرام         

،والظلم ورين القلوب ،واستيالء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحـاكم              

نتم موقنـون باإلجابـة     أا اهللا و  ادعو"من حديث أبى هريرة ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال             

فهذا دواء نافع مزيل للداء ،ولكن      ) 3401الترمذي ، "(علموا أن اهللا ال يقبل دعاء من قلب اله          أو

، 1999قـيم ،    الابن  .(غفلة القلب عن اهللا تبطل قوته ،وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها             

8 (  

ن أطيب الكالم وأحبه إلـى اهللا تعـالى ، أل  ويستحب اإلكثار من األذكار والمداومة عليها فهي     

فيها التعظيم والشكر والثناء عليه مع إثبات الوحدانية له دون غيره ،وتنزيهه سبحانه وتعالى عما               

 يدعو ربه بأطيب الـدعاء      أنويعمق الصلة بين العبد وربه ،لذلك يستحب للعبد          ال يليق بجالله ،   

  .يا وبما كان مأثورا مما فيه خير الدين والدن

هم أمر الدنيا الرزق الذي فيه قوام       أو هم أمر الدين الهداية الموصلة إلى مرضات اهللا تعالى ،         أف  

  .البدن وستر الوجه عن ذل السؤال 

 الحديد والنحاس وجالؤها ذكر     أ كما يصد  أن القلوب تصد  إف والذكر يجلو اهللا به صدا القلوب ،         

  .اء القلوب ذكر اهللا تعالى وود اء دواء يستطب به ،وقد جعل اهللا لكل د، ن آاهللا وتالوة القر

 القلب سكينة والنفس طمأنينة والعقل إشراقا والروح تألقا ،فهو العطـاء والفـضل         والذكر يمأل    

ن الدوام على ذكر اهللا تعالى يوجـب  إ الذي يترتب عليه ما لم يترتب على غيره من األعمال ، و         
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 العبد في معاشه ومعاده ،كذلك تترتب عليه أبعاد تربويـة           األمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء      

النفـسية  ،دية ،و االجتماعية ،و االقتـصادية  والجهافي جميع مجاالت حياة اإلنسان االعتقادية   ، 

  .وسيتم تناولها بالتفصيل في الفصول القادمة 
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  عالقة العقيدة بالتربية -                   
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 والتـي   المسلم  المتصل بربه ،ذكر اهللا جل جالله  من أفضل األعمال التي يقوم بها اإلنسان          

وفـي   ة ، ففي اآلخرة أجور عظيمة ومنازل رفيعـة ،         تعود عليه بالخير الكثير في الدنيا واآلخر      

 العقائدي الذي هو من أولى األبعاد      ونبدأ بالبعد   ، مناحي الحياة الدنيا أبعاد وأثار تربوية في جميع       

  .ولإلنسان المسلم على وجه الخصوص   ،وأهمها في حياة كل إنسان على األرض عموما

  :مفهوم العقيدة 

ـ   )298/ 3ابن منظور ،ج  ("لزمه أي، يءعقد قلبه على الش     ما أي إذا " :العقيدة لغة    ا ، والعقيدة م

  ) 1986،المنجد "(ين به اإلنسان واعتقده أي ما تد"عقد عليه القلب والضمير 

  .ويقصد بالعقيدة   االعتقاد دون العمل كعقيدة وجود اهللا وبعثه الرسل وجمعها عقائد    

التي تترتـب   اآلثار واالنعكاسات   هي جملة من    :قائدية  األبعاد التربوية الع   يذهب الباحث إلى أن   و

  .في الجانب اإليماني على ذكر اهللا عز وجل 

  :العقيدة اصطالحا 

 وعن الكـون  واإلنـسان        ،هي عبارة عن التصور اإلسالمي الكلي اليقيني عن اهللا الخالق             "  

 " ما قبلهـا  ومـا بعـدها          ين وعن العالقة ب   ،عما  قبل  الحياة الدنيا وعما بعدها         ، و   والحياة    

  )107، 1991الكيالني ،.(

البد من اإليمان به إيمانا ال يرقى إليـه         ،  الجانب النظري من الدين      " والعقيدة أيضا هي ذلك        

  " )168،  1988أبو العينـين  ،    (   ويؤكد   ،   )4 ، 1976سيف النصر وآخرون ،    .( "شك ما 

ة  ،فمنها توجد األهداف التربوية ونظمها  وطرائقهـا           توحيد العقيدة هو الهدف األسمى للتربي      أن

 في سبيل  توحيد فكر األفراد على أساس العقيدة ،وتكون قيم الحياة نابعة من صفات اهللا والتخلق                

 فهي نفس مطمئنة    ني ،    وهللا المثل األعلى ،وللعقيدة آثار في النفس اإلنسانية والعقل اإلنسا          بها ،   
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ونبـذ الخرافـات والبـدع       ، لها أثرها من سيادة العقـل  أنة  ،كما بوجود اهللا معها  وهي مهيب  

  ."كعزل الدين عن واقع الحياة  القديمة منها والحديثة ،

إلى أهمية الصلة الدائمة مع اهللا فهي محور العمليـة التربويـة     ) 36،  1982قطب ، (ويشير     

 بعقد الصلة الحية بين الفـرد       وال ضمان للخير الحقيقي إال    ،  وأساس المنهج التربوي في اإلسالم      

  ."هي القضية الكبرى وهي أساس البناء قيدة  العأن :" ، كما ذهب إلى أنوخالقه

ما من شك في أن العالقـة   :" عقيدة بالتربية فيقول    على عالقة ال  ) 35،  2007 دف ،  أبو(ويعلق  

الهما إلى تعطيـل    بين العقيدة والتربية على درجة من القوة والعمق ، بحيث يمكن أن يؤدي انفص             

لمهمة الطرفين ، فعقيدة بدون ترجمة سلوكية لن تبرح حدود النظر والفكر ،وتربية بـال اسـتناد          

  ." إلى عقيدة تعني سيرا بال دليل 

    ) قُـون يا َأيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم والَّـِذين ِمـن قَـبِلكُم لَعلَّكُـم تَتَّ        (:قول تعالى   يو

ـ وجتهـان ،ال  يوجتهذه اآلية لها    : ")  217 /1القرطبي ، (، فقد قال    )  21:آيةالبقرة  ( ه األول  ي

التوجيـه الثـاني   و، أمر بالعبادة ، وهنا عبارة عن التوحيد ، وموجه للمؤمنين باستدامة العبـادة     

صـل العبـادة    أ و  ، ينه د عنا عبارة عن توحيد والتزام بشرائ     لكافرين بابتدائها ، والعبادة ه    لموجه  

   . "الخضوع والتذلل والتعبد والتنسك

ومن تدبر بخفي فكره وجد الموجودات كلها موحـدة          "   :)40،  2001السكندري ، (ويقول      

ولوال ذلك لغشيهم العذاب ، ففي كل ذرة من ذرات العـالم فمـا    هللا تعالى  على لطيف األنفاس ،    

 السر فهم عنه وأقر له بالتوحيد كل عالم علـى نوعـه ،    دونها سر من أسرار اسم اهللا ،  فبذلك          

وِللِّه يسجد من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعاً وكَرهـاً         ( : كما قال اهللا تعالى       ...الذي هو قائم به   

  ) 15:،آيةالرعد (  ) وِظاللُهم ِبالْغُدو واآلصاِل
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 فان اهللا سبحانه  وتعالى خلـق هـذا اآلدمـي      : "  )18،43 ،   2002 ، قيم  الابن   ( ويقول    

واختاره من بين سائر البرية ،وجعل قلبه محل كنوز من اإليمان والتوحيد واإلخالص ،والمحبـة           

والحياء والتعظيم والمراقبة وجعل ثوابه إذا قدم عليه ،أكمل الثواب وأفضله ، وهو النظـر إلـى                

وكان مع ذلك قد ابتاله بالشهوة والغضب والغفلة        وجهه ،والفوز برضوانه ،ومجاورته في جنته ،        

 ال يفتر من ذكـر اهللا   أن، فلو لم يكن في الذكر إال خصلة الحرز من الشيطان  لكان حقيقا بالعبد      

ال يحرز نفسه من عدوه إال بالذكر  ، وال يـدخل عليـه        هنإف ن ال يزال لهجا بذكره ،     أتعالى ، و  

    .  "العدو إال من باب الغفلة

وهي تربية تقوم علـى حـضور القلـب     " األذكار هي أولى دعائم التربية الروحية للمسلم ،        فتلك

وبتلفظ باللسان وهي تسهم في تصفية روح المسلم من الشوائب والعوالـق  التـي تحـول بـين                 

  )117، 1995محمود ،.("اإلنسان والقرب من اهللا 

ذكار الواردة فيها ما تعود بالعديـد           والناظر في كتاب األذكار للنووي يجد من األحاديث واأل        

 ، والتي تمد اإلنـسان        العقائدي البعدمن اآلثار واألبعاد التربوية العظيمة التي يمكن تصنيفها في          

ونـذكر منهـا   ، والروح تألقا ، والعقل إشراقا ، والنفس طمأنينة  ،   القلب سكينة     تمأل ةبدوافع جم 

  : ما يلي البعدفي هذا 

  : لوب  الذكر شفاء الق-1

ط  بـاهللا الـدائم       فاإلنسان المرتب   ، غانهاأضز وجل يشفي القلوب من أمراضها  و       ذكر اهللا ع       

لـدنيا  وهمومهـا     ا يعرض عن  بل المشغول بذكر اهللا        ،    وسواس الشيطان     على ذكره  يتجنب   

 )للِّه َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئن الْقُلُـوب      الَِّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر ا      :(ومفاتنها يقول اهللا تعالى     

    )28 :رعد ،آيةال(
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 له الملـك   ،من قال ال اله إال اهللا وحده ال شريك له "  : صلى اهللا عليه وسلم    يقول الرسول  و   

وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة                   

حد بأفضل مما أتى به إال رجـل        أان يومه ذلك حتى يمسي ،ولم يأت        رزا من الشيط  وكانت له ح  

  )2691، 2001مسلم ،("قال مثل ما قال أو زاد 

  

وهذا دليل على أنه من قال هذا التهليـل أكثـر مـن     : " )19، 1998النووي   ،( يقول        

 ، ويكـون لـه أجـر علـى     مائة مرة في اليوم ، كان له األجر المذكور في الحديث على المائة         

ن زيادتها ال فـضل      ومجاوزة أعدادها ، وأ    عتدائهاوليس هذا من الحدود التي نهي عن ا       الزيادة،  

فيها أو تبطلها ،كالزيادة في الطهارة ، وعدد ركعات الصالة ويحتمل أن المراد من نفس التهليـل         

   . "ن غيره، ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو م

ستغفر إنه ليغان على قلبي وإني أل     : قال    صلى اهللا عليه وسلم    عن األغر المزني أن رسول اهللا     و

  )6403، 1998البخاري،("اهللا في اليوم  مائة مرة 

 المراد الفترات والغفـالت عـن         :المراد هنا ما يتغشى القلب ، قال القاضي       : قال أهل اللغة    " 

 همه  بأنه: ل عد ذلك ذنبا ، واستغفر منه، وأكد         فتر عنه أو غف   ليه، فإذا   كر الذي شأنه الدوام ع    الذ

سببه اشتغاله بـالنظر فـي      : بسبب أمته ، وما اطلع عليه من أحوالها بعده ، فيستغفر لهم وقيل              

مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومدارته ، وتأليف المؤلفة ونحو ذلك فيشتغل بـذلك مـن                

ا بالنسبة إلى عظيم منزلته ، إن كانت هذه األمور من أعظـم الطاعـات ،                عظيم مقامه فيراه ذنب   

وأفضل األعمال ، فهي نزول عن عالي درجته ، ورفيع مقامه ، من حـضوره مـع اهللا تعـالى              

يحتمل أن هذا الغين هو السكينة      : ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه ، فيستغفر لذلك ، وقيل           
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، ويكـون اسـتغفاره  إظهـارا للعبوديـة         " فأنزل السكينة عليـه   " الىالتي تغشى قلبه ، لقوله تع     

   )2005،3/691ابن عالن ،" (.واالفتقار، ومالزمة الخشوع ، وشكرا لما أواله

نَفْـسي   اللّهم ِإنَّـك خَلَقْـتَ   "  :قال  صلي اهللا عليه وسلم  لنوم أن الرسول وورد في أذكار قبل ا

َأسـَألُك   اللّهم ِإنَّي.  ، وِإن َأمتَّها فَاغِْفر لَها فأحفظها ها ومحياها ، ِإن َأحييتَهاوَأنْتَ تَوفّاها لَك ممات

د وأبـو داو  ".(وبهذا الدعاء يسلم العبد نفسه لخالقه ويرضي بمـا أصـابه، وقـدر لـه                " العاِفية

،2002 ،5074(  

 في الصباح كل يوم ومساء كـل ليلـة          ما من عبد يقول   " :اهللا صلي اهللا عليه وسلم     رسولويقول  

بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم ثالث مرات                :

  )5088، 2002أبو داود ،(  "ه شيءال يضر

تربي العبادة عنـد اإلنـسان العواطـف الربانيـة الخالـصة      ) :" 44، 1988نحالوي ، (يقول  

 ."إلى اهللا وحده والخضوع ألوامره والشعور الدائم باالنقياد 

 ما قدره له  إذا كان لدينا اعتقاد كامل بان اهللا هو الضار وهو النافع ، فال يصيب اإلنسان إال 

  .الخالق سبحانه وتعالى 

تنا اللهم آ" نبي صلى اهللا عليه وسلم كان أكثر دعوة يدعو بها ال: نس رضي اهللا عنه قال أعن و

  )2690، 2001مسلم، (".آلخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي ا

 توازن عند اإلنسان المؤمن والتوفيق بين  معيشته في الحيـاة الـدنيا  واسـتعداده                  "ويعني ذلك 

كان ذلك أكثر دعائه ألنه دعاء جامع يتضمن خيـر          و ،لآلخرة مبتغيا فيها مرضاة اهللا عز وجل        

أعطني كل حسنة في الـدنيا       : الطلب فتعم وكأنه قال      ن حسنة نكرة في سياق    ، أل الدنيا واآلخرة   

  )91 /9ت، .بالسنوسي ، .( "واآلخرة
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  :استحضار معنى الموت والحياةـ 2

واستحضار معنى الموت والحياة يبقي اإلنسان المؤمن في مراقبة اهللا عز وجل ، وذكـر نعمـة                 

 يزيـد اإلنـسان     –بعد الموت    ويعني النوم فيه موت ، واالستيقاظ فيه حياة          –الحياة بعد الموت    

عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما عن أبـى ذر   عبادة هللا وشكرا على نعمه التي ال تحصى ،     

باسـمك   :وى إلى فراشه قـال  أ إذا كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ": رضي اهللا عنه قاال     

ابـن  ("ماتنا واليـه النـشور      أ ما   وإذا استيقظ قال الحمد هللا الذي أحيانا بعد       ،   أموت    و اللهم أحيا 

  )3868، 1998ماجة، 

هؤالء ب ويدع  م صلي اهللا عليه وسل     رسول اهللا كان  : قال    رضي اهللا عنهما   عن عبد اهللا بن عمر    و

هم إني أسـالك    لاللهم إني أسالك العافية في الدنيا واآلخرة ال       :"الكلمات حين يمسي وحين يصبح          

 أحفظنـي هم  لمن روعاتي ال  آهم استر عوراتي و   لهلي ومالي  ال   العفو والعافية في ديني ودنياي وأ     

غتال من تحتي   أ أنمن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك              

  ).5068، 2002أبو داود ، ("

  

  : العبودية ب هـ االنقياد هللا عز وجل وإفراد3

ما من عبـد رد اهللا تعـالى         "  :العن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق            

 قـدير ،إال   يءله الملك وله الحمد وهو على كل ش       ال اله إال اهللا وحده ال شريك له ،          :روحه قال   

  )5077، 2002د ،وأبو داو ("غفر اهللا تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 

ال اله   "  صالة حين يسلم     دبر كل : نه كان يقول    أ هماعن عن عبد اهللا بن الزبير  رضي اهللا         و   

إال اهللا وحده ال شريك له ،له الملك  وله الحمد وهو على كل شي قدير ،ال حول وال قوة إال باهللا                      
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،ال اله إال اهللا وال نعبد إال إياه ،له النعمة والفضل ،وله الثناء الحسن ،ال اله إال اهللا مخلصين لـه              

بهـن   وكان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يهلـل   :قال ابن الزبير"، " الدين ولو كره الكافرون  

  )594، 2001مسلم ،(.  دبر كل صالة 

من قـال   :"  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال       أن عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه         -    

  "رضيت باهللا ربا ،وباإلسالم دينا ، وبمحمد صلي اهللا عليه وسلم رسوال وجبت له الجنة 

ضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا ورسوال، وجب ر: "  من قالو

ن أولهذا فإن األخ المسلم ينبغي عليه أن يحفظ هذه األذكار و". على اهللا أن يرضيه في يومه ذلك

ونحن نحفظ في حياتنا أشياء .. ونفع عميم وجزاء عظيم ،..يحرص عليها، لما فيها من خير كثير

ت عدة ال نفع لها في اآلخرة، فهل نبخل بوقتنا وجهدنا على ما له نفع في الدنيا كثيرة ولغا

  !واآلخرة معا؟

قال { : يكسب كل يوم ألف حسنةأنأيعجز أحدكم :"  يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم-   

يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له بها ألف حسنة أو يكفر :" قال! كيف ذلك يا رسول اهللا؟: الصحابة

  !.فهل يمكن أن يبخل مسلم بدقيقتين من وقته مقابل ألف حسنة؟". نه بها ألف سيئةع

يقول صلى اهللا عليه ! ولكن ما فائدتها؟".. سبحان اهللا وبحمده:"  وإحدى صيغ التسبيح أن تقول-

وزبد ". من قال سبحان اهللا وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه وأن كانت مثل زبد البحر:" وسلم

تخيل لو أنك واقف على شاطئ .. ريم األبيض الذي يكون على وجه الماء عند الموجالبحر هو ال

 لك بمنّه فغفرها اهللالبحر وأبصرت هذا الزبد الكثير وتخيلت أن ذنوبك كثيرة مثل هذا الزبد، 

 الجنة في مقابل دقيقتين فيدخل أحدنا".. سبحان اهللا وبحمده:" وفضله وجوده بقولك مائة مرة فقط 

  )106، 2004النووي ،( !! سبح اهللا فيها مائة مرةثالثأو 
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   ".أحب الكالم إلى اهللا ، سبحان اهللا وبحمده"  : صلى اهللا عليه وسلم قال  رسول اهللا

و إال فالقرآن أفضل  ، وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح   وهذا محمول على كالم اآلدمي ،

  .ال نحو ذلك فاالشتغال به أفضل واهللا أعلم والتهليل المطلق ، فأما المأثور في وقت ح

ومن قال سبحان اهللا وبحمده مائة مرة حطـت         : ( وقوله"  :)93 /9ت ،    .بالسنوسي،( ويقول  

معنى التسبيح التنزيه عما ما ال يليق ويعارض صـفات          ) عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر        

   ."ز من الشيطاناهللا عز وجل ، فهي تمحو السيئات وترفع الدرجات وتحر

أي تنزيه اهللا تعالى عن كل نقص، ووصفه سـبحانه بكـل            .. ومعنى التسبيح التنزيه  :  التسبيح -

ولهذا فإنه عند التسبيح ينبغي أن يعمل المسبح فكـره فـي خلـق اهللا               .. كمال يليق به جل جالله    

  .وللتسبيح ثواب عظيم وفضل كبير.. تعالى في السماوات واألرض

إن اهللا ليرضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمـده عليهـا    " :لى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا ص  قال  

  ".ويشرب الشربة فيحمده عليها 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى         :"  يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم      -

ل مـوازين حـسناتنا يـوم       قاثفلنحرص على أ  ". سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم     : الرحمن

  )2731، 2001مسلم ، ( ..القيامة بهذا الذكر العظيم

 عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه انه دخل مع رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم علـي                     -

أال أخبرك بما هو أيسر عليك مـن هـذا أو           : " امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ،فقال          

د ما خلق في السماء ،وسبحان اهللا عـدد مـا خلـق فـي األرض                سبحان اهللا عد  :أفضل ؟ فقال    

،وسبحان اهللا عدد ما بين ذلك ،وسبحان اهللا عدد ما هو خالق ،واهللا اكبر مثل ذلـك ،والحمـد هللا             
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، 2002د ، وأبـو داو   ("مثل ذلك ،وال اله إال اهللا مثل ذلك ،وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك                 

1500(  

 قوله سبحان اهللا وبحمده فالتسبيح تنزيه والحمـد       ": فيقول  ) 136 /9ت ، .بالسنوسي ، (يعقب  و

  . "ثناء عليه بصفات الجالل يعني بأفضل الكالم في جميع األوقات وأكثرها ثوابا عند اهللا

  :استحضار نعم اهللا عز وجل -4

ورد  وعلى اإلنسان المسلم المؤمن بربه استحضار نعمه التي ال تحصى وشكره عليها حسب مـا              

من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من              " :صلي اهللا عليه وسلم    ن الرسول ع

ومن قال ذلك حين     خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد ولك الشكر  فقد أدى شكر يومه ،               

  )5073، 2002د ،وأبو داو ("يمسي فقد أدى شكر ليلته 

أصـبحنا وأصـبح الملـك هللا رب        : أحدكم فليقل    إذا أصبح " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم      

هم إني أسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شـره                لالعالمين ال 

 ،وتلـك األذكـار تجعـل    )5084، 2002د ،وأبو داو ("وما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك     

 حضرا مراقبة اهللا في حركاته وسكناته ،      اإلنسان المسلم في تواصل دائم مع اهللا جل جالله ، مست          

  . شكر اهللا على نعمه ومننه يامؤدفيكون 

  : الخشوع والخضوع الدائم هللا -5
على اإلنسان المسلم بعد أن يأخذ بكل األسباب الدنيوية أن يكمل أمره بحسن التوكل على اهللا عز                 

  .ن اإلنسان نفسه وجل متمثال بان التوفيق من اهللا في كل أمر و الفشل إنما تقصير م

إذا خرج الرجـل مـن   "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم انه قال  

هـديت و  : يقـال حينئـذ   :قال :بيته ،فقال بسم اهللا ،توكلت على اهللا ، وال حول وال قوة إال باهللا          
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   .كفـي ووقـي  كيف لك برجل قد هدي و ف:طان آخر يووقيت ،فيتنحى الشيطان عنه ،  فيقول ش  

   )3885، 1998ابن ماجة، (

بـسم   " :عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النبي  صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال             و

اهللا توكلت على اهللا ، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ،أو اظلم أو اظلـم                       

  ) 5486، 1964النسائي ،("،أو اجهل أو يجهل علي 

ن اهللا عز وجـل موفقـه فيـشعر         أذكر اهللا عز وجل يكون اإلنسان قد أكمل عمله وزاده ثقة ب           وب

  . خشوعا وخضوعا هللا تعالى هقلب  ، ويمألبالسعادة و االطمئنان

وهذا الذكر المبارك النافع للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج منها من بيته لقضاء شـيء مـن                   "

ومعانا في قضاء مصالحه ، مـسددا فـي          حفوظا في سيره ،   مصالحه الدينية والدنيوية ، وذلك م     

وجهته وحاجته ،والعبد ال غنى له عن ربه طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيدا ، ومـسددا و                   

  )96 ،2003البدر ،"(هاديا 

   :الثقة في اهللا واالعتماد عليه ـ 6

واالعتماد علية وتأتي الثقة باهللا من خالل العمل باألسباب ومن ثم التوكل على اهللا 

 سوء فسببه وكلنا إيمان بأنه هو الموفق ، فمن أصابه خيرا شكر اهللا ،ومن أصابه

 عن جابر  بن عبد اهللا رضي  عن تقصيره ،وردهتقصير من نفسه فيحمد اهللا ويستغفر

يعلمنا االستخارة في  األمور كلها كالسورة  صلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا " ا قال ماهللا عنه

اللهم أني :إذا هم أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقل : ن القران ،يقول م

 وال نك تقدر وال اقدر ، وتعلمابقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ،فأستخيرك بعلمك وأستقدرك 

 وأنت عالم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أعلم
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 كنت تعلم أن هذا األمر شر لي إن جله فقدره لي ، ثم بارك لي فيه ، وآ أو عاجل أمري وأمري

جله فاصرفه عني وقدر لي الخير حيث آفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري و

  )6382، 1998البخاري،( .كان ثم رضني به وقال ويسمي حاجته 

 أعوذ بك مـن     نياللهم إ " ء الدعوات   دعو بهؤال كان ي .(  أن الرسول     رضي اهللا عنها   عن عائشة 

ر وعذاب الغير ، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقـر              النار وعذاب النار ومن فتنة القب      فتنة

وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي مـن                   

 وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق          ، الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس      

  .والمغرب
  

  )3838، 1998أبن ماجة،( .ني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم إ:  واللهم 

من فتنـة الغنـى   ) صلى اهللا عليه وسلم   (  استعاذته   ":   )49  /9، ج 1998النووي ، (  يقولو

حرام أو شبهة   ما ،بالتسخط وقلة الصبر، والوقوع في       حالتان تخشى الفتنة فيه    فألنهماوفتنة الفقر   

 ويخاف  في الغنى من األشر والبطر والبخل بحقوق المال ، أو إنفاقه في إسراف وفـي  ،حاجة  لل

  .فهو عدم انبعاث النفس للخير ، وقلة الرغبة مع إمكانه : باطل أو في مفاخر أما الكسل 

 ترك ما يجب فعله والتسويف به، وكالهما تـستحب          هو: دم القدرة عليه ، وقيل      فع) العجز(وأما  

  ."اإلعاذة منه  

  

  . هو فقر النفس ال قلة المالالرسول صلى اهللا عليه وسلم من الفقر الذي إنما استعاذ :قال الخطابي

 عدم احتماله وقلة الرضا به أما ةيا قد تكون استعاذته من فقر المال المراد الفتنة غ :قال القاضي

 الهرم ، فالمراد به االستعاذة من الرد إلى أرذل العمر كما جاء في الرواية التي االستعاذة من
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اختالل العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض من  الخرف فيبعدها ، وسبب ذلك ما 

  .المناظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها

الجبن والبخل، لما فيهما من التقصير عن واالستعاذة من المغرم ، هو الدين، واالستعاذة  من 

ة ، وألنه بشجاعة صا الععلىأداء الواجبات والقيام بحقوق اهللا تعالى ، وإزالة المنكر واإلغالظ 

النفس وقوتها المعتدلة تتم الطاعات ، ويقوم بنصر المظلوم والجهاد ، وبالسالمة من البخل يقوم 

  رم  األخالق ، ويمنع من الطمع فيما  ليس له ، بحقوق المال ، وينبعث األنفاق والجود مكا

  ."وهذا دليل الستحباب الدعاء  واالستعاذة من كل األشياء المذكورة وما في معناها 

جاء أعرابي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه قال -

 وحده ال شريك له ،اهللا اكبر كبيرا ،والحمد هللا  قل ال اله إال اهللا :علمني كالما أقوله ، قال:وقال 

هؤالء لربي :  قال كثيرا ،وسبحان اهللا رب العالمين ،وال حول وال قوة إال باهللا العزيز الحكيم ،

  )630، 1964النسائي،(" وارزقني وأهدنيقل اللهم اغفر لي وارحمني  :،فما لي ؟ قال 

  .سبحانه وتعالى  ألمرهسالم  واالست و القوة إلى اهللا عز وجلرد الحول -7

أال أدلك على  ":  صلى اهللا عليه وسلمقال النبي:  رضي اهللا عنه قال  عن أبى موسى األشعري 

أبن ("قل ال حول وال قوة إال باهللا :بلى يا رسول اهللا قال : كنز من كنوز الجنة ، فقلت 

  )3885، 1998ماجة،

  

ال حول وال قوة إال باهللا كنز " : عليه وسلم قوله صلى اهللا: " ) 34 /1998،9النووي ،( يقول 

  ،سبب ذلك أنها كلمة  استسالم وتفويض  إلى اهللا تعالى: من كنوز الجنة ، قال العلماء

 شيئا من األمر  أن العبد ال يملك ، وواعتراف باإلذعان له ، وأنه ال صانع غيره ،وال راد ألمره

وهو ثواب نفيس ، كما أن الكنز أنفس أموالكم قال ، ثواب مدخر في الجنة ومعنى الكنز هنا أنه 
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لى، الحركة والحيلة ، أي ال حركة وال استطاعة وال حيلة إال بمشيئة اهللا تعا) الحول(أهل اللغة 

ال حول من :   وال قوة في تحصيل خير إال باهللا ، وقيل  ،شرمعناه ال حول في دفع : وقيل

عته إال بمعونته ،وحكي هذا عن ابن مسعود رضي معصية اهللا إال بعصمته ، وال قوة على طا

 وباألول  ،ة الحولقو، يعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة و  :قال أهل اللغةاهللا عنه،وكله متقارب ، 

  ."بالثاني جزم الجوهري جزم األزهري والجمهور و

   :  صلى اهللا عليه وسلم يقول سمعت رسول اهللا: هللا عنها قالت عن خولة بنت حكيم رضي ا-

 لم يضره شيء حتى  ، أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق: من نزل منزال ثم قال " 

  )2708، 2001مسلم،(". منزله ذلك  منيرتحل

كان رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا   : بن عمر الخطاب رضي اهللا عنهما قالعن عبد اهللا

بي وربِك اللَّه، أعوذُ باللَِّه ِمن شَرِك وشَر ما ِفيِك، وشَر ما يا أرض ر "     : سافَر فأقبَل الليُل قال

خُِلِق ِفيِك، وشَر ما يدب علَيِك؛ أعوذُ ِبك ِمن أسٍد وأسود، وِمن الحيِة والعقْرِب، وِمن ساِكِن البلَِد 

لَدما واِلٍد وو ِمن2603 ،2002د ،وأبو داو  "( و(     

  

  :هللا جل جالله  األمر كلهاحتساب  -8

أي أن اهللا كافيني وهو وحده نعم الوكيل، وخير من يقوم           ": حسبي اهللا ونعم الوكيل   : "  االحتساب

حين القي في   عليه السالم   فلو ظلمك أحد عليك بهذا الدعاء، فقد قاله الخليل إبراهيم           .. على أمري 

أي ( حينما قـال لهـم النـاس        ) حمراء األسد ( وسلم في غزوة     النار، وقاله النبي صلى اهللا عليه     

فكفاهم اهللا شـر    ".. حسبنا اهللا ونعم الوكيل   :"  الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا      إن: ) للمسلمين

 ، فقد ورد عن عوف بن مالك رضي اهللا عنـه ،  حفظهم بفضله وجوده سبحانه وتعالى    عدوهم، و 

حسبي اهللا ونعـم  "قضى بين رجلين ، فقال المقضي عليه لما أدبر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم         
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 اهللا تعالى يلوم على العجز ،ولكن عليك بالكيس ،فـإذا           ، فقال  النبي صلى اهللا عليه وإن       "الوكيل  

   )3627، 2002د ،وأبو داو ("حسبي اهللا ونعم الوكيل :غلبك أمر فقل 

من قال كل يـوم حـين   : " عليه وسلم  قالوعن أبي الدرداء رضي اهللا عنه ،عن النبي صلى اهللا        

سبع -له إال هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ،            إ ، ال حسبي اهللا   : يصبح وحين يمسي    

  )670، 2001مسلم،( ." كفاه اهللا تعالى ما أهمه من أمر الدنيا واآلخرة –مرات 

  : تذكير بالصلة المستمرة والدائمة باهللا  ال-9

اللهم أنت ربي ال إله إال " ذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  يدعو اإلنسان به

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 

غفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت قال ومن قالها من النهار ألك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي ف

من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها موقنا بها فمات 

  )56، 2001مسلم،( .فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

وهذه األذكار تربي عقل اإلنسان عن طريق تدبر كالم اهللا والتفكر الدائم بمعانيه ،ويربي 

  . عواطف ومشاعر اإلنسان ليبقى خاشعا هللا فرحا بمناجاته 

 اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك أنك أنت اهللا :"أو يقول 

من قالها مرتين أعتق اهللا و ،ه من النارقبتدك ورسولك أعتق اهللا رال إله إال أنت وأن محمدا عب

   . ومن قالها ثالثا أعتق اهللا ثالثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه اهللا من النار ،نصفه

  )5078، 2002ود ،وأبو دا(

  

 اللهم ما أصبح بي من :" ويؤدي شكر ربه باالقتداء بدعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيقول 

نعمة فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك 



 

 
 

43

  )471، 2001مسلم،( .حين يمسي فقد أدى شكر ليلته

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم " :  اللّه عليه وسلم صلى   رسول اللّهأو قول

اللهم "  :تعيدها ثالثا حين تصبح وثالثا حين تمسي وتقول " عافني في بصري ال إله إال أنت 

تعيدها حين " إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ال إله إال أنت 

  )1853، 2001مسلم،( ." حين تمسي تصبح ثالثا وثالثا

أي ال معبود بحق إال اهللا، ولهذا فال ينبغي أن يكون في قلب العبد أعز ": ال اله إال اهللا: " التهليل

وال أحب وال أفضل من اهللا تعالى، ال هواه، وال نفسه، وال ولده، وال زوجه، وال أهله، وال أي 

الذي ف ،"" ال اله إال اهللا"جددوا إيمانكم بـ :" لهذا هو النبي صلى اهللا عليه وسلم يقو.. شيء

ال اله إال : يشتكي من قسوة قلبه وقلة دمعه وجمود عينه، عليه أن يجدد إيمانه بكلمة التوحيد

إن اإليمان يبلى ويخلق كما يبلى الثوب ويخلق، وال تجديد لهذا اإليمان إال بذكر اهللا، .. اهللا

  )2001،853مسلم،( .ه إال اهللا محمد رسول اهللاال ال: وباألخص بذكر كلمة التوحيد

من قال ال اله إال اهللا وحده  ال شريك له، له الملك وله :" يقول النبي العظيم صلى اهللا عليه وسلم

الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة 

سي، ولم يأت أحد بأفضل مما أتى به إال رجل  ذلك حتى يمهوكانت له حرزا من الشيطان يوم

  )1863، 2001مسلم،(" قال مثل ما قال أو زاد

  

  :اللهج جل صالح الدين والدنيا من اهللافي طلب العون  -10

كل إنسان يجتهد في تحسين مستوى إيمانه باهللا عز وجل ومستوى حياته في الدنيا ، فبعد أن 

من اهللا اإلعانة على أموره الدينية والدنيوية ،فيدعو يأخذ اإلنسان بكل أسباب الصالح و يطلب 

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا صلّى  : عن أبي برزة رضي اللّه عنه قال بما ورد 
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أمِري، اللَّهم  اللَّهم أصِلح لي ديني الَّذي جعلْتَه ِعصمةَ  «   : الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه

ي دنْياي الَِّتي جعلْتَ ِفيها معاِشي ـ ثالثَ مرات ـ اللَّهم أصِلح لي آِخرِتي التي جعلْتَ أصِلح ل

ِإلَيها مرِجعي ـ ثالث مرات ـ اللَّهم أعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِْطك؛ اللَّهم أعوذُ ِبك ـ ثالثَ مرات 

، 1998البخاري،.( ال ينفع ذا الجد منك الجدي ِلما منَعتَ، وـ ال ماِنع ِلما َأعطَيتَ، وال معِط

602(  

   : المبادرة إلي التوبة و االستغفار-11

فَقُلْتُ استَغِْفروا ربكُم ِإنَّه كَان  (: يقول تعالى حاكيا عن نوح عليه السالم مخاطبا قومه

ويمِددكُم ِبَأمواٍل وبِنين ويجعل لَّكُم جنَّاٍت ويجعل } 11{يرِسِل السماء علَيكُم مدراراً} 10{غَفَّاراً

من لزم االستغفار جعل اهللا :" ويقول صلى اهللا عليه وسلم. ). 12-10:،آيةنوح ( ) لَّكُم َأنْهاراً

، 1998البخاري ،("..له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ال يحتسب

2143(  

الستغفار هو إقرار بالذنب والتقصير ، فيبعث في نفس اإلنسان الثقة والرغبة في االستمرار  وا

في الحياة مع تصحيح لألخطاء وإكمال التقصير مما يخرجه من جو الهم والضيق ويجعل له 

  مخرجا وفرجا ويهون عليه مصيبته ويلطف له جو التفكير السليم ومعالجة جوانب التقصير لديه،

 النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يستغفر في اليوم مائة مرة، وفي بعض الروايات أكثر نأ وروي 

وقد صح عن النبي كذلك .. ستغرق أكثر من دقيقتين ي ال  مائة مرةستغفاراال.. من سبعين مرة

 2،ابن ماجة (. طوبى  لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا":صلى اهللا عليه وسلم قوله

/1254(  
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من قال صبيحة يوم الجمعة قبل : " رضي اهللا عنه عن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال عن انسو

غفر اهللا تعالى  عشر مرات ، ، استغفر اهللا الذي ال اله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه:الغداة 

  )6205، 1998البخاري،("ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 

  :كل وقت  تجديد اإليمان باهللا عز وجل -12

اإليمان باهللا البد له من تجديد دائم ، والتجديد يكون  بمحاسبة النفس والتأكيد على استمراره ، و 

  .االستغفار عن التقصير  ، واالستعانة باهللا من النقص ، و تجديد العهد مع اهللا  

 إنااللهم :"  إذا قنت في الصبح بعد الركوع قال  كاننهأ عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه -

هم إياك نعبد ،ولك نصلي لع من يفجرك ، اللونؤمن بك ونخ نستعينك  ونستغفرك  وال نكفرك ،

اللهم .  عذابك الجد بالكفار ملحق أند ،نرجو رحمتك ونخشى عذابك ،عقونسجد واليك نسعى ون

غفر للمؤمنين االلهم . ك ءعذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ،ويكذبون رسلك ،ويقاتلون أوليا

جعل في قلوبهم ا ذات  بينهم ،وألف بين قلوبهم  وؤمنات والمسلمين والمسلمات ،وأصلحوالم

فوا بعهدك  يوأناإليمان والحكمة ،وثبتهم على ملة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ،وأوزعهم 

  "جعلنا منهم  اهم على عدوك  وعدوهم  اله الحق ونصراالذي عاهدتهم عليه ، و

  )2002،1427ود،وأبو دا(
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 الـسبيل لتغييـر      ، فهو   في حياة اإلنسان    دور مهم  ، وله الجهاد فريضة من أهم فرائض اإلسالم       

 ضرورة إلزالة الظلم الذي يلحق البشرية مـن تـولي الطغـاة              وهو وإصالح ما أفسده الناس ،    

  . جانب تربوي عظيم  وله األمةأمروالمفسدين 

 لها أكثر من عشرين معنـى  – القادري   – بالرجوع إلى مادة جهد في كتب اللغة يجد الباحث            و "

الطاقة ،  : المناسبة للجهاد من تلك المعاني مناسبة ظاهرة بدون تكلف هي           ،وبلغوية  ، والمعاني ال  

والمشقة ، والوسع ، والقتال ، والمبالغة ، لهذا تجد العلماء في كتب التفـسير والحـديث والفقـه              

 /1ت ، .بالقادري ،   " (بذل الطاقة والوسع أو هو المشقة       : وغيرها  إذا عرفوا الجهاد لغة قالوا        

  :  من هذه التعريفات من مصادرها اوقد جمع الباحث عدد) 48

  . المشقة والجهد الطاقةة، تقول أجهد جهدك، وقيل الجهد أيالطاق: الجهد والجهد"  

  . قاتله : جاهد العدو مجاهدة وجهادا 

  ) لسان العرب(" في استفراغ الوسع  في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيءالمبالغة: والجهاد

   ) 1995 ،مختار الصحاح ("الطاقة ، المشقة ، بذل الوسع: هد ج" 

  ) ت.،بالقاموس المحيط  ("القتال مع العدو: جهاد" 

  )ت.،بلقاموس المحيط  (" دجهد الطاقة والمشقة، نكد واشت" 

   )ت.، بالزمخشري("مشقة : أصابه الجهد:  جهد "

  "القتال مع  العدو ، أجهد بمعنى جـد : الجهاد ، و  د المشقة وتعب وأشت   –الطاقة والوسع   :  الجهد "

   )ت. ،بتاج العروس من جوهر القاموس(

  ل وسعه في طلب األمر قوال وفعالذجد وب:اجتهد،و  دنكد واشت: جهد "  

  بالغة في المشقة والغاية معلى ال: جهاد،و استفرغ وسعه : جهاد و 
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   )ت. ،بغةمعجم متن الل( " غلب على القتال في سبيل الحق: جهاد ومجاهدة

  -:  للجهاد التعريف االصطالحي

يمـان  ذه األرض ، وما دام يتـردد بـين اإل         فريضة دائمة  ما دام اإلنسان على ه       "ن الجهاد   وأل

فان تعريف الجهاد اصطالحا قـد     )13،  1985مدثر وآخرون  ،     "(والكفر وبين الحق والضالل     

  ".والجهاد شرعا" عنه بقولهم والقي اهتماما كبيرا من الفقهاء ، وقد عبر

بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل اهللا عز وجل بالنفس والمـال            :فعرف في كتب الحنفيين بأنه    "

  .واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك

  . عهد إلعالء كلمة اهللا تعالىقتال مسلم كافر أو ذا: ب المالكيةوفي كت

  .كفار وشرعا بذل الجهد في قتال ال: .. وفي كتب الشافعية 

  .وشرعا قتال الكفار:وفي كتب الحنابلة

 في حصول محبوب الحـق ودفـع مـا          -وهو القدرة –والجهاد هو بذل الوسع     : وقال بن تيمية    

ن الجهاد حقيقته االجتهاد في حصول ما يحبه اهللا         وذلك أل : وقال في موضع أخر     . لحق  ا يكرهه

  " .لكفر والفسوق والعصيان  من امن اإليمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه اهللا

  ) 50 /1ت، .بالقادري ،(

اسـتفراغ الطاقـة ، وأن ال       : ي اهللا عنـه     والجهاد بمفهومه الواسع هو كما قال ابن عباس رض        "

  .عمل واعبدوه حق عبادته ال وكما قال مقاتل اعملوا هللا حق  ، الئميخاف لومة

  .هو مجاهدة النفس والهوى : بن المبارك اوكما قال 

صـور  ى  حـد سـبيل اهللا بالقتـال، وهـذه الـصورة إ         حمل السالح في    :  الخاص ه بمفهوم وهو

  .)207، 1985الكردي ،"(الجهاد
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 الوسع وبذل الطاقة وتحمل المـشاق ، مـن مقاتلـه          غاستفرا"  الجهاد يعني    أنويرى سيد سابق    

ح بـين   العدو ومدافعته ، وهو ما يعبر بالحرب في العرف الحديث ، والحرب هي القتال المـسل               

 رحمه  -  اإلمام ابن القيم   عن)42،  1990عزام ، (نقل   و ) ."7،  1985سابق ، " ( فأكثر   دولتين

لما كان الجهاد ذروة سنام اإلسالم وقُبتَـه،        : "هحقيقة الجهاد بمعناه العام وأنواعه قول      -اهللا تعالى   

علون في الدنيا واآلخـرة،  ومنازُل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعةُ في الدنيا، فهم األ  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الذِّروِة العليا منه، واستولى على أنواعه كلِّها فجاهد فـي           

اهللا حقَّ جهاده بالقلب والجناِن، والدعوة والبيان، والسيف، والسنَاِن، وكانت ساعاته موقوفة علـى   

   ."ع العالمين ِذكرا، وأعظمهم عند اهللا قدراولهذا كان أرف· الجهاد، بقلبه، ولسانه، ويده

    :تعريف التربية الجهادية

–ا وجماعات   فرادأ – الذي يعد المسلمين     اإلسالمية  التربية الجهادية هي ذلك الجانب من التربية        

 التربية الجهادية جزء من كـل     و ،من النواحي اإليمانية و العلمية والسلوكية للقتال في سبيل اهللا           

  . زء من التربية اإلسالمية الشاملة التي تغطي كافة جوانب حياة اإلنسان ، ج

فالتربية اإليمانية ، والتربية األخالقية ، والتربية العقلية ، والتربية النفسية ، والتربية الجـسمية ،                " 

فـي  هي المزيج من المعتقدات واألفكار والسلوك ، تتجـسد          الجنسية ، والتربية الجهادية       والتربية  

فصل بينهما إال بخطوط وهمية لتسهيل عملية البحث العلمـي          الشخص اإلنسان المسلم ، وال يمكن       

في هذه المواضيع ، ومحاولة إلعطاء كل جانب ما يستحقه من دراسة وبحـث وتمحـيص ، كـي      

   . )108، 1990عزام ،  "(ين العظيم من االستفادة القصوى من كنوز الديتمكن المربون
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  :الجهادو التربية التكامل بين

  .  أن يستغني عن األخر    اهمجهاد عالقة تبادلية ال يمكن ألحد ال والعالقة بين التربية

 تربية يصبحون كالعصابات     فالذين يحملون السالح دون     ضرورة ماسة قبل حمل السالح ،      ةفالتربي" 

لميدان يربي األفراد على     فان ا   وكذلك  ،  أمنهم وتروعهم ليل نهار    ة تؤرق أجفان الناس وتهدد    حالمسل

 النقلة  ولكن) التوحيد العلمي   (د ربوبية   فمثال الناس يوحدون اهللا بعقيدة األجل والرزق توحي       ،  اإلسالم  

ـ  ) التوحيد العملي   (  لوهيةاألالبعيدة من توحيد الربوبية إلى توحيد         ، افي هذا الذي يتكفل الجهـاد به

 فيها على النفس والمال والحيـاة ، وعنـدها          ريدة يبذل ف مواقف فتحويل الكلمات إلى توكل يتمثل في     

  ) 110 /3، 1989عزام ،"(.رض كلها دون أن يميد أي  يتأرجحيصبح المؤمن جبال راسيا تهتز األ

 :إذا عِرفَ هذا فالجهاد أربع مراتب "

 · وجهاد المنافقين- وجهاد الكفار - وجهاد الشيطان -جهاد النفس 

 :يضاًفجهاد النفس أربع مراتب أ

أن يجاهدها على تعلُّم الهدى، ودين الحق الذي ال فالح لها، وال سـعادة فـي معاشـها                  : األولى

 ·ومعادها إال به، ومتى فاتها ِعلمه، شقيت في الدارين

إال فمجرد العلم بال عمـل إن لـم يـضرها لـم      أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، و  : الثانية

 ·ينفعها

إال كان من الذين يكتمون ما أنـزل       أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه، و         : الثالثة

 ·اهللا من الهدى والبينات، وال ينفعه علمه، وال ينِجيه من عذاب اهللا

· أن يجاهدها على الصبر على مشاقِّ الدعوة إلى اهللا، وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كلـه هللا  : الرابعة

 هذه المراتب األربع، صار من الرباِنيين؛ فإن السلف مجِمعون علـى أن العـاِلم ال                فإذا استكمل 
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يستحقُّ أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحقَّ، ويعمل به، ويعلِّمه، فمن علم وعِمَل وعلَّم فذاك يدعى                

  ·عظيماً في ملكوت السماوات

 
 :وأما جهاد الشيطان، فمرتبتان

 ·على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوِك القادحة في اإليمانجهاده : إحداهما

فالجهاد األول يكون بعـدة     · ِجهاده على دفع ما يلقي إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات         : الثانية

نَـا لَمـا صـبروا    وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون ِبَأمرِ    : (اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر؛ قال تعالى      

  وِقنُونكَانُوا ِبآياِتنَا يفأخبر أن إمامة الدين إنما تُنـال بالـصبر واليقـين؛           ).24: ،آية السجدة) (و

 · الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهاتاإلراداتفالصبر يدفع الشهوات 

 :وأما جهاد الكفار والمنافقين ، فأربع مراتب

  والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسانبالقلب، واللِّسان، والمال،

 :وأما جهاد أرباب الظلم، والبدع، والمنكرات، فثالث مراتب

 فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه ثالثـة عـشر        - إذا قَدر    -باليد  : األولى

 ).لَم يحدثْ نَفْسه بالغَزِو، ماتَ علَى شُْعبٍة من النفاقمن مات ولم يغز، و(مرتبة من الجهاد، و 

وأكمُل الخلق عند اهللا، من كمَل مراِتب الِجهاد كُلَّها، والخلق متفاوتون فـي منـازلهم عنـد اهللا،                  

ـ                 ه تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على اهللا خاتم أنبيائه ورسـِلِه؛ فإن

 )2/57،58، 2004ابن القيم ،("··كمل مراتب الجهاد وجاهد في سبيل اهللا حقه جهاده 

ال ريب أن األمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة  "

فهذه ) 52:آية،فرقانال) (ِجهاداً كَِبيراً(بالقرآن : أي) فَال تُِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه: (بقوله
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من هذا الكالم النفيس حول المفهوم العام للجهاد وأنواعه و  ،رة مكية والجهاد فيها هو التبليغسو

 :يمكن الخروج بالفوائد التالية

أن الجهاد بمفهومه العام يشمل جهاد النفس والشيطان في طاعة اهللا عز وجل وترك : األولى

افقين بالحجة والبيان، وجهاد أهل البدع والمنكرات باليد أو معصيته، كما يشمل جهاد الكفار والمن

باللسان أو بالقلب حسب االستطاعة، كما يعني جهاد الكفار بالسيف والسنان إما جهاد دفع أو 

طلب وجهاد الكفار بالسيف هو الذي ذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ذروة سنام هذا الدين 

 ·اهللا عند اإلطالقوهو المراد من الجهاد في سبيل 

أن جهاد الكفار في المعارك هو قمة الجهاد وكماله، بل هو قمة اإليمان وهو ثمرة جهاد : الثانية

طويل مع النفس والشيطان وتربية لها على الصبر والتضحية وقوة الصلة باهللا عز وجل، وال 

م والشيطان في يصبر على جهاد الكفار وينتصر عليهم إال أولئك الذين انتصروا على أنفسه

جهادهم لهما وكان لهم نصيب من جهاد البيان وقول الحق والصبر على األذى فيه؛ إذ إن 

معركة الجهاد مع الكفار إن هي إال ساعات أو أيام حاسمة لكنها ثمرة لمعركة سبقتها مع النفس 

لك والشيطان، وجهاد بالعقيدة مع الباطل بفضحه وبيان ما يضاده من الحق وقد يستغرق ذ

سنوات أو أجيال، وهذا أمر ال بد منه وهو ضرب من ضروب الجهاد وإعداد للجهاد الحاسم مع 

 ·الكفار

أن الكُمل من الناس في باب الجهاد من قام بمراتب الجهاد كلها وأعد نفسه بجميع : الثالثة

في متطلبات اإلعداد لالنتصار على النفس والهوى؛ والذي هو ممهد لالنتصار على الكفار 

ساحات الوغى، وممهد للدخول في ذروة سنام هذا الدين، والثبات أمام األعداء، واالستجابة 

 والنفس عند النداء، لتكون كلمة اهللا لداعي الجهاد، والتضحية في سبيل اهللا عز وجل بالمال
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 هي العليا وليكون الدين كله هللا، ولكن ال يسارع إلى ذلك إال من كان له جهاد سابق مع نفسه

  .)7، 5، 4ت ، .الجليل ،ب( "·وهواه وكان النصر له عليها

  :من صفات المجاهدين مايلي 

  :الذكر والدعاء  -1

)اِخِريند نَّمهج خُلُونديِتي سادِعب نع ونتَكِْبرسي الَِّذين ِإن لَكُم تَِجبوِني َأسعاد كُمبقَاَل رو (

 وتمجيد وتسبيح وحمد هللا تعالى، وفي الدعاء تبرؤ من الحول ، وفي الذكر ثناء)60:،آيةغافر(

والقوة وتعلق بقوة اهللا وحده؛ فهو في الحقيقة يعبر عن حقيقة التوكل واالستعانة باهللا عز وجل 

 ·وحده

 صفات المجاهدين الذين اشترى اهللا تعالى منهم أنفسهم وأموالهم أن من صفاتهم أنهم ومن 

هو ذكر اهللا عز وجل والثناء عليه بما له : هو العبادة، والحمد: لدعاءوا· )العابدون الحامدون(

 ·من األسماء الحسنى والصفات العال، وبما أنعم وأحسن على عباده

وقـد أمـر اهللا عـز وجـل عبـاده المجاهدين أن يستعدوا للقـاء عدوهم بكثرة الذكر والدعاء 

 َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا لَِقيتُم ِفَئةً فَاثْبتُوا واذْكُروا يا: (والتضرع فإنها من أسباب النصر؛ قال تعالى

ونتُفِْلح لَّكُمكَِثيراً لَع ا ).45:،آيةألنفال) (اللَّهوقد سن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أدعية وأذكار

يذكر اهللا بها ومن يعد نفسه للجهاد أن يحفظها و في اليوم والليلة ينبغي للمسلم وخاصة المجاهد

في أوقاتها؛ فهي من أكبر العون في طمأنينة القلب وتوكله على اهللا وحده واستحضار معية اهللا 

عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن  أنا عند ظن: (سبحانه له؛ وذلك كما جاء في الحديث القدسي

  ·)···ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم 
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، وقال )50من اآلية: األنبياء) (وهذَا ِذكْر مبارك َأنْزلْنَاه: (وأعظم الذكر قراءة القرآن قال تعالى

، وإن مما ينبغي على الداعية )9:، آيةالحجر) (ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون: (سبحانه

والمجاهد أن ال يغفل عن كتاب اهللا عز وجل، بل يتعاهده حفظًا وتالوة وتدبرا، وأن يكون له 

   )78ت ،.الجليل ،ب(·حزب يومي ال يخل به مع كتاب اهللا عز وجل

  : التوبة واالستغفار -2

اهدين الذين اشترى منهم وقد ذكر اهللا عز وجل في آية التوبة أن من صفات المؤمنين المج

  ·)التائبون(أنفسهم وأموالهم أنهم 

الرجوع إلى اهللا عز وجل واإلنابة إليه والندم على فعل الذنب بعد اإلقالع عنه، وعدم : والتوبة

وحاجة المجاهد إلى التوبة واالستغفار شديدة؛ ألن المجاهد معرض أكثر من غيره · الرجوع إليه

 أجله وتعرضه للموت في كل لحظة وألن أكثر ما يخذل المجاهدين للعجب بعمله الصالح مع دنو

في المعارك ذنوبهم؛ فبالتوبة واالستغفار تمحى آثار الذنوب والمعاصي وتزول أسباب الهزيمة 

  ·والخذالن، فضالً عن أن التوبة عبادة عظيمة من العبادات التي يحبها اهللا عز وجل ويفرح بها

ل إنه معرض للذنوب، ولكنه ال يصر على الذنب، بل يسرع والمجاهد بشر ليس بمعصوم، ب

ِإن الَِّذين اتَّقَوا ِإذَا مسهم : (الرجوع ويستغفر ربه عندما تضعف نفسه وتزل قدمه؛ قال تعالىب

ونِصربم موا فَِإذَا هطَاِن تَذَكَّرالشَّي ات ، وقال سبحانه في اآلي)201: ، آيةاألعراف) (طَاِئفٌ ِمن

والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشَةً َأو ظَلَمواْ َأنْفُسهم ذَكَرواْ اللّه : (التي سبقت قصة أحد في آل عمران

ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عِصري لَمو ِإالَّ اللّه الذُّنُوب غِْفرن يمو واْ ِلذُنُوِبِهمتَغْفَرآل () فَاس

  ).135:، آيةعمران
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واهللا إني : (وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو المعصوم يكثر من االستغفار ويقول

يا أيها : (، ويقول صلى اهللا عليه وسلم )ألستغفر اهللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

  )79ت ،.الجليل ،ب(  ).الناس توبوا إلى اهللا فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة

  :والذكر زاد المجاهدين 

التَّاِئبون الْعاِبدون  (إن القرآن يرتقي بمشاعر المجاهدين وهمهم ،فيقول المولى عز وجل 

 اِفظُونالْحنكَِر وِن الْمع ونالنَّاهوِف ورعِبالْم وناآلِمر اِجدونالس وناِكعالر وناِئحالس وناِمدالْح

 فالمجاهدون ليس موضوعهم اندفاعهم ) " 112: التوبة ،آية ( ) ِه وبشِِّر الْمْؤِمِنينِلحدوِد اللّ

للقتال ،إنما هو قمة تقوم على اإليمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخالق وأعمال ،فهؤالء تتمثل 

ر صفاته فيهم حقيقة اإليمان وتتمثل فيهم تلك الصفات اإليمانية األصيلة فالمجتمع المجاهد تتضاف

لتصنع منه مجتمعا مثاليا فهو مجتمع توبة ترد العبد إلى ربه ،وتكفه عن الذنب وتدفعه إلى العمل 

وحمد اهللا في السراء والضراء ، وغايته ووجهته هالصالح ،وعبادة تصله باهللا وتجعل اهللا معبود 

ت اهللا مع آيات اهللا نتيجة لالستسالم الكامل هللا والثقة المطلقة برحمته وعدله ،وسياحة في ملكو

الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم  الخلق ،وأمر بالمعروف ونهي عن 

المنكر يتجاوز صالح الذات إلي إصالح العباد والحياة ،وحفظ لحدود اهللا يرد عنها العادين 

  . ) 1719 /3 ،1982قطب،"(والمضيعين ويصونها من التهجم واالنتهاك 
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  : یستفاد من البعد الجھادي في ضوء كتاب األذكار المعاني التالیة  أنیمكنو      

  :حباب سؤال اهللا الشھادةتاس - 1

أفضل شيء لإلنسان المؤمن في دنياه وآخرته  الموت في سبيل اهللا دفاعا عن منهج اهللا عز 

يختم حياته  لكلمته ، لذلك يستحب للمجاهد أن يطلب من اهللا أن ءاوجل وتطبيقا لشريعته و إعال

عن أنس رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  ، لمرضاته اءبالشهادة في سبيله ابتغ

  !  ؟ ما يضحكك يا رسول اللّه  : م ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت ، فنا  وسلم دخل على ُأم حرام 

 هذَا البحِر ملُوكاً على *اللّه يركَبون ثَبجناس ِمن ُأمِتي عِرضوا علي غُزاةً في سبيِل   «   : قال

 ادع اللّه أن يجعلني منهم، فدعا لها رسوُل اللّه  !  يا رسوَل اللّه :  فقالت »  األِسرِة أو ِمثَْل الملُوك

  )2788، 1998البخاري،(  . صلى اللّه عليه وسلم

 واألحاديث النبوية المتعلقة بالجهاد في على اآليات القرآنية) 214، 2004القاضي ،( ويعلق 

تؤكد على ضرورة الجهاد في سبيل اهللا ، وتحث المسلمين عليه ، وتعلي من :" سبيل اهللا فيقول 

." منزلته المجاهدين والشهداء ، وتظهر لهم من المغفرة و األجر العظيم   

من سأَل اللَّه   «   :  يقولأنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:» عن معاذ رضي اللّه عنهو

    )279، 1998أبن ماجة،(»  القَتَْل ِمن نَفِْسِه صاِدقاً، ثم ماتَ أو قُِتَل فإن لَه أجر شَِهيٍد

من طَلَب الشَّهادةَ   «   : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال» عن أنس رضي اللّه عنه و

لَوِطيها واِدقاً ُأعصهتُِصب 1908، 2001مسلم،(   .  »   لَم(  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني ظهر البحر:ثبج البحر * 
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من سأَل اللَّه  « : ه صلى اللّه عليه وسلم قالأن رسول اللّ عن سهل بن حنيف رضي اللّه عنهو

 اللَّه لَّغَهٍق بة ِبِصداِشِهتَعالى الشَّهادماتَ على ِفر إناِء ودناِزَل الشُّه2001مسلم،( تَعالى م ،

1909(  

بعد ذلك من اهللا عز وجل يدل على مدى استعداد المقاتل لمواجهة العدو ، ويتم   طلب الشهادةو

به الموت ، فال يوقفه لاإلعداد الجيد لمدافعة العدو ويزيد من قوة وشراسة المقاتل في المعركة لط

 حاجز من النيل بعدوه ، مما يرفع من معنوية الجيش المسلم ويدمر معنوية األعداء رغم حائل أو

.تفوقهم بالعدد والعدة   

 : حث اإلمام أمير السرية على تقوى اهللا - -2

حثّ اِإلمام أمير السرية على تقوى اللّه تعالى، وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتـال عـدوه                   

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسـلم          :  قال  عن بريدة رضي اللّه عنه        .  ذلك ومصالحتهم وغير 

إذا أمر أميراً على جيٍش أو سريٍة، أوصاه في خاصِته بتقوى اللّه تعالى ومن معه من المـسلمين                  

وا وال تَغُلُّـوا وال  اغزوا باسِم اللّه في سِبيِل اللَِّه، قاِتلُوا من كَفَـر باللّـه، اغْـز           «   : خيراً، ثم قال  

  »  تَغِْدروا وال تُمثِّلوا وال تَقْتُلُوا وِليداً، وإذا لِقيتَ عدوك ِمن المشِْرِكين فادعهم إلى ثالِث ِخـصالٍ               

توجيه اإلمام أو الحاكم لقائد الجيش وحثه علـى         ) 1731،  2001مسلم،(. وذكر الحديث بطوله  

 أهمية التزام القائد والجيش بتعاليم الدين اإلسـالمي فـي محاربـة    تقوى اهللا عز وجل يبين مدى  

األعداء والمعاملة وقت الحرب ، كما يزيد من العالقة الحميمة  بين القائد والجند ،ويعزز الثقـة                 

  .ةبالنفس ويرفع المعنويات ويبعث بالشعور بالمسؤولي

تعلمهـا  سبيل اهللا عز وجل خاصـة  وهذه قيم تربوية يلزم على المقاتلين عامة ، والمجاهدين في          

وفهمها قبل النزول إلى ساحة الجهاد ، فهي من صميم الدعوة إلى دين اهللا وهو الحـق ، وهـي                    

  .خطوة متقدمة في  طريق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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: الدعاء لمن يقاتُل أو يعمُل على ما يعين على القتال في وجهه -3 

ُل على ما يعين على القتال في وجهه وذكر ما ينَشِّطُهم ويحرضهم على الدعاء لمن يقاتُل أو يعم

 )  65 :، أية  األنفال   (  ) ِض المْؤِمِنين على الِقتاِليا أيها النَِّبي حر (    : قال اللّه تعالى وفي ذلك القتال

  : لعن أنس رضي اللّه عنه  قا، وورد  ) 84  :، آية النساء   (  ) وحرِض المْؤِمِنين(    : ، وقال تعالى

خرج رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون واألنصار يحفرون في غداة 

اللَّهم إن العيشَ عيشُ اآلِخرِة، فاغِْفر   «   : باردة، فلما رأى ما بهم من النَّصب والجوع قال

هاِجرالماِر و1805، 2001مسلم،(»  ِةِلألنْص(  

فهذه األذكار واألدعية تزيد من عزيمة الجيوش وترفع معنوياتهم وتزيل الفوارق بين القادة 

.والجنود   

:  ثناِء اِإلمام على من ظَهرتْ منه براعةٌ في القتال - 4  

 لالستمرار بنفس الطاقة والبعد عن دافعية مثناء على المجاهدين يزيد من حماسهم ويعطيهال

  ويزيد من قدراتهم القتالية وشجاعتهم واستبسالهم، التفريط و يرفع من معنوياتهم 

 في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح  سلمةَ بن األكوع رضي اللّه عنه عن

 قال رسولُ  : المدينة وأخذهم اللقاح وذهاب سلمة وأبي قتادة في أثرهم، فذكر الحديثَ إلى أن قال

»   وخَير رجالَِتنا سلَمةُقتادة كان خَير فُرساِننا اليوم أبو   «   : ى اللّه عليه وسلماللّه صل

وفيها تقدير لمن يقدم يبلي بالءا حسنا ، وتشجيع لباقي الجند ) 3041، 1998البخاري،(

.لالقتداء والمنافسة في تقديم المزيد من حسن األداء   

ر المهارات القتالية ، والتدرب على وسائل قتالية حديثة  حيث وساحات الجهاد تحتاج إظها

.تفاجئ العدو وتبين عجزة أمامها   
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: استحباب إظھار الصَّبِر والقّوة - 5  

استحباب إظهار الصبِر والقوة لمن جِرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل اللّه وبما 

ك وأنَّه ال ضير علينا في ذلك بل هذا مطلوبنا وهو يصير إليه من الشهادة، وإظهار السرور بذل

   . نهايةُ أمِلنا وغايةُ سؤِلنا

والَ تَحسبن الَّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه َأمواتاً بْل أحياء ِعنْد ربِهم يرزقُون، (    : قال اللّه تعالى

ِه ويستَبِشرون بالَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خَلِْفِهم أن الَ خَوفٌ فَِرِحين ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِل

 اللَّه ٍل وأنفَضاللَِّه و ة ِمنمِبِنع ونِشرتَبسي نُونزحي مال هو ِهملَيال يضيععْؤِمِنينالم رأج  .  

  . ن بعِد ما أصابهم القَرح ِللَِّذين أحسنُوا ِمنْهم واتَّقَوا أجر عِظيمالَّذين استَجابوا ِللَِّه والرسوِل ِم

 مِنعو نا اللَّهبساناً وقالُوا حإيم مهادم فَزهوا لَكُم فاخشَوعمج النَّاس قَد إن م النَّاسالَِّذين قاَل لَه

ن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوء، واتَّبعوا ِرضوان اللَِّه، واللَّه ذُو فَضلٍ  فانْقَلَبوا ِبِنعمٍة ِم . الوِكيُل

   . )170، 169:،آية   آل عمران  (  ) عِظيٍم

   :  في حديث القراء أهل بئر معونة الذين غدرِت الكفّار بهم فقتلوهم،عن أنس رضي اللّه عنه و

رامأن رجالً من الكفار طعنام بن ِملحان، فأنفذه، فقال حرتُ  :  خاَل أنس وهو حاللّه أكبر فُز 

  )677، 2001مسلم،(". ورب الكعبة

 الحياة ، والخلود بملذات التعلق اإلنسانيةمن طبيعة النفس ): "187، 1988نحالوي ،(فيقول 

المشقات  القتال يقتضي ترك الملذات ، وتوطين النفس على إلى الراحة  والخروج إلى

 وهو الخلود في النعيم والجنات أال من هذه الحياة ، أسمىوتعريضها للموت في سبيل اهللا هدف 

 باهللا ، لإليمان يجعل الجهاد امتحانا أن، والشعور برحمة اهللا ورضوانه وقد اقتضت حكمة اهللا 

."وبما وعدنا اهللا من جنات النعيم   
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  ، و الصبر والصمود ومضاعفة جهودهم ،القتالوتعزيز الجنود ضرورة لزيادة دافعيتهم نحو 

.وإبراز مهارتهم القتالية في مواجهة األعداء   

 

: إذا غلبوا عدوهمالمسلمون قول  -6  

 بأن ذلك من فضله ال واالعترافينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر اللّه تعالى، والثناء عليه، 

من اِإلعجاب بالكثرة فِإنه يخاف منها بحولنا وقوتنا، وأن النصر من عند اللّه، وليحذروا 

ويوم حنَيٍن إذْ أعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنْكُم شَيئاً وضاقَتْ  (    : التعجيز؛ كما قال اللّه تعالى

ِبِريندم تُملَّيو تْ ثُمبحا رِبم ضاألر كُملَين شكر اهللا عز وجل في تلك إ  .) 25  :، أيةالتوبة   (  ) ع

المواقف وعدم اإلعجاب بالكثرة والشجاعة ،يعمل على عدم االستهانة باألعداء سوء التقدير الذي 

.قد يؤدي إلى أسباب الهزيمة وهالك الجيوش   

    :عظیموالعیاُذ بالّلھ التحصن المسلمین من أسباب ھزیمتھم - 7

 تعالى واستغفاره ودعائه، واستنجاز ما وعد يستحب إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر اللّه

ال ِإله ِإالَّ اللَّه العِظيم   «   : المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه، وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم

 بر ِإالَّ اللَّه ِظيِم، ال ِإلهِش العرالع بر ِإالَّ اللَّه ال ِإله ،ِليماألالسماواتالح برو  بِض رر

)2730، 2001مسلم،(  .  »  العرِش الكَِريِم  

ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن الخوف 

 أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما رأى هزيمة المسلمين، نزل واستنصر، و  .والهلكة

  .)21 :،آية  األحزاب  (   ) ان لَكُم ِفي رسوِل اللّه ُأسوةٌ حسنَةٌلَقَد ك(  وكان عاقبة ذلك النصر  . ودعا

 لما كان يوم ُأحد وانكشف المسلمون، قال عمي أنس بن  : قال» عن أنس رضي اللّه عنه و

 اللَّهم إني أعتذر إليك مما صنَع هؤالء ـ يعني أصحابه ـ وأبرأ إليك مما صنع هؤالء  : النضر
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و ني المشركين ـ ثم تقدَم فقاتَل حتى استُشهد، فوجدنَا به بضعاً وثمانين ضربةً بالسيف أـ يع

فاللجوء إلى اهللا في تلك األحوال يجدد اإليمان ويقوي العزيمة   ، طعنةً برمح أو رميةً بسهم

.ويزيد من أسباب النصر ويرفع من معنويات الجنود ،ويرهب األعداء  

  : من ظَلَم المسلمين أو ظلَمه وحدهدعاء اِإلنسان على -8

 هذا الباب واسع جداً، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنّة، وأفعاُل سلف األمة و

وخلفها، وقد أخبر اللّه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن األنبياء صلواتُ 

 أن النبي صلى اللّه عليه  عن علي رضي اللّه عنه و ،   كفّاراللّه وسالمه عليهم بدعائهم على ال

»  الوسطيمَأل اللَّه قُبورهم وبيوتَهم ناراً كما شَغَلُونا عِن الصالِة   «   : وسلم قال يوم األحزاب  

   صلى اللّه عليه وسلم دعا على الذين قَتلوا القراء رضي اللّه عنهم، وأدام الدعاءهوكذلك فان

   )675، 2001مسلم،(  .  .  »  اللَّهم الْعن ِرعالً وذَكْوان وعصيةَ  «   : عليهم شهراً يقوُل

في حديثه الطويل ، في قصة أبي جهٍل وأصحابه من :» عن ابن مسعود رضي اللّه عنه و 

ليهم وكان إذا قريش حين وضعوا سالَ الجزور على ظهر النبي صلى اللّه عليه وسلم، فدعا ع

اللَّهم عليك بأبي جهٍل،   «   :  ثالثَ مراٍت، ثم قال »  اللَّهم علَيك ِبقُريٍش  «   : دعا، دعا ثالثاً ثم قال

)1794، 2001مسلم،(  .  وذكر تمام السبعة، وتمام الحديث »  وعتْبةَ بِن ربيعةَ  

اللَّهم اشْدد   «   : َل اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يدعوأن رسو :ه عنه عن أبي هريرة رضي اللّو

)675، 2001مسلم،(  .  »  وطأتَك على مضر؛ اللَّهم اجعلْها علَيِهم ِسِنين كَِسني يوسفَ  

 أن رجالً أكل بشماله عند رسول اللّه صلى اللّه عليه  : عن سلمةَ بن األكوع رضي اللّه عنه و

 فما  :  ما منَعه إال الكبر، قال »  ال استَطَعتَ  «   :  ال أستطيع، قال :  قال »  كُْل ِبيِميِنك  «   : لم فقالوس

   . رفعها إلى ِفيه
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 شكا أهُل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه إلى عمر  : جابر بن سمرة  قال وعن 

 أرسل معه عمر رجاالً أو  :  وذكر الحديثَ إلى أن قال .  . رضي اللّه عنه، فعزلَه واستعمَل عليهم

رجالً إلى الكوفة يسأُل عنه، فلم يدع مسجداً إال سأَل عنه ويثنون معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني 

 أما إذا نشدتنا فإن سعداً ال  : عبٍس، فقام رجٌل منهم يقال له ُأسامة بن قتادة، يكَنَّى أبا سعدة فقال

 اللهم  :  أما واللّه ألدعون بثالث :  قال سعد . ير بالسرية، وال يقِسم بالسوية، وال يعِدُل في القضيةيس

 فكان بعد ذلك  . فقره، وعرضه للفتن عمره، وأطْل إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعةً فأطْل

  :  بن عمير الراوي، عن جابر بن سمرة قال عبد الملك .  شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد : يقول

فأنا رأيتُه بعد قد سقطَ حاجباه على عينيه من الِكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 

هنفيغمز .     

  : أن سعيد بن زيد رضي اللّه عنهما خاصمتُه أروى بنتُ أوس ـ وقيل:عروة بن الزبير و 

 أنا  :  أنه أخذ شيئاً من أرضها، فقال سعيد رضي اللّه عنهُأويس ـ إلى مروان بن الحكم، وادعتْ

 ما سمعتَ  :  قال ؟ كنتُ آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعتُ من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

من   «   :  سمعتُ رسوَل اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول :  قال ؟ من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

أخَذَ شبِضينِع أربإلى س قَهِض ظُلْماً طُواألر نةً بعد هذا، فقال  :  قال مروان »  راً ِمنال أسألُك بي 

 فما ماتتْ حتى ذهب بصرها،  :  اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلْها في أرضها، قال : سعيد

)1610، 2001مسلم،(    . وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعتْ في حفرة فماتت  

:شرور الناس  خافَ دعاء من -9  

 من روعة ،لذلك فعلى اإلنسان أن يلجا في لع اإلنسان إلى من يزيل خوفه ويهدأتطعند الخوف ي

 رضي اهللا -موسى األشعريأول أمره وأخره إلى اهللا عز وجل فعليه أن يدعو بما روى أبو 
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اللَّهم إنَّا نَجعلُك في   «  : فَ قوماً قالأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا خا  :عنه

وِرِهمشُر ِمن وذُ ِبكنَعو ،وِرِهممعه بدعاء الكرب وغيره مما ذكرناه  »  نُح أن يدعو ستحبوي 

والتوجه إلى اهللا عز وجل في أوقات الخوف يقوي عالقة ) 1537، 2002ود،وأبو دا(   . معه

لق والتوتر الذي يشغله في حالة الخوف فيصفى ذهنه، ويحسن اإلنسان بربه فيزيل عنه الق

التفكير والتصرف ،ويتوكل على اهللا متيقن أن اهللا هو المخلص والمنجي من الكروب وبذلك يقيه 

.اهللا من شرور الناس   
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  الفصل الخامس
   االجتماعيالمجال

  :ويتضمن 
  يف بعلم االجتماعالتعر -                           

  عالقة  التربية بعلم االجتماع -                           

   االجتماعية التربويةاألبعاد -                            
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ي اإلنسان   يدرس المجتمع فهو من أهم ركائز التربية في الحياة البشرية التي ترب            جتماعيالا البعد

مع اهللا عز وجل  تأتي من خالل دراسة واقع المجتمع وعالقته             عالقته   وتربطه بالمجتمع وتقوي  

 جمع وجمعت الشيء جمعا وجمعته بالتثقيل  مبالغة والجمـع            " االجتماع من مادة  ، و مع التربية   

الدقل  ألنه يجمع ويخلط ثم غلب التمر الرديء وأطلق على لون من النخيل وال يعـرف اسـمه                   

ر ويجمع على جموع مثل فلس  فلوس  والجماعة من كل            والجمع أيضا الجماعة وتسمية بالمصد    

 ألن وإمـا ،  ويقال لمزدلفة جمع إما  ألن الناس يجتمعون بهـا      ، شيء يطلق على القليل والكثير    

  )777المصباح المنير ،(" ويوم الجمعة سمي بذلك الجتماع الناس به ،دم اجتمع هناك بحواء آ

ويقال جاء القوم أجمعهـم ،أو بـأجمعهم أي كلهـم           اسم يدل في التوكيد على الشمول ،      :وأجمع  "

هو علم يبحث في نشوء الجماعات اإلنسانية وشـمولها وطبيعتهـا           :،االجتماع أو علم االجتماع     

،  اللغـة  سمقـايي "(كثير المخالطة بالناس والمجتمـع      :وقوانينها ونظمها ، ويقال رجل اجتماعي       

1970(   

مجموعـة مـن   " يعرف المجتمع بأنه عبارة عـن  )يويانك   ( عن )65،  1984الرشدان ، (وينقل  

الناس عاشوا وعملوا لفترة من الزمن بلغت من الطول ما مكنهم من تنظـيم أنفـسهم واعتبـار                  

  " أنفسهم وحدة اجتماعية لها حدود معرفة 

ن أن الناس جميعا من أصل واحـد ، وأن اهللا           آوالتعارف بين الناس مطلب قرأني حيث أكد القر       

لهم أمما عديدة ، وإمكانات كثيرة ويتعارف بعضهم على بعض ، فيحب بعضهم             رك وتعالى جع  اتب

َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً             ياَ (: بعضا ، فقال سبحانه وتعالى      

 اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبوخَِبير ِليمع اللَّه 13:،آيةالحجرات  .()ِإن (  



 

 
 

66

  

وهذا التعارف يعني أن يعرف الناس بعضهم بعضا فإذا كان ذلك حب بعضهم بعـضا ، ومـن                  "

وأفـضل مـا    .. أدبيات الدعوة إلى اهللا في التعارف وكسر حاجز نفور الناس بعضهم من بعض              

القادم إلى المسجد قد قطع شوطا كبيرا في   ن   عند الخروج منها ، أل      و يكون التعارف في المساجد   

. طريق اإلسالم ، فأصبح أكثر رغبة في التعارف على أمثاله من المتـرددين علـى المـسجد                  

والتربية اإلسالمية تستهدف التعاون بين الناس ألنه أحد مظاهر التفاعل االجتماعي ، وهو تعبير               

  )29، 1995،ود محم .( "مشترك بين شخصين أو أكثر لتحقيق عمل بعينه

 لقد حرص اإلسالم على توثيق الروابط والعالقات االجتماعية بين الفرد والمحيطين بـه ، بمـا                

يحقق للفرد والجماعة األلفة واالنسجام والتكيف  واالستقرار ، من جهة وتبادل المـصلحة مـن                

 خير فيمن ال    المؤمن ألف مألوف ال   " ففي ذلك يقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم         . جهة ثانية   

  " هم للناسعيألف وال يألف ، وخير الناس انف

حـد  أبل ويشبه صلى اهللا عليه وسلم الكيان االجتماعي بالجسد الواحد ، الـذي يتـأثر بـشكوى             

طفهم كمثل الجسد إذا اشـتكى منـه        امثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتع     " أعضائه  ، فيقول     

  )1744، حديث رقم 1972مسلم ،" (مى اعى له سائر الجسد بالسهر والحدعضو ت

ـ             "  مـن حقـوق   ةوحتى تحقيق سالمه الكيان االجتماعي ، حدد اإلسالم ما على الفـرد والجماع

وبالتفاعل االجتماعي بين األفراد والجماعـات      " وواجبات ، إذا كل حق في اإلسالم يقابله واجب          

، قيم واتجاهات ، تؤلـف مـا        ، تنشأ روابط وعالقات تنظم في عادات وأفكار ، نظم وتنظيمات            

مـل ، وهـا تبـرز     االجتماعي العالم ، ال تلبث أن تقنن وتصبح قواعد الفكر والع     ميسمى بالتنظي 

ية اجتماعية مهمتها ترسيخ تلك القواعد لبناء المجتمع واستمرار وجـوده مـن             التربية تنظيم لعمل  

عيـة   األدوار االجتما و المعاني ، خالل تبادل الخبرات ، واألفكار ، والقيم ، واالتجاهات وإدراك           
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واألدوار االجتماعية عديدة ،تتدرج من السهل إلى الصعب ،ومن         ، يتم تشكيل النشء وإدماجهم ،       

ومن الشاملة والمهمة إلى المحدودة والمؤقتة ،وعلى كـل        المفروضة إلى المختارة على األفراد ،     

وكه تبعا لـألدوار المـسندة إليـه        ن يعدل سل  أشخص أن يمارس السلوك المالئم لتلك األدوار و       

هم مصادر ذلك التعلم و ما يأتي عـن طريـق   أ،فيتعلم األنماط السلوكية نتيجة مروره بالخبرة ،و    

واألدوار االجتماعية في أي    ية والتنشئة االجتماعية السليمة ،    التربية ، باعتبارها بيئة مختارة للترب     

ومحتوى عملياتها ، وموجاتها التنفيذية ، باعتبار       مجتمع تستمد التربية جانب من مكوناته بنائها ،         

األدوار االجتماعية أهم محددات الشخصية االجتماعية التي تسلك في إطار سلوك الـدور الـذي             

التربية باعتبارها عملية اجتماعية ، فإن دورها يتحدد بتنمية شخصيات          ، و أجمعت عليه الجماعة    

    "قعة منهم التي يقوم بها في الجماعات المختلفةاألفراد وإعدادهم  للقيام باألدوار المتو

  )39، 2001محمد ،(

ومن هنا نجد أن البعد التربوي االجتماعي هو ذلك البعد الذي يساعد اإلنسان على وعي وإدراك                

وضبط وجوده االجتماعي ،بحيث يكون أكثر فاعلية ،وتضبط حاجة اإلنسان لالرتباط بغيره مـن            

  . ه االجتماعي بحيوية وفاعليةاألفراد ليستطيع أداء دور

  :األبعاد االجتماعية لألذكار الواردة في كتاب األذكار لإلمام النووي 

لألذكار أبعاد اجتماعية تعمل على ترسيخ العالقات االجتماعية وتقويتها وتعزيزها  فهي تـشمل              

أللفـة والمحبـة   فن فريد في توثيق  العالقة التي تربط أفراد المجتمع الواحد وتعمل على زيادة ا              

  : بين أفراد المجتمع وهي كالتالي 

   : بین الناس  السالم وإشاعتھ إفشاء -1

   لذلك فانه منوفيما يجب على المسلم  عند دخول البيت أن يذكر اسم اهللا ويسلم على أهله ، 
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بيت آدمي  باسم اللّه، وأن يكثر من ذكر اللّه تعالى، وأن يسلّم سواء كان في ال : ستحب أن يقولالم

 ) فإذَا دخَلْتُم بيوتاً فَسلِّموا على أنْفُِسكُم تَِحيةً ِمن ِعنِْد اللّه مباركَةً طَيبةً (    : أم ال، لقول اللّه تعالى

    . )61 :،آيةالنور( 

ا دخَلْتَ يا بنَي إذَ  «   :  قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال  عن أنس رضي اللّه عنه

ِتكيِل بوعلى أه كلَيكَةً عرب تَكُن لِّمفَس ِلك5096، 2002د،وأبو داو(  »  على أه(  

  :  كعب، وقيل :  عبيد، وقيل : ، واسمه الحارث، وقيل أبي مالك األشعري رضي اللّه عنه عن و

 اللَّهم ِإنِّي أسألُك  :  الرجُل بيتَه فَلْيقُِلإذا ولَج  «   :  قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : عمرو، قال

 لِّمسلي كَّلْنا، ثُمَنا تَوبلى اللَِّه رعنا، وجِم اللَِّه خَرنا، وباسلجِم اللَِّه وِج، باسخْرالم رخَيِلِج ووالم رخَي

  )2018، 2001مسلم،(    . »  على أهِلِه

ثَالَثَةٌ كُلُّهم ضاِمن على اللَِّه   «   : عجالن عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال صدي بن عنو

 رجٌل خَرج غَاِزياً في سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ فَهو ضاِمن على اللّه عز وجلَّ حتَّى يتَوفَّاه  : عز وجلَّ

دري نَّةَ أوالج ِخلَهدعلى اللّه فَي اِمنو ضِجد فَهسإلى الم احٌل رجرٍة، وغَِنيمٍر وأج ِبما نال ِمن ه

 هدري نَّةَ َأوالج خلَهدفَي فَّاهتَوتعالى حتَّى ي وِبسالٍم فَه تَهيخََل بٌل دجرٍة، وغَِنيمٍر وبما نال من أج

   )809، 2001مسلم،(  » عالىضامن على اللَِّه سبحانَه وتَ

 حدوده ، فيؤمن اإلنسان على  داخل المجتمع ، فيعرف كلةوبهذه التعاليم يسود األنس والطمأنين

ماله وعرضه ، ويعرف صديقه من عدوه ، ويثق الناس ببعضهم ، وتسود المحبة بينهم ، ويزول 

  .  الخوف والقلق من وجدانهم
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   :يت قبل دخوله أهل البب و االستئناس االستئذان -2

ن للبيوت حرمة شرعها اهللا عز وجل ، و به يصان االستئذان واجب قبل دخول البيوت ، أل

 البيت ويعم األمن و االستقرار ، وهو حصن من الشبهات وهتك األعراض فعلى كل مسلم

سلِّموا على أنْفُِسكُم تِحيةً فإذَا دخَلْتُم بيوتاً فَ  (    : تعالىااللتزام به امتثاال ألمر اهللا كما في قوله 

وإذَا حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيوا ِبأحسن  (    : وقال تعالى )   61 :،آية النور     ()  ِمن ِعنِْد اللَِّه مباركَةً طَيبةً

تاً غَير بيوِتكُم حتَّى تَستأِنسوا ال تَدخُلُوا بيو(    : وقال تعالى ،) 86  :،آية النساء  (   )  ِمنْها أو ردوها

وإذَا بلَغَ األطْفاُل ِمنْكُم الحلُم فَلْيستَْأِذنُوا  (    : وقال تعالى،) 27  :،آيةالنور (    ) وتُسلِّموا على أهِلها

ِلِهمقَب ِمن الَِّذين تَأذَن(    : وقال تعالى ، ) 59  :،آية النور (     ) كما اس اِهيمرِف ِإبيِديثُ ضح ْل أتَاكهو

.)  24   :،آيةالذاريات  ( ) سالماً، قاَل سالم المكْرِمين ِإذْ دخَلُوا علَيِه فَقالُوا  

: " قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            : عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال         و

  )5097، 2002ود،وأبو دا"( إن أذن لك وإال فارجع االستئذان ثالث ،ف

إنما جعل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال 

  )2018، 2001مسلم،"( جل البصر أاالستئذان من 

  
 

وقول السالم عليكم عند  دخول المنزل فيه بركة على اإلنسان وعلى بيته ،ومن سلم إذا دخل " 

ى ،أي صاحب ضمان فعن أمامة الباهلي ،عن رسول اهللا صلى اهللا بيته فهو ضامن على اهللا تعال

ثالثة كلهم ضامن على اهللا عز وجل ، رجل خرج غازيا في سبيل اهللا ، فهو ضامن "عليه وسلم 

على اهللا عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من اجر وغنيمة ،ورجل راح إلى 

حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من اجر وغنيمة المسجد فهو ضامن على اهللا عز وجل 
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 والضامن على اهللا ،أي صاحب ضمان ،ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على اهللا تعالى ،

ومعناها أنه في حفظ اهللا ورعايته وتوفيقه ما أجملها من عطية و ، والضمان هو الرعاية للشيء 

)107، 2003البدر ،"( ما أعظمه من فضل   

إذَا   «   :  سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول :  قالبر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهماعن جاو

طانطَعاِمِه قاَل الشِّي ِعنْدخُوِلِه ود تَعالى ِعنْد اللَّه فَذَكَر تَهيُل بجخََل الر؛  : دشاءال عو ِبيتَ لَكُمال م 

 أدركْتُم المِبيتَ؛ وإذا لَم يذْكُِر اللَّه تَعالى  : ِر اللَّه تَعالى عنْد دخُوِله، قاَل الشَّيطانوإذا دخََل فَلَم يذْكُ

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه و  »   أدركْتُم المِبيتَ والعشَاء : ِعنْد طَعاِمِه قاَل

الحمد ِللَّهِ   «  :  وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول كان رسول اللّه صلى اللّه عليه : قال» عنهما

الَّذي كَفاِني وآواِني، والحمد ِللَِّه الَّذي أطْعمِني وسقاني، والحمد ِللَِّه الَّذي من علي، أسألُك أن 

  )1172، 2001مسلم،(  »  تُِجيرني ِمن النَّار

  : الجديد ورد التهنئة  استحباب التهنئة بالمولود-3

عن الحسين رضي اللّه عنه أنه علَّم إنساناً التهنئة  من له مولود وفي ذلك  ورد يستحب تهنئة 

 ويستَحب  .  بارك اللّه لك في الموهوب لك، وشكرتَ الواهب، وبلغَ أشده ورزقت بره :  قل : فقال

ك، وبارك عليك، وجزاك اللّه خيراً، ورزقك اللّه مثلَه، أو  بارك اللّه ل :  فيقولالمهنئأن يرد على 

)37002، 1998البخاري،(    "  هذاأجزَل اللّه ثوابك، ونحو  

ثر قوي في أ وهذا يزيد من عالقة الناس ببعضهم حيث أن  تبادل الزيارات و التهنئات لها 

. تحسين العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع وتعزيزها   
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: لفظي في التعبير عن المحبةل التواصل ا-4  

التواصل اللفظي ، فالمجتمع الواحد يعتمد في تواصله على لغة واحدة ، من أهم روابط المجتمع 

فكيف لو كانت هذه اللغة هي لغة المحبة  و األلفة و المودة ، تزداد الروابط قوة ، اإلخوة عمقا ، 

  : عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال، اللّه عنه عد يكرب رضي عن المقدام بن موفي ذلك روى 

 »  هِحبي أنَّه هخِْبرفَلْي ُل أخاهجالر ب5124، 2002د،وأبو داو(»  ِإذَا أح(  

.وهذا الذكر يربي اإلنسان على االرتباط الدائم بأفراد مجتمعة  

  ". جماعة منظمة متحابة ذلك أن معظم العبادات تقام في) :" 45، 1988نحالوي ،(  فيقول 

  : أن رجالً كان عند النبي صلى اللّه عليه وسلم، فمر رجٌل فقال :قال عن أنس رضي اللّه عنه و

    :  ال، قال :  قال »   ؟ أعلَمتَه  «   :  إني ألحب هذا، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم ! يا رسول اللّه

» هِلمك الذي أحببتني :  إني ُأحبك في اللّه، قال :  فلحقه فقال »  أع2002ود،وأبو دا(    .  لھ أحب ،

5125(   

:رف بين المسلمين التعا تعزيز -5  

والتودد خلق يقوم على الحب والمواساة ، واأللفة والتحبب واإلخاء والتأدب وحسن المعاشرة "  

ه ، وكف األذى عن الناس ، وكرم المجاورة ، واصطناع المعروف إلى أهله والى غير أهل

والتعارف يزيد المحبة بين ) 2005،351مراد،" (والودود هو المتحبب بالخير الكثير اإلحسان 

.البشر ، وله أثر طيب في توثيق العالقة ، وتقوية الصلة بين أفراد المجتمع المسلم   

جَل فَلْيسَألْه عِن اسِمِه واسِم أبيه إذَا آخَى الرجُل الر  «   : قاَل رسوُل اللّه صلى اللّه عليه وسلم

)2393، 1998الترمذي،(    .  »  وممن هو، فإنَّه أوصُل ِللْمودِة  
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  :قدمه خَِدرتْ قول الرجل لصاحبة إذا -6

 كنَّا عند عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما فخِدرتْ رجلُه، فقال له  :  قالعن الهيثم بن حنش

   .  يا محمد صلى اللّه عليه وسلم، فكأنما نُِشطَ من ِعقَال :  اذكر أحب الناس إليك، فقال : رجل

 اذكر  :  خَِدرتْ ِرجُل رجٍل عند ابن عباس، فقال ابن عباس رضي اللّه عنهما :  عن مجاهد قالو 

)2169، 1998البخاري،(    .  محمد صلى اللّه عليه وسلم فذهب خَدره : أحب الناس إليك، فقال  

وفيها تواصل اجتماعي وتذكير المسلم ألخيه بحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، يوجب ثوتيق  

.العالقة والمحبة بين أفراد المجتمع اإلسالمي الواحد   

 

7- ما يقوُل لمن أزاَل عنه أذى :  

اول من لحيِة رسوِل اللّه أنه تن:عن سعيد بن المسيب، عن أبي أيوب األنصاري رضي اللّه عنه 

  ! مسح اللَّه عنْك يا أبا َأيوب  «   : صلى اللّه عليه وسلم أذى، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

هأبا أيوب أخذ عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شيئاً،  »  ما تَكْر وفي رواية عن سعد؛ أن 

   .  »  ال يكُن ِبك السوء يا أبا َأيوب، ال يكُن ِبك السوء  «   :  وسلمفقال رسول اللّه صلى اللّه عليه

 أخذَ عمر رضي اللّه عنه من لحية رجٍل أو رأسه شيئاً،  : عن عبد اللّه بن بكر الباهلي  قالو

منذ أسلمنا،  صرفَ عنّا السوء  :  صرفَ اللّه عنك السوء، فقال عمر رضي اللّه عنه : فقال الرجُل

)1372، 2001مسلم،(    .  أخذتْ يداك خيراً : ولكن إذا ُأخذ عنك شيء فقل  

 

وفيه اهتمام أفراد المجتمع ببعضهم حيث يزيل بعضهم األذى عن إخوانهم والضرر الذي يلحق 

 وأخوة وتعم األلفة و المحبة ، فيمتن تماسك المجتمع ويصبح ابهم ، مما يزيد المجتمع ترابط
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.عى باقي أفراد المجتمع لمساعدته ونصرته الواحد ، إذا اشتكى منه فرد تدكالجسد ا  

  : يقطعه اإلنسان المسلم على نفسه  الذيالوفاِء بالعهِد والوعِد ضرورة -8

أيها الَّذين يا  (    :  وقال تعالى ،) 91  :، آية النحل   (  ) عهِد اللَِّه إذَا عاهدتُموأوفُوا ِب (    : قال اللّه تعالى

 )   وأوفُوا بالعهِد إن العهد كان مسُؤوالً(    :  ، وقال تعالى)1 :،آية المائدة(  ) أمنُوا أوفُوا بالعقُوِد

  .   ) 34  :،آية اإلسراء  (  

ن ما ال تَفْعلُون، يا أيها الَّذين أمنوا ِلم تَقُولُو(    :  واآليات في ذلك كثيرة، ومن أشدها قوله تعالى

لُونتَقُولُوا ما ال تَفْع اللَِّه أن قْتاً ِعنْدم ر3  :،آية الصف   (  ) كَب (.  

  : آيةُ المناِفِق ثَالثٌ  «   : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:عن أبي هريرةَ رضي اللّه عنه و

وِإن صام وصلَّى وزعم   «  زاد في رواية  »  وِإذَا اْؤتُِمن خانإذَا حدثَ كَذَب، وِإذَا وعد أخْلَفَ، 

ِلمسم 1918، 2001مسلم،(    .  واألحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية »  أنَّه(  

العالقة بين الفرد والمجتمع ، عالقة تفاعل على األخذ والعطاء ) "86، 2007أبو دف ،(يقول 

مكن أن يشعر الفرد المسلم بالسعادة واالستقرار ، إال في ظل مجتمع مؤمن ،والمجتمع ،وال ي

".الفاضل الذي تسعي التربية اإلسالمية إلى بنائه   

 ،فالوفاء  بوعدهوقد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي

ثر عظيم في تعميق أام صاحبها ، ولها بالوعد قيمة إنسانية عظيمة تزيد من احتر

 اهللا من يستهين بها بصفة تالعالقة االجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم ،فقد نع

. ثر عظيم في وحدة المجتمع وتماسكه وتآلفه أالنفاق ، وهي بعد له   
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  :المسلم في وجه أخيه  تبسم -9

،ال تتركه االبتسامة ،وال تغادره الكلمة مستبشر األسارير ، مشرق الجبين المؤمن طلق الوجه ،" 

الطيبة ، ليس عبوسا وال قطوبا ، ألن الوجه ينبئ عما بالباطن من حب وبغض ، ورضا وسخط 

وابتسامة الشفتين وطالقة ... ، ورحمة وقسوة ، وشدة ولين ، وقوة نفس وضعف شخصية 

عة ، وتريحان باله الوجه تدخالن السرور على قلب المؤمن ، وتشرحان صدره وتذهبان رو

) 338، 2005مراد ،" .(وتصرفان وساوس نفسه نحو أخيه   

. ) 88  :،آية الحجر  (    ) واخِْفض جنَاحك ِللمْؤِمِنين(    : قال اللّه تعالى  

اتَّقُوا النَّار   «   : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  : قال» عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه 

   . )1009، 2001مسلم،(    .  »  و ِبِشقّ تَمرٍة، فَمن لَم يِجد فَِبكَِلمٍة طَيبٍةولَ

 ِمن سالميكُلُّ   «   : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال» عن أبي هريرة رضي اللّه عنهو

تَع سِفيِه الشَّم ٍم تَطْلُعوقَةٌ، كُلَّ يدِه صلَيِتهِ النَّاِس عابَل في دجالر قَةٌ، وتُِعيندِن صاالثْنَي نيِدُل ب

 والكَِلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ، وِبكُّل خُطْوٍة تَمِشيها  : فَتَحِملُه علَيها أو تَرفَع لَه عليها متاعه صدقَةٌ، قال

   . )1010، 2001مسلم،(  »  يِق صدقَةٌإلى الصالِة صدقَةٌ، وتُميطُ األذَى عِن الطَِّر

وتعقيبا عما تقدم فان االبتسامة والكلمة الطيبة تزيد من أواصر المحبة والترابط االجتماعي بين 

أفراد المجتمع المسلم ، وتذهب عنه أسباب الخالف و االنقسام ، مما يساعد على زيادة أسباب 

  . والتمزق االجتماعي الوحدة ، و األلفة ، ويقلص من أسباب الفرقة 

: الرفق بضعفاء المسلمين والتبسط لهم -10  

النَّهي عن انتهاِر الفُقَراِء والضعفاِء واليتيم والسائِل ونحوهم، وإالنةُ القول لهم والتواضع معهم 

 وقال  ،) 9،10  :،آية الضحى   (  ) فأما اليِتيم فَال تَقْهر، وأما السائَل فَال تَنْهر (: قال اللّه تعالى،
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    :  إلى قوله تعالى  ) وال تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم بالغَداِة والعِشي يِريدون وجهه (    : تعالى

) الظَّاِلِمين ِمن فَتَكُون مهدنَفْ(    :  وقال تعالى ،) 52  :،آية األنعام   (  ) فَتَطْر ِبراصو الَِّذين عم كس

منْهع نَاكيع دال تَعو ههجو ونريدي ِشيالعاِة وبالغَد مهبر ونعدوقال  ،) 28  :،آية الكهف(     ) ي 

   .)   88 :، آيةالحجر  (   ) واخِْفض جناحك لِلمْؤِمِنين (    : تعالى

أن أبا سفيان أتى على سلمان ، ابي رضي اللّه عنه   المعجمة الصحعن عائذ بن عمرو بالذالو

 ما أخذتْ سيوفُ اللّه من عنق عدو اللّه مأخذها، فقال أبو بكر  : وصهيب وبالل في نفر، فقالوا

 أتقولون هذا لشيخ قريش وسيِدهم، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبره،  : رضي اللّه عنه

 يا  :  فأتاهم فقال »   لَِئن كُنْتَ أغْضبتَهم لَقَد أغْضبتَ ربك ؟ لَعلَّك أغْضبتَهم  ! يا أبا بكٍْر  «   : فقال

)2504، 2001مسلم،(      .  ال :  فقالوا ؟  أغضبتُكم ! إخوتاه  

هو سماحة المعاملة ولطف المعاشرة والشفقة "عن خلق الرفق فيقول ) 340، 2005مراد ، (يعلق

  ." وترك التشدد والعنف ، والتيسير في كل أمر ، واجتناب التعنت والمشقة باآلخرين ، 

، فيشعر الغني بالفقير ، والقوي  طبقات المجتمع عفاء  والمساكين من الناس يقارب فالرفق بالض

بالضعيف ، ويسود العدل ، وتتعمق العالقة  بين أفراد المجتمع ، فيصبح المجتمع أسرة واحدة 

  .ه جود للشروخ واالنقسامات المؤثرة منقوية ، ال ومتماسكة وصلبة 

:المسلم إلخوانه دعاء  -11  

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز  ،عن أنس رضي اللّه عنهو

مكُم أفْطَر ِعنْدكُم الصاِئمون، وأكََل طَعا  «   : وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى اللّه عليه وسلم

عن رسول اللّه صلى :»  عن أبي هريرة رضي اللّه عنهو ،»  األبرار، وصلَّتْ علَيكُم المالَِئكَةُ
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 أستَوِدعكُم اللَّه الَّذي ال تَِضيع  : من َأراد أن يساِفر فَلْيقُْل ِلمن يخَلِّفُ  «   : اللّه عليه وسلم قال

هاِئعد1128، 2001مسلم،( »  و(  

 فمن البركة أن نذكر اسم اهللا عند الطعام والشراب ، وان نحمده تعالى عنـد االنتهـاء منهمـا،                  

وشكرا له جل وعال على هذه النعمة العظيمة ، والتي هي احدي نعمه التي ال تحصى ،ونـدعوه                  

  . المتفضل أن يديمهما علينا  متعالى وهو المنع

 فقربنا  : نزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أبي:ل عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قا

 فأكل منها، ثم ُأتي بتمر فكان يأكلُه ويلقي النَّوى بين أصبعيه ويجمع السبابةَ ورطبةإليه طعاماً 

 ـ ثم اإلصبعين هو ظني وهو فيه إن شاء اللّه تعالى إلقاء النَّوى بين  :  ـ قال شعبةوالوسطي

    :  ادع اللَّه لنا، فقال : ٍب فشربه، ثم ناولَه الذي عن يمينه، فقال أبي، وأخذَ بلجاِم دابتهُأتي بشرا

» مهمحارو ملَه اغِْفرو ،مقْتَهزِفيما ر ملَه باِرك ماللَّه  «  .   

   .  يكون فيها اللبن وهي قربة لطيفة :  المهملة بعدها باء موحدةءوالطا بفتح الواو وإسكان الرطبة

كما من الخير أن تدعوا ألصحاب المأدبة عندما  نشاركهم  طعامهم حتى يبارك اهللا لهم طعامهم   

.، ويرزقهم خيرا منه ، من ثواب الدنيا واآلخرة ؛ وحتى تسود الرحمة والمودة بين المسلمين   

 سعد بن عبادة رضي اللّه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جاء إلى، عن أنس رضي اللّه عنه و

أفْطَر ِعنْدكُم الصاِئمون،   «   : عنه، فجاء بخبٍز وزيٍت فأكل، ثم قال النبي صلى اللّه عليه وسلم

)3854، 2002د،وأبو داو(     .  »  وأكََل طَعامكُم األبرار، وصلَّتْ علَيكُم المالِئكَةُ  

 

وآله وسلم   أفطر رسوُل اللّه صلى اللّه عليه : قال» لّه عنهما عن عبد اللّه بن الزبير رضي الو

 عن رجل عن جابر رضي اللّه عنه و   ،   »  أفْطَر ِعنْدكُم الصاِئمون  «   : عند سعد بن معاذ، فقال

للّه عليه  صنع أبو الهيثم بن التَّيهان للنبي صلى اللّه عليه وسلم طعاماً، فدعا النبي صلى ا : قال
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إن   «   :  قال ؟  وما إثابته !  يا رسول اللّه :  قالوا »  أِثيبوا أخاكُم  «   : وسلم وأصحابه، فلما فرغوا، قال

تُهإثاب فَذَِلك ،ا لَهوعفَد ،هابشَر شُِربو هفُأِكَل طَعام تُهيخَل بَل إذَا دجعن رسول اللّه صلى و، » الر

إذا أراد أحدكُم سفَراً فَلْيودع إخْوانَه، فإن اللَّه تَعالى جاِعٌل ِفي دعاِئِهم   «   : ليه وسلم قالاللّه ع

)2564، 2001مسلم،(  .  »  خَيراً  

: احتقار المسلمينجنب السخرية و ت-12    

ِمِنين في الصدقَاِت والَّذين ال يجدون إال الَِّذين يلِْمزون المطَّوِعين ِمن المْؤ(    : قال اللّه تعالى

يا (    :  وقال تعالى ،) 79  :،آية التوبة   (  )ٌ جهدهم فَيسخَرون ِمنْهم سِخر اللَّه ِمنْهم ولهم عذَاب أِليم

كُونُوا خَيي ى أنسٍم عقَو ِمن مقَو سخَرنُوا ال يها الَّذين آمى أيسِنساٍء ع ِمن ال ِنساءو مراً ِمنْه

    : ، وقال تعالى)  11:،آيةالحجرات   (   ) أن يكُن خَيراً ِمنْهن وال تَلِْمزوا أنْفُسكُم وال تَابزوا باأللْقاِب

   .)   1  :،آية الهمزة    ( ) ويٌل ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍة(«

ةُ في هذا الباب فأكثر من أن تُحصر، وإجماع األمة منعقد على تحريم وأما األحاديث الصحيح

   . ذلك، واللّه أعلم

ال تَحاسدوا، وال   «   : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  :  قالعن أبي هريرة رضي اللّه عنه و

كُمضعِغ ببال ي وا، ورابوا، و الَ تَدال تَباغَضشُوا، واللَِّه إخْواناً، تَناج ٍض وكُونُوا ِعبادععلى ب 

المسِلم أخُو المسِلِم ال يظِْلمه وال يخْذُلُه وال يحِقره، التَّقْوى هاهنا ـ ويشيِر إلى صدره ثالثَ 

 دمه ومالُه  : ِم حرام ِمن الشَّر أن يحِقر أخاه المسِلم، كُلُّ المسِلِم على المسِلامرئمرات ـ ِبحسِب 

هضِعر91، 2001مسلم،(  .  »  و(  

ال يدخُل الجنَّةَ من   «   : عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:»  عن ابن مسعود رضي اللّه عنه و 

  : ونعلُه حسنةً، قالثوبه حسناً   إن الرجَل يحب أن يكون : في قَلِْبِه ِمثْقاُل ذَرٍة ِمن ِكبٍر، فقال رجٌل
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)1998،2771أبن ماجة،(    .  »  إن اللَّه جِميٌل يِحب الجماَل، الِكبر بطَر الحقِّ وغَمطُ النَّاِس  

، وفيها يرسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم   ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره

سلمين ، بها يزيد رابط المحبة بين الناس ، وتقوى صورة متكاملة  بين فيها العالقة بين الم

  .خيوط العالقات االجتماعية ، فيكون المجتمع أكثر تماسكا ، ويكون صلبا في مواجهة الصعاب 

: الوصية من أهل العلم وأهل الخير  طلب -13  

يستحب طلب الوصية من أهل العلم والخبرة لما يعود على اإلنسان من خير في حسن اإلتباع 

وتفادي األخطاء ، فهم قد عاشوا تجارب ال نعرفها ، فيزيدنا خبرة وحسن تصرف ، فتقل نسبة 

أن ، أبي هريرة رضي اللّه عنه عنترتفع نسبة النجاح وحسن التدبير، والخطأ وسوء التقدير و

 تَعالى، والتَّكِْبيرِ علَيك بتَقْوى اللَِّه" : ريد أن أسافر فأوصني، قال إني ُأ !  يا رسوَل اللّه رجالً قال

، 1998الترمذي،( " وهون علَيِه السفَرالبِعيد،  اللَّهم اطِْو لَه  : على كُّل شَرٍف، فلما ولَّى الرجُل قال

3445(  
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  سالفصل الساد
   االقتصاديالمجال                       

  :                   ويشمل 
    التعريف بعلم االقتصاد-                         

  عالقة التربية بعلم االقتصاد-                          
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  ) 7،  ص2، 1971عويس، " ( حسن التصرف في استعمال الموارد النادرة  " االقتصاد  يعني 

الستخدام الموارد التعليمية ماليا وبشريا ،      طرق ،   علم يبحث أمثل ال   "قتصاد التربوي فإنه    وأما اال 

وتكنولوجيا وزمنيا ،من أجل تكوين البشر بالتعليم والتدريب عقال  وعلما ومهارة و خلقا و ذوقـا         

  ، وجدانا وصحة وعالقة ذلك بالمجتمعات التي يعيشون فيها حاضرا أو مستقبال ومن أجل أحسن              

  )7 ، ص1983غنام ، " ( توزيع ممكن لهذا التكوين 

  

  :. عالقة االقتصاد بالتربية  -

كان ينظر إلى التعليم على أنه ترف فكري أو نوع من الرياضـة الذهنيـة ، وتنميـة الـذوق                    " 

واألخالق للصفوة المختارة من أبناء الطبقات الحاكمة أو الميسور في المجتمع ، وذلـك بقـصد                

يا ، وإيجاد القلة الحاكمة أو القلة السياسية  والفكرية والفلسطينية فـي المجتمـع ،     تميزهم اجتماع 

وحتى وقت قريب كان االعتقاد سائدا ، أن التعليم ليس له ارتباط بالنمو أو التنميـة االقتـصادية                  

واالجتماعية  وأن ما كان ينفق في التعليم يدخل ضمن الخدمات االسـتهالكية ، يتـيح تفريغـا                  

مين والمتعلمين بهدف تنمية العقل ، والتنشئة على القيم ، من خالل نقل الثقافـة المتراكمـة                 للمعل

غير أن هذه العالقة تغيرت تغيرا جذريا بفضل التحوالت االقتصادية ، والسياسية ، واالجتماعية              

منـذ   الدولة المتقدمة ، بفضل التقدم العلمي والتكنولوجيا  الذي انطلـق مـسرعا ،            االتي شاهدته 

منتصف هذا القرن ، وما تبعه من تغيرات مست كل شيء تقريبا ، وهنا أخذت تتوثق الصلة بين                  

االقتصاد والتربية وتزداد عملية التفاعالت الدائرية بينهما  حتى صارا معا يمثالن وجهين لشيء              

لـة  فالنمو االقتصادي بات يتوقف على مدى مساهمة  التعليم في إعـداد القـوى العام              ... واحد  

الماهرة ،وتغيير عمليات وأساليب اإلنتاج ،والتعليم من جهة أخرى لن يقوم بوظائفـه المرتبطـة               

 والفـرد،  باالقتصاد إال إذا تأكد االقتصاديون أن هناك عائدا حقيقيا من التعليم ، يلمسه المجتمـع             
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 األخيـر   وحتى تتوثق عالقات التفاعل المتبادلة بين االقتصاد والتعليم ، ويـصبح          الدراسة  من  

عنصرا  رئيسيا في التنمية كان البد أن يخضع التعليم لنظريات االقتـصاد،وأساليب  الرياضـية            

  )353، 2001محمد ،" (والمحاسبية 

وفي ضوء المـضمون    : " طبيعة العالقة بين التعليم واالقتصاد بقوله     ) 85،  1979نوفل ، (ويبين  

عليم ،له أثره المباشـر فـي رفـع المعيـشة           االقتصادي للتعليم ،يبين أن الجانب االستهالكي للت      

،فالمضمون االستهالكي يحقق إشباعا مباشرا لحاجة ثقافية واجتماعيـة وسياسـية لـدى الفـرد           

والمجتمع ، وكما أن التعليم يعتبر استثمارا في سلعة استهالكية معمرة ، حيث يبقى لمدة طويلـة                 

 هو الوسيلة لخلق أفراد أكثر وعيا ،ومعرفة        مصدرا مستمرا  لغنى الحياة اإلنسانية، والتعليم بهذا       

 استخدام السلع والخدمات االستهالكية وبكيفية االختيار بينها ، وما يترتب على ذلـك مـن           ةبكيفي

زيادة قدراتهم على  االنتفاع بالثروة المتاحة لهم ،  وكذلك فإن النظرة االقتصادية إلـي التربيـة                  

ورها ، ولقد أصبح من الممكـن لالقتـصاديين اآلن أن           تستخدم اآلن من أجل تدعيم التربية وتط      

يقيسوا إلى حد كبير نتائج التربية وأثارها األمر الذي أدى إلي إبراز أهميتها وخطورتها ،والواقع               

 مع ما تسهم به من الناحية الحـضارية      ضأن ما تسهم به التربية من الناحية االقتصادية ال يتعار         

االقتصاد الذي يقـوم علـى   "، و "أمنة تخلو من الخوف على الرزق  لتأمين حياة رغيدة    والثقافية و 

أساسها ويخدمها هو جزء هام وضروري من ثقافة وحضارة الناس ، وإلى هذا االتجاه العلمـي                 

 والتطبيقي والتنفيذي يجب أن تتجه في الجامعات كما يجب أن يسير االقتصاد الحديث فـي هـذا             

بعض النواحي االقتصادية بعيـدا عـن النـواحي الثقافيـة      نعالج   االتجاه وإذا كان من الخطأ أن     

  )62، 2003فليه ،" . (األسس االقتصادية  والحضارة بعيدة عن
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   :األبعاد االقتصادیة لألذكار الواردة في كتاب األذكار للنووي 

  :الحرص على خير اللباس والزينة  ـ1 

 كان إذا لبس ثوبا قميصا أو        ، سلمد الخدري رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه و           عن سعي  و

  "رداء أو عمامة يقول اللهم أسألك من خيره وخير ما هو له ،أعوذ بك من شر ه وشر ما هو له                      

  )1767، 1998الترمذي،(

مـن لـبس ثوبـا     " :قال ن الرسول  صلى اهللا عليه وسلمنس رضي اهللا عنه أأ عن معاذ ابن     و 

 ورزقنيه من غير حول وال قوة ،غفر اهللا له ما تقدم مـن              الحمد هللا الذي كساني هذا    :جديدا فقال   

 فاللباس من مظاهر زينة اإلنسان واهللا عز وجـل يحـب أن             )5823،  1998البخاري،("ذنبه  

ل اهللا خيرها وبركتهـا لـتعم   أثر نعمته على عبده وعلى العبد أن يشكر اهللا على نعمه ويس           أيرى  

  . بيد اهللا  ويهبه لمن يشاء من عباده عليه نعم اهللا ويزيده من رزقه ، فالخير كله

  : بالرزق الحالل كتفاء اال -2

عجزت عن كتابتي فاعني قـال أال أعلمـك   :نه كان مكاتبا جاءه فقال    أ عن علي رضي اهللا عنه      

اللهم " عليك مثل جبل دينا أداه عنك ؟ قل           لو كان  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ر يهنعلمنكلمات  

   )1555، 2002ود،وأبو دا(".أغنني بفضلك عمن سواك ومك اكفني بحاللك عن حرا

ما يمنع أحدكم إذا عـسر      " قال  بن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم             عن ا و

بسم اهللا على نفسي ومـالي ودينـي ، اللهـم رضـني      : أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته         

أبـن  ("تعجيل ما أخرت وال تأخير مـا عجلـت    أحببقضائك ، وبارك لي فيما قدر لي حتى ال          

االكتفاء بالرزق الحالل دليل القناعة والتسليم هللا تعالى وهي مجلبة للخير           ) 925،  1998ماجة،

  .والزيادة ، ومرضاة للرب وتجلب الطمأنينة  والسكينة والسعادة لقلب المؤمن 
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  :  تقدير قيمة  النعمة والمحافظة عليها-3

و الصحة نعمة من اهللا ، فعلى اإلنسان المسلم أن يشكر اهللا على نعمه ، تمني الخير ودوامة  

 انس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  عن ويرضى بما قسمه اهللا له من الرزق والصحة ،لما روي 

  "ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا لم يضره : فقال فأعجبهمن رأى شيئا "قال ليه وسلم صلى اهللا ع

  كان يقول في دعائه  أن الرسول  صلى اهللا عليه وسلم ما عنهابن عمر رضي اهللاعن و

  فعلـى   "اللهم أنى أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتـك وجميـع سـخطك              "

اإلنسان المسلم أن يرجع الفضل لصاحبة وفيه اعتراف بنعم اهللا على عباده واقل مـا يقـوم بـه             

 تحصى ، مع اليقين أن اهللا الـرازق والموفـق دون أي             اإلنسان أن يشكر اهللا على نعمه التي ال       

 النعمة ، مما يـؤدي إلـى زيادتهـا           على حول لإلنسان وال قوة ، وهذا يزيد اإلنسان بالمحافظة        

  .ودوامها 

  : تجنب الوقوع في الفاقة والعوزـ6

 إنـي هم الل"عن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو بهؤالء الكلمات               

  "أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر 

 إنـي اللهـم   " :  يقـول رضي اهللا عنه قال  كان  الرسول صلى اهللا عليه وسلم     عن أبي هريرة    و

 البطانـة  بئـست  الـضجيع ، أعـوذ بـك مـن الخيانـة فإنهـا          بئسأعوذ بك من الجوع فانه      

 النفس البشرية وسبب كثير مـن األمـراض           فالفقر صعب على    )5671،  1998البخاري،(".

النفسية ، إذا ما كان اإلنسان  في تواصل تام مع اهللا عز وجل فيخفف عنه هموم الدنيا ومشاكلها                   

الحياتية و االستعاذة من الفقر والعوز يجلب الرزق والبركة ويذهب القلق وسـوء الظـن بـاهللا                 

  .العزيز القدير 
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  بعالفصل السا  

   النفسيالمجال

  :شمل على وي
  التعريف بعلم النفس -               

  علم النفس بعالقة التربية  -                

  النفسيةالتربوية  األبعاد -                
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 باألمراض النفسية لها أهمية عظيمة وذلك       إصابتهاإلنسان باألسباب التي تؤدي إلى         إن معرفة   

وقوع في الظروف التي تؤدي إلي إصابته وكيفيـة الوقايـة      لكي يتحاشى تلك األسباب ويتجنب ال     

وحتى يتسنى له معرفة ذلك البد لنا من المرور بتعريف النفس البشرية وما تتعرض لـه                ،  منها  

من أمراض وكيفية عالجها من خالل ما ورد في كتاب األذكار لإلمـام العالمـة أبـى زكريـا              

  . النووي رحمه اهللا 

 كيف كان    ،  الفاء والسين من أصل واحد يدل على خروج النسيم         لنون و  ا من" تتكون   فالنفس   

 ونفـس اهللا     ، إليه يرجع فروعه و منه التنفس خروج النسيم من الجـوف          و  ، من ريح أو غيرها   

 وفي الحـديث     ، والنفس كل شيء يفرج به مكروب     ،   وذلك خروج النسيم روحا وراحة        ، كربته

  )ت.،ب اللغة سمقايي"(ن ال تسبوا الريح فإنها من نفس الرحم"

إلى أن النفس هي ذات اإلنسان ، واعتبرها قـوة مـن قـوى           ) 1987،136الماوردي ، (وذهب  

   .اإلنسان ،عليه نصحها وأدبها ، وإصالحها بالدين الذي يصرف النفوس عن شهواتها 

خلـو الـنفس مـن     " بأنهـا الصحة النفسية   (Soddy& ahrenfeld: 1965,7)يعرف و

فالشخص المتمتـع بـصحة      واألخطاء والنقائص ،    ، تو االضطرابا ،  والتوترات   ، تاالنحرافا

نفسية ال ينحرف عن السواء ،وال يخطئ في تصرفاته وال يتعرض للتوتر والقلق واالضطراب ،               

  " .فهو إنسان كامل مثالي خال من النواقص والعيوب 

ازن بين مطالب الجسم والنفس     بتحقيق التو " ويعرف كثير من علماء المسلمين الصحة النفسية          -

والروح بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة على االعتدال في تحصيل المطالب ،والجمـع بـين           

/ 9،  1986كفـافي ،  " (ح الفرد والجماعة    الممزايا مطالب الجسم والنفس والروح ،وبين مزايا م       

93(  
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 تحقيق التـوازن بـين        "أن صحة النفس اإلنسانية تتمثل في     ) 78،  2005ابن القيم ،     (شيروي 

 الذي سلم مـن     حمطالب الجسم والنفس والروح في حدود شرع اهللا ،وعرف اللب السليم الصحي           

 ما نهى  عنه ،  هذا القلب نمت فيـه دوافـع الهـدى                قكل شهوة تخالف ما أمر به اهللا ،أو تواف        

اآلخـرة ، ألن   بواعث الهوى ،فأخلص في العبودية ،وضمنت له السعادة في الدنيا و   ىوسيطر عل 

من طبعه اإلقبال على الهدى ،والنفور من القبائح ،أما القلب الميت فهو قلب قاس ،واقـف عنـد                  

 ،يقبل عليها ولو كان فيها سخط اهللا ،يعبد هواه ،ويخضع له ،غارق  فـي                هشهوات الجسد وملذات  

  " .مطالب الدنيا تابع لكل شيطان مريد 

بية اإلسالمية في معالجـة الـنفس        طريقة التر  إن) 65،  61،  1999 ، وآخروناحمد  (ويوضح  

معالجة الكائن البشري جسمه وعقله وروحه ، حياته المادية والمعنوية وكل نشاطه            هي  "البشرية  

 عليها  التي خلقه اهللا   على ما هو عليه ، بفطرته        يأخذه كله ،  البشري الكائن   يأخذنه  إ ، األرضعلى  

 ،ويتنـاول  األصـيل رض عليها شيئا ليس في تركيبها ، ال يغفل عن شيئا من هذه الفطرة ،وال يف         

هذه الفطرة في دقة بالغة ، فيعالج كل وتر منها ، وكل نعمة تصدر عن هذا الـوتر ، فيـضبطها      

 مكوناتـه بعـضها بـبعض ، وال         تتأثر كل متكامل ،     اإلنسان أنيعني هذا   ...  الصحيح ابضبطه

  "  عن الجسم أويمكن عمليا عزل العقل عن النفس 

  

  :قيق الصحة النفسية بالوقاية والعالج من األزمات واألمراض النفسية تح

فكما أن الجسم والعقل بحاجة إلى الوقاية من األمراض الجسمية والعقلية وأسبابهما فكذلك الجانب             

النفسي بحاجة إلى الوقاية من األزمات و األمراض النفسية ،وذلك بالبعد عن أسـبابها كالقـسوة                

العقاب في اللوم والتـوبيخ ،إلـى        املة ،وفرض الظلم والقهر ،وتجاوز الحد في      والغلظة في المع  

غير ذلك من أنواع المعامالت السيئة ،التي تترك أثارها السلبية في النفس وتؤثر علي سالمتها ،                
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ولَـا   (:وقد أمر المولى سبحانه وتعالى بالرفق في المعاملة والبعد عن القسوة والجفاء فقال تعالى    

تَس               ِميمح ِليو ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبو نَكيفَِإذَا الَِّذي ب نسَأح ِبالَِّتي ِهي فَعَئةُ اديلَا السنَةُ وستَِوي الْح( 

  )34:فصلت ،آية(

 في كتابه العزيز  أن القسوة في المعاملة تؤدي إلى النفور مـن صـاحبها           كما أكد اهللا عز وجل      

فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن حوِلك فَاعفُ                (:فقال تعالى   

      كِِّلينتَـوالْم ِحـبي اللّه لَى اللِّه ِإنكَّْل عتَ فَتَومزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهشَاِورو ملَه تَغِْفراسو منْهع (

مليئـا  " ويؤكد علماء المسلمين على ضرورة أن يكون الجـو التربـوي     ) 159:أل عمران ،آية  (

حتى ينشا الصبيان والمتـربيين فـي   ، بالمودة والحنان وبعيدا عن القسوة والشدة على المتعلمين        

   )44، 2002القاضي ، ( "زمات و األمراض  النفسية سالمة وصحة نفسية وبعيدا عن األ

 منهج أصحاب علم النفس الحديث في عـالج مرضـاهم ، فبـدل أن تـشفيهم ،                  ولقد ثبت فشل  

ر لهم سبل الحياة الهانئة الفاضلة زادتهـم مرضـا    على سلوك الصراط المستقيم ،وتيس وتساعدهم

،لكثرة ما أظهروه من عيوب النفس حتى تراكمت العلل ، فازداد اإلنسان في عصرنا هذا تعقيـدا      

  .وشقاء 

  

لنفس اتبعوا هدى اهللا في معرفة النفس البشرية ، وسـبل عالجهـا ، ألسـفرت         ولو أن علماء ا   " 

اإلنسان الحديث وإعجابه بنفسه     الدراسات النفسية عن ثمار طيبة في العالج النفسي ، لكن غرور          

جعله يخوض فيما هو فوق حدوده وقدراته الحسية والعقلية ، بتطبيق أساليب ومناهج حـاول أن                

صيرية في مجاالت النفس البشرية  جنحت باإلنسان إلى اإللحـاد والكفـر             يصل بها إلى أحكام م    

والى الجنون حتى أن الشائع عن األطباء النفسيين إنهم يحتاجون قبل مرضـاهم إلـى العـالج                 

النفسي  فالمشكلة إذن هي أخالقية ؛ ذلك أن علماء النفس يهدفون إلى فهم النفس اإلنـسانية مـن    
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تي وضعوها ، وكان النفس البشرية مادة خاضعة للتجـارب فهـم لـم             خالل تجاربهم وقوالبهم ال   

يتعمقوا في دراسة النفس البشرية دراسة شاملة جامعة ، فدراستهم في هذا المجال دراسة واهيـة             

عقيمة  مع أن اهللا سبحانه وتعالى قد بين في كتابه العظيم وصفا كامال ودقيقا للنفس البشرية بين                  

  . ال يحتاج بعده إلى بيان أو تفسير فيه صفاتها وعيوبها مما

  

اتها ، قوية وعزيزة باهللا تعالى ، وال يمكن أن تتصف بالهدوء والطمأنينة إال مـن   ذفالنفس فقيرة ب  

   " .خالل قربها إلى اهللا الذي يتحقق  بذكره وذلك حقـا هـو الـدواء النـاجح والـشافي لهـا                      

  )240،243ت ،.الشرقاوي ،ب(

  

 اإلنسان في  أنواع األمراض النفسية التي يتعرض لهاولذلك البد من بيان أهم

  :حياته وهي كالتالي 

  :الخوف   -1

 منها نفس بشرية وهو شيء فطري ينبع من         و      وهو نوع من أنواع االنفعاالت و التي ال تخل        

ذات اإلنسان ،بل هو أمر طبيعي إال إذا زاد هذا الخوف عن حده وذلك أن يقف الخـوف عائقـا           

  .سير الحياة فينقلب في هذه الحالة إلى مرض يطارد النفس البشرية أمام تقدم و

  -:مات التالية ثر الخوف بالسالسلوك االنفعالي من أ) "106، 2003قطينة ،( وتصف 

زيادة سرعة ضربات القلب حتى ليكاد يشعر الخائف أن قلبه انتزع من مكانه،وقد بـين                -1

 مـن شـدة الخـوف فقـال اهللا          يـوم القيامـة   القران الكريم هذه الحالة التي تصاحب الكـافر         

  )43:آية،إبراهيم()مهِطِعين مقِْنِعي رءوِسِهم الَ يرتَد ِإلَيِهم طَرفُهم وَأفِْئدتُهم هواء :(تعالى
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أي خاوية خالية ليس فيها شـيء لكثـرة الوجـل ،            )" وأفئدتهم هواء   ) :(143ابن كثير ،  ( يقول

أن أمكنة أفئدتهم خالية لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها          : تادة وجماعة   والخوف ، ولهذا قال ق    

  "من شدة الخوف 

َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا    (:فقال اهللا  تعالى     :اتساع حدقة العين وصور القران الكريم هذه الحالة          -2

ي يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخَوفُ        جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَّذِ       

سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد َأِشحةً علَى الْخَيِر ُأولَِئك لَم يْؤِمنُوا فََأحبطَ اللَّه َأعمالَهم وكَان ذَِلك علَى اللَِّه                

  )19: األحزاب ،آية ( )يِسيراً

جهاز الهضمي ، وسوء هضم بشكل عام ، مما يؤدي إلى فقـدان  حصول انقباضات في ال  -3

 .الشهية 

 .سرعة التنفس والشعور بضيق الصدر  -4

 .تصبب العرق  -5

 ."جفاف الحلق  -6

ومما سبق يكون العالج بإذن اهللا عز وجل بأن يردد المريض األذكار التي  تذهب عنه الخـوف                  

 خـالل   من"صلى اهللا عليه وسلم     " الرسول   عن هللا جل جالله كما ورد       دوتبدله بالطمأنينة واالنقيا  

) : 134، 2003قطينـة ، (تقـول    - رحمـه اهللا  -ما جمعه اإلمام العالمة أبو زكريا النـووي   

خشب فارغة تكاد أن تقع ، فتحتاج إلى ما          كأنها   النفوس المعرضة عن ذكر اهللا ،نفوس خاوية ،       "

  "  . بها ، وتجعلها هشيما يسندها خشية الوقوع ، وأي ريح خفيفة قادرة على أن تعصف

وذكر اهللا هو الذي يعطي النفوس القوة والبأس ، فيجعلها قوية صلدة ، قادرة علـى مواجهـة أي    

  .ريح عاصفة مهما كانت شدتها واالستجابة لذكر اهللا هو الذي يحي النفوس 
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لِّه وِللرسوِل ِإذَا دعـاكُم ِلمـا       يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ لِ      : ( في ذلك    ول المولى عز وجل   يق

ونشَرِه تُحِإلَي َأنَّهقَلِْبِه وِء ورالْم نيوُل بحي اللّه واْ َأنلَماعو ِييكُمح24:األنفال ،آية () ي(  

ة واسـتبداله بالطمأنينـة والوقـار       ـومن األذكار الواردة في ذهاب الخوف عن النفس البـشري         

  .والسكينة 

فيقول  مع حضور القلب وخشوع الجوارح" ال اله إال اهللا " اللسان بقول شغل -1

الرعـد  () الَِّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللِّه َأالَ ِبـِذكِْر اللّـِه تَطْمـِئن الْقُلُـوب              (:اهللا تعالى 

 اهللا    صلى اهللا عليـه         شكوت إلى رسول  " عنه قال    عن زيد بن ثابت رضي اهللا     وورد  ) 28:،آية

سـنة   قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم ال تأخـذك    :أرقا أصابني فقال    وسلم  

أبـن  (" ليلي وانم عيني فقلتها فاذهب اهللا عز وجل عني ما كنت أجـد  وال نوم يا حي يا قيوم اهد      

  )3874، 1998ماجة،

  :هب والطمأنينة  األمنطرد الفزع من النفس واستبدال -2

  رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم   أن  رضي اهللا عنه  و بن العاص  عمر عن عبد اهللا بن      دما ور 

أعوذ بكلمات اهللا التامة ، من غضبه وشـر         "تقيهم الخوف والفزع    : كان يعلمهم من الفزع كلمات    

 الخـوف   نإ) :" 140،  2003قطينـة ،  (تقـول   ) عباده ،ومن همزات الشياطين وان يحضرون       

يجابي الذي يدفع اإلنسان إلى مراقبة أعماله ،    اإلخوف  ال يكون إال من اهللا تعالى ، فهو         الحقيقي ال 

الخوف من   ، وأما  الطمأنينة من القلب ، بل على العكس يمنحه إياها         وهو الخوف الذي ال يسلب    

  .مخلوقات اهللا ، فهو خوف سلبي ، يسلب من القلب الطمأنينة ويحل محلها الخوف والفزع 
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لب الممتلئ بالخوف من اهللا ال يجد صاحبه فيه مكانا ألي خوف سواه ، والخوف الذي من                 الق ن إ

غير اهللا ، عالجه ذكر اهللا تعالى ، الذي يسبغ األمان واالطمئنان على حيـاة اإلنـسان ويمتعـه                   

  ". بصحة نفسية غامرة 

   : الحزنالتخلص من الهم و ـ 3

ال اله  ": اهللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب        عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الرسول صلي          

إال اهللا العظيم الحليم ،ال اله إال أنت رب العرش العظيم ، ال الـه إال اهللا رب الـسماوات ورب                     

  )3893، 1998البخاري،("األرض ورب العرش الكريم 

بـادة   فذكر اهللا يذهب الهم والحزن عن النفس وذلك باستمرار االتـصال مـع اهللا بالـذكر والع                

والدعاء ، فيخرج اإلنسان من ضيق الحياة الدنيا إلى ما ينتظره من حسن المنقلـب فـي الحيـاة            

  .اآلخرة 

  : إلى أمر اهللا عز وجل د االنقياـ 4

 من أصـابه ":ى اهللا عليه وسلم  صلقال رسول اهللا :ي اهللا عنه قال عن أبى موسى األشعري رض    

 أمتـك ناصـيتي بيـدك       عبدك ابن عبدك ابن   م إني   الله: يقول  هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات       

 في حكمك عدل في قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابـك      ،ماض

، أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القـران الكـريم نـور                     

م يا رسول اهللا إن لمغبـون       صدري ،وربيع قلبي وجالء حزني وذهاب همي ،فقال رجل من القو          

اجل فقولوهن علموهن ،فانه من قالهن التماس ما فيهن اذهب اهللا           :لمن غبن هؤالء الكلمات فقال      

  )3893، 2002ود،وأبن دا(".تعالى حزنه ،أطال فرحه
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  : الصبر على البالء و التوكل على اهللا في كل أمر واالستعانة به ـ5

يا علي أال أعلمك كلمات      ":  صلى اهللا عليه وسلم    ول اهللا قال رس :رضي اهللا عنه قال       عن علي  

ورطة فقل بسم اهللا     في قال إذا وقعت   بلى جعلني اهللا فداءك   : إذا وقعت في ورطة قلتها  ؟  قلت          

الرحمن الرحيم ،ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ،فان اهللا تعالى يصرف بها ما شـاء مـن         

اإلنسان قد عمل بأسباب الدنيا للخروج من الورطة أو المأزق الـذي            وبذلك يكون   ".أنواع البالء   

وقع فيه ،ولكن يحتاج إلى اهللا عز وجل لتكتمل أسباب الحل ، فاهللا هو المنجي وبيده كـل أمـر                    

  )3879، 2002أبي داوود،(.مقدر ، فال حول لإلنسان وال قوة يستمدها إال من اهللا جل جالله 

   .تغفاراالساإلكثار من طرد القلق ب -7

إن القلق يصيب اإلنسان وما يتعلق به من أمراض نفسية نتيجة كثرة الذنوب والمعاصـي التـي                 

يقترفها اإلنسان في حق اهللا عز وجل وحق الناس ،فيحاول اإلنسان نسيانها ولكـن دون جـدوى               

ويبقي يتصارع معها فيصيبه الشعور باإلثم وتأنيب الضمير ،حتى يصبح أسيرا للقلـق وتوابعـه               

ع الحقوق إلى أصحابها واالستغفار والتوبة والندم والعـزم علـى         ارجإويمكن إزالة هذه اآلثار ب    ،

  .الرجوع إلي الذنب مرة أخرى  عدم

الَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشَةً َأو ظَلَمواْ َأنْفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستَغْفَرواْ ِلذُنُوِبِهم ومن            و: (يقول اهللا تعالى  

       ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عِصري لَمو ِإالَّ اللّه الذُّنُوب غِْفروقـال اهللا  ) 135: آل عمران ،آية( )ي

ومن يعمْل سوءاً َأو يظِْلم نَفْسه ثُم يستَغِْفِر اللّه يِجِد اللّـه غَفُـوراً               : (عز وجل في آية أخرى      

  )110:ء ،آيةالنسا ()رِحيما

  

 )2702،  2001مسلم،() إني الستغفر اهللا في اليوم مائة مرة        ( :قال النبي صلى اهللا عليه وسلم     

فدل انه قد تقع منهم كبائر و هي الفواحش ، وصـغائر            : " بقوله  ) 39،  2002الشهاوي ،  (يعلقو
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ونه ،  ، وهي ظلم النفس ، لكنهم اليصرون عليها ،بل يذكرون اهللا عقـب وقوعهـا ، ويـستغفر                 

  "ويتوبون إليه منها ، والتوبة هي ترك اإلصرار 

الذنوب تحدث في النفس توترا وقلقا ، ويخـيم عليهـا الـضيق           ) : " 141،  2003قطينة ، (تقول  

ال والحزن ، حتى تكاد األرض رغم اتساعها تضيق بالمذنب خوفا من عقـاب اهللا وسـخطه ، و                 

 إلى اهللا ، يتخلص اإلنسان مـن أدران الـنفس           خالص عندئذ إال باالستغفار ، والتوبة ، والعودة       

 ، فيستحق الويـل  و،ويغسلها من ذنوبها ، فيطيرها ، فال يجعل الذنوب تتراكم على قلبه حتى يقس     

  " .  والعقاب من اهللا 

 مواظبة المؤمن على ذكر اهللا تعالى بالتـسبيح و التكبيـر و             إن) " 300،  1987نجاتي ، (ويعلق  

نفسه وصفائها وشعورها باألمن والطمأنينـة       تزكية   إلىوة القرآن ، تؤدي     االستغفار والدعاء وتال  

، فيصبح إنسانا ذا شخصية ناضجة ، متزنة ، متكاملة ، فيصبح عصيا على القلق وفي مأمن من                  

فهو بال شك عالج للقلق الذي يشعر به اإلنسان حينما يجد نفسه ضعيفة             ... االضطرابات النفسية   

  ".اة وأخطارها ، وال سند له وال معين عاجزا أمام ضغوط الحي

  

  . الوسوسة وذلك باالستعاذة من الشيطان وترك المعصية معالجة -8

هـا اإلنـسان   ذلك أن كل إنسان له قرين من الجن يزين له األفعال السيئة التي يقترف مـن خالل      

ن الجن   من احد إال وقد وكل به قرين م        مما منك  : (المعاصي لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

، )   وإياي إال أن اهللا أعانني عليه فاسلم فال يأمرني إال بخير            :، قالوا وإياك يا رسول اهللا ؟ قال         

إلنـسان  والوسواس ال يأتي اإلنسان باألمر قهرا فليس له عليه سلطان فإنما هو يزين األمـر وا               

 اَألمر ِإن اللّه وعدكُم وعـد الْحـقِّ         وقَاَل الشَّيطَان لَما قُِضي   : (يختار أفعاله لقول اهللا جل جالله       

ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم وما كَان ِلي علَيكُم من سلْطَاٍن ِإالَّ َأن دعوتُكُم فَاستَجبتُم ِلـي فَـالَ تَلُومـوِني     
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       صِبم ا َأنتُممو ِرِخكُمصا َأنَاْ ِبمكُم مواْ َأنفُسلُومو           ـُل ِإنوِن ِمـن قَبكْتُما َأشْـرتُ ِبمِإنِّي كَفَر ِرِخي

َأِليم ذَابع ملَه 22:إبراهيم ،آية)( الظَّاِلِمين(  

الواردة في كتاب اهللا عز وجل       المتمثل في إتباع األوامر     فمن يداوم على ذكر اهللا وإتباع منهجه      

 بتعاد عن النواهي كذلك وااللتزام باألذكـار وااللم ،    في سنة الرسول صلى اهللا عليه وس       دوما ور 

  :الواردة يتمتع بحياة متوازنة ومتكاملة ال يسودها القلق واالكتئاب ، ومن هذه األذكار ما يلي  

وِإما ينزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَـزغٌ    (:  من الشيطان الرجيم ،لقول اهللا عز وجل         االستعاذة باهللا  -1

:  صـلى اهللا عليـه وسـلم         ،وقال الرسول  ) 200:األعراف، آية () ِإنَّه سِميع عِليم  فَاستَِعذْ ِباللِّه   

من خلق ربك ؟ فـإذا      : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول           : يأتي الشيطان أحدكم فيقول     (

  ) بلغه فليستعذ  باهللا ولينته 

 : " صلى اهللا عليـه وسـلم   لقول رسول اهللا  ) ال اله إال اهللا     (بترديد اإلنسان للفظ    :  التهليل   -2

من قال ال اله إال اهللا وحده ال شريك له ، له الملك ،وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه                   

سيئة ،وكانت لـه     مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت له مائة               

 احد عمل أكثر من ذلك      ال إ حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأتي احد أفضل منها            

 .)614، 1998البخاري، ("

وحينما يداوم المسلم على ذكر اهللا تعالى و استعاذة من الشيطان و التهليل ، يشعر أنه قريب مـن      

اهللا تعالى ، وأنه في حمايته وكنفه ، فيبعث في نفسه الشعور بالثقة و القوة ، واألمن و الطمأنينـة   

  . والسعادة 
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  .ل  أن الشافي هو اهللا  جل جالله اليقين الكام-9

يـا   ":إن جبريل أتى النبي صلي اهللا عليه وسلم فقال        :قال   رضي اهللا عنه   عن ابن سعيد الخدري   

 نفس أو عـين     يؤذيك من شر كل    يء بسم اهللا أرقيك من كل ش      :قال،  نعم  : محمد اشتكيت ؟ قال     

  )2186، 2001مسلم،(".اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك حاسد 

 وخيرا كثيرا، وذلك يمأل النفس طمأنينة       اما كان الذكر صادق من القلب جعل اهللا فيه شفاءه          فإذا  

، وأمل باهللا أن يكون الشفاء من الداء بيد اهللا في أول األمر وآخره ، كما أن نصف العالج يكمن                    

  .في راحة النفس ، وحسن استقبالها للدواء 
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  النتائج
 توصل الباحث إلى النتـائج  – رحمه اهللا –اب األذكار لإلمام النووي وبعد  الدراسة  والتحليل لكت 

  :اآلتية 
رحمه اهللا وهو مـن أهـم الكتـب         –يعد كتاب األذكار من أشهر الكتب لإلمام النووي          -1

 أذكار اليوم والليلة ،وهو من أنفس الكتب الجامعة لألذكار بشكل عام ،             حيث جمع أكثرها انتشارا   
 .اكرين بشكل خاص ولعامة المسلمين بشكل عام فهو عدة للمتعبدين والذ

تجلي مفهوم الذكر في اإلسالم وهو  عبارة عن عبادة  يقوم بها اإلنسان المـؤمن بـاهللا       -2
عز وجل فيتخلص من الغفلة  والنسيان ودوام حضور القلب مع الحـق ، والـذكر هـو ترديـد           

ح فرضه اهللا ويرتـضيه  باللسان وحضور القلب خشوعا وإخالصا وصدقا ، ويكون في عمل صال  
  .، ويكون المنطوق مأثورا 

ـ الذكر في حياة المسلم له آثار و أبعاد تربوية     -3 ة المـسلم،  اتشمل مجاالت عديدة في حي
 البعد العقائدي و البعـد الجهـادي و          :هيوهي تتضمن من وجهة نظر الباحث في خمسة أبعاد          

 .البعد االجتماعي و البعد االقتصادي و البعد النفسي 

  : البعد العقائدي: أوال   
 :تم استخالص النتائج التالية 

، واالنقياد التام هللا وإفـراد العبوديـة هللا ،   واستحضار معنى الموت والحياة  للقلوب، الذكر شفاء   
التوكل علي اهللا في كل مقاصد الحياة ، و االستعانة باهللا           حسن  ، و   استحضار نعم اهللا عز وجل      و

 والقوة هللا ، واحتساب األجر عند اهللا، و تقويـة اإليمـان بـاهللا ،                حولفي قضاء الحوائج، رد ال    
وطلب العون في صالح الدين والدنيا من اهللا، و المبادرة في التوبة واالستغفار، وتجديد اإليمـان           

               .باهللا في كل وقت وحين 
  :  البعد الجهادي:ثانيا      

 :تم استخالص النتائج التالية 

 الشهادة ،وحث اإلمام أمير السرية على تقوى اهللا ، و ثناء اإلمام علـى مـن                 اهللا  سؤال استحباب
ظهرت منه براعة في القتال،و استحباب إظهار  الصبر والقوة ، وما يقول إذا ظهـر المـسلمون    
وغلبوا عدوهم ، وجواز دعاء اإلنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده ، وما يدعو بـه إذا     

  . أو غيره خاف ناسا
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  :البعد االجتماعي :ثالثا 
  :تم استخالص النتائج التالية 

 البيت قبل الدخول ،     أهلب االستئذان واالستئناس  ، و  وإشاعته بين الناس  السالم  إفشاء  
ستحباب التهنئة بالمولود الجديد ، والتواصل اللفظي في التعبيـر عـن المحبـة ،         او

ضرورة الوفـاء  ، و ول لمن أزال عنه أذيما  يقوتعزيز التعارف بين المسلمين ، و
النهي عن المسلم ،والتبسم في وجه أخيك ز والوعد الذي يقطعه على نفسه ، و  بالعهد  
 والـسخرية مـنهم ، والرفـق    تحريم احتقار المـسلمين  الشماتة بالمسلم  ، و     إظهار

دعـاء   يدعو المرء لمن افطـر عنـدهم ، و         استحباب أن بالضعفاء والتبسط لهم ، و    
استحباب طلب الوصية من     ، و  عو أو الضيف ألهل الطعام إذا ما فرغ من أكله         المد

   .أهل العلم وأهل الخير
  :البعد االقتصادي :رابعا 

 :تم استخالص النتائج التالية 

واالكتفـاء   ، ورد الفضل هللا تعالى على كل نعمة ومنة فضل ،           الحرص على خير اللباس والزينة    
مين تأو  ،  وتجنب الوقوع في الفاقة والعوز     ،لنعمة المحافظة عليها    تقدير قيمة ا  ، و بالرزق الحالل 

  .اهللا تعالى على النفس والمال

  :البعد النفسي :خامسا 
 :تم استخالص النتائج التالية 

، واالنقياد إلـى  التخلص من الهم والحزن  ، و ةنينأطمل باألمن وال  طرد الفزع من النفس واستبدا    
 على اهللا في كل أمر واالستعانة به على الصبر على البالء، وطـرد         أمر اهللا عز وجل ، والتوكل     

  .القلق باالستغفار ، واليقين أن الشافي هو اهللا جل جالله
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  التوصيات
  

   :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فان الباحث يوصي بما يلي

ترتقي باإليمـان وتـصرف عـن    نظرا ألنها  اعتماد األذكار عمال أساسيا في الحياة اليومية      -1

  . اإلنسان الهموم واألحزان واألمراض النفسية 

  .إصدار نشرات دورية تثقيفية متعلقة باألذكار واألبعاد التربوية التي ترافقها  -2

ظ في دراسة كيفية تطبيق األذكار في حياتنـا         اعقد دورات تربوية متخصصة للخطباء والوع     -3

  اليومية و التعريف بها

 متنوعة  تبحث في األذكار واألبعاد التربوية التي تعود على الفرد تتم إعداد دراساأن ي -4
  . حياة المجتمع واألفراد فيوالجماعة وتبين أهميتها 

  
  المقترحات 

  :وفي ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية 

  .يفة األبعاد النفسية للذكر في ضوء القرآن الكريم والسنة الشر -

 .األذكار الواردة في السنة ودورها في العالج النفسي  -

 .العالقة بين الدعاء واألخذ باألسباب في ضوء السنة النبوية  -

  .أثر الذكر على دافعية االنجاز الناجح في حياة اإلنسان المسلم  -
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  . اإلسالمية ت ،جامعه ا ليرموك ، كليه الشريعة و الدارساستير غير منشورهماج

األبعاد التربوية لمفهوم الوالء والبراء في اإلسالم ")م2003( مسعود ،زياد -4

  . الجامعة اإلسالمية ، غزة رسالة ماجستير غير منشورة ،،"

  :الدوريات

 ةمجله الجامعالمؤمن ، ة،الذكر وأثره في حيا)م1988(علي ،عبد الرحمن ،_ 1

   ،العدد الرابع                                      اإلسالمية بالمدينة المنورة

رؤية للتعليم من منظور اقتصاديات ،،المدرسة المنتخبة ) م1983(محمد،، الغنام  -2

  .7أغسطس ،ص/،السنة العاشرة ،مايو 29 ،العدد مجلة التربية الجديدةالتعليم ،

 

  

  
 


