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 ملخص الدراسة

ً تمثل هذه الدراسة  المسميات في المفاهيم النبوية التي ذُكرت في كتب الحديث الشريف ،  ألصالةبيانا

التي ذكرها الرسول  األصالةوكشفاً لالنعكاسات التربوية التي تستفيدها منظومة التربية والتعليم من هذه 

، والخلقية ،  اإليمانية المفاهيم في المسميات أصالة بيان صلى الله عليه وسلم ، وقد هدفت إلى

عرض الحقائق ، وانعكاساتها التربوية ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في واالجتماعية 

للوصول إلى أحكام عامة ، واستخدمت االستقراء لتتبع جميع  وتحليلها مقارنتها ثم والمفاهيم النبوية ،
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من  األثر التربويالكماالت المفاهيمية في كتب الحديث ، إضافة إلى المنهج االستنباطي الستخراج 

 عليه الله صلى نصوص األحاديث التي وردت بها هذه الكماالت االسمية ، وتضمنت أهم النتائج أن النبي

 النبوية وأحق ، كما أن التربية وأجمل أكمل مفاهيم إلى،  المعروفة الدارجة مفاهيمال من كثير نقل وسلم

ً يإيمان الشخصية جوانب جميع على ترّكز ً  ا ً  وخلقيا ً  واجتماعيا  النبوية التزكية أساليبوبروز ،   واقتصاديا

 .وجودهم ومعنى الدنيا لصحابته حقيقة وكشفالمفاهيم ،  وتصحيح القيم وتنوعها لتكريس

 المفاهيم النبوية . –كمال المسميات  -أصالة المسميات  الكلمات المفتاحية :

Abstract: 

this study investigates a statement of  

Originality of names mentioned in the Prophetic concepts mentioned in 

the books of Hadith, and as a reflection of the educational  implications 

of the system of education of these qualities mentioned by the Prophet, 

peace be upon him, and aimed to explain the perfection of the concepts 

in the concepts of faith, moral, social, And its educational implications. 

The study used the descriptive approach in presenting the prophetic 

truths and concepts, then comparing them and analyzing them to reach 

general provisions . 

The most important results that the Prophet peace be upon him 

transferred many of the concepts known circulation, to the concepts of 

the most complete and beautiful and right, as the education of the 

Prophet focuses on all aspects of the personality faith, morally, socially 

and economically, and the emergence of methods of prophetic advice 

and diversity to devote values and correct the concepts, And the 

meaning of their existence 

Originality-Complementary Concepts-Prophetic concepts keywords: 

 مقدمة

م الناس أحقية الله بالعبادة من غيره ، ويرشدهم إلى طرق الخير في الحياة الدنيا ، يعلّ لجاء اإلسالم 

سبحانه أرسل الله ف ، لح والقول الطيب والنية الصادقةبالعمل الصا ويوجههم إلى االستعداد لليوم اآلخر

أفئدتهم  ويعلّقكافة ،  الثقلينليظهره على ، بالهدى ودين الحق  محمد صلى الله عليه وسلم رسولهوتعالى 

ميزان العلم والعمل  عليه الصالة والسالم جعلوقد التزود بالتقوى ، يحثهم على وبالله سبحانه وتعالى ، 
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في الحياة اآلخرة ، وربط مفاهيم الحياة وتصّوراتها بهذا اليوم ، وذلك  لمصائرهمتبعاً ، في الحياة الدنيا 

خالفاً والسرمدي ، ألن الحياة اآلخرة ال انقضاء لها ، وال أمد يحدّها ، إذ هي تعتبر بمثابة المصير الدائم 

 زمن معلوم عنده.و ، مكان محددللدنيا التي حددها الله ب

 التي التشريع مصادر من ومصدروالسنة النبوية المطهرة ، هي األصل الثاني بعد القرآن الكريم ،      

المفاهيم من األحاديث  كبير   وقد حدد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عدد   ،الدين  به يُعرف

 المعانيتحويل ونقل و،  بإضافة معان  جديدةقام كما المسميات التي يتداولها الناس ، لبعض  الحقيقية

الى ،وخرجت الداللة من ضيق الحياة الدنيا ، بذلكاتسع المعنى ، فوأكمل إلى آفاق أرحب، المعتاد  ةالدائر

 األبدية.سعة اآلخرة 

التي يجب أن  المفاهيمثل النبي صلى الله عليه وسلم تمّ  لفت إليهاهذه المفاهيم والمصطلحات التي  نّ إ    

توّجه الناس نحو  هي التيالتربية ألن التربية ، علماء  واألولى أن يتلقفها،  ووعيهمتداول في حياة الناس تُ 

الخصال كمال ، وهو العبودية ، ومن مقتضيات العبودية أن يعلم المسلم  هم وإيجادهمالهدف األساسي لخلق

ويعرف كمال المذمومات التي يحذر منها  ، عهافيتبّ في أعلى مراتبها التي يحث عليها الدين الممدوحة 

، لذلك  لتحذير من الخلل والعيوب في كافة نواحي الحياةلألن اإلسالم جاء اإلسالم فيتجنّبها ويتركها ، 

 نفيها يجب والسنة بالكتاب المنفية والمعاني إثباتها يجب:  والسنة بالكتاب الثابتة فالمعانييقول ابن تيمية "

 وجب وسلم عليه الله صلى ورسوله الله كالم في وجدت إن وإثباتا نفيا المعاني على الدالة والعبارة ؛

 (1إقرارها)

لقد أدى التطور الداللي في نقل المفاهيم التي أشار اليها الرسول في سمو أفكار الناس وتوجهاتهم ،    

التفكير في حياتهم المستقبلية الدائمة في إلى ، في األرض  وساهم في نقل تصورات الناس من اإلخالد

العقيدة التي إلى  تهم من التصورات المادية لألشياء ،اآلخرة ، وربطت أذهان الناس بمصائرهم ، وأخرج

، وألن اإلسالم دين الكمال في كل نواحي الحياة ، فقد دعاهم  توازن بين الجسد والنفس ، والمادة والروح

 ق األشياء كما جاءت من خالقها ، وكما أراد منها موجدها .الى هذا الكمال ، حيث حقائ

  البحث موضوع

تناولت بعض المفاهيم والدالالت المتعارف ، أوردت السنة النبوية المطهرة مجموعة من األحاديث النبوية 

عليها عند الناس ، فجاءت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم صارفة للمعاني الظاهرة والمتداولة إلى 

حاديث النبي صلى الله عليه دالالت أخرى أرحب وأكمل ، وجاءت هذه المفاهيم التي درسها الباحث في أ

وتوضيح بياٌن فيها  وهذه المفاهيم، المعنى المراد القصد في ونهاية ، تتعلق بكمال المسميات وسلم 

  الدنيا واآلخرة،في  سعادتهميترتب عليها وللمستحقين لهذه األسماء على الحقيقة الواجبة لهم، 

 اسم للمسمى يثبتون اإلثبات في أنهم وتأتي هذه المفاهيم التي تعّرض لها النبي إما مثبتة أو منفية ، فكما  

 تدل النفي أدوات فإن النفي، في فكذلك المسمى صورة انتفت وإن االسم، مقصود فيه حصل إذا الشيء

 وتارةً  بالمسمى، مقصودةٌ  له حقيقة توجد لم هذا المفهوم على أن يدل ، قد مسماه بانتفاء االسم انتفاء َعلَى

وذلك  غيره، المقصود بل مقصودًا، يكون أن ينبغي ال المسمى ذلك ألنّ  وتارةً  الحقيقة، تلك تحمل لم ألنّه

 ً وإذا كان علماء اللغة والمعاجم يشترطون في   (2اللفظية) القرائن من به اقترن وما الكالم، لمقتضى وفقا

صحة المصطلح وبراعته األصالة والجدة حتى يتسم بالقبول واالستعمال ، فإنه ال أكثر أصالة من 

المصطلحات التي قالها النبي في أحاديثه ، وقام بوضع دالالت جديدة غير التي يعرفها الناس ، وكأنه 

 ما اتفق عليه الناس يده الله ، وليس وفق بذلك يعيد تسمية األشياء وفق ما ير

                                                           
 (1/111فتاوى ابن تيمية ، ) - 1
 (.2/081ابن رجب ، رسائل ابن رجب ، ) - 2
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تربوية المفاهيم استلهام ال ، غياب اليوم وتكمن اإلشكالية المعرفية التي تعاني منها األمة اإلسالمية   

نابعة من الهوية اإلسالمية ، الهوية التي تعود بجذورها إلى القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصالة ال

، فهذه األلفاظ التي بثّها الرسول صلى الله عليه وسلم بين صحابته وهم إما يسألونه ، أو  والسالم

تتجاوز البعد الدنيوي المعروف و،  فاهيم متعالية على الواقع القاصريحاورونه ، أو ينشدونه ، هي م

    عندهم ، وتدير أفئدتهم وأعناقهم الى حقائق األشياء على مراد الله.

ن العناية بشرح ألفاظ األحاديث الشريفة ، وبيان معانيها الشرعية ، ولطائفها التربوية وحيث أ      

هو المنهج العلمي السليم الذي سار عليه علماء السلف الصالح ، وداللتها الموافقة لمراد الله عز وجل 

لتربوية أو التعليمية ومن اقتفى أثرهم ، وهو أصل في الدراسات الحديثية التحليلية ، سواء تناول جوانبها ا

فإنه يتوجب الغوص في هذه األحاديث الستنباط الفقه التربوي منها سواء ( 1أو مختلف النواحي المعرفية)

 كان بصورة مباشرة أو ما تحتمله من معان  وتوجيهات دعوية.

سواء كان في  ت في المفاهيم النبويةالمسميا أصالةحاجة التربية اإلسالمية إلى بيان ، ويتضح مما سبق    

ً للمفهوم المراد جانبها ال وتبخيساً أو كان ذلك تحذيراً وتنفيراً لجانبه المظلم ، مشرق إجالالً وتعظيما

 وتحقيراً له ، لذا فإن البحث الحالي يسعى لإلجابة على السؤال الرئيس التالي:

 المسميات في المفاهيم النبوية وانعكاساتها التربوية ؟ مدى أصالةما 

 ع عن هذا السؤال االسئلة الفرعية التالية:ويتفر

 وانعكاساتها وسلم عليه الله صلى النبي أطلقها التي اإليمانية المفاهيم في المسميات مدى أصالة ما -1

 ؟ المستنبطة التربوية

وانعكاساتها التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم  الخلقيةالمفاهيم المسميات في  مدى أصالةما   -2

 ؟المستنبطة التربوية 

 وسلم عليه الله صلى النبي أطلقها التي االجتماعية المفاهيم في المسميات مدى أصالة ما -3

 ؟ المستنبطة التربوية وانعكاساتها

 أهداف البحث

 إلى تحقيق األهداف التالية: البحث يسعى

 في اإلسالم واأللفاظالتعرف على دالالت المفاهيم  -1

 اإليمانية وانعكاساتها التربويةالنبوية المسميات في المفاهيم  أصالةبيان  -2

 النبوية وانعكاساتها التربوية الخلقيةالمسميات في المفاهيم  أصالةتوضيح  -3

 المسميات في المفاهيم االجتماعية النبوية وانعكاساتها التربوية أصالةكشف   -4

 أهمية البحث 

 .المسميات في مختلف المفاهيم الحياتية اصالةأثر الدراسة التربوية في معرفة مقاصد النبي من  -1

 .توجيه التربية اإلسالمية إلى اتباع المنهج النبوي الرشيد في إطالق المفاهيم والمصطلحات -2

إثراء الدراسات والبحوث بدراسة علمية تُعنى باستنباط األفكار التربوية من أحاديث المصطفى  -3

 .عليه الصالة والسالم

 تربوية جديدة من أحاديث الدراسة.استنباط مضامين ودالالت  -4

                                                           
 .96اللحيدان ، األحاديث الواردة في المعنى الشرعي لمسمياته المنفية )دراسة تحليلية(، ص - 1
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 منهج البحث

وصف ، في شرح معنى الحديث والتعرض للمفاهيم  ، والمنهج الوصفي الدراسة باستعانت      

، وتفسيرها تربوياً، حيث يعتمد  االنعكاسات التربوية في المفاهيم التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم

للوصول إلى وذلك على "تجميع الحقائق والمعلومات ، ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها الوصفي المنهج 

  (.1تعميمات مقبولة")

كما استخدمت الدراسة االستقراء كأداة لجمع المفاهيم التي حدّد لها الرسول صلى الله عليه وسلم      

الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم  كماالً في مسمياتها ، وُجمعت هذه المفاهيم من مظانها في األحاديث

 داخلة كثيرة ، والواردة في أشهر كتب الحديث ، ومنهج االستقراء كما يراه األصوليون : تصفح جزئيات

، واستفادت الدراسة  (2به) الكلي ذلك على حكم الجزئيات تلك في حكما وجدت إذا حتى كلي، معنى تحت

( 3ن وقوة القريحة)ني الدقيقة من النصوص بفرط الذهمن المنهج االستنباطي الذي يعني استخراج المعا

حيث قام الباحث باستخراج االنعكاسات التربوية والقواعد التعليمية من المفاهيم الكمالية ، التي بثّها 

عليم أمته وتوجيهها نحو هذه المقاصد الشرعية الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته ، واراد بها ت

 والدينية والتعبدية.

 جراءات التالية للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث :وقام الباحث باإل

 اإلحصاء والجمع -1

إلى المعنى ،  العرفي المعهودللمفهوم من معناه  نقالً بتتبع جميع المفاهيم التي ورد فيها  قام الباحث  

وإنما أضاف  ، ر معناه السابق، وهو في ذلك لم يغيّ المذكورةفي كتب الحديث الذي أراده الرسول  الكمالي

تعّمق داللة االيمان في نفوسهم ، وهذه الداللة تحمل الكمال ، له داللة جديدة تحمل أبعاداً معنوية وغيبية 

 .وأظهر مراميه المراد لهذا المسمى في أسمى صوره

 فاهيم النبوية الدراسة المعجمية للم -2

 إلى كماالتهاالنبي صلى الله عليه وسلم  أشارالتي ،  العرفيةتبع الباحث دالالت المعاني للمفاهيم وفيها ت

تمام ، ويسلط الضوء هي غاية الكمال ومنتهى ال، ، وهي بذلك تكتسب معان  إضافية  العقيدة الصافيةوفق 

 .العرب ، ثم يستعرض الباحث المعنى الجديد على دالالتها كما وردت في المعاجم وعند اللغويين

 استنباط االنعكاسات التربوية لكماالت المسميات -3

بالذكر، كشف الباحث بعد استقراء المفاهيم النبوية التي خّصصها النبي صلى الله عليه وسلم قام   

التي عرفها صحابة الرسول سواء عن معنى  العرفيةخالفاً للمعاني  كمال المسمى ، التي أبرزتدالالت ال

ضافه الرسول ، ، والتي اكتسبت بُعداً جديداً أالفقر ، اإلفالس ، الراحة ، الغنى ، إلى آخر هذه المسميات

 وحثاً وتوجيهاً لبني آدم.وهي إضافة تحمل أبعاداً تربوية لكل مفهوم 

،  الخلقيةالمفاهيم كمال وكمال المفاهيم اإليمانية : ثالثة أنواع وهي  إلى  هذه المفاهيم الباحث وقد قّسم    

 . منها وسلم عليه الله صلى النبي حددها التي االجتماعية المفاهيم كمالو

 مصطلحات الدراسة

                                                           
 .228بدر ، أحمد ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، ص - 1
 .148الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ص - 2
 .45الجرجاني ، التعريفات ، ص - 3
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 ويقصد بها الباحث غاية الكمال في مسميات األشياء سواء كان هذا الكمال:  المعهودة المسميات أصالة

سامية  اً عادخلقية وأب مالمحتحمل والغيبية التي كشفها النبي ، و عاني الخفيةمدحاً فيه أو ذماً له ، وهي الم

 لم يتفطن لها الصحابة.

، وأصبحت مقترنة بها  عليها وهذه المسميات المعهودة هي التي تعارف الناس على إطالق دالالت معينة

ذكرها معّرفة بأل التعريف ولم ، بتطوير دالالتها  له عليه وسلمصلى ال ، وحينما قام الرسولعنهاال تحيد 

 شيء على تدل جعلتها النكرة على دخلت تأت في سياق النكرة مثل المفلس ، الرقوب ،وأل )العهدية( إذا

، وأما ماجاء في سياق النكرة فال يدخل فيه مثل قوله صلى الله عليه وسلم : مستريح  العلم كداللة معين

 فهذه المفاهيم معروفة ولها دالالت معهودة عند الناس . (1)منه ومستراح

( ،  واعتبر أهل اللغة أن المفهوم هو 2وأصل الكلمة من )فهم( بمعنى سريع الفهم ) : النبوية المفاهيم

الصورة الذهنية ، سواء وضع بإزائها األلفاظ أو ال ، كما أن المعنى هو الصورة الذهنية إذا وضعت 

 ( .3األلفاظ )بإزائها 

ً هو : الصورة الذهنية التي تجمع متغيرات ثالثة وهي : الذهني ، والشيء ، و      المفهوم اصطالحا

 .(4للتعبير عن الشيء أو الظاهرة ) المفاهيم تستخدموواللفظ المعبر عن هذا الشيء ، 

ً ويقصد بها الباحث : مفردة تحمل معنى محدداً متفق كون الشيء : الحديث في اللغة هو  أما على صحته. ا

ً لنقيض بمعنى أنه يعتبربعد إذ لم يكن ،  لى ما أُضيف إ: أن الحديث الشريفوفي االصطالح  (5لقديم)ا

، ( 9)ذلك بعد النبّوة،و النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ، أو وصف خلقي أو خْلقي

 كالتالي: ووفقاً لذلك فيمكن تعريف بقية المفاهيم

ً في القلب وتستدعي القول بالشهادة  -أ المفاهيم اإليمانية : هي المفردات التي تحمل معنى تصديقيا

 العمل بأركان الدين .

 تحمل معنى التحلّي بالقيم الفاضلة والسلوك الحسن.المفاهيم األخالقية : هي المفردات التي  -ب

لعالقات بين أفراد المجتمع وروابط هي المفردات التي تصف أبعاد ا المفاهيم االجتماعية : -ت

 التهاون فيما بينهم.

 االنعكاسات التربوية: 

هذه المفاهيم النبوية على نفوس الناس ، حقائق الباحث : األثر التربوي المحمود الذي تتركه  اويعني به

 ا من هذه األحاديث الشريفة .يمكن استنباطه وقيم التزكية التي

 الدراسةحدود 

التي أضاف إليها النبي صلى الله المعهودة لدى الصحابة ، المفاهيم العامة  تقتصر الدراسة على ذكر 

دون أن يؤدي ذلك  ، فتحولت بدورها إلى دالالت جديدة ، عليه وسلم معان  إضافية تٌعد كماالً لهذه المفاهيم

وقد عاد الباحث إلى األحاديث  دّلها.أو يحرفها أو يب إلى تغيير المعاني األصيلة لهذه المفاهيم اللغوية

صحيح مسلم ، سنن الترمذي ، وهي : صحيح البخاري ،  الحديث المعروفةفي كتب التي وردت  الشريفة

واالستعانة  ، وقام باستنباط هذه المفاهيم ،مسند أحمد  سنن النسائي ، سنن ابن ماجه ، سنن أبي داوود ،

                                                           
 .585صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، رقم الحديث  - 1
 .1150الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب  ، القاموس المحيط ، ص  - 2
 .038الكفوي ، أبو البقاء موسى الحسيني ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفردية ، ص  - 3
 . 99، نحو تأصيل إسالمي لمفهومي التربية وأهدافها ،ص الميمان ، بدرية صالح  - 4
 ابن فارس ، مقاييس اللغة ، مادة )حدث(. - 5
 . 10طحان ، تيسير مصطلح الحديث ، ص - 9
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،  وشروح المفاهيم س بعض النكتتلمّ ضافة الى ، إوالمحدثين على هذه الجوامع والسنن ء بشروح العلما

 أو مشكل الحديث أو مختلف الحديث.كتب غريب الحديث من 

 الدراسات السابقة

ظهرت بعض الدراسات القريبة من هذه الدراسة في بعض تفاصيلها ، لكنها لم تعالج البعد التربوي فيها ، 

حديثية تناولت المتن واإلسناد ، وإما دراسات تناولت قضية المفهوم التصحيحي كجزء  فكانت إما دراسة

من البحث في إطار معالجتها لكافة المفاهيم ، ويمكن ذكر بعض الدراسات التي استفاد الباحث منها في 

 كالتالي:، وهي مفردات الدراسة وطريقة المعالجة 

 (.1وأبعادها التربوية : دراسة تحليلية )دراسة الطعّان ) المفاهيم النبوية  -1

وقد هدفت الدراسة السابقة إلى حصر المفاهيم النبوية ،وتأمل الخطاب النبوي من زاوية الكلمة المركزية 

 التي تتبوأ مكانة في الفكر اإلسالمي وصياغته وتوجيهه ، ومن ثم معالجتها معالجة تربوية سليمة.

ألهمية الكبرى التي يوليها النبي صلى الله عليه وسلم للكلمة ، ولذلك ومن نتائج هذه الدراسة : تبيّن ا

جاءت األحاديث تحث على التريث في الكالم والتثبت من األفكار، كما أن أبرز العناصر التربوية التي 

تركزت في المفاهيم النبوية هي : التكرار ، التنوع ، اإلغراب ، السؤال ، وأن أهدافها الترغيب 

، كما أبرزت النتائج أن المفاهيم النبوية هي أمثلة عملية لجوامع الكلم الذي أوتيه عليه الصالة والترهيب

 والسالم.

 (.2أنموذجاً) النبوي الخطاب:  العامة المثناة المصطلحات:يونس دراسة  -2

التثنية وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على جانب من جوانب التعبير النبوي المتمثل في استعمال ظاهرة 

للداللة على أمرين بينهما ارتباط وثيق من جهة الحكم ، ومغايرة مفهومية من جانب اللغة ، حيث تم 

المزج بين مفردين متغايرين تحت مظلة وصف جامع مشترك يوحد بينهما لتحفيز السامع للخطاب على 

 تلقي األوامر.

مصطلح وانتخابة للداللة على معنى مستحدث ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة : أن عملية تفجير ال

حتى  ،يحتاج إلى وعي علمي بالمناسبة الرابطة بين المعنى اللغوي األصلي والمعنى المستحدث الجديد، 

 يكون الرابط واضحاً والداللة محكمة ، وأن )التثنية( تعود إلى أسباب لفظية كاالختصار وكراهة التطويل

حيث تجنح التثنية إلى الجمع بين المتغايرين تحت وصف جامع ، مغايرة ، إضافة الى أسباب معنوية كال

 مشترك ، وأن التثنية ظاهرة ذات جانبين هما : التغاير بين المفردتين، والترابط في وصف جامع مشترك.

 .(3)المعنى الشرعي لمسمياته المنفيةاألحاديث الواردة في دراسة اللحيدان :) -3

وهدفت الدراسة الى بيان األحاديث الواردة في المعنى الشرعي لمسميات الشارع المنفية ، ودراستها 

 .دراسة حديثية تحليلية تبيّن مقتضى نفيها في ضوء السنة النبوية 

وكان من أبرز نتائجها أثر الدراسة الحديثية في معرفة المعاني الشرعية لنفي المسميات الشرعية الواردة 

الحديث النبوي ، وأن نفي الشارع لمسمياته الواجبة يقتضي زوال واجب منها ، وأن الواجب نوعين : في 

 واجب الفعل ، وواجب الترك ،وهو المحرم.

 التعليق على الدراسات السابقة:

                                                           
 الطعان ، المفاهيم النبوية وأبعادها التربوية . - 1
 يونس ، المصطلحات المثناة العامة : الخطاب النبوي أنموذجاً . - 2
 .2118اللحيدان ، األحاديث الواردة في المعنى الشرعي لمسمياته المنفية )دراسة تحليلية(،  - 3
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، فالدراسة األولى في مجالها وموضوعها وطرية معالجتها عن الدراسات السابقةوتختلف هذه الدراسة 

لوبية أكثر منها دراسة تربوية ، فهي تناولت الطريقة التي تناولها النبي صلى الله عليه وسلم في دراسة أس

هذه الدراسة التي تتعرض لصلب المفاهيم ومعانيها التي قصدها النبي صلى ب وال تقارنإطالق المفاهيم 

ن لكل دراسة طريقتها في الله عليه وسلم ، والتقت الدراستان في بعض المفاهيم كالشديد والمفلس وإن كا

المعالجة، أما الدراسة الثانية فإنها تناولت المصطلحات النبوية المثناة التي كانت تدل على معنى مفرد  

 ً ومعنى جديداً ، وهي تدرس االنزياح اللغوي أكثر من وحين اقترنت بلفظ آخر أصبحت تشكل لفظا

 فقد الثالثة، أما الدراسة  تربوية مثل هذه الدراسةالدالالت وآثارها التربوية ولذلك فهي دراسة بالغية 

ولم تتعرض لبقية المسميات واإلطالقات النبوية على األسماء المثبتة ،تعرضت للمسميات المنفية فحسب 

وغيرها ، فيما تناولت  رعية فحسب كالغش والسرقة والزناكما أنها تناولت المفاهيم الشأو التي قررها ، 

 يسيراً  دراسة الباحث المفاهيم بشكل عام سواء جانبها الديني أو الحياتي ، وال يشكل النفي فيها اال نزراً 

سواء في صورته  للمفاهيم ،وركزت على الجانب الكمالي  نها اشتملت على النفي واالثبات ،حيث أ

، كما أنها تناولت البعد التربوي بصورة أكثر تركيزاً  المذمومة أو في صورته السيئة،  الممدوحةالجميلة 

، وحاولت استدعاء اآلثار النفسية والمقامات الخلقية التي تركتها هذه المفاهيم في نفوس الصحابة ، ومدى 

معالجتها لألخطاء واالنحرافات التي تقع فيها األمة من خروجها عن طريق الوحي ، وزيغها عن طريق 

 جدداً إلى الطريق الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم ألمته.الهدى ، لتعيدهم م

 

 

 

 

 لفاظ في االسالمدالالت األ:  مدخل إلى الدراسة

األلفاظ هي الوسيلة التي تنقل التجربة ، واألداة التي يتوصل بها إلى فحوى العلم ، وقد اهتم اإلسالم     

كبرى في ضبط العلوم والمعارف ، خاصة معرفة االسم لمعرفة المفاهيم أهمية لذلك فإن  بهذه األلفاظ ،

، التي يتعلق بها كل أعمال القلوب  والحياة الشرعي ، ألهمية هذه الدالالت في ضبط مفاهيم الدين

المقاصد الشرعية التي يأمر الله بها عباده ال تحيد عن مصدرين وهما القرآن أو كما أن  .(1والجوارح)

يقوم على ، أن فهم األلفاظ الشرعية عند استعمالها والحاجة إلى االستدالل بها السنة ، وبهذا يعي الباحث 

يعني أن عليه استقراء آيات القرآن الكريم كاملة للبحث عن ما منهجية موحدة قررها علماء اإلسالم ، 

ه تفسير لفظة واحدة ثم يطلع على كتب التفاسير ، ويدلف بعد ذلك الى قراءة أحاديث الرسول صلى الل

عليه وسلم للبحث عن مدلول هذه اللفظة سواء عن طريق كتب الحديث الشريف أو من خالل شروح 

العلماء لها ، ويعقب على ذلك بتتبع معنى اللفظة في كتب المعاجم ، على أن يراعي دالالت سياق اللفظة 

 (2الت بعيدة وخاطئة)التي وردت بها ، والقرائن اللفظية ، حتى ال يخل بمعناها أو يتكلف في استنباط دال

تحمل األلفاظ مدلوالت جديدة عن طريق عرف الناس ، حتى يُنسى مدلولها األول الذي استخدم من  وقد 

أجله ، وأظهر ما يكون ذلك في مدلوالت الشرع التي غيّرت عن مدلوالتها اللغوية ، لذلك فقد صّك 

ً على ماو .(3األصوليون مفهومي )الحقيقة الشرعية( )الحقيقة العرفية()  سبق فإن اللفظ الحقيقي تأسيسا

إلى ثالثة أقسام ، وهي : اللغوية ، والشرعية ، والعرفية ، وذلك وفقاً لواضع اللفظ ، وفيما يلي هذه  ينقسم

 األقسام :

                                                           
 .21األهدل ، دراسة تحليلية للمصطلحات الفكرية الحادثة في ضوء التربية اإلسالمية ، ص  - 1
 .11سالمية نموذجاً ، صالطريف ، المنهجية العلمية في تحرير األلفاظ والمصطلحات : مصطلح النظرية التربوية اإل - 2
 19،ص ، العرف والعادة في رأي الفقهاء أبو سنة  - 3



9 

الحقيقة اللغوية: وهي الدالالت األولى للّفظ قبل أن يعتريَه تغيُّر داللي؛ كألفاظ: األرض والسماء، -1

 .(1والشر، حين تستعمل بمعانيها الشائعة عند الناس )والخير 

الحقيقة العرفية : وهي ما وضعها أهل العرف ثم نُقلت من معناها اللغوي إلى معنى آخر ، وأصبح -2

ظ )الدابة( التي وضعها أهل العرف العام لذوات األربع ، وهي فلون بذلك بلالمعنى األول متروكاً ، ويمثّ 

على األرض ، وهي حقيقة عرفية في تخصيصها بذوات األربع ، أو الدواب في اللغة لكل ما يدّب 

 (2ذوات الحمل ، فحدث التغيّر هنا نتيجة استعمال محدد ُكتب له الذيوع والشهرة بين الناس)

ى آخَر، مع -3 الحقيقة الشرعية : وهي كل لفظ ُوِضع لمسمى في اللغة، ثم استُعِمل في الشرع لمسمًّ

( ويمثّلون بلفظ 3ى اللغوي مع تقادم الزمان وكثرةِ االستعمال في المسمى الشرعي)ِهجران االسم للمسم

( 4)الصالة( فبعد أن كان يعني الدعاء في اللغة ، أصبح له داللة أخرى وهي شعيرة الصالة)

وتخصيص هذه األلفاظ المطلقة لم يتم إال ببعض مواردها، فإن )الصالة( و)الصوم( كانت موضوعةً 

عاء واإلمساك، ثم تخصَّصت بسبب الشرعِ بدعاء معين، وإمساك معين، والتخصيص ال يتمُّ لمطلَق الدُّ 

(.وكذلك في ألفاظ الحج ، والزكاة ، فإنه يعني القصد ، وزادت 5إال بإدخاِل قيود  زائدة على األصل )

فحسب إلى عليه الشريعة بعض الشعائر الدينية والصفات المعلومة ، وتحول معنى الزكاة من النماء 

 (.9إعطاء الصدقة من األغنياء إلى الفقراء ، وكأن المال يزيد وينمو بهذه الصدقة)

)المؤمن( و)اإلسالم( : ومن األلفاظ التي بزغت أيضاً أول ما ظهر اإلسالم في الجزيرة العربية مفاهيم     

: التصديق ، لكن الشريعة و)الكافر( و)المنافق( وإن العرب إنما عرفت المؤمن من األمان واإليمان ، أي

أضافت إليها معان  أخرى وأوصاف جديدة ليصبح المؤمن مؤمناً ، كذلك مفهوم )المسلم( فإنه كان يعني 

وهو الرجل الذي يقر بالشهادة ويؤدي بقية ، إسالم الشيء ، فتحّول إلى معان  أسمى وأوصاف أخرى 

نت ال تعرف العرب سوى أنه الغطاء والستر ، أركان اإلسالم ، ويسري هذا في مفهوم )الكفر( والذي كا

 .(0حتى تحّول الى إنكار الخالق وعبادته في اإلسالم)

حمل ألفاظ العرب على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية، ذلك أن وتُ    

نت تستعمل في زمن للداللة على كثيراً من األلفاظ العربية طرأ عليها تطور في االستعمال ، فبعد أن كا

الشاة في اللغة العربية تطلق على األنثى  ( ، فمثالً 8معنى ما ، أصبحت تستعمل للداللة على معنى مغاير)

من الضأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضا، في أربعين شاة شاة ولو كانت ذكورا، ولكن قد جرى العرف 

إذا أقر شخص آلخر بشاة وأعطاه أنثى من المعز فقال المقر على أن الشاة تطلق على األنثى من الضأن، ف

: المعتبر يقالله: ال، أنا أريد أنثى من الضأن، فقال المقر: األنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا، 

 (.6العرف، أي: أنثى من الضأن)

وخرجت مسميات كثيرة من  ، وانتشر بين الناس اإلسالم حينما جاء كثيراً تطورت الدالالت لقد     

ودراسة معاني ،  ومعبّرة لتشير الى دالالت إما واسعة أو محددة رحبة ،معانيها اللغوية الضيقة الى آفاق 

األلفاظ في فترات زمنية متباعدة تدل على تبدل بعض الدالالت من معان الى معان أخرى ، وقد أحدث في 

يربط بين معروفة ، لوجود بُعد معرفي تصوري عقلي االسالم معان ذهنية خالف المعاني اللفظية ال

ولى والداللة الدينية ، وهي نقلة كبيرة من المعنى المجرب المحسوس الى المجرد الديني ، وذلك الداللة األ

                                                           
 (1/29)اإلحكام ، اآلمدي ،  -1
 (.1/205المروزي ، قواطع األدلة في األصول ، ) - 2
 (.1/538السمرقندي ، ميزان األصول في نتائج العقول ،  ) - 3
 (.1/352الغزالي ، المستصفى ، ) - 4
 (.1/266، )المحصول الرازي ،  -5
 .265مرجع سابق ، ص - 9
 .265السيوطي ، مرجع سابق ، ص - 0
 .129بويوزان ، فقه اللغة العربية وأثره في فقه الحديث النبوي الشريف وفهمه ،ص - 8
 .98،ص 5، شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، الجزء  عثيمينابن  -6
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دون خيار ، فاللفظ لغة بمعنى الوجبة ، أي السقطة  مثل كلمة الواجب ، أي األمر الديني الذي وجب فعله

وبنية االتصال بين المعنيين : السقوط من األعلى بشدة ، فالمعنى اللغوي السقوط من أعلى ، مع الهّوة ، 

 (.1والمعنى الديني : التنزيل اآلمر والسقوط)

لقد انتهى جيل الصحابة األول الذي فهم هذه المفاهيم وطبقها في حياته ، وتناسى الناس هذه الكماالت ،    

دية للمفاهيم في ظل غياب المعيار الذي كانوا يطلقونه على المفاهيم ، فعادت الناس الى تصوراتها الما

: كالفقه والتوحيد والعلم ، وذكر أبو حامد الغزالي أن منشأ المركزيةفانعكس على عدد من مفاهيم الحياة 

ة ذلك هذه االلتباس هو نقل المفاهيم إلى أغراض فاسدة ، فالفقه الذي كان يعني علم طريق اآلخرة ومعرف

أصبح ال يعدو كونه معرفة الفروع الغريبة في الفتاوى ، والتوحيد تحّول إلى صناعة ؛دقائق النفوس 

وكان التوحيد عندهم رؤية  ،بعد أن كان هذا محظوراً في عهد الرعيل األولفالكالم ومعرفة علم المجادلة 

درس وأضحى يعني التمكن من علم فان،  وبيانهاألمور أنها كلها من الله ، وكان العلم يعني العلم بالله 

أو كما يُطلق  المناظرة  في المسائل الفقهية ، فانحدرت هذه المفاهيم من مقامها الكريم إلى مقامات أقل منها

، مما ساهمت في ضعف علوم اآلخرة مقارنة بعلوم الدنيا ، فتناسى الناس  عليه )التصرف بالتخصيص(

 .(2االهتمام بهذه العلوم ) معهودها الحقيقي إلى معان  جديدة فضعف

 البالغة النبوية ودالالتها اللفظية  

في البالغة ، فكانت  الجالللقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان في الفصاحة ، ومنتهى 

، فال يسرف في القول زيادة  متدفقة ، حمالة للوجوه العديدة من الخير والمعروف هألفاظه قليلة ، ومعاني

" ما كان رسول الله صلى   رضي الله عنها عائشة تقول ، عن المعنى ، وال يبخس المعنى حقه من اللفظ

الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم ، إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصال تفقهه 

 (.3القلوب)

م باللغة إحاطة واسعة ، وتمكن من فهم ألفاظها ولهجاتها أحاط رسول الله صلى الله عليه وسل وقد

استعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، ومعانيها بصورة شاملة ، وقد " 

وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إال عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إال بكالم 

وهو الكالم الذي ألقى الله عليه المحبة، وغشاه بالقبول  ،ويسر بالتوفيق قد حف بالعصمة، وشيد بالتأييد،

 .(4وجمع له بين المهابة والحالوة، وبين حسن األفهام، وقلة عدد الكالم")

ال يقولن وكان عليه الصالة والسالم يعرف تأثير الكالم ومآالته على النفس البشرية ، لذلك كان يقول :   

صلى الله  -وإنما كره  ،لقست وخبثت بمعنى واحد فكلمة  (.5)ليقل لقست نفسي أحدكم خبثت نفسي ولكن

من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من ذلك ، وكان من سنته تبديل االسم القبيح  -عليه وسلم 

على معنى األدب وليس على  وهيرجع أيضا إلى معنى خبيث ، وقيل معناه ساء خلقها ، وهي ت ،بالحسن 

 .(9سبيل اإليجاب)

والحديث النبوي لم يخرج عن المنهجية القرآنية في ضبط معاني المفاهيم ، أو إعطائها مضامين     

ودالالت جديدة ، أو الترغيب والندب إلى استعمال بعضها وكراهة استعمال بعضها اآلخر ، وتزخر كتب 

آداب األلفاظ واألسماء ، ودعوة الرسول للتسمي بأفضل األسماء الحديث وشروحها بأبواب وأحاديث عن 

وكماالتها ، ومن ذلك حكاية الصحابي الجليل الذي غيّر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من أصرم 

                                                           
 (.26 -1/20، ) التهانوي ، كشاف معجم اصطالحات الفنون -1 1
 (.38-1/31الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ) - 2
 .405البيهقي ،السنن الكبرى ، رقم الحديث  - 3
 (.2/13الجاحظ ، البيان والتبيين ،) - 4
 (5825صيح البخاري ، كتاب األدب ، رقم الحديث ) - 5
 (.5825صحيح البخاري ، كتاب األدب ، رقم الحديث ) - 9
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( . كما أنه عليه الصالة والسالم يحث أمته على التمثل لله سبحانه وتعالى بالعبودية والطاعة 1إلى زرعة)

 بأسماء  ومسمًى ، ألن مقام العبودية أعظم المقامات فقد قال عليه الصالة والسالم )تسّمواقوالً وفعالً 

:  وأقبحها ، وهمام ، حارث:  وأصدقها ، الرحمن وعبد ، الله عبد:  الله إلى األسماء وأحب ، األنبياء

تم فيه اختيار وانتقاء ( فالداللة إذن على المعاني الطيبة والمقاصد الحسنة ، يجب أن ي2)" ومرة ، حرب

   (. 3األلفاظ الحسنة والمناسبة)

وبالمجمل فإن فهم دالالت الخطاب النبوي يسهم في بناء الشخصية التربوية اإلسالمية ، والتي تكون   

قادرة على تبني الخيار الخلقي األفضل ، ألن وظيفة الحديث النبوي هي التوجيه لحمل الرسالة الخلقية 

على خصائص هذه اإلسالمية ، وهي وظيفة تتطلب أن تدرس أساليب الخطاب النبوي بغرض التعرف 

التوجيهات ، وفهم أسلوبه في غرس القيم والمبادئ في نفوس الناس ، مما يعطي وعياً بمحتوى وتفاصيل 

الرسالة الخلقية لإلسالم ، وتعين في فهم المفاهيم النبوية المندرجة تحت الكماالت الممدوحة أو الكماالت 

 (4المذمومة)

 اإليمانيةم في المفاهي: كمال المسميات  األولالمبحث 

 مفهوم االسالم: أوالً 

من أمنه الناس على أموالهم  جة الوداع : أال أخبركم بالمؤمنقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ح

وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ، 

 (5والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)

نقياد ( وهو في الشرع: استسالم واال9لغة: هو االنقياد والخضوع والذل؛ يقال: أسلم واستسلم )سالم اإل

وفي الحديث عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المفهوم  ،  ألوامر الله تعالى الشرعية

 الزكاة وتؤدي ، المكتوبة الصالة وتقيم ، شيئا به تشرك وال الله تعبد أن ، اإلسالم"  أوضح بأن

 (0)" رمضان وتصوم ، المفروضة

وهو أول المفاهيم التي يتعرض لها الباحث كونها تمثّل العقيدة التي تُبنى عليها بقية المفاهيم والمسميات ،  

قد جاء قول الرسول عليه الصالة و له حد أدنى كما له حد الكمال الذي يمثل حقيقته الفعلية ،وهو مع ذلك 

والسالم ، ليحمل داللة الكمال في الدين اإلسالمي ، فإذا كان أصل اإلسالم هو االستسالم ألوامر الله ، 

والقيام باألركان الخمسة وهي الشهادة ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، 

هو تجنّب إيذاء الناس باللسان وما يستدعيه من الشتم والقذف ؛ ق عالوة على ما سبفإن كمال هذا المسمى 

 موال الناس بالباطل.أل وأكل  ، وسفك للدماء ، ، وباليد وما ينتج عنه من ضرب 

) األلف والالم( للكمال ، مثل  زيد الرجل أي : الكامل  جاءت فيه (المسلم)هوم يقول ابن حجر أن مف    

، كما يراد منه أنه أفضل المسلمين من جمع  من اتصف بهذا خاصة كان كامالً في الرجولية ،  فيستلزم أن 

إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين ،  وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض 

 اسم مسمى ينفي ال "الشارع ألن الكمال الواجب وذلك د ابن تيمية بأن المقصود هووزا (8في كالمهم)

                                                           
مأخوذ من الزرع ، وهو مستحسن ، . )زرعة: بضم زاء وسكون راء 4654سنن أبي داود، كتاب األدب ، رقم الحديث  - 1

 .بخالف أصرم ، ألنه منبئ عن انقطاع الخير والبركة(
 .4311 رقم الحديثسنن أبي داود ، كتاب األدب ، - 2
 .43شيار ، المصطلح خيار لفظي وسمة حضارية ، ص - 3
 .131ص-194عبدالسالم ، الخطاب الخلقي النبوي ، ص - 4
 .23438مسند أحمد ، مسند األنصار ، رقم الحديث  - 5
 (263/ 12ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ، ) -9
 .13صحيح مسلم ، كتاب اإليمان ، رقم الحديث  - 7
 (.1/01ابن حجر ، مرجع سابق ، ) - 8
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 عدوان من المسلمين وسالمة؛  واجب عنه الله نهى ما هجر فإن؛  الواجب كماله النتفاء إال شرعي

ً  كان إذا إال الناس أمنه من يكون ال وأموالهم دمائهم على والمؤمن واجب ويده بلسانه اإلنسان  أمينا

 .(1واجبة") واألمانة

أنها جماع األقوال واألفعال ، فاللسان يعبر عن خلجات سان واليد هنا ليدرك أكثر الناس وجاء ذكر الل     

الكتابة ، ومن اللطائف في تحديد ذكر  فعل واحد مثل في تشتركاالنفس ، واليد تصدق ذلك  ، ويمكن أن 

فيها اليد  أما اليد فقد يدخل، أخرج لسانه على سبيل االستهزاء يدخل فيه من   أنه قد، في الحديث  اللسان

 .(2) الستيالء على حق الغير بغير حقكا، المعنوية 

ال يتم اإلسالم حتى ، فإن اإلسالم الحقيقي هو االستسالم لله وتكميُل عبوديته والقيام بحقوق المسلمين    

اإلسالم؟  كيف يتحقق فيه، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، فمن بسط في المسلمين يده ولسانه أذًى وعدواناً 

المؤمن أعلى رتبة من المسلم، فإذا كُمل التمايز بين مفهومي المسلم والمؤمن فويشير ابن سعدي إلى 

ً على الدم ولوال ، ن قد سلموا من لسانه ويده ياء واألموال ، نتج عنه أن المسلمالمؤمن بأن كان مؤتمنا

ً عندهم، فقد يترك أذاهم وهم ال  سالمتُهم منه لما ائتمنوه، لكن ال يعني أن من سلموا منه يكون مأمونا

  .(3)خوفاً أن يكون ترك أذيتهم رغبة أو رهبة ال لوجود إيمان عامر في قلبه، يأمنون إليه 

 مكل ما يخل بأمنه المجتمع منيكمن في سالمة لألفراد تأسيساً على ما سبق فإن كمال الدين اإلسالمي     

، ويحافظ على حياة الناس فيه وكراماتهم ، فالمسلم الكامل من يتصف باألخالق  م، ويصون ممتلكاته

إلى جماع كل خير ، وتجنّب كل شر ، وهذا ما يجب أن تتنبّه له مناهج التربية اإلسالمية التي تدعو 

، فتركز على الممارسات والطرق التي تبني شخصية  والمناشط التعليمية على كافة المستويات التربوية

المسلم المتسامحة المتزنّة ، التي تحفظ الحقوق وتؤدي الواجبات ، وتتعّهد النشأ بإزاء هذا المفهوم ، حتى 

ال يظّن فرد أن اإلسالم هو مجّرد االلتزام بالشعائر التعبدية دون مالحظة مقاصدها وغاياتها اإليمانية 

 جتماعية.والعقدية واال

 ً  مفهوم االيمان:  ثانيا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : أال أخبركم بالمؤمن : من أمنه الناس على 

أموالهم وأنفسهم ، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ، 

 .(4والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)

وعمل ، وإقرار باللسان ، مفهوم االيمان بمعنى التصديق ، وهو في االصطالح : تصديق بالجنان تي أي  

 (5بالجوارح واألركان ، فهو كما يقول الشافعي قول وعمل ونيّة ، ال تجزئ واحدة من الثالثة باألخرى)

ما عهده  أن اإليمان هو أمر مختلف عن، ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث   

ً عالوة على ذلك ، تأمين الناس على أموالهم فحسبه القول والعمل والنية المسلمون من أنّ  ، فهو أيضا

، وال يغدر بهم في  أموالهمفي  ، فال يخونهمدينه وأخالقه  إلىالمسلمون  يطمأنوأرواحهم ، بحيث 

 كمال اإليمان الذي يريده الله ورسوله ، مع بقاء اسم اإليمان وفقاً لمسماه االصطالحي. هو ، وذلكنفوسهم

إلى كمال اإليمان الذي يجب أن يتحلى   -في أكثر من موضع  –شار النبي صلى الله عليه وسلم ألقد     

ه الصالة والسالم: به المرء المسلم ، ليكون إيمانه كامالً دون نقص ، وخلقه وافياً دون عيب ، فقال علي

                                                           
 (18/228ابن تيمية ، مرجع سابق ) - 1
 المرجع السابق - 2
 .25-24السعدي ، بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار شرح جوامع األخبار،ص - 3
 .23438مسند أحمد ، مسند األنصار ، رقم الحديث  - 4
 (.101-0/101ابن تيمية ، الفتاوى ، ) - 5
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، بحيث   لناسيتجنّب تعييب االمؤمن الكامل ف (1ان وال الفاحش وال البذيء)عّ ان وال اللّ ليس المؤمن بالطعّ 

، كلما بدر منهم خطاً ، بحيث يشتمهم ويسبّهم  لعنهمكما يتورع عن  كلما رأى منهم زلّة ،يقدح في أخالقهم 

  (.2)ةبالكليّ ال أن يخلو عن المنقصة  اختيار صيغة المبالغة فيهما ؛ ألن الكامل قلّ  وجاء

 (3)"ليس المؤمن الذي يبيت وجاره جائعقوله " نفياً لإليمان الكامل كما جاء عنه عليه الصالة والسالم   

، وذلك في أهم الحاجات الحياتية فال يجدر بالمؤمن الحقيقي أن يغفل عن حاجة جاره الذي يسكن بجواره 

الرسول غرسه في المؤمنين وهو تلمس  ،  ويبرز هنا الدور التربوي الذي يودّ وهي األكل قوام الحياة 

احتياجات المجتمع ، ومواساة الفقراء والمساكين ، فإن المحتاج تنكسر نفسه حين يرى جاره الميسور 

 ، وال يعرف حاجته .يتردد الى منزله 

قوله صلى الله عليه وسلم " ال إيمان لمن ال أمانة من هذه األحاديث أيضاُ التي تنفي كمال اإليمان ، و      

وهذا تشديد في حقوق اآلخرين ، وحفظاً لممتلكاتهم ، وانعدام األمانة يتوجب فيه نقص اإليمان ،  (4له")

عكس في سلوك المسلم تربوياً وفي ذلك داللة تربوية غاية في النفاسة ، وهي أن أثر الدين يجب أن ين

 وخلقياً ، فليس الدين أداء شعائر فقط دون إقامة بقية األوامر الربانية.

"واإليمان مرّكب من أصل ال يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق  قول ابن تيميةي   

مفهوم ( لذلك فإن الباحث يمكن أن يقسم 5")صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة

)األدنى(التي تحتوي على شهادة التوحيد األولىتبدأ باألصل وهي الدرجة : اإليمان إلى درجات ثالث 

وتضم عدداً من ، اإليمان الكامل الواجب  درجة )المتوسطة( وهي ثم الدرجة الثانيةوأصل اإليمان، 

 )الدرجة األعلى( ياإليمان الكامل المستحب وهثم درجة ت ، األقوال واألعمال من الواجبات والمستحبا

    وتعطي هذه األحاديث داللة تربوية مهمة ، وهي أن اإليمان ليس فعالً جامداً وحقيقة ثابتة ، بل هو 

 رئ رئ رئ ُّٱوقال جل شأنه (4الفتح:) َّ رئرئ رئ رئّٰ  ٱُّٱيزيد وينقص ، وقد يقوى ويضعف ، قال تعالى

مما يعني أن المؤمن ال يتكل على  (103آل عمران:)  َّ جن حن خن من جل حل خل مل هل جم  حم خم مم رئ

وترك  الواجباتإيمانه ، ويتوجب عليه أن يفحص أعماله على ميزان اإليمان ، وهو ميزان فعل 

  المحرمات ، فينظر أيهما يأتيها أكثر، وأيهما ينشط عندها دوماً.

لذلك فإن المؤمن الحقيقي هو من اطمأن الناس إلى أخالقه ، فترجم ذلك الخلق إلى سلوك حي بالتجربة    

سواء كان ، أو خاضوا معه حرباً لحمايتهم ، والتعامل ، فوثق الناس في تقديمه عليهم وسلّموه أرواحهم 

وى الرجل الشديد ، وأضاف إلى وتبرز هنا صفة القوة إذ ال يحمي اآلخرين س، قائداً أو حارساً أو جندياً 

كان مسؤوالً أو معلماً وهنا تبرز صفة ذلك صفة األمانة التي ترعى أموالهم وتضعها في مواضعها سواء ً

 القدوات. ين هو ما تصلح به المجتمعات وتُبنى على يدهاألمين ، إذن فالقوي األم

رأوا تمسكه بأوامر الله ، وكمال خلقه وتعامله إال إذا ، يثقوا أو يطمأنوا إلى أحد ما  وعادة الناس أن ال   

مع اآلخرين ، سواء في الصبر على المكاره ، أو التسامح مع المخطئ ، أو التواضع للجميع ، فإنهم عند 

 أكمل" وسلم عليه الله صلى- الله رسولقال  ذلك يأمنونه أموالهم وأرواحهم، فيكمل إيمانه ، ولذلك

 .(9)"خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين

ازدياد يجب أن تالخظه مؤسسات التربية ومحاضنها المختلفة الظروف التي يعج بها الواقع من ومما    

، والتعدي على اآلخرين ، وسلب حقوقهم وممتلكاتهم ، وانتشار الجريمة ، العنف بكافة أشكاله وصوره

                                                           
 (.1600سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة واالدب، رقم الحديث ) - 1
 .3145، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،، ص القاري - 2
 (.4/190الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ) - 3
 (.13303مسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم الحديث ) - 4
 (930-0ابن تيمية ،مجموع الفتاوي ،)- 5
 (0434مسند أحمد ، مسند أبي هريرة ، رقم الحديث ) - 9
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ح المفاهيم التربوية ليخرج األمر الذي يستدعي بناء مناهج تربوية تحذّر من هذه االنحرافات ، وتصحي

 الجيل مراعياً لكماالت الدين األخالقية ، ويكون متسقاً في ذاته ، ومصدراً إلسعاد اآلخرين.

 ً  مفهوم الجهاد: ثالثا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : أال أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم 

من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من  وأنفسهم والمسلم من سلم الناس

 (1هجر الخطايا والذنوب)

الجهاد: المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ، وهو الجاد في األمور ، والجهاد  معنى

 .(2): قاتله ، وجاهد في سبيل الله داً هو  محاربة األعداء ، وجاهد العدو مجاهدة وجها

وهذا المعنى السابق شائع عند العرب ، وهو إلى جانب مفهومي اإليمان واإلسالم اللذين تم التعرض    

، حيث أعطى الرسول داللة جديدة تتجاوز معنى القتال في سبيل الله التاملهما ، تغيّرت داللته عن معناها 

، وإرغامها على  خطم النفس عن المعاصي ، ومنعها من اتباع الهوىب ويكون ذلك،   ، وهي جهاد النفس

 ، وذلك هو أصل الجهاد ومادته.الخير والمعروف 

إن الكمال الحقيقي لمفهوم الجهاد الذي يريده الرسول عليه الصالة والسالم ، هو في مصاولة هذه     

من مجابهة األعداء أو مواجهة ، ألن في التغلب عليها تسهل أمامه بقية الصعاب ، النفس ومقارعتها 

ك الذي إن قتلك أدخلك الله المصاعب والشرور ، لذلك قال المصطفى عليه الصالة والسالم "ليس عدوّ 

، ولكن عدوك نفسك التي بين جنبيك، وامرأتك التي تضاجعك على فراشك، الجنة، وإن قتلته كان لك نوراً 

 (3وولدك الذي من صلبك فهؤالء أعدى عدو هو لك" )

وقرن ابن تيمية بين جهاد النفس وجهاد األعداء ، ورأى أن ضْعف الثاني ال يحدث إال إذا ضعُف األول    

، وأن انتصار الكفار على المسلمين وظهورهم ، إنما بسبب ذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم 

وهو ربط منطقي توّصل إليه ابن تيمية (4إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله)وعدم جهادهم لنفوسهم، ثم 

كا رتباط السبب بالنتيجة ، فال يمكن أن يحدث جهاد خارجي أداته اليد وعتاده القوة فيما النفس خائرة 

  (.136)آل عمران:    َّ  جب حب خب مب هب جت حت خت رئ ُّٱ يقول الله تعالى عن ذلك وضعيفة، 

ه، قال      فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عزَّ بذلك؛ ألنّه انتصر َعلَى أشد أعدائه وقهره، وأسره واكتفى شرَّ

تعالى: ُّٱ جم حم خم مم جن حن خن من  َّ) الحشر: 6( فحصر الفالح في وقاية شح نفسه، وتطلُّعها إِلَى ما 

ُمنعت منه، وحرِصها َعلَى ما يُضيرها مما تشتهيه: من علو وترفع، ومال وجاه، وأهل ومسكن، ومأكل 

 ومشرب، وملبس وغير ذلك)5(.

 

والصبر  لكرمفالجهاد الحقيقي منشأه النفس ، فإذا استطاع اإلنسان أن ينتصر على نفسه في الشجاعة وا   

، فكل ما عداه يسير ، وهذا ما يجب أن تلتفت إليه التربية في بعث القيم واكتسابها وسائر أحوال اإلنسان

وإحياءها في النفوس ، سواء بالتذكير أو الموعظة ، لذلك يقول الرسول عليه الصالة والسالم : إنما العلم 

أنه لم يُرزق ب يتعذّر عن المعالي بحجج واهية ، أو( ، فال يقعد اإلنسان 9بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلّم)

 المواهب العالية ، أو أنه غير مؤهل للمطالب السامية.

                                                           
 .23438أحمد ، مسند األنصار ، رقم الحديث مسند  - 1
 (3/225ابن منظور ، مرجع سابق ، ) - 2
 (3445/ 3الطبراني ، المعجم الكبير ،  ) -3
 (.9/451ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،) - 4
 (149-1/145رسائل ابن رجب ، مرجع سابق ) - 5
 .342الحديث  األلباني ، السلسلة الصحيحة ، رقم  - 9
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وينبعث هنا البعد التربوي في ثنايا هذا الحديث ، وهو أن جهاد النفس أحوج للمسلم من جهاد الكفار ،     

من أفضل األعمال ، ومن يتأمل ذلك أن هذا فرض عين ، وذاك فرض كفاية ، والصبر في جهاد النفس 

الحديث بعين المسؤولية يبرز له ، أن جهاد النفس هو حقيقة جهاد المشركين ، ألنه من صبر عليه صبر 

على ذلك الجهاد ، وال يكون المسلم محموداً في جهاد النفس إال إذا غلب فيه ، بخالف الجهاد في سبيل الله 

 (.1)الذي يحصل بموجبه إما النصر أو الشهادة

 مفهوم الهجرة رابعاً:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : أال أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم 

وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من 

 (2هجر الخطايا والذنوب)

ً ، ثم بعد ذلك استعمل للخروج من  الهجرة في أصل اللغة :   ضد الوصل ، وقد هجره هجراً وهجرانا

ا من ديار ( والمهاجرون هم صحابة الرسول  الذين خرجو3أرض إلى أرض ، يقال : هاجر مهاَجرةً)

 (.4)الشرك إلى دار اإلسالم

فالمهاجر إذن ليس من التحق بديار اإلسالم وقطع صلته بديار الكفر فحسب ، مع بقاء مسمى المهاجر    

وباعد بينه وبين ، ، ولكنه من تغلّب على هواه ونفسه رضوان الله عليهم على من فعل ذلك من الصحابة 

ً ؛ اآلثام والذنوب   .في سخط الله وغضبه واستحقاق الوعيد الشديد التي تكون سببا

وال يعني هذا انتقاصاً لمفهوم الهجرة وتبخيساً لدور المهاجرين الذين تركوا أهليهم وأموالهم ، بل إن     

كشف مالمح المهاجر الحقيقي  فضلهم على المسلمين شامة في تاريخ اإلسالم ، لكن المقصود من الحديث

على نفوسهم وتخلصوا من آثامهم ،  ، السيما أن الرعيل األول من المهاجرين يُظن فيهم أنهم قد تغلّبوا

من ترك  المهاجر الكامليقول علي القاري أن " وإاّل لما هاجروا ديارهم وآثروا صحبة الرسول ، 

الصغائر والكبائر ، وقيل : الذنب أعم من الخطيئة ؛ ألنه يكون عن عمد بخالف الخطيئة ؛ ألن الحكمة 

رؤ عن صحبة األشرار المؤثرة في اكتساب الخطايا ، من الهجرة التمكن من الطاعة بال مانع ، والتب

 . (5)"فالهجرة التحرز عنها ، فالمهاجر الحقيقي هو المتجانب عنها

ترك المحرمات إن هجر الذنوب من أعظم أعمال البر التي يجب أن يتنبه لها اإلنسان ، وهذا يتطلب      

الله عنها ، فطاعة الله تستوجب اإلتيان بالواجبات والتباعد وإقصاء المنهيّات ،  والمحظورات التي نهى

لذلك ورد الحديث بصيغة أخرى تحمل نفس المعنى في صحيح البخاري ، وذلك في قوله صلى الله عليه 

 ( وقد حمل بعض شراح الحديث هذا القول على أنه تطييبٌ 9عنه") الله نهى ما هجر من وسلم  " المهاجر

، وذلك أن بإمكانهم االتصاف بصفة )المهاجر( إذا   مكة لنفوس الذين منعتهم ظروفهم من الهجرة قبل فتح

 (.0( ) الكامل ، بل ويحصل على شرف )المهاجر عنه الله نهى ما هجروا

 هي بل ، كما أسلف الباحث االسالم دار الى الكفر دار من الخروج أبعادها تتجاوزالحقيقية  الهجرة إن   

 الهجرة ذاته بحد هو الله مناهي فهجران ، ومرضاته الله طاعة الى ودواعيها ومكانها المعصية من انتقال

 في العبادةعليه الصالة والسالم : الرسول يقول وكما ألمته، الرسول ويبتغيها ، الدين هذا يريدها التي

                                                           
 (11/935ابن تيمية ، الفتاوى ، ) - 1
 .23438مسند أحمد ، مسند األنصار ، رقم الحديث  - 2
 .666ابن األثير ، مرجع سابق ، ص - 3
 .130أحمد ، المعاني واألحداث في السيرة النبوية المتصلة بلفظ هجر ، ص - 4
 .118القاري ، مرجع سابق ، كتاب الطهارة ، ص - 5
 (.9116ح البخاري ، كتاب الرقاق ، رقم الحديث )صحي - 9
 .329ابن حجر ، مرجع سابق ، كتاب الرقاق ، ص - 0
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 الله به يؤمر ما الله ، وفعل يغضب ما ترك :أمرين تتضمن فيعني ذلك أن الهجرة ، (1إلّي) كهجرة الهرج

 (.2الله) يحبها التي واالعمال االقوال أنها: العلماء يعرفها التي العبادة وهو ،

ومن الدالالت التربوية التي يستنبطها الباحث من هذا التوجيه الشريف: أن ال يتّكل اإلنسان على أعمال    

عليه أن يعمل دأب حياته في طاعة الله وامتثال  شريفة سابقة له ، مهما كانت في الفضل واألجر ، بل

أوامره ، وترك الذنوب والمعاصي ، فإذا كان أصحاب الهجرة من صحابة المصطفى لم يوكلهم الرسول 

وا بأعمالهم إلى هجرتهم لديار اإلسالم وترك ديار الكفر ، فمن األولى أن الذين جاؤوا من بعدهم أال يغترّ 

 صب السبق والريادة واألجر ، فال يدري المسلم أي عمل يفوز فيه برضا اللهالصالحة ، مهما نالت من ق

 .ويكون خالصاً لوجهه الكريم

يضاً ؛  أن هذا الدين مضمار واسع للمنافسة في التي يستشفها الباحث من الحديث أ ومن معاني التزكية   

الرسول ، وإن كان ال يدانيهم األعمال الصالحة ، وأن المرء قد يدرك أجر من سبقوه باإلسالم ونصرة 

فضالً ، فهذا الحديث يعلن أن أجر الهجرة مفتوح لمن أراد ، واإلرادة تتضمن أن يخلص المرء في عبادة 

ربه ويعصم نفسه من كل إثم ، ويتجنب اقتراف كل معصية صغيرة كانت أم كبيرة ، فعند ذلك ينال فضيلة 

 .الهجرة الحقيقية

هذا المبحث ، أن يلخص أبرز الفوائد المستنبطة من هذه المفاهيم اإليمانية على ويمكن  للباحث في ختام   

 النحو التالي:

إن اإلسالم يركز على المقاصد الشرعية للحياة والكون والوجود فيصرفها كلها لسعادة الفرد   -1

 .األبدية في اآلخرة 

 .تدة في حياة الفرد في اآلخرةاعتبار المسميات الحقيقية لألشياء في الدنيا هي التي لها عالقة مم -2

 .أن كمال اإلسالم يكمن في جمع أداء حقوق الله سبحانه وتعالى إلى جانب أداء حقوق المسلمين -3

إن المفاهيم المتعلقة باإليمان تندرج ضمن أول مقاصد الشرع وهو )حفظ الدين( وأن كمال هذه  -4

سالم ضمان سالمة أرواح اآلخرين ، المفاهيم متعلق بالمقصد الثاني وهو )حفظ النفس( فحقيقة اإل

وكمال اإليمان فيه ضمان أيضاً على أنفس اآلخرين وأموالهم التي تعتبر عديل الروح ، وأن حقيقة 

الجهاد في حفظ النفس من الهوى والشيطان ، كما أن حقيقة الهجر في حفظ النفس من الوقوع في 

 اآلثام والمعاصي.

ركن من أركان العالقة بين اإلنسان ، ونفسه ، وخالقه، واآلخرين  أن كمال المفاهيم ال يتم إذا اختلّ  -5

، فإذا اختّل طرف منها فإنها ال تعطي المدلول الكامل الالزم ، بل بجزء منه أو أدنى معانيه الداللية 

 ، فيظل اللفظ على معناه في اللغة أو العرف أو الشرع.

ل التي تحتوي على كلمة التوحيد والوسطى أن اإليمان يتدرج إلى ثالثة مراتب أدناها وهي األص -9

 التي تعني الكمال اإليمان الواجب ، والعليا التي تعني اإليمان كمال اإليمان المستحب

أن كمال اإليمان الحقيقي للفرد هو في اإليمان بالله ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اآلخر وبالقدر  -0

، وكأن الثاني نتيجة طبيعة لألول إذا أتى بها دون إلى جانب تأمين الناس له في أموالهم وأرواحهم 

 نقص.

إن الجهاد الحقيقي في االنتصار على النفس قبل االنتصار على المشركين والكفار ، ألن الثاني  -8

 متعلق باألول ، وال يتأتّى ذلك إال بتربية النفس وتزكيتها .

أوطان الكفر ، فتخلية القلب من إن الهجرة الحقيقية في ترك الذنوب الصغيرة والكبيرة قبل ترك  -6

 الكدورات أولى من تخلية الجسد من أماكن الكفر.

                                                           
 (.2648صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، رقم الحديث ) - 1
 (206 -18/248ابن تيمية ، الفتاوى ، ) - 2
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م ، اإليمان ، الهجرة ، الجهاد إن كمال المفاهيم اإليمانية والتي تعتبر أصول الدين وهي ) اإلسال -11

اجتمعا ( تتكون من حقّين ، واحد للخالق حتى يفوز بالرضا، واآلخر للخلق حتى تستقيم الحياة ، فإذا 

 نال الدنيا واآلخرة.

 المفاهيم األخالقيةفي  المسميات كمال:  المبحث الثاني

 مفهوم الحياء : أوالً 

استحيوا ِمن الله حقَّ الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا   :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   

أس وما وعى، لنستحيي، والحمد للَّه. قال: ليس ذاك، ولكنَّ االستحياء ِمن  الله حقَّ الحياء: أن تحفظ الرَّ

وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكَّر الموت والبِلَى، وَمن أراد اآلخرة، ترك زينة الدُّنيا، فَمن فعل ذلك، فقد 

 (.1استحيا ِمن الله حقَّ الحياء )

قباض واالنزواء التوبة والحشمة ، وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى ، وهو االن: الحياء في اللغة   

خلق يبعث على ترك ، وهو تغيُّر وانكسار يعتري اإلنسان من خوف ما يعاب  : صطالحوفي اال(2)

 (.3)القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق

ينبّه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة معرفية ودينية مهمة ، وهي أن الحياء وكماله هو حفظ ما    

حوى البطن ، واالنشغال بقضية الموت والمصير ، وتسفيه الدنيا . وهذا المعنى الجديد وعى الرأس ، وما 

لم يكن يستحضره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لمفهوم الحياء ، إذ لم يكن عندهم يعدو أن يكون 

 خصلة فاضلة تدعو الى ترك المعيب والقبيح، واالنزواء عن ما يشين النفس. 

ينفيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستبعده من معنى الحياء ، لكنه حياء ال يتجاوز  وهذا المعنى لم   

بعده الدنيوي ، وهو مفهوم قاصر بالنسبة للمسلم الذي تمتد حياته بعد البعث والنشور إلى األبد ، فيجب 

يؤدي به الى مرضاة عليه أن يلتزم خلقاً ينفعه في حياته وبعد موته ، وهذا الخلق هو حقيقة الحياء الذي 

 الله والنجاة من عذابه.

وأعظم الكمال أن تجتمع محبة الله مما يدعوه إلى الطاعات ، مع تعظيمه وما ينتج عنه من خشية      

 التعظيم امتزاج من حاصلة حالة الحياء أن"  رؤيته لفعل المعاصي والمنكرات  ، وكما يقول ابن القيم

 ( .4الحياء") بينهما تولد اقترنا ، فإذا بالمودة

يحفظ  ، بحيث : الحياء الالزم الثابت الصادق ( بأنّهحق الحياء) ومن ذلك فقد عّرف بعض العلماء    

،  ه ، والتطّهر من الرياءخضع به لغيريوال  ،سجد لغيره يجوارحه عما ال يرضى الله بأن ال المسلم 

مصير كر تذّ ورج والرجلين واليدين والقلب ، ما اتصل اجتماعه به من الفوعن أكل الحرام  وحفظ البطن

ً  اإلنسان  .(5فإنهما ال يجتمعان على وجه الكمال حتى لألقوياء) ، ترك زينة الدنياو ية ،بال في القبر عظاما

إن المصطفى عليه الصالة والسالم يربّي األمة على خلق هو من أفضل األخالق التي يتصف بها    

يهذبها ، ويدعوها الى دار السعادة والسالم ، ويعلقها باليوم اآلخر ، ويذّكرها المسلم ، ألنه يزكي النفوس و

بالموت المصير المحتوم ،ولقد جاء هذا الحديث كأعظم أحاديث الحياء التي أوردتها كتب السنة ،  على أن 

صلى الله قوله هناك العديد من هذه األحاديث الشريفة التي تدل على مكانة هذا الُخلق في اإلسالم ، ومنها 

                                                           
 2458ه صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث سنن الترمذي ،  كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل - 1
 (4/260( ابن منظور ، لسان العرب ، )2/122ابن فارس ، مقاييس اللغة ) - 2
 (11/3231الطيبي ، الكاشف عن حقائق السنن ، ) - 3
 (.2/254إياك نعبد وإياك نستعين ، )منازل ابن القيم ، مدارج السالكين بين  - 4
 .131ذي، صالمباركفوي ، تحفة األحو - 5
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ما كان الفُْحش في شيء إالَّ وقوله ) (2)إنَّ الحياء ِمن اإليمان( ( وقوله)1)عليه وسلم )الَحيَاء خيٌر كلُّه(

 (.3)شانه، وما كان الَحيَاء في شيء إالَّ َزانَهُ(

يكون اإليمانية ، و، لذلك فإن الباحث أورده ضمن المفاهيم عل الحياء من اإليمان وإن كان غريزة جُ  وقد   

اكتسابًا كسائر أعمال البِر، وقد يكون غريزة، لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب الحياء 

في  جبلّةالغرائز فونية وعلم، فهو من اإليمان لهذا؛ ولكونه باعثًا على أفعال الخير، ومانعًا من المعاصي، 

ً للهاإلنسان، لكن  فهو يُثاب على هذا المكتَسب، وعلى تطويعه النفس على مراد  اكتساب، تطويعها تقّربا

 (.4)الله

 البخلم مفهوثانياً : 

 (5علي) البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نفسه  مال من المنع هو ، وفي االصطالح : عند المرء ، وهو ضد الكرم بما والبخل في العرف : الضنّ 

 (.9)عنه حبسها يحق ال عّما المقتنيات وإمساك

ى الرسول الكريم صلى فمن لم يصل عل،  الكامل في البخل في هذا الحديث بمعنى لقد جاء مفهوم البخل   

، مما أوجب أبخل منه  فال يكون أحدٌ ، فقد بخل ومنع نفسه من أن يكتال بالمكيال األوفى ؛  الله عليه وسلم

عليه الصالة والسالم  مستشهدين بقوله( 0)الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر بعض العلماء 

رة يوم القيامة فإن شاء إال كان عليهم تِ ، مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم  : ما جلس قومٌ 

 .(8)وإن شاء غفر لهم، عذبهم 

لذاكرين له ، وال يكلفهم ذلك سوى أن تلهج السنتهم باألذكار وإذا كان الله أعدّ األجر العظيم ل      

المشروعة ، فإنه سبحانه وتعالى قد رفع ذكر الرسول ، وجعل من يصلّي عليه صلى الله عليه وسلم مرة 

من خيري الدنيا واآلخرة وهي واحدة يضاعف له الله األجر عشر مرات ـ عالوة على ما في الذكر من 

 عليه الله صلى الله لرسول قال أنه عنه تعالى الله رضي كعب بن أبي عنفجنة ، زوال الهم ودخول ال

 الربعَ  قلتُ :  قال،  ئْتَ ش ما:  فقال،  صالتِي من لك لُ أجع فكم علْيك الصالة أُْكثِرُ  إِنَّي الله رسولَ  يا" وسلم

 قْلتُ  :قال، لكَ  خيرٌ  فهو زدتَّ  فإِنْ  شئتَ  ما:  قال،  النصفَ :  قلتُ ،  لكَ  خيرٌ  فهو زدتَّ  فإِنْ  شئْتَ  ما قال

ك تُْكفَى إذًا:  قال كلَّها صالتي لكَ  أجعلُ  قلتُ  ، لكَ  خيرٌ  فهو زدتَّ  فإِنْ  شئْت ما قال فالثلثينِ   لك ويغفر همَّ

 .(6)ذنبُك"

إن من أهم مآثر العرب الخلقية في جاهليتهم وإسالمهم الكرم والسماحة ، وقد تغنوا بها في أيامهم     

وأشعارهم ، لذلك كانت صفة البخل من الصفات الذميمة التي تخدش مروءة الرجال وتعيبهم ، فاستثمر 

يني للحث على موقف د وذلكتعبدية ، وقام بتحويلها إلى صفة ، النبي هذه الصفة التي تنفر منها الطباع 

، فأصبح للبخل بُعداً جديداً ، يضاف وأخالقي شريف وهو الصالة عليه والدعاء له عليه الصالة والسالم

جميل الرسول على أمته ، وجحود معروفه المرِء الى المعنى المادي ، وهذا المعنى الروحي هو نكران 

                                                           
 (.4069صحيح البخاري ،كتاب األدب ، رقم الحديث ) - 1
 (.24صحيح البخاري ، كتاب اإليمان ، رقم الحديث )  - 2
 (.1604سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث)  - 3
 . 29ألحاديث الجامع الصحيح ، رقم الدرس الخضير ، عبدالكريم ، درس شرح كتاب التجريد الصريح  -4
 (.3549سنن الترمذي ، كتاب الدعوات ، رقم الحديث ) - 5
 ( .03/ 1اللغة وصحاح العربية ، )الجوهري ، الصحاح تاج  - 9
 .303المباركفوري ، مرجع سابق ، ص - 0
 (3381سنن الترمذي ، كتاب الدعوات ، رقم الحديث ) - 8
 (.2450كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، رقم الحديث )سنن الترمذي ،  - 6



19 

( وليس هذا استهانة من النبي بصفة البخل ، 1المبين)أخرجها من الضالل البهيم الى نور اإلسالم أن بعد 

لذلك حذّر من البخل ، صلى الله عليه وسلم  والدعاء له إنما هو تعظيم لترك الصالة عليه، أو تحقيراً لها 

 (.2البخِل") منَ  أدوأُ  داء   المادي ، وقال مرة عائباً له " أيُّ 

هم وتزيده ، السيما وأن هذه ب التي تدعم إيمان أبنائوا الجوانإن على المربين والمعلمين أن يتلمس    

كالصالة والزكاة والجهاد ، وإنما يجب أن ، األعمال ال تكلف صاحبها مشقة وال عناء وال كثير مجهود 

يستحضر المسلم نيّته في أعماله وأوقاته متذكراً النبي بالصالة عليه ، فقد يبخل اإلنسان بماله ، ويشح 

وقته ، لكن حقيقة البخل تتجلى في عدم تحريك اللسان لذكر الرسول صلى الله عليه  بنفسه ، ويضن على

 وسلم ، ومن يفعل ذلك فقد بخل على نفسه ، وزهد في األجر ، وال يفعل ذلك إال من ُحرم الخير والثواب.

اإليمانية وإن مسؤولية التربية الدائمة هي غرس قيم هذا الدين في نفوس األجيال وتربيتها التربية    

الصحيحة على نور الكتاب والسنة ، وربط األجيال بنبيّها صلى الله عليه وسلم ، محبة وطاعة واتّباعاً ، 

، والقيام بما له صلى الله عليه وسلم من الصالة عليه ، واألدب معه ، والذب عن سنّته ومعرفة بحقوقه 

كافة المعطيات والظروف ، السيما وقد تداعى وهديه ، وهذا ال يكون إال من خالل مناهج فاعلة ، تراعي 

ً إلى محاربة المسلمين  أعداء اإلسالم في هذا العصر للنيل من جناب النبي صلى الله عليه وسلم ، سعيا

ودينهم ، مما يحتّم على األمة أفراداً وجماعات وشعوباً تنشئة األفراد على حب النبي صلى الله عليه وسلم 

 والقيام بحقه.

 ً  الشّدةمفهوم  : ثالثا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند  

 .(3الغضب)

 .(4رجل صريع إذا كان ذلك صنعته وحاله التي يعرف بها)و ،كثير الصرع ألقرانه الّصَرعة في اللغة : 

إذ الرجل على : الحلم عند الغضب ،  ليصبح مداّلً ، وحقيقته الشرعية ، وانتقل المسمى في كماله األسمى 

الشديد هو الذي يصرع غضبه ويحجمه عن الخطأ ، ويضبط نفسه عن االعتداء على اآلخرين ، ومن 

يفعل ذلك فقد استحق أن تُطلق عليه هذه الصفة، مع بقاء مسمى )الشديد( و)الصرعة( على الرجل القوي 

 ية ، ولكن ذلك في أدنى مراتبه الداللية.في بنيته الجسد

إن الشديد الحقيقي المستحق لهذا المسمى من يملك نفسه عند الغضب ، فيصرعها عما تدعوه إليه من    

هواها كما قال الطحاوي ، مردفاً " وليس ذلك عندنا والله أعلم إخراج منه ذا القوة على صاحبه ، حتى 

هواها فوق  يصرعه من أن يكون صرعة ، إذ كان الذي يملك نفسه فيصرعها عما تريده منه من

 (.5ذلك")

لقد تضافرت نصوص الوحي قرآناً وسنةً  على تزكية اإلنسان وتطهيره ، وذلك من أمراض القلوب     

التي تفتك باألفراد والمجتمعات ، وتسبب الشرور واآلثام في الدنيا ، عالوة على ما ينتظر صاحبها من 

عليه وسلم من اإلصابة بهذه األدواء ، كالغضب  الوبال والخسران يوم الدين ، ولذلك حذّر النبي صلى الله

، والحسد ، والحقد ويبيّن مفاهيمها الحقيقية ومظاهرها الواضحة ، ودعاهم إلى المثل العليا واألخالق 

 الكريمة التي تنفع صاحبها في تعامله مع اآلخرين.

                                                           
 .2113المفاهيم النبوية وأبعادها التربوية ،  الطعان ، -   1
 .269البخاري ،  صحيح األدب المفرد  ،  رقم الحديث  - 2
 (5093صحيح البخاري ،  كتاب األدب ، رقم الحديث ) - 3
 (8/228ابن منظور ، مرجع سابق ، ) - 4
 (.332-4/331لطحاوي ، شرح مشكل اآلثار ، )ا- 5
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االنتقام ، يقول  إلرادة بهغض بنار القلب دم غليان وحقيقته شيطانية صفة نار والغضب عبارة عن شعلة   

بالغفران في حال  المختصونأي هم  (30الشورى: )(رئ رئمن أمور دنياهم )  َّ رئ رئ  رئ رئ ٱُّٱتعالى  

وروي عن عائشة أن خادًما لها غاظها فقالت: لله در التقوى ما ، أي يحملون ويكظمون الغيظ، الغضب 

االنتقام شفاء للغيظ تنبيًها على أن الغيظ  -رضي الله عنها-جعلت ،ما يعني أنها  تركت لذي غيظ شفاء

ال  هذا الغضبإذا كظم  ، وصاحب التقوىألنه عرض نفساني يجده اإلنسان عند غليان دم قلبه  ، مرضٌ 

مّر بقوم يصطرعون فقال )ما  عليه الصالة والسالمأن النبي  أن يتشفى، وقد ُروييمرض قلبه فال يحتاج 

مه رجل رجل كلّ ؛ قال: "أفال أدلكم على من هو أشد منه  ،ا إال صرعهيصارع أحدً  هذا( قالوا: فالن ما

  . (1)"وغلب شيطان صاحبه، وغلب شيطانه ، فغلبه ، فكظم غيظه 

قد بل على صالبة الفؤاد وبصيرة العقل ، ولهذا يقول ابن تيمية "فقوة البدن  ال تعتمد على والشجاعة   

ً يكون الرجل  القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال ؛ وعلى قوة القلب وضعيف القلب ؛  بدنه قويا

والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة؛ دون التهور الذي ال يفكر صاحبه وال يميز بين  ،وخبرته به 

فأما  ،حتى يفعل ما يصلح ، المحمود والمذموم ؛ ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 

 (.2) "جماع ذلك هو الصبر، وه فليس بشجاع وال شديد المغلوب حين غضب

بالحلم ويمكن أن يستنبط الباحث أن البعد التربوي الذي يريد الرسول غرسه في صحابته هو : التخلق    

األخالق الفاضلة " وذلك ألن أصل ذلك  بفضيلة الصبر ، والتي تعتبر جماع وأسّ وعدم الغضب والتحلّي 

وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم ، والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه  هو الصبر على المؤلم ،

عند الغضب لثوران الدم عند  هأثار الغضب ، وإن كان مما ال يمكن دفعه أثار الحزن ، ولهذا يحمّر الوج

 (3استشعار القدرة ، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعرا الحزن")

فالحكمة  على التريث عند إرادة اإلقدام على األمور العظيمة ، والشعراء ماءتتابعت نصائح الحك وقد

 :(4)قال المتنبي مقدمة على الشجاعة ، ألنها إن لم تأت عن عقل أهلكت صاحبها،

 هو أول وهي المحل الثاني ... الرأي قبل شجاعة الشجعانِ                    

 ً  مفهوم الوهن:  رابعا

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها، "  قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنّكم غثاء كغثاء الّسيل، ولينزعّن الله من 

ائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: صدور عدّوكم المهابة منكم، وليقذفّن الله في قلوبكم الوهن، فقال ق

 .(5)"حّب الّدنيا وكراهية الموت

الضعف في العمل وفي األشياء، وكذلك في العظم ونحوه، وقد وهن العظم يهن وهناً ،  في اللغة : اْلَوْهن

 .(9في األمر والعمل) ورجل واهنٌ 

وهو الضعف إلى معنى أعمق يمثل حقيقة الوهن ، وهو سيطرة حب  اللغويانتقل الوهن من معناه لقد    

الدنيا في قلب المرء ، وكراهية مفارقة هذه الحياة ، والتشبث بالدنيا وملذّاتها ، يقول شارح سنن أبي داود 

                                                           
 (.01-6/01القسطالني ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ،) - 1
 (.2/201ابن تيمية ، االستقامة ، )- 2
 (.2/201ابن تيمية ، االستقامة ،)- 3
 (.4/292العكبري ، التبيان في شرح الديوان ،) - 4
 .4260الحديث سنن أبي داود ، كتاب المالحم ، رقم  - 5
 (13/453(، وانظر : ابن منظور، لسان العرب، )4/62الفراهيدي ،كتاب العين، ) -9
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و " وكأنه أراد بالوهن هنا ما يوجبه ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الموت ... أي ما يوجبه وما سبّبه... أ

كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن )حب الدنيا وكراهية الموت ( : وهما متالزمان فكأنهما شيء 

 (. 1)"واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين

وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقرئ تاريخ األمم وتراجع الحضارات من خالل محطات    

وتتسبب في تراجعها ، وهذا أمر غيبي ال يتعارض مع مقتضيات الرسالة التي جاء الضعف التي تمر بها 

و التي تكاد ، أمم الميتة شارة الى األبها من الله ، إذ أن الله سبحانه وتعالى أظهره عليها بعلمه، وفيه إ

ً مة هذه الحالة ، يجعلها مطمعوبلوغ األ ،تموت وتنسحب من مضمار الحياة لتتكلس على ضفافه   لألعداء ا

 .(2ليتكالبوا عليها ويستنفذوا خيراتها)، والغزاة 

نسانية مجبولة على ذلك ، وال يقصد كراهية الموت بها عدم الرغبة في هذا المصير ، ألن النفس اإل   

ولكن المقصود هو كره لقاء الله عند الموت ، ألنه عندها يعرف مكانه في اآلخرة سواء كانت جنة أو ناراً 

 وذلك عن ، عائشة رضي الله عنها روتهما يوضحه حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا 

 كره الله لقاء كره ومن ، لقاءه الله أحب الله لقاء أحب من"  حينما قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

 إذا المؤمن ولكن ، كذلك ليس:  فقال ، الموت نكره فكلنا الموت؟ أكراهية ، الله نبي يا:  فقالت"  لقاءه الله

 الله بعذاب بّشر إذا الكافر وإن ، لقاءه الله فأحب ، الله لقاء أحب وجنته ورضوانه الله برحمة بشر

 (.3") لقاءه الله وكره الله لقاء كره وسخطه

إن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى هذا التراجع الحضاري ، ولعل منها : البعد عن الدين   

الهدف من هذا االنشغال بعروض التجارة والزراعة ، واستفحال الربا في التعامالت االقتصادية ،  فكان 

، فإن هذا الحب لمسلمينعلى اتحذيرهم من السبب الذي كان العامل على تكالُب األمم وهجومهم ؛ الحديث 

هو الذي يستلزم الرضا بالذل، واالستكانة إليه، والرغبة عن الجهاد في سبيل ؛  الدنيوي وكراهية المنية

الله على اختالف أنواعه؛ من الجهاد بالنفس والمال واللسان وغير ذلك، وال يكون الخالص إال باألخذ 

 (.4)بأسباب النجاح والفالح في الدنيا واآلخرة

والتربية اليوم مطالبة بمشروع يعيد توعية الناس بهذه المفاهيم وتجليتها أمام أعينهم ، ليتعرفوا على     

الواقع الذي يعيشونه ، من انخفاض كلمة المسلمين ، وضعف صوتهم العالمي ، ثم يقوموا بالتخلص من 

تجلية صورته الحقيقية المشوشة هذا الوهن الذي أخلدهم إلى األرض ، وأرضاهم بالقعود عن القيام لله ، و

 في أذهان اآلخرين عنه من خالل وسائل اإلعالم سواء كانت التقليدية أو الجديدة. 

ويمكن أن يذكر الباحث في ختام هذا المبحث أبرز الصور التربوية التي استنبطها من كماالت هذه 

 المفاهيم وهي على النحو التالي:

 بالباطل الناس أموال وأكل الله غير عبادة من والبطن الرأس جارحتي حفظ في الحياء كمال يكمن -1

 البعض يتوّهم كما وليس ، بخلقه متعلّق واآلخر بالله متعلق أحدهما شقّين من الحقيقي الياء فكأن ،

 .فحسب الخلق من االنزواء يكون الحياء أن من

منع لسانه من الصالة على إن البخل الحقيقي في هذه الحياة ليس في منع إخراج المال ، وإنما في  -2

 الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما يذكر اسمه.

إن أساس مفاهيم الخلقية  ، سواء كانت ممدوحة أو مذمومة ال يكون مقتصراً على جانبها في  -3

التعامل مع اآلخرين ، بل إن كمالها وحقيقتها في التعامل مع الله وأوامره وحقوقه ، فإذا جاء بها 

                                                           
 (1/319العظيم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ) - 1
 444-443الكيالني ، أهداف التربية اإلسالمية في تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية ،ص- 2
 (.4851مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، رقم الحديث )صحيح  - 3
 . http://iswy.co/e12l4lاأللباني ، محمد ناصر الدين ، حول حديث )يوشك أن تتداعى عليكم األمم( ،رابط المادة:  - 4

http://iswy.co/e12l4l


22 

ن وجه فقد كملت أخالقه واستحق المدح ، وإن جاء بها على أسوأ طريقة فقد وصل حد على أحس

 الكمال في سوء أخالقه واستحق الذم والتوبيخ.

كر والصالة، فاألول يتعلق بحق الله في تقدير ذكره في  -4 إن اسوأ خلقين في حقيقتهما يتعلقان بالذِّ

 ة عليه والدعاء له.الصالة، واآلخر يتعلق بحق الرسول الكريم في الصال

   نفسه على السيطرة استطاع فإذا ، بدنه وليس قلبه في اإلنسان عند الحقيقية والقوة الشدة كمال إن -5

 الشديد مسمى استحق فقد الشدة مواقف في غضبه وكظم

 والضعف الخور سيطرة من أكثر القلب على الموت وكراهية الدنيا حب سيطرة الوهن كمال أن -9

 الجسد. على الراحة وحب

 المفاهيم االجتماعية كمال المسميات في :  المبحث الثالث

 مفهوم الرقوبأوالً : 

قال ليس ذاك ، الذي ال يولد له : قلنا ؟ ون الرقوب فيكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدّ 

 (.1)ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، بالرقوب 

، سواء كان رجالً أو امرأة ، ألنه يرقب موته ويرصده خوفاً الذي ال يعيش له ولد الرقوب في اللغة : 

 (. 2عليه )

ً أنّ : ومعنى الحديث    ، كم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أوالده ، وليس هو كذلك شرعا

واب صبره عليه ، كتب له ثواب مصيبته به ، وثيُ وبل هو من لم يمت أحد من أوالده في حياته فيحتسبه 

 ً ً  ويكون له فرطا  (.3) وسلفا

الرقوب ف، في كافة أحاديثه الشريفةوهذا هو الكمال الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم     

ويفوز  األجر، فيحتسب عند الله أجر فجيعة موت أبنائه ، فينال قيقي هو الذي يموت أبناءه قبله الح

 موت األبناء في حياة والدهم.على معناه السابق من  العرفي، ويبقى معنى الرقوب بالرضا

ً  كما يطلق الرقوب   على مصائب الدنيا ، وهي داللة ال تخالف هذا المعنى الذي أطلقه النبي ، ولكنه  أيضا

 رئ  رئ رئ رئرئ رئ رئ رئ رئ رئ رئ ٹٱٹٱُّٱ، تحويل الموضع الى غيره ، وقد ورد في القرآن الكريم مثل ذلك 

( فهم يعقلون أمر الدنيا 106)األعراف :   ٌَّّ ٍّ َّ ُّ ِّ  رئ رئ رئ رئ رئ رئرئ  رئ رئ رئ رئ رئ رئ رئ رئ رئ رئ رئ

وظاهرها ، ويتمتعون فيها بحواسهم وأسماعهم وأبصارهم ، إال أنهم كمن فقدوا هذه الحواس عن أمر 

 اآلخرة  ، وهذا االسلوب تستخدمه العرب كمثل قول الشاعر :

  ال أعد اإلقتار عدماً ولكن    فقد من قد رزيته اإلعدام                        

وأعظم خطراً ، ال يقصد أن احتياج المال ليس بعدم ، ولكنه أراد أن هذا الفقد اآلخر أجّل منه  فالشاعر

 (.4)عليه وضرراً 

ولذلك فإن هذه المفاهيم التي جاءت في هذه األحاديث الشريفة ، لها مقاصد وبيان من هو أحق بمسميات   

، لكن حقيقة الحاجة تكون في اآلخرة الناس  حاجة عندمثالً ، فاإلفالس المدح والذم مما يتصّوره الناس 

وس تكرهه ، لكن االنتفاع بالولد النف ن، فإفي هذا الحديث، ومثلها العقم وعدم اإلنجاب وذلك هو المفلس

                                                           
 (.2918رقم الحديث )صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة واآلداب ،  - 1
 .396ابن االثير ، مرجع سابق ، ص - 2
 .1545النووي ، مرجع سابق ، ص - 3
 (.111-118/ 3ابو عبيد ، غريب الحديث ، ) - 4
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يكون على غير ما يظن الناس من االنتفاع به في الدنيا ، فإن االنتفاع به في حقيقة األمر يكون يوم القيامة 

 .(1)، وذلك هو الرقوب ، وذلك لمن احتسب أجر موت أوالده قبله

وعلو ،  األوالد موتالصبر على  ومن اللطائف التربوية التي يمكن استنباطها من هذا الحديث : فضل   

المصيبة على هذه  النبوية لخاطر المؤمنمواساة الكرامة ودرجة األب الذي يسبقه أوالده إلى اآلخرة ، 

،وإن فقد الولد وإن كان عظيماً فقد ثمرات األفئدة وفلذات األكباد استشعار الشريعة لو، عند موت األحباب 

أعظم  ةخرعلى الصبر والتسليم للقضاء في اآليا ، لكن فقد األجر ومؤثراً على االنسان في الحياة الدن

وأجل ، وإن حقيقة الولد بالنسبة للمسلم الذي قدّمه قبله واحتسب أجره ، ومن لم يرزق ذلك ، فهو كالذي ال 

 (.2)بالنساء التزوج بتفضيل عالوة على اإلشارة الضمنية في الحديثولد له ، 

  رئ رئ رئ رئ رئ ٱُّٱما عند الله ، يقول تعالىوعموم المصائب مأجور عليها العبد المسلم إذا صبر واحتسب   

( وقد قيل أن الصبر نوعان :  صبر 159-155)البقرة :   َّ رئ  رئ رئ رئ رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  رئ  رئ رئ رئرئ رئ رئ رئ رئ

غضب ، وجرعة عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند ما تجرع وعند الغضب ، وصبر عند المصيبة ، 

  (.3مصيبة" )صبر عند 

 ً  مفهوم الغنى:  ثانيا

 (4قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)

الغني: هو الذي ال يحتاج الى حد في شيء ، وكل أحد يحتاج إليه ، أما العرض: بالسكون كل ما كان من 

وهو عموماً حطام  وأما بالفتح فما يصيبه اإلنسان من حظه في الدنيا ،المال غير نقد وجمعه عروض ، 

 (.5)الدنيا ومتاعها

يُراد بغنى النفس حصول الكماالت العلمية والعملية ، فليست حقيقة الغنى كثرة المال ، ألن كثيرا ممن   

أين يأتيه ، فكأنه فقير لشدة  وسع الله عليه في المال، ال يقنع بما أوتي فهو يجتهد في االزدياد وال يبالي من

حرصه ،وإنما حقيقة الغنى غنى النفس ، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، سواء كان قليل 

ألنها إذا استغنت كفت عن المطامع ، ؛ هو غنى النفس ، لذلك فالغنى النافع والممدوح  المال أو كثيره

ناله فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل وحصل لها من الحظوة والشرف أكثر من الغنى الذي ي

 (.9األمور لدناءة همته وبخله)

إن اإلسالم يقرر أن خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به ، وإن كان يسمى خيراً في الجملة،    

 ً م يتوقف ، ل وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنياً لذاته ، بل بحسب تصرفه فيه ، فإن كان في نفسه غنيا

في صرفه في وجوه البر ، وإن كان في نفسه فقيرا أمسكه وامتنع عن بذله فيما أُِمر به خشية من نفاده ، 

فإن غنى النفس ما يضمن الكفاية، فإن زاد قليال عاد ذلك بزيادتك فيه الفقر، وذاك أن الدواعي إنما تكثر 

 .(0وتتوسع األسباب وكثرتها)

مختلف عن المعايير المادية التي يؤمن بها الناس ، تُقاس به المفاهيم واألشياء إن المعيار النبوي الذي     

، إنه معيار دقيق يقيّم الناس بحسب أخالقهم ودينهم ، وليس بحسب مالهم وجاههم ، وفقاً لما يملكون من 

، الذي روى هذا الحديثرصيد أخروي وليس رصيد مادي ،وهذا ما حدث مع أبي ذر رضي الله عنه 

                                                           
 (.281-18/281ابن تيمية ، الفتاوى،)  - 1
 301ابن االثير ،مرجع سابق، ص  - 2
 (.28/156ابن تيمية ، الفتاوى ، ) - 3
 9181كتاب الرقاق ، رقم الحديث صحيح البخاري ،  - 4
 .981، ص 919ابن األثير ، مرجع سابق ، ص - 5
 .200ابن حجر ، مرجع سابق ، ص - 9
 (.1/813المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ألبي تمام، ) - 0
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قال : وترى أن ف: نعم .  فقلتن سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أترى كثرة المال هو الغنى ؟ حي

إنما الغنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب  ، قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : ليس كذلك

،ثم سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من قريش ، فقال : فكيف تراه ؟ قلت : إذا سأل 

أعطي وإذا حضر دخل ، قال : ثم سألني عن رجل من أهل الصفة ، فقال : هل تعرف فالنا ؟ قلت : ال يا 

يه وينعته حتى عرفته . قال : قلت : نعم يا رسول الله ،قال: فكيف تراه ؟ قال : فما زال يحل ،رسول الله 

 .( 1قلت : رجل مسكين من أهل المسجد . قال : هو خير من طالع األرض مثل اآلخر ")

هو عدم الحاجة ، فأقل الناس حاجة أكثرهم غنى ، ولذلك كان الله أغنى األغنياء ،  الحقيقي إن الغنى   

إلى شيء ، فمن سد فقره بالمقتنيات والعروض فما في انسدادهما طمع ، فهو كمن يرقع  ألنه ال حاجة به

الخرق بالخرق ، ويسد الفقر بالفقر ، ومن سدها باالستغناء عنها واالقتصار على حاجته الضرورية ، فهو 

فالمال تحت يديه ،  م الغني بالذي يجمع المال وال ينتفع به فقيراً ِص (" ولذلك وُ 2الغني المقّرب من الله)

 .(3ولكنه لم ينتفع به في دنياه وال في آخرته")

، وصححتها معروفة بالعقل القناعة هي الغنى ال كثرة المال، وهي حقيقة  واعتبر بعض أهل العلم أن   

، أو دون ذلك في محل شك وارتياب، ولكن رب قضية من العقل نافذة قد صارت كأنها والتجربةالخبرة 

، فجري  مل بالعقل ويذعن له، ويطرح الهوىالجهل والسفه على الطباع، وذهاب من يعلغلبة " الصحة

الغنى على كثرة المال، و الفقر على قلته، فصاحب المال ال يعجز عن شيء يريده من لذاته وسائر 

 .(4)"ي المال الكثير غنى ،وكذلك من قل ماله، عجز عن إرادته، وُسمي قلة المال فقراً مطالبه، لذلك سمّ 

من الدنيا والقناعة بما في اليد ، وذم الحرص على الدنيا  ى النبي صحابته وأمته على التقللّ لقد ربّ    

استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة الغنى،  على الرغم من واإلقبال عليها وتطلّب اللذائذ ،وقد 

ى الله عليه وسلم تواضعاً لله وتعليماً ألمته، أن الله تعالى قد أعاذه من شر كل فتنة، وإنما دعاؤه بذلك صل

 .(5)وحضاً لهم على إيثار الزهد في الدنيا

 ً  مفهوم االفالس:  ثالثا

 ،فلس فينا من ال درهم له وال متاعرسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا: الم قال

فقال: إن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، 

وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت 

 .(6)حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

فلس الرجل إذا لم يبق له مال ، يراد به أنه صار إلى ، حيث يقال أفي اللغة : عديم المال بعد وفرة لمفلسا 

 (.0)حال يقال فيها ليس معه فلس

ألن هذا أمر يزول وينقطع ، ليس هو حقيقة المفلس لكن  ،من ليس له مال يُعرف اإلفالس عند الناس ب 

وإنما حقيقة  وهذا أدنى مراتب اإلفالس ، بعد ذلك في حياته عليهاحصل تي بوفرةوربما ينقطع ، بموته 

تؤخذ يوم القيامة ، وذلك حين والمعدوم اإلعدام المقطع ، الهالك الهالك التام  وكمال اإلفالس فهوالمفلس 

                                                           
 .0666المستدرك على الصحيحين ، كتاب الرقاق ، رقم الحديث  - 1
 .215ص-214الشريعة ، ص الراغب األصفهاني ، الذريعة إلى أحكام - 2
 .44الشاويش ، من براعة البيان النبوي ؛ الغضب ،  ص - 3
 .85الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص - 4
 (.11/193ابن بطال ، شرح صحيح البخاري ، تحقيق، ) - 5
 (2581صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة واآلداب ، رقم الحديث ) - 9
 الفاء.ابن منظور ، مرجع سابق ، حرف  - 0
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فتمت  نار جهنم ، لقي في ثم أُ ، عليه  تخذ من سيئاتهم فوضعفإذا فرغت حسناته أُ ، حسناته لغرمائه 

 (1)ته وهالكه وإفالسهخسار

 بين الناس ، ألنه يتعلق بحركة البيع والشراء االجتماعيةوقد رأى الباحث إن اإلفالس من المفاهيم     

ً فأصبح معدماً ، ومن كان يملك فأصبح ال تعامل المجتمع بينهم في و السوق ، ويُطلق على من كان مليّا

، لذلك فقد أدرجه ضمن سياق هذه يستجل تعاطفهم وشفقتهم عليه  يملك ، فيصبح في نظر اآلخرين معسراً 

 المفاهيم.

راد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطّور هذا المفهوم الراسخ في أذهان الناس عن اإلفالس ، بحيث أو     

شهم يخدم منظومة التربية األخالقية اإلسالمية ، وذلك في مفهوم متداول ومتجذر عند الناس ويتعلق بمعا

وحياتهم ، وما يحصل في حركة السوق من الخصام ،والحلف، والفجور ،والشتم ،وتضييع األمانة ، فجاء 

الحديث محذراً من اإلفالس الحقيقي ، الذي ال ربح بعده ، وال خسارة تعدله ، إنه ليس إفالس مؤقت 

مسلم أن حسناته تتطاير ينهض اإلنسان بعده ، بل هو إفالس دائم ، وخسارة حقيقية ، وذلك حين يرى ال

 .(2أمامه ؛ بسبب ما كان يرتكبه من أذى للناس في حياته ، ويجد أن مصيره إلى النار ، وبئس المصير)

عد ما كان اإلنسان إنما يُ فلّ  الذي يتجاوز أحكام الدنيا ، صلى الله عليه وسلم الحكم في اآلخرة لقد بيّن   

 ً في الدنيا بماله، ألنه يجتلب به المسرة ويدفع المضرة، وكان هذا الحكم في اآلخرة للعمل الصالح،  غنيا

، إذ قد عري مما ألجله يسمى الخالي من المال في الدنيا (المفلس)ثبت ال محالة أن يكون الخالي هو 

 (3وهو عدم ما يوصله إلى الخير والنعيم، ويقيه الشر والعذاب) (مفلسا)

 جهة من هذه األسماء لحقيقة نفي ذلك ، هي ونحو والشديد والغني والمفلس مفاهيم مثل الرقوبو     

 وسلم عليه الله صلى - فبيَّن غيره دون االسم لهذا المستحق هو لذلك كان ، اعتباره، يتوجب الَِّذي المعنى

 أحق- عدمه يضر حيث- القيامة يوم المال المتوهم، فمثالً انعدام هذا لغير ثابتة المعنى ذلك حقيقة أن -

 (.4معتبًرا في الدنيا) ضرًرا بذلك يتضرر ال قد ، حيث يعدمهما ممن المفلس باسم

المتأمل الحقيقي لهذا الحديث يدرك أن مدار األعمال وميزانها بعد معاملة الله ، هو التعامل مع  إنّ   

اآلخرين ، ليس بالمال وإنما بالخلق ، ألن المال قد يورث وفرة مؤقتة ، أما التعامل بالخلق الحسن ، فإنه 

آلخرين كالصبر عليهم ، والعفة سبب لدخول الجنة ، وهذا يدل على عناية اإلسالم باألخالق الفاضلة مع ا

عن ما رآه فيهم ، والزهد عن ما في أيديهم، مما يجب على اإلنسان أن يحاسب نفسه ويزكيها قبل ورود 

، وأكل  واالعتداء عليهمار السيما شتم الناس ، وقذفهم ، اآلخرة وفقاً لهذا الميزان ، ويتجنّب ما يورده النّ 

األعمال التي تورد المهالك ، فعلى اإلنسان حفظ لسانه ، وجوارحه قبل  مالهم ، وسفك دمائهم ، فإنها أعظم

 أن تشهد عليه ، والت حين مندم.

إن الدرس التربوي الذي يمكن يغرسه هذا الحديث في نفوس المسلمين ؛ أن يحذروا من مآالت وعواقب    

وق الخلق ، فهذه المظالم تنقلب االعتداء على حقوق اآلخرين ظناً منهم أن الله يغفر الذنوب المتعلقة بحق

وعلى الرغم من أنه جاء بحسنات وباالً على المرء يوم القيامة ، وربما تمحق حسناته وتلقي به في النار ، 

إال أنها لم تنفعه أمام حقوق اآلخرين، مما يحث المرء على التعامل بالحسنى والخلق كالجبال ، ودرجات 

 .  (5)الفاضل مع اآلخرين

 ً  مفهوم المسكنة:  رابعا

                                                           
 .115النووي ، مرجع سابق ، ص - 1
 .228الطعان ، مرجع سابق ، ص  - 2
 .89الجرجاني ، أسرار البالغة ، ص -  3
 (.2/002ابن رجب ، رسائل ابن رجب، ) - 4
 ( للشكل الذي رسمه الباحث معبّراً عن اإلفالس ، وهو نموذج ينطبق على كل هذه المفاهيم الكمالية.66انظر ص ) - 5
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة 

واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟قال :الذي ال يجد غنى يغنيه وال يفطن 

 (.1له فيتصدق عليه وال يسأل الناس شيئا)

العرب: الذي سكنه الفقر أي قلل حركته واشتقاقه من السكون ، يقال : قد تمسكن الرجل  المسكين في كالم

 (2وتسكن إذا صار مسكينا ، وهو عموماً أحسن حاالً من الفقير المعدوم)

وقد أراد الرسول أنه ليس المسكين حقا على الكمال ، وهو الذي بالغته المسكنة بهذا الطواف ألن هناك 

من الطواف ، وهو الذي ال يجد غنى ، وال يسأل ، وال يفطن له فيتصدق عليه ،  مسكينا أشد مسكنة

صلى الله عليه  -فالطواف مسكين ، وذلك موجود في اآلثار ، ومعروف في اللغة ، أال ترى إلى قوله 

(  فليس معناه إذن نفي أصل المسكنة عن الطّواف ، بل معناه 3وا المسكين ولو بظلف محرق)ردّ  - وسلم

 (.4ي كمال المسكنة )نف

هو الحث على الصدقة على أهل الستر والتعفف أكثر ، إن التوجيه التربوي الذي نلمسه من هذا الحديث    

من السائلين والمتشرفين لها ، وهذا يتطلب تلمسهم والبحث عنهم ومعرفة أخبارهم حتى يتم الوصول اليهم 

نون من أهل المسكنة والحاجة والفقر ، وليس بالضرورة ومساعدتهم وفقاً الحتياجاتهم ، فالسائلين قد يكو

أن يكونوا كذلك ، فتضل الصدقة طريقها ، وتذهب الى غير المحتاج ، وتغيب مقاصد الزكاة والصدقة 

 وهي إعطاء أصحاب الحقوق حقهم.

لذي : ا ومنهمأصحاب الحاجة وعالماتهم  مظاهروقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث    

ال يملك ماالً وال عرضاَ ، والذي ال تبدو عليه آثار الحاجة لتخفّيه ، والذي ال يتعّرض للناس في أماكنهم 

همة شاقة ، وهي الرحلة في طلب المساكين تبدو م نأ يظهر للناسب المال وسد الفاقة ، مما وطرقهم يطل

س أحوال الناس ، والسؤال عنهم ، وعدم يتطلب فطنة المؤمن وكياسته ، وتلمّ  ذلك ليست كذلك ، ولكن

 ويلتقي بهم. معهمالذين يجتمع  اآلخرين وأ ، واء كان في الحي الذي يسكن فيهسعنهم ، العيش في عزلة 

وتبدو عظمة اإلسالم ومراعاته لظروف الناس حتى قبل أن يجرحوا كراماتهم بالسؤال ، ودون أن     

اتهم ، وهذه دعوة عظيمة قل أن يتنبه لنا الناس ، ألنه لو يريقوا ماء وجوههم للناس من أجل سد حاج

سرين ، فطنوا لمغزاها ، لما كثر السائلون في الطرقات ، ولما احتيج الى عرض أحوالهم أمام المو

 ختفت كثير من مظاهر الذل والمسكنة في المجتمعات اإلسالمية.وال

كما أن الباحث يستنبط أن المسكنة الحقيقية هنا ليست في الحاجة وقلة المال والعرض فقط ، بل هي     

، وحجزته عن إظهار حاجته ، وصددته عن طلب مسكنة نفسية في األصل منعته من البحث عن عمل 

 .خشية األعراض عنه من الناسالمال بصورة مباشرة 

 المفاهيم كماالت من استنبطها التي التربوية الصور أبرز حثالمب هذا ختام في الباحث يذكر أن ويمكن

 :التالي النحو على االجتماعية ، وهي

 إن الرقوب الحقيقي هو موت أوالد المسلم بعد والدتهم ، وليس ترقّب والدتهم قبل أن يولدوا . -1

2- . 

 ها .أن المفاهيم االجتماعية تكون حقيقتها بحسب مقاصدها وغاياتها ونواياها وليس لذات -3

                                                           
 .1136حيح مسلم ، كتاب الزكاة ، ص - 1
 (.18/46ابن عبدالبر ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، ) - 2
 (.18/46البر ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، ) أبن عبد 3
 .110النووي ، مرجع سابق ، ص - 4
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إن أكمل األجر والثواب الكبير يتحقق لكمال هذه المسميات في جنسها إن كانت ممدوحة ، كما أن  -4

 كمال العقاب والسخط يكون لكمال المسميات في جنسها إن كانت مذمومة .

إن الغنى الحقيقي باعث نفسي سواء كان بالبذل أو القناعة وليس بالضرورة أن يكون معه مال  -5

 وأمالك.

 كمال اإلفالس في انعدام الحسنات التي تشتري سلعة الله وهي الجنة.إن   -9

يكمن كمال المسكنة في النفس وليس في انعدام المال ولهذا ال يستطيع المسكين الحقيقي حتى  -0

 إظهار حاجته.

 والنتائج خاتمةال

صلى الله عليه المفاهيم التي ذكرها النبي أصالة وبعد هذا العرض التفصيلي ألبرز كماالت المسميات و

 وسلم التي وردت في كتب الحديث الشريف ، وصلت الدراسة إلى أبرز النتائج وهي كالتالي:

تعبّر عن مضمون الدين اإلسالمي والذي يؤسس لقواعد الحياة العامة أصالة المفاهيم النبوية التي  -1

 في الدنيا واآلخرة.

المفاهيم الدارجة المعروفة إلى مفاهيم أكمل كثير من في نقل  النبي صلى الله عليه وسلم  أبدع -2

 وأجمل وأحق.

في النواحي اإليمانية واألخالقية المسلمة  جميع جوانب الشخصيةتنمية التربية النبوية على تركز  -3

 . واالجتماعية

 تكريس القيم وتصحيح المفاهيم.طرقها في  نوعتعدد أساليب التربية النبوية وت -4

ولفت انتباههم إلى حقيقة ، وسلم المواقف المختلفة لتربية أصحابه النبي صلى الله عليه  توظيف -5

 دنياهم ومعنى وجودهم.

، وأنه إلى الدنيا على أنها دار ابتالء واختبار ، وأن اآلخرة هي دار البقاء  اإلسالميةالتربية تنظر  -9

 وهما مرتبطان عمالً وأجراً. ال انفصال بين وجودهما،

خدام أسليب الحوار من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في إثارة التساؤل في الذهن واست -0

 التربية.

نقل المفاهيم والتصورات الحسية عند الناس من وضعها المادي الملموس إلى آفاق روحية أرحب  -8

 تحثّهم على العمل وتزرع فيهم الخلق الحسن وتوّطد العالقة بينهم.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم جل شأنه وعظم قدره.  .1

ابن األثير ، مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث واألثر ، أشرف عليه :   .2

 هـ. 1421علي حسن الحلبي ، الرياض : دار ابن الجوزي ، 

:  الرياض ، إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق ، البخاري صحيح شرح ، خلف بن علي الحسن أبو ، بطال ابن.3

 هـ.1423 ، 2 الطبعة ، الرشد مكتبة

،  محمد وابنه قاسم بن عبدالعزيز:  وترتيب جمع ، الفتاوى مجموع ، عبدالحليم بن أحمد ، تيمية ابن  .4

 هـ.1421

 هـ.1411،  2عبدالحليم ، االستقامة ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، الطبعة ابن تيمية ، أحمد .5

ابن تيمية ، أحمد عبدالحليم ، االستغاثة في الرد على البكري ، تحقيق : عبدالله السهلي ، الرياض : دار الوطن .9

 هـ. 1410،  2، الجزء 

وآخرون ،  مرشد، عادل - األرنؤوط عيبابن حنبل ،أبو عبدالله أحمد بن محمد، مسند اإلمام أحمد ، تحقيق :ش.0

 الرسالة. بيروت : مؤسسة

 ، 2 الطبعة العاصمة، دار:  الرياض ، المسيح دين بدل لمن الصحيح ،الجواب عبدالحليم بن أحمد ، تيمية ابن  .8

 هـ.1416

 هـ.1426س الشامي ، القاهرة : دار الحديث راجعه : أن  ، اللغة مقاييس ،أبو الحسين أحمد ، فارس ابن  .6

 العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي ، زكريا بن فارس بن ابو الحسين أحمد ، فارس ابن  .11

 هـ.1418 ، العلمية الكتب دار:  بيروت ، بسج حسن أحمد:  عليه علق ـ كالمها في

 ،علق واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد ، محمد بن الله عبد بن يوسف عمر ،أبو البر عبد بنا  .11

 هـ.1380 ،  تيمية ابن مكتبة ، البكري ومحمد ، العلوي مصطفى:  حواشيه على

 دار:  الباقي،بيروت عبد فؤاد محمد: ،تحقيق ماجه ابن ،سنن القزويني يزيد بن محمد الله عبد ،أبو ماجه ابن.12

 .،دت العربية الكتب إحياء

 م. 2113 ، صادر دار:  بيروت ، العرب لسان ، مكرم محمد الدين ،جمال منظور ابن.13

 . م1648: ،مصر الفقهاء رأي في والعادة العرف ، فهمي أحمد ، سنة أبو  .14

 العدد ، العقيق مجلة ، هجر بلفظ المتصلة النبوية السيرة في واألحداث المعاني ، محمد األمين ، أحمد  .15

 م. 2118 ، الثقافي األدبي المنورة المدينة نادي:  المنور المدينة ، 32 المجلد ، 93،94

، الرياض : مكتبة وفوائدها  فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة األلباني ، محمد ناصر الدين ،.19

 هـ.1415المعارف ، 
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 التمدن مجلة عن نقاًل  ، حول حديث )يوشك أن تتداعى عليكم األمم( ،  الدين ناصر محمد ، األلباني  .10

: المادة رابط ، هـ28/6/1441:  االسترجاع تاريخ ، اليوم اإلسالم موقع من( 429 – 421/  24) اإلسالمي

http://iswy.co/e12l4l . 

 الطبعة ، اإلسالمي المكتب:  بيروت ، األحكام أصول في اإلحكام ، علي الحسن أبو  الدين سيف ، اآلمدي  .18

 هـ.1412 ، 2

انشراح علي، دراسة تحليلية للمصطلحات الفكرية الحادثة في ضوء التربية اإلسالمية ، رسالة األهدل ، .16

 هـ.1435إلسالمية والمقارنة ، ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى : قسم التربية ا

: ابن حجر ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ،بيروت   .21

 هـ. 1306دار المعرفة ، 

   المجيد، الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير ، محمد الطاهر محمد ، عاشور ابن.21

 ت. د ، سحنون دار: تونس

 هـ.1422 ، الجوزي ابن:  الرياض ، المستقنع زاد على الممتع الشرح ، صالح بن محمد ، عثيمين ابن  .22

 العلمية، الكتب دار:  بيروت ، 5 الجزء األحكام، أدلة من المرام بلوغ شرح ، علي بن أحمد  ، عثيمين ابن  .23

 م.2110

 محمد:  تحقيق ، نستعين وإياك نعبد إياك بين السالكين مدارج ، بكر أبي بن محمد عبدالله أبو ، القيم ابن  .24

 هـ.1419 ، العربي الكتاب دار:  بيروت ، البغدادي بالله المعتصم

 المعتصم محمد: تحقيق ، نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج ، بكر أبي بن محمد ، القيم ابن  .25

 ه. 1419 ،3 الطبعة ، العربي الكتاب دار: بيروت البغدادي بالله

 ، طيبة دار:  الرياض ، السالمة سامي:  تحقيق ، العظيم القرآن تفسير ، عمر بن اسماعيل ، كثير ابن  .29

 هـ. 1422

 ، أحمد المنعم عبد فؤاد: تحقيق  ، الصحاح معاني عن اإلفصاح  ، الذهلي هبيرة بن محمد ، هبيرة ابن  .20

 هـ. 1410: النشر الوطن دار: الرياض

 ، أباد بحيدر المعارف دائرة مطبعة:  الهند ، 3 الجزء ، الحديث غريب ، سالم بن القاسم ، عبيد أبو  .28

 هـ.1384

 هـ. 1411 ، د. د:  بيروت ، الشريعة أحكام إلى الذريعة ، محمد بن الحسين القاسم أبو ، األصفهاني  .26

 هـ. 1412، القلم دار:  دمشق ، القرآن غريب في المفردات ، محمد بن الحسين القاسم أبو ، األصفهاني.31

 الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس ، مسلم صحيح شرح ، مندوه آل الزهيري ،حسن االشبال ابو.31

 .هـ.15/11/1441:  االسترجاع تاريخ http://www.islamweb.net ، 2011 ،(45/6)  اإلسالمية،

 مكتبة:  الرياض ، إسحاق محمد.  د:  تحقيق ، الصغير الجامع شرح التنوير ، إسماعيل بن محمد ، األمير   .32

 هـ.1432 ، السالم دار

 المفهومات ، علي محمد ، الجطيوي عن نقالً  القرآن في الدينية األخالقية المفهومات ، توشيهيكو  ايزتسو.33

 مركز ، المحمدية الرابطة ، 3 العدد ، التأويل مجلة ، تحليلية وصفية دراسة:  القرآن في الدينية األخالقية

 م. 2119 ، القرآنية الدراسات

 م.1664، األكاديمية المكتبة:  مصر ، 6الطبعة ، ومناهجه العلمي البحث أصول ، أحمد ، بدر  .34

البخاري ، عبدالله بو شعيب ، مصطلحات من الكتاب والسنة أسيء فهمها ، أعمال الندوة العلمية الدولية : .35

المصطلح القرآني وأثره في تأصيل المعرفة وضبط الفهم ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة ابن زهر 

 . م2112بأكادير ، 

 دار:  الجبيل ، األلباني الدين ناصر محمد:  تعليق ، المفرد األدب صحيح  إسماعيل، محمد ، البخاري  .39

 هـ. 1418 ، 4 الطبعة والتوزيع، للنشر الصديق

الناصر ، دار طوق النجاة ، البخاري ، محمد إسماعيل ، الجامع المسند الصحيح ، تحقيق : محمد زهير .30

 هـ. 1422

 عربية دراسات مجلة ، وفهمه الشريف النبوي الحديث فقه في وأثره العربية اللغة فقه ، بنعيسى ، بويوزان .38

 م.2114، اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية ، عياض القاضي جامعة ، 1 العدد ، وإسالمية

http://iswy.co/e12l4l
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 ومطبعة مكتبة شركة:   مصر ، وآخرون شاكر أحمد:  تحقيق ، الترمذي سنن ، عيسى بن محمد  ، الترمذي  .36

 هـ.1365 ، 2 الطبعة ، الحلبي البابي مصطفى

 الكتب دار:  بيروت ، 3 الطبعة ، عطا عبدالقادر محمد:  تحقيق ، الكبرى ،السنن الحسين بن أحمد ، البيهقي  .41

 هـ.1424،  العلمية

 نقل ، دحروج علي.د:  تحقيق ، الفنون اصطالحات معجم كشاف ، القاضي ابن علي بن محمد ، التهانوي  .41

 م.1669 ، ناشرون لبنان مكتبة:  بيروت ، الخالدي علي. د:  العربية إلى الفارسية من النص

 هـ.1423 ، الهالل ومكتبة دار:  بيروت  ، والتبيين البيان ، بحر بن عمرو ، الجاحظ  .42

 .1412 ، المدني مطبعة:  جدة ، شاكر محمود: تحقيق ، البالغة أسرار ، عبدالقاهر ، الجرجاني   .43

شركة القدس للنشر :  تحقيق : نصر الدين تونسي ، القاهرة ، التعريفات ،  الشريف محمد ،علي الجرجاني.44

 م.2110 ،والتوزيع

 العلم دار:  بيروت ، عطار عبدالغفور أحمد:  تحقيق ، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ، الجوهري.45

 هـ.1410 ، 4 الطبعة ، للماليين

 دار:  بيروت ، عطا مصطفى:  تحقيق ، الصحيحين على المستدرك ، عبدالله بن محمد عبدالله أبو ، الحاكم  .49

 هـ. 1411 ، العلمية الكتب

 journal of ،مجلة والسياق البنية:  القرآنية األخالقية والمنظومة البر مفهوم ، عبدالرحمن ، حللي  .40

islamic ethics ، 2017 ، للنشر بريل دار: ليدن. 

 ،موقع 1438 ، 29  الصحيح الجامع ألحاديث الصريح التجريد كتاب شرح درس ، عبدالكريم ، الخضير.48

-https://shkhudheir.com/scientific الشبكة على الخضير عبدالكريم الشيخ

lesson/1963375679 ، هـ.29/6/1441:  االستعادة تاريخ 

 مستقبل مؤتمر ، والمنهج الرؤية:  النبوية السنة لمتون المصطلحية الدراسة ، سالم بن متعب ، الخمشي  .46

 ، اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية:  القصيم جامعة ، 5 المجلد ، استشرافية رؤية:  الحديثية الدراسات

 م.2116

 هـ.1425 ، المنهاج دار:  جدة ، المنهاج شرح في الوهاج النجم ، موسى محمد الدين كمال ، الدميري.51

:  بيروت ، 3 الطبعة ، العلواني جابر طه:  تحقيق ، المحصول ، عمر بن محمد الله عبد أبو  ، الرازي.51

 هـ.1413الرسالة ،  مؤسسة

:  صححه األخبار، جوامع شرح األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجة ، ناصر عبدالرحمن ، السعدي  .52

 هـ.1423  ، العلمية الكتب دار:  بيروت ، عبدالغفار سعد

 محمد.د:   تحقيق ، العقول نتائج في األصول ميزان ، محمد بكر أبو النظر شمس الدين عالء ، السمرقندي  .53

 هـ.1414،  الحديثة الدوحة مطابع:  قطر البر، عبد زكي

 ، 1 الجزء ، المولى جاد أحمد محمد:  تحقيق ، اللغة علم في المزهر ، الدين جالل عبدالرحمن ، السيوطي  .54

 هـ.1418،  العصرية المكتبة:  بيروت

 العدد ، 31 المجلد ، والحياة األمن مجلة ، الغضب ؛ النبوي البيان براعة من ، محمد غالب ، الشاويش  .55

 .م 2112 ، األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ، 391

 ، اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة:  الدوحة ، حضارية وسمة لفظي خيار المصطلح ، سعيد ، شيار  .59

 هـ.1421

السلفي ، القاهرة : مكتبة ابن تيمية   المجيد عبد بن المعجم الكبير ، تحقيق حمديالطبراني ، سليمان بن أحمد ، .50

 . 2، الطبعة 

:  بيروت ، السلفي عبدالمجيد بن حمدي: المحقق ، للطبراني الشاميين مسند ، أحمد بن سليمان ، الطبراني  .58

 هـ.1415 ، الرسالة مؤسسة

 هـ.1425 ، المعارف مكتبةالرياض :  ، 11 الطبعة ، الحديث مصطلح تيسير ، محمود ، طحان   .56

 مؤسسة:  بيروت ، األرنؤوط شعيب:  تحقيق ، اآلثار مشكل شرح ، محمد بن أحمد جعفر أيوب ، الطحاوي  .91

 هـ. 1415 ، الرسالة
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الطريف ، محمد إبراهيم ، المنهجية العلمية في تحرير األلفاظ والمصطلحات : مصطلح النظرية التربوية .91

 م. 2114زهر : كلية التربية ، ، جامعة األ 1، الجزء  156اإلسالمية نموذجاً ، مجلة التربية ، المجلد 

 الشريعة مجلة ، تحليلية دراسة:  التربوية وأبعادها النبوية المفاهيم الحاج، إدريس أحمد ، الطعان  .92

 م.2113 ، الكويت جامعة:  الكويت ، 63 العدد ، 28 المجلد ، اإلسالمية والدراسات

 حقائق عن الكاشف) بـ المسمى المصابيح مشكاة على الطيبي شرح ، الحسين بن الدين شرف ، الطيبي  .93

 هـ.1410 ، الباز مكتبة:  المكرمة مكة ، هنداوي الحميد عبد. د: تحقيق ،( السنن

ً  الفرض مصطلح ، النبوي الخلقي الخطاب ، شيخ أحمد ، عبدالسالم  .94  بن محمد اإلمام جامعة مجلة ، نموذجا

 . 2113م ، العلمي البحث عمادة ، سعود بن محمد اإلمام جامعة ، 41 العدد ، اإلسالمية سعود

العسكري ، أبو هالل ، الفروق اللغوية ، تحقيق : د . مصطفى عبدالعليم وسعد حمودة ، القاهرة : المكتبة   .95

 .م2119التوفيقية ، 

،  العلمية الكتب دار:  بيروت ، داود أبي سنن شرح في المعبود عون ، الحق شمس محمد ، أبادي العظيم  .99

 هـ.1415

 دار:  بيروت ، وآخرون السقا مصطفى:  تحقيق ، الديوان شرح في التبيان ، الحسين بن عبدالله ، العكبري  .90

 هـ.1355،  المعرفة

 الكتب دار: بيروت ، الدين شمس أحمد شرح المنطق، فن في العلم أبو حامد محمد محمد ، معيار الغزالي،  .98

 هـ.1411 العلمية،

 ، العلمية الكتب دار:  بيروت ، عبدالسالم محمد:  تحقيق ، المستصفى ، محمد محمد حامد أبو ، الغزالي  .96

 هـ.1413

 (.38-1/31)بيروت : دار المعرفة  ، الدين علوم إحياء محمد ، محمد حامد أبو ، الغزالي  .01

 في ، المكي الحرم رحاب في ألقاها جمعة خطبة ، والمفاهيم التصورات تصحيح جميل، فيصل ، غزاوي   .01

 الشبكة عبر الخطباء موقع منهـ 6/1441/ 12 في استرجاعها تم ،هـ 2/1441/ 24

www.khutabaa.com. 

 والدكتور المخزومي مهدي الدكتور تحقيق العين، ،كتاب أحمد بن الخليل عبدالرحمن أبو الفراهيدي ،  .02

 الهالل. ومكتبة القاهرة : دار السامرائي، إبراهيم

 ،2 الطبعة ، العربي التراث إحياء دار:  بيروت ، ، المحيط القاموس ،  يعقوب بن محمد ، الفيروزآبادي  .03

 هـ. 1424

 هـ.1422 ، الفكر دار:  بيروت المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ، سلطان بن علي مال ، القاري   .04

 ، األميرية المطبعة:  مصر ، 0 ،الطبعة البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد ، محمد أحمد ، القسطالني  .05

 هـ.1423

 اإلسالمية الجامعة مجلة ،(تحليلية دراسة) المنفية لمسمياته الشرعي المعنى في الواردة ،األحاديث اللحيدان  .09

 م.2118 ، 145 العدد ، 41 المجلد ، اإلسالمية الجامعة:  المنورة ،المدينة الشرعية للعلوم

 وتعليق مراجعة ، الفردية والفروق المصطلحات في معجم الكليات ، الحسيني موسى البقاء أبو ، الكفوي  .00

 هـ.1435 ، الحديث دار:  القاهرة ، الشامي أنس. ود تامر محمد.د

 ،  2ط ، اإلنسانية األخوة: وتنمية األمة وإخراج الفرد تربية في اإلسالمية التربية أهداف ، ماجد ، الكيالني  .08

 م.1669االسالمي، للفكر العالمي المعهد:  فيرجينيا

 المباركفوري ، أبو العال محمد عبدالرحمن ، تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي ، بيروت : دار الفكر ..06

 الكتب دار:  بيروت ، الشيخ غريد:  تحقيق ، الحماسة ألبي تمام ديوان شرح ، محمد أحمد ، المرزوقي  .81

 هـ.1424 ، العلمية

 ، الشافعي حسن محمد:  تحقيق ، األصول في األدلة قواطع ، السمعاني منصور مظفر أبي ، المروزي  .81

 هـ.1418،  العلمية الكتب دار:  بيروت

،  التراث إحياء دار:  بيروت ، عبدالباقي فؤاد محمد:  تحقيق ، الصحيح المسند ، القشيري الحسن أبو ، مسلم.82

 هـ.1421
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 عالم دار:  مكة ، شمس عزيز محمد:  تحقيق ، الفقه أصول رسائل مجموع ، يحي عبدالرحمن ، المعلمي  .83

 هـ. 1434 ، الفوائد

المقبل ، عمر عبدالله ، جوامع الكلم النبوي ، دراسة تأصيلية ، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ، المجلد .84

 م. 2119، جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي ،  115، العدد  31

:  مصر ، الصغير الجامع شرح القدير فيض ، علي بن العارفين تاج عبدالرؤوف بن محمد ، المناوي  .85

 هـ.1395، الكبرى التجارية بةالمكت

 الكتب، عالم دار:  الرياض ، وأهدافها التربية لمفهومي إسالمي تأصيل نحو ، صالح بدرية ، الميمان.89

 هـ.1423

 . هـ1418 ، العربي الفكر دار:  القاهرة ، التربية في البحث منهجية ، عبدالرحمن النقيب،  .80

 مكتبة:  مكة ، المزيدي فريد  أحمد: تحقيق ، والحديث القرآن في الغريبين محمد، أحمد عبيد أبو ، الهروي  .88

 هـ.1416 ، الباز نزار

النووي ، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف ، المنهاج في شرح مسلم على المنهاج ، األردن : بيت .86

 األفكار.

يونس ، محمد ذنون ، المصطلحات المثناة العامة : الخطاب النبوي أنموذجاً ، مجلة التربية والتعليم ، المجلد .61

 .م 2118، جامعة الموصل : كلية التربية ،  4، العدد  15

 

 


