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  مستخلص البحث
 النووي لإلمام) العارفني بستان( كتاب يف التربوية املضامني: عنوان البحث

  .واملدرسة األسرة جمال يف وتطبيقاا
راج املضامني التربوية من كتاب بستان العارفني للنووي، استخأهداف البحث: 

  وتطبيقها يف األسرة واملدرسة.
  االستنباطي.منهج البحث: 
  .فصول ستةمن البحث : يتكون فصول البحث

   توصل الباحث إىل مجلة من النتائج كان من أمهها: أهم نتائج البحث:
مام حمي الدين النووي اإلم اهتمام علماء السلف بالتربية تدويناً وممارسة، ومنه .١

 رمحه اهللا.
صاحل للعامة واملبتدئني يف طلب العلم، وجاء أسلوبه كتاب (بستان العارفني)  .٢

 وحمتواه يف هذا السياق من حيث التنوع والنقل واالختصار وعدم التعمق. 
 جاذبيته له املشاهدة أو احملكية القصة خالل من واملعلومات األحكام تلقي .٣

  .النفس على ووقعه
  توصيات البحث:

 يف ضوء النتائج السابقة، جاءت مجلة من التوصيات.
، وخاصة لطلبة ونشرهاوطلبه للعلم ، ووي رمحه اهللاالهتمام بسرية اإلمام النا  .١

 .املدارس
مراعاة املتغريات واملستجدات والتعامل معها وتوظيفها التوظيف التربوي السليم  .٢

 ا املدرسة واألسرة.من قبل املؤسسات التربوية مبا فيه
 االهتمام باألخالقيات، وأا جزء رئيسي من الدين، وبثها وغرسها بني الناس.  .٣
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Educational Implications of the Book (Bostan Al-Arfin) for 
Imam Al-Nawawi and its Applications in the Field of Family 
and School. 

Abdullah Mohammed Al-Ismail 
Master Degree in Education 

At Islamic University in Al-Madina Al-Monawwara 
ABSTRACT 

Objectives: 
Educational Implications Extract from the book (Bostan Al-
Arfin); and How to Apply Them within The Family and School. 
Methodology: 
Deductive Method. 
Chapters: 6 chapters. 
Results: 
1. Imam Al-Nawawi one of Muslim Scholars. They  

interests of Islamic Education. 
2. The book intended for public and beginners. 
3. Terms and receive information through stories, attractive 

on learners. 
Recommendations: 
1. To ay a close Attention to the biography of Imam 

Nawawi, and publish it as much as possible. 
2. To spread the Islamic Concepts and Morals, because they 

are the origins of religions. 
3. School and family, to be aware of changes and developments, 

and deal with according to Islamic Education. 
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  ر وعرفانشك
ى اهللا على من قرن شكر اهللا وصلَّ سبحان من وعد الشاكرين مبزيد العطاء..

   بشكر العباد..
 -بعد شكر اهللا–يتقدم الباحث باجلميل الذي قدموه وأمدوه يل،  اعترافاً
  من: بشكر كلٍ

 يف -بعد اهللا-هلما الفضل كان ين ذَالَّ العزيزين. والديمن ربياين صغريا..  •
سرييت التعليمية وكانا احملفز األول إلكمال م ققته ووصلت إليه،كل ما ح

 بغرس حب العلم وتنميته يف داخلي.
يف تقدمي العون  جهداًالذين مل يألوا  الكواكب العشرة.. إخواين وأخوايت. •

وأخص منهم  واملساعدة فيما أحتاجه، وكذلك التواصل والسؤال الدائم.
الدراسة والبحث بالتنسيق  احلرأخي عبدالرمحن الذي أسهم معي يف م

 واملتابعة.
اليت حتملت معي مشاق البحث، وهيئت ما  شريكة احلياة.. زوجيت الغالية. •

 .هيعينين على إكمال
(عبداإلله الشنقيطي، عبداإلله حسني، عبدالرحيم رفقاء املسرية الفرسان..  •

 تعاوم.حلسن  حامد).
 تمام والتواصل والتعاون.أصدقائي وخاصة األقارب منهم.. على االه •
 زمالء العمل.. على تعاوم أثناء إعداء البحث. •
رفقاء املرحلة.. زمالئي يف مرحلة املاجستري. الذين أنست طوال سنتني  •

 ، واستفدت من علمهم وأخالقهم.برفقتهم واالستئناس م
منسويب اجلامعة اإلسالمية اليت أتاحت يل الفرصة إلكمال الدراسات العليا،  •

عايل مدير اجلامعة السابق، الدكتور/ حممد بن علي العقال. ومعايل ثلةً مبمم
 مدير اجلامعة احلايل، الدكتور/ عبداهللا بن عبدالرمحن السند.
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منسويب كلية الدعوة وأصول الدين، ممثلةً بعميد كلية الدعوة السابق  •
على دفع  عبدالعزيز بن صاحل الطويان، لوقوفه معي وحرصهالدكتور/ 

وعميد كلية التربية احلايل، الدكتور/ سعود بن عبدالعزيز  يت التعليمية،مسري
  اخللف. 

، ومجيع أعضاء هيئة التدريس الذين لت من علمهم منسويب قسم التربية •
م، فكان هذا البحث إحدى الثمار اليت جنيتها منهم واستفدت من توجيها

 .- جزاهم اهللا خري اجلزاء–
مد فالته. على حتمله يل، وتوجيهه وإرشاده خطة البحث.. د. حم مرشد •

 ونصحه ومتابعته.
حمكمي خطة البحث.. أ.د. علي الزهراين، أ.د. حممد بكر كمال، أ.د.  •

عبدالرمحن األنصاري. على ما منحوين إياه من وقت لقراءة اخلطة 
 وتصويبها.

•  مشرف البحث.. أ.د. طارق بن عبداهللا حجار. الذي حتملين وصرب علي
 ، فكان نِعم املعلم واملربي، فكان دافعاً يل اإلجناز والعمل اجلاد.كثرياً

اللقماين. على ما تكرموا  حث.. أ.د. سعيد املغامسي، د. غايلالب مناقشي •
 .ومناقشتهبه علي ومنحي بعضاً من وقتهم لقراءة البحث 

 كل من علمين حرفاً، أو دلين على خري. •
 وة العزم أن خبو أوقدوها.املثبطني.. الذين كلما اقتربت جذ •
الذين أناروا وخطُّوا وعبدوا بدمائهم طريق احلرية احلرية..  مشاعل •

 والكرامة يف أرض الشام.
  الباحث
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  الفصل التمهيدي
  اإلطار العام للبحث

  
  املقدمة. •
  موضوع الدراسة وأسئلتها. •
  أهداف الدراسة. •
  أمهية الدراسة. •
  .منهج الدراسة •
  الدراسات السابقة. •
  مصطلحات الدراسة. •
  خطة الدراسة. •
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  املقدمة:
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، حممد بن عبداهللا، وعلى آله 

  وصحبه ومن وااله. أما بعد:
إن التربية عملية تعليم وتصحيح ونقل للمعرفة وترقية للمجتمع، ال ميكن أن 

رب املربني وحتفظ سريهم مصادر أو مراجع تنري دبع من فراغ، وال أن تقوم بال نت
من امليل وحتدد هلم البوصلة، وتعينهم على أداء العملية التربوية على أكمل وجه. 
ففي التربية ال بد من علم يعلّم، وال بد من منوذج صحيح يصحح على منواله، وال 

 لهفكل علم  بد من وجود أشياء مقررة يرتقي ا اتمع، وهذه كلها يف املصادر.
ومسالكه وتتناقل  هستقي منها ويسري عليها وتوضع فيها نظرياته ومناهجمصادر ي

أساس كل أمة وأساس النطالقتها وعودا  وجيال بعد جيل. واملصادر والتراث ه
ومتكنها. فتستمد التربية أصوهلا الثقافية والفكرية من املصدرين األساسيني للحياة 

لكرمي والسنة النبوية الشريفة احملفوظان اإلسالمية والشريعة اإلسالمية ومها القرآن ا
من التغيري والزيادة والنقصان، ومها حجر األساس واملرتكز وميزة التربية اإلسالمية 

هما انطلق املسلمون للمجد والرقي واحلضارة انطالقة سليمة ال خلل فبعن غريها، 
للتربية: مي املفهوم اإلسال فيتحقق بذلك فيها وال عوج ألا تربية ربانية نبوية.

"يشتمل على كل العلوم واملكتسبات الفكرية والسلوكية املؤدية للفضيلة، الذي 
  .)١(هدف التربية اإلسالمية وغاية سعي املربني وجهدهم"وهو 

اهلامة، اليت زخرت املكتبة اإلسالمية بعدد وافر من املصادر التربوية وقد 
فعلى سبيل املثال ال احلصر: ابن ، تؤكد سبق التربية اإلسالمية يف التأسيس والتنظري

- ٣٦٤واملاوردي (كتابه (آداب املعلمني)، هـ) يف ٢٥٦-٢٠٢سحنون (
هـ) يف (األخالق ٤٥٦-٣٨٤هـ) يف (أدب الدنيا والدين)، وابن حزم (٤٥٠

هـ) يف الكثري من كتبه ٧٥١-٦٩٢ابن القيم (ووالسري يف مداواة النفوس)، 
هـ) يف ٦٨٥- ٦٣١إلمام النووي (، ومنهم االفوائد...اخل)و(مدارج السالكني، 

، والكثري من )بستان العارفنيوآداب محلة القرآن، يف التبيان و(اموع،  هبكت
                                                           

  .٦-٥س خمطوطات، ص) نشابه، هشام. التراث التربوي اإلسالمي يف مخ١(
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قيم وروح التربية اإلسالمية بشىت  مااألئمة والعلماء الذين سطروا مبؤلفام وممارس
  نواحيها.

بوي، حىت وبعد كل هذا نرى تراجع دور األمة اإلسالمية احلضاري والتر
أضحت يف مؤخرة ركب األمم، رغم متيزها مبصدريها األساسيني الربانيني، 

والنظريات واألسس. ولذا كان ال بد من االستفادة ووجود كم كبري من املؤلفات 
من التراث يف تربيتنا املعاصرة، خاصة وأن العامل اليوم ميوج بأفكار تربوية شرقية 

وفسادا. فكم جلبت الشيوعية على العامل من شقاء  د العامل إال تيهايتز وغربية، ال
بقوهلم (ال إله، واحلياة مادة)، والرأمسالية كذلك بعبادم للمال وجعله أساسا حىت 

تباعهم ملذاهب ومناهج غريهم من ويالت اوكم عاىن املسلمون من  لألخالق.
وصراعات وحتالفات، وبعدهم عن مصدريهم األساسيني (كتاب اهللا وسنة 

   وله).رس
  املربرات إلعطاء األولوية للمصادر اإلسالمية التربوية منها:من عديد الهناك و

 احلاجة لالحتكام للقرآن والسنة اللذين مها املصدر األساس. .١
حاجتنا إىل التأصيل يف املضامني وصبغ اآلراء واألقوال والفلسفات والنظم  .٢

 بصبغة تربوية إسالمية.
 بعدم مشول الشريعة أو قصور التراث.الشبه القائلة رد احلاجة إىل  .٣
 إبراز جهود السلف التربوية واالستفادة منها. .٤
احلاجة لإلبداع واالبتكار من واقع العودة لألصول واملصادر التربوية  .٥

  اإلسالمية.
فاإلسالم يريب أتباعه على األخذ بقوة لكنه يرحم الضعيف والصغري، ويريب 

م على احلرية ولكنه قيدها حبدود الشرع. على القوة ويأمر بالعدل. ويريب اإلسال
ويريب كذلك على حقوق اإلنسان ولكنها ال حيدها بوطن أو عرق أو لون. وحيض 

اإلسالمية  على العلم وتعليمه ويرغب بذلك وينظم هذه العملية. واألمثلة من التربية
المية للفرد واتمع املسلم يصعب حصرها. فكم حنن حباجة إىل إحياء تربيتنا اإلس
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لألفراد وكافة مؤسسات اتمع من خالل مصادرنا وتراثنا وحضارتنا اليت مل 
  يعرف العامل مثيال هلا.

وكتاب (بستان العارفني) كتاب مهم يف التربية اإلسالمية، ففيه لطائف 
ومعارف متنوعة، وتربية إميانية وخلقية، كتاب للعامة واملختصني، يتضمن أمثلة 

  االستفادة منها يف جمال التربية املعاصرة.عديدة، جتدر وفوائد 
 إىل االستفادة من هذا الكتاب ومضامينه يف جمال وسيسعى الباحث بعون اهللا

ناء يف اال أن يكون هذا البحث لبنة من لبنات الب واملأمول األسرة واملدرسة.
  التربوي اإلسالمي.

  ..سواء السبيلإىل واهلادي  واهللا املوفق
  

  :اوأسئلته الدراسةموضوع 
  :ل اآليتاؤعلى السإلجابة سيسعى الباحث لومن هنا 

 ما املضامني التربوية املستنبطة من كتاب بستان العارفني لإلمام النووي؟
  هذا السؤال أسئلة عدة: عنويتفرع 

  ما ترمجة اإلمام النووي؟
  ما املضامني التربوية املتعلقة باجلانب األخالقي؟

  علقة باجلانب التعليمي؟ما املضامني التربوية املت
  ية ملضامني كتاب بستان العارفني؟ما التطبيقات التربو

  :أهداف الدراسة 
  املضامني التربوية املتعلقة باجلانب األخالقي.الكشف عن  .١
  املضامني التربوية املتعلقة باجلانب التعليمي.الكشف عن  .٢
ني) يف العارف بستان(كتاب للمضامني املستنبطة من إبراز التطبيقات التربوية  .٣

  جمال األسرة واملدرسة.
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  :أمهية الدراسة
  تنبع أمهية البحث من:

ن مؤلفاته وسريته تعترب رافدا إية والعلمية لإلمام النووي، حيث التربواملكانة  .١
 مهما يف اال التربوي.

  اإلسالمي. التأصيلسهم يف عملية ملسلمني يهذا الكتاب وما شاه من كتب علماء ا .٢
  ومضمونه وسهولة طرحه، وإفادته للمختصني وغريهم.الكتاب  تنوع حمتوى .٣
  ربوية النافعة.تاحتواء الكتاب على بعض التطبيقات ال .٤

  
  

  منهج الدراسة:
  املنهج االستنباطي:

سوف يعمد الباحث مبشيئة اهللا إىل تطبيق املنهج االستنباطي يف استخراج 
  النووي رمحه اهللا. املضامني التربوية من كتاب (بستان العارفني) لإلمام

بأنه: "الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى املنهج االستنباطي ويعرف 
جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة 

   .)١(باألدلة الواضحة"
:"استخراج املعاين من النصوص ، االستنباط هوقال اجلرجاين يف التعريفات

  .)٢(قوة القرحية"بفرط الذهن و 
  
  
  
  

                                                           

  .٤٣املرشد يف كتابة األحباث التربوية، صعبداهللا، عبدالرمحن. فودة، حلمي.  )١(
   .٢٢) اجلرجاين، علي. التعريفات، ص٢(
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  الدراسات السابقة:
  من الدراسات اليت استطاع الباحث التوصل إليها:

 :)١(هـ)١٤١٠احلريب (دراسة : أوال
  أهداف الدراسة:

  وقد تناول فيها اآلراء التربوية لإلمام النووي من خالل كتابيه:
  .١مقدمة كتاب اموع شرح املهذب ج .١
  التبيان يف آداب محلة القرآن. .٢

  الدراسة دف إىل:و
  معرفة مدة مسامهة النووي يف الفكر التربوي اإلسالمي. .١
  توضيح أغراض التعليم عند النووي. .٢
إظهار مدى اهتمام النووي بالعلم واحلث عليه، وبيان موقفه من العلوم غري  .٣

  الشرعية يف عصره.
  بيان أهم صفات املعلم واملتعلم عند النووي. .٤
انت سائدة يف عصره ووجهة كاسة اليت معرفة أهم طرق التدريس والدر .٥

  نظره فيها.
  نتائج الدارسة:أهم 

  نوع من االستقرار السياسي النسيب.الفترة اليت عاشها اإلمام النووي متتاز ب .١
االهتمام مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتطبيقه من قبل املسلمني  .٢

ركائز األساسية يف على حد سواء التطبيق األمثل الصحيح ألنه يعد أحد ال
  اإلسالم.

                                                           

حبث تكميلي ملرحلة ، احلريب مساعد بن حممد، بعض آراء اإلمام النووي التربوية) ١(
   هـ.١٤١٠سنة/ ، )(مكة املكرمة جامعة أم القرىيف ، منشورغري  املاجستري
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ن االجتاه حنو استخدام أساليب التعزيز بأشكاله املادية واملعنوية يسهم يف إ .٣
  للتعلم وحبهم له. إثارة دافعية التالميذ

قبل املعلم، جيعل لكل متعلم ن إن مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني م .٤
  .دورا يف العملية التعليمية التربوية

من إعداد املعلم املهين والتربوي  اًجعله جزءحث العلمي واالهتمام بالب .٥
  للنهوض مبستواه.

يعتمد بالدرجة األوىل على املعلم الذي ينمي إن جناح العملية التربوية  .٦
ي سالعلمي على الدوام دون التوقف عند الكتاب املدر وحتصيله معلوماته

  نظرا لتقدم العلم السريع املطرد. فقط،
علم العمل على اكتشاف املتفوقني من التالميذ النابغني إن من مسؤوليات امل .٧

  دعم هذا التفوق وتنميته ومتابعته.منهم و
 اتفاق طريقة التدريس وقدرات التالميذ وخصائص منوهم العقلي .٨

  واالجتماعي والنفسي واجلسمي.
إن علمائنا كانت هلم جهود كبرية يف ميادين التربية والتعليم وإن كثريا من  .٩

  التربوية احلديثة جند هلا أصال عند علمائنا، نظرا وتطبيقا.النظريات 
 الفرق بني هذه الدراسة والدراسة اليت يعدها الباحث:

تشتمل على دراسة اآلراء التربوية لإلمام النووي من خالل هذه الدراسة  .١
و (اموع شرح املهذب). أما  آداب محلة القرآن)يف كتايب (التبيان 
الباحث فتشتمل على دراسة لكتاب اإلمام النووي عدها يالدراسة اليت 

، وذكر التطبيقات بعض املضامني التربوية منه(بستان العارفني) واستنباط 
  التربوية يف جمال األسرة واملدرسة.

٢. الدراسة اليت املنهجني التارخيي واالستنباطي. أما فيها خدم هذه الدراسة است
  ج االستنباطي.على املنهفيها الباحث فقد اقتصر يعدها 
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  :)١(هـ)١٤٢٨معمر ( أبو: انياًث
  أهداف الدراسة:

  .جتلية مفهوم الذكر يف اإلسالم .١
إبراز أبعاد األذكار الواردة يف كتاب األذكار للنووي واملتمثلة يف األبعاد  .٢

  .واجلهادية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية العقائدية
  نتائج الدراسة: أهم

فهو عدة للمتعبدين ، إلمام النووياهر كتب يعد كتاب األذكار من أش .١
  والذاكرين بشكل خاص ولعامة املسلمني بشكل عام.

  .جتلي مفهوم الذكر يف اإلسالم .٢
الذكر يف حياة املسلم له آثار و أبعاد تربوية تشمل جماالت عديدة يف حياة  .٣

املسلم، وهي تتضمن من وجهة نظر الباحث مخسة أبعاد هي: البعد 
د اجلهادي والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي والبعد العقائدي والبع

  النفسي.
 الفرق بني هذه الدراسة والدراسة اليت يعدها الباحث:

هذه الدراسة تشتمل على دراسة األبعاد التربوية لإلمام النووي من خالل  .١
كتابه (األذكار). أما الدراسة اليت يعدها الباحث فتشتمل على دراسة 

تنباط بعض املضامني التربوية واسووي (بستان العارفني) اإلمام الن لكتاب
  ، وذكر التطبيقات التربوية يف جمال األسرة واملدرسة.منه

. وحتليل احملتوى هذه الدراسة استخدم فيها املنهجني األصويل االستنباطي .٢
  أما الدراسة اليت يعدها الباحث فقد اقتصر فيها على املنهج االستنباطي.

  
                                                           

، أبو معمر يوسف حسن سليمان، األبعاد التربوية املتضمنة يف كتاب األذكار للنووي )١(
  .هـ١٤٢٨اجلامعة اإلسالمية (غزة)، سنة/  يف ، منشورة اجستريمرسالة 
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  اسة:مصطلحات الدر
  : لغةً املضامني التربوية

قال ابن منظور يف لسان العرب: "واملَضامني: ما يف بطون احلوامل من كل 
شيء كأَن تضمنه؛ وهي مجع مضمون. ويقال: ضمن الشيَء مبعىن تضمنه؛ ومنه 
ونُ الكتاب كذا وكذا، قال: إذا كان يف بطن الناقة محل فهي ضاممضقوهلم: م ن

"نيضاموم ناموض مانٌ، وهنض١(وم(.  
ويف الصحاح للجواهري: "واملُضمن من الشعر: ما ضمنته بيتاً. واملضمن من 
البيت: ما ال يتم معناه إال بالذي يليه. وفهمت ما تضمنه كتابك، أي ما اشتمل 

"نِهم٢(عليه وكان يف ض(.  
  :اصطالحاً ةاملضامني التربوي

مل عليه كتاب معني ت"املضامني التربوية هي خالصة الفكر التربوي الذي يش
بغض النظر عن اال الرئيس الذي ألف فيه هذا الكتاب، فقد يكون الكتاب 
مرجعا فقهيا أو أدبيا أو تارخييا بالدرجة األوىل إال أنه ال خيلو من فكر تربوي 

  .)٣(جه واإلفادة منه"متضمن يف ثناياه حبيث ميكن استخرا
"مجلة املفاهيم واألساليب واخلربات العملية اليت من شأا أن تكون مقومات 

  .)٤(أساسية للعملية التربوية املقصود ا بناء شخصية اإلنسان"
"كافة املغازي واألمناط واألفكار والقيم واملمارسات التربوية اليت تتم من 

 التربوية لألهداف حتقيقًا عليها املختلفة يالاألج لتنشئة خالل العملية التربوية
  .)١(فيها" املرغوب

                                                           

  ).١٣/٢٥٨باب: النون، فصل: الضاد املعجمة (، لسان العرب البن منظور )١(
 ).٦/٢١٥٥فصل: الضاد (، لنونباب: ا، الصحاح للجوهري )٢(

  .٢٩أبو شوشة، حممد. التراث التربوي يف املذهب الشافعي، ص  )٣(
، حبث منشور يف جملة دراسات آمال املرزوقيأ.د.  مضامني تربوية يف سورة البقرة) ٤(

  م.١٩٩٥)، السنة ١٦٥(ص: ٧١ :تربوية، الد العاشر، العدد
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باملضامني التربوية يف كتاب (بستان العارفني) ما يشتمل  ويقصد الباحث
  تسهم يف اال التربوي.وتوجيهات، أفكار عليه من دالالت ومعان تربوية و

  
  خطة الدراسة:

  اإلطار العام للدراسة.
  املقدمة. •
  وأسئلتها.موضوع الدراسة  •
  أهداف الدراسة. •
  أمهية الدراسة. •
  منهج الدراسة وحدودها. •
  الدراسات السابقة. •
  مصطلحات الدراسة. •
  خطة الدراسة. •

  : التعريف باإلمام النووي، وبكتابه بستان العارفني:الفصل األول
  املبحث األول: التعريف باإلمام النووي:

  امسه ونسبه. •
  والدته. •
  عصره. •
  طلبه للعلم. •

                                                                                                                                                         

 أمحد ،وتطبيقاا التربوية ومضامينها اإلسالمي ارياإلد الفكر يف اإلنسانية العالقات) ١(
 (مكة القرى أم جامعةيف  )،٤٠(ص: منشورة غري ماجستري رسالةالغامدي،  سعيد

  هـ. ١٤٠١سنة/  ،املكرمة)
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  شيوخه. •
  ميذه.تال •
  مصنفاته. •
  صفاته. •
  عقيدته. •
  الثناء عليه. •
  وفاته. •

  املبحث الثاين: التعريف بكتاب بستان العارفني:
  وصف الكتاب. •
  الكتاب. موضوع •
  منهج املؤلف يف الكتاب. •
  الكتب املشاة. •
 تصراته.شروح الكتاب وخم •

  : املضامني التربوية املتعلقة باجلانب األخالقي:الثاينالفصل 
  .تعريف األخالق •
  عالقة األخالق بالتربية. •
  املضامني التربوية األخالقية. •

  : املضامني التربوية املتعلقة باجلانب التعليمي:الثالثالفصل 
  تعريف التعليم. •
  عالقة التعليم بالتربية. •
  املضامني التربوية التعليمية. •
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  التطبيقات التربوية يف األسرة واملدرسة.: الرابعالفصل 
  املبحث األول: األسرة.

  التطبيقات التربوية للمضامني األخالقية. •
  التطبيقات التربوية للمضامني التعليمية. •

  املبحث الثاين: املدرسة.
  التطبيقات التربوية للمضامني األخالقية. •
 التطبيقات التربوية للمضامني التعليمية. •

  : دسالساالفصل 
  اخلامتة. •
  النتائج. •
  التوصيات. •
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  الفصل األول
  ووي، وبكتابه بستان العارفنيالتعريف باإلمام الن

  ويشتمل على: 
  املبحث األول: التعريف باإلمام النووي:

  امسه ونسبه. •
  والدته. •
  عصره. •
  طلبه للعلم. •
  شيوخه. •
  تالميذه. •
  مصنفاته. •
  صفاته. •
  عقيدته. •

  املبحث الثاين: التعريف بكتاب بستان العارفني:
  وصف الكتاب. •
  موضوع الكتاب. •
  منهج املؤلف يف الكتاب. •
  املشاة. الكتب •
 شروح الكتاب وخمتصراته. •
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  املبحث األول: التعريف باإلمام النووي:
  امسه ونسبه:

، بن حسن، بن حسني، بن حممد، بن )١(أبو زكريا حيىي بن شرف بن مرا
  .)٢(بن حزام احلزامي النوويامجعة، 

ينسب اإلمام لبلدته (نوى) من أرض حوران من أعمال دمشق. وينسب إىل 
 إلقامته ا عددا من السنني. ويضاف إليه أيضاً ،)٣(الدمشقي)دمشق فهو (

  (الشافعي) تبعا ملذهبه الفقهي.
هناك من يزعم نسبته (احلزامي) إىل الصحايب حزام أيب حكيم رضي اهللا و

  ، ولكن ينسب جلده حزام.)٤(عنه، ولكن اإلمام النووي قال: "هو غلط"
  والدته:

من أرض حوران من  بنوى )٥(هـ٦٣١ولد يف العشر األوسط من شهر حمرم 
  أعمال دمشق.

  عصره:
باألحداث، ولكن صفحات التاريخ الذي عاش به اإلمام النووي مليئة 

  منها: موجزةً ًءاسيعرض الباحث أجز
  احلالة السياسية:

منها:حداثباأل ئاًمليي رمحه اهللا تعاىل عصراً ووعاش اإلمام الن ،  

                                                           

 السوي املنهاج الدين. جالل ، ووردت (مرِي). السيوطي،- بكسر امليم وفتح الراء–مرا  )١(
 . ٢٦-٢٥ص النووي، اإلمام ترمجة يف

  .٣٩، صالدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفة .الدين عالء العطار، ابن )٢(
  .٢٦سابق)، ص(مرجع  النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاجالسيوطي.  )٣(
  . ٤٠سابق)، ص(مرجع ، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةالعطار.  ابن) ٤(
 . ٤٢(املرجع نفسه)، ص) ٥(
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عظيمة،  مقتلةً فيها همثاحدإ، وهـ٦٥٦عام بغداد لل التتار ودخ: أوالً
ويسعنا قول ابن األثري يف تارخيه: "فلو قال قائل: إن العامل مذ خلق اهللا سبحانه 
وتعاىل آدم، إىل اآلن، مل يبتلوا مبثلها، لكان صادقا، فإن التواريخ مل تتضمن ما 

فيها  هـ وفعلوا٦٥٨مث زحف التتار إىل حلب سنة   .)١(يقارا وال ما يدانيها."
 .)٢(وبوا وحرقوا ودمروامث واصلوا زحفهم إىل دمشق،  حنو ما فعلوا يف بغداد.

يف معركة عني على يد امللك املظفر قطز،  هم هزموامصر، ولكن إىلساروا و
وطردوا من حلب هـ، ٦٥٨مضان عام رجالوت يف اخلامس والعشرين من 

  .)٣(ودمشق
لدولة األيوبية اليت أسسها امللك عاش اإلمام النووي يف أواخر عصر اثانياً: 

هـ، وبسطت سلطاا على الشام ومصر ٥٦٤سنة  الناصر صالح الدين بن أيوب
  .ملماليكهـ  على أيدي ا٦٥٨واليمن، وسقطت يف عام 

عاصر النووي رمحه اهللا تعاىل بعض سالطني املماليك (معز الدين آيبك 
هـ، ٦٥٨- ٦٥٨ هـ، املظفر قطز٦٥٨- ٦٥٥هـ، نور الدين آيبك ٦٥٥-٦٤٨

هـ)، وكانت له ٦٧٨- ٦٧٦هـ، السعيد بن الظاهر ٦٧٦-٦٥٨الظاهر بيربس 
  مواقف مع بعضهم.
  احلالة االجتماعية:

أفق احلياة االجتماعية غري ، وا ارتباط باحلالة السياسيةاحلالة االجتماعية هل
م الشابالد . ومن خالل نظرة عامة على )٤(ميكن اإلملام جبميع أطرافهوال حمدود؛ 

  ودمشق خاصة ميكن تقسيم اتمع إىل فئات ثالث:
  طبقة احلكام: .١

                                                           

 .٣٣٣، ص١٠التاريخ، ج يف احلسن. الكامل أبو األثري، بنا )١(

  .٥١١، ص١ج  امللوك، دول ملعرفة السلوك الدين. تقي املقريزي، )٢(
  .٢٢٣- ٢٢٠، ص١٣ج والنهاية، البداية .إمساعيل كثري، ابن )٣(
 .٦عاشور، سعيد. اتمع املصري يف عصر سالطني املماليك، ص )٤(
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واملتمثلة يف احلكام املماليك، الذين كانوا مماليك عند اخللفاء واألمراء، حيث 
ومن مث حكموا البالد  ،تدريبهم ليكونوا سندا هلموماليك كان سائدا تكثري امل

  م الظاهر بيربس.ومن أشهر احلكام وأعدهل . )١(العدل وتطبيق الشريعةب
  طبقة العلماء: .٢

يسامهون يف بناء كانوا فون حضوراً بارزاً يف ذلك القرن؛ كانوا يشكِّل
ق، عزة وصدع باحل مكان العلماء فيهو .املدارس، ويهيئون األجواء لطالَّب العلم

  . وورع وزهد فيما عند اخللق
والثعليب  ،وابن خلّكان وياقوت احلموي ابن الصالح، ومن هؤالء العلماء:

  يف شىت ااالت. وغريهم الكثري
  طبقة عامة الناس: .٣

وهم السواد األعظم يف أي جمتمع، وإن كان يف هذه الفترة قد زاد دخول 
 حمافظاً لَّظذلك مل يتأثر اتمع ذا، بل  الرقيق واحتكاكهم باتمع، ولكن رغم

  على القيم واملبادئ واحلرف وما إىل ذلك.
  احلالة العلمية:

اهتم السالطني األيوبيون واملماليك بالعلم وأهله، فبنيت املدارس وتدفقت 
وكثرت املدارس وألفوا فيها،  العلومجماالت األعطيات، وتفنن العلماء يف مجيع 

  . )٢(من أزهى العصور يف العلومهذا العصر ويعد كالصالحية، 
  طلبه للعلم:

ريه ممن هو يف سنه من الصبيان، عاش اإلمام النووي صباه يف نشأة مميزة عن غ
موقف حكاه الشيخ ياسني بن يوسف املراكشي: "رأيت الشيخ حميي  وكانت النقلة

الدين، وهو ابن عشر سنني بنوى والصبيان يكرهونه على اللَّعب معهم، وهو 
                                                           

  .٣٨٦-٣٨٥، ص٣واآلثار، ج اخلطط بذكر واالعتبار ملواعظالدين. ا تقي املقريزي، )١(
واحملدثني،  الفقهاء وعمدةواملسلمني  اإلسالم شيخ النووي اإلمام عبدالغين. الدقر، )٢(

  .١٤- ١٣ص
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يهرب منهم ويبكي إلكراههم، ويقرأ القرآن يف هذه احلالة، فوقع يف قليب حمبته. 
يف دكان فجعل ال يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، قال: فأتيت الذي  وجعله أبوه

يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت له: هذا الصيب يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه 
وأزهدهم، وينتفع الناس به، فقال يل: أمنجم أنت؟! فقلت: ال، وإمنا أنطقين اهللا 

ختم القرآن وقد ناهز  بذلك. فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه إىل أن
  . )١(االحتالم."

سكن املدرسة الرواحية وتفرغ هـ) قدم دمشق و٦٤٦يف عمر التاسعة (
: "وحفظت كتاب يقول اإلمام رمحه اهللا. )٢(جراية املدرسة وكان قوته مللعل

(التنبيه) يف حنو أربعة أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من (املهذَّب) يف باقي 
 الزم الشيخ إسحاق بن أمحد املغريب الشافعي، وجد واجتهد حىت مث. )٣(السنة."

  . )٤(أحبه ومسح له بالتدريس ببعض الدروس
 تعاىل: "كنت أقرأ كل وعن الدروس اليت حيصلها قال اإلمام النووي رمحه اهللا

وكنت أعلق مجيع ما يتعلق .. عشر درساً على املشايخ شرحاً وتصحيحاً يوم اثين
وبارك اهللا يل يف وقيت، . شكل، ووضوح عبارة، وضبط لغة.رح ما، من ش

  . )٥(واشتغايل، وأعانين عليه"
 .حىت يف ذهابه يف الطرق وجميئه يشتغل يف تكرار حمفوظه، أو مطالعةوكان 

حنو عشرين سنة، حتى فاق األقران، وتقدم  واراً قال الذهيب: "لزم االشتغال ليالً
  .)٦("سبق يف العلم والعملعلى مجيع الطلبة، وحاز قصب ال

  
                                                           

  . ٣٩٧- ٣٩٦، ص٨الكربى، ج الشافعية طبقات .الدين تاج ،السبكي )١(
 (املرجع نفسه). )٢(

 .٤٦سابق)، ص(مرجع ، الدين حميي اإلمام مجةتر يف الطالبني حتفةابن العطار.  )٣(

  .٣٣-٣٢سابق)، صمرجع ( النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاجالسيوطي.  )٤(
 . ٥٠- ٤٩سابق)، صمرجع (، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار.  )٥(

  .٦١٩، ص٧ذهب، ج من أخبار يف الذهب ابن العماد. شذرات )٦(



 األولالفصل  

 ~١٨ ~ 

  شيوخه:
العلماء يف كل فن أخذ  من تتلمذ اإلمام العامل النووي رمحه اهللا على عديد

  منه، وسيذكر الباحث مناذج من هؤالء العلماء.
  شيوخه يف الفقه:

مث املقدسي، املتوفَّى سنة  أبو إبراهيم إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب .١
واحية، قال عنه النووي رمحه اهللا: رسة الرهـ)، وكان عاملا باملد٦٥٠(

"..أوهلم: شيخي: اإلمام، املتفق على علمه، وزهده، وورعه، وكثرة 
  .)١(عباداته، وعظم فضله، ومتيزه يف ذلك على أشكاله.."

أبو احلسن سالر بن احلسن بن عمر بن سعيد األربلي الشافعي، اإلمام  .٢
مع على إمامته،  مام النووي: "يقول عنه اإل ،)٢(امالعلّامة مفيت الشا

. تويف )٣(وجاللته، وتقدمه يف علم املذهب على أهل عصره ذه النواحي"
 هـ.٦٧٠عام 

  شيوخه يف احلديث:
إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي مث املصري مث الدمشقي الشافعي، شرح  .١

اإلمام  ل فيهقا ،البخاريعليه اهللا عليه مسلماً، وقرأ  اإلمام النووي رمحه
لنووي: "الفقيه اإلمام احلافظ املتقن احملقق الضابط الزاهد الورع الذي مل ا

، )٤(صحبته حنو عشر سنني مل أر منه شيئا يكره.." تر عيين يف وقيت مثله..
 هـ مبصر.٦٦٨مات سنة 

أبو إسحاق إبراهيم بن أيب حفص عمر بن مضر الواسطي، مسع منه النووي  .٢
بن احلجاج، قال النووي: "الشيخ األمني العدل مجيع صحيح مسلم 

                                                           

  .٥٤- ٥٣سابق)، صمرجع (، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةالعطار. ابن  )١(
  .٥٧٨، ص٧)، جمرجع سابق(ذهب،  من أخبار يف الذهب شذرات .ابن العماد )٢(
  .١٨، ص١،  ج) النووي، حمي الدين. ذيب األمساء واللغات٣(
  . ١٢٢، ص٨سابق)، جمرجع (الكربى،  الشافعية طبقاتالسبكي.  )٤(



 األولالفصل  

 ~١٩ ~ 

  هـ.٦٩٢، تويف سنة )١(الرضي"
  شيوخه يف أصول الفقه:

التفليسي الشافعي، قرأ  حممد بن علي بن عمر بن بندار بن أبو الفتح عمر .١
عليه (املنتخب) لإلمام فخر الرازي، وقطعة من (املستصفى) للغزايل، قال 

مل يرد  هاًينز .. وكان عفيفاًمناظراً صولياًأ عنه ابن كثري: "كان فاضالً
، انتقل إىل جوار ربه سنة )٢(مع كثرة عياله وقلة ماله." وال تدريساً منصباً
  هـ.٦٧٢

  شيوخه يف النحو واللغة:
، قرأ عليه )٣(أبو العباس أمحد بن سامل املصري، فقري متزهد حمقّق للعربية .١

سكيت، وكتابا يف التصريف، النووي كتاب (إصالح املنطق) البن الالشيخ 
يف غريه ((الشك من ابن  قال: "وكان يل عليه درس، إما يف سيبويه وإما

  هـ.٦٦٤، تويف عام )٤("العطار))
من  حممد بن عبداهللا بن مالك الطائي اجلياين، قرأ عليه اإلمام النووي كتباً .٢

ان ، قال الذهيب: "صرف مهّته إىل إتقان لس)٥(تصانيفه وعلق عليه شيئا
العرب، حتى بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق.. وأما اللغة فكان إليه 

.. ال جيارى وحربا ال يبارى املنتهى.. وأما النحو والتصريف، فكان فيه حبراً
وغريهوروى عنه الن ٦("..ووي(.  

  
                                                           

سابق)، مرجع (واحملدثني،  الفقهاء وعمدةواملسلمني  اإلسالم شيخ النووي اإلمامالدقر. ) ١(
  .٤٢ص

 .٢٦٧، ص١٣سابق)، جمرجع ( والنهاية، البدايةابن كثري.  )٢(

 .٥٤٦، ص٧سابق)،  جمرجع (ذهب،  من أخبار يف الذهب شذراتابن العماد.  )٣(

 .٥٩- ٥٨سابق)، صمرجع (، الدين حميي اماإلم ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار.  )٤(

 . ٣٨-٣٧سابق)، صمرجع ( النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاجالسيوطي.  )٥(

  .٥٩١، ص٧سابق)، جمرجع (ذهب،  من أخبار يف الذهب شذراتابن العماد.  )٦(



 األولالفصل  

 ~٢٠ ~ 

  تالميذه:
 عليهمسع منه خلق كثري من العلماء واحلفاظ، والصدور، والرؤساء، وخترج 

  كثري من الفقهاء، وسار علمه وفتاويه يف اآلفاق.خلق 
مجيع تالميذ اإلمام رمحه اهللا، ولكن سوف  الباحث وسيطول احلديث لو تتبع

  يقتصر الباحث على ذكر بعضهم.
عالء الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان  .١

  الدمشقي الشافعي، املعروف بابن العطار: 
لشدة مالزمته  )١(ميذ النووي، وكان يقال له (خمتصر النووي)وهو أشهر تال

له وحتققه به. وقد ترجم لشيخه النووي يف كتاب (حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام 
حميي الدين)، وصدق اإلمام السخاوي بقوله: "وهو عمديت، بل عمدة كل من أتى 

  يقصد يف تراجم اإلمام النووي رمحه اهللا. )٢(بعده"
العطار شديد احملبة لشيخه النووي، وكان بينهما مودة، واجتماع،  كان ابن

وكان النووي وكان خيدم اإلمام دون غريه من التالميذ.  ،كرات، ودراساتاومذ
رمحه اهللا يثق مبقدرة تلميذه، ويعتقد فيه الصالح والتقوى. وكان يثق مبقدرة تلميذه 

ابن  كل هذا النقطاع ،ك، وكان يصحح يف تصنيف الشيخ ويقره على ذلالعلمية
. ورتب )٣(العطار ست سنوات للتتلمذ على النووي رمحه اهللا تعاىل دون غريه

ف منها: (شرح العمدة، فضل تصانيوصنف . )٤((الفتاوى) لإلمام النووي
  هـ بدمشق.٧٢٤... وغري ذلك). تويف سنة اجلهاد

  
  

                                                           

 .٥٩صمشس الدين. املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي، ، السخاوي )١(

 (املرجع نفسه). )٢(

  .٥٣(مرجع سابق)، ص، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار.  )٣(
  .٧٧(املرجع نفسه)، ص )٤(



 األولالفصل  

 ~٢١ ~ 

  أبو العباس أمحد بن فرح األشبيلي الشافعي:  .٢
البخاري ويف اآلخر صحيح مسلم. وقد قال عن شيخه:  على اإلمامشرح 

إليه آباط اإلبل من "أنه قد صارت إليه ثالث مراتب لو كانت لشخص لشدت 
املرتبة األوىل: العلم والقيام بوظائفه، املرتبة الثانية: الزهد يف الدنيا : أقطار األرض

  . )١(نكر"جبميع أنواعها، املرتبة الثالثة: األمر باملعروف والنهي عن امل
وكان له حلقة يف جامع دمشق. ومن آثاره: منظومة يف أصول احلديث، وله 

  هـ.٦٩٩شرح على األربعني النووية. تويف عام 
إمساعيل بن عثمان بن حممد بن عبد الكرمي بن متام بن حممد احلنفي،  .٣

  .ملعروف بابن املعلم رشيد الدينا
، ومسع من ابن )٢(للطَّحاوي قرأ على اإلمام النووي شرح معاين اآلثار

وكان فاضالً يف مذهب احلنفية، وكان بصرياً يف العربية، رأساً يف  ،الصالح
 هـ.٧١٤املذهب، وقدم القاهرة يف زمن التتار، فأقام ا، تويف سنة 

  مصنفاته:
كالفقه، واحلديث، وشرحه، صنف اإلمام النووي رمحه اهللا يف علوم شىت: 

وانتفع الناس يف ، . وانتشر يف أقطار األرض ذكرهاوغري ذلكوالتراجم، والتوحيد، 
  ومؤلفاته رمحه اهللا تعاىل. سائر البالد اإلسالمية بتصانيفه

ول األذرعي: "بلغين أن وقد اجتهد يف التأليف والتصنيف، فمما حيكى عنه ق 
  الدين كان يكتب إىل أن يعىي، فيضع القلم ليستريح، وينشد: الشيخ حمي

  .)٣(على غري سعدى فهو دمع مضيع"***  ا الدمع جيري صبابةلئن كان هذ
  

                                                           

  .١١٣(املرجع نفسه)، ص )١(
سابق)، مرجع ( النووي، األولياء قطب ترمجة يف الروي العذب املنهلالسخاوي.  )٢(
 .٣٨ص

  . ٥٣سابق)، صمرجع ( النووي، اإلمام ةترمج يف السوي املنهاجالسيوطي.  )٣(



 األولالفصل  

 ~٢٢ ~ 

  :)١(ميكن تقسيم مصنفاته إىل ثالثة أقسام
  الكتب اليت أمت تأليفها: منها:  . أ

  شرح صحيح مسلم. .١
  رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني. .٢
 بستان العارفني. .٣

  الكتب اليت مل يتم تأليفها يف حياته: منها:  . ب
  ذيب األمساء واللغات. .١
  شرح البخاري. .٢
  شرح أيب داود. .٣

  :-أي حماها–ج. قسم غسل أوراقه 
 -حنو ألف كراس–يقول تلميذه ابن العطار: " ولقد أمرين مرة ببيع كراريس 

وكانوا يغسلوا وال يتلفوا  . )٢("..خبطه، وأمرين بأن أقف على غسلها يف الوراقة
  حلاجتهم إىل الورق.

  صفاته:
الصفات واخلصال وهللا تعاىل بالكثري من األفعال امتاز اإلمام النووي رمحه ا

مكانة بني العلم وأهله، ورفع ذكره  وءاألخالق العالية، اليت أهلته لتباحلميدة، و
  ووضع القبول له بني الناس. وسيعرج الباحث على مقتطفات يسرية منها.

  أمره باملعروف ويه عن املنكر:

                                                           

سابق)،  مرجع ( واحملدثني، الفقهاء وعمدة واملسلمني اإلسالم شيخ النووي اإلمامالدقر.  )١(
 .١٩٠- ١٥٧ص

  .٩٤سابق)، صمرجع (، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار.  )٢(



 األولالفصل  

 ~٢٣ ~ 

ه، وأن يكون مثاال حيتذى يف ذلك، من صفات العامل العابد أن يوافق قوله فعل
 رمحه اهللا تعاىل كانف ،األمة، ونفعهم يف دينهم ودنياهموأن يكون نفعه للناس و

  . )١(ذا عجز عن املواجهة كتب الرسائليواجه امللوك واجلبابرة باإلنكار، وإ
ومن ذلك ما كتبه ملا احتيط على أمالك دمشق بعد إنكاره مواجهة للسلطان 

 وإِذْ{اهللا تعاىل: .. وقال "بسم اهللا الرمحن الرحيم :إفادته وقبوله الظاهر، وعدم
وقد أوجب  )٢(}تكْتمونه ولَا للناسِ لَتبيننه الْكتاب أُوتوا الَّذين ميثَاق اللَّه أَخذَ

 اهللا تعاىل على املكلفني نصيحة السلطان أعز اهللا أنصاره ونصيحة عامة للمسلمني..
وقد حلق املسلمني بسبب هذه احلوطة على أمالكهم أنواع من الضر ال ميكن التعبري 
عنها، وطلب منهم إِثبات ال يلزمهم، فهذه احلوطة ال حتل عند أحد من علماء 

العتراض عليه، وال يكلف املسلمني؛ بل من يف يده شيء فهو ملكه ال حيل ا
نبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم، وهم سكان الشام املبارك، جريان األبإثباته.. 

    .)٣(سكان ديارهم، فلهم حرمات من جهات.."
  ورعه:

كان ال لميذه ابن العطار أنه رمحه اهللا ما ذكره تعلى ذلك  منوليس أدل 
دمشق كثرية األوقاف، وأمالك من هو "ه عن ذلك فقال: فاكهه دمشق فسأل يأكل

لى وجه الغبطة واملصلحة، واملعاملة حتت احلجر شرعاً، والتصرف هلم ال جيوز إال ع
  .)٤(فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك".. فيها على وجه املساقاة

    زهده:
يف العيش، جعل الدنيا خلف ظهره.  يف الدنيا، متقشفاً كان رمحه اهللا زاهداً

الشيخ إمساعيل بن املعلم  هقالما  منهاوهناك الكثري من األدلة والشواهد على ذلك، 
الشيخ حميي الدين يف عدم دخوله احلمام، وتضييق العيش يف مأكله  احلنفي: "عذلت

                                                           

  .٩٨(املرجع نفسه)، ص )١(
 ).١٨٧: (سورة: آل عمران، آية )٢(

 . ٧٤-٧١سابق)، صمرجع ( النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاج .السيوطي )٣(

 . ٦٨سابق)، صمرجع (، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار. ) ٤(



 األولالفصل  

 ~٢٤ ~ 

وكان مينع من أكل .. وملبسه وأحواله، وخوفته من مرض يعطله عن االشتغال
  . )١(الفواكه واخليار ويقول: أخاف أن يرطب جسمي وجيلب النوم"

  الثناء عليه:
تاج إىل ما قيل يف النووي رمحه اهللا ورضي عنه من وصف ومدح وثناء حي

من كثرة ما قيل عنه وأثين عليه ملا كتب اهللا له من  الكثري والكثري من الصفحات
  القبول. وسيكتفي الباحث بذكر بعض أقوال العلماء:

قال ابن كثري: "وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري واالجنماح 
وكان ال يضيع  عن الناس على جانب كبري، ال يقدر عليه أحد من الفقهاء غريه..

  .)٢("من أوقاته.. وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر للملوك وغريهم شيئاً
حقني وقال عنه السبكي: "شيخ اإلسالم أستاذ املتأخرين وحجة اهللا على الال

  .)٣("..ال يصرف ساعة يف غري طاعة.. والداعي إىل سبيل السالفني
 الزاهد أحد األعالم..سالم.. اإلمفيت األمة، شيخ : "بقوله الذهيبوصفه و

.. ال تأخذه يف اهللا لومة األقطاروقد نفع اهللا تعاىل األمة بتصانيفه، وانتشرت يف 
  .)٤(": "وال حيتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سرية هذا السيدوذكر"، الئم

فريد عصره، الصوام، القوام، الزاهد يف : "ويقول عنه تلميذه ابن العطار
الراغب يف اآلخرة، صاحب األخالق الرضية، واحملاسن السنية، العامل الرباين  الدنيا،

انته يف أقواله وأفعاله املتفق على علمه وإمامته وجاللته وزهده وورعه وعبادته وصي
  .)٥("..واملؤثر بنفسه وماله للمسلمنيوحاالته.. 

                                                           

  .٤٥-٤٤سابق)، صمرجع ( النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاجالسيوطي.  )١(
 .٢٧٩، ص١٣سابق)، جمرجع (نهاية، البداية والابن كثري.  )٢(

  .٣٩٥، ص٨سابق)، جمرجع (طبقات الشافعية الكربى، السبكي.  )٣(
 .٢٥٦- ٢٤٦، ص٥٠تاريخ اإلسالم، ج الذهيب، مشس الدين. )٤(

  .٤٠- ٣٩سابق)، صمرجع (، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار.  )٥(
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ذه وذكر الشيخ علي الطنطاوي عن اإلمام: ".. هذا اجلد يف الطلب، وه
السعة يف العلم، وهذه العبقرية يف التأليف. إن له بعدها شيئا، إن مل يكن أعظم 

  .)١("منها كلها، فليس بدوا، هو أخالقه وسريته
وعبادة، وسيد أوانه إمام أهل عصره علما  : "..عن اإلمام السيوطي وقال

 .)٢("مل تسمع بعد التابعني مبثله أذن.ورعا وسيادة.
دون، غين الدقر: "أمجع العلماء والفقهاء واحملدثون، والزاهويقول الشيخ عبدال

.. وما كان يضيق به إال منحرف لصدعه باحلق، على حب النووي والثناء عليه
  .)٣("وإقدامه على النصيحة

  وفاته:
هـ بنوى ٦٧٦تويف رمحه اهللا ليلة األربعاء الرابع والعشرين من شهر رجب 

دس واخلليل. ونودي عليه ليلة اجلمعة يف ، وحدثت بعد زيارته للق)٤(ودفن ا
  دمشق وصلي عليه يف اجلامع الكبري.
عبداهللا حممد أمحد  أليب منها قصيدةٌ، املراثيمن  وقيلت به رمحه اهللا تعاىل كثري

 ، مطلعها:بن عمر  اإلربلي
العزاء عز األمل تعمريك يف باملوت   وخاب***  اجللل احلادث وعم  

  )٥( واألصل  األسحار    فقدك    وساءها***  هلا األنيس تكن بعدما واستوحشت
  
  

                                                           

 .٢٧ص النووي، اإلمام علي. الطنطاوي، )١(

  .٢٦-٢٥سابق)، صمرجع ( النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاجالسيوطي.  )٢(
سابق)،  مرجع ( واحملدثني، الفقهاء وعمدة واملسلمني اإلسالم شيخ النووي اإلمامالدقر.  )٣(
  .١٣٦ص

  .١١٤سابق)، صمرجع (، الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفة .ابن العطار )٤(
  . ١١٦-١١٤)، صنفسه رجع(امل )٥(
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  املبحث الثاين: التعريف بكتاب بستان العارفني:
  وصف الكتاب:

قال اإلمام السخاوي رمحه اهللا: "وبستان العارفني يف الزهد والتصوف بديع 
 مع–. ويقول الشيخ الدقر: "كتاب رقائق، فيه من اخلري وكثرة الفوائد )١("جداً
  .)٢("الشيء الكثري، وهو صورة كاملة عن مؤلفه -صغره

  موضوع الكتاب، ومنهج املؤلف فيه:
يف ن ذلك املؤلف رمحه اهللا تعاىل بييف  مقدمة الكتاب فيقول: "وها أنا شارع

إىل التخلق باألخالق  لسلوك الطريق اليت قدمت وسبيالً مجع كتاب يكون مبيناً
من نفائس اللطائف وحقائق  إن شاء اهللا تعاىل مجالًاجلميلة اليت وصفت، أذكر فيه 
ليكون أبعد ملطالعه عن امللل وأقرب للذكرى، وال  املعارف، وأنثر ما ذكره فيه نثراً

التزم فيه ترتيبه على األبواب فإن ذلك مما جيلب امللل للناظر يف الكتاب، وأذكر فيه 
نبويات وأقاويل السلف إن شاء اهللا تعاىل من اآليات الكرميات واألحاديث ال

املنريات، ومستجاد ملأثور عن األخيار من عيون احلكايات واألشعار املستحسنة 
الزهديات، وأبني يف أكثر األوقات صحة األحاديث وحسنها وحال روايتها، وبيان 
 ما خيفى ويشكل من معانيها وأضبط ما حيتاج إىل تقييد حذرا من التصحيف وفراراً

  يف.من التغيري والتحر
مث إين أذكره بإسنادي فيه، لكونه أوقع يف نفوس مطالعيه، وقد أحذف 
 اإلسناد لالختصار وخوفا من التطويل واإلكثار، ولكونه هذا الكتاب موضوعاً
للمتعبدين ومن ليسوا إىل معرفة اإلسناد مبحتاجني بل يكرهونه معظم احلاالت ملا 

أرويه حبمد اهللا وفضله باألسانيد يلحقهم بسببه من السآمات، وأكثر ما أذكره مما 
                                                           

سابق)، مرجع ( النووي، األولياء قطب ترمجة يف الروي العذب املنهلالسخاوي.  )١(
 .٢٣ص

سابق)،  مرجع ( واحملدثني، الفقهاء وعمدة واملسلمني اإلسالم شيخ النووي اإلمامالدقر.  )٢(
  .١٧٩ص
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وإذا كان يف احلديث أو  ،املشهورة املعروفة من الكتب الظاهرة املتداولة املعروفة
احلكاية لفظة لغة أو اسم شخص قيدا وأوضحتها بالضبط احملكم وأتقنتها، وما 

ألن يغلط يف معناه بينته، ويندرج يف  احتاج فيها إىل شرح شرحته وما كان معرضاً
ضمن هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل أنواع يف العلوم الشرعية، ومجل من لطائفها 
احلديثية والفقهية واآلداب الدينية، وطرف من علم احلديث ودقائق الفقه اخلفية، 
ومهمات من أصول العقائد، وعيون من نفائس القواعد، وغرائب لطيفة مما 

اجلماعات، ومعارف القلوب يستحسن يف املذكورات، ويستحب ذكره يف جمالس 
وأمراضها وطبها وعالجها، ورمبا جييء شيء حيتاج إىل بسط ال حيتمله هذا 

، أو أحيل بسط شرحه إىل كتاب بعض العلماء الكتاب، فأذكر مقصوده خمتصراً
  .)١(ذوي البصائر واأللباب ورمبا أحلته على كتاب صنفته أنا"

  الكتب املشاة:
  املتشاة يف االسم. وقف الباحث على بعض الكتب

  بستان العارفني ومنهاج القاصدين ومفيد الصادقني، البن اجلوزي. .١
 بستان العارفني، أليب الليث السمرقندي. .٢
بستان العارفني بأحاديث سيد األنبياء و املرسلني، لنصر بن حممد بن  .٣

  إبراهيم السمرقندي.
  بستان العارفني يف اآلداب الشرعية، للسمرقندي. .٤
  ارفني يف املوعظة، للسمرقندي.بستان الع .٥

  وهناك كتب كثرية تشابه الكتاب من ناحية املوضوع، منها:
  إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل. .١
  اللطائف، البن اجلوزي. .٢
  بداية اهلداية، أليب حامد الغزايل. .٣

                                                           

  .٢٣- ٢١بستان العارفني، صحمي الدين. لنووي: ا )١(
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  طبقات األولياء، البن امللقن. .٤
  احلكم العطائية، البن عطاء اهللا. .٥

  ه:شروح الكتاب وخمتصرات
وقف الباحث على عديد و  يقف الباحث على أي خمتصر للكتاب.مل

  الطبعات احملققة واملعتىن ا، منها:
  بستان العارفني. .١

  حتقيق وعناية: حممد احلجار.
  بريوت، لبنان. –الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

  بستان العارفني. .٢
  جناح عوض صيام. -حتقيق: أبو سهل 

  مصر. –توزيع الناشر: املقطم للنشر وال
  بستان العارفني. .٣

  حتقيق: معاذ حممد جوهر.
  دمشق، سوريا. –الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع 
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  الثاينالفصل 

  املضامني التربوية املتعلقة باجلانب األخالقي
  تعريف األخالق. •
  عالقة األخالق بالتربية. •
  املضامني التربوية األخالقية. •
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  :متهيد
  تعريف األخالق.  •

  :لغةًاألخالق 
ق: وهو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أَنه لصورة اِإلنسان الباطنة وهي اخلُلُ

  .)١(نفْسه وأَوصافها ومعانيها املختصةُ، وهلما أَوصاف حسنة وقبيحة
  :اصطالحاًاألخالق 

ر من اخلُلق: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويس
 ث تصدر عنها األفعال اجلميلة عقالًغري حاجة إىل فكر وروية، فإن كانت اهليئة حبي

فعال القبيحة، ، وإن كان الصادر منها األاًحسن بسهولة، مسيت اهليئة: خلقاً اًوشرع
لق عبارة عن الفعل، فرب شخصٍ خلقه . وليس اخلُاًسيئ اًمسيت اهليئة: خلق

  . )٢(ملال أو ملانعالسخاء، وال يبذل، إما لفقد ا
  .)٣(واألخالق احلسنة: كل صفة حسنة، بنية حسنة، وفق منهج اهللا تعاىل

فاألخالق صفات داخلية يف اإلنسان، تصدر بعفوية وتلقائية عندما تكون يف وضع 
  مهيأ هلا. ومنها القبيح واحلسن.

  
  :بالتربية األخالقعالقة   •

والسنة النبوية املطهرة عناية فائقة مبصدريه القرآن الكرمي  أوىل اإلسالم متمثالً
وكبرية لألخالق. فاألخالق من أسس اإلسالم، ذلك أا متصلة بعمل املسلم 

                                                           

  ).٨٦/ ١٠( اخلاء : فصل القاف،: باب ،منظور بنال العرب لسان )١(
  .١٠١، ص١اجلرجاين، علي. التعريفات، ج )٢(
  .١٣٧ص اإلسالمية، التربية أصول احلازمي، خالد.) ٣(
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ونشاطاته وبكل ما يتعلق بعالقته بربه، ومع نفسه، ومع غريه، وبكل ما حييط به 
  .)١(حىت مع احليوانات واجلمادات

 على وهو يقني،دالص أعمال وأفضل املرسلني، دسي صفةواألخالق احلسنة 
و"الدين كلُّه خلُق،  .)٢(املتعبدين ورياضة قني،املت جماهدة ومثرة ين،الد شطر حقيقالت

  .)٣(فمن زاد عليك يف اخلُلق زاد عليك يف الدين" كما عند ابن القيم رمحه اهللا
، وتدخل األخالق يف )٤(فاألخالق مصدرها الدين الذي يبث الطاقة الروحية

، وأمر رسوله صلى اهللا )٥(}الْعفْو خذمن كوا امتثال ألمر اهللا {كافة أمور الدين 
وهي مراد اهللا سبحانه من اإلنسان . )٦()عليه وسلم: (وخالقِ الناس خبلقٍ حسنٍ

 من أَفْلَح قَداملسلم بأن يكون ذا خلق كامل زكي النفس، قال تعاىل: {
إىل اهللا عز وجل فكثري ممن أسلموا دخلوا . واألخالق مثمرة يف الدعوة )٧(}زكَّاها

  بدين اهللا لتأثرهم بأخالق املسلمني.
واألخالق تكون إما جبلة جبل اهللا عليها اإلنسان كقوله صلى اهللا عليه وسلم 

. وإما أن )٨()لزارع بن عامر بن عبدالقيس رضي اهللا عنه (بلِ اُهللا جبلك عليهما..
 قدومنهم اإلمام الغزايل رمحه اهللا بقوله: "تربية تكتسب كما يقره العلماء وعلماء ال

 فتكل وهي ياضةبالر اكتساا ميكن اجلميلة األخالق هذه أن اًقطع ذا عرفت
 القلب بني العالقة عجيب من وهذا انتهاًء طبعاً لتصري ابتداًء عنها ادرةالص األفعال

                                                           

 .٢٢اخلراز، خالد. موسوعة األخالق، ، ص )١(

  ٥٨إحياء علوم الدين، ص الغزايل، أبو حامد. )٢(
  .٢٩٤، ص٢نستعني، ج وإياك نعبد إياك منازل نيب السالكني . مدارج، حممدقيمال ابن )٣(
 .٥٢، ص١لدول اخلليج. من أعالم التربية العربية واإلسالمية، جالعريب مكتب التربية  )٤(

 ).١٩٩سورة: األعراف، آية: ( )٥(

) رقم ٣٥٥/ ٤، باب: ما جاء يف معاشرة الناس  (سنن الترمذي أليب عيسى الترمذي )٦(
  .١٩٨٧احلديث: 

  ).٩: الشمس، آية: (سورة )٧(
) ٣٥٧/ ٤، كتاب: النكاح، باب: يف قبلة الرجل (سنن أيب داود أليب داود السجِستاين )٨(

 .٥٢٢٥ رقم احلديث:
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ه السالم: (وإمنا ، مستندين بذلك على قوله علي)١("والبدن النفس أعين واجلوارح
 واملواعظ الوصايا لبطلت التغيري تقبل ال األخالق كانت ولو. )٢()احللم بالتحلُّمِ

  . ممكن البهيمة خلق وتغيري ،اآلدمي حق يف هذا ينكر وكيف أديبات،والت
، )٣(وإكليلهافالتربية األخالقية من أشرف العلوم وأرفعها وهي تاج العلوم 

يف التحول الذي أجراه  وتبىن وتبقى، ونلمس ذلك جلياًوا تنهض اتمعات 
اإلسالم حني حول العرب املتناحرين إىل أخوة متحابني تسود بينهم األلفة واملودة 
من خالل تربية القرآن بآياته وتربية احلبيب صلى اهللا عليه وسلم بأفعاله وأقواله. 

د ضرا بالقنبلة النووية، يف هذا بع ويف الوقت الراهن ضربت دولة اليابان مثاالً
رغم عدم بنائها –فلجأت إىل التربية والتعليم وأدخلت فيها مادة التربية األخالقية 

  ووضعت األسس واملبادئ فيها، فنهضت بقوة. - على عقيدة سليمة
ض لتربية املربني، وقبول ما عندهم التعر :ومن أهم طرق اكتساب األخالق

ما يعرف بالتربية بالقدوة، ومن هذا ما أمرنا اهللا  من اخلري ومكارم األخالق وهذا
 أُسوةٌ اللَّه رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَدبه بالتأسي حببيبه حممد صلى اهللا عليه وسلم: {

  . )٤(}حسنةٌ
يعلِّم حسن الفضائل،  -كما عند ابن حزم رمحه اهللا-كذلك العلم فهو و

احلسن فريغب يف مثله،  الثناءذائل، فيجتنبها، ويسمع الر قبح ويعلمفيأتيها املتعلم، 
ويف التربية  .)٥(، فينفر منه، وال يأيت الفضائل من مل يتعلَّم العلمالردي والثناء

األخالقية ال بد من التعاون والتكافل بني املؤسسات التربوية كاألسرة واملدرسة، 

                                                           

  .٥٩ص ،(مرجع سابق)إحياء علوم الدين، . الغزايل )١(
: رقم احلديث) ٤٦١/ ١فصل: األلف (، وزياداته لأللباين الصغري اجلامع صحيح)٢(

٢٣٢٨.  
 .٧صمقداد. علم األخالق اإلسالمية، ن. ياجل )٣(

  )٢١سورة: األحزاب، آية: ( )٤(
 .٢٤النفوس، ص مداواة يف والسري ابن حزم، علي. األخالق )٥(
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 حوله دون تعاون من معه ومن ه مثالًفإنه من الصعب أن يقوم فرد واحد بتربية أبنائ
  على هذه املهمة. 

، والتربية اليت ال تبىن على أخالق وقيم واضحة حمددة ستزيغ عن الدرب
 يغير لَا اللَّه إِنَّبداية التغيري إمنا هي من النفس{و. وتفقد اهلدف، ولن تؤيت مثارها

، من خالل القناعة اليت يتحصل عليها من )١(}بِأَنفُِسهِم ما يغيروا حتى بِقَومٍ ما
ف بالتربية، ولكنه مل يقتنع ا، ومل يرض ا، فلن من استهدو .التربية وطرائقها
  ..تنفعه هذه التربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).١١سورة: الرعد، آية: ( )١(



 الثانيالفصل  

 ~٣٤ ~ 

  املضامني التربوية األخالقية:  •
  : الغضب من مفاسد األخالق.أوالً

أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه  ديثح يف الكتاب أورد النووي عليه رمحة اهللا
قال  فردد مراراً ،ال تغضب( :قال .أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: أوصين

  .من األحاديث اليت هي من أصول اإلسالم ، وهو)١()ال تغضب
  متهيد:

  مكانة احلديث:
 كلم جوامع ومن اخلري، ومجاع األدب أصول من عظيم أصلٌ احلديث هذا

 إمام زيد أيب بن اللّه عبد حممد أبو اجلليل اإلمام قال .وسلم عليه اهللا صلي النيب
 منها وذكر أحاديث أربعة من عيتفر اخلري آداب مجاع: "زمنه يف باملغرب ةاملالكي

  .)٢("احلديث هذا
  ويوجد هلذا احلديث عديد الروايات األخرى يف كتب احلديث.

  معىن الوصية:
  .)٣(ص بأمر هامالوصية: هي العهد إىل الشخ

  معىن الغضب:
 اًطلب أو وقوعه، خشية عند املؤذي لدفع اًطلب القلب دم غليان هو: والغضب

  . )٤(وقوعه بعد األذى منه له حصل نمم لالنتقام

                                                           

/ ٨كتاب: األدب، باب: احلذر من الغضب ( ،صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري )١(
  .٦١١٦) رقم احلديث: ٢٨

  .٦٨، صالنبوية الصحيحة األحاديث يف النووية األربعني شرح ، حممد.دقيق ابن )٢(
  .١٨١، ص١ج ،شرح األربعني النووية، حممد. ابن عثيمني )٣(
  .٣٦٩، ص١ججامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٤(



 الثانيالفصل  

 ~٣٥ ~ 

 ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك حيمروالغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب 
 إِنَّ  عليه وسلم بقوله: (أَالصلى اهللابين ذلك النيب وقد وجهه وتنتفخ أوداجه، 

اجِهدفَاخِ أَوتانو ،هينيع ةرمإِلَى ح متأَيا رأَفَم ،منِ آدي قَلْبِ ابةٌ فرمج بض١()الْغ( .  
  معىن الغيظ:

  . )٢(هو الغضب الشديد
  معىن وصيته صلى اهللا عليه وسلم: ( ال تغضب):

  رت بعدت تفسريات:سفُ
 نفسك وجاهد عنه، وكف منه وامتنع غضبك عليه يبعثك ما متض ال: أي: األول

 اآلمر كان آدم ابن ملك إذا الغضب فإن به، يأمر مبا والعمل تنفيذه ترك على
 )٣(}الْغضب موسى عن سكَت ولَما{ وجل عز اهللا قال املعىن وهلذا له، اهيوالن
 شر عنه اندفع ذلك، على نفسه وجاهد غضبه، به يأمره ما اإلنسان ميتثل مل فإذا

  .الغضب
 وال الغضب أسباب واجتنبأي: ال تكن سريع الغصب يستثريك كل شيء،  :الثاين
  .)٤(متأنياً مطمئناً كن بل جيلبه ملا ضتتعر

 واضعوالت احللم من اخللق حسن توجب يتال باألسباب األمرأي: : الثالث
 األخالق، ذه قتختل إذا فسالن فإن اجلميلة، األخالق من ذلك وحنو واالحتمال

  . )٥(أسبابه حصول عند الغضب دفع ذلك هلا أوجب عادةً هلا وصارت
  

                                                           

 وسلّم عليه اللّه صلّى النيب أخرب ما جاء ، باب: ماسنن الترمذي أليب عيسى الترمذي )١(
 .٢١٩١) رقم احلديث: ٤٨٣/ ٤القيامة ( يوم إىل كائن هو مبا أصحابه

 .٢٧٤، ص١جالصاحلني، رياض شرح  ، حممد.ابن عثيمني )٢(

  ).١٥٤سورة: األعراف. آية: ( )٣(
 .٥٢٠، ص١٠جالبخاري،  صحيح شرح الباري فتح ، أمحد.ابن حجر )٤(

  .٣٦٤، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٥(



 الثانيالفصل  

 ~٣٦ ~ 

  التكرار يف الطلب ويف الوصية:
  يف الطلب:

  كرر ذلك الرجل قوله ((أوصين)) يلتمس أنفع من ذلك، أو أبلغ أو أعم.
  يف الوصية:

 مع )تغضب ال( على ةالوصي يف يزده فلمقال النووي رمحه اهللا تعاىل: "
  . )١("منه ينشأ وما الغضب مفسدة عظم يف ظاهر دليلٌ وهذا لبالط تكراره

  ختصيصه صلى اهللا عليه وسلم بالوصية ( ال تغضب):
كل إنسان خياطب مبا تقتضيه حاله، فكأن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرف 

 التنبيه ببا من يكون أن وحيتمل. )٢(من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك
  .)٣(والغضب ونفسه شيطانه للشخص عدو أعدى ألنّ األدىن على باألعلى

  أقسام الغضب:
  أ. الواجب: 

 على الغضب وهو اًواجب يكون قد فيه فالغضب باحلق القيام إىل يعاد فيما اأم
 مبا عليهم وإنكاره الباطل أهل على الغضب وكذلك ،باجلهاد فيهم واملبالغة ارالكف

 ومحية اهللا، لدين غرية فيغضب اهللا حرمات ينتهك من رؤية عند الغضبو جيوز،
  . عليه اإلنسان ويثاب حممود هذا فإن اهللا، لدين

 ولكن لنفسه، ينتقم ال كان هفإن م،وسل عليه اهللا ىصل النيب حال كانت وهذه
عليه  وكان اهللا. سبيل يف جياهد أن ، إالبيده يضرب ومل .اهللا حرمات انتهكت إذا

 ومل فيه، وقال لذلك، غضب ،اهللا يكرهه ما مسع أو رأى، إذا صالة والسالمال

                                                           

  . ١٦٣ص ،١٦ج املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، .النووي )١(
، ١سابق)، ج(مرجع  ،النبوية الصحيحة األحاديث يف النووية األربعني شرحابن دقيق.  )٢(
  .٧٠ص

  .٥٢٠، ص١٠سابق)، ج(مرجع فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر.  )٣(



 الثانيالفصل  

 ~٣٧ ~ 

 نفتلو تصاوير، فيه اًستر فرأى عائشة بيت دخل قد أنه عنه ورد فمما يسكت،
: (إِنَّ من أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة الَّذين يصورونَ هذه وقال وهتكه، وجهه
رووهذا مما هو داخل يف قوله تعاىل: {)١()الص ،نمو ظِّمعي اتمرح اللَّه وفَه ريخ 

لَه دنع هب٢(}ر(.   
يف كتابه رياض الصاحلني أمساه  وقد وضع اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل باباً

  (باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع واالنتصار لدين اهللا).
  :إليه مندوبب. 

 وباعثاً له ردعاً عليه غضبك إبداء يف أن علمت إذا املخطئ على الغضب ووه
 عليه اهللا صلى اهللا رسول نأرضي اهللا عنه:  اجلهين خالد بن زيد روى فقد. احلق على

 احمر أَو وجنتاه احمرت حتى غَضب"اإلبل  ضالة عن رجل سأله ملا وسلم
ههج٣(.."و(.  

  عنه:ج. منهي  
أن ينتصر اإلنسان لنفسه؛ يفعل أحد معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه، 

  ودليله احلديث املصدر هلذا املضمون.؛ )٤(وهذا الغضب منهي عنه
  د. الغضب الفطري:

 الناس الختالف صعب وضبطه دفعه اإلنسان ميلك فال الغضب نفس اوأم
  .)٦()(وإمنا احللم بالتحلُّمِديث كما يف احل )٥(إليه يدعوه ما يدفع اوإمن فيه،

                                                           

 الغضب من جيوز ب، باب: ماكتاب: األد ،صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري )١(
  .٦١٠٩) رقم احلديث: ٢٧/ ٨اللّه ( ألمر والشدة

  ).٣٠سورة: احلج. آية: ( )٢(
) رقم ٢٩٧/ ٨من امسه مطلب ( –، باب: امليم املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين )٣(

  .٨٦٨٥احلديث: 

  .٦١٥، ص٣ج(مرجع سابق)، شرح رياض الصاحلني،  .ابن عثيمني )٤(
  .١٨٢-١٨١، ص١ج شرح األربعني النووية، (مرجع سابق)، عثيمني. ) ابن٥(
  .٢٣٢٨: ) رقم احلديث٤٦١/ ١، فصل: األلف (وزياداته لأللباين الصغري اجلامع صحيح )٦(



 الثانيالفصل  

 ~٣٨ ~ 

  عالج الغضب:
  فظي:ل .١

  التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:
 عيناه حتمر أحدمها فجعل وسلم، عليه اهللا صلى النيب عند رجالن استب

: (إِني لَأَعرِف كَلمةً لَو قَالَها وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال أوداجه، وتنتفخ
هنع بجِيمِ لَذَهالر طَانيالش نوذُ بِاِهللا مأَع :جِدي ي١()الَّذ( .  
  السكوت:
صلى اهللا عليه وسلم  النيب عن عنهما، اهللا رضي عباس ابن حديث يف جاء

 يف منه يصدر الغضبان ألن. )٢()(إذَا غَضب أَحدكُم، فَلْيسكُت، قَالَها ثَلَاثًاقال: 
  .غضبه زوال حال يف عليه دمين ما القول من غضبه حال

  فعلي: .٢
  تغيري وضعه الذي هو عليه:

: (إِذَا غَضب قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه، اهللا رضي ذر أيب عن
طَجِعضإِلَّا فَلْيو بضالْغ هنع بفَإِنْ ذَه ،سلجفَلْي ،مقَائ وهو كُمدقيل وقد. )٣()أَح :

 واملضطجع ذلك، يف دونه واجلالس لالنتقام، ،متهيئ القائم أن ،هذا من املغزى إن
  .)٤(االنتقام حالة عن باعدبالت فأمر عنه، أبعد

                                                           
:  باب الرب والصلة واآلداب،: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )١(

 رقم) ٢٠١٥/ ٤( لغضبا يذهب شيٍء وبأي الغضب عند نفسه ميلك من فضل
  .٢٦١٠: احلديث

  .٣٦٦، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٢(
، كتاب: حسن اخللق، فصل: يف ترك الغضب وكظم شعب اإلميان أليب بكر البيهقي )٣(

  .٧٩٣٢) رقم احلديث: ٥٢٦/ ١٠الغيظ والعفو عند املقدرة (
  .٣٦٥، ص١ابق)، جس(مرجع جامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٤(



 الثانيالفصل  

 ~٣٩ ~ 

  الوضوء:
: (إِنَّ الْغضب من الشيطَان، وإِنَّ الشيطَانَ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

  .)١()لْماِء، فَإِذَا غَضب أَحدكُم، فَلْيتوضأْخلق من النارِ، وإِنما تطْفَأُ النار بِا
  الغسل:

(إِنَّ الْغضب من الشيطَان، والشيطَانُ من : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
  .)٢()النارِ، والْماُء يطْفئُ النار، فَإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيغتِسلْ

  مغادرة املكان:
  ، وكثري من الناس يفعل هذا. )٣(ذا غضبت فغادر املكانإ
  استحضار التوحيد احلقيقي: .٣

 وحيدالت استحضار الغضب دفع يف األشياء أقوى:"الطويف رمحه اهللا قال
 إليه هتوج فمن له آلةٌ فهو غريه فاعلٍ وكل ،اهللا إال فاعل ال أن وهو احلقيقي
غضبه اندفع منه الغري ذلك نميك مل ءشا لو اهللا أنّ فاستحضر غريه جهة من مبكروه 

 خالف وهو وعال جل هرب على غضبه كان هذه واحلالة غضب لو هألن
  . )٤("ةالعبودي
  ذلك:من فعل  جزاء ظم الغضب والغيظ، وك صعوبة

غضب ملكها وحتكم إذا و ،القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته
معنوية يتغلب ا اإلنسان على  فيها، ألن هذه هي القوة احلقيقة، قوة داخلية

أمر صعب وحيتاج للرجل الشديد، فعن أَنسٍ أَنَّ  ظ. ولذلك كظم الغي)٥(الشيطان
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مر بِقَومٍ يصطَرِعونَ فَقَالَ: (ما هذَا) قَالُوا: فُلَانٌ ما 

                                                           

/ ٤، كتاب: األدب، باب: ما يقال عند الغضب (سنن أيب داود أليب داود السجِستاين )١(
  .٤٧٨٤) رقم احلديث: ٢٤٩

  .٣٦٧، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٢(
  .١٨٤، ص١سابق)، ج(مرجع شرح األربعني النووية،  .ابن عثيمني )٣(
 .٥٢١، ص١٠سابق)، ج(مرجع لباري شرح صحيح البخاري، فتح اابن حجر.  )٤(

  .٢٧٢، ص١سابق)، ج(مرجع ابن عثيمني. شرح رياض الصاحلني،  )٥(



 الثانيالفصل  

 ~٤٠ ~ 

الَ: (أَفَلَا أَدلُّكُم علَى من هو أَشد منه رجلٌ كَلَّمه رجلٌ يصارِع أَحدا إِلَّا صرعه، قَ
بِهاحطَانَ صيش غَلَبو هطَانيش غَلَبو هلَبفَغ ظَهغَي ١()فَكَظَم( .  

وقد وضع النووي رمحه اهللا تعاىل احلديث (ال تغضب) بباب الصرب يف كتابه 
  لى احتياج هذا األمر للصرب وااهدة.رياض الصاحلني داللة ع

 واللَّه الناسِ عنِ والْعافني الْغيظَ والْكَاظمنيوقد مدح اهللا تعاىل هؤالء: {
بحي ِسنِنيحوروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: ()٢(}الْم ، "نم كَظَم 
،ظَهغَي وهو رقْدلَى يأَنْ ع تنيرص اهعاُهللا د كاربالَى تعتلَى وُءوسِ عقِ، رلَائى الْختح 
هريخي يورِ فنيِ حالْع نهتاَء أَي٣()ش( .  
  الغضب:أثناء خالقيات األمن 

  التكلم باحلق، وسؤال اهللا ذلك: .١
لرضا : (أَسأَلُك كَلمةَ الْحق في اوسلم عليه اهللا صلى دعائه من كان
 الغضب يف احلق سوى يقول ال اإلنسان أن وهو جدا، عزيز وهذا، )٤()والْغضب

  .والرضا
  ال يدخل اإلنسان يف باطل: .٢

: (ثَلَاثٌ من أَخلَاقِ الْإِميان: من مرفوعاً عنه اهللا رضي أنس حديثومن هذا 
إِذَا ر نملٍ، واطي بف هبغَض لْهخدي لَم بإِذَا غَض ،قح نم اهرِض هرِجخي لَم ،يض

لَه سا لَياطَ معتي لَم ،رإِذَا قَد نم٥()و(.  

                                                           

  .٥١٩، ص١٠سابق)، ج(مرجع فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر.  )١(
 ).١٣٤، آية: (نسورة: آل عمرا )٢(

حديث معاذ بن أنس اجلهين  – كينيامل، مسند: مسند اإلمام أمحد أليب عبداهللا الشيباين) ٣(
  .١٥٦١٩)، رقم احلديث: ٣٨٤/ ٢٤(
 .٣٧٢، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، )ابن رجب. ٤(
) رقم ١١٤/ ١(من امسه أمحد  – األلف، باب: أليب القاسم الطرباين الصغرياملعجم  )٥(

  .١٦٤احلديث: 
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  ملاذا يوصف اهللا تعاىل بالغضب وال يوصف باحلزن؟
ألن من ال يستطيع فعل الشيء ال يغضب، ولكنه حيزن، وهلذا يوصف اهللا 

  .)١( حمله كمالبالغضب وال يوصف باحلزن؛ ألن احلزن نقص، والغضب يف
  ملاذا اسم السائل جمهول؟

أن احلكم ال يتغري  ألن معرفة اسم الرجل أو وصفه ال يحتاج إليه، وخصوصاً
  بفالن مع فالن. 

  فاسد الغضب:من األثار التربوية مل
يف  ينتج عن الغضب مفاسد كثرية، وقد وضع اإلمام البخاري رمحه اهللا باباً

  ضب). ومن ذلك:صحيحه باسم (باب احلذر من الغ
  مجاع الشر: .١

 رسول يا: قلت: قال وسلّم عليه اللّه صلّى النيب أصحاب من رجلٍ عن جاء
 عليه اهللا ىصل النيب قال حني رتففك: جلالر قال) تغضب ال: (قال أوصين، اللّه

  .)٢(كله الشر جيمع الغضب فإذا قال، ما موسل
  الغضب نقيض حسن اخللق: .٢

: أَنَّ رجلًا أَتى النبِي صلَّى اللَّه الشخريِ مرسالً بن العالء أيب حديث يف جاء
 نسلُ؟ فَقَالَ: (حلِ أَفْضمالْع أَي ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي ،هِهجلِ وبق نم لَّمسو هلَيع

 أَي ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي ،ينِهمي نع اهأَت ثُم (ِلُقالْخ نسح) :َلُ فَقَاللِ أَفْضمالْع
 نسلُ؟ قَالَ: (حلِ أَفْضمالْع أَي ،ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي هالمش نع اهأَت لُقِ)، ثُمالْخ

أَفْضلُ؟  الْخلُقِ) ثُم أَتاه من بعده، يعنِي: من خلْفه، فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه أَي الْعملِ
فَالْتفَت إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: (مالَك لَا تفْقَه! حسن الْخلُقِ 

تطَعتاس إِن بضغأَنْ لَا ت و٣()ه( .  
                                                           

  .٢٧٤، ص١ق)،  جسابشرح األربعني النووية، (مرجع ابن عثيمني.  )١(
  .٥٢٠، ص١٠سابق)، جابن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري، (مرجع  )٢(
  (املرجع نفسه).  )٣(
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  الغضب قد جير لغضب اهللا، ويذهب بتعب العمر: .٣
نه سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: أَرضي اهللا عنهما،  عمرو بن اهللا عبد عن

بضغلَّ؟ قَالَ: (لَا تجو زع بِ اللَّهغَض ننِي مداعباذَا يوكما جرى يف قصة )١()م .
  جبلة بن األيهم املعروفة.

 من العمر آخر بكاء العلماء أبكى ما: "رمحه اهللا رباح أيب بن عطاء وقال
سنةً، سبعني أو سنةً، نيست أو سنةً، مخسني عمر فتهدم أحدهم يغضبها غضبة 
  . )٢("استقاله ما مقحما صاحبها أقحمت قد غضبة ورب
  صدور أفعال وأقوال حمرمة: .٤

 كالقذف احملرمة األقوال من وكثري والعدوان؛ الظلم وأنواع والضرب كالقتل
 يف األيهم بن جلبلة ىجر كما الكفر، درجة إىل ارتقى ورمبا والفحش. والسب

  .املشهورة قصته
  مينع من القضاء: .٥
ألن  ،النيب صلي اهللا عليه وسلم أن يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان ى

الغضب مينع القاضي من تصور املسألة، مث من تطبيق احلكم الشرعي عليها، فيهلك 
  .)٣(وحيكم بني الناس بغري احلق

                                                           
، مسند: عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا مسند اإلمام أمحد أليب عبداهللا الشيباين )١(

  .٦٦٣٥)، رقم احلديث: ٢١١/ ١١عنهما (
  .٣٧٤، ص١سابق)، ججع (مرجامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٢(
  .٢٧٢، ص١ج شرح األربعني النووية، (مرجع سابق)،ابن عثيمني.  )٣(
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 ~٤٣ ~ 

  اإلسالم. خلقمن البهائم ذبح  اإلحسان يف: ثانياً
 كَتب اَهللا إِنَّ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أورد النووي عليه رمحة اهللا قول

 الذَّبح، فَأَحِسنوا ذَبحتم وإِذَا الْقتلَةَ، فَأَحِسنوا قَتلْتم فَإِذَا شيٍء، كُلِّ علَى الْإِحسانَ
دحلْيو كُمدأَح ،هتفْررِ شفَلْيه حتمن األحاديث اليت عليها أصول )١()ذَبِيح ،

  اإلسالم.
  متهيد:

  مكانة احلديث:
: "هذا احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد رمحه اهللاقال اإلمام ابن دقيق 

  .)٢("كثرية
  معىن (حيد أحدكم شفرته):

وحدها: يعين حكها حىت تكون قوية القطع، أي حيكها باملربد أو باحلجر أو 
 .)٣(مها حىت تكون حادة حيصل ا الذبح بسرعةبغري

  معىن القتلة والذِّحبة:
  .القتل وهيئة الذبح، هيئة أحسنوا، أي: )٤(وهي اهليئة واحلالة

  :القتلة والذِّحبةالفرق بني 

                                                           

 من يؤكل وما والذّبائح الصيد: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )١(
: احلديث رقم) ١٥٤٨/ ٣( الشفرة وحتديد والقتل، الذّبح بإحسان األمر :باب احليوان،
١٩٥٥.  

سابق)، (مرجع  ،النبوية الصحيحة األحاديث يف النووية األربعني شرحابن دقيق.  )٢(
  .٧٢ص

  .١٨٥، ص١ج(مرجع سابق)، ابن عثيمني. شرح األربعني النووية،  )٣(
سابق)، (مرجع  ،النبوية الصحيحة األحاديث يف النووية األربعني شرحابن دقيق.  )٤(
  .٧٢ص
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الفرق بينهما كما بني الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا: "أن املقتول ال حيل بالقتل 
كلباً مؤذياً، فنقول: أحسن القتلة.. وإذا ذبح فنقول:  كما لو أراد إنسان أن يقتل

  . )١("أحسن الذحبة، وهذا فيما يؤكل، أي حيسن الذحبة بكل ما يكون
  اإلحسان:

، حينما سأل جربيل الرسول صلى املشهوررضي اهللا عنه جاء يف حديث عمر 
 فَإِنه تراه تكُن لَم فَإِنْ اه،تر كَأَنك اَهللا تعبد أَنْ( اهللا عليه وسلم عن اإلحسان، فقال:

اكر٢()ي(. إِنَّ: {فقال به، تعاىل اهللا أمر وقد اللَّه رأْملِ يدبِالْع انسالْإِحو{)٣( ،
اإلحسان وجوب على احلديث هذا ونص.  

  اإلحسان عام يف كل احلياة:
ياة بل هو من احل أن اإلحسان ليس خاصاً بشيء معني(على كل شيء) يعين: 

  .)٤(يف مجيع احلياة
  تقسيمه ووجوبه:

  :يأيت ا اإلحسان، فإحسان كل شيء حبسبه، فمنها أموريوجد عدة 
  : والباطنة اهرةالظ بالواجبات اإلتيان يف اإلحسان .١

 واجب، فيها اإلحسان من القدر فهذا واجباا، كمال وجه على ا اإلتيان
  . بواجب فليس اامستحب بإكمال فيها اإلحسان اوأم

  : احلرمات ترك يف واإلحسان .٢
 الْإِثْمِ ظَاهر وذَروا: {تعاىل قال كما وباطنها، ظاهرها وترك عنها، االنتهاء

هناطبواجب فيها اإلحسان من القدر فهذا ،)٥(}و.  

                                                           

  .١٨٥، ص١جابق)، (مرجع سابن عثيمني. شرح األربعني النووية،  )١(
 اإلميان، معرفة باب اإلميان،: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٢(

  .٨: احلديث رقم) ٣٦/ ١( الساعة وعالمة والقدر واإلسالم،
  ).٩٠سورة: النحل، آية: ( )٣(
  .٣٨١، ص١(مرجع سابق)، ججامع العلوم واحلكم،  رجب.ابن  )٤(
 ).١٢٠سورة: األنعام، آية: ( )٥(
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  :املقدورات على ربالص يف اإلحسان اوأم .٣
  . جزع وال تسخط غري من وجهه على عليها رببالص يأيت فأن

 : ومعاشرم اخللق معاملة يف الواجب واإلحسان .٤
  .كلّه ذلك حقوق من اللّه أوجب مبا القيام

  : وسياستهم اخللق والية يف الواجب واإلحسان .٥
 هكل ذلك يف الواجب على ائدالز والقدر ها،كل الوالية بواجبات القيام

  .بواجب ليس إحسانٌ
 : والدواب ساالن من قتله جيوز ما قتل يف واإلحسان .٦

 يف زيادة غري من وأوحاها وأسهلها الوجوه أسرع على نفسه إزهاق
  .املضمون موضوع وهذا. )١(إليه حاجة ال إيالم هفإن التعذيب،

  ملاذا خص الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا النوع بالذكر يف احلديث؟:
 ذكره هعلفل احلديث، هذا يف موسل عليه اهللا ىصل النيب ذكره ذيال وعالن هذا

  . )٢(احلال تلك يف بيانه إىل حلاجته أو املثال، سبيل على
  عموم اإلحسان يف القتل:

 أن على دليلٌ هذا ويفيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل: "
 فعلى ،ويمها ناطقها فسالن إزهاق يف حىت حالٍ كل على واجب اإلحسان

  .)٣("للبهائم يحةبوالذ نيلآلدمي القتلة حيسن أن اإلنسان
  إحسان القتل:

املقصود به: أن جيتهد يف ذلك وال يقصد التعذيب، واتباع الشرع يف ذلك 
  . )١(بغض النظر عن سهولته أو صعوبته

                                                           

 . ٣٨٢-٣٨١، ص١ج(مرجع سابق)، جامع العلوم واحلكم،  رجب.ابن ) ١(

 .٣٨٢، ص١)، ج) (املرجع نفسه٢(

  .٥٥٠، ص٥الفتاوى الكربى، جأمحد.  ،ابن تيمية )٣(
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  اإلحسان يف ذبح البهائم: -
. )٢(بيحةالذ يف اإلحسان وجوب على اإلمجاع اهللا رمحه حزم ابن حكى

 شروع، والذبح البد فيه من شروط:حنسن الذحبة، بأن نذحبها على الوجه املو
 :أهلية الذابح .١
بأن يكون مسلماً أو كتابياً، فإن كان وثنياً مل حتل ذبيحته، وإن كان مرتداً  

 لَكُم حلٌّ الْكتاب أُوتوا الَّذين وطَعاممل حتل ذبيحته. قال اهللا عز وجل: {
كُمامطَعلٌّ وح م٣(}لَه(.  

 :مما يباح الذبح ا أن تكون اآللة .٢
وهي: كل ما أر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي 

 . )٤()شيء لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (ما أَنهر الدم وذُكر اسم اِهللا علَيه فَكُلْ
  إال أنه يستثىن شيئان:

وله: (أَما السن فَعظْم، ل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا بقالسن، والظفر، وعلَّ
  أي: سكاكني احلبشة. )٥()وأَما الظِّفْر فَمدى احلَبشة

  :إار الدم وإسالته .٣
ويكون إار الدم بقطع الودجني ومها العرقان الغليظان احمليطان باحللقوم، 
وهذان العرقان متصالن بالقلب فإذا قطعا اال الدم بكثرة وغزارة، مث ماتت 

                                                                                                                                                         

  .١٨٧، ص١ج(مرجع سابق)، ابن عثيمني. شرح األربعني النووية، ) ١(
 .٣٨٢، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٢(

  ).٥سورة: املائدة، آية: ( )٣(
 الذّبح جواز: باب األضاحي،: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٤(

  .١٩٦٨: احلديث رقم) ١٥٥٨/ ٣( العظام وسائر والظّفر، السن، إلّا الدم، أر ما بكلّ
 ذّبحال جواز: باب األضاحي،: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٥(

  .١٩٦٨: احلديث رقم) ١٥٥٨/ ٣( العظام وسائر والظّفر، السن، إلّا الدم، أر ما بكلّ
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ما أَنهر الدم وذُكر اسم اِهللا علَيه (لذبيحة بسرعة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ا
  فاشترط إار الدم. ،)١()فَكُلْ

 :ذكر اسم اهللا عليها عند الذبح .٤
، )٢(}لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَاقال اهللا تعاىل: {
 وللحديث السابق.

  الرفق بالبهائم عند ذحبها:
  ومن ذلك:

 وجوب حد الشفرة، وال حيدها أمامها:  .١
 علَى وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ مر: قَالَ ،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

 بِبصرِها، إِلَيه تلْحظُ وهي ،شفْرته يحد وهو شاة، صفْحة علَى رِجلَه واضعٍ رجلٍ
   .)٣()موتتان تميتها أَنْ ترِيد أَو هذَا، قَبلَ أَفَلَا(: قَالَ

 تعرف اأ تبهم فلم البهائم عليه أمت مااهللا: " رمحة عليه أمحد اإلمام وقال
وتعرف ا،ر ٤("متوت اأ(.   

 التعجيل بالذبح:  .٢
 عليه قال وقد نفسها، زهوق بتعجيل بيحةالذ ريحي ةاحلاد باآللة بحالذ
  .بحالذ فليسرع: يعين )٥(): (إِذَا ذَبح أَحدكُم فَلْيجهِزوسالمه ريب صلوات

 النهي عن القتل أمام أبنائها، وأمام أخرى:  .٣

                                                           

 الذّبح جواز: باب األضاحي،: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )١(
  .١٩٦٨: احلديث رقم) ١٥٥٨/ ٣( العظام وسائر والظّفر، السن، إلّا الدم، أر ما بكلّ

  ).١٢١نعام، آية: (سورة: األ )٢(
/ ١١أحاديث عبداهللا بن العباس ( –، باب: العني املعجم الكبري أليب القاسم الطرباين)٣(

  . ١١٩١٦ ) رقم احلديث:٣٣٢
  .٣٩٢، ص١)، ج(مرجع سابقجامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )٤(
رقم  )١٠٥٩/ ٢( إذا ذحبتم فأحسنوا الذبح :باب ،القزويين عبداهللا أليب ماجه ابن سنن )٥(

  .٣١٧٢احلديث: 
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. )١(): (أَنه نهى أَنْ تولَّه والدةٌ عن ولَدهاوسلم عليه اهللا صلى النيب عن روي
وقال النووي رمحه اهللا : "يستحب أن ال حيد السكني حبضرة الذبيحة، وأن ال 

  يذبح واحدة حبضور األخرى".
 السوق الرفيق:  .٤

 ويلك: "له فقال ليذحبها برجلها شاةً يسحب رجالً عنه اهللا رضي عمر رأى
 اًقود حبالذ إىل تقادرمحه اهللا: " وقال اإلمام أمحد. )٢("مجيالً قودا املوت إىل قدها
  .)٣("اًرفيق

 النهي عن صرب البهائم وغَرضها:  .٥
 أن: وهو، )٤()(نهى أَنْ تصبر الْبهائم وسلم عليه اهللا صلى النيب أن أنس عن
  . متوت حىت وحنوه بلبالن تضرب مث البهيمة حتبس
 عدم تعذيبها بالنار:  .٦

 .)٥(للهوام حىت اربالن حريقالت كراهة على العلماء فأكثر
  ق بذبح البهائم:زاء الرفج

: يا رسولَ اللَّه إِني لَأَذْبح الشاةَ وسلم عليه اهللا صلى للنيب قال رجالً أن يروى،
اللَّه كمحا رهتمحاةَ إِنْ رالشو) :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا، فَقَالَ النهمحا أَرأَن٦()و( .  

  

                                                           

 .٣٩٢، ص١)، ج(مرجع سابقجامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )١(
  .٣٩٣-٣٩٢ص، ١ج، )(املرجع  نفسه )٢(
 .٣٩٢، ص١(املرجع نفسه)، ج )٣(
الصيد والذبائح وما يؤكل من : كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٤(

  .١٩٥٦: احلديث رقم) ١٥٤٩/ ٣( النهي عن صرب البهائم: باب احليوان،
  .٣٩٠، ص١ج )،(مرجع سابقجامع العلوم واحلكم، ابن رجب. ) ٥(
) رقم ٤١٤/ ١٣، باب: ايف رحم الصغري وتوقري الكبري (شعب اإلميان أليب بكر البيهقي )٦(

  .١٠٥٥٧احلديث: 
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  تل اآلدمي:اإلحسان يف ق
  : وجهني على يقع املباح القتل

  القصاص: .١
 باملقتول، لمثَّ قد كان فإن تل،قَ كما قتلي بل منه، باملقتص فيه التمثيل جيوز ال

  : للعلماء مشهوران قوالن فيه يف؟بالس إال يقتل ال أم فعل كما به لميثَّ فهل
  عل.فَ كما به فعلي هأن: أحدمها

: "أَنَّ رجلًا من رواية، ففي )١(املشهور يف أمحدو والشافعي مالك قول وهو
الْيهود قَتلَ جارِيةً من الْأَنصارِ علَى حلي لَها، ثُم أَلْقَاها في الْقَليبِ، ورضخ رأْسها 

 ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بِه يذَ، فَأُتفَأُخ ،ةارجى بِالْحتح مجرأَنْ ي بِه رفَأَم
اتى متح جِمفَر ،وتم٣(الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللايسري ، وبنفس املسار )٢("ي(.  

  يف.بالس إال قود ال: اينالث والقول
  . )٤(أمحد عن وروايةٌ حنيفة، وأيب ،الثوري قول وهو

 وإِنْبقوله تعاىل: { ويرى ابن تيمية عليه رمحة اهللا بأن الترك أفضل مسترشداً
 اإ قيل ،)٥(}للصابِرِين خير لَهو صبرتم ولَئن بِه عوقبتم ما بِمثْلِ فَعاقبوا بتمعاقَ
  .)٦(عنهم اهللا رضي أحد شهداء من وغريه حبمزة املشركون لمث ملا نزلت
  :اإلسالم نع لردة أو أصلي، لكفرٍ اإم للكفر، القتل يكون أن .٢

                                                           

  .٣٨٤، ص١ج )،(مرجع سابقجامع العلوم واحلكم، ابن رجب. ) ١(
 والقصاص واحملاربني القسامة: كتاب ،احلجاج بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٢(

 وقتل واملثقّالت، احملددات، من وغريه باحلجر القتل يف القصاص ثبوت :باب والديات،
  .١٦٧٢: احلديث رقم) ١٢٩٩/ ٣( باملرأة الرجل

  .١٨٦، ص١ج(مرجع سابق)، ابن عثيمني. شرح األربعني النووية، ) ٣(
 .٣٨٥، ص١سابق)، ج(مرجع وم واحلكم، جامع العلابن رجب.  )٤(

  ).١٢٦سورة: النحل، آية: ( )٥(
  .٣١٤، ص٢٨، جسابق)الفتاوى الكربى، (مرجع . ابن تيمية )٦(
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  .)١(يفبالس فيه يقتل هوأن فيه، املثلة كراهة على العلماء أكثر 
  النهي عن املثلة يف القتل:

  .)٢(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن املثلةوردت عديد األحاديث 
  أعف الناس قتلة:

اسِ قالن فقَالَ: (أَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النعانلُ الْإِميلَةً أَه٣()ت( .  
  أسهل وجوه قتل اآلدمي:

 حق يف تعاىل اهللا قال العنق، على يفبالس ضربه اآلدمي قتل وجوه وأسهل
 املوضع نعي هإن: قيل وقد، )٤(}الرقَابِ فَضرب كَفَروا الَّذين لَقيتم فَإِذَا: {ارالكف

  .)٥(ماغالد ودون العظام فوق وهو املقتول على أسهل فيه ربالض يكون ذيال
رمحة  هذه الرحمحىت باحليوانات، ورتب على اإلسالم دين األخالق والرفق و

ااهللا تعاىل، فما بالك باإلنسان والنفس البشرية اليت كرفيجدر  .مها اهللا وصا
يف هذا الوقت الذي مت التساهل فيه بقتل اإلنسان وارتكاب الفظائع يف  وخصوصاً
  ة جادة من اجلميع لبيان روح وخلق اإلسالم.ذلك وقف

  

                                                           

  .٣٨٩-٣٨٨، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، ابن رجب.  )١(
/ ٤ة (، كتاب: احلدود، باب: ما جاء يف احملاربسنن أيب داود أليب داود السجِستاين )٢(

  .٤٣٦٨) رقم احلديث: ١٣١
/ ٣، كتاب: احلدود، باب:  يف النهي عن املثلة (سنن أيب داود أليب داود السجِستاين )٣(

  .٢٦٦٦) رقم احلديث: ٥٣
  ).٤سورة: حممد، آية: ( )٤(
 .٣٨٢، ص١سابق)، ج(مرجع جامع العلوم واحلكم، . ابن رجب )٥(
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   متهيد:
• عليم.تعريف الت  

  :لغةًالتعليم 
و(علَّم)  علِّم، واملفعول معلَّم.م): علَّم يعلِّم، تعليما، فهو ممصدر (علَّ

و(علَّم) له عالمةً: جعل له سمةً أو أمارةً  القراءة.. وغريها: جعله يعرفها ويفهمها.
  .)١(يعرفها
  : اصطالحاًالتعليم 

 له عديد التعريفات، منها: 
التعليم: نشاط يهدف إىل حتقيق التعلم وميارس بالطريقة اليت يتم فيها احترام 

  . )٢(لي للطالب وقدرته على احلكم املستقل وهو يهدف إىل املعرفة والفهمالنمو العق
والتعليم: عملية حفز واستثارة لقوى املتعلم العقلية ونشاطه الذايت ويئة 
الظروف املناسبة اليت متكن املتعلم من التعلم، كما أن التعليم اجليد يكفل انتقال أثر 

مة اليت يكتسبها املتعلم على جماالت أخرى التدريب والتعلم وتطبيق املبادئ العا
  .)٣(ومواقف متشاة

التعليم سلسلة من العمليات اليت دف إىل إيصال املعلومات واملهارات املقصودة ف
  وغري املقصودة للمتعلم.

  :عالقة التعليم بالتربية  •
العالقة بني التربية والتعليم عالقة جدلية ضرورية وحتمية متكاملة األهداف 

  .)٤(ملرامي والغايات وال ميكن الفصل بينهما إال لضرورة البحثوا
                                                           

  ).١٥٤١/ ٢باب: العني ع ل م، ( محد،املعاصرة لعمر أ العربية اللغة معجم) ١(
  .١٣٤ص، تعليمه وطرق تطوره األطفال عند التفكري .حممود،  غامن )٢(
  .١٠ص، لألطفال التفكري تعليم طرق .الكرمي عبد، اخلاليلة) ٣(
م. ٢٤/١١/٢٠٠٨، االثنني باوزير شيخ والتربية، سامل التعليم بني العالقة جدلية )٤(

 .١٤٢٦٩، العدد: جريدة اجلمهورية (اليمن)
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األهداف التربوية هي تلك التغيريات اليت يراد حصوهلا يف سلوك اإلنسان ف
الفرد، ويف ممارسات واجتاهات اتمع احمللي أو اتمعات اإلنسانية، وهذه 

التعليمية فهي نتائج  األهداف هي الثمرات النهائية للعملية التربوية. أما األهداف
موقف تعليمي معني، أي هي املهارات احملددة اليت يراد تنميتها من خالل تعليم 

  .)١(معينة أو حمتوى معني من املنهاجخربة دراسة 
والتربية ثابتة فيما يتصل بأهدافها العامة كبناء اإلنسان العابد هللا، وثابتة أيضا 

عايري والقيم اإلهلية الثابتة، ولكنها متغرية فيما يتصل مبحتواها اخلاص باحلقائق وامل
فيما يتصل باخلربات واملعارف واملهارات اإلنسانية املتطورة. وهي تستعني بوسائل 

، منها التعليم الذي قد يهدف إىل حتصيل املعرفة، أو إىل التدريب على مهارة
ة الضمري والتربية تتخذ كل ذلك وسيلة لتربية املشاعر، وتنمية اإلحساس، وتربي

والوجدان، وتربية اإلرادة احلرة الواعية، والقيم اإلميانية والقيم اخللقية النابعة منها، 
  . )٢(وأمناط السلوك التابعة هلا

فمرحلة التعليم عملية ضرورية كوا هي الطريق أوالً ملعرفة مصدر اخلري 
على وفقه من احلقيقي، مث معرفة الطريق املطلوب خوضه والسري  والكمالوالسعادة 

أجل إحداث األثر العملي املطلوب يف التربية وتقومي السلوك، أي أن التعليم هو 
بداية الطريق للتربية والتكامل على مستوى النفس املتحلية باألخالق 

  .)٣(والكماالت
التربوية هي اليت حتدد مسارات األنشطة التربوية وحتدد الوسائل  واألهداف

ذ والتقومي. وهذه األهداف سابقة على املنهاج التعليمي، واألدوات الالزمة للتنفي
وهي توجهه وحتدد بنيته وطبيعته وطرائق ووسائل تنفيذه، وهي اليت توجه األهداف 

                                                           

 .١٤- ١٣اإلسالمية، ص التربية أهداف الكيالين، ماجد. )١(

  .٣٣- ٣٢وتطبيقاا، ص أسسها التربية مناهج .مدكور، علي )٢(
م، جريدة البديل ١١/٨/٢٠١٤، االثنني يف العالقة بني التربية والتعليم، دينا خطاب )٣(

  اإللكترونية (مصر).
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التعليمية، ومتنحها الشرعية الالزمة. بينما تعمل األهداف التعليمية على جتسيد 
  .)١(الغايات اليت تتضمنها األهداف التربوية يف ممارسات عملية

 معرفية؛ ذلك أنه حيقق أهدافاً والتعليم اجليد هو الذي يكون له هدف تربوي
وأخرى سلوكية قيمية يف حني واحد. فاملعلم من خالل تثبيته للمفاهيم العلمية 
واالجتماعية أو الظواهر اللغوية وغريها، يستغل املواقف الواردة بالنصوص والوثائق 

مية اهلادفة ليستثمرها أخالقياً وروحياً مبا ينفع أو البحوث الداعمة والتجارب العل
  املتعلمني يف تعاملهم وسلوكهم مثلما استثمرها علمياً.

تربية عملية، فاإلسالم حيث على تعليم كل علم نافع  اإلسالميةوالتربية 
لإلنسان وتمعه ولإلنسانية مجعاء. فاملعلومات واملعارف من أهم حمتويات التربية 

ونظرة اإلسالم املثلى والعميقة إىل اكتساب املعارف والعلوم ترفع عملية اإلسالمية، 
التربية والتعليم إىل درجة العبادة والقداسة، ويربط اإلسالم مضمون املعارف 

 يخشى إِنما{ )٢(والعلوم باهلدف األكرب للتربية اإلسالمية، وهو تقوى اهللا وخشيته
اللَّه نم هادباُء علَم٣(}ۗالْع(.  

إذن فالتربية أعم وأمشل من التعليم، ولكنهما ليسا متعارضني وال منفصلني، 
لكل منهما دور له حدود من حيث يبدأ وينتهى بل مها متآزران ومتكامالن 

  .)٤( وعالقته باآلخر
والتربية والتعليم علم له قواعد معينة، وأصول مرعية، تنبثق من طبيعة اتمع 

يف القرآن الكرمي يف قصة سيدنا موسى عليه  ه. وقد جاء ذلك جلياًوعقيدته وثقافت
السالم مع اخلضر. ويف اإلسالم بدأ علم التربية والتعليم مع بزوغ فجر اإلسالم. 

                                                           

 .١٤- ١٣سابق)،  ص(مرجع سالمية، اإل التربية أهدافالكيالين.  )١(

 .٢٤ومعلمها، ص ومنهجها أصوهلا اإلسالمية التربية السيد، عاطف. )٢(

  ).٢٨سورة: فاطر، آية: ( )٣(
 .٣٢ص سابق)،(مرجع وتطبيقاا،  أسسها التربية مناهجمدكور.  )٤(
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 )١(النواة األوىل للتربية بدأت مبكة املكرمة، وأما التعليم فبدأت نواته باملدينة املنورةف
ة ما ذكره أبو م التربية والتعليم يف عصر النبومما يدل على تالزووسارا متالزمني، 

ثعلبة اخلشين رضي اهللا تعاىل عنه، قال: لقيت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم 
فقلت: يا رسولَ اِهللا، ادفعين إىل رجلٍ حسنِ التعليمِ. فدفعين إىل أيب عبيدةَ بنِ 

، فترىب الصحابة )٢()وأدبكاجلراحِ، مث قال: (قد دفعتك إىل رجلٍ حيسن تعليمك 
وتعلموا أن العلم والتفقه يف الدين وسيلة إىل غاية عظيمة وهي عبادة اهللا وحده ال 

ف العلماء يف علم التربية والتعليم بشكلٍ مث أل .)٣(شريك له على علم وبصرية
  مستفيضٍ يف اية القرن الثاين اهلجري. 

اإلنسانية يف جمال التربية والتعليم، واتمع اإلسالمي يعد أرقى اتمعات 
  وللمسلمني السبق يف ذلك، ومؤلفام تشهد بذلك. 

وتعقد الدول اآلمال على التربية والتعليم يف حتقيق التقدم وتطوير وتنمية الفرد 
فالتربية أداة التغيري، والتعليم أداة البناء، وكالمها واتمع، إذ به تتحقق النهضة. 

وهذا ما نراه يف الدول اليت حققت وضا بعد نكسة  ألفضل.يسعى للمستقبل ا
  كاليابان وأملانيا، حني استثمرت التربية والتعليم يف إعادة بناء ضتها. 

                                                           

م، ١٢/٣/٢٠١١مت نشرها يف ، حممد أفقرياإلسالم،  تاريخ يف والتعليم التربية جذور )١(
  /http://www.odabasham.netهـ، ١/١/١٤٣٦ومت النقل منها بتاريخ 

 يف جاء كتاب: نسبة أيب عبيدة رضي اهللا عن، باب: ما املعجم الكبري أليب القاسم الطرباين )٢(
 )  رقم احلديث: ١٥٧/ ١والفروج ( احلرير واستحالل اخلمور، إظهار عند الناس فساد
٣٦٨.    

)، رسالة ٢٤، خالد عبداهللا القرشي (ص:ى اهللا عليه وسلم ألصحابهتربية النيب صل )٣(
  هـ.١٤٣١ماجستري منشورة، يف جامعة أم القرى (مكة املكرمة)، سنة/ 

http://www.odabasham.net
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  املضامني التربوية التعليمية:  •
  .جاذبية القصة يف التعليم: أوالً

ع غري يسري من القصص، ووض أورد املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف الكتاب عدداً
وقال يف بدايته رمحه اهللا تعاىل: "اعلم  ،أطلق عليه (باب يف حكايات مستظرفة) باباً

أن هذا الباب وإن مل يكن من أبواب الزهد، فهو مما تستريح النفس به إذا ملت، 
وكان الزاهد قد حيتاج إىل أحاديث غريه مما ال يؤثر الزهد.. فإذا اشتغلوا ذا، 

غلوا به عن غريه من القبيح. ومع هذا فال ختلو هذه انبعثت نفوسهم لسماعه، واشت
احلكايات اليت أذكرها إن شاء اهللا تعاىل من فوائد ينتفع ا طالب اآلخرة وباهللا 

  .)١("التوفيق
  متهيد:
  : لغةً القصة

صاملَقْصوص، والق اخلرب صواألمر واحلديث. والقَص ،صة اخلرب وهو القَص
. ويأيت مبعىن املتابعة )٢(لقاف: مجع القصة اليت تكتببالفتح. والقصص، بكسر ا

  .)٣(}ۖقُصيه لأُخته وقَالَتكما قال تعاىل: {
  :اصطالحاًالقصة 

فن أديب إنساين، تتخذ من النثر أسلوبا هلا، تدور حول أحداث معينة، يقوم 
ء ا أشخاص يف زمان ما، ومكان ما، يف بناء فين متكامل، هادف حنو بنا

  . )٤(الشخصية املتكاملة
  
  

                                                           

  .١٨٦بستان العارفني، ص النووي. )١(
  ).٧٤/ ٧، باب: الصاد، فصل: القاف (لسان العرب البن منظور )٢(
  ).١١( :: القصص، آيةسورة )٣(
 بنت هناء ،)مقترح تصور(األطفال  رياض يف وتطبيقاا اإلسالم يف القصةب التربية )٤(

اإلسالمية،  التربية يف املاجستري درجة لنيل مكمل ) حبث٨اجلفري (ص: عمر بن هاشم
 هـ.١٤٢٩-١٤٢٨يف جامعة أم القرى (مكة املكرمة)، سنة 



 الثالثالفصل  
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  : لغةً احلكاية
كقولك حكَيت فالناً وحاكَيته فَعلْت مثل فعله أَو قُلْت مثل قَوله سواًء مل 

  .)١(أُجاوزه، وحكيت عنه احلديث حكاية
  أمهية القصص:

ما ال يقبلون على غريه فهو القصص لون من ألوان األدب يقبل الناس عليه 
واه النفس وتطرب له القلوب وتصغي اليه  ،ثري عندهمىل نفوسهم أإحبيب 
. وألمهيته فقد تعددت أنواعه يف هذا العصر فمنه الرواية، ومنه القصة )٢(األمساع

. وألمهيته كذلك فقد وغري ذلك الصغرية، ومنه القصص اخليالية والقصص الواقعية
يف أيامنا كتابة غري يسري من األسلوب القرآين واحلديثي. وقد كثر  أخذت حيزاً

فالم متثل القصة كما وقعت أو كما أكثري منها اىل مسرحيات والقصص وحولت 
صبحت تعرض يف اإلعالم بشىت أشكاله، وا ترسل الرسائل أو ،ختيلها صاحبها

  وخالف ذلك. تلقي أن يتلقاها من عقائد، وقيماملراد للم
  مصادر القصة التربوية اإلسالمية:

  قرآن والسنة:املصادر األصيلة: ال
  القرآن الكرمي:  . أ

القصص القرآين يف اصطالح العلماء بالقرآن الكرمي هو: "إخبار اهللا عما 
حدث لألمم السابقة مع رسلهم، وما حدث بينهم وبني بعضهم، أو بينهم وبني 
غريهم أفراداً ومجاعات، من كائنات بشرية أو غري بشرية، حبق وصدق، للهداية 

 قَد ما أَنباِء من لَيكع نقُص كَذَلكيد ذلك قوله تعاىل: {، يؤ)٣("والعظة والعربة
قب٤(}س(.  

                                                           

  ).١٩١/ ١٤لة (باب: الواو و الياء، فصل: احلاء املهم لسان العرب البن منظور، )١(
  .١٣صحيح القصص النبوي، ص .عمر، األشقر )٢(
   .٣٦ ص ،القرآين القصص الباسط. بلبول، عبد )٣(
  ).٩٩سورة: طه، آية: ( )٤(



 الثالثالفصل  

 ~٥٨ ~ 

فالقصة يف مفهوم القرآن الكرمي ختتلف عن القصة باملعين األديب احلديث، 
لتارخيية وحدها ذلك أن القصة األدبية يف القدمي ويف احلديث مل تقف عند احلقيقة ا

  .)١(قليل من عنصر اخليالكثري أو  ىبل كانت تعتمد عل
وتتميز القصص بالقرآن الكرمي  بأا كلها حق وصدق، ال كذب فيه وال 
افتراء. وال جمال فيه للخيال أو الوهم أو املبالغة ألنه من كالم احلكيم اخلبري، قال 

  . )٢( }الْحق الْقَصص لَهو هذَا إِنَّعز وجل:{
تتكرر  ،يف التاريخ ا تنقل لنا أحداثاًأاإلعجاز يف قصص القرآن: والعربة و

يف األرض. وأهل  الزمن. ففرعون مثالً على مر دبعهو كل حاكم يريد أن ي
  .)٣(فئة مؤمنة هربت من طغيان الكفر الكهف مثال هي قصة كل

وورد لفظ  .سبحانه وكتاب اهللا عز وجل مليء بالقصص اليت حكاها اهللا
أكثر من مرة، وهناك سورة يف القرآن العظيم (سورة القصة ومرادفاا يف القرآن 

  صص). القَ
  من مقاصد القصص يف القرآن الكرمي:

  الدعوة إىل التوحيد:  .١
ين الذي جاء به مجيع أرسل اهللا الرسل للدعوة إىل توحيده عز وجل، وأن الد

 قَبلك من أَرسلْنا وماوأن املؤمنني كلهم أمة واحدة، قال تعاىل: { ،الرسل واحد
نولٍ مسي إِلَّا روحن هإِلَي هلَا أَن ا إِلَّا إِلَهأَن وندب٤(}فَاع(.  

  
  

                                                           

باشا، جامعة أم القرى،  عطية حممد أمني./ د.، أالقرآنية القصة يف والواقعية الصدق )١(
h ps://uqu.edu.sa/files2/ ny_mce/plugins/filemanager/.../K003001.doc   

  ).٦٢، آية: (نآل عمراسورة:  )٢(
  .٢٣٦، ١، جتفسري الشعراوي .الشعراوي، حممد )٣(
  ).٢٥سورة: األنبياء، آية: ( )٤(



 الثالثالفصل  

 ~٥٩ ~ 

  :ريخ بعض األمم املاضيةااإلخبار عن ت .٢
، مل يكن يدري ا النيب صلى وإلقاء األضواء على حوادث غيبية مهمة جداً

 الْغيبِ أَنباِء من ذَلكل: {م وال أحد من قومه، قال جل من قائاهللا عليه وسلَّ
يهوحن ك١(}إِلَي(.  
  تثبيت قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم وتسليته عما كان يؤمله مما يالقيه:  .٣

باإلخبار جبهود األنبياء والرسل يف سبيل نشر دعوم، وصراعهم مع أقوامهم، 
قال تبارك وتعاىل:  ومدى استجابتهم هلم وإعراضهم عنهم، ونصر اهللا ألنبيائه،

، ويدخل ذا تثبيت )٢(}ۚفُؤادك بِه نثَبت ما الرسلِ أَنباِء من علَيك نقُص وكُلا{
  .)٣(ونفع حركة احلياة اإلميانية 

 إثبات نبوة وصدق الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم:  .٤
، وحرصه على بوتهفهو أمي غري كاتب وال قارئ، فهذا دليل قاطع على ن

ودليل قبل كل شيء على أن هذا القرآن كالم اهللا ودستوره  .نشر العلوم واملعارف
  لبين البشر إىل يوم القيامة. 

ومادام عمل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سيكون مع كل األجناس 
سبحانه  البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه، فال بد أن يوضح

للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وألمته من بعده: أنه حدث مع الرسول فالن كذا، 
  . )٤(وكان مبعوثاً إىل قوم كان موقفهم منه كذا

  
  
  

                                                           

  ).٤٤سورة: آل عمران، آية: ( )١(
  ).١٢٠سورة: هود، آية: ( )٢(
  .٢٣٦، ص١سابق)، ج(مرجع ، الشعراوي تفسريالشعراوي.  )٣(
  .٢٨٣٣، ص٥)، جهنفسرجع (امل )٤(



 الثالثالفصل  

 ~٦٠ ~ 

 :إثبات عقيدة البعث واجلزاء ورفع الشك عنها .٥
 كما قل عزاخلاوية، قرية ال ىيف قصة الذي مر عل ويبدو ذلك واضحاً جلياً

 هذه ييحيِ أَنى قَالَ عروشها علَى خاوِيةٌ وهي قَرية علَى مر كَالَّذي أَو{:وجل
اللَّه دعا بهتو١(اآلية }..م(.  

 :إظهار سلطان اهللا وقدرته وقوته القاهرة .٦
من حيث بيان القدرة يف اإلعطاء واملنع واملعجزات وهالك املذنبني يف تعجيل 

 لسالم كما جاء يف الكتاب العزيز:ذاب، كإعجاز والدة نيب اهللا عيسى عليه االع
}اذْكُري وابِ فتالْك ميرم إِذ ذَتبتان نا مهلا أَهكَانا ميقر٢(}ش(.  

  تكرار بعض القصص يف القرآن:
  : توجد بعض احلكم من هذا، منها

 العناية ا. بيان أمهية تلك القصة ألن تكرارها يدل على  .١
 توكيد تلك القصة؛ لتثبت يف قلوب الناس.  .٢
وذاك الوجه على بيان بالغة القرآن يف ظهور هذه القصص على هذا الوجه  .٣

 .)٣(ما تقتضيه احلال
  السنة النبوية:   . ب

القصة يف السنة النبوية واليت جاءت على لسان الرسول الكرمي صلى اهللا عليه 
رآين، وتقتفي أثره، إذ كالمها من عند اهللا، وسلم تسري يف نفس مسار القصص الق

  .)٤(}الْحق الْقَصص لَهو هذَا إِنَّ {وهي من القصص احلق 

                                                           

  ).٢٥٩سورة: البقرة، آية: ( )١(
  ).١٦) سورة: مرمي، آية: ( ٢(

 .٥٩، ص١. تفسري الفاحتة والبقرة، جيمني، حممدابن عث )٣(

  ).٦٢سورة: آل عمران، آية: ( )٤(



 الثالثالفصل  

 ~٦١ ~ 

وكثرياً ما كان صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه بطريق القَصص والوقائع اليت 
  حيدثهم ا عن األقوام املاضني.

  :)١(و تنقسم القصة يف احلديث النبوي الشريف إىل
 القصة الواقعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم:  .١

فهي أحداث وجتارب ذاتية وقعت للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف فترات 
، كقصة اإلسراء واملعراج حيث حكى خمتلفة من حياته، ويف ظروف خمتلفة أيضاً

  فيها احلبيب صلى اهللا عليه وسلم ما حدث له فيها.
٢. ة: القصة التمثيلي 

للفكرة املطروحة أو  ربه الرسول صلى اهللا عليه و سلم مثاالًفهذا النوع يض
فالقصة التمثيلية  .قعسواء وقع هذا املثال على أرض الواقع أو مل ي ،القضية املقررة
قد نتصور وقوعها وقد تقع على أرض الواقع ويستسيغ العقل  اثوأحد تصور وقائع

 فيها، والواقعِ اللَّه حدود علَى ائمِالقَ مثَلُوقائعها، كقوله عليه صلوات ريب وسالمه: (
  . )٢()..سفينة علَى استهموا قَومٍ كَمثَلِ

وسيلة من وسائل التصوير، و أن التصوير بالقصة من أمجل والقصة النبوية 
  .)٣(يف النفس األساليب و أعمقها أثراً

٣. ة: القصة الغيبي 

                                                           

)، ١٣-١٢رة (صيسد امه، سالشريف احلديث النبوي قصص يف املكان و الزمان بنية )١(
 -نةيقسنط(منتوري  امعةالعريب، ج األدب يف رياملاجست ادةهش للني مقدمة مذكرة
  م.٢٠٠٦- ٢٠٠٥، سنة/ )اجلزائر

 القسمة يف يقرع كتاب: الشركة، باب: هل صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري، )٢(
  .٢٤٩٣) رقم احلديث: ١٣٩/ ٣فيه ( واالستهام

 .٤٩٩- ٤٩٨ ص النبوي، احلديث يف الفين التصوير الصباغ، حممد. )٣(



 الثالثالفصل  
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صميم الغيب، مستمدة من مشاهد  من ووقائع وهي اليت تتناول أحداثاً
اآلخرة، وهي غيب سواء وقعت يف املاضي البعيد أو ستقع يف املستقبل يف اية 

  ال.، كخرب الدجاحلياة، وهي بالنسبة لإلنسان غيب جمهول
  هذه الثالثة أنواع طرحها الرسول املعلم صلى اهللا عليه بأساليب وطرق خمتلفة.و
  .يف مسار وسياق القصص القرآين تسريللقصص النبوية املقاصد و

  :والنبوي الواقعية يف القصص القرآين
يقول الشيخ عمر األشقر: "إن القصص القرآنية واحلديثية متثل الصورة الواقعية 
والعملية اليت ترسم التعاليم القرآنية يف مشاهد نابضة باحلياة، وكثري من الناس يرون 

  .)١("عرفونه من خالل التعاليم اردةاحلق من خالل الواقع العملي أكثر مما ي
  مصادر أخرى للقصص التربوية اإلسالمية:

  كتب السري:   . أ
كسري اخللفاء الراشدين والصخابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، وقصص 

  السلف الصاحل، وألفت يف هذا كتب كثرية.
  الواقع:  . ب

فاحلياة  تربوية اإلسالمية،يعد الواقع املعاش مصدرا من أهم مصادر القصة ال
فكل هذا جمال  ،باألحداث، والبيئات والشعوب والطبائع واحلضارات املختلفة مليئة

  .شرعياً ويتحرى يف هذا أال ختالف أمراً خصب للقصص.
  خصائص القصة التربوية اإلسالمية:

تعرب تعبريا فنيا هادفًا عن حقيقة األلوهية، وحقيقة الكون واإلنسان واحلياة  .١
إلسالمي هلم مجيعا، واملستمد من القرآن الكرمي، من خالل التصور ا

  واحلديث النبوي الشريف.
تقوم يف موضوعاا على املبادئ والقيم واألخالقيات اإلسالمية، اليت ترسخ  .٢

  إليها املريب املسلم. لطفل األهداف التربوية اليت يصبويف املتلقي ا
                                                           

  .١٥، ص١ج(مرجع سابق)، ، صحيح القصص النبوي ) األشقر.١(



 الثالثالفصل  
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نسان املستخلف دف حنو هدف رباين تربوي إسالمي، متمثل يف تربية اإل .٣
  لعمارة األرض، عابداً اهللا سبحانه وتعاىل.

تراعي العناصر الفنية اليت تقوم عليها القصة من حيث البناء العام، واإلطار  .٤
الزماين واملكاين، واألحداث، والشخصيات، وما إىل ذلك، ليحصل 
االنسجام والتكامل بني احملتوى وبني فنية نقله، ومن مث تبلغ األهداف 

  .وةاملرج
تتنوع يف مضامينها، وأنواعها، وأهدافها، وأسلوا، وشخصياا،  .٥

وأحداثها، مراعاًة لألسس االجتماعية للمجتمع املعربة عنه، واألسس 
  .)١(النفسية لألفراد املقدمة إليهم

  لقصص:ل اآلثار التربويةمن 
 راحة للنفس:  .١
وا: "حدثْنا يا رسولَ قالملَّةً ف موسل عليه اهللا ىصل اهللا رسول أصحاب مل أنه يروى

. وقال )٣("})٢(الْقَصصِ أَحسن علَيك نقُص نحناللَّه"، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى: {
  .)٤("تالنووي رمحه اهللا يف بستان العارفني: ".. فهو مما تستريح به النفس إذا ملَّ

 د من خالهلا: تقريب الصورة إىل ذهب املتلقي، وسهولة إيصال املرا .٢
فحني تتطلع النفوس وتتشوق إىل القصص وتنجذب معها، يستغل ذلك من 
املريب أو املعلم إليصال ما يريده من فائدة ونفع بطريقة غري مباشرة. قال املؤلف 
عليه رمحة اهللا: "فال ختلو هذه احلكايات اليت أذكرها إن شاء اهللا تعاىل من فوائد 

                                                           

 بنت هناء ،)مقترح تصور(األطفال  رياض يف وتطبيقاا اإلسالم يف بالقصة التربية)١(
 التربية يف املاجستري درجة لنيل مكمل ) حبث٣٥- ٣٣صاجلفري ( عمر بن هاشم

  هـ.١٤٢٩-١٤٢٨اإلسالمية، يف جامعة أم القرى (مكة املكرمة)، سنة 
 .)٣سورة: يوسف، آية: ( )٢(

  .٥٣ص ،٨جتفسري القرآن العظيم، كثري.  ابن )٣(
  .١٨٦سابق)، صبستان العارفني، (مرجع النووي.  )٤(



 الثالثالفصل  

 ~٦٤ ~ 

التصوير بالقصة من فيف القصص القرآين والنبوي،  لياً. وجند هذا ج)١("ينتفع ا
  أمجل األساليب و أعمقها أثرا يف النفس.

 القصص النافعة الصاحلة هي من اخلري:  .٣
فقد أورد النووي رمحه اهللا تعاىل يف الكتاب حديث: (لَن يشبع املؤمن من 

الصادقة اهلادفة هي من اخلري  فالقصص .)٢()خريٍ يسمعه حتى يكونَ منتهاه اجلنةَ
الذي يسمعه املؤمن، ويزداد هذا اخلري إذا ما كانت القصص مستوحاة من القرآن 

  والسنة، فيحصل أجر التدارس واخلري.
 االنتفاع والفهم:  .٤

قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل: "ومن أوضح ما يكون لذوي 
 يفعل ذلك ومل ينتفع به فال حيلة الفهم: قصص األولني واآلخرين.. فمن مل

  ".)٣(فيه
ورغم التقدم التكنولوجي والتقين احلاصل إال أنه ال يزال للقصة أثرها ووقعها 
يف النفوس. وأعطى هذا التقدم احلادث جماالً أوسع للقصة من خالل عرضها عرب 

الدراما الوسائط املنتشرة واليت تصل إىل فئات كبرية جداً من املتابعني، كاستغالل 
 علمني واملربني االستفادة من هذا العنصر األصيلفيجدر باملواألفالم وما إىل ذلك. 

 ، يف توجيه األبناء والطلبة ملا فيه النفع وحتقيق اخلري.مبا يناسب اهلدف والعصر
واالستفادة القصوى من القصص القرآين والنبوي الذي له أعظم الوقع واألثر يف 

  والتربوية. حتقيق األهداف الدينية
  

                                                           

  (املرجع نفسه). )١(
) ٥٠/ ٥باب: ما جاء يف فضل الفقه على العبادة ( سنن الترمذي أليب عيسى الترمذي، )٢(

  .٢٦٨٦رقم احلديث: 
(مرجع سابق)، ، واإلسالمية العربية التربية أعالم منلدول اخلليج. العريب مكتب التربية  )٣(
  .٢٠٤، ص٤ج
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  لعلم.ل ثانياً: األمانة العلمية صيانةٌ
 تستغرب اليت الفائدة تضاف أن النصيحة : "ومناملؤلف رمحه اهللا تعاىل قال

 فيما وأوهم ذلك أوهم ومن وحاله، علمه يف له بورك ذلك فعل فمن قائلها إىل
 ومل. حال يف له يبارك وال بعلمه ينتفع ال أن جدير فهو له أنه غريه كالم من يأخذه

 لذلك التوفيق تعاىل اهللا نسأل قائلها إىل الفوائد إضافة على والفضل العلم أهل يزل
  .)١("دائما

  األمانة العلمية من اإلميان:
 وعهدهم لأَماناتهِم هم نوالَّذيقال اهللا تعاىل يف وصف املؤمنني: {

  ، فال إميان ملن ال أمانة له.)٢(}راعونَ
. )٣()خانَ اؤتمن كما أن اخليانة من لوازم النفاق فمن آيات املنافق البارزة: أنه (إِذَا

 في وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: (تناصحوا
 سائلُكُم وجلَّ عز اَهللا وإِنَّ ه،مال في خيانته من أَشد علمه في أَحدكُم خيانةَ فَإِنَّ الْعلْمِ،

موي ةامي٤()الْق(.  
  من أشكال األمانة العلمية:

  األمانة يف النقل:
وهذا ما عناه املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف قوله املذكور بداية. وهذا ما يؤكد 

  ويسري عليه البحث يف نقل املعلومات.

                                                           

  .٢٩، ص١ج(مرجع سابق)، بستان العارفني،  النووي. )١(
  ).٨سورة: املؤمنون، آية: ( )٢(
) ١٦/ ١كتاب: اإلميان، باب: عالمة املنافق ( ،صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري )٣(

 .٣٤رقم احلديث: 

)  ٢٧٠/ ١١عكرمة عن ابن عباس  ( –باب: العني  ،م الطربايناملعجم الكبري أليب القاس )٤(
    .١١٧٠١ رقم احلديث: 
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وأجازه ديننا اإلسالمي احلنيف  ،واالقتباس أو النقل موجود منذ القدم
فاحلكمة ضالة املؤمن، فيقتبس اإلنسان وينقل ما يفيده ويسهم فيما يريد إيصاله، 

  ويستدل به.
  النقل الكتايب:  . أ

من أمانة العلم أن ينسب القول ملن قاله والفكرة لصاحبها وال يستفيد من 
موثقة باألسانيد اليت نفسه، وهلذا جند كتب السلف املتقدمني لالغري مث يسند الفضل 

عن طريقها وصلت اآلراء واألقوال يف خمتلف العلوم، ومل يكن اإلسناد يف احلديث 
   أخرى كالتاريخ واللغة واألدب وغريها. وعلوم الدين وحدها بل مشل علوماً

ويكثر يف البحوث العلمية وتعرف  العلمية، بالسرقة ويف الوقت احلايل تعرف
 إىل اإلشارة دون وكلماته أفكاره أو آخر باحث فكارأ الباحث استخدام :بأا
   ما هو باألصل لغريه. نفسه إىل أو الشخص الناقل ينسب الباحث أن أي ،)١(ذلك

  :منها متعددة مظاهر هلا العلمية والسرقة
  ذلك. على تدل عالمة وضع دون حرفياً نقالً واجلمل العبارات نقل .١
  :الترمجة طريق عن السرقة .٢

 الترمجة، طريق عن املعلومات على احلصول ك: سهولةومن أسباب ذل
 كتب عن نقل لو مما احتماالً أقل السرقة اكتشاف مكانيةإ أن الباحث واعتقاد
  عربية.
  :الشاملة السرقة .٣

 أدىن دومنا حبثه يف ويثبتها غريه ليهاإ توصل اليت النتائج الباحث يأخذ وفيها
  البحث. عدادإ عند جهد أدىن يبذل ال الباحث ألن ،خطورة أكثرها تغيري. وهذا

  :والتزييف اخلداع .٤
  الواقع. دنيا يف هلا رصيد ال كاذبة نتائج البحث ذلك تضمني ومن

                                                           

  .٤٠البحث التربوي وكتابة الرسائل اجلامعية، ص. صاحلعبداهللا،  )١(
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  :آخرين باحثني عمل تشويه .٥
 فينسب شخصية مآرب ليحقق غريه حبوث مضمون لتحريف باحث يلجأ قد

  يقولوه. مامل إليهم
  :البحوث تقومي عند املوضوعية عن البعد .٦

 يف الرأي وإبداء البحوث تقومي إليهم يعهد الذين منياحملكِّ بعض لخي فقد
  .)١(للنشر صالحيتها مدى

على  ث لطريقة االقتباس والتوثيق بناًءوقد وضعت قواعد يف العصر احلدي
  منهج البحث املتبع، واملؤسسة العلمية اليت يتبع هلا الباحث.

  العقوبة:
ليس له يسرق وينسب لنفسه شيئاًتبت عقوبات على من يف الوقت احلاضر ر 

ويف اآلخرة له جزاء شديد عند ربه  .كالفصل الدراسي والتشهري... وما إىل ذلك
 السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولَا{يوم تشهد عليه حواسه كما قال تعاىل: 

رصالْبو ادالْفُؤكُلُّ و ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عسومن عقوبة ذلك ما قاله  .)٢(}م
 ،له أنه غريه كالم من يأخذه فيما وأوهم ذلك أوهم املؤلف رمحه اهللا تعاىل: "ومن

  .)٣("حال يف له يبارك وال بعلمه ينتفع ال أن جدير فهو
  :، دون تثبتالنقل حبكي كل ما يسمع  . ب

 ما بكلِّ حدثَي أن كذبا باملرِء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (كفى 
  .)٤()مسع

                                                           

  .٤٢- ٤٠(املرجع نفسه)، ص )١(
  ).٣٦سورة: اإلسراء، آية: ( )٢(
 .٢٩سابق)، صبستان العارفني، (مرجع النووي.  )٣(

 بكلّ احلديث عن النهي:  باب املقدمة، احلجاج، بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٤(
  .)١٠/ ١( مسع ما
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 بِكُلِّ الْحديث عنِ النهيِ باب(ووضع اإلمام مسلم يف صحيحه بابا أمساه:  
 احلديث معىن اول النووي رمحه اهللا يف شرحه لصحيح مسلم: "وأم، يق)سمع ما

 سمعي هفإن ،اإلنسان مسع ما بكل حديثالت عن جرالز ففيها الباب يف يتال واآلثار
 مل مبا إلخباره كذب فقد مسع ما بكل ثحد فإذا .والكذب دقالص العادة يف

  . )١("يكن
وقد وضع اإلمام حمي الدين النووي رمحه اهللا باباً يف كتابه رياض الصاحلني 

وحيكيه)، ووضع فيه رمحه اهللا تعاىل  يقوله فيما التثبت على احلث أطلق عليه (باب
 ما: {تعاىل وقوله )٢(}علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولَا { :تعاىل اهللا قولو، احلديث
 بل علم، به لك ليس ما تتبع وال": أي .)٣(}عتيد رقيب لَديه إِلَّا قَولٍ من يلْفظُ
  ".)٤(عليك وال لك ال يذهب ذلك تظن فال وتفعله، تقوله ما كل يف تثبت

وليس العلم الديين فقط كما يظن  طلق؛امل العلم به والعلم يف اآلية يراد 
 يكذب بأن وشريعته اهللا حبكم يتعلق فيما هذا يكون أن شيء الكثري، ولكن أعظم

وبالقرآن والسنة والتثبت من  .)٥(وسلم عليه اهللا صلى النيب على يكذب أو اهللا على
 إىل رمحه اهللا الذهيب أشار وقدوتأصيل األمانة والنقل، صحة نقلهما بدأ هذا املنهج 

 تبحث وال تفليه ال وأنت بواهيه صحيحه خملوط حديث يف خري "وأي: بقوله هذا
  .)٦("ناقليه؟ عن

ويثق  اخلرب، إليه ينقل فيمن ويتثبت يقول فيما يتثبت واملريب أن اإلنسانفعلى 
كل من اخلرب وصحته، وخاصة أننا يف زمن السرعة وثورة االتصاالت ويرد يف 

                                                           

 .٧٥، ص١ج(مرجع سابق)، احلجاج،  بن مسلم صحيح شرح النووي. املنهاج )١(

  ).٣٦سورة: اإلسراء، آية: ( )٢(
 ).١٨سورة: ق، آية: ( )٣(

  .٥٣٨ص املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري. السعدي) ٤(

 .١٨٦ص ،٦ج(مرجع سابق)، ابن عثيمني. شرح رياض الصاحلني،  )٥(

(مرجع سابق)، من أعالم التربية العربية واإلسالمية، لدول اخلليج. العريب مكتب التربية  )٦(
  .٣٦، ص٤ج
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قد تؤخذ عليه ويتهم بالكذب االت وينتشر بسرعة هائلة. فشىت احلظة جديد يف 
 أَيها يا{يقول احلق تعاىل: يأمث بذلك، وكل ذلك منهج رباين إذ  وما إىل ذلك وقد

ينوا الَّذننْإِ آم اَءكُمج قإٍ فَاسبوا بِننيبوا أَنْ فَتيبصا تمقَو الَةهوا بِجبِحصلَى فَتع 
   .)١(}نادمني فَعلْتم ما

  العقوبة: 
 وال(يقول اإلمام النووي عليه رمحة ربه يف شرحه لصحيح مسلم: "وقوله: 

 اخلطأ كثر مسع ما بكل ثحد أنه: فمعناه) مسع ما بكل ثحيد وهو إماما يكون
 ما بكل ثحد فإذا ، ويقول رمحه اهللا: ""عنه واألخذ عليه االعتماد فترك روايته يف
 يف شرطٌ دالتعم لكن دعمالت فيه يشترط وال.. يكن مل مبا إلخباره كذب فقد مسع

  .)٢("اًإمث كونه
رمحه اهللا  الزهري والكذب واإلخبار دون تثبيت من مهلكات العلم: فعنِ

 وهو فيه الكذب غوائله ومن.. - أي مهلكات-غوائل للعلم إن ": قالتعاىل أنه 
 املؤرخون "ومنهم :املؤرخنيبعض عن رحم اهللا  بكيقول الس، وي)٣("غوائله شر

 ما جمرد نقلوا ورمبا الناس أعراض على يتسلطون ألم هار جرف شفا على وهم
، وينطبق هذا )٤("عدالً عاملاً املؤرخ يكون أن بد فال ،كاذب أو صادق من يبلغهم

  عليهم وعلى غريهم.
  الثبت واالحتياط:

                                                           

 ).٦سورة، احلجرات، آية: ( )١(

 .٧٥، ص١ج(مرجع سابق)، احلجاج،  بن مسلم صحيح شرح املنهاج .النووي )٢(

  .٦٨٤، رقم: ٤٤٢، ص١وفضله، ج العلم بيان ابن عبدالرب، يوسف. جامع )٣(
(مرجع سابق)،  واإلسالمية، العربية التربية أعالم منلدول اخلليج. العريب مكتب التربية  )٤(
  .٩٥، ص٤ج
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 أنس يرويه ابن سريين عليه رمحة اهللا فيقول: "كان وهناك مثال رائع لذلك،
 ففرغ اًحديث موسل عليه اهللا ىصل اهللا رسول عن ثحد إذا عنه اهللا رضي مالك بن
  . وتثبتاً ، احتياطاً)١("موسل عليه هللا ىصل اهللا رسول قال كما أو: قال منه

لعلم إال وأنا وقال اإلمام أبو حنيفة عليه رمحة مواله: "اعلم أين ما نطقت با
٢("المةأعلم أن اهللا تعاىل يسألين عن اجلواب، ولقد حرصت على طلب الس(.  

  األمانة يف التصدر للعلم، واختيار املعلم:
  األمانة يف التصدر للعلم:  . أ

 يذكر له، وال أهالً يكن مل إذا للتدريس ينتصب من األمانة يف العلم: أال
 النيب قال الناس، بني وازدراء الدين يف لعب ذلك يعرفه، فإن ال علم من الدرس

  .)٣()زور ثويب كالبس يعط مل مبا املتشبع( :وسلم عليه اهللا صلى
 عنده ليس مبا راملتكث معناه العلماء قال ويقول النووي رضي اهللا عنه ورمحه: "

، ويقول )٤("بالباطل نويتزي اسالن عند بذلك ريتكثَّ عنده ليس ما عنده أنَّ ظهري بأن
 إىل فلإلشارة زورٍ ثويب قوله يف ثنيةالت حكم ابن حجر رمحه اهللا ورضي عنه: "وأما
 مل مبا غريه وعلى يأخذ مل مبا نفسه على كذب هألن مثنى ياملتحلِّ كذب أنَّ
  .)٥("يعط

 ال به حميطاً علمه من متمكناً ضليعاً يكون وعلى املتصدر للعلم والتعليم أن
السبكي رمحه اهللا  التاج يقول هذا ويف مبادئه، عضب أو جزئياته بعض على يقتصر

                                                           

  .٤٦١: ، رقم٣٤٢، ص١سابق)، ج(مرجع وفضله  العلم بيان جامعابن عبدالرب.  )١(
(مرجع سابق)،  واإلسالمية، العربية التربية أعالم منلدول اخلليج. يب العرمكتب التربية  )٢(
  .١٤٤، ص١ج
) رقم احلديث: ٧/٣٥( صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري كتاب: النكاح، )٣(

٥٢١٩.  
  .١١٠، ص١٤ج(مرجع سابق)، احلجاج،  بن مسلم صحيح شرح النووي. املنهاج )٤(
  .٣١٨، ص٩سابق)، ج(مرجع لبخاري، فتح الباري شرح صحيح اابن حجر.  )٥(
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 يلقيها وجيلس كتاب من ثالثة أو سطرين حيفظ مدرس املنكرات أقبح "ومن :تعاىل
  . )١("للتدريس صاحل غري فهو القدر هذا على إال يقدر ال كان إن فهذا ،ينهض مث

 يالشبل للشخص املتصف بذلك فقد يفتضح أمره، فعن هوان وذلٌّ هذاويف 
 رضي حنيفة أيب ، وعن)٢("هلوانه تصدى فقد أوانه قبل تصدر "من :رمحه اهللا قال

، )٣("بقي ما ذل يف يزل مل حينه غري يف الرئاسة طلب "من :ورمحه قوله عنه اهللا
ويقول ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل: "ومن أدب العم ترك الدعوى ملا ال حيسنه.. ال

 ا ال يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قدمياًوأفضح ما يكون للمرء دعواه مب
  .)٤("وحديثا

 يفقدون احلاضرين ذلك كما عند ابن مجاعة عليه رمحة اهللا: "أن مفاسد وأقلُّ
 املصيب يعرف ال الصدر رب ألن االختالف عند إليه يرجعون من لعدم ،اإلنصاف
دهم شيئاً، وعلى وفيه جتين على طلبة العلم فلم يف .)٥("فيزجره املخطئ أو فينصره

املؤسسة التربوية اليت يتبع هلا إذ يكون غاشاً هلم وال حيقق األهداف املرجوة، وهلذا 
  .)٦(يفيت بعض العلماء كالسبكي وغريه حبرمة راتبه

  :يصلح ال من تدريس قال الشاعر الفايل يف وقد
  املدرس بالفقيه يسمى جهول***  مهوسٍ كل للتدريس تصدر
جملس كل يف شاع قدمي ببيتيتمثلوا ***  أن العلم ألهل قفح  

                                                           

(مرجع سابق)، واإلسالمية،  العربية التربية أعالم من. اخلليج لدولالعريب  التربية مكتب )١(
 . ١٠٥، ص٤ج

 .١٢٦، ص(مرجع سابق)التراث التربوي اإلسالمي يف مخس خمطوطات، نشابه.  )٢(

  (املرجع نفسه). )٣(
بق)، سا(مرجع واإلسالمية،  العربية التربية أعالم نم. اخلليج لدول العريب التربية مكتب )٤(
  .٣٠٧، ص٢ج
  .١٢٧سابق)، ص(مرجع  خمطوطات، مخس يف اإلسالمي التربوي التراثنشابه.  )٥(
بق)، سا(مرجع واإلسالمية،  العربية التربية أعالم من. اخلليج لدول العريب التربية مكتب )٦(
 . ١٠٥، ص٤ج
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  )١()مفلس كل سامها وحىت كُالها***  هزاهلا من بدا حىت هزلت لقد(
  اختيار املعلم:   . ب

 تأخذونَ عمن فانظُروا دين، العلم هذا قال صلى اهللا عليه وسلم: (إنَّ
  . )٢()دينكم

  ذلك:ولقد عين علماء التربية اإلسالمية ذا األمر، فمن 
١. تلمذ على املشايخ واملعلمني، ال من الكتب: احلث على الت 

فالشيخ أو املعلم أو املريب هم من ينقلون العلم والعلوم وحيصل منهم التأديب، 
رمحه اهللا  اإلمام الشافعي ، قالفقط ن تتلمذ يف بطون الكتبوهذا ما ال يتأتى مم

 البلية أعظم حكام"، وقيل: "مناأل عضي الكتب بطون من هتفقَّ "من :عنه ورضي
بأنه رمحه اهللا الصحف، واعتربه ابن مجاعة  من تعلموا الذين الصحيفة" أي متشيخ
٣(املفاسد من أضر(.  

 : لالختيار وضع مواصفات .٢
 عنه العلم يأخذ فيمن اهللا ويستخري النظر ميقد وويل أمره أن طالبل ينبغي

مواصفات هلذا فمنها:  لعلماءمنه، وذكر ا واآلداب األخالق حسن ويكتسب
 وعرفت مروءته، شفقته، وظهرت وحتققت أهليته، كملت نمم أمكن إن "وليكن

 أن على .. وليجتهدتفهيماً وأجود تعليماً أحسن وكان صيانته، واشتهرت عفته،
 من به يوثق من مع وله ،اطالع متام الشرعية العلوم على له ممن الشيخ يكون
  .)٤(ابن مجاعة رمحه اهللا تعاىل ذكراجتماع" كما  وطول حبث كثرة عصره مشايخ

                                                           

 .١٢٧ص سابق)،(مرجع  خمطوطات، مخس يف سالمياإل التربوي التراث) نشابه. ١(

 من اإلسناد أن يف باب: باب املقدمة، احلجاج، بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٢(
  .)١/١٤(  الدين

  .١٦١سابق)، ص(مرجع  خمطوطات، مخس يف اإلسالمي التربوي التراثنشابه.  )٣(
  .١٤٦(املرجع نفسه)، ص )٤(
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لالختيار منها: "العلم الواثق والتخصص  امهرمزي رمحه اهللا أساساًووضع الر
. وغري ذلك مما )١("أمانته العلمية.. –الدقيق مبا يريد الطالب أن يتخصص فيه 

  يطول به املقام.
 سترشاد م:  سؤال أهل العلم املتمكنني الثقات واالاستشارة و .٣

ون طالب العلم على من يصلح للتعليم، فمن ذلك ما كان األئمة الكبار يدلُّ
حنيفة رمحه اهللا: "ما تقول يف األخذ عن سفيان الثوري، قال:  عنه اإلمام أبو سئل

  .)٢("ثقة فاكتب عنه
    ج. األمانة بقول (ال أعلم):

  .-اء اهللا تعاىلإن ش– املضمون التايلجزء من سيتكلم عنها الباحث يف 

                                                           

 سابق)، (مرجع واإلسالمية،  العربية التربية أعالم مناخلليج. لدول العريب التربية  مكتب )١(
   .٤٢ص ،٢ج
  .١٥١، ص١(املرجع نفسه)، ج )٢(
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  .السؤال ثالثاً: مفتاح العلم
روى املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف الكتاب قول عمر بن اخلطاب، وابنه عبداهللا 

رضي اهللا تعاىل عنهما قال: "من رق علمه"، وشرحه رمحه اهللا تعاىل  وجهه رق
  .)١("أي قليالً بقوله: "من استحيا يف طلب العلم كان علمه رقيقاً

 يال يتعلم العلم مستح"كذلك رمحه اهللا تعاىل قول جماهد رمحه اهللا: وذكر 
عم النساء ، وأورد كذلك قول أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها: "نِ)٢("وال متكرب

احلياء أن يتفقَّ نساء األنصار، مل يكن مينعهنهن ٣("ينيف الد(.  
يب صلى اهللا عليه وأورد رمحه اهللا تعاىل حديث عمر املشهور عن حوار الن

  وسلم وجربيل عليه السالم.
  واحلياء يف العلم أكثر ما يكون يف السؤال.

  متهيد:
  لغةً:  احلياء

  .)٤(احلشمة، ضد الوقاحة، وهو االنقباض واالنزواء
  :اصطالحاًاحلياء 

  .)٥(انقباض النفس من شيٍء وتركه حذرا عن اللَّوم فيه
  .)٦()السؤالُ الْعي شفَاُءسلم: (يقول املعلم األول صلى اهللا عليه و

                                                           

  .٩١ص(مرجع سابق)، . بستان العارفني، النووي )١(
  (املرجع نفسه). )٢(
 استعمال استحباب: باب احليض،: كتاب احلجاج، بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٣(

 .٣٣٢: احلديث رقم) ١/٢٦١( الدم موضع يف مسك من فرصة احليض من املغتسلة

  ).١٣٥/ ١٢باب: امليم، فصل: احلاء املهملة ( لسان العرب البن منظور، )٤(
 .٩٤سابق)، ص(مرجع التعريفات، اجلرجاين.  )٥(

 وذم العلم طلب يف واإلحلاح السؤال محد باب: جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب، )٦(
  .٥١٩) رقم احلديث: ٣٧٣/ ١منه ( منع ما
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  :واجلوابالسؤال 
ينبثق من هذا األمر شقان: شق يتعلق باملعلم أو املريب، وشق آخر يتعلق 

  باملتعلم:
  املعلم:األول: 

  على املعلم أو املريب يف هذا أمور، منها:
 حسن اإلنصات لسؤال املتعلم:   . أ

ال املتعلم (جربيل عليه السالم) استمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سؤ
بإنصات حىت فرغ من سؤاله مث أجابه عليه الصالة والسالم. وحسن إنصات املعلم 
للمتعلم "يثمر اجلرأة األدبية وتوارد األفكار وعدم االرتباك لدى املتعلم، فيستطيع 

و ويستطيع أن يواصل العملية التعليمية دون فزع أ صحيحاً أن يرتب أفكاره ترتيباً
هذا لدى املتعلم (جربيل عليه السالم) أن يستمر  ، ولعل ذلك كان دافعاً)١(رهبة"

  األسئلة. مزيد من يف طرح 
ن يالزم االنصاف يف حبثه وخطابه ويسمع أوقال ابن مجاعة رمحه اهللا: "

حرم ع عن مساعه فيوال يترفَّ ،ن كان صغرياًإو السؤال من مورده على وجهه
  .)٢("الفائدة
 للمتعلم بأن يفضي مبا يف نفسه، والرفق به:  السماح   . ب

ترك صلى اهللا عليه وسلم الفرصة للمتعلم (جربيل عليه السالم) أن يفضي 
ى اهللا عليه السالم على كثرة أسئلته، ولعلَّا يف نفسه من أسئلة، فلم يعنفه صلَّعم 

قال  ة فترك الفرصة للمواصلة.احلبيب صلى اهللا عليه وسلم وجد األسئلة مهم
 بالسائل يرفق أن للعامل ينبغي هأن وفيهمحه اهللا تعاىل يف شرح احلديث: "النووي ر

  .)٣("منقبض وال هائب غري سؤاله من ليتمكن منه ويدنيه
                                                           

 .٨٦من أساليب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التربية، ص .العامر، جنيب )١(

  .١٢٤سابق)، ص(مرجع  خمطوطات، مخس يف اإلسالمي التربوي التراثنشابه.  )٢(
  .١٦٩، ص١١ج(مرجع سابق)، النووي. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  )٣(
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  ج. اختبار الطلبة واملتلقني: 
بعنوان: (باب طرح اإلمام املسألة  البخاري رمحه اهللا يف صحيحه باباً جعل

وأخرج فيه حديث ابن عمر رضي اهللا  ،دهم من العلم)على أصحابه ليخترب ما عن
أراد أن يستثري النيب صلى اهللا عليه وسلم . فهما عن الشجرة اليت تشبه املؤمنعن

 ما حوهلم، ويشركهم معه يف البحث دفائن ما عندهم ويلفتهم إىل مالحظة
   والتفكري وخيترب فهمهم.

  د. استخدام األسئلة إلثارة االنتباه: 
  .ما استخدمها الرسول املعلم صلى اهللا عليه وسلم وما أكثر

  لذلك: اآلثار التربويةومن 
 عند طرح السؤال يثار انتباه املستمع حنو اإلجابة:  .١

حنو السؤال املطروح، فال تنشغل حواسه  املستمع أن حنصر فكر نستطيعوذا 
انتباه قبل بكليته على السؤال، وعندئذ ينجح املتحدث يف توجيه بشيء آخر، وي

  املستمع حنوه، ويتفتح ذهنه ويتشوق ويشعر بعظمة وأمهية ما خيربه به.
ففي حديث أيب بكرة رضي اهللا عنه خبطبة الوداع: "خطَبنا النيب صلَّى اُهللا 

، ورسولُه أعلَمعليه وسلَّم يوم النحرِ، قالَ: (أتدرونَ أي يومٍ هذَا) . قلنا: اُهللا 
حىت ظَن كَتفس ها أنقالَن ،هبغريِ امس يهمسيا: بلَى، قالَ: سقلن (ِحرالن يوم أَلَيس) :

 ،هبغريِ امس يهمسيس ها أننحىت ظن كَتفس ،أعلَم ا: اُهللا ورسولُهقلن .(شهرٍ هذَا؟ أي)
هذَا. قلن بلد ا: بلى، قالَ: أيقلن .(؟ذو احلجة أليس) :َفقال ،لمأع ا: اُهللا ورسولُه

فسكت حىت ظننا أنه سيسميِه بغريِ امسه، قالَ: (أليست بالبلْدة احلرامِ). قلنا :بلَى، 
قالَ: (فإنَّ دماَءكُم وأموالَكُم عليكُم حرام، كحرمة يومكُم هذَا.. أال هلْ بلَّغت؟). 

..١("قالوا: نعم(.  

                                                           

كتاب: احلج، باب: اخلطبة أيام مىن  ،عبداهللا البخاري صحيح البخاري أليب )١(
 .١٧٤١رقم احلديث:  .)٢/١٧٦(
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 التفخيم به أراد والتفسري والسكوت السؤال هذامحه اهللا: "قال النووي ر
 عن وسلم عليه اهللا صلى سؤاله، وقال القرطيب رمحه اهللا: ")١("والتنبيه والتقرير

 عليه وليقبلوا فهومهم الستحضار كان منها، سؤال كل بعد وسكوته الثالثة
   .)٢("عنه خيربهم ما عظمة وليستشعروا بكليتهم

 عل املستمع متحديا للمتكلم: إثارة السؤال جت .٢
وهذا التحدي هو الذي نطلق عليه التسابق واملنافسة يف اكتساب املعلومات، 

لالستماع لألسئلة املطروحة، وذا يكون  فلعل املستمع لديه إجابة، فتجده متشوقاً
  .)٣(بني املتحدث واملستمع التفاعل مستمراً

 اإلقناع: إثارة السؤال تكسب قوة يف الربوز والفهم و .٣
ستنكر ظاهرها، وحنو هذا ما كان يلقيه صلى اهللا عليه وسلم من عبارات ي

ن املعىن من املفهوم اخلاطئ هلا فيتمكَّ حاًليسألوا عن املراد منها، فيأيت اجلواب مصح
 أَو ظَالما أَخاك (انصر، كما يف قوله عليه الصالة والسالم: نيفضل متكأالنفس 

 :قَالَ ظَالما؟ ننصره فَكَيف مظْلُوما، ننصره هذَا اللَّه، رسولَ يا: قَالُوا مظْلُوما)،
  .)٤()يديه فَوق تأْخذُ

وقس على ذلك لو قال صلى اهللا عليه وسلم: الغيبة: أن تذكرون أخاك مبا يكره. 
  . )٥()وبني (أتدرون ما الغيبة؟..

 :شكلةيكسب فكر املستمع حبكة أو م .٤

                                                           

  .١٦٩، ص١١ج(مرجع سابق)، النووي. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  )١(
  .١٥٩، ص١سابق)، ج(مرجع فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر.  )٢(
 .١٤٦سابق)، ص(مرجع  التربية، يف سلمو عليه اهللا صلى الرسول أساليب منالعامر.  )٣(

كتاب: املظامل والغصب، باب: أعن أخاط  صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري، )٤(
  .٢٤٤٤) رقم احلديث: ١٢٩-١٢٨/ ٣ظاملا أو مظلوما (

باب:  الرب والصلة واآلداب،: كتاب احلجاج، بن مسلم احلسن أليب مسلم صحيح )٥(
  .٥٤: احلديث رقم) ٢٠٠١/ ٤( حترمي الغيبة
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وهذه صورة  ،قبل أن يغادر مكانه جتعله يف شغل شاغل يود أن يعرفها عاجالً
تعليمية مباشرة وسريعة الكتساب املعلومة مع وجود االستعداد الكامل الستقرارها يف 

  .)١(الذهن
  املعلم واإلجابة على السؤال:

 سؤال السائل، وعدم احلياء من االستفهام:  ا جييب حىت يفهم جيداًألَّ .١
فقال: ال ترد  قال ابن عبد الرب رمحه اهللا: "أوصى حيىي بن خالد ابنه جعفراً

حىت تفهم كالمه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كالمه إىل غريه،  على أحد جواباً
ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه وال تعجل باجلواب قبل االستفهام، وال تستح أن 

  .)٢("م محقتستفهم إذا مل تفهم فإن اجلواب قبل الفه
 إذا مل يكن يعرفها: (ال أدري) االعتراف باجلهل باملسألة  .٢

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: جاَء رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّه، أي البقاعِ 
خري؟ قال: (ال أدري). فقالَ: أي البقاعِ شر؟ قالَ: (ال أدري). قال: فأتاه جربيلُ 

ه عليه وسلَّم: (يا جربيلُ، أي البقاعِ خري ؟) قالَ : ال أدري . فقالَ النبِي صلَّى اللَّ
  .)٣("قال: أي البقاعِ شر ؟ قال: ال أدري..

 أن يعلم ال عما ئلس إذا وغريمها واملفيت للعامل ينبغيقال النووي رمحه اهللا: "
 .)٤("علمه ووفور وتقواه ورعه على به يستدل بل ينقصه ال ذلك وأن أعلم ال يقول

وهناك الكثري من األمثلة للصحابة الكرام وكبار التابعني والعلماء جييبون بـ(ال 
  أدري).

                                                           

  .١٤٧سابق)، ص(مرجع  التربية، يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول أساليب منالعامر.  )١(
، سابق)(مرجع واإلسالمية،  العربية التربية أعالم منلدول اخلليج. العريب مكتب التربية  )٢(
 .٣١٠ص ،٢ج

 وذم العلم طلب يف واإلحلاح السؤال محد باب: جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب، )٣(
  .١٥٥٠) رقم احلديث: ٨٢٦/ ٢منه ( منع ما

  .١٥٨، ص١ج ،)سابق مرجع( احلجاج، بن مسلم صحيح شرح املنهاجالنووي.  )٤(
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 إعادة اإلجابة إذا علم أن هناك من يستحيي من الطالب لقول مل أفهم:  .٣
قال ابن مجاعة رمحه اهللا: "فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار اإلصابة يف 

واملعىن بطرح املسائل أن الطالب  .يف إعادته لهومن مل يفهمه تلطف  ،جوابه شكره
رمبا استحى من قوله مل أفهم إما لرفع كلفة اإلعادة على الشيخ أو لضيق الوقت أو 

  .)١("حياء من احلاضرين أو كيال  تتأخر قراءم بسببه
  :املتعلمالثاين: 

  عند السؤال:طالب العلم لينبغي 
 : علمياً ترتيب األسئلة ترتيباً .١

جربيل عليه ف، وموضوعياً علمياً املتعلم أن تكون أسئلته مرتبة ترتيباًب فحري
السالم (املتعلم) أجاد يف تنظيم وترتيب األسئلة، فقد سأل األسئلة: (أخربين عن 

وهذا الترتيب يسمى ترتيب  ،اإلسالم؟ عن اإلميان؟ عن اإلحسان؟ عن الساعة؟)
  .)٢(االنتقال التعليمي من الكل إىل اجلزء

 ين يف طرح األسئلة وعدم طرحها مجيعا كدفعة واحدة: التأ .٢
يف طرح األسئلة، فكان يطرح السؤال  جند املتعلم (جربيل عليه السالم) متأنياً

مث يسكت النتظار اإلجابة، وبعدما يفرغ املعلم صلى اهللا عليه وسلم من اإلجابة 
علم الفرصة يعطي امل سؤاالً يطرح السؤال الثاين وهكذا. وطرح األسئلة سؤاالً
  الكافية للتفكري واإلجابة عن السؤال على أكمل وجه.

 حسن االستماع بعد أن يطرح سؤاله:  .٣
على املتعلم أن يتحلى حبسن اإلصغاء بعد أن يطرح سؤاله، فال يقاطع املعلم 

وجد املتعلم يف نفسه الوقار أثناء إجابته، وهذا من حسن أدب جملس العلم، حيث ي
  هذا ما كان من جربيل عليه السالم.واهليبة للمعلم، و

 قصر السؤال:  .٤
  على املتعلم أن يطرح األسئلة خمتصرة، ومن فوائد ذلك:

                                                           

  .١٣١سابق)، ص(مرجع التراث التربوي اإلسالمي يف مخس خمطوطات، نشابه.  )١(
  .٨٩)، صسابق جعمر( التربية، يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول أساليب من العامر. )٢(
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  .كامالًاستيعاب املعلم للسؤال   . أ
يف طرحه واستيعاب  ألخذ وقتاً االستفادة من الوقت، فلو كان طويالً  . ب

 املعلم.
 وضوح السؤال:  .٥

غري املفهومة وهكذا كانت من الكلمات  سليماً جيب أن يكون السؤال واضحاً
  أسئلة املتعلم (جربيل عليه السالم).

 طرح أسئلة ذات فائدة:  .٦
طرح املتعلم (جربيل عليه السالم) أسئلة ذات فائدة عظيمة، واألسئلة ذات 
الفائدة جتعل املعلم التربوي يستعد لالستزادة منها لفائدا العظيمة كما فعل 

بة أسئلة جربيل عليه السالم. وكما بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند إجا
  .)١(أن يكون السؤال لالستيضاح والتفقه ال للتعنترمحه اهللا الرامهرمزي 

 السؤال لتعم الفائدة:  .٧
 حضر ملن ينبغيقال النووي رمحه اهللا يف شرح حديث جربيل عليه السالم: "

 هو يسأل أن عنها يسألون ال مسألة إىل حاجة الس بأهل علم إذا العامل جملس
  .)٢("للجميع  اجلواب ليحصل عنها
 ويعرفه:  عدم تكرار سؤال ما يفهمه .٨

اهللا:  رمحه. قال الزهري املعلم دون طائل يرجتىيضيع الزمان ورمبا اضجر ألنه 
  .)٣(""إعادة احلديث أشد من نقل الصخر

  
  

                                                           
 سابق)،(مرجع واإلسالمية،  العربية التربية أعالم منلدول اخلليج. العريب التربية  مكتب )١(
  .٤٥ص ،٢ج
  .١٦٠، ص١ج(مرجع سابق)، النووي. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  )٢(
  .١٥٦سابق)، ص(مرجع خمطوطات،  مخس يف اإلسالمي التربوي التراثنشابه.  )٣(
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  عدم اإلحلاح يف اجلواب، وال يصحح يف احلال: .٩
يلح عليه، وإن أخطا يف اجلواب فال يرد يف  "وإذا سكت الشيخ عن اجلواب مل
  . )١(احلال عليه" قاله ابن مجاعة رمحه اهللا

 أال يستحي من سؤال ما مل يفهم:  .١٠
يستحي من سؤال ما أشكل عليه، وتفهم ما مل يتعقله بتلطف  على طالب العلم أال

  .املضمون املذكور بداية القول عائشة رضي اهللا عنه ،وحسن خطاب وأدب وسؤال
عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت: "يا رسولَ اِهللا، إنَّ اَهللا ال يستحيِي من احلق، و

  .)٢("فهل على املرأة الغسلُ إذا احتلَمت؟..
  :قال بشار بن برد

  اجلَهلِ على السكوت طُولُ العمى تمام*** وإمنا  السؤالِ طولُ العمى شفاء
٣("ال ظهر نقصه عند اجتماع الرجالوجهه عند السؤ وقد قيل: "من رق(. 

  .)٤(السؤال هو سر تفوق الطالب على أقرانه أنَّرمحه اهللا، ويعترب الرامهرمزي 
 عدم احلياء من قول مل أفهم:  .١١

وكما ال ينبغي للطالب أن ال يستحي من السؤال فكذلك ال يستحي من قوله 
لة واآلجلة. أما العاجلة مل أفهم إذا سأله الشيخ ألن ذلك يفوت عليه مصلحته العاج

لة ومعرفتها.. واآلجلة سالمته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق. أفحفظ املس
  . )٥("قال اخلليل: مرتلة اجلهل بني احلياء واألنفة

  

                                                           
  .١٦٦جع نفسه)، ص(املر )١(
 آدم كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خلق صحيح البخاري أليب عبداهللا البخاري، )٢(

  .٣٣٢٨) رقم احلديث: ١٣٢/ ٤وذريته ( عليه اهللا صلوات
 .١٦٦مرجع السابق)، ص(خمطوطات،  مخس يف اإلسالمي التربوي التراثنشابه.  )٣(

 سابق)،(مرجع  واإلسالمية، العربية التربية مأعال منلدول اخلليج. العريب التربية  مكتب )٤(
 .٤٥ص ،٢ج

  .١٦٧-١٦٦ص سابق)،(مرجع  خمطوطات، مخس يف اإلسالمي التربوي التراثنشابه.  )٥(
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سن السؤال:ح  
 احلسن السؤال أن على داللة) دينكم يعلمكم( قوله يفجاء يف فتح الباري: "

 مساه فقد ذلك ومع السؤال سوى منه يصدر مل ربيلج ألن ،وتعليماً علماً يسمى
  .)١("العلم نصف السؤال سنح قوهلم اشتهر وقد ،معلماً

  فوات كثري من العلم:حرمان احلياء و
ت على ي يف طلب العلم والسؤال بغري وجه مشروع، فسيفوالذي يستح

من داية: "اهللا يف القول املذكور ب نفسه الكثري والكثري، وكما قال املؤلف رمحه
، وكذلك قول جماهد رمحه )٢("أي قليالً استحيا يف طلب العلم كان علمه رقيقاً

. فليحرص طالب العلم على السؤال )٣("وال متكرب ال يتعلم العلم مستحٍ"اهللا: 
  ومتابعة املعلم وسؤاله لكي ال يفوته الكثري.

                                                           

  .١٢٥، ص١سابق)، ج مرجع(فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر.  )١(
  .٩١ص(مرجع سابق)، . بستان العارفني، النووي )٢(
  (املرجع نفسه). )٣(
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  املبحث األول: األسرة.
  قية.التطبيقات التربوية للمضامني األخال

  : الغضب من مفاسد األخالق.أوالً
  من املعينات والتطبيقات يف البعد عن الغضب:

ا املضمون وهو القدوة هي اخلطوة األوىل واملهمة يف حتقيق اهلدف من هذ •
  ختفيف الغضب وحدته من الوالدين وضبط النفس.

من خالل االجتماعات األسرية، وخاصة اليت تتلو حدوث موقف من أحد  •
عن الغضب ما هيته أبناءهم يه غضب، يتحدث األبوان مع األبناء ف

وخطورته على اإلنسان ومن حوله، وكيف أن الشيطان حيقق الكثري من 
 أغراضه أثناء غضب اإلنسان. 

االستعانة بالتقنية احلديثة من خالل الصور واملرئيات كيف أن الغضب يؤثر  •
 على ضغط اإلنسان وعلى عضالته ووجهه.

عند أحد األبناء يهدئه الوالدان ويرشداه إىل العالج النبوي يف فترة الغضب  •
 يف ختفيف الغضب كالوضوء وغريه. 

وختفيض الضغوط اليت عليهم ومعرفة أسباب غضبهم  األبناءاالقتراب من  •
لتناقش معهم، حىت ال يصبح الغضب هو  أو كتابياً وتوترهم شفهياً

 متنفسهم وطريقتهم.

من ميلك نفسه عند الغضب لفترة معينة، وحتدد  إقامة مسابقات بني األبناء، •
هلا جوائز، وهذا بعد بيان أجر اهللا العظيم ملن يكظم غيظه، وبيان أن 

 الرجولة والقوة هي بامتالك النفس عند الغضب.  
  .اإلسالم خلق من البهائم ذبح يف اإلحسان: ثانياً

   اإلحسان يف ذبح البهائم:
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، ويؤخذ ائمرعة أو غريها مما يكون ا رحلة إىل مز خيصص الوالدان يوماً •
وتبني هلم األبناء حنوها ويبني هلم أن هذه البهائم أرواح حتس وتشعر. 

 اإلسالمية يف التعامل معها. اآلداب

  حبسب سن االبن ميكن أن يؤخذ ملكان ذبح البهائم ويرى كيف يتم ذلك. •
ة املتعلقة اإلسالمياستخدام الوسائل احلديثة يف بيان أحكام القصاص  •

 باإلنسان، وتوضيح الطرق والوسائل السليمة.
، وبيان بيان زيف وغلط ما متارسه وتبثه بعض اجلماعات املنتسبة لإلسالم •

 أسباب االحنراف باألدلة والرباهني.
  

  التطبيقات التربوية للمضامني التعليمية.
  أسلوب تعليمي جاذب. لقصة: اأوالً

سنة مبا حيقق اهلدف، ألن قصص القرآن بقصص القرآن وال االستعانة أوالً
والسنة هلا وقع وفيها بالغة ال توجد بغريها، ومن مث يلجأ إىل باقي القصص املدونة 

  وذلك بعدة أمور منها: القدمية واحلديثة. 
استغالل االجتماعات واجللسات العائلية وجتمع األبناء وخاصة الصغار يف  •

يه على شيء معني، مع مراعاة قص القصص إلبراز قيمة أو خلق أو التنب
 األعمار. 

أن  -إن كانت لديهما امللكة–ومن ميزات القصص أنه باستطاعة الوالدين  •
  حييكا قصة من أنفسهم تناسب موقف معني حدث من أبنائهم.

ويف الوقت الراهن ميكن أن تعرض القصة كشيء مرئي كاألفالم، وأفالم  •
شاهدها األسرة وجيتمعون عليها الرسوم املتحركة، واملسلسالت اهلادفة، وت

مع مراقبة الوالدين، وحتقق الغرض منها بشكل أكرب، كوا تشاهد وتسمع 
 . يف آن معاً
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باالستعانة بربامج  -بقدر بسيط–وميكن لألسرة أن تنتج مثل هذه األمور  •
وتقنيات الكمبيوتر وهي متوفر كربامج املونتاج ويظهروا عمال جيدا 

  خيصهم.
  نة العلمية من صيانة العلم.ثانياً: األما

سواء شفهيا أو حتريريا أن  بنائهمأل على الوالدين حينما ينقلون كالماً •
إىل شخص  ينسبوا القول لصاحبه، وال حيرفوا فيه. وال ينسبوا كالماً

ويكذبوا فيه، ويعظم هذا األمر فيما يتعلق بكالم اهللا وكالم رسوله صلى 
بناء اكتشاف ذلك مع تطور الوسائل خاصة أنه ميكن لأل اهللا عليه وسلم.

  احلديثة.
 ،األحاديث الشريفةالنقل وخصوصا لآليات القرآنية ويف  الدقة تعليم األبناء •

كالدرر السنية.  واالستعانة بالتطبيقات املوثوقة واملتوفرة عرب التقنية احلديثة
أن  النصوص الشريفةمن  يكونوا متأكدين متاماً ويعلم اآلباء األبناء إن مل

  يقولوا: أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم، ومثل هذا يف باقي األمور.
من يقوم بتعليمهم  بنائهمألمن باب األمانة العلمية أن ينتقي الوالدان  •

وتربيتهم، فيتحرون من هو أهل لذلك علما وخلقا، وال يضعوم مع أي 
 أفضلها من حيث الكادر الذي -ما أمكن–شخص. فيتحروا من املدارس 

إىل حلق حتفيظ القرآن أن يتحروا عن املعلم أبناءهم فيها، وإن أرسلوا 
  .للمرتلاملختص، وكذا إن جلبوا مربيا 

  .السؤال ثالثاً: مفتاح العلم
بإجابة ما يسأله األبناء برفق  الوالدان قومللسؤال، وي لألبناءفتح اال   •

حثون على من أن مينعوا من هذا فيب وتلطف وحرص على تعليمهم، بدالً
  للثقة.  أهالً ناإلجابات من أشخاص آخرين وقد ال يكونو

يكثر عند صغار السن واملراهقني األسئلة، وتكون أحيانا أسئلة غريبة أو  •
حمرجة، وهذا من طبيعة سنهم لتنامي الفضول عندهم. فعلى الوالدين أن 
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يكون لديهم القدرة على اإلجابة على مثل هذه األسئلة بطريقة مناسبة 
األسئلة اليت  هومن هذ. اجلواب معلقاً ا، وال يتركونللسن. فال يكذبو

يستحيا من عرضها وخاصة ما يكون من طرف اإلناث، فاألم عليها أن 
وإن مل يكن فيجيب األب ويتعرض له هنفساجلنس من  اتتوىل األمر كو ،

  تعريضا تفهمه البنت وال يصرح.
• ذا ا ال، واالطالع على التربية االطالع على ما كتبه املختصون

 وحضور دورات تدريبية... وغري ذلكاإلسالمية والتعامل مع هذه األمور، 
  لتنمية مهارات احلوار واإلجابة لدى الوالدين.

  وتطبيق ذلك عملياً. ،آداب السؤال وكيف يكون تعليم •
لبعض األمور وعند حدوث بعض  األبناءثارة وشد انتباه اإل استخدام •

كسام معارف وقيم جديدة، ويكون هذا عن طريق سؤاهلم، املواقف، وإ
فعلى سبيل املثال عندما يكونون يف رحلة إىل املدينة املنورة يسألوم ملاذا 

هل تشد ؟ أين يوجد قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلمنسافر للمدينة؟ 
  ؟... وهكذا.الرحال لغري املدينة املنورة
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  املبحث الثاين: املدرسة.
  قات التربوية للمضامني األخالقية.التطبي
  : الغضب من مفاسد األخالق.أوالً

ينبغي عند سلوكه مسلك التعليم أن يعي أنه سيواجه  الكادر التعليمي  •
نمي الكثري من العقبات ومن الطالب خمتلفي الطبائع والبيئات، فعليه أن ي

وير نفسه ويطورها لكبح مجاح غضبه، من خالل الدورات التدريبية والتط
  الذايت.

القدوة يف ذلك أمام الطالب، بتمالك األعصاب وحسن التصرف، كوا  •
 أكثر الوسائل تأثرياً عليهم.

للطالب ما هو الغضب،  ونيبينيف دروسه واملرشد يف استشاراته فاملعلم  •
 وما هي آثاره السلبية، وكيف تعاجل بالعالج النبوي اإلسالمي. 

داخل املدرسة وخارجها، وكذلك  االستعانة ببعض القصص اليت حدثت •
االستعانة بعض املرئيات اليت تسجل أحداثا حقيقة أو ممثلة ألناس أضر م 
الغضب. وأيضا االستفادة من الوسائل احلديثة ببيان أثر الغضب على جسم 

وذلك من خالل تفعيل احملاضرات والفعاليات  اإلنسان كالضغط والوجه.
  يت تقام داخل املدرسة.واألنشطة كاإلذاعة الصباحية ال

مسابقة بني  ةإقامدية تتمحور حول هذا املوضوع. وق لوحات إرشايتعل •
أو  الطالب يف كل فصل عمن ميلك نفسه، فال يغضب وال حيدث شجاراً

  مشاكل.
  .اإلسالم خلق من البهائم ذبح يف اإلحسان: ثانياً

 الشرعية رحلة للطلبة لزيارة أماكن تربية البهائم وزيارة املساخلص يختص •
لبيان كيفية التعامل مع العجماوات حسب  -حسب سن الطلبة–املعتمدة 

  الشرع احلنيف.
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وسائل التقنية احلديثة يف الشرح والبيان فيكون مرئياً يسهل ال توظيف •
  .استيعابه

التوجيه وبيان أحكام اإلسالم فيما جيري على أيدي بعض اجلماعات من  •
ضرات واألنشطة واإلذاعة الصباحية القتل الغري شرعي، من خالل احملا

 واستخدام التقنية يف املرئيات لبيان خطأ ذلك وتصحيح املفاهيم. 
 

  التطبيقات التربوية للمضامني التعليمية.
  أسلوب تعليمي جاذب. لقصة: اأوالً

بغض النظر عن املادة اليت يدرسها، فالقصة  دروسالداخل توظيف القصة  •
كلها. ومن أجلِّ القصص اليت حيكيها ويوظفها  تناسب أغلب املواد إن مل يكن

ما ورد يف الكتاب والسنة لقوة بالغتهما وعظيم أثرمها، ويستعني بعد ذلك 
بالقصص املروية واملدونة، أو يلجأ إىل تأليف قصة من نسجه تناسب ما هو 

  فيه.
الوسائل التكنولوجية احلديثة تسهم يف إيصال القصص بشكل استخدام  •

 ، أو أفالماًفيعرض املعلم من خالل أجهزة العرض أفالماً أكرب وأوسع،
متحركة هادفة ضمن الضوابط الشرعية. ومن أمثلة ذلك يف درس التاريخ 

يروي  أنتج هلذا الغرض هادفاًكرتونياً  عن فتح القسطنطينية يعرض فلماً
سترسخ يف أذهان الطلبة أفضل من وبأسلوب رائع ومجيل،  فتحالقصة 

ات فقط. ومن املمكن أن يكون هذا يف حصص النشاط أو سردها كمعلوم
  الفراغ أو يرسلها كرسائل عرب وسائل التواصل ووفق ما يتاح. 

على املسؤولني عن التعليم أن خيصصوا جزءا من املخصصات إلنتاج أمور  •
كهذه وخاصة للمرحلة االبتدائية، وهذا أمر متوفر وليس بعسري. وميكن 

ا بنفسه أو االستعانة مبن يتقن هذه الربامج فيعد للمعلم أيضا أن يقوم ذ
 منها ما يريد.
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  ثانياً: األمانة العلمية من صيانة العلم.
بيان كيفية التأكد والوثيق من القرآن الكرمي والسنة النبوية من خالل  •

 الكتب املعتمدة وذلك بزيارة مكتبة املدرسة أو املكتبة العامة.
والتطبيقات احلديثة وبيان املوثوق منها يف  بيان كيفية التعامل مع الربامج •

 استخراج النصوص واالستشهاد ا وتوثيقها.
بيان خطر وشناعة الكذب وخصوصاً يف النصوص الشرعية القرآنية  •

 واحلديثية، من خالل الدروس واحملاضرات واألنشطة واللوحات.
من خالل بعض  على كيفية النقل واالقتباس كتابياًالطالب  تدريب •

 ة وكيفية التوثيق.حواجبات ويرشد للطريقة العلمية الصحيال
. فتوضع وخلقياً وعلمياً أال يتصدر للتدريس إال من هو أهل له دينياً •

اآلليات والوسائل اليت ميتحن فيها املعلم قبل دخوله سلك التعليم، ألنه 
  مؤمتن على أبناء املسلمني.

  .السؤال ثالثاً: مفتاح العلم
ريب أن يفتح اال لألسئلة والنقاش مع الطالب، وأن ينصت املعلم املب جيدر •

، وأن ألسئلتهم وال حيجر على نوع معني، وأن يفهمها جيدا قبل اإلجابة
–إفادم، وال ميل من إعادة اجلواب  ىجييب بلطف ينم على حرصه عل

  إذا مل يفهمه بعض الطالب. -بقدر معني
هلم، يقوم بسؤاهلم بعض  اه وأعطاهليتأكد املعلم من استيعاب الطالب ملا ألق •

ما دار يف الدرس. ويستخدم السؤال كذلك كوسيلة من وسائل عاألسئلة 
ويكون –فمن أمثلة ذلك أن يسأل الطالب  .إيصال املعلومة إىل الطالب

أتدرون من الغائب؟ فسيستغربون لوجودهم مكتملي  -احلضور مكتمال
عقله وروحه. أو يسأل أسئلة العدد فيجيب بأنه الذي حيضر جبسمه ويغيب ب

تتعلق بالدرس، كأن يكون لديه درس يف القرآن الكرمي يف سورة الرمحن 
  ويسأل أتعلمون ماهي عروس القرآن؟... وغري ذلك.
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أال يستحيي من قول ال أعلم إذا مل والكادر التعليمي على املريب واملعلم  •
لسن أو غريه يكن يعرف اإلجابة، وإذا استفسر أحد الطالب سواء صغري ا

كيف ال يعلم وهو مدرس، فيجيبه بأن هذا من اإلنصاف بأال جييب إال مبا 
يعرف وأن هذا هو منهج ديين رباين نبوي حيث قاهلا صلى اهللا عليه وسلم 

. فإذا ء الراشدون والصحابة وأئمة السلفوهو أعلم البشر، وقاهلا اخللفا
ول للمعلومة يف أجاب بغري علم سيكتشف الطالب ذلك مع سهولة الوص

  العصر احلايل.
فعليه أن يتقبل هذا األمر  ،بعض األسئلة احملرجةأو املرشد لوقد يواجه املعلم  •

ويتعامل معه مبقتضيات املوقف، وال يقمع السائل. فإن كان السؤال من 
يسألونه أين  فمثالً ،الصغار أجام بتلميح يناسب سنهم وال يكذب عليهم

سماء بعيد عنا ولكنه يرانا... وهكذا. وعند من هم اهللا؟ فيجيب اهللا يف ال
ورمبا عن قصد وخاصة السياسية  إحراجاًأكرب سنا قد يسألون أسئلة أكثر 
وال ينفعل فيجيب أو يتكلم مبا قد يؤخذ  منها، فعلى املعلم أن يكون ذكياً

عليه، ولكن يتحدث بعموم. كأن يسألونه ملاذا ال جناهد يف فلسطني؟ 
حقق النصر، منها أن نبدأ بأنفسنا فهل يت هاألجل  سنناًفيجيب بأن هللا

تواظب على الصلوات مجاعة؟ وهل تتعلم العلم هللا ولنفع األمة؟ وماذا 
قدمت ألسرتك وجمتمعك؟ لتنطلق إىل مستوى أعلى وهو األمة؟...وغري 

  ذلك. فعليه أن يطور قدراته ويقرأ وحيضر دورات تدريبية يف هذا اال.
 للمدرسةصر كثرت وسائل التواصل وقربت املسافات، فيمكن ويف هذا الع •

االستفادة من هذا بتأسيس جمموعة على موقع الفيس بوك أو تطبيق واتس 
. والنقاش لطرح األسئلة اًأب على سبيل املثال، ويضع هلا ضوابط وأوقات

  وميكن وضع صندوق يف املدرسة هلذا الغرض.
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  اخلامتة:
بعد أن مت حبمد اهللا تناول فصول البحث، والتعرف على ترمجة اإلمام النووي 
رمحه اهللا، واستنباط املضامني العقدية، واستنباط املضامني األخالقية، واستنباط 

جتدر اإلشارة إىل عرض  قها على األسرة واملدرسة.يلتعليمية، وتطباملضامني ا
  ج، مث التوصيات اليت يوصي ا الباحث، يلي ذلك بعض املقترحات.النتائ

  
  نتائج البحث:

اإلمام حمي الدين اهتمام علماء السلف بالتربية تدويناً وممارسة، ومنهم  .١
 .هـ٦٧٦هـ واملتوىف سنة ٦٣١النووي رمحه اهللا املولود سنة 

وجاء أسلوبه صاحل للعامة واملبتدئني يف طلب العلم،  كتاب (بستان العارفني) .٢
 وعدم التعمق. والنقل واالختصار وحمتواه يف هذا السياق من حيث التنوع 

 االهتمام باللغة وسالمة األلفاظ يف الكتاب من قبل املؤلف رمحه اهللا.  .٣
 وغريها.وتعليمية... أخالقية يوجد يف الكتاب مضامني  .٤
 بيعيةالغضب، إذ به يتحول اإلنسان عن حالته الطلألخالق مفسدات ومنها  .٥

 ويدخل الشيطان الستغالل هذه احلالة.
البهائم العجماوات أمر اإلسالم باإلحسان يف ذحبها والرفق بذلك، فكيف  .٦

 اإلنسان الذي يعقل!
 جاذبيتهتلقي األحكام واملعلومات من خالل القصة احملكية أو املشاهدة له  .٧

 ووقعه على النفس.
 العلم عدم السؤال.شيء مفتاح، ومفتاح العلم السؤال، وضياع لكل  .٨
نسبة القول واألفكار إىل أصحاا، وجعل ذلك من حفظ اإلسالم احلقوق و .٩

 األمانة.
كل املضامني املستنبطة تنفع لتطبيقها يف الكتاب واملدرسة، خليطاً بني  .١٠

 أساليب عدة كالنظري والعملي.
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  توصيات البحث:
 يف ضوء النتائج السابقة، جاءت مجلة من التوصيات.

ا من خاصة لطلبة املدارس، ملا فيه ووي رمحه اهللارية اإلمام النسنشر   .١
 العلم واجلد فيه. بالعظات والعرب والتحفيز لطل

باألخالقيات، وأا جزء رئيسي من الدين، ونشر األخالق االهتمام  .٢
  بني الناس.وغرسها اإلسالمية احلميدة وبثها 

من قبل اإلدارات  هو حجر األساس ألي ضةفالتعليم زيادة االهتمام ب .٣
بالتربية اإلسالمية اليت تتناسب مع طبيعة العقيدة والعناية الفائقة  ،املسؤولة

 واتمع املسلم.
وتوظيفها التوظيف التربوي  مراعاة املتغريات واملستجدات والتعامل معها .٤

 .املؤسسات التربوية مبا فيها املدرسة واألسرةالسليم من قبل 
 

  املقترحات:
تائج والتوصيات السابقة، ميكن وضع تصور مقترح لبعض يف ضوء الن

  :الدراسات واملشاريع البحثية مستقبالً
 األخالقيات يف املناهج التعليمية. .١
 األنشطة املدرسية ودورها يف غرس القيم اإلسالمية. .٢
.يف النهضة العلميةدور األسرة املسلمة  .٣
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  البحثفهارس 

 فهرس اآليات القرآنية. .١
 لنبوية.فهرس األحاديث ا .٢
 فهرس اآلثار. .٣
 فهرس األشعار. .٤
 فهرس األلفاظ لغريبة املفسرة. .٥
 فهرس األعالم. .٦
 قائمة املصادر واملراجع. .٧
  فهرس املوضوعات. .٨
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  رس اآليات القرآنية.: فهأوالً

  اآلية رقمالسورة،   اآلية
رقم 

  الصفحة

  ٢٣  )١٨٧، (آل عمران  الْكتاب أُوتوا الَّذين ميثَاق اللَّه أَخذَ وإِذْ

  ٣١  )٩٩األعراف، (  خذ العفو

  ٣١  )٩الشمس، (  قَد أَفْلَح من زكَّاها

  ٣٢  )٢١األحزاب، (  لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغال ي ٣٣  )١١الرعد، (  إِنَّ اللَّه  

  ٣٥  )١٥٤األعراف. (  ما سكَت عن موسى الْغضبولَ

كذَل نمو ظِّمعي اتمرح اللَّه فَهو ريخ ٣٧  )٣٠احلج، (  لَه  

  ٤٠  )١٣٤آل عمران، (  والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ

  ٤٤  )٩٠النحل، (  والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

هناطبالْإِثْمِ و روا ظَاهذَر٤٤  )١٢٠األنعام، (  و  

لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَع٤٦  )٥املائدة، (  و  

هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُوا مال ت٤٧  )١٢٤األنعام، (  و  

باقفَع متاقَبإِنْ عوبِه متبوقا عثْلِ م٤٩  )١٢٦النحل، (  وا بِم  

  ٥٠  )٤حممد، (  فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ

  ٥٤  )٢٨فاطر، (  إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء

قَالَتو هتأُخل يه٥٦  )١١القصص، (  قُص  

ع قُصن ككَذَلقبس ا قَداء مأَنب نم ك٥٧  ).٩٩طه، (  لَي  

قالْح صالْقَص وـذَا لَه٥٨  )٦٢آل عمران، (  إِنَّ ه  
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  اآلية رقمالسورة،   اآلية
رقم 

  الصفحة

هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرم٥٨  )٢٥األنبياء، (  و  

  ٥٩  )٤٤آل عمران، (  ذلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إليك

لِوسباِء الرأَن نم كلَيع قُصا ن٥٩  )١٢٠هود، (  كُل  

  ٦٠  )٢٥٩البقرة، (  أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ

ابِ مرمي٦٠  )١٦مرمي، (  واذكُر يف الكت  

  ٦٣  )٣يوسف، (  نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ

انأَمل مه ينالَّذونَواعر مهدهعو هِم٦٥  )٨املؤمنون، (  ات  

لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلَا ت٦٧  )٣٦اإلسراء، (  و  

يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا ي٦٨  )١٨ق، (  م  

  ٦٩  )٦جرات، (احل  يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا
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  حاديث النبوية.: فهرس األثانياً
  رقم الصفحة  طرف احلديث

  ٣١  وخالقِ الناس خبلقٍ حسنٍ

  ٣١  بلِ اُهللا جبلك عليهما

  ٣٢  وإمنا احللم بالتحلُّمِ

  ٣٤  ال تغضب

ةاميالْق موا يذَاباسِ عالن دأَش ن٣٧  إِنَّ م  

الْخ نسحتطَعتاس إِن بضغأَنْ لَا ت و٤١  لُقِ ه  

جِدي يالَّذ هنع با لَذَهقَالَه ةً لَومكَل رِفي لَأَع٣٨  إِن  

كُتسفَلْي ،كُمدأَح ب٣٨  إذَا غَض  

سلجفَلْي ،مقَائ وهو كُمدأَح ب٣٨  إِذَا غَض  

طَانيالش نم بض٣٩  إِنَّ الْغ  

  ٣٩  فَإِذَا غَضب أَحدكُم فَلْيغتِسلْ

هنم دأَش وه نلَى مع لُّكُم٤٠  أَفَلَا أَد  

  ٤٠  أَسأَلُك كَلمةَ الْحق في الرضا والْغضب

انلَاقِ الْإِميأَخ ن٤٠  ثَلَاثٌ م  

  ٤٣  إِنَّ اَهللا كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيٍء

  ٤٤  تعبد اَهللا كَأَنك تراه أَنْ

  ٤٦  ما أَنهر الدم وذُكر اسم اِهللا علَيه فَكُلْ

  ٤٦  أَما السن فَعظْم، وأَما الظِّفْر فَمدى احلَبشة

هِزجفَلْي كُمدأَح ح٤٧  إِذَا ذَب  
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  رقم الصفحة  طرف احلديث

  ٤٨  نهى أَنْ تولَّه والدةٌ عن ولَدها

مائهالْب ربصى أَنْ ته٤٨  ن  

اللَّه كمحا رهتمحاةَ إِنْ رالش٤٨  و  

وتمى يتح مجرأَنْ ي بِه ر٤٩  فَأَم  

  ٥٠  ى عن املثلة

انلُ الْإِميلَةً أَهتاسِ قالن ف٥٠  أَع  

  ٥٥  قد دفعتك إىل رجلٍ حيسن تعليمك وأدبك

  ٦١  ائمِ علَى حدود اللَّهمثَلُ القَ

هريٍ يسمعن خم املؤمن ع٦٤  لَن يشب  

  ٦٥  إِذَا اؤتمن خانَ

  ٦٥  تناصحوا في الْعلْمِ

  ٧٠  املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور

دين لم٧٢  إنَّ هذا الع  

  ٧٤  شفَاُء الْعي السؤالُ

  ٧٧  أَو مظْلُوماانصر أَخاك ظَالما 

  ٧٧  أتدرون ما الغيبة

  ٧٨  يا جربيلُ، أي البقاعِ خري ؟

احلق يِي منحست٨١  إنَّ اَهللا ال ي  

  



 الفهارس

 ~١٠٠ ~ 

  رس اآلثار:: فهثالثاً
  رقم الصفحة  األثر

من رق ٧٤  علمه وجهه رق  

  ٧٤  عم النساء نساء األنصارنِ

  
  

  رس األشعار:: فهرابعاً
  رقم الصفحة  الشطر

  ٢١  ئن كان هذا الدمع جيري صبابةل

  ٢٥  اجللل احلادث وعم  العزاء عز

  ٧١  مهوسٍ كل للتدريس تصدر

  ٨١  وإمنا السؤالِ طولُ العمى شفاء

  
  

  رس األلفاظ الغريبة املفسرة:: فهخامساً
  رقم الصفحة  اللفظ

٤٦  دىم  

  ٦٩  غوائل

  
  
  



 الفهارس

 ~١٠١ ~ 

  رس األعالم:: فهسادساً
  رقم الصفحة  اللفظ

  ١٨  هيم إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريبأبو إبرا

  ١٨  أبو احلسن سالر بن احلسن بن عمر بن سعيد األربلي الشافعي

  ١٨  إبراهيم بن عيسى املرادي األندلسي مث املصري مث الدمشقي الشافعي

  ١٨  أبو إسحاق إبراهيم بن أيب حفص عمر بن مضر الواسطي

  ١٩  التفليسي الشافعي حممد بن علي بن عمر بن بندار بن أبو الفتح عمر

  ١٩  أبو العباس أمحد بن سامل املصري

  ١٩  حممد بن عبداهللا بن مالك الطائي اجلياين

  ٢٠  عالء الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم 

  ٢١  أبو العباس أمحد بن فرح األشبيلي الشافعي

  ٢١  احلنفي إمساعيل بن عثمان بن حممد بن عبد الكرمي بن متام بن حممد

  



 الفهارس

 ~١٠٢ ~ 

  قائمة املصادر واملراجع:سابعاً: 
 القرآن الكرمي. .١

لى اهللا البخاري، حممد بن إمساعيل. اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا ص .٢
 هـ.١٤٢٢، بريوت: دار طوق النجاة،١، طعليه وسلم وسننه وأيامه

 مصطفى ومطبعة كتبةم ، القاهرة: شركة٢الترمذي، حممد بن عيسى. سنن الترمذي، ط .٣
 هـ.١٣٩٥احلليب،  البايب

، بريوت: مؤسسة الرسالة، ٢للنسائي، ط الصغرى النسائي، أمحد بن شعيب. السنن .٤
 هـ.١٤٢١

 املطبوعات ، حلب: مكتب١للنسائي، ط الكربى النسائي، أمحد بن شعيب. السنن .٥
 هـ.١٤٠٦اإلسالمية، 

، بريوت: دار الرسالة ٧ود، طأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين. سنن أيب دا .٦
 هـ.١٤٢٠العاملية، 

، ١، طعبد العلي عبد احلميد حامد. شعب اإلميان، حتقيق: أمحد بن احلسنيالبيهقي:  .٧
 هـ.١٤٢٣الرياض: مكتبة الرشد، 

، دمشق: املكتب اإلسالمي، ٢مسعود. شرح السنة، ط بن احلسني البغوي، حممد .٨
 هـ.١٤٠٣

 .م١٤١٥، القاهرة: دار احلرمني، ١جم األوسط، طالطرباين، سليمان بن أمحد. املع .٩

 هـ.١٤١٥، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ٢الطرباين، سليمان بن أمحد. املعجم الكبري، ط .١٠
، بريوت: املكتب ١الطرباين، سليمان بن أمحد. الروض الداين (املعجم الصغري)، ط .١١

 هـ.١٤٠٥اإلسالمي، 

 هـ.١٤٣٠، بريوت: دار الرسالة، ١ماجه، طابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين. سنن ابن  .١٢

 اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح القشريي، مسلم بن احلجاج. املسند .١٣
 ، بريوت: دار إحياء التراث العريب، ب.ت.١وسلم (صحيح مسلم)، ط عليه اهللا صلى



 الفهارس

 ~١٠٣ ~ 

سة الرسالة، ، بريوت: مؤس١حنبل، ط بن أمحد اإلمام ابن حنبل، أمحد بن حممد. مسند .١٤
 هـ.١٤٢١

، ١طرائقها، ط وحممود ومعاليها األخالق اخلرائطي، أليب بكر حممد بن جعفر. مكارم .١٥
 هـ.١٤١٩القاهرة: دار اآلفاق العربية، 

، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ١األدب املفرد، ط البخاري، حممد بن إمساعيل. .١٦
 هـ.١٤٠٩

، بريوت: دار الكتب العلمية، ١الصحيحني، ط النيسابوري، حممد بن عبداهللا. املستدرك على .١٧
 هـ.١٤١١

، بريوت: املكتب ١، طوزياداته الصغري اجلامع األلباين، حممد ناصر الدين. صحيح .١٨
 م.١٩٩٠اإلسالمي، 

، ١، طوفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث األلباين، حممد ناصر الدين. سلسلة .١٩
 هـ.١٤١٥الرياض: مكتبة املعارف، 

الرياض: دار ابن اجلوزي، ، ١الرب، يوسف بن عبداهللا. جامع بيان العلم وفضله، طابن عبد .٢٠
 هـ.١٤١٤

: دار ، بريوت٢، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، حمي الدين بن شرف.  .٢١
 هـ.١٣٩٢، إحياء التراث العريب

 م.١٩٩٧، دمشق: دار الفكر، ١النووي، حمي الدين بن شرف. اموع شرح املهذب، ط  .٢٢

، بريوت: دار ١البخاري، ط صحيح شرح الباري ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين. فتح  .٢٣
 هـ.١٣٧٩املعرفة، 

، بريوت: دار الرسالة، ٧ابن رجب، عبدالرمحن بن أمحد. جامع العلوم واحلكم، ط  .٢٤
 هـ.١٤٢٢

بوية، الن الصحيحة األحاديث يف النووية األربعني ابن دقيق، تقي الدين حممد بن علي. شرح .٢٥
 هـ.١٤٢٤، بريوت: مؤسسة الريان، ٦ط

 هـ.١٤١٤، بريوت: دار صادر، ٣. لسان العرب، طحممد بن مكرمابن منظور،  .٢٦



 الفهارس

 ~١٠٤ ~ 

 هـ.١٤٢٩، بريوت: عامل الكتب، ١عمر، أمحد بن خمتار. معجم اللغة العربية املعاصرة، ط .٢٧

العريب،  ، بريوت: دار الكتاب١الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد. إحياء علوم الدين، ط .٢٨
 هـ.١٤٣٤

دار الكتب العلمية، بريوت: ، ١طابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم. الفتاوى الكربى،  .٢٩
 .هـ١٤٠٨

مكتبة الرياض:  ،١طابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  .٣٠
 هـ.١٤١٩املعارف، 

، بريوت: مؤسسة ٢٧ العباد، طزاد املعاد يف هدي خري ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر. .٣١
  هـ.١٤١٥الرسالة، 

، ١ابن العطار، عالء الدين علي بن إبراهيم. حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين، ط .٣٢
  هـ.١٤٢٨عمان: الدار األثرية، 

ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد  .٣٣
 هـ.١٤١٧، بريوت: دار الكتاب العريب، ١الكامل يف التاريخ، ط الشيباين اجلزري.

السخاوي، مشس الدين حممد بن عبدالرمحن. املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء  .٣٤
 هـ.١٤٢٦، بريوت: دار الكتب العلمية، ١، طالنووي

 هـ.١٤٠٨، بريوت: دار ابن جزم، ١السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن، ط .٣٥

، بريوت: دار الكتب العلمية، ١املقريزي، أمحد بن علي. السلوك ملعرفة دول امللوك، ط .٣٦
 هـ.١٤١٨

، دمشق: دار الفكر، ١ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر. البداية والنهاية، ط .٣٧
 هـ.١٤٠٧

، القاهرة: دار ٢عاشور، سعيد عبدالفتاح. اتمع املصر يف عصر سالطني املماليك، ط .٣٨
 م.١٩٩٢العربية، النهضة 

، بريوت: دار الكتب ١املقريزي، أمحد بن علي. املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، ط .٣٩
 هـ.١٤١٨العلمية، 



 الفهارس

 ~١٠٥ ~ 

، ٤واحملدثني، ط الفقهاء وعمدة واملسلمني، اإلسالم شيخ النووي اإلمام عبدالغين. الدقر، .٤٠
 هـ.١٤١٥دمشق: دار القلم، 

 م.١٩٩٧دمشق: دار الفكر،  ،٣اإلمام النووي، ط .الطنطاوي، علي .٤١

، القاهرة: ٢السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين. طبقات الشافعية الكربى، ط .٤٢
 هـ.١٤١٣هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، دمشق: دار ابن ١ابن العماد، عبداحلي بن أمحد. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ط .٤٣
 هـ.١٤٠٦كثري، 

، بريوت: دار الكتب ١شرف. ذيب األمساء واللغات، طالنووي، حمي الدين حيىي بن  .٤٤
 م.٢٠١٠العلمية، 

واجلماعة)،  السنة (أهل الصاحل السلف عقيدة يف اهللا بن عبداحلميد. الوجيز األثري، عبد .٤٥
 هـ.١٤٢٢السعودية: وزارة األوقاف والدعوة واإلرشاد، ، ١ط

 هـ.١٤٠٩مة: مكتبة التراث، ، مكة املكر١، طالعقيدة نبع التربية بن ناصر. احلمد، أمحد .٤٦

، واتمع واملدرسة البيت يف وأساليبها اإلسالمية التربية أصول الرمحن. النحالوي، عبد .٤٧
 هـ.١٤٢٨، دمشق: دار الفكر، ٢٥ط

 هـ.١٤٠١، الكويت: مكتبة الفالح، ١األشقر، عمر بن سليمان. مقاصد املكلفني، ط .٤٨

 هـ.١٤٢٨، عمان: دار النفائس، ٧األشقر، عمر بن سليمان. صحيح القصص النبوي، ط .٤٩

، بريوت: ١، طاملنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي السعدي، عبدالرمحن بن ناصر. تيسري .٥٠
 هـ.١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 

 هـ.١٤٢٢، دمشق: دار الفكر، ١الزحيلي، وهبة بن مصطفى. التفسري الوسيط، ط .٥١

، بريوت: املكتب اإلسالمي، ١ط حممد بن لطفي. التصوير الفين يف احلديث النبوي، ،الصباغ .٥٢
 م.١٩٨٨

 هـ.١٤١٣، بريوت: دار البشائر، ١ابن أيب الدنيا، عبداهللا بن حممد. اإلخالص والنية، ط .٥٣



 الفهارس

 ~١٠٦ ~ 

، بريوت: دار الكتب ١ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر. تفسري القرآن العظيم، ط .٥٤
 هـ.١٤١٩العلمية، 

، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، ١الشعراوي، حممد بن متويل. تفسري الشعراوي، ط .٥٥
 هـ.١٩٩٧

 هـ.١٤١٦، الرياض: دار الوطن، ١ابن عثيمني، حممد بن صاحل. شرح رياض الصاحلني، ط .٥٦

، الرياض: دار ابن اجلوزي، ١ابن عثيمني، حممد بن صاحل. تفسري الفاحتة والبقرة. ط .٥٧
 هـ.١٤٢٣

 هـ١٤٢٥، دار الثرياض: الريا، ٣ابن عثيمني، حممد بن صاحل. شرح األربعني النووية، ط .٥٨

، القاهرة: مطبعة اإلمام، ١أيب السمح، حممد بن عبدالظاهر. األولياء والكرامات، ط .٥٩
 هـ.١٣٦٨

، بريوت: دار الكتب العلمية، ١ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم. احلسبة يف اإلسالم، ط .٦٠
 هـ.١٤٢٨

، دمشق: ١، طء الشيطانابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم. الفرقان بني أولياء الرمحن وأوليا .٦١
 هـ.١٤٠٥مكتبة دار البيان، 

 هـ.١٤١٦، بريوت: املكتب اإلسالمي، ٥اإلميان، ط ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم. .٦٢

 هـ.١٤٢٦، بريوت: املكتب اإلسالمي، ٧ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم. العبودية، ط .٦٣

 واألوقاف اإلسالمية ؤونالش وزارة، السعودية: ٥ابن عبدالوهاب، حممد. أصول اإلميان، ط .٦٤
 هـ.١٤٢٠واإلرشاد،  والدعوة

، ٢اإلسالم، ط بأركان تتعلق مهمة بأجوبة اإلخوان حتفة. عبدالعزيز بن عبداهللا باز، ابن .٦٥
 هـ.١٤٢٣واإلرشاد،  والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون السعودية: وزارة

 هـ.١٤٣٣دار الفكر، ، دمشق: ٣الزحيلي، وهبة بن مصطفى. الفقه اإلسالمي وأدلته، ط .٦٦

، دمشق: مطبعة اإلنشاء، ١عبيد، كوكب. فقه العبادات على املذهب املالكي، ط .٦٧
 هـ.١٤٠٦



 الفهارس

 ~١٠٧ ~ 

: ، الكويت١طالبحث التربوي وكتابة الرسائل اجلامعية،  .عبداهللا، عبدالرمحن بن صاحل .٦٨
  هـ.١٤٢٦مكتبة الفالح ، 

رابطة العامل اإلسالمي الرياض: ، ١طأمحد، مهدي رزق اهللا. القيم التربوية يف السرية النبوية،  .٦٩
 هـ.١٤٣٣اهليئة العاملية للتعريف بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ونصرته ، 

 .هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بريوت: ١طاجلرجاين، علي بن حممد. التعريفات،  .٧٠

، بريوت: دار العلم ١نشابه، هشام. التراث التربوي اإلسالمي يف مخس خمطوطات، ط .٧١
 م.١٩٨٨للماليني، 

، الكويت: ١العامر، جنيب بن خالد. من أساليب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التربية، ط .٧٢
 هـ.١٤١٠مكتبة البشرى اإلسالمية، 

، بريوت: دار العلم ٤اجلوهري، إمساعيل بن محاد. الصحاح تاج اللغة وصحاحا العربية، ط .٧٣
 هـ.١٤٠٧للماليني، 

، مصر: دار العلم ١ املذهب الشافعي، طأبو شوشة، حممد ناجح. التراث التربوي يف .٧٤
 م.٢٠٠٩واإلميان، 

واجلماعة،  السنة أهل عند نواقضه خوارمه، حقيقته، األثري، عبداهللا بن عبداحلميد. اإلميان .٧٥
  هـ.١٤٢٤، الرياض: مدار الوطن، ١ط

  .هـ١٤٢٠دار عامل الكتبالرياض: ، ١طاحلازمي، خالد. أصول التربية اإلسالمية،  .٧٦

 .هـ١٤٣٠مكتبة أهل األثر، الكويت: ، ١ط، موسوعة األخالق بن مجعة. اخلراز، خالد .٧٧

، اإلسكندرية: الدار العاملية، ١فريد، أمحد. التربية على منهج السنة واجلماعة، ط .٧٨
  هـ.١٤٣٠

 ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر. مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، .٧٩
 .هـ ١٤١٦ريب، : دار الكتاب العبريوت، ٣ط

، الرياض: ١مكتب التربية العريب لدول اخلليج. من أعالم التربية العربية واإلسالمية، ط .٨٠
  هـ.١٤٠٩مكتب التربية العريب لدول اخلليج، 
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 .هـ١٤٢٤ دار عامل الكتب،الرياض: ، ٢طياجلن، مقداد. علم األخالق اإلسالمية،  .٨١

، الرياض: دار عامل الكتب، ١ور، طمنهج أصول التربية اإلسالمية املط ياجلن، مقداد. .٨٢
 م.٢٠٠٧

: دار اآلفاق بريوت، ٢طابن حزم، علي بن أمحد. األخالق والسري يف مداواة النفوس،  .٨٣
 .هـ١٣٩٩اجلديدة، 

 م.٢٠٠٥، دمشق: دار القلم، ١الكيالين، ماجد بن عرسان. أهداف التربية اإلسالمية، ط .٨٤

، بريوت: دار الفكر العريب، ١يقاا، طمناهج التربية أسسها وتطب  مدكور، علي بن أمحد. .٨٥
 هـ.١٤٢١

بريوت: دار الفكر العريب، ، ١طومعلمها،  ومنهجها أصوهلا اإلسالمية السيد، عاطف. التربية .٨٦
 م.٢٠٠٨

، عمان: دار الفكر ١غامن، حممود بن حممد. التفكري عند األطفال تطوره وطرق تعليمه، ط .٨٧
 م.٢٠٠٥للنشر والتوزيع، 

، عمان: دار ١كرمي و اللبابيدي، عفاف. طرق تعليم التفكري لألطفال، طاخلاليلة، عبدال .٨٨
 م.١٩٩٧الفكر للنشر والتوزيع، 

 م.٢٠٠٥، اإلسكندرية: دار الوفاء، ١حممود، علي بن عبداحلليم. تربية الناشئ املسلم، ط .٨٩

الكتب ، بريوت: دار ١، طالبخاري صحيح شرح القاري أمحد، عمدة بن العيين، حممود .٩٠
 هـ.١٤٢١ية، العلم

، ١املرشد يف كتابة األحباث التربوية، ط عبدالرمحن صاحل. ،فودة، حلمي حممد. عبداهللا .٩١
 م.١٩٨٣دمشق: دار الفكر، 
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  الرسائل العلمية:

تربية النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه، رسالة ماجستري، يف . عبداهللابن خالد ، القرشي .١
  هـ.١٤٣١جامعة أم القرى (مكة املكرمة)، سنة/ 

التربية بالقصة يف اإلسالم وتطبيقاا يف رياض األطفال ( تصور . هناء بنت هاشم، اجلفري .٢
مقترح )، حبث مكمل لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية، يف جامعة أم القرى (مكة 

 هـ.١٤٢٩-١٤٢٨املكرمة)، سنة 

ي اإلسالمي ومضامينها الغامدي ، أمحد سعيد : العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلدار .٣
وتطبيقاا التربوية، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة 

 .هـ ١٤٠١ سنة املكرمة،

ل يف، مذكرة مقدمة لنية الزمان و املكان يف قصص احلديث النبوي الشريبن، سهام. رةيسد .٤
-٢٠٠٥اجلزائر، سنة/  - نةينطقس-  يف األدب العريب، جامعة منتوري رياملاجست شهادة

 م.٢٠٠٦

 ملرحلة تكميلي حبث ، التربوية، النووي اإلمام آراء حممد. بعض بن احلريب، مساعد .٥
 .هـ١٤١٠/ سنة ،)املكرمة مكة( القرى أم جامعة يف املاجستري،

للنووي،  األذكار كتاب يف املتضمنة التربوية سليمان. األبعاد بن حسن معمر، يوسف أبو .٦
 .هـ١٤٢٨/  سنة ،)غزة( اإلسالمية اجلامعة يف تري،ماجس رسالة

  البحوث املنشورة:

معامل أصول التربية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان البنه، حبث ، عبدالرمحن. األنصاري .١
 - هـ ١٤١٧، السنة: ١٠٥منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد: 

 هـ.١٤١٨

 باملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة يف منشور اإلسالمية، حبث ةالتربي حمجوب، عباس. بيئات .٢
 .هـ١٤٠٠: السنة ،٤٦: العدد املنورة،

 الد تربوية، دراسات جملة يف منشور حبث البقرة، سورة يف تربوية املرزوقي، آمال. مضامني .٣
 .م١٩٩٥ السنة ،٧١: العدد العاشر،
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  املواقع اإللكترونية:

 /http://www.saaid.net موقع صيد الفوائد. .١

 /http://www.odabasham.net موقع رابطة أدباء الشام. .٢

 /http://www.nabulsi.com/arموسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية.  .٣

  /http://shuraym.com/mainموقع فضيل الشيخ سعود الشرمي.  .٤

http://www.saaid.net
http://www.odabasham.net
http://www.nabulsi.com/ar
http://shuraym.com/main
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  رس املوضوعات:: فهثامناً
  رقم الصفحة  املوضوع

  أ  يةاآل

  ب  لعربيةمستخلص البحث باللغة ا

  ج  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

  د  شكر وعرفان

  ١  الفصل التمهيدي: اإلطار العام للبحث

  ٢  املقدمة

  ٤  وأسئلتها الدراسة موضوع

  ٤  الدراسة أهداف

  ٥  أمهية الدراسة

  ٥  منهج الدراسة

  ٦  السابقة الدراسات

  ٩  الدراسة مصطلحات

  ١٠  الدراسة خطة

  ١٣  العارفني بستان وبكتابه النووي، باإلمام يفالتعر: األول الفصل

  ١٤  النووي باإلمام التعريف: األول املبحث

  ٢٦  العارفني بستان بكتاب التعريف: الثاين املبحث

  ٢٧  األخالقي باجلانب املتعلقة التربوية : املضامنيالثاين الفصل

  ٣٠  األخالق تعريف

  ٣٠  بالتربية األخالق عالقة
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  رقم الصفحة  املوضوع

  ٣٤  األخالقية ويةالترب املضامني

  ٥١  التعليمي باجلانب املتعلقة التربوية : املضامنيالثالث الفصل

  ٥٢  التعليم تعريف

  ٥٢  بالتربية التعليم عالقة

  ٥٦  التعليمية التربوية املضامني

  ٨٣  واملدرسة األسرة يف التربوية : التطبيقاتالرابع الفصل

  ٨٤  األسرة: األول املبحث

  ٨٤  األخالقية للمضامني التربوية التطبيقات

  ٨٥  التعليمية للمضامني التربوية التطبيقات

  ٨٨  املدرسة: الثاين املبحث

  ٨٨  األخالقية للمضامني التربوية التطبيقات

  ٨٩  التعليمية للمضامني التربوية التطبيقات

  ٩٢  : اخلامتةاخلامس الفصل

  ٩٣  نتائج البحث

  ٩٤  التوصيات

  ٩٤  املقترحات

  ٩٥  الفهارس

  ٩٦ فهرس اآليات القرآنية

  ٩٨  فهرس األحاديث النبوية
  ١٠٠  فهرس اآلثار
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  رقم الصفحة  املوضوع
  ١٠٠  فهرس األشعار

  ١٠٠  فهرس األلفاظ الغريبة 
  ١٠١  فهرس األعالم

  ١٠٢  قائمة املصادر واملراجع
  ١١١  فهرس املوضوعات

  


