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 :اىل قال تع
 

أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده قُلْ (  
لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هـو إِلَّـا ذكْـرى    

نيالَملْعل(  ٩٠:آية سورة األنعام
 
 
 

 : قال رسول ا صلى ا عليه وسلم 


وخير نِسائها خير نِسائها مريم بِنت عمرانَ " 
دليوخ تةُ بِنجيدخ." 

 رواه البخاري ومسلم                                                                                                                 
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 ملخص الرسالة                                      
 .امني تربوية مستنبطة من سري أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها مض: عنوان  الدراسة 

 .اين بنت عبد القادر مياين :  اسم الباحثة 
من مواقف وسـلوكيات جيـب أن   _ رضي اهللا عنها _ االستنارة مبا يف سرية خدجية :أهداف الدراسة

وبيـان  ، رضي اهللا عنها  _ ؤمنني خدجية و إبراز مضامني تربوية مستنبطة من سرية أم امل، نقتدي ا 
 .دور األسرة واملدرسة يف تطبيق هذه املضامني املستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية 

استخدمت الباحثة املنهج االستنباطي باستنباط بعض املضامني التربوية من األحاديث ، : منهج الدراسة  
واملنـهج  ، واملتعلقة باألسرة واملدرسـة  _ اهللا عنها  رضي_ والروايات التارخيية اخلاصة بسرية خدجية 

الوصفي يف حتليل بعض الروايات التارخيية وترجيحها ؛ لترصد من خالهلا واقع تطبيق هذه املضـامني  
 .التربوية يف الوقت احلاضر 

  :وذلك على النحو التايل ، اقتضت طبيعة البحث أن يأيت يف أربعة فصول وخامتة: فصول الدراسة 
تناول موضوع الدراسة، وأسئلة الدراسة ، وأهداف الدراسة ، وأمهيتها ، : ففي الفصل األول التمهيدي 

 .ومصطلحات الدراسة ، والدراسات السابقة عليها ، ومنهج الدراسة ، وحدودها 
 . رضي اهللا عنها_ و الفصل الثاين تناول عن سرية أم املؤمنني خدجية 

 ._ رضي اهللا عنها _ ني مستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية و الفصل الثالث تناول عن مضام
  دور وسائط التربية يف تفعيل املضامني التربويةالفصل الرابع تناول أما 

 :ومن أهم النتائج 
 .موقف الزوجة الصاحلة مع زوجها يف حمنته وكربته وأثره يف تقرير حمبة زوجها واستقرار األسرة-١
 .الزوجة وأثره يف تعزيز استقرار األسرةالصفات اإلجيابية يف -٢
  .استقرار األسرة وأثره يف تبليغ دعوة اهللا عز وجل وأثره يف تنشئة األجيال-٣

 :ومن أهم التوصيات
 .إكمال البحث يف تاريخ أمهات املؤمنني مث إصدار موسوعة عن التربية النبوية وطرائقها وأسسها -١
 .نني أو االستفادة من ذلك يف املؤسسات التعليميةضرورة االعتناء بسرية أمهات املؤم -٢
 .ربط فتيات املسلمني بالقدوات الصاحلات وأوهلن أمهات املؤمنني الاليت جعلهن اهللا قدوة للنساء-٣
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ABSTRACT 
Title: Educational concepts derived from the biography of Khadeejah, the 
Prophet's wife and the mother of the Muslim believers (may Allah be pleased with 
her)  
Researcher's name: Mss. Tahani Abdul Qadir Yamani 
Objective:  

- Enlighten ourselves on the attitudes and conduct practices embodied in the 
biography of Khadeejah and which should be followed.  

- Shed light on his efforts of late Sheikh Hassan Muhammad Al-Masshat, 
especially his academic and career life. 

- Explain the role of the family and school in the enforcement of such 
concepts derived from the biography of Khadeejah. 

Study methodology: The female researcher has employed both the historical 
methodology in collecting historical data from the biography of Khadeeja and 
the deductive methodology in extracting certain educational concepts from 
Hadiths and historical narrations of Biography of Khadeeja pertaining to 
family and school. The aim behind such work is to monitor through them the 
factuality of applying these educational concepts during the current time, 
The nature of the research has imposed that it comprises four chapters and a 
conclusion as follows: 
The first introductory chapter covered the study subject, study questions; 
study objectives study importance, study methodology, study limits, study 
terminology and previous studies. 
The second chapter deals with the biography of Khadeejah. ,(May Allah be 
pleased with her) 
Chapter three tackles the contents derived from the biographies of 
Khadeeja,(May Allah be pleased with her) 
Chapter four sheds light on the role educational means in activating 
educational contents. 
The following are the most significant results: 
١- The standing of the good wife by her husband in his problem has its impact 

on establishing the love her husband for her and the stability of the family. 
٢- The positive attributives of the wife has their effect on the enhancement of  
٣- Family stability encourages promulgation of Dawwah and affects 

upbringing of generations. 
The most important recommendations are as follows: 

- ١-١-It is essential that the research into the history of the believers' 
mothers (Prophets' Wives) be completed and that an encyclopedia 
on Prophet Education as well as on its means and principles must be 
published. 

- ٢-It important that we give due attention to the biographies of the 
believers' mothers besides taking advantage of them in educational 
institutions. 

- ٣- It is profitable to associate Muslim young woman with earlier 
woman who set good example, the topmost of whom are the 
believers' mothers, whom Allah made them good example. 
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 شكر وتقدير                                   
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعمـلَ   {قال تعاىل    

 نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضرا تحال١٩سورة النمل آية ( } ص ( 
احلمد رأس الشكر ، ما شكر اهللا عبد ال حيمده : " وقالَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
لذا فأنين أتوجه بالشكر أوالً هللا عز وجل فهو املستحق للحمد والثناء فله احلمد ولـه  ، ١" 

ويسر ، الشكر على نعمه علي اليت ال حتصى وال تعد ومنها أن أعانين على إجناز هذا العمل 
 .متامه يل إ
من لَا يشكُر النـاس لَـا   " ومن شكر اهللا عز وجل ما أرشدنا إليه صلى اهللا عليه وسلم    

 اللَّه كُرشمن منطلق هذا احلديث أتقدم بـأعظم كلمـات   ،٢رواه أبو داود  والترمذي  "ي
مها الشكر اليت عجز عن خطها قلمي إىل والديت صاحلة حممد قاسم اجليزاين ووالدي فشـكر 

﴾  ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش ١٤:سورة لقمـان أيـة  (من اإلميان قال تعاىل ﴿ أَن(  .
خالص الدعاء والشكر على كل دعم مـادي  ، رمحة منصور جنار/ فلوالدي وجلديت الغالية 

را وعلى رفع اكف الضراعة ليالً وا، وعلى ما منحوين من رعاية وعطف وحنان ،ومعنوي 
 .بالدعاء يل بالتوفيق أسال اهللا  أن ميد يف أعمارهم ويرزقهم العمل الصاحل 

كما أن الشكر مرسولٌ والثناء حممولٌ على اكف العرفان باجلميل لزوجي الشيخ باسم بـن  
حسني بن حسن مشاط الذي آثرين جبهده ووقته ومشورته وحتمل معي ما تكبـدت مـن   

 .مشقة هذه الدراسة 

                                                
 .هـ ١٤١٠، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ٤/٩٧ج، شعب اإلميان : ايب بكر امحد بن احلسن،البيهقي  ١
، مكتبة الرشد ١٧١٧، ص١ج، ٤٨١١رقم احلديث)الكتب الستة(سنن أيب داود :سليمان بن األشعث ،أبو داود ٢
 هـ١٤٢٦،الرياض،

، مكتبة الرشد ١٩٨٦، ص١ج، ١٩٥٥رقم احلديث)الكتب الستة(سنن الترمذي :عيسى حممد بن ، الترمذي 
 هـ١٤٢٦،الرياض،
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قات الود األخوي إلخواين الذين مل يألوا جهداً يف مسـاعديت بكـل مـا    وشكر مغلف ببا
 .واخص بذلك أخي هاين ، استطاعوا 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل األستاذة الدكتور آمال بنت محزة املرزوقي أبـو حسـني     
يـه  صاحبة القلب الكبري املشرفة على هذه الرسالة واليت مل تبخل علي بتقدمي النصح والتوج
وهلا ، والتشجيع بكل ما متلكه من خربات تربوية مما كان له بالغ األثر يف اجناز هذه الرسالة

 .اسال اهللا ان يكتب هلا اخلري حيثما كانت
و األستاذة الدكتور أمرية بنت ،والشكر موصول لسعادة الدكتور عبد الناصر سعيد عطايا  

كان له الفضل علي من أسـاتذيت يف   وكل من. طه خبش الذين قاما بتحكيم خطة الدراسة 
 .قسم التربية اإلسالمية واملقارنة

والدكتور جنم ،كما أتقدم بالشكر إىل سعادة األستاذ الدكتور حممود بن حممد كسناوي   
 .لتفضلهما بقراءة هذه الدراسة وقبول مناقشتها ، الدين بن عبد الغفور االندجياين 

جلميع األجر وأن جيعلنا يف زمرة من أخرب عنهم النيب صلى سائلةً اهللا عز وجل أن ال حيرم ا  
إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا من ثَلَاثَة إِلَّا من صدقَة جارِية أَو علْـمٍ  " اهللا عليه وسلم 

و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو بِه فَعتنوتقبل منا ومنهم صاحل األعمال ، زاء فجزاهم اهللا خري اجل٣" ي
 .إنه مسيع قريب 

 الباحثه                                                      
                                                 

 
 
 

 

                                                
مكتبة الرشد ،  ١٠٧٢ص١ج،١٦٣١رقم احلديث)الكتب الستة(صحيح مسلم : مسلم بن احلجاج، النيسابوي ٣
 هـ١٤٢٦،الرياض،



 ٩

 
 قائمة احملتويات       

 الصفحة                                                                                                        املوضوع

 ملخص الرسالة                                                                               د
 اإلهداء                                                                                       و

 ز                                                                              شكر وتقدير    
 قائمة احملتويات                                                                               ط

 ١           اإلطار العام للدراسة                                            :   الفصل األول 
 ٢املقدمة                                                                                        
 ٦موضوع الدراسة                                                                             

 ٧                                       أسئلة الدراسة                                         
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  ١٢        مالمح العصر اليت عاشت فيه                                                      
 ١٦رضي اهللا عنها                                          _ نشأا وحياا : املبحث األول
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 ٢٦_                                 رضي اهللا عنها _ وفاا _ رضي اهللا عنها _ إسالمها 
 ٢٦                                    _                             رضي اهللا عنها _ وفاا 

 ٢٩         -صلى اهللا عليه وسلم-من الرسول _ رضي اهللا عنها _ أبناءها : املبحث الثاين
 ٢٩                                            -صلى اهللا عليه وسلم-القاسم ابن رسول اهللا 

 ٣٠                                          -صلى اهللا عليه وسلم-عبد اهللا ابن رسول اهللا  
 ٣٠                                                       -صلى اهللا عليه وسلم-بنات النيب  

 ٣٠               -صلى اهللا عليه وسلم-بنت رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ زينب : أوالً 
 ٣٣                                       -ه وسلمصلى اهللا علي-رقية بنت رسول اهللا : ثانيا 
 ٣٥                                  -صلى اهللا عليه وسلم-أم كلثوم بنت رسول اهللا : ثالثاً 
 ٣٧                            -صلى اهللا عليه وسلم-فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا : رابعاً 

 ٤١:                                    _ رضي اهللا عنها  _مكانة خدجية : املبحث الثالث  
 ٤١صلى اهللا عليه وسلم                          -عند الرسول _ رضي اهللا عنها _ مكانتها

 ٤٤يف قومها                                                   _ رضي اهللا عنها _ مكانتها  
 ٤٦_         رضي اهللا عنها _ جتاه أم املؤمنني خدجية _ ا رضي اهللا عنه_ موقف عائشة  

 ٤٨:      _ رضي اهللا عنها _ الفصل الثالث مضامني مستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية 
 ٤٩.                                                  االحتساب  -:املضمون التربوي األول 
 ٥٤.                                                       ان اإلمي -:املضمون التربوي الثاين 

 ٥٩.                                            البصرية والفراسة -:املضمون التربوي الثالث 
 ٦٣.                                                        لتبليغ  -:املضمون التربوي الرابع 

 ٦٧.                                  التعاون على الرب والتقوى -:تربوي اخلامس املضمون ال
 ٧١.                                              حسن اخللق  -:املضمون التربوي السادس 
 ١٠١.                                                     احلياء  -:املضمون التربوي السابع 

 ١١٢.                                                   الشورى -:ملضمون التربوي الثامن ا
 ١١٦.                                                 علو اهلمة  -:املضمون التربوي التاسع 
 ١٢٢        .                                      الوالء والرباء -:املضمون التربوي العاشر 

 ١٣١                            دور وسائط التربية يف تفعيل املضامني التربوية:الفصل الرابع 
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 ١٣٣األسرة                                                                  -املبحث األول 
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 ١٥٧                                                                       التعريف باملدرسة 
 ١٥٧                                                                          أركان املدرسة 

 ١٦٠علم                                                                             صفات امل
بعض الطرق املقترحة يف تفعيل املضامني التربوية املستنبطة مـن سـرية أم   : الفصل اخلامس 
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 ١٩٣        مميزات طريقة الترغيب والترهيب التربوية                                        
 ١٩٥اآلثار التربوية ألسلوب الترغيب والترهيب                                              
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 اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول                                 
 -:ويتكون من تسعة مطالب 

 :املقدمة •
 .موضوع الدراسة  •
 .أسئلة الدراسة   •
 .أهداف الدراسة   •
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 ١٤

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا  
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله  ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا

فَإِذَا هي أَتتك فَاقْرأْ علَيها السلَام مـن ربهـا ومنـي    " إال اهللا ـ الذي أقرأ خدجية السالم  
بصلَا نو يهف بخبٍ لَا صقَص نم ةني الْجف تيا بِبهرشبمداً رسـول  ـ وأشهد أن حم٤" و

 . ٥ "خير نِسائها مريم وخير نِسائها خدجيةُ" -:اهللا أفضل زوج عرفته البشرية القائل 
 ٠٠٠ أما بعد

 -صلى اهللا عليه وسلم- -فإن أصدق احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلدى هدى حممد 
ضاللة يف النار، قال  ، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل-

: سورة (  " َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ الَّذينيا أَيها "   -:تعاىل 
ن نفْسٍ اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم م الناسيا أَيها "  -:، وقال تعاىل ) ١٠٢: آية ،آل عمران 

بِـه   تسـاَءلُونَ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي 
يا أَيها "  -:، وقال تعاىل )  ١:النساء ، آية : سورة " ( والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُـم ذُنـوبكُم   ) ٧٠(ذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا الَّ
  ) . ٧١ –  ٧٠: األحزاب ، آية: سورة " ( ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

مستمر إىل قيام الساعة ، واحلرب على اإلسالم وأهله إن الصراع بني احلق والباطل 
قائمة على أشدها بكل الوسائل والطرق ، وبأقصى جهد وعمل يبذلـه العـدو؛ فوحـدة    
املسلمني تؤرقهم ، وصلتهم خبالقهم تقتلهم ، وأخالقهم تزعجهم ؛ فهم حيـاولون بشـىت   

ليت تعتمد عليها األمم يف الوسائل تفكيك وحدم ، وهدم صلتهم برم ، ومتزيق أخالقهم ا
 .حضارا

إال من رحم اهللا  -فاملسلم اليوم ، فهم بذلك جمتهدون إلخراج املسلم عن اإلسالم 
يسعى يف احلصول على الشهوات ، والراحة ، والكسل ، وتوافه األمور ، واإلعراض عن  -

 . عظائمها 
                                                

رقم احلديث ، هـ ١٤٢٦،الرياض،شد مكتبة الر، )الكتب الستة(صحيح البخاري : حممد إمساعيل ، البخاري ٤
٣٨٠/ ١، ٣٨٢٠ . 

يف مسلم  رقم احلديث،  ١/٣٨٠،  ٣٧٩٥يف البخاري  رقم احلديث، مصدر سابق، رواه البخاري ومسلم  ٥
١/١٢٣٤، ٢٤٣٠ . 



 ١٥

توعيتـه باإلسـالم   ولعالج أمراض اتمع والرقي به للمستوى املطلوب ، البد من 
وعظمته، وحماسنه ، وإرجاعه ملاضيه ، وتقليب صفحاته ؛ لدراسة تعاليم اإلسالم ومبادئه ، 

 .ودراسة شخصياته البارزة ؛ لتكون منوذجاً حياً يقتدى به
وبالتفتيش عن الكواكب اإلسالمية الفذة ، اليت نأخذ منها الدروس والعرب ، والقدوة 

األنبيـاء ، وأمهـات   : نواع التربية اليت حيتذي ا ، جندها يف الصاحلة، اليت هي نوع من أ
املؤمنني ، واخللفاء الراشدين ، والصحابة ، والتابعني ، والسلف الصاحل من األئمة والفقهاء 

بني أمهات املؤمنني ، والصحابيات : ومن سلك درم ، ويتعني على املرأة املسلمة أن جتدها 
 .ضليات ، ومن سار على جهن وطريقهن اجلليالت ، والتابعيات الف

فقد آن األوان ألن تترك املسلمة اإلقتداء بالفنانات واملغنيات ، وتلتمس هذه القدوة 
 .  -صلى اهللا عليه وسلم-الطيبة من زوجات سيد العاملني حممد  

بطولة يف إصالح النفس وجهـاد الشـيطان وأهـل    ، عندئذ سنرى البطالت حقاً"
بطولة يف إعطاء ، بطولة يف إعطاء الزوج حقه، يف تربية األبناء تربية إسالمية بطولة، األهواء

بطولة ، بطولة يف إعطاء املسلمات حقهن، بطولة يف إعطاء األرحام حقهم، الوالدين حقهما
 " .٦يف إعطاء غري املسلمات حقهن

العـرب  جيد الكثري مـن الـدروس و   –رضي اهللا عنهن  -إن القارئ لسري أمهات املؤمنني 
بتطبيقه  -ويضع على رأسه ، وفيها ما يغين اتمع املسلم، واملواعظ واملبادئ ما اهللا به عليم

 .تاجاً مطعماً باللؤلؤ واجلواهر يسمو به على رءوس األمم -لتلك السري 
من مثَّ وجب على املربني دراسة هذه الشخصيات العظيمة ؛ لتكون مشعة تضيء هلم 

 -صلى اهللا عليه وسـلم -سلوك نسائه "اء من غري خوف ؛ وذلك ألن الطريق يف تربية األبن
قال تعاىل ﴿ ، ٧"كان خيضع لرقابة مباشرة من السماء على حنو غري مألوف يف حياة غريهن 
 عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت نتقَيات اِء إِنسالن نم دكَأَح نتلَس بِياَء النا نِسي   ـي قَلْبِـهي فالَّذ

 ) . ٣٢: األحزاب ، آية : سورة(﴾مرض وقُلْن قَولًا معروفًا 

                                                
 .  ٥ص، هـ ١٤٢١، دار الفجر  ، القاهرة ،قصص الصحابيات ، مصطفى ، مراد  ٦
 . ١٤ص،هـ ١٣٧٤، دار اهلالل ، مصر ، اء النيب صلى اهللا عليه وسلم  نس: عائشة عبد الرمحن ، بنت الشاطئ ٧



 ١٦

صلى -وأخص دراسيت هذه بسيدة من سيدات اإلسالم ، وزوجة من زوجات النيب 
هذه الذات  -رضي اهللا عنها وأرضاها  -، وهي أم املؤمنني السيدة خدجية  -اهللا عليه وسلم

 -رضي اهللا عنه  -كُتب عنها لن نستوىف حقها، فعن عبد اهللا بن جعفر  اإلنسانية اليت مهما
" خير نِسائها مريم وخير نِسائها خدجيـةُ : "  -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال 

٨. 
مبواقفها احلامسة يف نصرة زوجهـا  ،  _ رضي اهللا عنها _ لقد أثبتت السيدة خدجية 

ملموس للقدوة احلسنة يف هذا العصر وغريه من العصور ؛ لذا فقد لـزم علينـا    أا منوذج
االقتداء مبثل هذه القدوة العظيمة ، كما أن غياب هذه القدوات عن أذهان الناس واتمـع  

_ املسلم ، جيعل املسلم يتهاون شيئاً فشيئاً عن دينه ، فقد ينسلخ عنه ويقتدي بغري املسلمني 
من مث ينصهر يف جمتمـع غـريب األفكـار    _ سلمني مادياً وتقنياً بسرعة عاليةالذين فاقوا امل

واالعتقاد واألقوال واألفعال ، ويصبح فريسة لينة أينما يوجهه العدو يتجه ؛ فيكون جمهول 
اهلوية ، فاقد السيطرة على نفسه وعلى جمتمعه ؛ فيتحطَّم جدار التربية لـدى املسـلمني ،   

 .ة ، مسلوب اإلرادة وينشأ جيال ممسوخ اهلوي
لذا فإن دراسة سري هؤالء األعالم الالمعة ؛ تبصر الناشئة ببطوالت إسالمية خارقة ، 
مما يكون هلا األثر التربوي الذي يظهر على سلوكهم ، فتعود األمة اإلسـالمية إىل جمـدها   

 .السابق ، وتقود األمم بعد أن كانت تقاد
هاماً بسيطاً يف العملية التربوية ، اليت تربط وهذه الدراسة سوف تكون إن شاء اهللا إس

حجر األساس يف بناء شخصـية  : وستقتصر على األسرة اليت هي ، املسلم بالقدوة الصاحلة
مث ، الفرد وتوجيه سلوكه، واملوطن األول لتربيته ، وهي مستمرة معـه إىل مـا شـاء اهللا    

أمهية عن األسرة ، واليت تعتين بتربية املؤسسة التعليمية الثانية ، وهي ال تقل : املدرسة وهي 
 .األجيال ، وهلا طابعها على النشء ، وأثرها التربوي الكبري علي اتمع 

                                                
يف مسلم  رقم احلديث،  ١/٣٨٠،  ٣٧٩٥يف البخاري  رقم احلديث، مصدر سابق، رواه البخاري ومسلم  ٨

١/١٢٣٤، ٢٤٣٠ . 



 ١٧

وهناك الكثري من البحوث العلمية والتربوية  احملكمة ، اليت اعتنت بدراسة شخصيات 
أسـهمت يف   إسالمية فذَّة قام ا باحثون ، واستنبطوا مبادئ وقيم وأفكار إسالمية هادفـة 

  . العملية التربوية 
راجيةً به رمحة الغفـور  ، وإين مؤملة أن ينفع اهللا ذا البحث املربني وطالب العلم 

 .إنه جميب الدعاء ، التواب، والنجاة يوم احلساب
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 :موضوع الدراسة •
واليت أثّرت على حياة  تعيش األمة اإلسالمية يف الوقت احلاضر مجلة من األزمات التربوية ،
غياب القدوة ، واليت  -:شباا ؛ الذين يعتربون دعامة هذه األمة ، ومن أبرز تلك األزمات 

وباألخص األسرة اإلسالمية فهم حيـاولون بكـل   استغلها األعداء يف هدم األمة اإلسالمية 
عة أركاا الوسائل تقويض أسسها وأهدافها وتشتيت مشلها وبث الشقاق بني أفرادها وزعز

 . لتفقد قدرا على اإلنتاج والعطاء ، 
وقد جنح أعداء اإلسالم يف حتقيق ذلك ببث مسومه إىل تلك األسر عرب وسائل اإلعالم مـن  

 .جمالت وتلفاز وإذاعة ومل ينجو من تلك السموم إال من رحم ريب 
 :ومن أبرزها  ،وفعل املعاصي ، من تلك اآلثار اليت خلفتها تلك السموم البعد عن اهللا 

 .أو أداؤها على غري وجهها الصحيح ، ترك الصالة أو تأخريها عن وقتها -
 .اخلروج إىل األسواق من غري ضرورة  -
 .أو ترك تربيتهم للخادمات واملربيات الكافرات ، تربية األطفال تربية غربية  -
 .اخل .....والتربج والسفور ، إمهال الزوج  -

دراسة سرية الرسول : لول لعالج هذه األزمات ، من أبرزهاوباملقابل فإن هناك مجلة من احل
، وسرية السلف الصاحل ، ومن أبرز تلك السري سرية أم املـؤمنني   -صلى اهللا عليه وسلم-

 .   _ رضي اهللا عنها _ خدجية 
صـلى اهللا عليـه   -مرتبط بتاريخ حياة الرسول _ رضي اهللا عنها _ ودراسة حياا 

قدمت من جهد ، ووفرت من مال ؛ خلدمة اإلسالم واملسلمني مـن   واملسلمني ؛ ملا -وسلم
_ ناحية ، ووضع مكة الديين واالقتصادي من ناحية أخرى ، فقد مثَّلت أم املؤمنني خدجية 

، وظهـور اإلسـالم،    -صلى اهللا عليه وسلم-دوراً مهماً يف حياة النيب _ رضي اهللا عنها 
_ رضي اهللا عنها _ ، حيث إن خدجية  -ليه وسلمصلى اهللا ع-وتثبيت النبوة يف قلب حممد 

قدمت ما متلك من مال ونفس وجاه لزوجها يف بداية الدعوة ؛ ليتقوى ـا علـى جماـة    
-احلاجة املادية، وتثبيت حالته النفسية ، كما لعبت دور الرفيقة ودور األم، ووجد الرسول 

وكانت املالذ "عده على التفكر والتأمل ، جواً مملوءا باحلنان واحملبة سا -صلى اهللا عليه وسلم
جربائيـل  _ منذ أن ظهرت بوادر البعث   -صلى اهللا عليه وسلم-بالنسبة إىل سيدنا حممد 



 ١٩

يف أول لقاء معه حىت ظن أنه املوت،وهي تدثّره إذ استصرخها أن دثّريين يا ..._مبعوث اهللا 
 .٩" خدجية

أثر كبري يف حياة _ ضي اهللا عنها ر_ لقد كان لشخصية أم املؤمنني السيدة خدجية 
حيث قامت بأدوار متعددة أثّـرت يف سـري   ، ويف دعوته  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
دور الزوجة الصاحلة ، ودور األم ، ودور املستشار ، ودور املمول املـايل  : منها ، الدعوة 

ر من خالل البحث إن للدعوة ، ودور القدوة ، ودور املريب ، وغريها من األدوار اليت ستظه
 .شاء اهللا

ومن منطلق األصالة اإلسالمية ينطلق هذا البحث ، الـذي يتحـدد موضـوعه يف    
 ._ رضي اهللا عنها _ استنباط بعض املضامني التربوية من سرية أم املؤمنني خدجية 

 -:أسئلة الدراسة  •
 :تدور أسئلة الدراسة حول سؤال رئيسي وهو

 ؟ _ رضي اهللا عنها _ تضمنة يف سرية أم املؤمنني خدجية ما هي املضامني التربوية امل* 
 :ويتفرع منه األسئلة التالية

 .؟ _ رضي اهللا عنها _ ما مالمح عصر السيدة خدجية  -١
 .؟ _ رضي اهللا عنها _ الذاتية للسيدة خدجية ) الترمجة ( ما السرية  -٢
 .؟ _ رضي اهللا عنها _ دجية ما املضامني التربوية املستنبطة من سرية أم املؤمنني خ -٣
 ما دور األسرة واملدرسة يف تطبيق هذه املضامني املستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية؟  – ٤
 ما األساليب املستخدمة يف تطبيق تلك املضامني يف األسرة واملدرسة ؟ -٥

 -:أهداف الدراسة •
وائية ، وإمنا يسعى إن العمل العلمي مثله مثل أي جهد إنساين ، ال يسري بصورة عش 

إىل حتقيق جمموعة من املقاصد واألهداف ، بل إن العمل العلمي يزيد عن غريه مـن صـور   
النـهج العلمـي ،   : وجماالت النشاط اإلنساين، حيث يعتمد يف سعيه لتحقيق مراده على 

 :والتفكري املنطقي ، والتخطيط السليم ؛ لذا فإن هذه الدراسة دف إىل اآليت 

                                                
 .٥م ، ص٢٠٠٦،أطوار للدراسات والنشر ، القاهرة ،   ١السيدة خدجية بنت خويلد ، ط، صاحل، سلوى ٩



 ٢٠

من مواقف وسـلوكيات جيـب أن   _ رضي اهللا عنها _ ارة مبا يف سرية خدجية االستن-١
 .نقتدي ا

 ._ رضي اهللا عنها  _ إبراز مضامني تربوية مستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية -٢
 .بيان دور األسرة واملدرسة يف تطبيق هذه املضامني املستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية-٣

 -:أمهية الدراسة •
 :تضح أمهية الدراسة من خالل ما يليت

ال تعين دراسة مميـزات هـذه   _ رضي اهللا عنها _ إن دراسة شخصية السيدة خدجية -١
الشخصية فقط ، مبعزل عن اتمع الذي عاشت فيه ، بل إن دراسة تلك الشخصية ؛ لكوا 

حملمدية ، فقد جزء من اتمع الذي عاشت فيه وهو اتمع املكي ، الذي احتضن الرسالة ا
 .يف مواقفها تلك أنفذ يف نشر دين اهللا من ألف سيف _ رضي اهللا عنها _ كانت 

متثل هذه الدراسة حماولة تأصيلية لبعض مفاهيم التربية ، حيث تـبني أصـالة التربيـة    -٢
 .اإلسالمية

 .ريات يفتح اال أمام الباحثني يف ميدان التربية ؛ لدراسة سرية أمهات املؤمنني اُألخ -٣
 .من املتوقع أن تفيد املربني الذين يشتغلون يف ميدان التربية  -٤

 -:منهج الدراسة  •
 :اعتمدت الباحثة يف تناوهلا للدراسة على 

 :املنهج االستنباطي -١
الطريقة اليت يقوم الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسـي عنـد   : " ويعرف بأنه 

 .١٠"ة مدعمة باألدلة الواضحةدراسة النصوص ، دف استخراج مبادئ تربوي
رضي _ بعد الرجوع إىل مصادر سرية خدجية  –وقد استخدمت الباحثة هذا املنهج 

باستنباط بعض املضامني التربوية من األحاديث ، والروايات التارخييـة اخلاصـة   _ اهللا عنها
 .واملتعلقة باألسرة واملدرسة_ رضي اهللا عنها _ بسرية خدجية 

 :املنهج الوصفي-٢

                                                
 ٣٢هـ، ص١٤١١، جدة ،دار الشروق ، ٧فودة ، حلمي حممد ، وعبد اهللا صاحل ، املرشد يف كتابة األحباث، ط ١٠
. 
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وصف ما هو كائن ، مث تفسريه ، وحتليله للخـروج بنتـائج   : " والذي يعرف بأنه 
،  وقد قامت الباحثة بتحليل بعـض الروايـات    ١١"ذات دالالت بالنسبة ملوضوع البحث

التارخيية وترجيحها ؛ لترصد من خالهلا واقع تطبيق هذه املضـامني التربويـة يف الوقـت    
 .احلاضر
 :  مصطلحات الدراسة  •

املضامني مجع مضمون واملضمون اسم مفعول للفعل ضـمن ،  " قال ابن منظور: امني املض
وضمن مبعىن الضمني والكفيل ، وضمن الشيء يعين تضمنه ومنه قوهلم مضمون الكتب كذا 

اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن ، أراد بالضمان ههنا احلفظ والرعايـة ،  : ويف احلديث . وكذا 
واملضامني ما يف بطون احلوامل مـن كـل   . على القوم صالم  الضمان الغرامة ألنه حيفظ

: ماضمنته بيتا واملضمن من البيت : واملضمن من الشعر " وقال اجلوهري   ١٢"شيء تضمنه 
ماال يتم معناه اال بالذي يليه ، وفهمت ماتضمنه كتابك، أي ماشتمل عليه وكان يف ضمنه 

ضـمانا   -بالكسر –أن ضمن الشئ : لرازي وذكر ا" ، وانفذته ضمن كتايب ، أي يف طيه 
أي : وتضمينا متضمنة ، كل شئ جعلته يف وعاء فقد ضمنته إياه وفهمت ماتضمنه كتابك 

ما اشتمل عليه وكان يف ضمنه والضامنه من النخيل ماتكون يف العرية وهو يف حديث حادثة 
 ١٣" واملضامني ما يف أصالب الفحول 

واسعة شاملة  ملفاهيم متعددة منها أن املضمون ماتضمنه  يتضح مما سبق أن املضمون كلمة 
 .النص من مميزات وخصائص واحتواه ، أونتج أو استنبط من هذا القول أو النص 

: وأَربت الناقَةُ بِولَدها .لَزِمت الفَحلَ وأَحبته : وأَربت الناقَةُ { ،) رب ( مصدر : تربوية 
( رب ولَده و ) و ( ،ومتنه ) أَصلَحه ( : يربه ربا ورِبابةً ) اَألمر ( رب ) و . ( لَزِمته 

 بِيالص ( ابر هبري : ) اهبر ( هيلويام عليه والق نسأَي أَح : ) كرى أَدتةَ ) حيالطُّفُول قأَي فار

                                                
 . ١٣٦مرجع سابق ، ص : جابر،عبد احلميد و أمحد كاظم ١١
 .٢٥٨-٣/٢٥٧.هـ١٤١٣دار إحياء التراث العريب ، ،ابن منظور، حممد بن مكرم ، لسان العرب ، بريوت ١٢
  ٦/٢١٥، هـ ١٤٠٤، بريوت ، دارا لعلم للماليني ، الصحاح : مساعيل بن محاد إ،  اجلوهري١٣
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ه أَو ملْ يكانَ ابن ، كُن ) لّةحةً ، كترِببِيباً ، وتره تببكر ( ّاينيعن اللح ) هببره ، وتبتوار (
 ١٤})ورباه تربِيةً على تحوِيلِ التضعيف أَيضاً 

هي جمموعة الشمائل التربوية املستنتجة من سرية أم املؤمنني خدجية رضي : التعريف اإلجرائي
 . اهللا عنها 

 -:حدود الدراسة •
رضـي اهللا  _ تقتصر الدراسة يف بعدها املوضوعي على دراسة سرية السيدة خدجية 

واحلصول على األحاديث والروايات من مصادرها األصلية ، بغية اسـتنباط بعـض   _ عنها
مث تفعيل هذه املضامني التربوية ، وتطبيقها علـى املـتعلمني يف األسـرة      املضامني التربوية

 .واملدرسة 
 :الدراسات السابقة

بعد البحث يف كل من دليلي مركز امللك فيصل للبحوث ، والدراسات اإلسالمية ، 
ومكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض ، ومعهد البحوث التابع جلامعة أم القـرى ؛ مل حتصـل   

 املضامني التربوية املستنبطة من سرية: الباحثة على دراسة حمكمة تتناول موضوع البحث يف 
 ._ رضي اهللا عنها _ أم املؤمنني خدجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
. تاج العروس من جواهرالقاموس ، دار اهلداية ، حتقيق جمموعة من العلماء: الزبيدي ، حممد بن عبدالرزاق احلسيين  ١٤
 ٢/٤٦٤،هـ ١٣٩٩، 
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 الفصل الثاني                            
 : _رضي ا عنها  _سرية أم املؤمنني خدجية   

 : ويشتمل على مقدمة و ثالثة مباحث ، وهي على النحو التايل 
 .مالمح العصر اليت عاشت فيه : مقدمة

 .أا وحياا نش: ا ملبحث األول
 :ويشتمل على  

 .وإخواا، والدا ، والدها: نسبها
 .صفاا                             
 .زواجها                            
 .إسالمها                           
 .وفاا                            

 ._ صلى اهللا عليه وسلم _ سول من الر_ رضي اهللا عنها _ أبناءها : املبحث الثاين
 ._ رضي اهللا عنها _ مكانة أم املؤمنني خدجية : املبحث الثالث 

 :وحيتوي على                            
 ._ صلى اهللا عليه وسلم _ مكانتها عند الرسول

 مكانتها يف قومها                   
 . منها -رضي اهللا عنها -موقف عائشة                 
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 :مقدمة 
 :مالمح العصر اجلاهلي اليت عاشت فيه 

إنه من األمهية مبكان أن تتحدث الباحثة بقليل من التفصيل عن أحوال اجلزيرة العربية 
الدينية ، واالقتصادية ، واالجتماعية ، والسياسية قبل البعثة ؛ والـيت  : من جوانبها املختلفة 

ببيئتها ، وصقل _ رضي اهللا عنها _ ر السيد ة خدجية من خالهلا ميكننا التوصل إىل مدى تأث
 .ذلك يف شخصيتها 

 :اجلانب الديين
كانت كثرة " لقد ابتليت األمة العربية بتخلف ديين شديد ووثنية ال مثيل هلا ، حيث 

العرب يف اجلاهلية وثنية ، تؤمن بقوى إهلية كثرية تنبث يف الكواكب ومظاهر الطبيعة ، ويف 
م ما يدل على أم كانوا قرييب عهد بالطوطمية ؛ إذ تلتف مجاعة حول الطوطم أمساء قبائله

كلب وثور وثعلبة ، وقد آمنوا بقوى خفية كـثرية  : تتخذه حاميها واملدافع عنها ، من مثل 
، وكل ذلك يدل على سـخف العقـل ،   ١٥"يف بعض النباتات واجلمادات والطري واحليوان

ا إال لغياب العلم، وتوقف الرسل واألنبياء لفترات زمنيـة  وما كان هذ( واحنراف التفكري ، 
 .١٦)طويلة ، أودت باألمة العربية هلذا الضالل واالحنطاط

وترى الباحثة بعد توجيه النظر حلياة العرب قبل اإلسالم ، جند أم كانوا يتخبطون 
ياة البداوة يف غيابات اجلهل الفكري ، والديين ، والسلوكي ، وكان الدافع وراء ذلك هو ح

اليت كانوا يتحركون خالهلا ، فلم يكونوا أصحاب علم وال نظر عقلي مؤسس على أساس 
علمي ثابت ، ومع ذلك امتازوا ببعض املعارف اليت فرضتها عليهم طبيعة البـداوة ، مـن   

التنبؤ مبالحظة حركات الطيور ( ، والعيافة )تتبع األثر (معرفة النجوم ، والفراسة ، والقيافة 
 .، وغري ذلك من املعارف اليت فرضتها البيئة واحلاجة ) 

ويف املقابل هلم بعض العادات السيئة من شرب اخلمر ، ووأد البنات ، والزنا وغـري   
ذلك ، مما أثبت عدم تعلقهم بضابط حيكمهم ومينعهم مـن هـذه املخالفـات الفكريـة     

مع علمهم بأـا ال جتيـب وال   _ والسلوكية ؛ فاجتهت أفكارهم لتقديس آهلة مييلون إليها 

                                                
 . ٨٩املعارف ، ص، دار  ٨، ط) العصر اجلاهلي(تاريخ األدب العريب : شوقي ، ضيف  ١٥
 . ٢٢ص ، هـ ١٣٢٦،دار املعرفة ، بريوت ،  ٢ط، السرية النبوية ، علي حممد، الصاليب  ١٦
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_ تتحرك ، ولكن رجوعهم إليها كمرجع نفسي فقط ، حيث يعبدون آهلة على أهـوائهم   
فقد كانوا يعبدون األصنام واألوثان املصنوعة بأيديهم ، ويتربكون ويتمسحون ا اعتقـاداً  (

الطبع كان هناك بضررها ونفعها، فقربوا هلا القرابني، واستشاروها يف كل أمر من األمور، وب
وال جتاري جمتمعها يف ذلك ، وهناك ديانتان أخريـان  ، عقول تنكر هذه األفعال واألقوال 

تدين ا طائفة قليلة من سكان شبه اجلزيرة ، وهي النصرانية يف اجلنوب متثـل يف سـكان   
وكلتا الديانتني دخلـهما التحريـف   ، جنران ، واليهودية يف الشمال ومتثل يف سكان يثرب 

 ).١٧والتبديل
وكانت السيدة خدجية من ذوات الطبـاع  ، وأي عقل سليم ال يقبل اتني الديانتني 

السليمة واألنفس النقية ، اليت ال تقبل ذه الديانات اخلرفة ، وكان عندها استعداد فطـري  
لقبول أي دين جديد يدعو لنبذ األوثان ، وعبادة إله واحد ليس من صنع البشر ؛ فأخـذت  

 .وتترقب ظهور مشس احلقيقة إىل أن بدت ، فكانت أول الناس إمياناً واجنذاباً هلاتتطلع 
 :اجلانب االقتصادي

إن بالد العرب مبساحتها الشاسعة مل يكن ا اقتصاد ذو قيمة تذكر، فهي منطقـة  (
صحراوية واسعة عدا أطرافها يف اليمن والشام ، فقد كانت فيها الزراعة والفالحة وقليل من 

فكانت تزاوهلا : اعات اليدوية ،  كصناعة السيوف ، والدروع ، والكتان، أما التجارة الصن
بعض القبائل القرشية ، اليت تقيم يف احلرم ، وكان خروجهم يف أوقات معلومة من السنة يف 

فكـان  : أما الغالبية العظمـى  ، قوافل حىت يكونوا يف منعة وقوة ممن حياول االعتداء عليهم 
 .حياة البادية من رعي غنم وإبل وهم الطبقة الفقرية يغلب عليهم

ولقد بلغ سوء الوضع االقتصادي يف جزيرة العرب حداً رهيباً ، اضطرهم يف كـثري  
من األحيان إىل الغارة وشن احلروب لعلهم من خالهلا جيدون ما يقتاتون به ، وأحياناً كانوا 

عليها شيئاً من الشعري فريضون به ، ودأ يغريون على احلدود فترسل هلم الدولة اليت يغريون 
 .١٨)ثائرم ويعودون إىل بالدهم

 
                                                

، دار اتمع ، جدة ،  ٣ط_ ، صلى اهللا عليه وسلم _ تأمالت يف سرية الرسول ، حممد السيد ، الوكيل  ١٧
 . ٨ص ، هـ ١٤١٦

  . ٢٧ -٢٥ص، مرجع سابق ، السرية النبوية، الصاليب ١٨
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 :الوضع االجتماعي
كم كان للعرب من سكان شبه اجلزيرة من عادات سيئة للغاية ، وعلى الرغم من (

ولكن العـادات السـيئة   ، ذلك مل يكن هناك مانع من وجود بعض العادات احلسنة للغاية 
ومن مجلة هـذه  ، د فشت وانتشرت واشتهر ا اجلاهليون العرب كانت هي السائدة ؛ فق

العادات اليت هبطت باتمع القمار ، وشرب اخلمر واالجتماع عليها ، وظهور الفواحش ، 
كالزنا ، وخمادنة الصديقات ، وتربج النساء وخروجهن كاشفات سـافرات أمـام أنظـار    

ومهمتها، فقد كانوا يئـدوا وهـي   الرجال ، كما مل يكن للمرأة نصيب يناسب مركزها 
طفلة صغرية ، ولكن هذا مل يكن شائعاً عند أكثر القبائل ؛ فقد كان عند البعض دون اآلخر 

العصبية القبلية وشن احلروب والغارات فيما بينهم للسـلب  : ، وكذلك من عادام السيئة 
 .والنهب والسلطة

وإكرام الضيف ، والوفـاء   ومن العدل ذكر بعضاً من شيمهم احلسنة ،كالصدق ،
غض البصـر والتعفـف عـن نسـاء     : بالعهد ، والصرب والتحمل ، واحترام اجلار ، ومنه 

 .١٩)اجلريان
 :الوضع السياسي

النظـام  : انقسم سكان اجلزيرة العربية إىل بدو وحضر، وكان النظام السائد هو ( 
ة منظمة تضمن سـالمة  القبلي سواء كان يف الصحراء أم يف املدن ، فلم يكن هناك حكوم

السكان ، وحتميهم من االعتداء عليهم وعلى ممتلكام وتعاقب ارمني مبا يـوقفهم عنـد   
 .حدهم

كما أنه مل يكن يف البالد نظام قضائي يقضي بينهم يف مشكالم ، وإمنا كانت كل 
 .قبيلة دولة مستقلة تصرف أمورها مع جرياا مبا يوافق مصلحتها

القبائل تغري على بعضها ؛ لغرض السيطرة ، أو لتحقيق مكاسب،  وكثرياً ما كانت
أو للسلب والنهب ، وكانت احلروب الطاحنة تدوم بينهم سنني ألسباب واهية ، ولكنـها  

                                                
 . ٢٧ص، مرجع سابق ، السرية النبوية ، الصاليب ١٩
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النصرة اجلاهلية تركب رءوسهم ، وتستويل على عقوهلم ، فيطـيش تفكريهـم ، وختـف    
 .٢٠)أحالمهم ، ويتنادون بالويل والثبور

ام مشهورة عرفت بأيام العرب ؛ ملا وقع فيها من اهلول ، ولطول مـا  وكانت هلم أي
حرب داحس ، والغـرباء ،  ( :دامت فيها احلروب ، وذهبت فيها النفوس ، ومن أشهرها 

 :وحرب البسوس ، وحرب الفجار 
داحس والغرباء فرسان ، تراهن صاحبامها ، فسبقت الغـرباء  : حرب داحس والغرباء  -١

عبس وذبيـان بـين    –داحس ؛ فنشبت احلرب بني قبيلتيهما مبكيدة أغضبت صاحب 
 .ودامت هذه احلرب أربعني عاماً –بغيض بن غطفان 

نزل  -وهي خالة جساس بن مرة -البسوس امرأة عجوز من بين متيم: حرب البسوس  -٢
عليها ضيف جرمي فروعت ناقته مع إبل البسوس يف محى وائل بن ربيعة املشهور بكليب 

ب كليب وقتل الناقة بسهم يف ضرعها، فاعترب جساس هذا العمـل مـن   بغري إذنه، فغض
كليب إهانة له وخلالته البسوس، وتربص بكليب زوج أخته ، وقتله بالناقة فنشبت احلرب 

 .قبيلة جساس ، ودامت أربعني سنة أيضاً) بكر ( قبيلة كليب ، وبني ) تغلب ( بني 
كنانة من جهة ، وهوازن من جهـة  كانت تلك احلرب بني قريش و: حرب الفجار -٣  

أخرى ؛ والسبب أن رجالً من كنانة من أتباع قريش قتل رجالً من هوازن ، فنشبت احلرب 
مع أعمامه، ودامـت  _ صلى اهللا عليه وسلم _ بني الفريقني ، وهي اليت حضرها الرسول 

 ).٢١أربع سنوات انتهت بالصلح
بعد تناول خمتصر ألحـوال شـبه    –رضي اهللا عنها  _ وعودة إىل سرية أم املؤمنني 

 :ويشتمل هذا الفصل ثالثة مباحث -اجلزيرة العربية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
 .نشأا وحياا :املبحث األول 

 .صلى اهللا عليه وسلم  _ من الرسول _ رضي اهللا عنها _ أبناءها : املبحث الثاين   
 .-رضي اهللا عنها  -مكانتها : املبحث الثالث 

 

                                                
 .  ٢٥ص، مرجع سابق، السرية النبوية، الصاليب ٢٠

  ١١ص، ٢١مرجع سابق ) صلى اهللا عليه وسلم ( تأمالت يف سرية الرسول ، الوكيل 



 ٢٨

 
 

 
 :_ رضي اهللا عنها _ نشأا وحياا : املبحث األول

 : نسبها •
: ألبويني قرشيني ، فأبوهـا  _ رضي اهللا عنها _ ولدت السيدة خدجية أم املؤمنني 

خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
احة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر فاطمة بنت زائدة من األصم ابن رو:  وأمهافهر ، 

هالة بنت عبد مناف بن احلارث بن عمـرو بـن   : بن لؤي بن غالب بن فهر ، وأم فاطمة 
قالبة بنت سـعيد  : منقذ بن عمرو بن معيص بن عمر بن لؤي بن غالب بن فهر ،وأم هالة 

 .بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر
وهو قصـي،   ٢٢باجلد الرابع_ صلى اهللا عليه وسلم _ تلتقي بالرسول  وبذلك فهي

 .٢٣يف اجلد الثامن هلا من ناحية أمها لؤي بن غالب_ صلى اهللا عليه وسلم _وتلتقي به 
فاطمة بنت : وقد تزوج عدة نساء ، ومنهن ، وقد كان خويلد بن أسد زعيم قومه 
وكانتا آخر أبناء خويلد بن أسـد ؛ ألن   ،٢٤زائدة العامرية القرشية فولدت له خدجية وهالة

 .٢٥أمهما كانت آخر أزواجه
مث ، مث أخـوه ربيعـة   ، وقد تزوجت هالة من الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس 

 .تزوجها أحد بين ثقيف ، مث تزوجت من بين خزاعة 
 :أما أخواا 

                                                
ي بن هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن  مرة بن كعب بن لؤ ٢٢

ابن هشام ، . (غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان
 ) . ٧بريوت ، دار األرقم ، ص ، السرية النبوية ، عبد امللك بن هشام بن أيوب 

، دار الفكر ، بريوت ، كار السري واملغازي ، حتقيق سهيل ز، حممد بن إسحاق بن يسار املطليب، ابن إسحاق  ٢٣
 .٨٢ص ، م ١٩٧٨

 .٢٠٣ص ، م ١٣٥٣،دار املعارف ، نسب قريش ، مصر ، الزبريي ، أبو عبد اهللا املصعب بن عبد اهللا  ٢٤
 .٢٣١املصدر السابق ، ص ٢٥



 ٢٩

 .٢٦"انقرض عقبه: " فأكربهم عدي مل حنصل على أية رواية عنه سوى أنه -١
) صلى اهللا عليه وسلم(تزوج صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا : العوام بن خويلد -٢

صلى اهللا ( ، فولدت له الزبري ، والسائب ، وأم حبيب ، وعبد الكعبة ، الذي مساه الرسول 
 .٢٧عبد الرمحن) عليه وسلم 

حكيمـاً ،   تزوج فاختة بنت زهري بن احلارث بن أسد ؛ فأجنبت له: وحزام بن خويلد -٣
 . ٢٨وخالداً ، وهشاماً

تزوج الفريعة بنت نوفل بن عبد مناف ؛ فأجنبت له األسود بن نوفل :( نوفل بن خويلد  -٤
وقد بقي نوفل على شركه وكان شديداً على املسلمني ، ، ، الذي أسلم وهاجر إىل احلبشة 

حببل لـذلك مسـوا    فعندما أسلم طلحة ابن عبد اهللا التميمي قام نوفل بربطه هو وأبو بكر
اللهم : " _ صلى اهللا عليه وسلم _ ومن شدته على املسلمني قال فيه رسول اهللا ، ٢٩القرنني

 . ٣٠وهو على الشرك_ رضي اهللا عنه _ ، فقتله اإلمام علي "اكفين نوفل بن خويلد 
صلى اهللا عليه _ أن نوفل بن خويلد مل يهتم بوجود أخته حتت النيب : وترى الباحثة  

، واستمر على كفره وعناده ، بل وقف يف وجه الدعوة ، وسدد ضرباته القاصـمة   وسلم 
صـلى اهللا  _ لكبار الصحابة ، ومل يستطع أحد من املسلمني دفع أذاه ، إال بعد دعاء النيب 

 - أما مكان والدا ._ كرم اهللا وجهه _ ، فتمكن منه علي ابن أيب طالب _ عليه وسلم 
دت مبكة املكرمة ، وحددت بعض الروايات أا ولدت قبل عـام  فقد ول -رضي اهللا عنها 

فعن موسى بن عقبة عن أيب حبيبة أحد موايل الزبري أنه مسع حكيم ، الفيل خبمس عشر سنة 
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية وهي ابنـة األربعـني سـنة    : "بن حزام يقول

وولدت قبل الفيل خبمـس  ، بسنتني  ورسول اهللا ابن مخس وعشرين سنة وكانت أسن مين
 .٣١وولدت أنا قبل الفيل بثالث عشرة سنة، عشرة سنة 

                                                
  . ٢٣١،مصدر سابق صنسب قريش ، الزبريي  ٢٦
 .  ٢٠٣ مصدر سابق ، ص، نسب قريش ، الزبريي  ٢٧
 .٢٣١ص  املصدر السابق ، ٢٨
 ٢٣٠املصدر السابق ،ص ٢٩
 ١/١٤٩، م ١٩٦٤دار املعارف ، ، القاهرة ، مغازي الواقدي، الواقدي،حممد بن عمر بن واقد  ٣٠
 ١٨/ ١٠، ت.د، دار صادر ، بريوت، الطبقات الكربى ،ابن سعد ، أبو عبد اهللا جممد بن سعد بن منيع  ٣١



 ٣٠

و الراجح  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسنفصل القول عند مبحث زواجها من الرسول
_ كان أقل من أربعني سنة عندما تزوجهـا الرسـول   _ رضي اهللا عنها _ أن عمر خدجية 

 ._ صلى اهللا عليه وسلم 
 :صفاا  •

هناك حقيقة إميانية ال بد أن يدركها كل مسلم ، وهي أن من يعيش يف بيت النبـوة  
فإنه سوف حيمل آداباً وأخالقاً وصفات متيزه عن غريه ، وهذا ما امتازت به السيدة خدجية 

صلى  -مع ما امتازت به من أخالق وصفات قبل زواجها من الرسول_ رضي اهللا عنها _ 
حازمة جلدة شريفة مع ما أراد اهللا (ر الروايات أا كانت امرأة حيث تذك -اهللا عليه وسلم

ا من الكرامة واخلري، وهي يومئذ وسط قريش نسبا وأعظمهم ماالً ، وكل قومها حريص 
وتـرى الباحثـة أن   _ ) ٣٢على نكاحها لو قدر على ذلك ، وقد طلبوها وبذلوا هلا األموال

الل احلسنة ، البد وأن ختتار رجال يفوقهـا يف  امرأة امتازت بكل هذه الصفات الطيبة واخل
املميزات، ال أن تتزوج من رجل له صفات تشبه صفاا ، فكل إنسان يفـتش عـن نبـل    

لكنها دفعت كل _ األخالق ومجال الصفات ؛ فهي أوىل بالتنقيب من الصفات الزائلة األثر 
أشياء ترغب فكل امرأة تبحث عن ( هؤالء وأخذت تبحث عن شخص مبواصفات خاصة ،

أن جتدها يف الرجل الذي تريد أن تربط حياا حبياته ، وال شك أن هذه الصفات هي شرف 
 .النسب وكمال األخالق ومجال الطلعة واكتمال الشباب وكثرة املال 

وقد خيتلف األمر من امرأة إىل أخرى يف ترتيب هذه العناصر، أو يف تواجد بعضها  
كان جيمـع بـني هـذه    -صلى اهللا عليه وسلم  -ا حممدولكن سيدن"دون البعض اآلخر ، 

 ٣٣)العناصر على مستوى الكمال عدا كثرة املال 
صلى اهللا عليه _ مكانة عظيمة عند رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ وللسيدة خدجية 

؛ ملا ملسه فيها من حسن أخالق ، وسالمة سجية ، ونقاء نفس ، وطهارة قلـب ،  _ وسلم 
_ رضي اهللا عنـها  _ موقفها الصامد : رية أمهها وأكثرها أمهية وأوهلا تتجلى يف مواقف كث

) صلى اهللا عليه وسـلم  ( عند نزول الوحي ، ويتجلى ذلك يف عباراا وتثبيتها للنيب الكرمي 
                                                

 .١/١٠٩،الطبقات الكربى، مصدر سابق،  ابن سعد ٣٢
 ٢٣م ، ص ١٩٩٦،مكتبة اآلداب ، مصر ، نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم سري وقضاياه ،سعيد هارون ، اشور ع ٣٣
. 



 ٣١

دق الْحديثَ وتحملُ أَبشر فَواللَّه لَا يخزِيك اللَّه أَبدا فَواللَّه إِنك لَتصلُ الرحم وتص: " بقوهلا
 قبِ الْحائولَى نع نيعتو فيقْرِي الضتو ومدعالْم كِْسبت٣٤" الْكَلَّ و. 

يا هلا من كلمات عميقة املعىن، صادقة املغزى ، شديدة التأثري، تدل علـى حكمـة   
أنينـة والصـمود   قائلتها ، ورجاحة عقلها ، وإميان قلبها، تدخل على قلب سـامعها الطم 

 .والثبات ، وتبعث يف نفسه السكون والراحة
تتحلى بالصرب ، ويظهر ذلك عند وفاة ابنيهـا القاسـم    -رضي اهللا عنها  -كانت 

لَما توفِّي الْقَاسـم  : " أنه قال_ رضي اهللا عنه _ وعبد اهللا ، فقد روى عن احلسني بن علي 
 ولِ اللَّهسر ناب _لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيةُ _  عجيدخ مِ : قَالَتةُ الْقَاسنيلُب ترد ولَ اللَّهسا ري

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هاعلَ رِضكْمتسى يتح قَاهأَب كَانَ اللَّه فَلَو _  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنَّ : _ ص
ني الْجف هاعضر اممإِت قَالَت ، ولُ : ةسفَقَالَ ر ، هرأَم لَينَ عولَه ولَ اللَّهسا ري كذَل لَمأَع لَو

 اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ : قَالَت ، هتوص كعمالَى فَأَسعت اللَّه توعد ئْتـا  : إِنْ شي
 قدلْ أُصب ولَ اللَّهسر ولَهسرو اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفهذا إن دل على شـيء  ، ٣٥"_ ص

 ._ رضي اهللا عنها _ فهو يدل على عظيم إمياا وصربها 
حسن العبارة واللفظ ؛ ففي رواية أوردها ابن سعد عـن  : وأيضاً من صفاا العالية 

قد بلغين أن خدجية اسـتأجرت فالنـاً    يا ابن أخي: قال أبو طالب: عبد اهللا ابن عقيل قال
فخرج ، ما أحببت : ببكرين ولسنا نرى يف ذلك مبثل ما أعطيت فهل لك أن تكلمها، قال

هل لك أن تستأجري حممداً؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فالناً ببكـرين ولسـنا   : إليها فقال
ض فعلنا فكيف لو سألت ذلك لبعيد بغي: فقالت خدجية: نرضى حملمد دون أربع أبكار، قال

صـلى اهللا  _ قريب النسب ، فهي تلتقي مع الرسول : ، قريب  ٣٦وقد سألت حلبيب قريب
حبيب عند قومه ؛ لكمال صفاته ، : حبيب ، يف اجلد الرابع قصي بن كالب _ عليه وسلم 

 .وحسن خلقه 

                                                
صحيح ،النيسابوري ،  ١/٥٠٧، ٤٩٥٣رقم احلديث يف البخاري ،صحيح البخاري ، مصدر سابق ، البخاري ٣٤

 . ١/٧٧٧، ١٦٠مسلم رقم احلديث يف مسلم 
 رقم احلديث هـ ،١٤٢٦،الرياض ، مكتبة الرشد ، ) الكتب الستة(ابن ماجة  سنن، حممد بن يزيد ، القزويين  ٣٥

٢/٢٨٣٤،  ١٢١٢. 
 .  ١/١٠٨الطبقات الكربى، مصدر سابق ، ،  ابن سعد  ٣٦



 ٣٢

وتتابع النـاس يف الـدخول   _ صلى اهللا عليه وسلم _ فبعد أن أسلم بيت الرسول    
م ، وأسلم الرجال والنساء ، وقريش ترى ذلك دون أن تتعرض له وألتباعه ملكانـة  لإلسال

صلى اهللا عليـه  _ حىت جاء اإلعالن الرمسي للدعوة ، حيث أُمر الرسول ، عمه أبو طالب 
﴿ وأَنذر :بدعوة الناس إىل اإلسالم ، مبتدئاً باألقربني له من عشريته ، فقال تعاىل _ وسلم 

رضي اهللا _ فكانت السيدة خدجية ، )  ٢١٤: الشعراء ، آية : سورة (لْأَقْربِني ﴾ عشريتك ا
حيث كانت ترتب البيت الستقبال الضيوف " ،خري معني لزوجها جبودها وكرمها _ عنها 

، وترى الباحثة بعد كثرة اطالع ، وطول حبث وتنقيب ، أن السـيدة   ٣٧" وتعد الطعام هلم
كانت تشد من أزر الرسول وحتثه على االستمرار يف الدعوة ،  _رضي اهللا عنها _ خدجية 

وأنه أهل هلذا احلمل، وأن هذه املسئولية اليت اختاره اهللا من أجلها كرامة ال تنبغي إال لفئـة  
قليلة اختارها اهللا للدعوة يف سبيله ، مث وقفت إىل جواره تدفعه لألمام ومتده بذاا ، وماهلا ، 

 . وصدت عنه الكثري والكثري من أذى قومه إىل أن وافتها املنية ومكانتها يف قريش ، 
 :زواجها  •
 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ قبل الرسول _ رضي اهللا عنها _ زواجها : أوالً

 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ تذكر أكثر الروايات أا تزوجت برجلني قبل الرسول 
عتيق بن عابد بن عبد اهللا بن عمر " وهوأوهلما فىت من بين خمزوم ذا شرف ومال يف قومه ، 

_ وقد تويف عن السيدة خدجيـة  ، ٣٨"بن خمزوم ، وقد تزوجها وأجنبت له عبد اهللا وجارية
 . ٣٩_رضي اهللا عنها 

أنه من املعلوم أن املرأة إذا مات عنها زوجها وقد أجنبت منه أوالدا ، : وترى الباحثة     
ن ، ولكن السيدة خدجية كانت على النقيض من هذا يزهد فيها الرجال ، ويبتعد عنها اخلال

املبدأ ، فقد تنافست قريش يف التودد إليها ؛ ملا هلا من الصفات اليت قلما توجـد يف امـرأة   
واحدة فتسابق اخلطباء يف الذهاب إليها لنيل رضاها ، والفوز بقبوهلا ، حىت فاز ا وتزوجها 

                                                
 .١/١٨٧، الطبقات الكربى، مصدر سابق،  ابن سعد  ٣٧
 . ٨٣٢/  ٤السرية النبوية ، مصدر سابق ، ، ابن هشام ٣٨
هـ، ١٤٢٤،دار صادر، بريوت ، تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك ، ن جريرأيب جعفر حممد ب، الطربي ٣٩
)٢/٤٩٤( . 



 ٣٣

أحد بين أسيد  بن عمرو بن متيم ، وولدت لـه  رجل من بين متيم ، وهو أبو هالة بن مالك 
 .٤٠هند بن أيب هالة ، وزينب بنت أيب هالة

صلى اهللا عليـه  _ ، وأوالدها منه _ صلى اهللا عليه وسلم _ زواجها من الرسول : ثانيا
 :_ وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم  _ رسولنا الكرمي  –رضي اهللا عنها  –اختارت السيدة خدجية 
_ فلقد كانت لتها التجارية الذاهبة إىل الشام ؛ ملا مسعته من مجيل خالله ، لإلشراف على قاف

امرأة تاجرة ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال يف ماهلا وتضارم إياه _ رضي اهللا عنها 
صلى اهللا عليه _ بشيء جتعله هلم ، وكانت قريش قوما جتاراً فلما بلغها عن رسول اهللا 

حديثه ، وعظم أمانته ، وكرم أخالقه ، بعثت إليه فعرضت  صدق: ما بلغها من _ وسلم 
عليه أن خيرج يف مال هلا إىل الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار مع 

منها ، وخرج يف ماهلا _ صلى اهللا عليه وسلم _ غالم هلا يقال له ميسرة ، فقبله رسول اهللا 
متجهة إىل الشمال ومع _ صلى اهللا عليه وسلم  _سارت القافلة ومعها الرسول ذلك ، و

 .الركب غالمها ميسرة 
يف كل صغرية وكبرية ، فلقـد رأى  _ صلى اهللا عليه وسلم _ أخذ ميسرة يترقب الرسول 

من أمره العجب، وفيه ما فوق املألوف من شؤون الناس ، وجد فيه من اإلجالل والوقـار  
لني باإلنسان واحليوان بل واجلماد ، ووجد فيـه  والنور ما يكسو وجهه، وفيه من الرفق وال

 .من األخالق ما يعلو فوق اإلنسانية 
وحينما مهت القافلة للسري إىل الشام ، جعل عمومته يوصون به أهل العري ، حـىت   

قدم الشام فرتال يف سوق بصرى يف ظل شجرة قريبا من صومعة راهب يقال له نسـطورا ؛  
يا ميسرة من هذا الذي نزل حتت هذه الشجرة : يعرفه فقال  فاطلع الراهب إىل ميسرة وكان

ما نزل حتـت هـذه   : رجل من قريش من أهل احلرم ، فقال له الراهب : ، فقال ميسرة 
هو : نعم ال تفارقه ، قال الراهب : يف عينيه محرة، قال ميسرة : الشجرة إال نيب ، مث قال له 

حني يؤمر باخلروج ، فوعى ذلك ميسـرة ، مث  هو وهو آخر األنبياء ، ويا ليت أىن أدركه 
سوق بصرى ، فباع سلعته الـيت خـرج ـا    _ صلى اهللا عليه وسلم _ حضر رسول اهللا 

                                                
 . ٤/٨٣٢مصدر سابق ، ، السرية النبوية ، ابن هشام  ٤٠



 ٣٤

احلف بالالت والعزى ، : واشترى ، فكان بينه وبني رجل اختالف يف سلعة ، فقال الرجل 
القـول  : جـل  ما حلفت ما قط ، فقال الر: _ صلى اهللا عليه وسلم _ فقال رسول اهللا 

يا ميسرة هذا نيب والذي نفسي بيده ، وإنه هلو جتـده  : قولك ، مث قال مليسرة وقد خال به 
أحبارنا منعوتا يف كتبهم ، فوعى ذلك ميسرة ، مث انصرف أهل العري مجيعا ، وكان ميسرة 

 إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر يرى ملكني يظالنه_ صلى اهللا عليه وسلم _ يرى رسول اهللا 
على التجارة يف براعة _ عليه الصالة والسالم _ ، مث يشرف ٤١من الشمس وهو على بعريه 

 .وحنكة ليس هلا نظري
 –ويف رجوع القافلة إىل مكة ويف الطريق يتعثر بعريان من جِمال السيدة خدجيـة  (

 _وعجزا عن السري ائياً ملواصلة الرحلة ، فأسرع ميسرة إىل رسـول اهللا   -رضي اهللا عنها
صلى اهللا عليه وسـلم  _ ؛ ليخربه ويستشريه يف أمر البعريين فمسح _ صلى اهللا عليه وسلم 

بيده الكرمية على خفافهما ، مث أمسك مبقوديهما وقادمها ، فسارا خفاقاً نشاطاً ، كأن مل _ 
 ).٤٢يكن أصاما شيء

 صـلى اهللا _ كل هذا حيدث أمام ميسرة مما أدهشه وزاد من إعجابه بشخص النيب 
 ._ عليه أفضل الصالة وأمت التسليم _ ، وزاد من إجالله وتوقريه للنيب _عليه وسلم 

رضي اهللا _ تعود القافلة وتقترب من البلد احلرام ويسرع ميسرة إىل موالته خدجية 
_ صلى اهللا عليه وسـلم  _ فهو يف شغف وشوق ؛ ليخربها ما كان من شأن حممد _ عنها 

اً مبا أفاء اهللا عليها من ربح وفري أضعاف ما كانـت تـربح يف   طيلة الرحلة ، وليخربها أيض
 .املرات السابقة

مليسرة وهي مسرورة حبديثه ، وقد نزل  –رضي اهللا عنها  –استمعت السيدة خدجية 
مكانه يف قلبها ووافق شيئا ما يف نفسها كانـت  _ صلى اهللا عليه وسلم _ كالمه عن حممد 

ت كالم ميسرة الذي جاء بالكثري ممـا يـثري الدهشـة    ختفيه ومل تظهره ألحد ، حىت مسع
من رفعة _ صلى اهللا عليه وسلم _ والعجب، فقد قص عليها كل ما كان من سيدنا حممد 

األخالق ، وصدق ، وأمانة ، وحرص على أمواهلا، وما كان من أحداث خارقة للطبيعـة ؛  

                                                
 .  ١٠٩مصدر سابق ، ص ، السرية النبوية، ابن هشام  ٤١
 .٢٧ص، م ١٩٩٠،ر املعارف دا، القاهرة ،  ٧ط، ) خدجية الطاهرة( جمموعة أمهات املؤمنني ، حممد أمحد، برانق ٤٢



 ٣٥

مما _ صلى اهللا عليه وسلم _ الً له فتأثرت مبا قصه عليها غالمها تأثرياً بالغاً ، وازدادت إجال
جعلها تفكر ملياً وجدياً بكيفية االرتباط به ، بعد أن رفضت أشراف قـريش وأعظمهـم   

 –، فقـد كانـت   _ صلى اهللا عليه وسلم _ حسباً ونسباً ، فهي اآلن تود أن تتزوج منه 
بعض الروايات حازمة لبيبة ، فعرضت نفسها عليه باختالف الروايات ، ف –رضي اهللا عنها 

ذكرت ذلك عن طريق أختها هالة ، وبعضها عن طريق صديقتها نفيسة بنت منية ، وأيـاً  
كان فقد قبل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك العرض وعرضه على أعمامـه فقبلـوا ،   
وخرج معه عمه محزة باختالف الروايات فدخل على خويلد بن أسـد فخطبـها إليـه ،    

 ._ والسالم عليه الصالة _ فتزوجها 
صلى اهللا عليـه  _ وقد اختلفت الروايات يف حتديد عمرها عند زواجها من الرسول 

 :_ وسلم 
سئل : " معظم الروايات حتدد عمرها بأربعني سنة لرواية مغرية بن عبد الرمحن األسدي -١

رضـي  _ أو خدجية _ صلى اهللا عليه وسلم _ حكيم بن حزام أيهما كان أسن رسول اهللا 
كانت خدجية أسن منه خبمس عشرة سنة ، لقد حرمت علـى عمـيت   : فقال _ ها اهللا عن

 .٤٣"الصالة قبل أن يولد رسول اهللا 
خدجيـة   -صلى اهللا عليه وسـلم  -تزوج رسول اهللا: ورواية عن حكيم بن حزام يقول -٢

وكانت أسن مـين بسـنتني ،   ، وهي ابنة أربعني سنة ورسول اهللا ابن مخس وعشرين سنة 
 .٤٤"الفيل خبمس عشرة سنة ، وولدت أنا قبل الفيل بثالث عشر سنة  ولدت قبل

صلى _ ذكرت بعض الروايات أن عمرها مخس وعشرون سنة عند زواجها من الرسول -٣
 .٤٥_ اهللا عليه وسلم 

_ ذكرت رواية ابن عباس أن عمرها مثانية وعشرون سنة عند زواجها مـن الرسـول    -٤
 .٤٦_ صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
 . ١٠/١٦مصدر سابق ، ، الطبقات الكربى ، ابن سعد  ٤٣
 . ١٠/١٨، املصدر السابق ٤٤
 . ٢/١٩٤، مصدر سابق ، البداية والنهاية، ابن كثري٤٥
 . ١٠/١٨مصدر سابق  ، ، الطبقات الكربى ، ابن سعد  ٤٦



 ٣٦

صـلى اهللا  _ بعض الروايات أن عمرها ثالثون سنة عند زواجها من الرسـول   ذكرت -٥
 ._٤٧عليه وسلم

 .٤٨ذكرت بعض الروايات أن عمرها مخس وثالثون سنة -٦
_ رضي اهللا عنـها  _ وأنسب هذه الروايات الرواية اليت حتدد عمر السيدة خدجية 

ن سنة ؛ وذلك ألا من بثمانية وعشري_ صلى اهللا عليه وسلم _ عند زواجها من الرسول 
صـلى اهللا  _ ؛ ألا وردت من صحايب عاصر الرسول _ رضي اهللا عنه _ رواية ابن عباس 

، _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، وكذلك ألا ولدت سبعة من األبناء للرسول _ عليه وسلم 
ومعلوم أن اإلجناب يتوقف عن املرأة يف سن اخلمسني من عمرها ، وقـد ولـدت بعـض    

 .ا بعد السنة اخلامسة من البعثة وهو ال يتالءم مع سن الستنيأوالده
عشرين بكرة ، وكانت أول امرأة يتزوجها _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد أصدقها (

أوالده _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ ، ومل يتزوج عليها حىت ماتت ، وقد ولدت للرسول 
والطاهر ، وزينب ، ورقية ، وأم  القاسم وكان يكىن به ، والطيب ، –إال إبراهيم  -كلهم 

 ).٤٩كلثوم ، وفاطمة
وقد درج املستشرقون كما هي عادم يف الطعن يف أصول الدين وفروعه ، والطعن 

وزوجاته خاصة ، ومن _ صلى اهللا عليه وسلم _ يف قدوات املسلمني عامة ويف رسول اهللا 
الرواية اليت تذكر أن خدجية  ذلك بعض الروايات التارخيية اليت دسها املستشرقون ، من ذلك

صلى _ سقت والدها مخراً لتنـزع منه املوافقة على زواجها من النيب _ رضي اهللا عنها _ 
أن خدجيـة قالـت   : " فقد أورد ابن سعد رواية عن خالد بن خداش _ ، اهللا عليه وسلم 

ت مبا شـاء  انطلقي إىل حممد فاذكريين له أو كما قالت ، وإن أختها جاءت فأجاب: ألختها 
، وإن أبا خدجيـة  _ صلى اهللا عليه وسلم _اهللا ، وإم تواطئوا على أن يتزوجها رسول اهللا 

سقي من اخلمر حىت أخذت فيه ، مث دعا حممداً فزوجه ، وسقت على الشيخ خلة، فغضب 

                                                
املكتبة ، واملأمون املعروفة بالسرية احللبية ، مصر  إنسان العيون يف سرية األمني، علي بن برهان الدين ، احلليب  ٤٧

 . ١/١٤٠،  ٣/٣٩١، م ١٩٦٢، التجارية 
 . ٢/١٩٥، مصدر سابق ، البداية والنهاية ، ابن كثري ٤٨
 . ٢/١٩٥، املصدر السابق٤٩



 ٣٧

ما كانت لنا فيكم رغبة مث اصطلحوا بعد : وأخذ السالح وأخذ بنو هاشم السالح ، وقالوا
 .٥٠ذلك

أرسلت خدجية اىل عمها عمرو بن أسد فصنعت " عن الليث بن سعد قال  يف روايةو
له طعاما وشرابا حىت إذا أخذ فيه الشراب أرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن  
أقبل أنت ونفر من أهل بيتك فليخطبوا اليه فانه سيزوجك فأتوه فكلموه فزوجها رسول اهللا 

ت مكاا حبلة حربة فألقيت عليه وببعري فنحر فأكل منـه النـاس   صلى اهللا عليه وسلم فأمر
وبطيب فطيب به فلما افاق من اخلمر قال ما هذا العبري وما هذا احلبري وما هذا النحري قالوا 
زوجت حممد بن عبداهللا خدجية بنت خويلد قال ما فعلت قالت خدجية ال جتمع علي أمرين 

ه نفسك عند قريش وقد حضرك فالن وفـالن فـإن   أفتت علي بنفسي ومل تؤامرين مث تسف
الرجل وإن يكن حدث السن قليل املال فإن له نسبا فاضال يف قومه فاسكت على ما صنعت 
فأنا كنت أحق بالغضب منك فقبل ذلك وسكت عنه وبىن ا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

 . ٥١"وسلم
 :وهذه الروايات غري صحيحة لعدة أمور

 ._ رضي اهللا عنها _ ن هو املزوج خلدجية اضطراا يف حتديد م -١
: فهذا كله غلط ووهن ، والثبت عندنا احملفوظ عن أهل العلم : قال ابن سعد يف الطبقات 

_ أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار ، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول اهللا 
رِ بنِ مطْعمٍ ، وعن ابنِ عباسٍ ، الطّبرِي عن جبي، حيث روى  ٥٢_ صلى اهللا عليه    وسلم 

إنّ عمرو بن أسد هو الّذي أَنكَح خدجيةَ : قَالَ  -رضي اللّه عنهم كُلّهِم  -وعن عائشةَ 
 ولَ اللّهسر-  لّمسو هلَيع لّى اللّهارِ ، -صجلَ الْفقَب لَكه ا كَانَ قَددليوأَنّ خو  نب دليوخو

 أَسد هو الّذي نازع تبعا الْآخر حني حج وأَراد أَنْ يحتملَ الركْن الْأَسود معه إلَى الْيمنِ ،
يددا شوِيعرت هامني مف عوا رعبإنّ ت ةٌ ثُماعمج هعم قَامو دليوخ كي ذَلف فَقَام كرى تتا ح

 لَمأَع اَللّهو هنع فرصانو كذَل. 
                                                

 . ١٣٢/  ١،مصدر سابق ، الطبقات ، ابن سعد  ٥٠
، السعودية ، ب من كتاب أزواج النىب صلى اهللا عليه وسلم املنتخ، الزبري بن بكار بن عبد اهللا بن مصعب، الزبريي٥١

  .٣٩ص ، م ١٩٨١، دار احياء التراث االسالمي ، مكة 
 . ١٣٣/ ١،نفسه    ٥٢



 ٣٨

رضي اهللا عنـها  _ استحالة وقوع مثل هذه الواقعة ملا عرف عن خدجية أم املؤمنني  -٢
 .  ٥٣من العقل، والرشد ، والرأي السديد ، والعفة ، والطهارة قبل اإلسالم وبعده_ 
 :إسالمها  •

فراشه وقام جاداً ببدء _ صلى اهللا عليه وسلم _ ل اهللا بعد نزول آيات املدثر ، ترك رسو
بكل ثقة وفخـر تعلـن إمياـا     -رضي اهللا عنها –خدجية  –الدعوة ،  وأسرعت السيدة 

؛ لتحظى بأفضلية السبق إىل اإلسالم ، فكانت أول مـن  _ صلى اهللا عليه وسلم _ بزوجها 
صـلى اهللا  _ ف اهللا بذلك عن نبيه آمن به وصدقت مبا جاء من اهللا وآزرته على أمره ، فخف

 .٥٤_ عليه وسلم 
صلى اهللا عليه وسـلم  _ ومنذ بداية الدعوة أعلنت إسالمها ، فقامت تصلي مع زوجها 

 .عند الكعبة غري آة مبا قد حيدث هلا بعد أن خرجت عن معتقدات الشرك علياً_ 
لى اهللا عليـه  ص_ إن الصالة حني افترضت على رسول اهللا : " ففي رواية ابن إسحاق

ينظر إليه ؛ لرييه كيف الطهور _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، أتاه جربيل ورسول اهللا _ وسلم 
للصالة ، مث توضأ رسول اهللا كما رأى جربيل يتوضأ ، مث قام جربيل فصلى به وصلى الـنيب  

  ، فجاء رسول اهللا_ عليه السالم _ بصالته ، مث انصرف جربيل _ صلى اهللا عليه وسلم _ 
خدجية ، فتوضأ هلا لرييها كيفية الطهور للصالة كما أراه جربيـل ،  _ صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليـه  _ ، مث صلى ا رسول اهللا _ عليه الصالة والسالم _ فتوضأ هلا رسول اهللا 

 .٥٥ "كما صلى به جربيل فصلت بصالته_ وسلم 
 :وفاا  •

ديارهم اليت خلت منهم طوال ثالث سنني  بعدما انتهى احلصار ، وعاد اهلامشيون إىل
، وخرج املؤمنون الصابرون من االمتحان األكرب، وقد صهرت احملنة أجسادهم وأضـعفت  
قواهم ، إال قوة اإلميان اليت أخذت تزداد وتتصاعد قوة صامدة ال ترهبها شيء وال ختشى إال 

ملقاطعة الـيت فرضـها   فاطر السموات واألرضني، وحيث مل متض فترة طويلة على انتهاء ا
                                                

هـ ١٤٢٤، دار الزمان ، املدينة املنورة _، رضي اهللا عنها _ السيدة خدجية بنت خويلد : خالد بن حممد، العلمي  ٥٣
 . ١٧ص، 
 .   ١٣٩ص ، هشام، مصدر سابق  السرية النبوية البن ٥٤
 .١٤١ص ، مصدر سابق  ، السرية النبوية ، ابن هشام   ٥٥



 ٣٩

املشركون على بين هاشم يف الشعب ، حىت حل العام الذي يسمى بعام احلزن ، حيث تويف 
ومها أبو طالب ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ فيه شخصان هلما أكرب األثر يف حياة رسول اهللا 

 ._ رضي اهللا عنها _ والسيدة خدجية 
املصـائب ، فقـد   _  عليه وسلم صلى اهللا_ ولقد تتابعت مبوا على رسول اهللا (

كانت وزير صدق على اإلسالم يشكو إليها ، والك عمه أيب طالب نالت قـريش مـن   
 .٥٦) من  األذى ما مل تطمع به يف حياة أيب طالب_ صلى اهللا عليه وسلم _ رسول اهللا 

وقد أمجعت الروايات أن وفاا كانت قبل اهلجرة بثالث سنوات ؛ فعن أيب حبيبـة  
توفيت خدجية بنـت خويلـد يف شـهر    : مسعت حكيم بن حزام ، يقول:" الزبري قال موىل

رمضان سنة عشر من النبوة وهي يومئذ بنت مخس وستني سنة ، فخرجنا ا من منــزهلا  
يف حفرـا ، ومل يكـن   _ صلى اهللا عليه وسلم _حىت دفناها باحلجون ، ونزل رسول اهللا 

قبل اهلجرة بسـنوات  : ومىت ذلك يا أبا خالد ؟ قال: قيل يومئذ سنة اجلنازة الصالة عليها ،
، كما حزن الرسـول الكـرمي   ٥٧" ثالث أو حنوها وبعد خروج بين هاشم من الشعب بيسري

صلى _ حزناً أقلق املسلمني ولقد وجد رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  -على السيدة خدجية 
 . ٥٨"حىت خشي عليه_ عليها السالم _ على السيدة خدجية _  اهللا عليه وسلم 

بالفاجعة تلو األخرى ؛ فكانـت  _ صلى اهللا عليه وسلم  _ لقد أصيب رسول اهللا 
الثانية أشد وأقسى من فاجعته بعمه ، فهي أشد مساساً بالقلب وأثراً يف الـروح ، ولقـد   
أخذت سنوات احلصار تظهر آثارها القاسية شيئاً فشيء فقد هتكت جسد النبيلة الطـاهرة  

املوقف الصعب ، فتأخذه رقة شـديدة  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، ويدرك الرسول الكرمية 
ويعتصر قلبه الكبري األمل واحلزن ، فقد آن األوان لرحيل احلب واحلنان ، والعطف ، واملودة 
الصادقة ، والعربة اجلميلة، والزوجة الوفية ، وال ميلك ما يقوله هلا ملواساا سـوى عبارتـه   

كره مىن ما أرى ولعل اهللا أن جيعل ىف الكره خرياً ، إذا لقيت ضرائرك يف اجلنة بال" اخلالدة 
إن اهللا زوجنيك يف اجلنـة  : ومن هن يا رسول اهللا ؟ قال: يا خدجية فأقرئيهن السالم ، قالت

                                                
 .٢٤١ص ، السرية النبوية البن هشام ، مرجع سابق ٥٦
 ).   ١٠/١٩( ،مصدر سابق ، ابن سعد  الطبقات الكربى  ٥٧
بيت األفكار الدولية ، لبنان ، نبالء سري أعالم ال، الذهيب،أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ٥٨
 ).   ٢/١٦١٢(، م  ٢٠٠٤، 



 ٤٠

 وزوجين مرمي بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وكلثوم أخت موسى، فقالت بالرفاء والبـنني 

"٥٩. 
 -صلّى اللّه علَيه وسـلّم   -ذَكَر تتابع الْمصائبِ علَى رسولِ اللّه  ويف رواية أخرى 

 ولَ اللّهسأَنّ ر هدنأَس يثدي حف ريبالز ذَكَرو ، همع توبِم ةَ ثُمجيدخ توبِم _  لّى اللّـهص
 لّمسو هلَيع _يهةَ وجيدلَى خلَ عخفَقَالَ  د ، توي الْمةُ : فجيدا خك ينى ما أَرم نيهكْرت

  ـةني الْجك فعنِي مجوزيس هنِي أَنلَمأَع قَد ت أَنّ اللّهرعا شريخ هي الْكُرف لُ اللّهعجي قَدو ،
آسى ، ووسم تأُخ كُلْثُومانَ ، ورمةَ عناب ميرم نَ ، فَقَالَتوعرأَةَ فرةَ امذَا : يك بِهلَمأَع اللّه

نعم ، فقالت بالرفاء والبنني ، وذُكر أَيضا في الْحديث أَنّ رسولَ اللّه : يا رسولَ اللّه ؟ فَقَالَ 
-  لّمسو هلَيع لّى اللّهص- ةنبِ الْجنع نةَ مجيدخ مأَطْع . 

مـع  _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ إا اللحظات األخرية اليت تكلم فيها رسول اهللا 
شريكة حياته وكفاحه ورفيقته املثالية ، اليت وهبت له نفسها وماهلا ، ومدت لـه بسـاط   

 -رضـي اهللا عنـها وأرضـاها    –اآلمال واألماين حني شجعته وواسته يف ساعات العسرة 
 .ءوجزاها عن املسلمني خري اجلزا

، وأخرجت اجلنـازة  ٦٠"وغسلتها أم أمين وأم الفضل زوجة العباس بن عبد املطلب"
 .٦١إىل احلجون

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .   ٢/٢٨،دار صادر ، بريوت،تاريخ اليعقويب، أمحد بن يعقوب بن جعفر ، اليعقويب  ٥٩
 .١/٤٠٦، مصدر سابق ، أنساب األشراف،الزبريي  ٦٠
 . مكان مبكة ٦١



 ٤١

 ._ صلى اهللا عليه وسلم _ من الرسول _ رضي اهللا عنها _ أبناءها : املبحث الثاين 
لقد كانت مثرة هذا الزواج العظيم املبارك الذرية الطاهرة واألوالد الربرة ، فكان من 

زينب ، ورقية ، :  اإلناث، ومن ) الطاهر ، والطيب ( القاسم ، وعبد اهللا : اثنان مها  نيالبن
ومجيعهن أدركن اإلسالم ، وهاجرت إىل _ رضي اهللا عنهن  –وأم كلثوم، وفاطمة الزهراء 

، ما عـدا  _ صلى اهللا عليه وسلم _ املدينة هجرة اإلسالم ، كما أن قد توفني يف حياته 
 .اء أصغرهن ماتت بعد أبيها ببضعة أشهر فاطمة الزهر

 :_  صلى اهللا عليه وسلم_ القاسم ابن رسول اهللا 
اتفق العلماء أن القاسم قد ولد يف مكة قبل البعثة النبوية ، ومل يذكروا تاريخ ميالده   

 ٦٢.، واختلفوا يف تاريخ وفاته
عاش سنتني ، : عاش حىت مشى ، وقيل : وهناك رواية تذكر أنه عاش أياماً ، وقيل 

 .٦٣  عاش حىت أدرك البعثة ، وعاش بعدها سنتني: وقيل 
لَما تـوفِّي  : " أنه قال _ رضي اهللا عنه _ ومما يرجح وفاته بعد البعثة ، رواية علي 

 ولِ اللَّهسر ناب مالْقَاس _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةُ _ صجيدخ ولَ ال: ، قَالَتسا رةُ ينيلُب ترد لَّه
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، هاعلَ رِضكْمتسى يتح قَاهأَب كَانَ اللَّه مِ فَلَوالْقَاس _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

 _ : قَالَت ، ةني الْجف هاعضر اممإِنَّ إِت :ولَ اللَّهسا ري كذَل لَمأَع فَقَالَ  لَو ، هرأَم لَينَ عولَه
 ولُ اللَّهسر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ : قَالَت ، هتوص كعمالَى فَأَسعت اللَّه توعد ئْتإِنْ ش

 : ولَهسرو اللَّه قدلْ أُصب ولَ اللَّهسا ري _لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٦٤  "_   ص. 
أن يكىن الرجل بأيب القاسم ، حـىت ال  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد ى الرسول 

صـلى اهللا عليـه   _ ختتلط الكىن ويدعى بأيب القاسم ، فيظن الناس أن املقصود هو الرسول 
قال _ رضي اهللا عنه _ فيكون من االلتباس والتشويش ما اهللا به عليم ، فعن أنس _ وسلم 

_ يا رسـولَ اللَّـه   : رجلًا بِالْبقيعِ يا أَبا الْقَاسمِ فَالْتفَت إِلَيه رسولُ اللَّه ، فَقَالَ  نادى رجلٌ

                                                
،  هـ ١٤٢٧، دار الضياء   ، عمان األردن ، ه وأحفاده وأر باؤ_ صلى اهللا عليه وسلم _ أوالد الرسول ،اجلدع ٦٢

 .١١ص 
 . ٣/٣٩١، احللبية، مصدر سابق السرية ،احلليب ٦٣
 . ٢/٢٨٣٤،  ١٢١٢رقم احلديث  ، مصدر سابق ، سنن ابن ماجه ،القزويين ،  ٦٤



 ٤٢

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ولُ اللَّهسا، فَقَالَ رفُلَان توعا دمإِن نِكأَع ي لَمإِن _ هلَيع لَّى اللَّهص
 .  ٦٥"تسموا بِاسمي ولَا تكَنوا بِكُنيتي : " _ م وسلَّ

 :_  صلى اهللا عليه وسلم_ عبد اهللا ابن رسول اهللا 
ولد عبد اهللا بعد القاسم ، ولقب بالطاهر والطيب ؛ لوالدته يف اإلسالم ، وأمجـع  

 . ٦٦ مث مل حتصل الباحثة على روايات أخرى، مات صغرياً يف مكة : املؤرخون أنه
 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ بنات النيب 

 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ بنت رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ زينب : أوالً 
ولدت قبـل البعثـة بعشـر    _ صلى اهللا عليه وسلم _ هي أول بنات رسول اهللا   

ـ ،  ٦٧سنوات ادر فتقدمت خالتها هالة بنت خويلد خلطبتها البنها أيب العاص بن الربيع ، وب
  باملوافقة ، وبارك هذا الزواج وكان زواجها قبل البعثة_ صلى اهللا عليه وسلم _ رسول اهللا 

٦٨. 
تطوق جيد ابنتـها   –رضي اهللا عنها  –وزفت زينب أليب العاص وتقدمت خدجية (

العروس بقالدة عزيزة على نفسها ، وكان هلذه القالدة شأن كبري فقد كانت بعد ردح من 
 .بعد غزوة بدر_ صلى اهللا عليه وسلم _ يب العاص يوم أخذ أسرياً للرسول الزمان فداًء أل

وشأن زينب كشأن أي زوجة حتب أن تضع زوجها على طرق اخلري حلبها وعطفها 
أنه ترك دين أبائـه  :  ولعل السبب خوفاً من أن يقال عنه " عليه، ولكنه مل يلتفت لدعوا ؛

كفار قريش دعوه ملفارقة صـاحبته ، وتزوجيـه أي   ، خصوصاً وأن  "وقومه إرضاًء المرأته 
ال واهللا ، ال أفارق صاحبيت وما أحـب أن يل  : " امرأة شاء من قريش ، لكنه فاجأهم قائالً 

 .٦٩" بامرأيت امرأة من قريش 

                                                
 صحيح، النيسابوري ، ١/٢٠٨،  ٢١٢٠رقم احلديث يف البخاري  ،مصدر سابق  ،صحيح البخاري ، البخاري   ٦٥

 . ١١٨١/ ١،  ٢١٣١مسلم رقم احلديث يف مسلم 
 . ١٥ص، مرجع سابق ، ) صلى اهللا عليه وسلم ( أوالد الرسول ،اجلدع ٦٦
 . ٨/٣٠، مصدر سابق  ،الطبقات الكربى ، ابن سعد  ٦٧
 .٣٧٩/ ١مصدر سابق ، ، تاريخ الطربي ، الطربي ٦٨
 .    ٣٧٩/ ١املصدر السابق ،   ٦٩



 ٤٣

تتمىن وحتاول هدايـة زوجهـا ،    –رضي اهللا عنها  –ومتر األيام الصعاب وزينب 
باهلجرة إىل املدينة واجر أخواـا  _ لصالة والسالم عليه ا_ ولكن دون جدوى ، مث يأمر 

.. قاسياً أليما على قلبها_ بال شك _ أيضاً ، وتبقى هي يف مكة مع زوجها ، وكان ذلك 
ولكن الذي خفف من تلك القسوة ما كان من انتشار الدعوة وانتصارها يف املدينة ، فقـد  

بنصرته ، مث يتصارع احلق مع الباطل  من يقبل دعوته ويفرح_ صلى اهللا عليه وسلم _ لقي 
 ).يف غزوة بدر وينضم زوجها أبو العاص مع جيش املشركني وخيرج مع اخلارجني إىل بدر 

وتبقى زينب جامثة مثقلة باهلم ، فأباها وزوجها يف معركة واحدة كالً ضد اآلخـر،  
ترجع فتحزن على  وتنتهي املعركة بانتصار املسلمني ، وتفرح زينب لذلك فرحاً شديداً ، مث

زوجها حزنا شديداً ، فهي تبحث عنه ومل جتده مع املشركني القادمني من املعركة إىل مكة 
رضـي اهللا   –، وتتفقد عنه األخبار، فإذا هو يقع أسرياً يف أيدي املسلمني ومل تتردد زينب 

زفافهـا   ليلـة  –رضي اهللا عنـها   –حلظة ، وتبعث بالقالدة اليت أهدا إليها أمها  –عنها 
فأعطتها ألخيه عمرو بن الربيع ليفتدي ا زوجها ، وما إن وصل عمرو بـن الربيـع إىل   

صلى _ ماراً إليه يده بالقالدة حىت طافت على ذاكرته _ صلى اهللا عليه وسلم _ رسول اهللا 
وابنته ، فرق هلا قلبه برقة شديدة ،  –رضي اهللا عنها  –ذكريات خدجية _ اهللا عليه وسلم 

عزيز عليـه  : " ...ال وهو صاحب القلب الكبري الرحيم الذي قال عنه تبارك وتعاىل  كيف 
 رحيم رءوف باملؤمنني عليكم حريص ١٢٨: التوبة ، اآلية : سورة " ( ما عنتم . ( 

أن قال ألصـحابه  إن رأيـتم أن   _ صلى اهللا عليه وسلم _ مث مل يلبث رسول اهللا 
 .نعم يا رسول اهللا : ا عليها الذي هلا فافعلوا  ، قالواتطلقوا هلا أسريها ، وتردو

_ صلى اهللا عليه وسلم _ فانطلق أبو العاص عائداً إىل مكة بعد أن أخذ رسول اهللا 
وسلم  أبو العاص زوجته زينـب  ، العهد عليه أن خيلي سبيل زينب ، ففعل وويف مبا وعد 

_ يف املدينة ، فخرجـت  _  عليه وسلم صلى اهللا_ ألخيه كنانة بن الربيع ؛ ليسلمها ألبيها 
يف هودجها اراً ، ويف الطريق علمت قريش بذلك ، فخـرج فرسـاا   _ رضي اهللا عنها 

يطاردون الركب ، وحلقوا ا وكان أول من سبق إليها هو هبار بن األسود، ونـافع بـن   
حيـث  _ ها رضي اهللا عن_عمرو، فروعها هبار عندما خنس البعري برحمه ، ومرضت زينب 

أا كانت يف الشهر الرابع من محلها ، وأخذ كنانة وضع القتال ، إال أن    أبـا سـفيان   
لألذى ، وبعد _ رضي اهللا عنها _ نصحه بالرجوع مث يسري ا ليالً يف ختفي حىت ال تتعرض 



 ٤٤

من املرض ، وأكمل كنانة املسري ليال حىت وصـل إىل  _ رضي اهللا عنها _ أيام يسرية برأت 
صـلى  _ ان امسه يأجج ، وسلمها إىل زيد بن حارثة وصاحبه فقدما ا على رسول اهللا مك

 ._  اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه _ بوصوهلا إىل أبيها ، وفرح رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ فرحت 

بابنته فرحاً شديداً ، فالتأم مشل األخوات حول أبيهن العظيم بعد أن كن متفرقات _ وسلم 
رضـي اهللا عنـهن   _ د سبقتها باهلجرة فاطمة وأم كلثوم ، وحلقتهما رقية ، مث زينب ، فق

 ._ مجيعاً 
وبذلك عادت إىل عرين اإلسالم واإلميان يف جوار أبيها ، وحينما علم رسـول اهللا   

مبا جرى هلا غضب غضباً شديداً ، وأمر بعض مـن أصـحابه أن   _ صلى اهللا عليه وسلم 
مث يف  صباح اليـوم  ، وا الرجلني الذين قاما ذا العمل الدينء اجلبان ينطلقوا إىل مكة وحيرق

وطلب منهم أن يكتفوا بالقتـل  _ صلى اهللا عليه وسلم _التايل وبعد أن هدأت نفسه ، عاد 
 .فقط ؛ ألنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال اهللا تبارك وتعاىل 

ام ، ويف رجوعه تعترضه سرية من مث يشاء اهللا أن خيرج أبا العاص يف جتارة إىل الش 
سرايا املسلمني ويستولوا على كل ما فيها من أموال ، واستطاع هو أن يهرب بنفسه مـن  
القوم ومل جيد ملجأً سوى املدينة ، ومل جيد يف املدينة سوى زوجته زينب ليستجري ا وتـرد  

لصـالة  _ ه وسـلم  صلى اهللا علي_ إليه ماله ، فرحبت به وأجارته، وبعد أن خرج والدها 
تنادي من صفة النساء بأعلى  -رضي اهللا عنها  –الفجر وكرب وكرب الناس معه ، فإذا بزينب 

 .أيها الناس إين قد أجرت العاص بن الربيع : صوا 
أيهـا  : من صالته أقبل على الناس وقـال  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وبعدما فرغ الرسول 

أما والذي نفس حممد بيده ما : نعم يا رسول اهللا ، قال  :الناس هل مسعتم ما مسعت ؟ قالوا 
علمت بشيء من ذلك حىت مسعتم ، مث أضاف وقد أجرنا من أجارت ، مث انصـرف مـن   

 .املسجد ودخل على ابنته ، وطلب منها أن حتسن معاملته وال يقرا ألا ال حتل له 
إن : " أصابوا ماله وقال إىل السرية اليت _ صلى اهللا عليه وسلم _ وبعث رسول اهللا 

هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له ماالً ، فإن حتسنوا وتردوا عليه الذي له ، فإنا 
بل نـرده ،  : ، قالوا" حنب ذلك ، وإن أبيتم فهو يفء اهللا الذي أفاء عليكم ، فأنتم أحق به 
يا معشر قريش ، : قال فردوه كله ، مث ذهب به إىل مكة ، وأدى إىل كل ذي مال ماله ، مث 



 ٤٥

ال، فجزاك اهللا خرياً فقد وجدناك وفيا كرميـاً ، مث  : هل بقي ألحد عندي منكم ماالً ؟ قالوا
نطق الشهادتني وانطلق قاصداً املدينة مهاجراً ، وقد امتألت نفسه باإلميان وحانت اللحظـة  

ه ، واسـتقبله  وصـحب _ صلى اهللا عليه وسـلم   -املناسبة إلعالن إسالمه أمام رسول اهللا 
سرورا عظيماً مبا كـان،   –رضي اهللا عنها  –وسرت زينب ، املسلمون بالتهنئة والترحاب 

علـى النكـاح   _  رضي اهللا عنها _ ابنته زينب _ صلى اهللا عليه وسلم _ ورد عليه النيب 
 .)٧٠األول

 من مث اجتمع مشل أيب العاص وزوجته وأبناءه علي وأُمامه ، ولكن هذه السـعادة مل 
تدم طويالً، فقد عاجلت املنية الزوجة احلبيبة الوفية بعد عامٍ واحد عانت فيه املرض والوهن 

وغسلتها عطية األنصارية وصـلى عليهـا   " وكان ذلك يف العام الثامن من اهلجرة النبوية ، 
يف مسجده مث شيعها إىل مثواها األخري يف البقيع ونـزل  _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 

 .٧١"  ها وهو حمزونقرب
) أما علياً فقد تويف ، صبياً (تاركة للزوج علياً وأمامه ، _ رضي اهللا عنها _ توفيت 

وأبيها تؤنس وحشتهما _ صلى اهللا عليه وسلم _ فقد عاشت مع جدها : وأما أمامه ،   ٧٢
ضي اهللا ر –وتفرح قلبيهما ، مث أا ملا شبت تزوجها علياً بن أيب طالب بوصية من الزهراء 

ومل تنجب منه ذرية، وبعد وفاة علي تزوجت املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبـد   –عنها 
 .٧٣)املطلب بوصية من علي بن أيب طالب ، ومل ترزق بذرية من املغرية أيضاً 

_ رضي اهللا عنها _ ولدت رقية :  _ صلى اهللا عليه وسلم _ رقية بنت رسول اهللا : ثانيا 
،  ٧٤ختها زينب سنة ثالث وثالثني من مولد النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  قبل البعثة بعد أ

 .وكانت لعتبة بن أيب هلب كما أن أختها أم كلثوم كانت ألخيه عتيبة ابن   أيب هلب 

                                                
    ١/٣٨٠، مصدر سابق  تاريخ الطربي ،، الطربي   ٧٠
 .٢/١٧٥٤، مصدر سابق، أعالم النبالء : الذهيب  ٧١
 ١٧٥٤/ ٢، املصدر السابق   ٧٢
املكتبة ، بريوت ،تراجم وقصص_ صلى اهللا عليه وسلم _ نساء حول الرسول ، ) وآخرون( حممد علي ، القطب  ٧٣

 . ٤٥٢  -٤٤٣ص ،هـ١٤٢٨،العصرية 
 .  ٤/٣٨، بق مصدر سا ،املستدرك ، النيسابوري   ٧٤



 ٤٦

صلى اهللا عليه _ بدعوته وأظهرت بنات النيب _ صلى اهللا عليه وسلم _ فلما جهر (
، وبعد نـزول  ) محالة احلطب ( و وامرأته إسالمهن ، وعادى أبو هلب ابن أخيه ه_ وسلم 

|_ أن يفارقا ابنيت حممد : سورة املسد أمر ولديه عتبة وعتيبة هو وزوجته العوراء أم مجيل 
رأسي من رؤوسكما حرام إن مل تطلِّقا : ، وقال هلما أبومها أبو هلب _ صلى اهللا عليه وسلم 

 ).٧٥من اهللا تعاىل هلما ابنيت حممد ، ففارقامها قبل أن يدخال ما كرامة
_ رضي اهللا عنه _ فما كاد ولدا أيب هلب يردان على حممد ابنتيه ، حىت تقدم عثمان 

طلبـه ورفرفـت   _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، وقبل النيب _ رضي اهللا عنها _ خلطبة رقية 
، اجلهر بالـدعوة  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وبعد أن أعلن الرسول (السعادة على بيتهما ، 

صلى اهللا عليه وسلم _ اشتد أذى قريش باملسلمني ونالوا منهم نيالً فاحشاً فأذن رسول اهللا 
ألصحابه وإلخوانه باهلجرة إىل احلبشة فراراً بدينهم حىت ال يفتتنوا ؛ ألن أرض احلبشة ا _ 

 . ٧٦)ملكاً ال يظلم عنده أحد 
طأة التعـذيب الـيت   ومل يلبث املسلمون أن خرجوا من مكة مهاجرين فراراً من و

مـع  _ رضـي اهللا عنـهما   _ هاجر عثمان ورقية " ازدادت بعد انتشار الدعوة ، من مث  
املسلمني إىل احلبشة يف هجرم األوىل ، وهناك ولدت لعثمان ولداً امسه عبد اهللا ، بقي ست 

ـ  ٧٧سنني ن أو أكثر ، فنقره ديك يف عينه ، مث مات وذلك يف سنة أربع من اهلجرة ، وهو اب
 .، فصربا على فقد ابنيهما  ٧٨ "ست سنوات 

إىل مكة مع زوجها ، بعد أن مسعوا أن _ رضي اهللا عنها _ وبعد فترة عادت رقية (
أهل مكة أسلموا ، ولكنهم بعد أن عادوا بلغهم أن ما كان من إسالم أهل مكة كان باطال 

_ فقد هاجر الرسـول  ومل يطل بقائهما يف مكة ، ، وفوجئوا بازدياد طغيان قريش وعنتها 
واملسلمون إىل املدينة واستقر ما املقام يف املدينة ، وانتظمـت يف  _ صلى اهللا عليه وسلم 

 .٧٩)اتمع اإلسالمي اجلديد

                                                
 . ٣٧-٣٦/ ٨، ابن سعد ، الطبقات ، مصدر سابق   ٧٥
 .،  ٣٣٦/ ١مصدر سابق ، ، تاريخ الطربي، الطربي ٧٦
 . ٤/٣٨، مصدر سابق  ،املستدرك ، النيسابوري٧٧
 . ٥/٨٢٢، مصدر سابق ، تاريخ الطربي، الطربي ٧٨
 .٢/٢١١، السرية النبوية ، مصدر سابق، ابن هشام  ٧٩



 ٤٧

مترض ويشتد عليها الوهن ولزمت _ رضي اهللا عنها _ وما هي إال شهور فإذا برقية 
وإذا برسول " ىل بدر لقتال الكفار ويف هذه األثناء نادى منادي اجلهاد للخروج إ، الفراش 

بالبقاء جبوار زوجته يواسيها _  رضي اهللا عنه _ يأمر عثمان _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا 
ميارض زوجته العزيزة ؛ فإذا باملوت يسلب  –رضي اهللا عنه  –، وبينما عثمان  ٨٠)وخيدمها 

ب على قربها أقبل زيـد بـن   ، وبينما هم يسوون الترا"روحها الطاهرة ويسلمها إىل بارئها
 .حارثة مبشراً بنصر اهللا يف بدر وسالمة املسلمني وهزمية املشركني 

من الغزوة وجـدها قـد ماتـت    _ صلى اهللا عليه وسلم _ وبعدما عاد رسول اهللا 
 .فحزن عليها حزناً شديداً ، ووقف على قربها ؛ ليدعوا هلا وللمسلمني يف البقيع ، ودفنت 

_ رضي اهللا عنها  -أول من حلقت بأمها خدجية _ اهللا عنها رضي _ ولقد كانت 
، بعد صراع مع املرض ، وكأن التـاريخ يكـرر   ٨١يف شهر رمضان من العام الثاين للهجرة 

نفسه ، حيث كابدت البنت املرض ، كمكابدة أمها ، مث ماتت من مرضها ، كما حـدث  
وال يزال عثمان رضي اهللا عنه  ، ومير وقت من الزمن_ رضي اهللا عنها_ مع السيدة خدجية 

ما يبكيك ؟  ، فقال عثمان _ صلى اهللا عليه وسلم _حزيناً يبكي زوجته، فسأله رسول اهللا 
_ صلى اهللا عليه وسـلم  _ أبكى انقطاع صهري منك ، فواساه النيب : _ رضي اهللا عنه _ 

 .بتزوجيه أختها أم كلثوم 
 :_ عليه وسلم  صلى اهللا_ أم كلثوم بنت رسول اهللا : ثالثاً 

وهي _ رضي اهللا عنها _ قبل البعثة بعد رقية  –رضي اهللا عنها  –ولدت أم كلثوم  
 . ٨٢أمية : وامسها _ صلى اهللا عليه وسلم _ البنت الثالثة للرسول 

آالم حمنة شعب أيب طالـب ، وذاقـت   _ رضي اهللا عنها _ ولقد عاشت أم كلثوم   
يف هم وغم ، _ صلوات اهللا وسالمه عليه _ ، فأبوها خالهلا أقصى متاعب القطيعة واجلفاء 

 .وأمها تغالب املرض الشديد ، وأختها فاطمة الصغرية يف حاجة إىل رعاية وعناية 

                                                
، دار صادر ، بريوت ، الكامل يف التاريخ ، ز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباين ابن األثري، ع ٨٠

 .٩٦/ ٢م ،  ١٩٦٥
 . ٣٧٦/ ١، تاريخ الطربي ، مصدر سابق ، الطربي ٨١
 . ٤/٣٩، تاريخ الطربي ، مصدر سابق ، الطربي ا ٨٢



 ٤٨

وأسرته من احلصار وعـادوا إىل مكـة   _ صلى اهللا عليه وسلم _ خرج رسول اهللا 
مع  –اهللا عنهما  رضي –ولكن سرعان ما توفيت األم العظيمة ، وبقيت أم كلثوم وفاطمة 

أبيهما ترعيانه وختففا عنه ما يلقاه من قريش ، إىل أن أذن اهللا تعاىل لرسوله الكرمي بـاهلجرة  
رضي اهللا  –وترك أم كلثوم وفاطمة _ صلى اهللا عليه وسلم _ فهاجر الرسول ( إىل املدينة ،

أرسـل  _ م صلى اهللا عليه وسل_ يف مكة حفاظاً على سالمتهما ، وبعد وصوله  –عنهما 
زيد بن حارثة إىل مكة يستحضرمها ، فخرجا ومضيا إىل املدينة والتقت الفتاتان العظيمتـان  

 .٨٣)بوالدمها العظيم الذي كان يتحني وقت وصوهلما املدينة 
فقـد شـهدت أم   ، ويف املدينة متر األيام مبا فيها من جليل األحداث وعظيم األمور

م يف بدر، كما شهدت وفاة شقيقتها الغالية رقيـة  انتصار اإلسال -رضي اهللا عنها –كلثوم 
على رقية باقي  –رضي اهللا عنه  –وحيل العام الثالث وما زال حزن عثمان ( متأثرة مبرضها،

 . ٨٤)فيزوجه عليه الصالة والسالم من أم كلثوم بأمر إهلي ، يف قلبه 
لقـي  _ م صلى اهللا عليه وسـل _ أن رسول اهللا : عن أيب هريرة ، رضي اهللا عنه ف

بِأَبِي أَنت وأُمي يـا  : قَالَ » ما شأنك يا عثْمانُ ؟ « : عثمان بن عفان وهو مغموم ، فقال 
صـلَى  _ رسولَ اِهللا ، هلْ دخلَ علَى أَحد من الناسِ ما دخلَ علَي ، توفِّيت بِنت رسولِ اِهللا 

 لَّمسو لَيهاُهللا ع _همحر رهالص قَطَعانفَقَـالَ   ٨٥ا اُهللا ، و ، درِ اَألبإِلَى آخ كينبينِي وا بيمف
علَيه الصالةُ _ أَتقُولُ ذَلك يا عثْمانُ وهذَا جِربِيلُ « : _ صلَى اُهللا علَيه وسلم _ رسولُ اِهللا 

 المالسو _و أَمرِ اِهللا عز ننِي عرأمهِا  ياقـدثلِ صلَى مكُلْثُوم ع ا أُمهتأُخ كوجل أَن أُز٨٦ج 
ويتزوج عثمان . ٨٨إياها _ صلى اهللا عليه وسلم _فزوجه رسول اهللا » ٨٧وعلَى مثلِ عدتها 

صلى _ أم كلثوم ، ويسمى بذي النورين ؛ ألنه تزوج ابنيت رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –
                                                

، املكتبة العصرية ، بريوت _ ، يه وسلم صلى هللا عل_ نساء حول الرسول : وآخرون ، حممد علي ، القطب  ٨٣
 .،  ٤١٣ – ٤١٢ص ، هـ ١٤٢٨

 .  ٧/٣٧٥أسد الغابة ، مصدر سابق ، ، ابن األثري٨٤
 . ٤٧١،  ٤، لسان العرب ، مرجع سابق ، جـ زوج بنت الرجل وزوج أُخته،  القريب بالزواج: الصهر  ٨٥
 . ١٩٣،  ١٠، لسان العرب ، مرجع سابق ، جـ املهر: الصداق  ٨٦
عدة املرأة املطلقة واملتوىف عنها زوجها هي ما تعده من أيام : لسان العرب ، مصدر سابق ،العدة ، ابن منظور٨٧

 .أقرائها، أو أيام محلها، أو أربعة أشهر وعشر ليال 
 . ٦٩٥١ رقم احلديث،مصدر سابق  ،املستدرك على الصحيحني للحاكم،النيسابوري  ٨٨



 ٤٩

كانت قبل اإلسالم عند عتيبة بن أيب هلب كما تقدم ذكر القصة مـع  ، و_ اهللا عليه وسلم 
يف بيـت   –رضي اهللا عنها  –، وقد بقيت السيدة أم كلثوم  -رضي اهللا عنها -قصة رقية 

وقبـل وفاـا   ، زوجها عثمان متألها السعادة واهلناء طيلة ست سنوات هي عمر زواجها 
 . يف زيارة قرب أمها ولكن عاجلتها املنية _  صلى اهللا عليه وسلم_استأذنت زوجها ووالدها 

ويف شهر شعبان سنة تسع من اهلجرة صعدت روحها الطاهرة إىل بارئها ، وغسلتها 
_ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ ، وبكاها ٨٩أمساء بنت عميس وجدا صفية بنت عبد املطلب

تها احلبيبـة  يف قربها جبانب رفات أخ_ صلى اهللا عليه وسلم _ ووسدها ،  بدموع حارة 
 .رقية مجعتهما احلياة يف بيت عثمان وضمهما قرب واحد يف البقيع 

 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا : رابعاً 
صلى  -سنة إحدى وأربعني من مولد النيب  -رضي اهللا تعاىل عنها  -ولدت فاطمة 

بناته ، ولدت قبل النبـوة خبمـس    وهي أصغر: وقال ابن اجلوزي وغريه  -اهللا عليه وسلم 
 .٩٠سنني ، أيام بناء البيت احلرام 

صـلى اهللا عليـه    -أا ولدت والكعبة تبين ، والنيب ( ونقل أبو عمرو عن الواقدي 
كان مولدها قبل البعثة بقليل حنو : ابن مخس وثالثني سنة وبه جزم املدائين ، وقيل -وسلم 

صلى اهللا  -مخس سنني ، وانقطع نسل رسول اهللا  سنة أو أكثر، وهي أسن من عائشة بنحو
 -يف أوائل احملرم سنة اثنني بعد عائشة بأربعة أشهر، وكانت تكىن أم أبيهـا   -عليه وسلم 

 .انتهى  –ومن قال غري ذلك فقد صحف  -بكسر املوحدة بعدها مثناة حتتية 
أبيهـا وأمهـا ،   جاءت االبنة الكرمية شديدة الشبه بأبيها ، فجعلها ذلك أثرية عند 

 . ٩١)حبب عظيم من أبويها وأخواا وكانت حب البيت كله_ رضي اهللا عنها _ ومتتعت 

                                                
، دار صادر ، بريوت ، الكامل يف التاريخ ،  احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباينابن األثري، عز الدين أيب ٨٩

 . ١٩٩/ ٢م  ، ١٩٦٥
بريوت ، دار الكتاب ، صفة الصفوة ابن اجلوزي ، حتقيق خالد طرطوسي ، مجال الدين أيب الفرج ، ابن اجلوزي  ٩٠

 . ٢٨٤ص ، هـ  ١٤٢٦، العريب 
دار ، بريوت ، اإلصابة يف متيز الصحابة : فضل أمحد بن علي بن حجر العسقالينشهاب الدين أبو ال، ، ابن حجر  ٩١

 . ٤/٣٩، ت .د ، الفكر



 ٥٠

على العفة ، وعزة النفس ، وحب اخلري ،  –رضي اهللا عنها  –نشأت السيدة فاطمة 
_ صلى اهللا عليه وسـلم  _ فقد كانت تستقي كل هذا من أبيها نيب األمة ، وحسن اخللق 

 .العاملني وأمها سيدة نساء 
كانت يف اخلامسة من _ صلى اهللا عليه وسلم _ وعند نزول الوحي على رسول اهللا 

عمرها ، وشاهدت أباها العظيم وقد حببت إليه اخللوة والتعبد يف غار حراء ، وشهدت أمها 
وهي تؤازر أباها وتقف جبانبه ضد صناديد قريش ، ويف كل ما يواجهه من أحداث عظـام  

هدت كذلك حصار املسلمني يف شعب أيب طالب ، وذاقت مـرارة  وش، وخطوب جسام 
اجلوع واألمل وأثر ذلك يف صحتها فبقيت طوال حياا تعاين من ضعف البنية وجهد البالء ، 
وما كادت خترج من حمنة احلصار حىت فوجئت مبرض أمها الذي جعلها تـالزم الفـراش ،   

 .ها حزناً وأملاً وأسى وروعت بوفاة األم احلنون احلبيبة ، وامتألت نفس
فترة الـدعوة الثالثـة   _ رضي اهللا عنهما _ وقد عاشت فاطمة وأختها أم كلثوم  

عشرة عاماً يف مكة اليت سبقت اهلجرة تواجها احملن واملصاعب معاً يف بيت النبوة الطـاهرة  
، وهجـرة  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، وشهدت ميالد اإلسالم وإيذاء املشركني ألبيها ٩٢

صـلى اهللا عليـه   _وشهدت أباها رسول اهللا ، إىل احلبشة _ رضي اهللا عنها_ أختها رقية 
صلى _ وقد وضع املشركون عليه ما جعلها تبكي وتنفض التراب واألذى عنه " _  وسلم 

 .٩٣")يا بنية ال تبك ، فإن اهللا مانع أباك: " بينما يقول هلا _ اهللا عليه وسلم 
_ ، صلوات اهللا وسالمه عليه _الكفار ألبيها العظيم وكم عانت الزهراء من مكائد 

بعـد أن  _ رضي اهللا عنـها  _ لقد محلت مسؤولية بيت النبوة كاملة بعد زواج أم كلثوم 
كانت تقامسها أختها ورفيقتها تلك املسؤولية ، فقد وجدت نفسها أمام مسؤوليات كـبرية  

؛ فضاعفت اجلهد ، وحتملـت ،  وضخمة حنو أبيها وهو مير بظروف قاسية يف سبيل الدعوة 
فكناها الرسول  صلى ، وصابرت ، ورابطت ، وكانت متثل دور أمها يف السهر على راحته 

بأم أبيها ، كما شهدت نزول آيات القرآن الكرمي ، وسعدت ا وهـي  _  اهللا عليه وسلم 

                                                
 .  ٩٦ص ، هـ ١٤٢٥، دار ابن حزم ، بريوت _ ، صلى اهللا عليه وسلم _ أزواج النيب ، عبد املنعم ، اهلامشي  ٩٢
 . ٢٤١/  ٢، مصدر سابق ، السرية النبوية ، ابن هشام  ٩٣



 ٥١

عليه وسلم صلى اهللا _ تستمع إىل هذا الكتاب الذي أحكمت آياته من فم أبيها رسول اهللا 
 .٩٤)وهو يرتل القرآن ترتيالً _ 

إىل املدينة بأمر مـن اهللا تعـاىل مـع    _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد هاجر الرسول 
يف مكـة  _ رضي اهللا عنهما _ وترك فاطمة وأم كلثوم  –رضي اهللا عنه  –صاحبه أبو بكر 

مكة إلحضارمها  حفاظاً على سالمتهما، وما إن وصل املدينة حىت أرسل زيد بن حارثة إىل
ويف الطريق لقي الركب املهاجر أذى من بعض مشركي قريش فقـد   -رضي اهللا عنهما –

 -رضي اهللا عنهما –حلق احلويرث بن نقيذ القرشي بالركب وخنس بعري فاطمة وأم كلثوم 
فرمى ما على األرض ، ولكنهما تابعا الرحلة ، وكان احلويرث أحد ستة نفر أمر رسـول  

 .٩٥ )بقتلهم بعد الفتح ، فقتله علي بن أيب طالب_ اهللا عليه وسلم صلى _ اهللا 
رضـي اهللا   –وحينما وصل الركب إىل املدينة ما كان أعظم فرح أم كلثوم وفاطمة 

 .وكان فرحه ما كذلك عظيماً _،  صلى اهللا عليه وسلم _ بلقاء أبيهما  -عنهما
ث املهمة يف تاريخ البشرية أحد األحدا_ رضي اهللا عنها _ ولقد كان زواج فاطمة 

: ، ورغم ذلك فقد مت بكل بساطة ويسر يف املهر أو يف جتهيز البيت أو يف الوليمة ، فـاملهر  
البن عمه علي بن طالب _ صلى اهللا عليه وسلم _ هو الدرع احلطيمة اليت أهداها الرسول 

وسـقاء ،   سرير ، ووسادة من أدم حشوها ليـف ، : وأثاث البيت " _ رضي اهللا عنه _ 
 .٩٦")وجرتني ، والوليمة كبشني ، وآصعاً  من ذرة

بسـيطاً ، وكـان    -الذي ذهب تأثريه يف التاريخ بعيداً بيتاً -كما كان هذا البيت 
الزوجان يباشران شؤون منـزهلما بأنفسهما ، وكان ذلك يرهقهما فاشتكيا ذلك للرسول 

اعب الدنيا وتعينهما على زيـادة  ؛ فعلمهما كلمات تكفيهما مت_ صلى اهللا عليه وسلم _ 
تسبحان يف دبر كل صالة عشراً ، وحتمـدان عشـراً ،   : التحمل والقوة ، حيث قال هلما

وتكربان عشراً ، وإذا أويتما إىل فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني ، وامحدا ثالثـاً وثالثـني ،   

                                                
 . ٩٧ص، مصدر سابق  _ ،صلى اهللا عليه وسلم _ أزواج النيب ، اهلامشي  ٩٤
 . ٤٥٩/  ١ص ، مصدر سابق ، أنساب األشراف ، الزبريي ٩٥
 . ٨/٢١، مصدر سابق ، الطبقات ، ابن سعد  ٩٦



 ٥٢

بالً موصوالً بـاهللا ،  ح_ عليه الصالة والسالم _ ، وهكذا أعطامها ٩٧)وكربا أربعاً وثالثني 
 . إذا قاما إىل الصالة متسكا به ، وإذا أويا إىل الفراش تشبثا بعراه 

 –فولـدت لعلـي   " ، -رضي اهللا عنها -من مث خيمت السعادة على بيت الزهراء 
، ومضت األيام حتمل بشـائر  ٩٨"احلسن ، واحلسني ، وأم كلثوم ، وزينب  -رضي اهللا عنه 

 ، وتوالت الفتوحات إىل أن مت فتح مكة ، وبفتحها دانت اجلزيـرة  اخلري والنصر للمسلمني
 .العربية لإلسالم 

أباها ، وكان بينهما حـديث أسـره   _ رضي اهللا عنها _ وذات يوم زارت فاطمة 
رضي اللَّـه  _ عن عائشةَ ...( _ رضي اهللا عنها_ البنته _ صلى اهللا عليه وسلم _ األب 
، ) صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  ( أَقْبلَت فَاطمةُ تمشي كَأَنَّ مشيتها مشي النبِي :  قَالَت_ عنها 

 بِيفَقَالَ الن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ : هالمش نع أَو ينِهمي نا عهلَسأَج ي ، ثُمتنا بِاببحرم
أَس ا ، ثُملَه فَقُلْت ، كَتيثًا ؛ فَبدا حهإِلَي ر : ، كَتحيثًا ؛ فَضدا حهإِلَي رأَس ثُم ، نيكبت مل
 فَقُلْت : ا قَالَ ، فَقَالَتما عهأَلْت؛ فَس نزح نم با أَقْرحمِ فَروكَالْي تأَيا رم :   ـتـا كُنم

ر رس يأُفْشل ولِ اللَّهس _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ بِيالن ى قُبِضتح ، _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
 _ ا ، فَقَالَتهأَلْت؛ فَس :    ـهإِنةً وـرم ةـنآنَ كُلَّ سنِي الْقُرارِضعرِيلَ كَانَ يإِنَّ جِب إِلَي رأَس

نِي الْعضارع  ، ـتكَياقًا بِي فَبي لَحتيلِ بلُ أَهأَو كإِني ، ولأَج رضإِلَّا ح اهلَا أُرنِ ، ويترم ام
 "أَما ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِساِء أَهلِ الْجنة أَو نِساِء الْمؤمنِني فَضحكْت لـذَلك  : فَقَالَ 

)٩٩(. 
ستة أشهر، وتوفيت _ صلى اهللا عليه وسلم _ ت الزهراء بعد رسول اهللا ولقد عاش

ليلة الثالثاء لثالث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهي ابنـة تسـع وعشـرين    
 .١٠٠سنة

                                                
 . ٢٨٣ص ،مصدر سابق ، صفة الصفوة، ابن اجلوزي  ٩٧
 . ٢٨٤ص  ، املصدر السابق ٩٨
 . ٣٦٣/ ١،  ٣٦٢٣رقم احلديث  ، ابق صحيح البخاري ، مصدر س، البخاري )١( 
 . ٢/٥٢٣تاريخ الطربي ، مصدر سابق ، ص ، الطربي )٢( 



 ٥٣

من حسن السرية ، وطيب الذكرى مـا مل   –رضي اهللا عنها  –بعد ما نالت فاطمة 
_ امرأة يف تاريخ اإلسالم ، ما أحدثته فاطمة  تنله امرأة غريها يف تاريخ البشرية ، ومل حتدث

 ._ رضي اهللا عنها 
 
 
 
 
 
 

 :_ رضي اهللا عنها _ مكانة خدجية : املبحث الثالث
 :_ صلى اهللا عليه وسلم_عند الرسول _ رضي اهللا عنها _ مكانتها •

رضي _ حبق خدجية _  صلى اهللا عليه وسلم_ وردت أحاديث كثرية عن الرسول 
مما يـدل علـى   _ رضي اهللا عنها _ بعضها يف حياا ، واألخر بعد وفاا  جاء_ اهللا عنها 

 :، وأا باقية يف ذاكرته _ صلى اهللا عليه وسلم _ عظيم مكانتها يف قلب الرسول 
 :تبشريها ببيت يف اجلنة   -:أوالً   

، _ اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى _ أَتى جِبرِيلُ النبِي : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -١    
 يا رسولَ اللَّه هذه خدجيةُ قَد أَتت معها إِناٌء فيه إِدام أَو طَعام أَو شراب فَإِذَا هي أَتتك: فَقَالَ 

ني الْجف تيا بِبهرشبي ونما وهبر نم لَاما السهلَيأْ عفَاقْر بصلَا نو يهف بخبٍ لَا صقَص نم ة
"١٠١. 

أُمرت أَنْ " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : عن عبد اهللا بن جعفر، قال  -٢   
 بصلَا نو يهف بخبٍ لَا صقَص نم تيةَ بِبجيدخ رش١٠٢ "أُب. 

 : -عليه السالم  -ليها على لسان جربيل سالم اهللا ع: ثانياً   

                                                
 .١/٣٨٠، ٣٨١٧رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري ١٠١
، دار الكتاب العريب ، بريوت ، املستدرك على الصحيحني ، أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم ، النيسابوري  ١٠٢

 .١٤٣/ ٣،  ٤٨٩٢رقم احلديث  ،هـ١٤٢٩



 ٥٤

أَتـى  : " يف البخاري ، قـال _ رضي اهللا عنه _ وقد ورد ذلك يف رواية أيب هريرة 
 بِيرِيلُ النجِب_ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـاٌء  : فَقَالَ _ صا إِنهعم تأَت ةُ قَدجيدخ هذه ولَ اللَّهسا ري

 في م أَو طَعام أَو شراب فَإِذَا هي أَتتك فَاقْرأْ علَيها السلَام من ربها ومني وبشرها بِبيتفيه إِدا
 بصلَا نو يهف بخبٍ لَا صقَص نم ةن١٠٣ "الْج. 

عليـه   صـلى اهللاُ _ أن رسـولَ اِهللا  : _ رضي اهللا عنه _ وعن أيب سعيد اخلدري   
حين رجِعت قُلْت : قالَ لي لَيلَةَ أُسرِى بِي _ علَيه السالم _ إِنَّ جبرائيلَ : "، قالَ _ َوسلم

قَالَ حاجتي أَنْ تقْرِأَ علَى خديجة من اِهللا ومنـي السـالم ،   : يا جبرائيلُ هلْ لَك حاجةً ؟ 
الَّذي قَالَ : فَقَالَ لَها)  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم(علَى ذَلك أَنها قَالَت حين لَقَاها نبِي اِهللا  وحدثَنا

لُ ؟ فَقَالَتيائربج " :  ـالملَ السيائربلَى جعو المالس هإِلَيو المالس هنمو المالس وإِنَّ اَهللا ه" 
١٠٤. 
 :إياها من مثار اجلنة _ صلى اهللا عليه وسلم _ إطعام رسول اهللا  -ثالثاً  

_  صلى اهللا عليه وسلم_ أطعم رسول اهللا : " قالت _ رضي اهللا عنها _عن عائشة 
 .١٠٥ "خدجية من عنب اجلنة 

 :أفضل النساء _ رضي اهللا عنها _ كوا : رابعاً    
قال رسول اهللا : " قال_ رضي اهللا عنه _ إلمام علي عن عبد اهللا بن جعفر عن ا-١         

 .١٠٦ "خير نِسائها مريم وخير نِسائها خدجيةُ ) " صلى اهللا عليه وسلم( 
صـلى اهللا  ( خطَّ رسول اهللا : ، قال _ رضي اهللا عنهما _ روى عن ابن عباس -٢       

إن " اهللا ورسوله أعلم ، قال : قالوا " ذا أتدرون ما ه" أربع خطوط ، مث قال ) عليه وسلم 
أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد ، وفاطمة بنت حممد ، ومرمي بنت عمران ، وآسية 

                                                
 . ٣٨٠/ ١، ٣٨١٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري ، البخاري ١٠٣
 . ٢٢٥ص  ، السرية النبوية ، مصدر سابق ، ابن هشام  ١٠٤
، دار الكتاب العريب ، بريوت ،  ٣ط، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، اهليثمي ، نور الدين علي بن أيب بكر  ١٠٥

 . ٩/٢٢٥هـ ، ١٤٠٢
صحيح ،النيسابوري  ،  ١/٣٨٠،  ٣٧٩٥يف البخاري  رقم احلديث، مصدر سابق، صحيح البخاري، البخاري ١٠٦

 . ١/١٢٣٤، ٢٤٣٠يف مسلم  رقم احلديث ،مسلم



 ٥٥

قالت رب ابـنِ يل  : ( بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص اهللا علينا من خربها يف القرآن 
 . ١٠٧) "قوم الظاملنيعندك بيتاً يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين من ال

 :على خدجية _ صلى اهللا عليه وسلم _ كثرة ثناء الرسول اهللا : خامساً 
ما غرت علَى امرأَة ما غـرت علَـى   : " قالت _ رضي اهللا عنها _ روى عن عائشة  -١

ا كُنم؛ ل نِنيس نِي بِثَلَاثجوزتلَ أَنْ يقَب لَكَته لَقَدةَ وجيدخ هرأَم لَقَدا ، وهذْكُري هعمأَس ت
 ولُ اللَّهسإِنْ كَانَ ربٍ ، وقَص نم ةني الْجف تيا بِبهرشبأَنْ ي هبر )  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص (

 .١٠٨ "لَيذْبح الشاةَ ثُم يهدي في خلَّتها   منها 
ما غرت علَـى  : " ، قالت_ رضي اهللا عنها _ عروة عن أبيه عن عائشة عن هشام بن  -٢

 بِيلنل أَةرام_ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها _ صمنِي ؛ لجوزتلَ أَنْ يقَب لَكَتةَ ، هجيدلَى خع ترا غم
أَنْ ي اللَّه هرأَما ، وهذْكُري هعمأَس تـاةَ   كُنالش حـذْبإِنْ كَانَ لَيبٍ ، وقَص نم تيا بِبهرشب

 نهعسا يا مهنا مهللَائي خي فده١٠٩ "فَي. 
صلَّى اللَّـه علَيـه   ( كَانَ رسولُ اللَّه : " أا قالت_ رضي اهللا عنها _ روى عن عائشة -٣

 لَّمسو (ةَ لَمجيدخ مٍ ،  إِذَا ذَكَروي ا ذَاتها ، فَذَكَرفَارِ لَهغتاالسا وهلَيائه عثَن نم أَمسي كُني
 ةُ ، إِلَى أَنْ قُلْترينِي الْغلَتمتاحو :قَالَت ، نالس ةكَبِري نم اللَّه كضوع ـولَ  : قَدسر تأَيفَر

 اللَّه )و هلَيع لَّى اللَّهص لَّمفِْسي ) سي نف ي ، فَقُلْتي جِلْدقَطَ فا سبغَض بغَض : كإِن ماللَّه
 ولِ اللَّهسر بي غَضنع تبإِنْ أَذْه ) لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص (  ، يـتقا بوٍء ما بِسهأَذْكُر لَم

 ولُ اللَّهسأَى را رلَّى اللَّ( فَلَمص لَّمسو هلَيع قَالَ) ه ،يتلَق ي قَدالَّذ: لَقَد اللَّه؟ و قُلْت فكَي
يهترِمإِذْ ح لَدي الْونم زِقَترو ، اسنِي الننِي إِذْ كَذَّبقَتدصو ، اسالن بِي بِي إِذْ كَفَر تني آمنم 

هش احرو لَيا عا بِهدا ، فَغ١١٠ "ر. 
صـلَّى  ( ما غرت علَى أَحد من نِساِء النبِي : " عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -٤

لَّمسو هلَيع اللَّه ( بِيكَانَ الن نلَكا ، وهتأَيا رمةَ وجيدلَى خع ترا غم ) لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

                                                
 . ٣/١٤٤، مصدر سابق  ،املستدرك ،النيسابوري  ١٠٧
 .١/٥٩٧، ٦٠٠٤رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري ١٠٨
 . ٣٨٠/ ١، ٢٤٣٠رقم احلديث ، مصدر سابق، اريرواه البخ ١٠٩
مكتبة ابن تيمية ، وزارة األوقاف ، القاهرة ، محدي عبد ايد السلفي : حتقيق ، الطرباين ، املعجم الكبري ١١٠

،١٦/٣١٩. 



 ٥٦

رها ، وربما ذَبح الشاةَ ثُم يقَطِّعها أَعضاًء ثُم يبعثُها في صدائقِ خدجيةَ فَربما قُلْت يكْثر ذكْ) 
ـ    هنـي مكَـانَ لو تكَانو تا كَانهقُولُ إِنةُ ، فَيجيدأَةٌ إِلَّا خرا اميني الدف كُني لَم هكَأَن ا لَه

 .١١١دولَ
استأْذَنت هالَةُ بِنت خويلد أُخت خدجيةَ : " قالت_ رضي اهللا عنها _ روى عن عائشة  -٥

 ولِ اللَّهسلَى رع ) لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَـالَ   ) ص ، كـذَلل اعتةَ فَارجيدئْذَانَ ختاس فرفَع :
الَةَ ، قَالَته ماللَّه  فَقُلْت ، ترنِ  : فَغقَيـداِء الشرمشٍ حيزِ قُرائجع نوزٍ مجع نم ذْكُرا تم

 ١١٢"هلَكَت في الدهرِ قَد أَبدلَك اللَّه خيرا منها 
كـان يف  _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن النيب : ومن أروع األمثلة يف الوفاء لذكراها 

جرة ، بعد إحدى عشرة سنة من وفاا عند فتح مكة ، حني ويل الزبري بـن  العام الثامن لله
العوام قيادة خيل املهاجرين واألنصار القادمني لفتح مكة ، فأعطاه الراية وأمره أن يركزهـا  

،  ١١٣"ال تربح حيث أمرتك أن تغرز راييت حىت آتيـك  : بأعلى مكة يف احلجون ، وقال له
يا أبا عبد اهللا هاهنا أمرك : " قال له العباس بن عبد املطلب فلما وصلت اخليل إىل احلجون 

 .١١٤"أن تركز الراية ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
ارتفعت راية اإلسـالم واختـذ   _ رضي اهللا عنها _ وهناك عند قرب السيدة خدجية 

ول اهللا ، وكأن رس  ١١٥ مكاناً للقيادة ، ومن هناك دخل مكة يوم نصر اهللا عبده وأعز جنده
مبا صنعه اهللا له _ رضي اهللا عنها _ يريد  أن خيرب السيدة خدجية _ صلى اهللا عليه وسلم _ 

 .، وكيف أصبح  الدين الذي استقبله يف بيتها
 :عند قومها  -رضي اهللا عنها -مكانة أم املؤمنني خدجية  •

وال شـك أن ألي امـرأة   _ رضي اهللا عنـها  _ سبق ذكر صفات السيدة خدجية 
مثل صفات السيدة خدجية جتعل هلا مكانة عظيمة عند قومها ، خاصة وأا تنحـدر   صفات

                                                
 . ١/٣٨٠، ٣٨١٩رقم احلديث ، مصدر سابق، صحيح البخاري، البخاري ١١١
 .٣٨٠/ ١،  ٣٨٢١احلديث رقم، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١١٢
/ ٢، هـ ١٤٢٤، دار صادر ، بريوت ، تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك : أيب جعفر حممد بن جرير ، الطربي  ١١٣

٣٣٣. 
 . ١/٤٢٣،  ٤٢٨٠رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري ١١٤
، ص ١٩٩٤ئة املصرية العامة للكتاب ، مصر ، اهلي٣عمر، عبد املنعم حممد، خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها، ط ١١٥

٤٣١. 



 ٥٧

من نسل العوائل الشريفة الكبرية املنعمة املترفة ، مع ما ألبيها من مكانة يف قريش ، حيـث  
 -فضالً عن مميزاا الذاتية  -كان أحد زعمائها ورجاهلا البارزين ، كما أن قوة شخصيتها 

مكانة مرموقة ؛ ألن تأثري األسرة كبري يف حتديد شخصية اإلنسان وهي خري  جتعل هلا عندهم
مميزة جدا ، فقد أطلق عليها  -رضي اهللا عنها-قاعدة له بيد منها وتقرر له حياته فقد كانت 

، وذا اللقب نالـت  _ صلى اهللا عليه وسلم _ قبل أن تتزوج بالرسول  ١١٦لقب الطاهرة
 .ىت استحقته فلقبت به دون باقي نساء قريش مكانة كبرية يف جمتمع مكة ح

وإن كانت التجارة هي الطابع العام للحياة االقتصادية يف مكة ، فنشأ تبعا لـذلك  
جمتمع متحضر خيتلف عن جمتمعات اجلزيرة العربية ، وتبعا لذلك تطـورت مكانـة املـرأة    

قوافل مشتركة يقودهـا  فاشتركت النساء يف التجارة اليت مل تبق حكراً على الرجال ، ألن ال
_ رضي اهللا عنها _ وكالء وبإمكان أي شخص أن يشترك ا، وقد عملت السيدة خدجية 

بالتجارة مما جيعل هلا طابعها املميز ، فقد كانت متتلك كمية من األموال وترسل الرجـال ؛  
 .ليتاجروا هلا يف ماهلا فتجعل هلم حصصاً من األرباح

ركز كل جهوده على الـدعوة  _ اهللا عليه وسلم صلى _ وعندما بعث رسول اهللا 
خري عون لإلسالم واملسلمني، و املسـلمني  _ عليها السالم _ فكانت أموال السيدة خدجية 

حيـث حصـلوا علـى    ، الذين فقدوا أمواهلم وامتيازام التجارية نتيجة اعتناقهم اإلسالم 
يف خدمة املسلمني ، ومن  أمواهلا -رضي اهللا عنها-فقد وضعت ، مساعدات من هذا املال 

موقفها يف شعب أيب طالب الذي دخلـت  : املواقف اليت تدل على علو مكانتها االجتماعية
مع زوجها وبين هاشم واملسلمني فيه متحملة احلصار الذي فرضه املشركون عليهم ، فهـي  

من أجل  حتاول كسر هذا احلصار ما أمكن فقد كان تأثريها يف أبناء عمومتها وأقارا كبرياً
ختفيف املقاطعة بالرغم من بقائهم على الشرك ، ففي رواية أن حكيم بن حزام بن خويلـد  
أدخل املساعدات إىل بين هاشم فلقيه أبو جهل وهو حياول إدخال ناقة حمملـة بـالقمح إىل   
الشعب ، فمنعه فأرسلت السيدة خدجية إىل ابن عمها زمعة بن األسود تشكو أبا جهـل ؛  

 .١١٧ نعها من شراء ما حتتاج إليه من طعام فزجره زمعةألنه كان مي

                                                
 .١٦/٣٠٨،مصدر سابق ، املعجم الكبري ، الطرباين  ١١٦
 .٢/٢٠٤، مصدر سابق ، السرية النبوية ، ابن هشام  ١١٧



 ٥٨

أن تلك املواقف اخلالدة من أم املؤمنني خدجية مل تأت حمض الصدفة : وترى الباحثة 
، وبعـد  _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ قبل زواجها من النيب _ رضي اهللا عنها _ ، فحياا 

صلى اهللا عليـه  ( ا لزوجها خري دليل على ذلك ، حيث وهبت نفسها وماهل: زواجها منه 
، بل ووقفت مع الدعوة بكل معارفها وأقارا رغم بقائهم علـى الشـرك ، ومل   _ وسلم 

 .تتوان يف نصرة الدعوة ، حىت وافتها املنية 
وكان البختري ممن يدخلون الطعام على بين هاشم ، واستمرت هذه العائلة ترسـل  

ن هشام ، وزمعة بن األسود من أبنـاء عمومـة   الطعام إليها طيلة احلصار، وأبو البختري ب
 .١١٨  _رضي اهللا عنها _ السيدة خدجية 

 :_  رضي اهللا عنهما _ موقف أم املؤمنني  عائشة  من أم املؤمنني خدجية   •
جتاه _ رضي اهللا عنها _ لقد أوردت كتب السرية مواقف كثرية ألم املؤمنني عائشة 

 :نها م_ رضي اهللا عنها _ أم املؤمنني خدجية 
ما غرت علَى امرأَة ما غرت علَى خدجيةَ : " قالت _ رضي اهللا عنها _ عن عائشة  -١     

 ولِ اللَّهسكْرِ رذ ةكَثْر نم _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ا ، قَالَتاهإِي : ا بِثَلَاثهدعنِي بجوزتو
هرأَمو ، نِنيرِيلُ  سجِب لَّ أَوجو زع هبلَام _ رالس هلَيع _   ـنم ـةني الْجف تيا بِبهرشبأَنْ ي

 .١١٩ "قَصبٍ 
ما غرت علَى : " ، قالت _ رضي اهللا عنها _ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  -٢

 بِيلنل أَةرلَّ_امسو هلَيع لَّى اللَّهص ـا  _ ممنِي لجوزتلَ أَنْ يقَب لَكَتةَ ، هجيدلَى خع ترا غم
 كُنت أَسمعه يذْكُرها ، وأَمره اللَّه أَنْ  يبشرها بِبيت من قَصبٍ ، وإِنْ كَانَ لَيـذْبح الشـاةَ  

    نهــع ــا يســ ــا مــ ــا منهــ ــي خلَائلهــ ــدي فــ                                                      .١٢٠"فَيهــ
          

ما غرت علَى أَحد : " _ رضي اهللا عنها _ عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة  -٣    
 بِياِء الننِس نم ) لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص (هتأَيا رمةَ ، وجيدلَى خع ترا غم بِيكَانَ الن نلَكا و

 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي _ صا فثُهعبي اًء ثُمضا أَعهقَطِّعي اةَ ثُمالش حا ذَبمبرا ، وهكْرذ ركْثي
                                                

 .٢/٢٠٤السرية النبوية البن هشام ، مصدر سابق ،  ١١٨
 .أخرجه البخاري ، وقد سبق خترجيه  ١١٩
 . ٣٨٠/ ١، ٢٤٣٠ِاحلديث  رقم، مصدر سابق ، رواه البخاري  ١٢٠



 ٥٩

إِنها كَانت : إِلَّا خدجيةُ ، فَيقُولُ  صدائقِ خدجيةَ ، فَربما قُلْت لَه كَأَنه لَم يكُن في الدنيا امرأَةٌ
    ــد ــا ولَـــ ــي منهـــ ــانَ لـــ ــت وكَـــ .                                                            ١٢١ "وكَانـــ

    
 :يتبني _ رضي اهللا عنها _ من الروايات السابقة للسيدة عائشة 

 ._  عنهما رضي اهللا_ غرية السيدة عائشة من السيدة خدجية  -١
صلى اهللا عليه وسـلم  _ هذه الغرية ليست غرية حقودة بالطبع ؛ ألن نساء النيب  -٢

ورمبا كانت الغرية الطبيعية اليت مبقتضاها أنَّ كل امـرئ  ، لسن كباقي النساء _ 
صلى _ حيب لنفسه التزود من اخلري ، وأن يكون له القسط األكرب من الرسول 

 ._ اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا _ تفيد أن الرسول _ رضي اهللا عنها _ ة من السيدة عائشة تلك الغري -٣

_ وهذا يدل على وفائه ، كان يذكر حماسن السيدة خدجية كثرياً _ عليه وسلم
 .هلا بعد موا واستقرار حبها يف قلبها _ صلى اهللا عليه وسلم 

ة يصل السيدة خدجية بعد موا بالصـدق _ صلى اهللا عليه وسلم _ كان رسول  -٤
 .  عليها حملبيها يف حياا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ١/٣٨٠،  ٣٨١٩رقم احلديث ، مصدر سابق ، اه البخاري رو ١٢١



 ٦٠

 

 :الفصل الثالث                                            
وهي   مضامني مستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية رضي ا عنها 

 :مرتبة على حسب احلروف األجبدية
 .االحتساب:  املضمون التربوي األول               
 . اإلميان : ون التربوي الثاين املضم     
 .البصرية والفراسة : الثالث  املضمون التربوي     
 .التبليغ : الرابع  املضمون التربوي     
 .التعاون على الرب والتقوى : املضمون التربوي اخلامس      
 .حسن اخللق  :  املضمون التربوي السادس     
 .احلياء: املضمون التربوي السابع      
 .الشورى :  املضمون التربوي الثامن      
 .علو اهلمة : املضمون التربوي التاسع     
 .الوالء والرباء : املضمون التربوي العاشر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦١

 :االحتساب :  املضمون التربوي األول 
اليت تدل يف اللغـة  ) ح س ب (االحتساب مصدر احتسب وهو من مادة : االحتساب لغة

حسبت الشيء : قوهلم) العد(، ومن املعىن األول )١٢٢(العد، والكفاية: ديدة منهاعلى معان ع
 .٥سورة الرمحن آية )الشمس والقمر حبسبان: (أحسبه حسبا وحسبانا، قال تعاىل

األجر وهي اسم من االحتساب كالعدة من االعتداد، ومجع احلسبة حسب، وأما : واحلسبة
من حيث ال يقـدره  : فجائز أن يكون معناه) ويرزقه من حيث ال حيتسب: (قوله عز وجل

وال يظنه كائناً، من حسبت أحسب أي ظننت، وجائز أن يكون مـأخوذاً مـن حسـبت    
وإمنا مسـي  : أحسب، أي من حيث مل حيسبه لنفسه رزقا وال عده يف حسابه، قال األزهري

ملقدار، ومعـىن  احلساب يف املعامالت حسابا ألنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على ا
اعتد مصيبته به يف مجلة باليا اهللا الـيت يثـاب علـى الصـرب     : احتسب فالن ابنا له: قوهلم
 .)١٢٣(عليها

هو طلب األجر من اهللا تعاىل بالصرب علـى الـبالء   : ويف االصطالح قيل االحتساب
 .١٢٤مطمئنة نفس احملتسب غري كارهة ملا نزل ا من البالء

يف األعمال الصاحلة وعند املكروهات هو البـدار إىل   االحتساب:ويقول ابن االثري 
طلب األجر وحتصيله بالتسليم والصرب، أو باستعمال أنواع الرب والقيام ـا علـى الوجـه    

 .١٢٥ املرسوم فيها ؛ طلبا للثواب املرجو منها
ببصريا النافذة وإمياا الصادق معـىن  _ رضي اهللا عنها _ لقد أدركت أم املؤمنني 

قبـل  : بتطبيق االحتساب خالل حياا سواء _ رضي اهللا عنها _ ب وقد امتثلت االحتسا

                                                
: مكتبة مصطفى الباين ، مصر ، ٢ط،حتقيق عبد السالم هارون ، مقاييس : ابن فارس  ايب احلسن امحد )     ١٢٢(

)٦١/ ٢. ( 
 ) .٢/٦: (السابقاملصدر )١٢٣(

مؤسسة ، بريوت ، عدنان درويش : حات والفروق اللغوية ، حتقيق معجم املصطل: الكليات ، أبو الفداء ،الكفوي١٢٤
طلب األجر عند : قد اقتصر على معىن واحد فقط لالحتساب وهو : ،  ويالحظ أنه ) ٥٧ص(،   م ١٩٩٣،الرسالة

 .الصرب على البالء 
دار إحياء ، القاهرة ، جي طاهر أمحد الزواوي وحممود الطن: النهاية يف غريب احلديث واألثر ، حتقيق  ،ابن األثري ١٢٥

 ) .١/٣٨٢(، هـ  ١٣٦٣،  الكتب العربية 
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صلى اهللا عليه _ ، أو بعد زواجها من الرسول  _ صلى اهللا عليه وسلم _ زواجها بالرسول 
 ._ وسلم 

ويظهر ذلك من خالل احتساب األجر من اهللا عز وجل عند الصرب على املكـاره ،  
، _ صـلى اهللا عليـه وسـلم    _ الدها ، وأزواجها قبل النيب وخاصة عند فقد أبنائها ، وو

احتساب األجر من اهللا عز وجل عند عمل الطاعات ، : وكذلك يظهر احتساا من خالل 
صلى اهللا عليه _ تبتغي به وجه اهللا عز وجل ،كما يف صالا اليت كانت تؤديها مع الرسول 

 .، ويف مجيع الطاعات _ وسلم 
احتساب املوىل عز وجل ناصراً ومعيناً هلا عنـد  : ا من خالل وكذلك يظهر احتسا

صلى _ تعرض كفار قريش لزوجها : تعرضها ألنواع االبتالء ، اليت نزلت ا ، ومن أبرزها 
باإليذاء واالستهزاء ، وكذلك تعرضها لإليذاء النفسـي واجلسـمي يف   _ اهللا عليه وسلم 

وآلـه ، وقـد   _ صلى اهللا عليه وسلم _ سول املقاطعة ، اليت فرضها كفار قريش على الر
صربت على كل ما نزل ا ، وما ثبت يف كتاب من كتب السرية جزعها ، أو حزـا ، أو  

 .قنوا عند تعرضها لالبتالءات
احتساب : وقد حث اإلسالم يف شرعه على االحتساب جبميع أنواعه الثالثة ، وهي 

ره ، أو احتساب األجر من اهللا تعاىل عنـد عمـل   األجر من اهللا تعاىل عند الصرب على املكا
الطاعات ابتغاء مرضات اهللا ، أو احتساب املوىل عز وجل ناصراً ومعيناً للعبد عند تعرضـه  

 .ألنواع االبتالء 
_ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ عن النبِي  رضي اهللا عنهما_ فعن أيب سعيد وأيب هريرة 

ب الْمسلم من نصبٍ ولَا وصبٍ ولَا هم ولَا حزن ولَا أَذًى ولَـا غَـم حتـى    ما يصي: قَالَ 
 اهطَايخ نا مبِه اللَّه ا إِلَّا كَفَّراكُهشكَةَ يو١٢٦"الش. 

 :أن املصائب تكون على وجهني _  رمحه اهللا تعاىل _ وقد قال الشيخ ابن عثيمني 
تارة إذا أصيب اإلنسان تذكر األجر واحتسب هذه املصـيبة علـى اهللا ؛     -الوجه األول"

 .تكفري الذنوب ، وزيادة احلسنات : فيكون فيها فائدتان 

                                                
رقم احلديث يف مسلم ،  ١/٥٧٠، ٤٦٤١رقم احلديث يف البخاري  ،مصدر سابق،  صحيح البخاري، البخاري  ١٢٦

١/١٢٥٩، ٢٥٧٣ . 



 ٦٣

تارة يغفل عن هذه املصيبة ؛ فيضيق صدره ، ويغفل عن نيتـه االحتسـاب    -الوجه الثاين 
كـل حـال يف هـذه    واألجر على اهللا فيكون يف ذلك تكفري لسيئاته ، إذن هو رابح على 

املصائب اليت تأتيه ، فإما أن يربح تكفري السيئات ، وحط الذنوب بـدون أن حيصـل بـه    
األجر؛ألنه مل ينو شيئاً ، ومل يصرب ، ومل حيتسب األجر ، وإما أن يربح شيئني كما تقـدم  
وهلدا ينبغي لإلنسان إدا أصيب ولو بشوكة ، أن يتذكر االحتساب مـن اهللا علـى هـذه    

 .١٢٧"املصيبة
﴿ ومثَلُ الَّذين ينفقُـونَ  :قوله تعاىل : واآليات الدالة على االحتساب كثرية ، منها 

تـت أُكُلَهـا   أَموالَهم ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فََآ
ي نِ فَإِنْ لَمفَيعض﴾ ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبآل عمـران ، آيـة   : سورة (ص :

﴿ لَا خير في كَثريٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصـدقَة أَو معـروف أَو   : وقال أيضا ،  )٢٦٥
: سـورة  (مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما ﴾  إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاَء

إِذْ قَالَ لَهـم   )١٠٥(﴿ كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني : وقال أيضا  ، ) ١١٤: النساء ، آية 
 )١٠٨(ه وأَطيعـون  فَاتقُوا اللَّ )١٠٧(إِني لَكُم رسولٌ أَمني  )١٠٦(أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ 

 ﴾ نيالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمالشـعراء ، آيـة   : سورة ( و
من هذه اآليات وغريها جند أن قبول العمل واستمراره مرهون بإخالصـه  ،  )١٠٩ -١٠٥

الفوز برضا اهللا وحـب  : ة اليت يعملها لوجه اهللا وحده ، من مث حيصل مقابل أعماله الصاحل
الناس يف الدنيا ، واخللود يف اجلنة ونيل الدرجات العال منها يف اآلخرة ، ويقول تعاىل أيضاً 

إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد  )٨(﴿ ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسريا : 
اإلنسان ، : سورة ( إِنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا ﴾  )٩(منكُم جزاًء ولَا شكُورا 

 ) .١٠ -٨:  آية
أَرسلَت ابنـةُ  :  قَالَ_ رضي اللَّه عنهما _ أُسامةُ بن زيد عن : ومن السنة الشريفة 

 بِيلَّى اللَّ_ النص لَّمسو هلَيع قُـولُ  _ هيو ، لَامالس قْرِئلَ يسا فَأَرنفَأْت ي قُبِضناً لأنَّ اب هإِلَي :
يـه  إِنَّ للَّه ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى وكُلٌّ عنده بِأَجلٍ مسمى فَلْتصبِر ولْتحتِسب ، فَأَرسـلَت إِلَ 

يه لَيأْتينها ؛ فَقَام ومعه سعد ابن عبادةَ ، ومعاذُ بن جبلٍ ، وأُبي بن كَعبٍ ، وزيـد  تقِْسم علَ

                                                
 ) .١/١٠٩: (هـ  ١٤١٤،دار عامل الكتب، الرياض،شرح رياض الصاحلني : ابن عثيمني ،حممد بن صاحل  ١٢٧
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 ولِ اللَّهسإِلَى ر عفالٌ فَررِجو ، ثَابِت نب _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ، قَعقَعتت هفْسنو بِيالص
يارسولَ اللَّه ، ما هـذَا  ؟  ،  : حِسبته أَنه قَالَ كَأَنها شن فَفَاضت عيناه ، فَقَالَ سعد : الَ قَ

 "هذه رحمةٌ جعلَها اللَّه في قُلُـوبِ عباده وإِنما يرحـم اللَّه من عباده الرحمـاءَ : "  فَقَالَ
.١٢٨ . 

 بِيالن نةَ عامأَبِي أُم وعن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ ص :"   ـناب هانحبس قُولُ اللَّهي
 ةنونَ الْجا دابثَو لَك ضأَر الْأُولَى لَم ةمدالص دنع تبستاحو تربإِنْ ص م١٢٩"آد ، دبوعن ع

منِ عب اصِ ، قَالَ اللَّهنِ الْعرِو اب : ولُ اللَّهسقَالَ ر _لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَـا   : "_  ص إِنَّ اللَّه
ثَوابٍ يرضى لعبده الْمؤمنِ إِذَا ذَهب بِصفيه من أَهلِ الْأَرضِ فَصبر واحتسب وقَالَ ما أُمر بِه بِ

ونَ الْجدة١٣٠ " ن . 
بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ ، وكتـب   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 

دخلْـت  : " عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَـالَ  : السرية النبوية تزخر بالنماذج واألمثلة ، ومنها 
 بِيلَى النع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَ_ ص كوعي وهو   نـيب هـرح تدجفَو هلَيي عدي تعضو

 فَقُلْت ، افاللِّح قفَو يدقَالَ : ي ، كلَيا عهدا أَشم ولَ اللَّهسا رـا  : يلَن فعضي كا كَذَلإِن
 قُلْت ، را الْأَجلَن فعضيلَاُء والْب :الن أَي ، ولَ اللَّهسا رلَاًء ، قَالَ يب داسِ أَش : اُء ، قُلْتبِيالْأَن

ثُم الصالحونَ إِنْ كَانَ أَحدهم لَيبتلَى بِالْفَقْرِ حتى ما يجِـد  : يا رسولَ اللَّه ، ثُم من ، قَالَ : 
"  يفْرح بِالْبلَاِء كَما يفْرح أَحـدكُم بِالرخـاءِ  أَحدهم إِلَّا الْعباَءةَ يحويها ، وإِنْ كَانَ أَحدهم لَ

١٣١. 
   كالنِ مسِ بأَن نوع _ هنع اللَّه يضقَالَ _ ر : ولِ اللَّهسر عا ملْنخد _  لَّى اللَّـهص

 لَّمسو هلَيع  _يماهرإِبا لئْركَانَ ظنِ والْقَي فيلَى أَبِي سـولُ   عسذَ رلَام ، فَأَخالس هلَيولده ع
 اللَّه _ لَّمسو   هلَيع لَّى اللَّهص _  يماهـرإِبو كذَل دعب هلَيا علْنخد ثُم ، همشو لَهفَقَب يماهرإِب

 ولِ اللَّهسا رنيع لَتعفَج ، فِْسهبِن ودجي _لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع _   ـدبع فَقَالَ لَـه ذْرِفَانت
 فوع ننِ بمحالر _ هنع اللَّه يضفَقَالَ : _ ر ، ولَ اللَّهسا ري تأَنا : " وهإِن ، فوع نا ابي

                                                
 . ١/١٣٣، ١٢٨٤رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٢٨
 . ٢/٢٨٤٢، ١٥٩٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، سنن ابن ماجة، القزويين ١٢٩
 . ٢/٢٣٧٧، ١٨٧١رقم احلديث ، مصدر سابق ، سنن النسائي، النسائي ١٣٠
 . ٢/٣٠٨٢، ٤٠٢٤مصدر سابق ، رقم احلديث ، سنن ابن ماجة، القزويين ١٣١
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إِنَّ الْعين تدمع والْقَلْب يحزنُ : _ لَّم صلَّى اللَّه علَيه وس_ رحمةٌ ، ثُم أَتبعها بِأُخرى ، فَقَالَ 
، وغريها من األمثلـة   ١٣٢" ولَا نقُولُ إِلَّا ما يرضى ربنا وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ 

 .كثري
 :ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ االحتساب 

 .حصول السعادة يف الدارين  -١    
 .دليل كمال اإلميان وحسن اإلسالم  -٢   
 .االحتساب جيلب السرور ويدفع احلزن  -٣  
 .طريق موصل إىل حمبة اهللا ورضوانه  -٤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 . ١/١٣٥،  ١٣٠٣مصدر سابق ، رقم احلديث ، صحيح البخاري، البخاري  ١٣٢
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 : اإلميان   -املضمون التربوي الثاين 

األمانة اليت : ل على معنيني مهااليت تد) أ م ن(مصدر آمن وهو مأخوذ من مادة : اإلميان لغة 
هي ضد اخليانة ومعناها سكون القلب، والتصديق الذي هو ضد التكذيب، ومن املادة أيضاً 

) من التصـديق (أما اإلميان فضده الكفر، وقد أخذ هذا املعىن األخري . األمان وضده اخلوف
ألن العبد إذا آمن باهللا بإمجاع أهل العلم كما يقول ابن منظور، وهو راجع إىل معىن األمان؛ 

الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئـك هلـم   : (أمنه اهللا وصار يف أمانه، قال عز وجل 
 .١٣٣ ٨٢: سورة األنعام) األمن وهم مهتدون

، االعتقاد اجلازم بأن اهللا رب كل شيء ومليكه : ويعرف الشيخ الفوزان اإلميان هو 
، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده ال شريك لـه  ، ه وأنه اخلالق وحده املدبر للكون كل

   ١٣٤.وأن كل معبود سواه باطل وعبادته باطلة 
 –اإلميـان باملالئكـة    –اإلميان باهللا تعاىل : وينقسم إىل ستة أقسام ، وهي أركانه 

 . اإلميان بالقدر  –اإلميان باليوم األخر  –اإلميان بالرسل  –اإلميان بكتب اهللا 
كان له أكرب األثر يف تثبيت  –رضي اهللا عنها  -نا أن إميان السيدة خدجية لقد ثبت ل
وخاصة بعد نزول الوحي عليه ألول مرة ، وهو _ صلى اهللا عليه وسلم _ وتبشري الرسول 

وارتعاده من فُجاءة ما حدث ، مث دخولـه  _ صلى اهللا عليه وسلم _ يف غار حراء وخوفه 
 -زملوين زملـوين ، فزملتـه   : وهو يرجتف قائالً  -نهارضي اهللا ع –على السيدة خدجية 

وهدأت من نفسه الشريفة ، مث أخربها اخلرب ، فقالت له عباراا الصادقة  -رضي اهللا عنها 
لُ كَلَّا واللَّه ما يخزِيك اللَّه أَبدا، إِنك لَتصلُ الرحم ، وتحم: " وكلماا اإلميانية الواثقة باهللا 

 قبِ الْحائولَى نع نيعتو ، فيقْرِي الضتو ، ومدعالْم كِْسبت١٣٥ "الْكَلَّ ، و. 

                                                
 )١٤١-١/١٤٠: (مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور  ١٣٣
منشورات الرئاسة ، الرياض ، مطابع احلميضي ،  ٢ط، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد ، صاحل بن فوزان ، الفوزان  ١٣٤

 . ٢٩ص، هـ ١٤٢٧، العلمية واإلفتاء 
 . ١٥/ ١،  ٣ رقم احلديث، مصدر سابق ، صحيح البخاري، لبخاري ا ١٣٥
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من نزول الوحي موقفاً إميانياً صـادقاً ، حيـث    -رضي اهللا عنها –فكان موقفها 
فهو ذكَّرته بنعم اهللا عليه السابقة قبل الوحي والرسالة ، ومن كانت هذه صفاته وأخالقه ، 

 .حري أن ال يناله شراً أو خزياً ، وأن ما حدث كان تأهيالً ألمر عظيم ، وهو النبوة 
صلى اهللا _ وفيه بيان تصديقها للنيب:" _ رمحه اهللا_ ويف هذا يقول اإلمام ابن حجر 

ما يدل على قوة يقينها ، ووفور عقلها ، : من أول وهلة ، ومن ثباا يف األمر_ عليه وسلم 
 .١٣٦"اوصحة عزمه

_ وال شك أن النشأة الدينية هلا قد أثرت يف ذلك كله ، كما أن بقاءها مع الرسول 
مخس عشرة سنة قبل البعثـة ، وعشـر   : فترة مخس وعشرين سنة _ صلى اهللا عليه وسلم 

سنوات بعدها قد ارتفع مبستواها الديين إىل حد كبري ، فاستقبلت هذا النبأ بثبات ويقـني مل  
ال زوجها ، ومل تكتف مبا عندها بل تأخذه بعدما هدأ روعه ، وسكنت يأخذها شك يف أقو

نفسه واطمأنت جوارحه مما أمل به يف غار حراء، وتذهب إىل أعلم أهل زماا وهـو ابـن   
وكان قد تنصر يف اجلاهلية ، وكان يكتب الكتاب العرباين ، فكتـب مـن   " عمها ورقة ،

أي : وكان شيخاً كبرياً قد عمي، فقالت له خدجية  اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب ،
_ يا ابن أخي ما ترى ؟ فأخربه رسـول اهللا  : فقال له ورقة. ابن عم ، امسع من ابن أخيك

هذا الناموس الذي نزل على موسى، : خرب ما رأى ، فقال ورقة له _ صلى اهللا عليه وسلم 
كت ذلك اليوم ألنصرن اهللا نصـراً    ولتكذبن ، ولتؤذين ، ولتخرجن ، ولتقاتلن ، ولئن أدر

 .١٣٧ "يعلمه 
يقيناً ، فأصبح إمياـا بنبوتـه   _ رضي اهللا عنها _ وزاد قول ورقة السيدة خدجية 

ورسالته إىل الناس أثبت من اجلبال الرواسي ، فكانت أول من آمـن ، وأول مـن صـلى    
مع زوجها عنـد  ، فقد أعلنت إسالمها ، وقامت تصلي _  صلى اهللا عليه وسلم_ بصالته 

 .الكعبة غري آة مبا قد حيدث هلا بعد أن خرجت على معتقدات الشرك علناً 
جئت يف اجلاهلية إىل مكة ، فرتلت على العباس بن : " عن عفيف الكندي ، أنه قال 

فلما طلعت الشمس يف السماء وأنا أنظر إىل الكعبة ، أقبل شاب فرمى : عبد املطلب ، قال 
                                                

، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، شهاب الدين ابو الفضل امحد بن علي بن حجر العسقالين ، ابن حجر  ١٣٦
 . ١٢٩/ ١١، هـ ١٤٠٧، القاهرة دار الريان للتراث ، حتقيق حمب الدين اخلطيب 

 . ١٥/ ١،  ٣  رقم احلديث ، ابق مصدر س، صحيح البخاري، البخاري  ١٣٧
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، مث استقبل القبلة فقام مستقبلها فلم يلبث حىت جاء غالم ، فقام عن ميينه  ببصره إىل السماء
فلم يلبث حىت جاءت امرأة فقامت خلفهما ، وركع الشاب فركع الغالم واملـرأة ،  : ، قال

يا عباس : ورفع الشاب رأسه فرفع الغالم واملرأة ، فخر الشاب ساجداً فسجدا معا ، فقلت 
هذا علي بن أيب طالب بـن  : ال ، قال : أتدري من هذا؟ فقلت  :أمر عظيم ، قال العباس 

ال ، قال هذه خدجية بنـت  : قلت : عبد املطلب ابن أخي ، أتدري من هذه املرأة خلفهما
خويلد زوجة ابن أخي ، وهذا حدثين أن رب السماء أمره ذا الذي تراهم عليه ، وأمي اهللا 

 . ١٣٨" الدين غري هؤالء الثالثة  ما أعلم على ظهر األرض لك من أحد على هذا
 )١(يا أَيها الْمدثِّر  ﴿: كما أن ملوقفها بعد ما نزل من اآليات الكرمية يف قوله تعاىل 

 رذفَأَن ٢(قُم(  رفَكَب كبرو)٣(  رفَطَه كابيثو)٤(  رجفَاه زجالرو)٥(   ركْثـتست ننمال تو
)٦( رلو بِرفَاص كب ﴾ )صلى اهللا عليه وسلم _ على النيب  )  ٦-١:، آية  املدثر: سورة _

تشاركه الفرحة بنــزول الـوحي ،    –رضي اهللا عنها  –أثر كبري وعظيم ، حيث كانت 
مث مل يلبـث  " وون عليه األمر ، وتشجعه على حتمل عبء الدعوة ، والصرب يف سبيل اهللا ،

_ صلى اهللا عليه وسـلم  _ من الوقت مرة أخرى ، فحزن رسول اهللا أن بطئ الوحي بعضا 
رضـي اهللا  _ ، وكان للسيدة خدجية "قد ودع حممداً ربه : لذلك كثرياً ، فقال املشركون 

كـرمي  :دورها أيضاً ، فهي ما زالت ختفف عنه ما أمل به وتواسيه مبا علمته فيه مـن  _ عنها
بنعم اهللا عليه ، وأن انقطاع الوحي ليس إال حلكمة اخلصال ، ومحيد الفعال ، وتذكره أيضا 

ما ودعك ربك ومـا   )٢(واللَّيلِ إِذَا سجى  )١(والضحى  ﴿: يعلمها اهللا ، مث نزلت آيات 
رضـي اهللا  _ ، هكذا كان إلميان السيدة خدجية  ) ٣  -١آية الضحى ، : سورة ( ﴾  قَلَى

 ١٣٩وختفيف ما أمل به _ صلى اهللا عليه وسلم _ نفسية الرسول أبلغ األثر يف تثبيت _ عنها 
. 

ذَلـك   )١(﴿ امل وقد أوجب اهللا تعاىل على الناس اإلميان وحث عليه قال تعـاىل  
 نيقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتقْ )٢(الْكزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ ماهن

                                                
  .  ١/٣٣٠، مصدر سابق ، تاريخ الطربي، الطربي ١٣٨
دار ، بريوت ، حسني إبراهيم زهران : تفسري القرآن العظيم ، حتقيق ، أبو الفداء إمساعيل بن كثري ، ابن كثري  ١٣٩

 . ٤/٨٢٦، هـ ١٤٠٨، الفكر 
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 )٤(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالَْآخرة هم يوقنـونَ   )٣(ينفقُونَ 
 . ) ٥-١ :، آية  البقرة: سورة ( أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴾ 

﴿ إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّـذين  : وقال أيضاً   
ا مثَلًا يضلُّ بِه َآمنوا فَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وأَما الَّذين كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَ

ريكَث﴾ نيقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما وريكَث ي بِهدهي٢٦:  ، آيةالبقرة : سورة (  ا و  ( . 
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من  ﴿ :وقال كذلك 

لْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبـه ذَوِي الْقُربـى   آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وا
والْيتامى والْمساكني وابن السبِيلِ والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَـام الصـالةَ وآتـى الزكَـاةَ     

صابِرِين في الْبأْساِء والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئـك الَّـذين   والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا وال
 ) .  ١٧٧:  البقرة ، آية :سورة ( ﴾  صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

   كالنِ مسِ بأَن نوقد جاءت السنة حتث على اإلميان وتبني فضله ؛ فع _  اللَّـه يضر
 هنع _ع بِيالن ن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَـاقِ   : " ، قَالَ_ صةُ النآيارِ وصالْأَن بح انةُ الْإِميآي

 . ١٤٠ " بغض الْأَنصارِ
 "_ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ أَنَّ رسولَ اللَّه _ رضي اللَّه عنه _ وعن أَبِي هريرةَ 

: يا رسولَ اللَّه، ما الْإِميـانُ ؟ ، قَـالَ   : كَانَ يوما بارِزا للناسِ إِذْ أَتاه رجلٌ يمشي ، فَقَالَ 
يا :  أَنْ تؤمن بِاللَّه، وملَائكَته، وكُتبِه ، ورسله ، ولقَائه ، وتؤمن بِالْبعث الْآخرِ ، قَالَ: الْإِميانُ

أَنْ تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِه شيئًا ، وتقيم الصلَاةَ ، : الْإِسلَام : رسولَ اللَّه ، ما الْإِسلَام ؟ ، قَالَ 
: قَـالَ  يا رسولَ اللَّه، ما الْإِحسانُ ؟ ، : وتؤتي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ ، قَالَ 

يا رسولَ اللَّه ، متـى  : أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك ، قَالَ: الْإِحسانُ 
إِذَا : اطها ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ ، ولَكن سأُحدثُك عن أَشر: الساعةُ ؟ ، قَالَ 

  ـنم اسِ فَـذَاكالن ُءوساةُ ررفَاةُ الْعإِذَا كَانَ الْحا ، وهاطرأَش نم ا فَذَاكهتبأَةُ ررالْم تلَدو 
غيثَ ويعلَم ما أَشراطها ، في خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا اللَّه ﴿ إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزِلُ الْ

                                                
 . ١/١٨،  ١٧ رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٤٠
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: ردوا علَي فَأَخذُوا ليردوا فَلَم يروا شيئًا ، فَقَالَ : في الْأَرحامِ﴾  ثُم انصرف الرجلُ ، فَقَالَ 
 مهيند اسالن لِّمعياَء لرِيلُ جذَا جِب١٤١"ه. 

 صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : لَ قَا_ رضي اهللا عنه _ وعن أَبِي هريرةَ   
 .، واألحاديث يف هذا الباب كثرية  ١٤٢"أَكْملُ الْمؤمنِني إِميانا أَحسنهم خلُقًا  :"_ 

؛ فعـن أيب   بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
 : " يقُولُ_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ سمعت رسولَ اللَّه : ، قَالَ _ للَّه عنه رضي ا_ هريرةَ 

ئْب ؛ بينما راعٍ في غَنمه عدا علَيه الذِّئْب فَأَخذَ منها شاةً فَطَلَبه الراعي ، فَالْتفَت إِلَيه الـذِّ 
وم السبعِ يوم لَيس لَها راعٍ غَيرِي ، وبينما رجلٌ يسوق بقَرةً قَد حملَ علَيها من لَها ي: فَقَالَ 

 فَقَالَت ، هتفَكَلَّم ، هإِلَي تفَت؛ فَالْت : اسقَالَ الن ، ثرلْحل قْتلي خنلَكذَا ، وهل لَقأُخ ي لَمإِن
فَإِني أُومن بِذَلك وأَبو بكْرٍ وعمر : _صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ، قَالَ النبِي !! اللَّه سبحانَ : 

 . ١٤٣ "_  رضي اللَّه عنهما_ بن الْخطَّابِ 
صلَّى اللَّه علَيـه  _ ي قُلْت للنبِ: ، قَالَ _ رضي اللَّه عنه _ عن أَنسٍ عن أَبِي بكْرٍ و   

 لَّمسارِ _ وي الْغا فأَنا ، فَقَالَ:ونرصلَأَب هيمقَد تحت ظَرن مهدأَنَّ أَح ـا   : " لَوا أَبي كا ظَنم
 .١٤٤" بكْرٍ بِاثْنينِ اللَّه ثَالثُهما

 :بيق مبدأ اإلميان ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تط
النبيني ، والصاحلني ، واألعمال ، واألخالق، وبغـض مـا   : حب ما حيب اهللا من  -١

 .املفسدين ، واألعمال ، واألخالق : يبغضه اهللا سبحانه وتعاىل من 
 .الرضا بالقضاء والصرب على البالء  -٢
 .أنه شرط لقبول كل األعمال  -٣
 

                                                
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري،  ١/٤٨٣،  ٤٧٧٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٤١

 . ١/٧٥٣،  ٩احلديث 
 رقم احلديث يف الترمذي ،  ١/١٧٠٧،  ٤٦٨٢رقم احلديث يف سنن أيب داود  ، رواه أبو داود والترمذي  ١٤٢

١/١٨٩٥، ١١٦٢ . 
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري . ١/٣٦٧،  ٣٦٦٣رقم احلديث ، مصدر سابق  ،صحيح البخاري، البخاري  ١٤٣

 . ١/١٢٢٧،  ٢٣٨٨احلديث 
 . ١/٣٦٦،  ٣٦٥٣رقم احلديث  ، مصدر سابق ،  صحيح البخاري، البخاري  ١٤٤
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 :والفراسة البصرية :  الثالث  املضمون التربوي
والبصريةُ عقيدةُ القلب قال الليث البصرية اسم ملا اعتقد يف القلب من الدين وحتقيق اَألمـر  (

وقيل البصرية الفطنة تقول العرب أَعمى اهللا بصائره أَي فطَنه عن ابن اَألعرايب ويف حـديث  
م قالوا له وأَنتم يا بين أُميـة  ابن عباس أَن معاوية ملا قال هلم يا بين هاشم تصابون يف أَبصارك

تصابون يف بصائركم وفَعلَ ذلك على بصرية أَي على عمد وعلى غري بصرية أَي على غـري  
يقني ويف حديث عثمان ولتختلفُن على بصرية أَي على معرفة من أَمركم ويقني ويف حديث 

واملُستبصر واملَجبور أَي املُستبِني للشيء يعين  أُم سلمة أَليس الطريق جيمع التاجِر وابن السبيل
أَم كانوا على بصرية من ضاللتهم أَرادت أَن تلك الرفقة قد مجعت اَألخيار واَألشرار وإِنه 
لذو بصرٍ وبصرية يف العبادة عن اللحياين وإِنه لَبصري باَألشياء أَي عامل ا عنه أَيضاً ويقـال  

صادقة فراسةٌ ذات بصرية والبصرية العبرةُ يقال أَما لك بصريةٌ يف هذا ؟ أَي عبـرةٌ  للفراسة ال
   تـرصالعلـم وب رصوالب ربأَي ع صائرلَنا ب ونن القُرم نيلبِني اَألوا وأَنشد يف الذَّاه تعترب

والبصري العامل وقد بصر بصارةً والتبصر  بالشيء علمته قال عز وجل بصرت مبا مل يبصروا به
التأمـل  : التأَمل والتعرف والتبصري التعريف واِإليضاح ورجلٌ بصري بالعلم عامل به التبصـر 

ويقـال للفراسـة   . عامل به: التعريف واإليضاح، ورجل بصري بالعلم: والتعرف، والتبصري
 ١٤٥.)فراسة ذات بصرية: الصادقة

                                                
 )٦٦-٤/٦٤: (مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور 



 ٧٢

قوة القلب املضاء بنور اهللا يرى ا حقائق األشياء وبواطنها ، : قيل إن البصرية هي 
قـوة يف  : ، وقيل إن البصرية  ١٤٦وهي مبثابة البصر للنفس يرى به صور األشياء وظواهرها

 .١٤٧القلب تدرك ا املعقوالت
رياضـة ،  وفراسة ال، فراسة إميانية  :ولقد ذكر ابن القيم أنواع الفراسة ، فقال هي

 . ١٤٨والفراسة اخللقية ، واجلوع، والسهر ، والتخلي
إنَّ ﴿  :فقال ، وقد مدح اهللا سبحانه وتعاىل الفراسة وأهلها يف مواضع من كتابه " 

 نيمسوتلْمل اتلَآي كي ذَليقال ، وهي العالمة ، املتفرسون اآلخذون بالسيما : وهم ﴾ ، ف
سوته تفرست فيك كيت وكيت ، وت١٤٩"م . 

                                                
 . ١٠٥ص  ،  مصدر سابق،  التعريفات، اجلرجاين١٤٦
 .  ١/٤٢٩ص  ،  مصدر سابق، كليات ال،الكفوي  ١٤٧
إن يف : (منـزلة الفراسة ، قال اهللا تعـاىل  )إياك نعبد وإياك نستعني ( ومن منازل :  -رمحه اهللا  –قال ابن القيم  ١٤٨

للنـاظرين ،  :  -رضي اهللا عنهما  –ابن عباس : املتفرسني ، وقال  –رمحه اهللا  –قال جماهد   ،)ذلك آليات للمتومسني
للمتفكرين ، وال تنايف بني هذه األقوال ، فإن الناظر مىت نظر يف آثـار ديـار   : للمعتربين ، وقال مقاتل : دة وقال قتا

ولَـو نشـاء   ( : املكذبني ومنازهلم ، وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة ، وعربة ، وفكرة ، وقال تعاىل يف حق املنافقني 
اهم بِِسيمهفْترفَلَع ماكَهنيلِألرنِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَتو فراسـة األذن  : فراسة النظر والعني ، والثـاين : ، فاألول   )م

 .والسمع 
نور يقذفه اهللا يف قلب عبده ، يفرق به بني احلـق  : إميانية ، وسببها :الفراسة األوىل : والفراسة ثالثة أنواع   

أا خاطر يرد على القلـب  : ، والصادق والكاذب ، وحقيقتها  )اخلايل ( اطلوالع اململوء باإلميان ، والباطل ، واحلايل
 .ينفي ما يضاده ، وهذه الفراسة على حسب قوة اإلميان ، فمن كان أقوى إمياناً فهو أحد فراسة 

فراسة الرياضة واجلوع والسهر والتخلي ، فإن النفس إذا جتردت عن العوائق صار هلـا مـن   : الفراسة الثانية
 .الفراسة والكشف حبسب جتردها ، وهذه فراسة مشتركة بني املؤمن والكافر ، وال تدل على إميان وال على والية 

الفراسة اخللقية ، وهي اليت صنف فيها األطباء وغريهم ، واستدلوا باخللق على اخللق ؛ ملـا  : الفراسة الثالثة 
ل بصغر الرأس اخلارج عن العادة على صغر العقل ، ومعظـم  بينهما من االرتباط الذي اقتضته حكمة اهللا ، كاالستدال

 .تعلق الفراسة بالعني ، فإا مرآة القلب وعنوان ما فيه ، مث باللسان ، فإنه رسوله وترمجانه 
للكـالم  : بعينه ، وأذنه ، وقلبه ، فعينه للسيماء والعالمـات ، وأذنـه   : وفراسة املتفرس تتعلق بثالثة أشياء 

يضه، ومنطوقه ومفهومه ، وفحواه وإشارته ، وحلنه وإميائه ، وحنو ذلك ، وقلبه للعبور واالستدالل مـن  وتصرحيه وتعر
املنظور واملسموع إىل باطنه وخفيه ، فيعرب إىل ما وراء ظاهره ، كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إىل باطن النقد 

 . )   ٧٠٥  -٧٠١ص ، مصدر سابق، ج السالكني مدار، ابن القيم . (واالطالع عليه هل هو صحيح ، أو زغل
، حممد مجيل غازي : الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، حتقيق  ،مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن القيم  ١٤٩

 . ١٤ص، م  ١٩٨٥، مطابع املدين، القاهرة 
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: حممد ، آية : سورة ( ﴾ ولَو نشاُء لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِِسيماهم  ﴿: وقال تعاىل 
: سـورة  ( ﴾يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِياَء من التعفُّف تعرِفُهم بِِسيماهم  ﴿: وقال تعاىل،  ) ٣٠

 .)   ٢٧٣: البقرة ، آية 
رضي اهللا عنـها   -لحظ أن هذه البصرية تتجلى بوضوح عند السيدة خدجية من مث ن

ليتاجر يف ماهلا من ناحية ، من مث حلظت فيه _ صلى اهللا عليه وسلم _ يف اختيارها حملمد  –
متيزاً ال يوجد يف غريه من الرجال ، فسارعت بالزواج منه ، وإن دل هذا فإمنا يـدل علـى   

 .لقرار الصائب ، الذي مل يأت إال بعد خربة وصفاء سريرة  فطنتها وذكائها يف اختيار ا
عقال ، وفهماً ، وبعد نظـر ، مل   -رضي اهللا عنها -كما منح اهللا أم املؤمنني خدجية 

صلى اهللا عليـه  _ يكن عند غريها ؛ فمن صدق فراستها وبعد نظرها تومسها يف رسول اهللا 
كال واهللا : " كانة ليست لغريه ، ففي قوهلا من قبل الرسالة بأنه سيكون له شأن وم_ وسلم 

ما خيزيك اهللا أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق احلديث ، وتؤدي األمانة ، وحتمل الكل ، 
 . ١٥٠ " وتقري الضيف ، وتعني على نوائب احلق، وإين ألرجو أن تكون نيب هذه األمة 

ه ؛ فهو حري أن أن من كانت هذه صفاته وأخالق –رضي اهللا عنها  -ولقد أكدت 
يكون نيب هذه األمة املنتظر ، وكانت هذه النتيجة اليت توصلت إليها ؛ نتيجة ملا حباهـا اهللا  

 .تعاىل من نفس طاهرة وبصرية صافية صادقة 
تقديراً واقعياً دافعا هلا ملشاركته _ صلى اهللا عليه وسلم _ وكان تقديرها لنبينا حممد 

لالعتكـاف   –صلى اهللا عليه وسلم  -وخروجها معه  عبادته ،_ صلى اهللا عليه وسلم _ 
صلى اهللا عليـه  _ خرج رسول اهللا : "والعبادة يف بعض األوقات ؛ ففي رواية ابن إسحاق 

_ ، كما أن تصديقها وتسليمها لـه   ١٥١"إىل حراء ، كما كان خيرج ومعه أهله _ وسلم 
ة استجابتها لإلسـالم ، إذ  عندما بدأه اهللا بالوحي، والنور، وسرع_ صلى اهللا عليه وسلم 

كانت أسبق اخللق إىل اإلسالم ، وهذا دليل على حكمتها ونور بصريا ؛ فمنذ بداية الدعوة 
أعلنت إسالمها ، وقامت مع زوجها عند الكعبة ، غري آة ملا قد حيدث هلا بعد أن خرجت 

 .على معتقدات الشرك علناً بعد أن رفضتها سراً 

                                                
 .١/١٣٧،مصدر سابق ، السرية النبوية، ابن هشام ١٥٠
 . ١/١٣٦، السابق املصدر  ١٥١
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هذا املبدأ ؛ فعن أَبِي سعيد الْخـدرِي ،  _ اهللا عليه وسلم صلى _ وقد أقر الرسول 
اتقُوا فراسةَ الْمؤمنِ فَإِنه ينظُر بِنورِ اللَّه : " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ 

هذَا حديثٌ غَرِيـب  : ، قَالَ أَبو عيسى  ﴾ توسمني إِنَّ في ذَلك لَآيات للْم ﴿: ، ثُم قَرأَ " 
ةالْآي هذفِْسريِ هي تلْمِ فلِ الْعضِ أَهعب نع وِير قَدو ، هجذَا الْوه نم رِفُهعا نمـي   ﴿ إِنإِنَّ ف

 نيمسوتلْمل اتلَآي كقَالَ ﴾ ذَل ، :نيسفَرتلْم١٥٢ل. 
،  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -أَنَّ رجلًا أَتى النبِي _ رضي اهللا عنه _ وعن أَبِي هريرةَ 

نعم ، قَالَ : هلْ لَك من إِبِلٍ ؟ ، قَالَ : " يا رسولَ اللَّه ، ولد لي غُلَام أَسود ، فَقَالَ : فَقَالَ 
فَأَنى ذَلك ؟ : نعم ، قَالَ : هلْ فيها من أَورق ؟ ، قَالَ : حمر ، قَالَ :  ، قَالَ ما أَلْوانها ؟ : 

 .١٥٣" فَلَعلَّ ابنك هذَا نزعه : لَعلَّه نزعه عرق ، قَالَ : ، قَالَ 
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ولُ اللَّه قَالَ رس: ، قَالَ  -رضي اللَّه عنه  -وعن أَبِي هريرةَ   

 _" :   ـرمع ـهفَإِن دي أَحتي أُمف كثُونَ ، فَإِنْ يدحمِ مالْأُم نم لَكُما قَبيمكَانَ ف لَقَد " ادز
ريرأَبِي ه نةَ علَمأَبِي س نع دعس نةَ عدائأَبِي ز ناُء بكَرِيةَ ، قَالَ ز : بِيقَالَ الن _ لَّى اللَّهص

 لَّمسو هلَيـرِ أَنْ  : " _ عغَي نونَ مكَلَّمالٌ ييلَ رِجائرنِي إِسب نم لَكُمكَانَ قَب نيمكَانَ ف لَقَد
رمفَع دأَح مهني متأُم نم كُناَء فَإِنْ يبِيوا أَنكُون١٥٤" ي . 

 :أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ البصرية والفراسة ومن 
 .أا تشعر املؤمن بكرامته على اهللا  – ١
 .أن قوة الفراسة على حسب قوة اإلميان  -٢
تتقد بصرية املؤمن بكثرة الذكر الذي يثبت القلب على اليقني ، وال يكون ذلك إال عن  -٣

 .حدة ، وصدق اللجؤ إىل اهللا قوة املعرفة باهللا و
 
 
 
 

                                                
 . ١/٢١١٧،  ٣١٢٧ رقم احلديث ،مصدر سابق ، سنن الترمذي، الترمذي  ١٥٢
 . ١/٥٣٩،  ٥٣٠٥ ، رقم احلديث  مصدر سابق، صحيح البخاري، البخاري  ١٥٣
 ١/٣٦٩،   ٣٦٨٩ ، رقم احلديث  مصدر سابق، صحيح البخاري، البخاري  ١٥٤
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 :التبليغ : الرابع  املضمون التربوي
وصل وانتهى، وأبلغه هو إبالغا وبلغه تبليغا : بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبالغا: وقال ابن منظور

وصل إىل مراده، وبلغ مبلغ فالن ومبلغتـه، والـبالغ يف   : أوصل الشيء إليه وتبلغ بالشيء
هو ما يتبلغ به ويتوصـل إىل  " واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغاً إىل حني" قاء حديث االستس
 .الشيء املطلوب

) إال بالغاً من اهللا ورسـاالته : ( اإلبالغ يف قوله تعاىل: ما بلغك، والبالغ) : أيضاً(والبالغ 
 ١٥٥.ال أجد منجى إال أن أبلغ عن اهللا ما أرسلت به: أي) ٢٣/اجلن(

_ عليهم الصالة والسالم _ اليت جيب اعتقادها للرسل الكرام  من الصفات: التبليغ 
أن يبلغ الرسول كل ما أُمر بتبليغه فال خيفى منه : التبليغ هو :" ، وقد عرفه العلماء ، فقالوا 

شيئاً ، وال يكتمه حبال من األحوال ، وأال حتمله رهبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليـه  
 ."١٥٦ وأمر بإبالغه للناس
صلى اهللا _ أن توجه كل اهتمامها بصاحب الدعوة  –رضي اهللا عنها  –لقد قررت 

، وأن تزيد من شد أزره ، وتقوي من عزمه ، وتساعده على حتمل الشدائد _ عليه وسلم  

                                                
 )١٣١٦/ ١: (مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور  ١٥٥
 .  ٢٧٢ص ، هـ١٤١٦مدار الوطن للنشر ، الرياض،بكر بن جابر عقيد ة املؤمنأيب ، اجلزائري ١٥٦
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يف بيته ، والتخفيف عليه _ صلى اهللا عليه وسلم _ واألهوال ؛ ففي توفريها للجو اهلادئ له 
شركني وأذاهم ؛ أعظم وسيلة للدعوة إىل اهللا ، فقد كانت تبذل كـل   مما يلقَى من عناد امل

كي خيرج مـرة  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقتها ، وماهلا ، وجاهها ، ونفسها، له : شيء 
 .أخرى داعياً إىل اهللا بنفس هادئة مطمئنة راضية 

وسـائل ؛  سعياً حثيثاً يف الدعوة إىل اهللا بشىت ال -رضي اهللا عنها –كما أا سعت 
فبدأت بأقرب الناس هلا وهن بناا ، فدعتهن إىل اإلميان باهللا ورسـوله ، ومـن الطبيعـي    

صلى اهللا عليه _ وزوجها رسول اهللا  -رضي اهللا عنها –واملسلم به أن تكون بنات خدجية 
من السابقات األوليات ؛ ألن ولدن يف بيت النبوة ، وواحة اإلميان ، ورضـعن  _ وسلم 
 . قيدة واإلميان من أصوهلا لبان الع

سبقهن لإلسالم ، فقال يف كل واحدة : يف ترامجه  –رمحه اهللا  –فقد أكد ابن سعد 
 .١٥٧ "وأسلمت حني أسلمت أمها خدجية ، وبايعت حني بايع النساء : "

صلى اهللا عليه وسلم _ عبء الدعوة مع زوجها الكرمي  -رضي اهللا عنها –وحتملت 
فترة االصداع باألمر ، والصراع الضاري بـني  : لصعبة ، وعاصرت يف خطواا األوىل ا_ 

_ صـلى اهللا عليـه وسـلم    _ قوى احلق ، وخمالب الباطل ، وتعهدها مبساندته ومؤازرته 
 .وامتثاهلا ذلك على أمت وأكمل وجه 

وكان نتيجة ذلك  الصرب ومواصلة الكفاح ، واجلهاد يف سـبيل انتشـار الـدعوة    
يف بالد العرب كلها ، وبدأ الناس يفكرون فيما يدعو _ ة والسالم عليه الصال_ وصاحبها 

 .  إليه حممد بن عبد اهللا 
يـا  ﴿ :  قوله تعاىل: وقد أقر اإلسالم هذا املبدأ وحث عليه يف آيات كثرية ، منها 

بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك مـن  أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما 
رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهويقول أيضاً ، )  ٦٧: املائدة ، آية : سورة (  ﴾ الن : ﴿

 ﴾ ى رسولنا الْبالغُ الْمبِنيوأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَ
(  ﴾ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبالغُ الْمبِني﴿ : وقال تعاىل ، )  ٩٢: املائدة ، آية : سورة ( 

 . )  ٨٢: النحل ، آية  : سورة

                                                
 . ٨/٣١، مصدر سابق ، ابن سعد، الطبقات الكربى  ١٥٧
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حيث على البالغ ؛ فعن أَبِي جمرةَ ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولقد كان الرسول 
_ إِنَّ وفْد عبد الْقَيسِ أَتـوا النبِـي   : كُنت أُترجِم بين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ ، فَقَالَ : الَ قَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟ قَالُوا : " ، فَقَالَ _ ص مالْقَو نم ؟ ، أَو فْدالْو نـةُ ، فَقَـالَ   : مبِيعر :
حرى ، قَالُوا مامدلَا نا وايزخ رغَي فْدبِالْو مِ ، أَوا بِالْقَوـا   : بننيبو ةيـدعب قَّةش نم يكأْتا نإِن

مرٍ وبينك هذَا الْحي من كُفَّارِ مضر ، ولَا نستطيع أَنْ نأْتيك إِلَّا في شهرٍ حرامٍ ، فَمرنا بِـأَ 
 مهرعٍ ، أَمبأَر نع ماههنعٍ ، وببِأَر مهرةَ ؛ فَأَمنالْج لُ بِهخدا ناَءنرو نم بِه بِرخن :  ـانبِالْإِمي

ورسولُه أَعلَم  اللَّه: هلْ تدرونَ ما الْإِميانُ بِاللَّه وحده ؟ ، قَالُوا : بِاللَّه عز وجلَّ وحده ، قَالَ 
شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ، وإِقَام الصلَاة ، وإِيتـاُء الزكَـاة ،   : ، قَالَ 

 نع ماههنمِ ، ونغالْم نم سمطُوا الْخعتانَ ، وضمر موصالْ: واِء ، وبالد ، فَّتزالْممِ ، وتنح
احفَظُوه وأَخبِروه من وراَءكُم : " الْمقَيرِ، قَالَ : النقريِ ، وربما قَالَ : ربما قَالَ : قَالَ شعبةُ 

"١٥٨. 
   بِيالن ذَكَر أَبِيه نةَ عكْرنِ أَبِي بنِ بمحالر دبع نلَّى اللَّ_ وعص لَّمسو هلَيع ه _  ـدقَع

أَي يومٍ هذَا ؟ ، فَسكَتنا حتى ظَننـا  : " علَى بعريِه وأَمسك إِنسانٌ بِخطَامه أَو بِزِمامه ، قَالَ 
فَأَي شهرٍ هـذَا ؟ ،  :  بلَى ، قَالَ: أَنه سيسميه سوى اسمه، قَالَ أَلَيس يوم النحرِ ؟ ، قُلْنا 

: بلَى ، قَالَ : أَلَيس بِذي الْحجة ؟ ، قُلْنا : فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه سيسميه بِغيرِ اسمه ، فَقَالَ 
موي ةمركَح امرح كُمنيب ، كُماضرأَعو ، الَكُموأَمو ، اَءكُممذَا فَإِنَّ ده رِكُمهي شذَا ، فه كُم

م ى لَهعأَو وه نلِّغَ مبى أَنْ يسع داهفَإِنَّ الش ، بائالْغ داهلِّغ الشبيذَا ، له كُملَدي بف ، هن "
١٥٩. 

عن معاوِيةَ ؛ ف  بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ_ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
 ولَ اللَّهسانَ أَنَّ رفْينِ أَبِي سب _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ ص ، " :   اللَّـهلِّـغٌ ، وبا ما أَنمإِن

  ـكى ، فَإِنَّ ذَلدنِ هسحو ةغْبنِ رسٌء بِحيي شنم هلَغب ني ، فَمطعي اللَّهو ، مقَاسي ودهي

                                                
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري.  ١/٢٦،  ٨٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٥٨
١/٧٥٥،  ١٧ . 
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري.  ١/٢٤،  ٦٧رقم احلديث ، ق مصدر ساب، صحيح البخاري، البخاري  ١٥٩

١/١٠٨٦،  ١٦٧٩ . 
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لَـا  الَّذأْكُلُ وي يالَّذ ى ، فَذَاكدوِء هسو ةغْبوِء رٌء بِسيي شنع هلَغب نمو ، يهف لَه كاربي ي
 عبش١٦٠" ي. 

صلَّى اللَّه علَيه _ سمعت النبِي : وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ عن أَبِيه ، قَالَ   
سو اعِ _ لَّمدالْو ةجي حقُولُ فقَالُوا : "ي ، اترثَلَاثَ م مرمٍ أَحوي أَلَا أَي اسا النها أَيي : موي

 فَإِنَّ دماَءكُم ، وأَموالَكُم ، وأَعراضكُم ، بينكُم حرام ،كَحرمة يـومكُم : الْحج الْأَكْبرِ ، قَالَ
 دالنِي وجلَا يو ، فِْسهلَى نإِلَّا ع اننِي ججذَا ، أَلَا لَا يه كُملَدي بذَا ، فه رِكُمهي شذَا ، فه

،  بـدا علَى ولَده ، ولَا مولُود علَى والده ، أَلَا إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ يعبد في بلَدكُم هذَا أَ
 نمٍ مكُلُّ دا ، أَلَا وى بِهضر؛ فَي كُمالمأَع نونَ مرقتحا تضِ معي بةٌ فطَاع كُونُ لَهيس نلَكو
عضرتسبِ ،كَانَ مطَّلالْم دبنِ عاب ارِثالْح ما دهنم عا أَضلُ مأَوو ، وعضوم ةيلاهاِء الْجما د

فوأَم ُءوسر لَكُم وعضوم ةيلاها الْجرِب نا مإِنَّ كُلَّ رِبلٌ ، أَلَا وذَيه هلَتفَقَت ، ثنِي لَيي ب كُمال
هـم  اللَّ: نعم ، قَـالَ  : لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَ ، أَلَا يا أُمتاه هلْ بلَّغت ثَلَاثَ مرات ، قَالُوا 

 اترثَلَاثَ م ده١٦١" اش. 
يعـرِض  _ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ كَانَ رسولُ اللَّه : وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ   

يشا قَد منعـونِي  أَلَا رجلٌ يحملُنِي إِلَى قَومه فَإِنَّ قُر: " نفْسه علَى الناسِ في الْموقف ، فَقَالَ 
 . ١٦٢" أَنْ أُبلِّغَ كَلَام ربي 

 :من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ التبليغ 
 .أن التبليغ يعود باألجر على املبلغ ، وبالنفع على املبلَغ  -١
 .بالتبليغ ينتشر العلم واملعرفة  -٢
 .ىت بقاع األرض أن التبليغ أساس نشر اإلسالم يف ش    -٣
 
 
 

                                                
 . ١٦٣٢٨  رقم احلديث ، مصدر سابق يف مسنده ، رواه أمحد ١٦٠
مصدر ، سنن الترمذي، الترمذي ،  ١/١٦٠٤،  ٣٣٣٤  رقم احلديث ،  مصدر سابق، سنن ابن ماجة، القزويين  ١٦١

  ١/٢١١١، ٣٠٨٧رقم احلديث ،سابق 
 . ١/١٧١١،  ٤٧٣٤ رقم احلديث  ،مصدر سابق ، سنن أيب داود،السجستاين ١٦٢
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 :التعاون على الرب والتقوى : املضمون التربوي اخلامس 
 :التعاون لغة

فالن عوين : الذي يراد به املظاهرة على الشيء يقال" العون"مصدر تعاون وهو مأخوذ من 
فيـه  أي معيين وقد أعنته، والعون أيضاً الظهري على األمر، الواحد واالثنان واجلمع واملؤنث 

أعنته إعانة واستعنته واسـتعنت بـه   : سواء، وقد حكى يف تكيسره أعوان، والعرب تقول
: واملعونـة . أعان بعضهم بعضا، وتعاونا أعان بعضنا بعضا: فأعانين وتعاونوا على واعتونوا

اإلعانة، ورجل معوان حسن املعونة، وكثري املعونة للناس وكل شيء أعانك فهو عون لك، 
 .)١٦٣(العبادة كالصوم عون على

عـز   –بأن يعني املسلم أخاه يف فعل اخلريات وطاعة اهللا : وتعرفه الباحثة اصطالحاً 
 . -عز وجل  –، ويعينه على اجتناب املنكرات ومعصية اهللا  -وجل 

إن التعاون مبدأ إسالمي عظيم حث عليه اإلسالم ، فهو سبب من أسباب األلفـة ،  
 .ت اإلميان واحملبة بني الناس ، ومثرة من مثرا

                                                
 ).٣١٨٠-٥/٣١٧٩(مصدر سابق ، لسان العرب ،  ابن منظور )١٦٣(
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مثاالً خيراً يف التعـاون   –رضي اهللا عنها  –ولقد كانت أم املؤمنني السيدة خدجية 
يف _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ على الرب والتقوى يف مجيع األحوال ، فقد كانت تشاركه 

 .تعبده ، وخلوته ، وتقربه إىل خالق الكون والسماء 
إىل _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ اهللا  خرج رسول: " كما أشار ابن إسحاق من قبل 

 . ١٦٤ "حراء كما كان خيرج ومعه أهله 
يف اإلسالم شيئاً كبرياً تمعها ، فلم تعبأ مبا  –رضي اهللا عنها  –كما كان دخوهلا 

ستواجهه من جمتمع خيم عليه الشرك ، واملعتقدات الفاسدة ، بل وقفت صامدة مع زوجها 
ا التيار ترفضه ، وتعاديه بكل ما أوتيت من قوة ؛ فكـان  ضد هذ_ صلى اهللا عليه وسلم _ 

ورفع معنوياته ، وهو يف مرحلة جديدة _ صلى اهللا عليه وسلم _لذلك أثره على رسول اهللا
 .كان بأمس احلاجة إىل من يناصره ، ويعاونه ، ويشد من أزره 

د رضيت كذلك كانت أيام احلصار الغاشم مثاالً آخراً على التعاون والتضحية ؛ فق
أن حتبس نفسها داخل احلصار املضروب على بين هاشم ، ووضـعت   –رضي اهللا عنها  –

ماهلا يف خدمة اإلسالم واملسلمني ، ومل تفتأ عن إمداد احملاصرين ، وكسر احلصار ما أمكن 
، حيث مل يعرف عنها البخل واألذى -رضي اهللا عنها–، وهذا ليس بغريب على أم املؤمنني 

 .-رضي اهللا عنها  –حاشاها ذلكوالتنازع ، و
صلى اهللا عليه _ كما كانت أمواهلا خري عون لإلسالم واملسلمني ، منذ أن بعث رسول اهللا 

 .رضي اهللا عنها –، وقد ساعدته على تركيز جل جهوده يف الدعوة إىل أن ماتت _ وسلم 
يـا أَيهـا    ﴿: ولقد جاء اإلسالم احلنيف ، وأقر هذا املبدأ وحث عليه ، قال تعاىل 

الْب نيال آمو دال الْقَالئو يدال الْهو امرالْح رهال الشو اللَّه رائعلُّوا شحوا ال تنآم ينالَّذ  ـتي
 كُمنرِمجال يوا وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حاناً وورِضو هِمبر نالً مونَ فَضغتبي امرمٍ أَنْ  الْحآنُ قَـونش

 صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعاونوا علَـى اإلمث 
:  ، ويقول أيضاً ) ٢: املائدة ، آية : سورة  (﴾  والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا الصـالحات وتواصـوا    )٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ  )١(والْعصرِ  ﴿
 .)  ٣-١:  ، آية العصر: سورة ( ﴾  )٣( بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

                                                
 . ١٣٦/ ١، مصدر سابق، السرية النبوية، ابن هشام ١٦٤
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التقوى ، يف على الرب و: على التعاون _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 
يف نزول الوحي ، فَقَالَت لَـه  _ رضي اهللا عنها _ حديث عائشة : أحاديث كثرية ، منها 

يا ابن أَخي ، ماذَا تـرى ؟ ؛  : يا ابن عم اسمع من ابنِ أَخيك ، فَقَالَ لَه ورقَةُ : " خدجيةُ 
 ولُ اللَّهسر هربفَأَخ _لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيقَةُ _ عرو أَى ، فَقَالَ لَها رم ربخ :  وسـامذَا النه

  ، ـكمقَو كرِجخا إِذْ يينِي أَكُونُ حتا ، لَيذَعا جيهنِي فتا لَيى ، يوسلَى مع لَ اللَّهزي نالَّذ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر _ هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسقَالَ :  " _ و ،مه رِجِيخأَوَ م :   ـأْتي لَـم ، معن

ثُـم لَـم   "رجلٌ قَطُّ بِمثْلِ ما جِئْت بِه إِلَّا عودي ، وإِنْ يدرِكْنِي يومك أَنصرك نصرا مؤزرا 
 يحالْو رفَتو فِّيوقَةُ أَنْ ترو بشن١٦٥" ي   . 

لَقيت أَبا ذَر بِالربذَة ، وعلَيـه  : وعن واصلٍ الْأَحدبِ عن الْمعرورِ بنِ سويد ، قَالَ    
إِني ساببت رجلًا فَعيرته بِأُمه ، فَقَالَ لـي  : حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ ، فَسأَلْته عن ذَلك ؛ فَقَالَ 

الن بِي _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ " :  كُمانـوةٌ إِخيلاهج يكف ؤرام كإِن هبِأُم هتريأَع ا ذَرا أَبي
يلْبِسـه  خولُكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ ولْ

 موهينفَأَع موهمفَإِنْ كَلَّفْت مهبلغا يم مكَلِّفُوهلَا تو سلْبا يم١٦٦"م. 
      

الْإِميـانُ  : " يا رسولَ اللَّه، أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ ؟ ، قَالَ : ، قُلْت : وعن أَبِي ذَر قَالَ 
ي سف ادالْجِهو قَالَ بِاللَّه ، هبِيل : لُ ؟ ، قَالَ : ، قُلْتقَابِ أَفْضالر ـا  : أَيهلأَه دنا عهفَسأَن
: تعني صانِعا ، أَو تصنع لأَخرق ، قَالَ : فَإِنْ لَم أَفْعلْ ؟ ، قَالَ : ، قُلْت : وأَكْثَرها ثَمنا ، قَالَ

 قُلْت ، :،ولَ اللَّهسا رلِ ؟، قَالَ  يمضِ الْععب نع فْتعإِنْ ض تأَياسِ : أَرالن نع كرش كُفت
 فِْسكلَى نع كنقَةٌ مدا صه١٦٧" فَإِن. 

                                                
 . ١/١٥، ٣رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٦٥
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري. ،  ١/١٩،  ٣٠رقم احلديث ، صدر سابق م، صحيح البخاري، البخاري  ١٦٦

 . ١/١٠٨٠،  ١٦٦١احلديث 
 .  ١/٧٦٤،  ١٣٦رقم احلديث  صحيح مسلم، النيسابوري.  ١٦٧
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إِنَّ الْأَشعرِيني إِذَا : " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ، قَالَ النبِي : وعن أَبِي موسى قَالَ   
 ثُـم ، داحبٍ وي ثَوف مهدنا كَانَ عوا معمج ةيندبِالْم هِماليع امقَلَّ طَع وِ أَوزي الْغلُوا فمأَر 

 مهنا مأَني ونم مفَه ، ةوِيبِالس داحاٍء وي إِنف مهنيب وهمس١٦٨"اقْت. 
بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ ؛ فعن الْأَسود _ سلم صلى اهللا عليه و_ وقد قام الرسول 

: يصنع في أَهله ؟ ، قَالَت _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ما كَانَ النبِي : سأَلْت عائشةَ : ، قَالَ 
 . ١٦٩" اة كَانَ في مهنة أَهله فَإِذَا حضرت الصلَاةُ قَام إِلَى الصلَ" 
صلَّى اللَّـه علَيـه    -كَانَ النبِي : ، قَالَ _ رضي اللَّه عنه _ وعن الْبراِء بن عازب   

 لَّمسقُولُ  -وي ، هطْنب راغْب أَو هطْنب رى أَغْمتقِ حدنالْخ موي ابرقُلُ التني " : 
لَا اللَّهلَو اللَّهـَا و  ما اهتدينا        ولَا تصدقْنا ولَا صلَّين

ـَا       وثَبت الْأَقْدام إِنْ لَاقَينـا   فَأَنزِلَن سكينةً علَينـ
ـَةً أَبينـا                     إِنَّ الْأُلَى قَد بغـوا علَينا        إِذَا أَرادوا فتن

 . ١٧٠" ها صوته أَبينا أَبينا ورفَع بِ
سمعت : سمعت عباد بن زاهرٍ أَبا رواعٍ ، قَالَ : وعن سماك بنِ حربٍ ، قَالَ   

اللَّه صلَّى _ إِنا واللَّه قَد صحبنا رسولَ اللَّه : يخطُب ، فَقَالَ _ رضي اللَّه عنه _ عثْمانَ 
 لَّمسو هلَيكَانَ _ عرِ ، وضالْحفَرِ ، وي السا ، : فنعو مزغيا ، ونزائنج عبتيا ، وانضرم ودعي

 . ١٧١ " ويواسينا بِالْقَليلِ والْكَثريِ ، وإِنَّ ناسا يعلمونِي بِه عسى أَنْ لَا يكُونَ أَحدهم رآه قَطُّ
من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ التعـاون علـى الـرب    

 :والتقوى
 .أنه طريق موصل إىل حمبة اهللا ورضاه  -١
 .أنه من أهم أسباب األلفة واحملبة بني الناس  -٢

                                                
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري. ،   ١/٢٤٩،  ٢٤٨٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٦٨

 . ١/١٢٤٧،  ٢٥٠٠مسلم احلديث 
 .  ١/٦٠٠،  ٦٠٣٩رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٦٩
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري. ،  ١/٤٠٩،  ٤١٠٤رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٧٠

 . ١/١١١٥،  ١٨٠٣احلديث 
 . ٥٣٢، ص  ١، ج ٥٠٤ يف مسنده ، رقم احلديث  رواه أمحد ١٧١



 ٨٣

 .يساعد على نـزع احلقد من القلوب ، كما يزيل احلسد والبغضاء من النفوس      -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :حسن اخللق  :  املضمون التربوي السادس 

احلُسن ضد القُبح ونقيضه اَألزهري احلُسن نعت ملا حسن حسن ) حسن (  :احلسن يف اللغة 
وحسن يحسن حسناً فيهما فهو حاسن وحسن قال اجلوهري واجلمع محاسن علـى غـري   

احسن إن كنت حاسناً فهذا يف املسـتقبل وإنـه    قياس كأَنه مجع محسن وحكى اللحياين
 ١٧٢لَحسن يريد فعل احلال ومجع احلَسن حسان

اخلُلْق واخلُلُق السجِية يقال خالصِ املُؤمن وخالقِ الفاجر ويف احلديث ليس : واخللق يف اللغة 
وهو الدين والطبع والسجية شيء يف امليزان أَثْقلَ من حسن اخلُلُق اخلُلُق بضم الالم وسكوا 

وحقيقته أَنه لصورة اِإلنسان الباطنة وهي نفْسه وأَوصافها ومعانيها املختصةُ بِها مبرتلة اخلَلْق 
 .١٧٣لصورته الظاهرة وأَوصافها ومعانيها 

                                                
 ١٣/١١٥،مصدر سابق، العربلسان ،  ابن منظور  ١٧٢
 . ١٠/٨٥،السابقاملصدر   ١٧٣



 ٨٤

هيئة يف النفس راسخة ، تصـدر عنـها األفعـال    : وحسن اخللق يف االصطالح عبارة عن 
ة إىل فكرٍ وروية ، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعـال  بسهولة ويسر من غري حاج

خلقاً حسناً ، وإن كان الصادر عنـها األفعـال   : اجلميلة عقالً وشرعاً ، مسيت تلك اهليئة 
 .)١٧٤(خلقاً سيئاً : القبيحة ، مسيت اهليئة اليت هي املصدر 

لفرد بسهولة ، ومن بسيدة نساء قريش وهذا ال يتأيت ل -رضي اهللا عنها –لقد لقبت 
لقب ذا اللقب ؛ فقد حاز صفات اخلري والصالح ، واجتمع الناس على ما امتـازت بـه   

 .أخالقاً 
بعيدة عن سوء اخللق ، حيث يصعب على من كانت  –رضي اهللا عنها -فقد كانت 

أن يبدر منها ما ينقص من شأا من أخالق الناقصات  –رضي اهللا عنها  –يف مثل مكانتها 
ل ظلت طوال حياا العطرة متمسكة باألخالق القيمة من حسن معاملة وتواضع وعفـو  ، ب

! هذا قبل اإلسالم، وكالم طيب وغريها الكثري ، مبتعدة عن توافه األمور ، منشغلة بعظائمها
 .فكيف بعد ما جاء اإلسالم وأقر هذه الصفات 

قول ابن حجر يف ، ي_ صلى اهللا عليه وسلم _ ومن حسن خلقها  طاعتها لزوجها 
من االستواء ما ليس لغريها ، إذ كانت حريصـة   -رضي اهللا  عنها  -كان خلدجية : ذلك 

" على إرضائه بكل ما تستطيع من قوة ، فلم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقـع لغريهـا   
١٧٥. 

أن يبشرها را ببيت يف اجلنة ؛ وذلك لطاعتها هللا  –رضي اهللا عنها  -لذا استحقت 
 .حينما دعاها إىل اإلسالم _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، مث طاعتها لزوجها عز وجل

إىل اإلسـالم ،  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ملا دعا النيب :" يقول ابن حجر يف ذلك 
أجابته يف ذلك كما أزالت عنه كل نصب ،وآنسته من كل وحشة ، وهونت عليـه كـل   

 .١٧٦"به را بالصفة املقابلة لفعلها عسري ، فناسب أن يكون منـزهلا الذي بشرها 

                                                
هـ ١٤٢٥، دار الكتاب العريب ، بريوت ، إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل، أيب حامد حممد بن جممد ، الغزايل  ١٧٤ 

 .  ٩٧١ص ، 
 . ١٣٨/ ٧، مصدر سابق ، فتح الباري ، ابن حجر١٧٥
 . ١٣٨/ ٧،  السابقاملصدر  ١٧٦



 ٨٥

ولقد امتد حسن خلقها إىل كل جمتمعها القريب والبعيد ، املسلم والكافر ، وخـري  
_ حسن معاملتها جلارا أم مجيل ، اليت كانت تتفنن يف إيـذاء احلبيـب   : دليل على ذلك 

ة بتطليق ابنتـا  هي وزوجها أيب هلب ، كما أمرت ابناها عتبة وعتيب_ صلى اهللا عليه وسلم 
من مث حلقها وزوجها العار ، حيث لعنت  -رضي اهللا عنهما –خري العاملني رقية وأم كلثوم 

ووخبت هي وبعلها يف سورة من سور القرآن وهي سورة املسد تظل تقرأ إىل يـوم تقـوم   
فقد صربت على اإلسـاءة ، وكظمـت    -رضي اهللا عنها  -الساعة ، وفازت أم املؤمنني 

 .مل تبادرها االنتقام ، أو تسيء إليها بقول أو فعل ، بل صربت وعفت غيظها ، و
قولـه  يف آيات كثرية ، منها  وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ ، وحث عليه

يـر  وإِنَّ لَك لَأَجرا غَ )٢(ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون  )١(ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ  ﴿ تعاىل
 وننم٣(م(  ٍيمظلُقٍ علَى خلَع كإِنو﴾  ) فقد مدح اهللا نبيـه   ) ٤-١:القلم ، آية : سورة ،

يف آية جامعة لكل صفات الكمال اخللقي ، وفيها تأكيد بـأكثر  _ صلى اهللا عليه وسلم _ 
حيث وصفوه _ صلى اهللا عليه وسلم _ من مؤكد ناسب شك الكفار يف سالمة عقل النيب 

صـلى اهللا  _ باجلنون والسحر ؛ فجاءت هذه اآليات البليغات لدفع هذا االفتراء عن النيب 
 ._ عليه وسلم 

 ﴿: كما قال تعاىل آمراً بين إسرائيل باحملافظة على األخالق احلسنة والقول الطيب 
لدينِ إِحساناً وذي الْقُربى والْيتـامى  وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ ال تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوا

نيالً مإِلَّا قَل متلَّيوت كَاةَ ثُموا الزآتالةَ ووا الصيمأَقناً وساسِ حلنقُولُوا لنيِ واكسالْمو متأَنو كُم
ملدح الدعاة إليه ، العاملني  مث انتقل اهللا تعاىل، )  ٨٣: البقرة ، آية : سورة (  ﴾ معرِضونَ

ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَـى اللَّـه    ﴿: بشرعه ، القائمني على حدوده وتقواه ، فقال 
نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمع٣٣:فصلت ، آية : سورة (  ﴾ و (  . 

اخللق يف أحاديث كثرية ،  على حسن_ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 
اتقِ اللَّه حيثُمـا  : " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ لي رسولُ اللَّه : عن أَبِي ذَر قَالَ : منها 

 .١٧٧" كُنت وأَتبِع السيئَةَ الْحسنةَ تمحها وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ 

                                                
 . ١/١٩٨٩،  ١٩٨٧رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،مذيسنن التر، الترمذي  ١٧٧



 ٨٦

أَبِي ه نةَ قَالَ وعرير : ولُ اللَّهسقَالَ ر _   ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهـلُ  : " _ صأَكْم
 .١٧٨" الْمؤمنِني إِميانا أَحسنهم خلُقًا وخياركُم خياركُم لنِسائهِم خلُقًا 

صلَّى اللَّـه علَيـه   _ اللَّه  سمعت رسولَ: قَالَت  -رضي اللَّه عنها  -وعن عائشةَ   
 لَّمسقُولُ_ ومِ : " يمِ الْقَائائةَ الصجرد هلُقنِ خسبِح رِكدلَي نمؤ١٧٩"  إِنَّ الْم. 

بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ ، فعن أَنس بن _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
 كالقَالَ -رضي اهللا عنه  –م  :  ولِ اللَّـهسر دذُ بِيأْخلَت ةيندلِ الْماِء أَهإِم نةُ مالْأَم تإِنْ كَان

 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ اَءتثُ شيح بِه قطَلن١٨٠فَت. 
   بِيالن تمدسٍ قَالَ خأَن نوع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ_ صس رشـي  عا قَالَ لفَم ، ني

_ ه أُف قَطُّ ، وما قَالَ لشيٍء صنعته لم صنعته ولَا لشيٍء تركْته لم تركْته ، وكَانَ رسولُ اللَّ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَا_ صا قَطُّ وزخ تسسلَا ملُقًا ، واسِ خنِ النسأَح نئًا   مـيلَا شا ورِيرح

 ولِ اللَّهسر كَف نم نكَانَ أَلْي _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها _ صطْرلَا عكًا قَطُّ وسم تمملَا شو ،
ولِ اللَّهسقِ ررع نم بكَانَ أَطْي _  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه١٨١_ ص. 

  ةريرأَبِي ه نقَالَ  -رضي اهللا عنه  – وع :  لَـهاونفَت ، جِدسي الْمالَ ففَب ابِيرأَع قَام
 بِيالن مفَقَالَ لَه ، اسالن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ " :  ـنلًا مجس هلولَى برِيقُوا عهو وهعد

ا بماٍء فَإِنم نا موبذَن اٍء أَوم رِينسعثُوا معبت لَمو رِينسيم مثْت١٨٢" ع. 
 :ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ حسن اخللق 

 .أن حسن اخللق من كمال اإلميان وحسن اإلسالم  -١
 .أن أفضل ما يقرب العبد إىل اهللا هو حسن اخللق  -٢
والقرب منه يـوم  _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن حسن اخللق سبب يف حب رسول اهللا  -٣

 .القيامة 
 :ومن املضامني التربوية املتفرعة من مضمون حسن اخللق األيت  

                                                
 .   ١/١٨٩٥،  ١١٦٢ رقم احلديث ، مصدر سابق  ،سنن الترمذي، الترمذي ١٧٨
 . ١/١٧١٦،  ٤٧٩٨ رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،سنن أيب داود،السجستاين ١٧٩
 . ١/٦٠٢،  ٦٠٧٢رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٨٠
 . ١/١٩٩١،  ٢٠١٥ رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،ن الترمذيسن، الترمذي  ١٨١
 . ١/٣٨،  ٢٢٠رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٨٢



 ٨٧

 : األمانة   :أوالً 
اَألمانُ واَألمانةُ مبعىن وقد أَمنت فأَنا أَمن وآمنت غريي من ) أمن (  األمانة لغةقال ابن منظور

ضد نن واَألمان واَألميانة اَألماخل اخليانة َألنـه   اخلوف واَألمانةُ ضد نةُ نقيضواَألمانةُ واَألم
 .١٨٣يؤمن أَذاه وقد أَمنه وأَمنه وأْتمنه واتمنه عن ثعلب 

كل ما افترض اهللا على العباد فهو أمانة ، كالصـالة ،  :( األمانة يف االصطالح هي 
كل ما يؤمتن عليه مـن أمـوال   : وقال يف موضع آخر والزكاة ، والصيام ، وأداء الدين ، 

 .)١٨٤  وحرم وأسرار فهو أمانة
بني التجار ، وحتدث الناس  –رضي اهللا عنها  –ولقد ذاع صيت أم املؤمنني خدجية 

فكانت طريقتها هي اختيار أناس يتاجرون يف ماهلا بعقد بينها (عن سريا وجتارا املباركة ؛ 
وحنو ذلك ، .. بح مقسوماً بربح حبصص شائعة ، كالربع أو الثمن وبينهم على أن يكون الر

جتارا مباركـة    –رضي اهللا عنها  –، فكانت  وإذا خسرت تكون اخلسارة عليها وحدها
تعود على السيدة خدجية باملال الوفري، واخلري الكثري، فكانت تتمتع بشهرة عظيمة يف البالد 

لعراق واليمن ؛ وذلك حلسن معاملتها ملن وكلتهم علـى  اليت تصل إليها جتارا يف الشام وا
 .أمواهلا ، وجلودة مبيعاا

وكانت قوافلها اليت تصل إىل آالف من اجلمال تنقل التجارة إىل أسواق اهلند واليمن 
وبالد فارس ؛ فيقبل األغنياء عليها ، بل لقد كان للسيدة خدجيـة عمـال مـن الـروم ،     

فهذا إن دل يدل على ، ) ١٨٥واحلرية ، ويف عاصمة كسرى والغساسنة ، والفرس يف دمشق
 .عظم أمانتها وإخالصها يف جتارا، وابتعادها عن الغش والتطفيف 

واستأجرته بسقب يدفعه إليه غالمها ميسرة ، فرأى ميسـرة إذا  " كذلك يف رواية 
ن رسول اهللا رجع من سفره من ميينه وخلفه الربكة يف سفره ، والزيادة يف الربح ، وما رآه م

فأرنيه ؛ فلما أقبلت العري أشار إليه وإذا كسحابة تظله : ، قالت _ صلى اهللا عليه وسلم _ 

                                                
 . ٢٢-١٣/٢١، مصدر سابق ، لسان العرب ،  ابن منظور١٨٣
 . ١٨٦ - ١٧٦ ،مصدر سابق ، الكليات ، الكفوي  ١٨٤
، دار االعتصام ، القاهرة ، ت خويلد املثل األعلى لنساء العاملني خدجية بنأم املؤمنني :إبراهيم حممد حسن ، اجلمل  ١٨٥

    م١٩٨٧



 ٨٨

يف    –رضي اهللا عنـها   –و فهذا يدل على أمانتها١٨٦"وتسري معه ، فأمرت به بسقب آخر 
 .دفع األجرة لألجري 

لِ الْكتابِ مـن إِنْ تأْمنـه   ومن أَه ﴿: وقد أقر اإلسالم هذا املبدأ وحث عليه ، قال تعاىل 
ائما ذَلك بِأَنهم بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَ

آل : سـورة  ( ﴾  ى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَقَالُوا لَيس علَينا في الْأُميني سبِيلٌ ويقُولُونَ علَ
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَـى أَهلهـا وإِذَا    ﴿: ويقول أيضاً،  ) ٧٥ ، آيةعمران

 ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَما حريصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ﴾ )
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ   ﴿: ويقول كذلك ،  ) ٥٨ ، آية النساء: سورة 

 )٧٢(لُومـا جهولًـا   والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَ
   نِنيمـؤلَـى الْمع اللَّـه وبتيو رِكَاتشالْمو نيرِكشالْمو قَاتافنالْمو نيقافنالْم اللَّه ذِّبعيل 

 .  ) ٧٣- ٧٢: آية األحزاب ، : سورة (  ﴾ والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
األمانة واالتصاف ا ، فعن أَبِي  على_ لى اهللا عليه وسلم ص_ وقد حث الرسول 

 بِيالن نةَ عريره _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقِ ثَلَاثٌ  " قَالَ_ صافنةُ الْمآي :  ، ثَ كَـذَبدإِذَا ح
 .١٨٧ "  وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا اؤتمن خانَ

أَخبره قَالَ _ رضي اللَّه عنهما _ أن عبد اللَّه بن عباسٍ : بن عبد اهللا وعن عبيد اهللا 
 :قْلَ قَالَ لَهرانَ أَنَّ هفْيو سنِي أَبربأَخ: "   ـلَاةبِالص كُمرأَم هأَن تمعفَز كُمرأْماذَا يم كأَلْتس

الْوو فَافالْعقِ ودالصوبِيفَةُ نص هذهقَالَ و ةاناِء الْأَمأَدو ده١٨٨"فَاِء بِالْع.  
_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم_ قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ _ رضي اهللا عنه _ عن أَبِي هريرةَ و

" : كانخ نم نخلَا تو كنمائْت نةَ إِلَى مانالْأَم ١٨٩ " أَد . 

                                                
 . ٤٢١/ ٢، مصدر سابق ، تاريخ الطربي، الطربي ١٨٦
صحيح ، النيسابوري.  ١/١٩،  ٣٣رقم احلديث  يف البخاري ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٨٧

 . ١/٧٦٢، ٥٩رقم احلديث يف مسلم  مسلم
صحيح ، النيسابوري . ١/٢٧٠،  ٢٦٨١رقم احلديث  يف البخاري ، مصدر سابق ، حيح البخاريص، البخاري  ١٨٨

 . ١/١١٠٧، ١٧٧٣رقم احلديث يف مسلم  مسلم
 . ١/١٦١٨، ٣٥٣٥رقم احلديث  ،مصدر سابق،  سنن أيب داود،السجستاين١٨٩
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فعن أَبا أُميةَ :   بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ_ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
 ـرشعا ما ؛ قَالَ يشٍ كُلّهيقُر نذٌ أَسائكَانَ عومٍ ، وزخنِ مرِ بمنِ عب اللّه دبنِ عب ةريغالْم نب 

ما تختلفُونَ فيه أَولَ من يدخلُ من بابِ هذَا الْمسجِد يقْضي بينكُم قُريشٍ ، اجعلُوا بينكُم في
هذَا : فَكَانَ أَولَ داخلٍ علَيهِم رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم فَلَما رأَوه قَالُوا . فيه فَفَعلُوا 

حذَا ما ، هينضر نيقَالَ الْأَم ربالْخ وهربأَخو هِمى إلَيهتا ان؛ فَلَم دم _لّمسو هلَيع لّى اللّهص  _
حيـة  هلُم إلَي ثَوبا ، فَأُتي بِه فَأَخذَ الركْن فَوضعه فيه بِيده ، ثُم قَالَ لتأْخذَ كُلّ قَبِيلَة بِنا : "

بِ ، ثُمالثّو نلُوا  ما ، فَفَعيعمج وهفَعـى  : ارنب ثُم هدبِي وه هعضو هعضوم وا بِهلَغى إذَا بتح
 هلَي١٩٠ "ع . 

   يدعأَبِي س نوع _ هنع اللَّه يضقَالَ _ ر : يلثَ ععب _ هنع اللَّه يضر _ بِيإِلَى الن
الْأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الْحنظَلي ، ثُـم  : بِذُهيبة فَقَسمها بين الْأَربعة _ يه وسلَّم صلَّى اللَّه علَ_ 

ةَ بلْقَمعانَ وهبنِي نب دأَح ثُم ، يالطَّائ ديزو ، ارِيرٍ الْفَزدنِ بةَ بنييعو ، يعاشجلَاثَـةَ  الْمنِ ع
وقَالُوا الْع ، ارصالْأَنو شيقُر تبضلَابٍ ، فَغنِي كب دأَح ثُم ، رِيام : دجلِ نأَه يدادني صطعي

كَثُّ  إِنما أَتأَلَّفُهم ؛ فَأَقْبلَ رجلٌ غَائر الْعينينِ مشرِف الْوجنتينِ ناتئُ الْجبِنيِ: ، ويدعنا ، قَالَ 
من يطع اللَّه إِذَا عصيت أَيأْمننِي اللَّه علَى : اتقِ اللَّه يا محمد ، فَقَالَ : اللِّحية محلُوق فَقَالَ 

 هعن؛ فَم يدلالْو نب دالخ هِسبأَح لَهلٌ قَتجر أَلَهونِي ، فَسنأْمضِ فَلَا تلِ الْأَرلَّى قَالَ أَها وفَلَم " :
  ـنقُونَ مرمي مهاجِرنح اوِزجآنَ لَا يُءونَ الْقُرقْرا يمذَا قَوبِ هقي عف ذَا أَوه ئئْضض نإِنَّ م

ن لَئن أَنـا أَدركْـتهم   الدينِ مروق السهمِ من الرمية يقْتلُونَ أَهلَ الْإِسلَامِ ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَا
 ادلَ عقَت مهلَن١٩١"لَأَقْت . 

 ةَ قَالَتشائع نوع : ولِ اللَّهسلَى ركَانَ ع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ انطْرِيق انبثَو
زب مفَقَد ، هلَيثَقُلَا ع رِقفَع دفَكَانَ إِذَا قَع يظَانغَل  ثْتعب لَو فَقُلْت ، يودهالْي فُلَانامِ لالش نم

قَد علمت ما يرِيد إِنما يرِيد أَنْ : إِلَيه فَاشتريت منه ثَوبينِ إِلَى الْميسرة ، فَأَرسلَ إِلَيه ؛ فَقَالَ 

                                                
الرئاسـة  ، الريـاض  ، ٢ط، _ صلى اهللا عليه وسلم _ خمتصر سرية الرسول ، حممد بن عبد الوهاب ، التميمي  ١٩٠

 .  ٦٩ص  ، هـ ١٤٢٣، العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
، النيسابوري.  ٣٣٦/ ١،  ٣٣٤٣رقم احلديث  يف البخاري ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٩١

 . ٩٣٨/  ١،  ١٠٦٤رقم احلديث يف مسلم   صحيح مسلم
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سي ، فَقَالَ رماهربِد ي أَوالبِم بذْهي ولُ اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ :"  ملع قَد كَذَب
 ةانلْأَمل ماهآدو لَّهل مقَاهأَت ني م١٩٢"أَن. 

 :من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ األمانة
 .أن األمني حيبه اهللا وحيبه الناس -١
 ..والعرض واملال والروحباألمانة حتفظ الدين  -٢
 . األمانة دليل كمال اإلميان وحسن اإلسالم     -٣
 :اإلنفاق : ثانياً

رجـل  : وقال اجلـوهري .١٩٣ أنفق ينفق إنفاقاً فهو منفق: مصدر أنفق، يقال: اإلنفاق لغة
 .١٩٤منفاق أي كثري النفقة

 . ١٩٥  هو إخراج املال الطيب يف الطاعات واملباحات: اإلنفاق يف االصطالح 
أصحابه بعد _ صلى اهللا عليه وسلم _ إن اهلجرة إىل احلبشة اليت أمر ا رسول اهللا 

أن أصام العذاب الشديد من قبل املشركني ، كانت حتتاج إىل أموال ، وما كان ميتلـك  
فلو اطلعنا على قائمة املهاجرين إىل احلبشة ، لوجدنا من بينـهم  (مجيع املهاجرين األموال ؛ 

 ).١٩٦ وغريهم –رضي اهللا عنه  –عمار بن ياسر ، وعبد اهللا ابن مسعود :  فقراء ، مثل
الذين هـاجرا إىل  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وليس من املعقول أن يترك رسول اهللا 

بـل  ، احلبشة ، رغم كون أكثرهم من الفقراء والضعفاء بدون أن يساعدهم يف نفقة السفر 
رضي اهللا _ فقة السفر من أمواله وأموال خدجية ساعدهم يف ن_ صلى اهللا عليه وسلم _ إنه 

 . _ عنها 
يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُـلْ    ﴿: وقد أقر اإلسالم هذا املبدأ وحث عليه ، قال تعاىل 

وما تفْعلُوا من خيرٍ  ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِني والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ السبِيلِ
 ﴾ يملع بِه وقال أيضاً  ) ٢١٥: البقرة ، آية : سورة (فَإِنَّ اللَّه ، : مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ ﴿

                                                
 . ١/١٩٠٢،  ١٢١٣ احلديث  رقم مصدر سابق،، سنن الترمذي، الترمذي  ١٩٢
 )٨/٤٥٠٨: (مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور ١٩٣
 ١/١٥٦٠،مصدر سابق، الصحاح ، اجلوهري  ١٩٤
 . ٢/٥١٤، هـ ١٤٠٧، دار الريان ، القاهرة ، دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ، جمد بن عالن ،الصديقي  ١٩٥
 . ٢٠٤/ ١،  مصدر سابقأنساب األشراف،  ١٩٦
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( هم يحزنـونَ ﴾   بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا
﴿ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ وما : ، وقال أيضاً  ) ٢٧٤: البقرة ، آية : سورة 

 ﴾ يملع بِه ٍء فَإِنَّ اللَّهيش نقُوا مفن٩٢آل عمران ، آية : سورة ( ت ( . 
رضـي  _ اإلنفاق ، فعن عائشةَ  على_ صلى اهللا عليه وسلم _ ولقد حث الرسول 

إِذَا أَنفَقَت الْمرأَةُ مـن   " :_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَت _  اللَّه عنها
أَجره بِما كَسب ، وللْخازِن طَعامِ بيتها غَير مفِْسدة كَانَ لَها أَجرها بِما أَنفَقَت ، ولزوجِها 

 . ١٩٧" مثْلُ ذَلك لَا ينقُص بعضهم أَجر بعضٍ شيئًا
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ أَنَّ رسولَ اللَّه_ رضي اللَّه عنهما _ عن عبد اللَّه بنِ عمر و  

رِ وذَكَر الصدقَةَ والتعفُّف والْمسأَلَةَ الْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى ، وهو علَى الْمنب "، قَالَ_
يا رسـولَ  : قُلْت : ، وعن أُم سلَمةَ قَالَت  ١٩٨"فَالْيد الْعلْيا هي الْمنفقَةُ والسفْلَى هي السائلَةُ

ري أَجلْ له اللَّه   ـما همكَذَا ، إِنهكَذَا وه هِمارِكَتبِت تلَسو هِملَيع قفةَ أُنلَمنِي أَبِي سي بف
 .١٩٩  " نعم لَك فيهِم أَجر ما أَنفَقْت علَيهِم: " بنِي ، فَقَالَ

ن جبير بن فع:  بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ_ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
ومعه الناس مقْفلَه _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ بينما هو يِسري مع رسولِ اللَّه : مطْعمٍ أنه قال 

؛ فَو اَءهرِد فَتطفَخ ، ةرمإِلَى س وهطَرى اضتح هأَلُونسي اسالن قَهلنٍ فَعينح نم بِيالن قَف _
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ_ ص  " : هتما لَقَسمعن اهضالْع هذه ددي عكَانَ ل ي لَوائطُونِي رِدأَع

 .٢٠٠"بينكُم ثُم لَا تجِدونِي بخيلًا ولَا كَذُوبا ولَا جبانا 
فَتحِ ( غَزوةَ الْفَتحِ _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ا رسولُ اللَّه غَز " وعن ابنِ شهابٍ قَالَ  

بِمن معه من الْمسـلمني فَـاقْتتلُوا   _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ، ثُم خرج رسولُ اللَّه ) مكَّةَ 
الْمو هيند اللَّه رصنٍ ؛ فَنينبِح ولُ اللَّهسطَى رأَعو ، نيملس _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _  ـذئموي

                                                
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري.  ١/١٤٧،  ١٤٢٥رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، ي البخار  ١٩٧

 . ١/٩٣١،  ١٠٢٤احلديث يف مسلم 
رقم   صحيح مسلم، النيسابوري . ١/١٤٧،  ١٤٢٩رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ١٩٨

 . ١/٩٣٣،  ١٠٣٣احلديث 
 . ٩٢٨/ ١،  ١٠٠١رقم احلديث ، سابق  مصدر، صحيح مسلم، النيسابوري ١٩٩
 . ١/٢٨٨،  ٢٨٢٠رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٠٠
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حـدثَنِي سـعيد بـن    : صفْوانَ بن أُميةَ مائَةً من النعمِ ، ثُم مائَةً ثُم مائَةً ، قَالَ ابن شهابٍ 
مـا  _ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ ه لَقَد أَعطَانِي رسولُ اللَّه واللَّ: الْمسيبِ أَنَّ صفْوانَ قَالَ 

 اسِ إِلَيالن بلَأَح هى إِنتينِي حطعي رِحا بفَم اسِ إِلَيالن ضغلَأَب هإِنطَانِي و٢٠١" أَع.  
علَى الْإِسلَامِ شيئًا _ لَّى اللَّه علَيه وسلَّم ص_ ما سئلَ رسولُ اللَّه  : " عن أَنسٍ قَالَو

يـا قَـومِ   : فَجاَءه رجلٌ فَأَعطَاه غَنما بين جبلَينِ فَرجع إِلَى قَومه ، فَقَالَ : إِلَّا أَعطَاه ، قَالَ 
 . ٢٠٢" اقَةَأَسلموا فَإِنَّ محمدا يعطي عطَاَء من لَا يخشى الْفَ

 :ومن أبرز الثمرات اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ اإلنفاق  
 .سبب احملبة هللا عز وجل وحمبة اخللق  -١
 . سبب بركة املال ومنائه  -٢
 . وقاية لإلنسان من املصائب  -٣
 . جيعل لصاحبه مكانة اجتماعية مرموقة  -٤
 :اإليثار    -:  ثالثاً

وآثَره أَكرمه ورجل أَثري مكني إيثاراً مبعىن فضله وقدمه  اإليثار مصدر قوهلم آثره عليه يؤثره
مكْرم واجلمع أُثَراُء واُألنثى أَثرية وآثَره عليه فضله ويف الترتيل لقد آثرك اهللا علينا وأَثـر أَن  
 يفعل كذا أَثَراً وأَثَر وآثَر كله فَضل وقَدم وآثَرت فالناً على نفسي من اِإليثـار اَألصـمعي  
آثَرتك إِيثاراً أَي فَضلْتك وفالن أَثري عند فالن وذُو أُثْرة إِذا كان خاصاً ويقال قد أَخذه بال 
أَثَرة وبِال إِثْرة وبال استئثارٍ أَي مل يستأْثر على غريه ومل يأْخذ اَألجود وقال احلطيئـة ميـدح    

لكن َألنفُِسهِم كانت ا اِإلثَـر أَي اخليـرةُ   عمر رضي اهللا عنه ما آثَروك ا إِذ قَدموك هلا 
٢٠٣.واِإليثار 

تقدمي الغري على النفس يف حظوظهـا الدنيويـة ؛   : و قد عرف القرطيب اإليثار بأنه 
 رغبة يف احلظوظ الدينية ، وذلك ينشأ عن قوة اليقني وتوكيد احملبة ، والصرب على املشـقة 

٢٠٤. 
                                                

 . ١٢١٣/ ١،  ٢٣١٣رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح مسلم، النيسابوري ٢٠١
 .، ١/١٢٣. ٢٣١٢رقم احلديث، مصدر سابق ، صحيح مسلم، النيسابوري ٢٠٢
 ).١/٢٦(صدر سابق  م، لسان العرب،  ابن منظور  ٢٠٣
 . ١٨/٢٦، دار الشعب ، القاهرة ، اجلامع ألحكام القرآن ،  ابو عبد اهللا حممد بن امحد ،القرطيب ٢٠٤



 ٩٣

 :اإليثار ، هي وقد ذكر ابن القيم أن درجات 
 .  أن تؤثر اخللق على نفسك فيما ال خيرم عليك ديناً -
 .إيثار رضا اهللا على رضا غريه ، وإن عظمت فيه احملن  -
 .٢٠٥ أن تنسب إيثارك إىل اهللا دون نفسك - 

ويقينها بنصر اهللا ، وما تعلمه من صدق  -رضي اهللا عنها –إن إميان السيدة خدجية 
جتعلها يف استعداد للتضحية واإليثار من أجل رسـول  _ عليه وسلم صلى اهللا _ رسول اهللا 

 . وبكل ما أتاها اهللا من قوة _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا 
فلقد قررت منذ اللحظة األوىل أن تتبع اهلدى ، ووقفت يف سبيل نصرة احلق بكل ما 

سالة رب األرض أوتيت من قوة ، وهيأت لزوجها اجلو الذي يساعده على التأمل ، وتلقي ر
والسماء يف إيثار وتضحية نادرة ، فكانت تتحمل بعده عنها وعن أبنائها األيام الطوال دون 

صـلى  _ أن تتضجر أو تتسخط ، بل كانت راضية بذلك كل الرضا يف سبيل حتقيق رغبته 
 . هذا قبل البعثة فضال عما بعدها_ ، اهللا عليه وسلم 

كانت أمنوذجا فريداً للمثـل   –اهللا عنها  رضي –من هنا نلحظ أن السيدة خدجية 
األعلى يف التضحية ، ففي سنوات احلصار الغاشم على بين هاشم ، وقفت إىل جوار زوجها 
يف أحلك أوقات احملنة، وأعظم أيام الشدة ، تصربه على احتمال أقوى ألوان األذى بعـد أن  

                                                
 :اإليثار على درجات: رمحه اهللا  –قال ابن القيم  ٢٠٥

يعين أن : اً أن تؤثر اخللق على نفسك فيما ال خيرم عليك ديناً ، وال يقطع عليك طريقاً ، وال يفسد عليك وقت: األوىل
 .تقدمهم على نفسك يف مصاحلهم ، مثل أن تطعمهم وجتوع 

إيثار رضا اهللا على رضا غريه وإن عظمت فيه احملن وثقلت فيه املؤن وضعف عنه الطول والبدن ، وإيثار رضـا  : الثانية
 .هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ، ولو أغضب اخللق : على غريه  –عز وجل  –اهللا 

رضا الناس غاية ال تدرك ، فعليك مبا فيه صالح نفسك فالزمه ، ومعلوم أنه ال صـالح  :  -رمحه اهللا  –فعي قال الشا
 : للنفس إال بإيثار رضا را وموالها على غريه ، ولقد أحسن من قال

 وليتك ترضى واألنام غضـاب   فليتك حتلو واحليــاة مريـرة 
  العاملني خــرابوبيين وبني   وليت الذي بيين وبينك عامـر 
 وكل الذي فوق التراب تراب    إذا صح منك الود فالكل هني 

أن تنسب إيثارك إىل اهللا دون نفسك ، وأنه هو الذي تفرد باإليثار ال أنت ، فكأنك سلمت اإليثار إليه ، فإذا : الثالثة
مـدارج  . (ذ هـو املعطـي حقيقـة    آثرت غريك بشيء ؛ فإن الذي آثره هو احلق ال أنت فهو املؤثر على احلقيقة ، إ

 . )  ٥٧٦-٥٧٥ص ،  مصدر سابقالسالكني ، 



 ٩٤

ه وقومه من مكة إىل وأصحاب_ صلى اهللا عليه وسلم _ عزمت قريش على إخراج الرسول 
أحد شعاا ، وكتبوا صحيفة يف ذلك وعلقوها يف جوف الكعبة ، واتفقوا فيها علـى أن ال  
يتعاملوا معهم ببيع أو شراء ، أو أي نوع من أنواع املعاملة ، كما منعـوا عنـهم الطعـام    
والشراب ، حىت ساءت حالتهم وجلأوا إىل أكل األوراق واجللود ، وضـعفت األبـدان ،   

مرضت ، وعجز كثري منها عن املقاومة ؛ فاستسلم للموت ، ويصف ابن سعد حـاهلم ،  و
 " .٢٠٦ حىت كان يسمع أصوات صبيام يتضاغون من وراء الشعب من اجلوع: " بقوله 

يف ذلك املوقف العصـيب  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وظلت أم املؤمنني مع احلبيب 
تشاركه حتمل األذى ، وحتملت شدة اجلوع تتحمل الصعاب من أجله ، وتشد من أزره ، و

والعطش مستهينة بذلك كله ، حمتسبة ذلك عند اهللا ، ومل جتزع ملا أصاا بل بذلت من ماهلا 
 .ما يعجز كثري من األثرياء عن إنفاقه ، فقد وضعت مجيع ماهلا يف خدمة املسلمني 

ان عدد احملصورين خري عون هلم يف هذه األزمة ، وك -رضي اهللا عنها –وكان ماهلا 
رضي  –يف الشعب كبرياً ، وهذا العدد حيتاج إىل طعام ومؤونة ، فكان مال السيدة خدجية 

أن السيدة خدجية : " يف خدمة اإلسالم واملسلمني ؛ فقد ذكرت بعض الروايات  –اهللا عنها 
ول كان هلا مال كثري أنفقته يف الشعب ، كذلك فعل أبو طالب والرس –رضي اهللا عنها  –
 ". ٢٠٧ حىت وصلوا حد الفقر والفاقة_ صلى اهللا عليه وسلم _ 

وقد أمجع علماء السرية أنه مل يوجد مثلها قط يف هذا املضمار، كما أـا أوفـت   
واملسلمني بال منازع ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ وكفت يف تقدمي املساعدات املعنوية للنيب 

واجلاه والعز والراحة ، وآثرت وارتضـت   وساندت الدعوة بنفسها وبدا ، وتركت الغىن
الفقر واحلرمان ، وتركت مكانتها يف أسرا ، ودخلت مع بين هاشـم يف شـعبهم ؛ إذ مل   
تكن هذه األشياء مها ، فقد أثرت اآلجل على العاجل ، وبدلت وضـحت لنصـرة اهللا   

 .ورسوله رغم ما كلفها ذلك من مشاق 
﴿ والَّذين تبوُءوا الدار والْإِميانَ : يه ، قال تعاىل وقد أقر اإلسالم هذا املبدأ وحث عل

 من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَـى 

                                                
  .  ٨٦، ص  ٣ابن كثري ، البداية والنهاية ، مصدر سابق ، ج ٢٠٦
 . ٣/٨٨ابن كثري ، البداية والنهاية ، مصدر سابق ،  ٢٠٧



 ٩٥

ن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِمونَ ﴾ أَنحفْلالْم مه كفَأُولَئ سـورة  ( فِْسه :
فَـإِنَّ   )٣٨(وَآثَر الْحياةَ الـدنيا   )٣٧(﴿ فَأَما من طَغى : ، وقال أيضاً  ) ٩: احلشر ، آية 

 . ) ٣٨ -٣٧: النازعات ، آية : سورة ( الْجحيم هي الْمأْوى ﴾ 
:  على اإليثار يف أحاديث كثرية ، منها  _صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 

فَبعثَ إِلَى _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ أَنَّ رجلًا أَتى النبِي _ رضي اللَّه عنه _ عن أَبِي هريرةَ 
 ولُ اللَّهساُء ، فَقَالَ را إِلَّا الْمنعا مم فَقُلْن ، هائلَّى ا_ نِسص لَّمسو هلَيع للَّه _ " : أَو مضي نم

أَكْرِمـي ضـيف   : أَنا ، فَانطَلَق بِه إِلَى امرأَته ، فَقَالَ : يضيف هذَا فَقَالَ رجلٌ من الْأَنصارِ 
 ولِ اللَّهسر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ا إِلَّ: فَقَالَتندنا عانِي ، فَقَالَ ميبص ـي  : ا قُوتئيه

طَعامك ، وأَصبِحي سراجك ، ونومي صـبيانك إِذَا أَرادوا عشـاًء ؛ فَهيـأَت طَعامهـا ،     
أَته ، فَجعلَـا  وأَصبحت سراجها ، ونومت صبيانها ، ثُم قَامت كَأَنها تصلح سراجها فَأَطْفَ

 ولِ اللَّهسا إِلَى رغَد حبا أَصنِ ، فَلَميا طَاوِياتفَب أْكُلَانا يمهأَن انِهرِيي _  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
ؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم وي ﴿، فَأَنزلَ اللَّه " ضحك اللَّه اللَّيلَةَ أَو عجِب من فَعالكُما : فَقَالَ _ 

 .٢٠٨ ﴾ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
جاَءتنِي مسكينةٌ تحملُ ابنتينِ لَهـا ،  : أَنها قَالَت _ رضي اهللا عنها _ وعن عائشةَ 

ا ثَلَاثَ تهتما ، فَأَطْعأْكُلَهتةً لرما تيهإِلَى ف تفَعرةً ، ورما تمهنم ةداحكُلَّ و طَتفَأَع ، اترم
نها ؛ فَاستطْعمتها ابنتاها فَشقَّت التمرةَ الَّتي كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما ، فَـأَعجبنِي شـأْ  

إِنَّ اللَّه قَد أَوجـب  : " فَقَالَ _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ذي صنعت لرسولِ اللَّه فَذَكَرت الَّ
 .٢٠٩"لَها بِها الْجنةَ أَو أَعتقَها بِها من النارِ 

عـن أَبِـي   بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ ؛ ف_ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
رةَ هروعِ :يالْج نضِ ملَى الْأَري عبِكَبِد دمتلَأَع تإِنْ كُن وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ قُولُ أَاللَّهكَانَ ي

، وإِنْ كُنت لَأَشد الْحجر علَى بطْنِي من الْجوعِ ، ولَقَد قَعدت يوما علَى طَـرِيقهِم الَّـذي   
ـ يخرجو م نَ منه ، فَمر أَبو بكْرٍ فَسأَلْته عن آية من كتابِ اللَّه ما سأَلْته إِلَّا ليشبِعنِي فَمر ولَ

م يفْعـلْ ،  لَيفْعلْ ، ثُم مر بِي عمر فَسأَلْته عن آية من كتابِ اللَّه ما سأَلْته إِلَّا ليشبِعنِي فَمر فَ
                                                

رقم  سلمصحيح م، النيسابوري ، ١/٣٧٨،  ٣٧٩٨رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٠٨
 .  ١/١١٦٥، ٢٠٥٤احلديث 

 . ١/١٢٦٧،  ٢٦٣٠رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح مسلم، النيسابوري ٢٠٩



 ٩٦

فَتبسم حني رآنِي وعرف ما في نفِْسي وما _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ثُم مر بِي أَبو الْقَاسمِ 
عتـه ،  الْحق ومضى فَتبِ: لَبيك يا رسولَ اللَّه ، قَالَ : يا أَبا هر قُلْت : " في وجهِي ثُم قَالَ 

: من أَين هذَا اللَّبن ، قَالُوا : فَدخلَ فَاستأْذَنَ ، فَأَذنَ لي ؛ فَدخلَ فَوجد لَبنا في قَدحٍ ، فَقَالَ 
إِلَى أَهلِ  الْحق: لَبيك يا رسولَ اللَّه ، قَالَ : أَبا هر ، قُلْت : أَهداه لَك فُلَانٌ أَو فُلَانةُ ، قَالَ 

وأَهلُ الصفَّة أَضياف الْإِسلَامِ ، لَا يأْوونَ إِلَى أَهلٍ ولَا مالٍ ولَا علَى : الصفَّة فَادعهم لي ، قَالَ 
هتإِذَا أَتئًا ، ويا شهنلْ ماونتي لَمو ، هِما إِلَيثَ بِهعقَةٌ بدص هتإِذَا أَت دأَح   ، هِملَ إِلَـيسةٌ أَريده

 تكُن ، فَّةلِ الصي أَهف نذَا اللَّبا همو ؛ فَقُلْت كاَءنِي ذَلا ، فَسيهف مكَهرأَشا وهنم ابأَصو
ي فَكُنت أَنا أُعطيهِم ، وما أَحق أَنا أَنْ أُصيب من هذَا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها ، فَإِذَا جاَء أَمرنِ

 هولسر ةطَاعو اللَّه ةطَاع نم كُني لَمنِ ، وذَا اللَّبه ننِي ملُغبى أَنْ يسع _   ـهلَيع لَّى اللَّـهص
 لَّمسو _نَ لَهوا فَأَذأْذَنتلُوا فَاسفَأَقْب مهتوعفَد مهتيفَأَت ، دب ، تيالْب نم مهسالجذُوا مأَخو ، م

فَأَخذْت الْقَدح ، : خذْ فَأَعطهِم ، قَالَ : لَبيك يا رسولَ اللَّه ، قَالَ: يا أَبا هر ، قُلْت : قَالَ 
قَدح ، فَأُعطيه الرجلَ فَيشـرب  فَجعلْت أُعطيه الرجلَ فَيشرب حتى يروى ، ثُم يرد علَي الْ

هتى انتح ، حالْقَد لَيع دري ى ، ثُمورى يتح برشفَي حالْقَد لَيع دري ى ، ثُمورى يتح  ـتي
 بِيإِلَى الن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلُّ_ ص مالْقَو وِير قَدو هدلَى يع هعضفَو حذَ الْقَدفَأَخ ، مه

لَبيك يا رسولَ اللَّه ، قَالَ ، بقيت أَنـا وأَنـت،   : أَبا هر ، قُلْت :  فَنظَر إِلَي فَتبسم ، فَقَالَ 
 قَالَ : قُلْت ، ولَ اللَّهسا ري قْتدص :تدفَقَع ، برفَاش دفَقَـالَ   اقْع ، ترِبفَش :  بـراش

لَا والَّذي بعثَك بِالْحق ما أَجِد لَه مسـلَكًا ،  : اشرب حتى قُلْت : فَشرِبت، فَما زالَ يقُولُ 
 . ٢١٠" فَأَرِنِي فَأَعطَيته الْقَدح ، فَحمد اللَّه وسمى وشرِب الْفَضلَةَ : قَالَ 

نقَالَ  وع ، دعنِ سلِ بهس " : بِيأَةٌ إِلَى النرام اَءتج _   ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص _
هي : هي الشملَةُ ، فَقَالَ سهلٌ : أَتدرونَ ما الْبردةُ ، فَقَالَ الْقَوم : بِبردة ، فَقَالَ سهلٌ للْقَومِ 

_ يا رسولَ اللَّه، أَكْسوك هذه ، فَأَخـذَها النبِـي   : فيها حاشيتها ، فَقَالَت  شملَةٌ منسوجةٌ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ _ ص ، ةابحالص نلٌ مجر هلَيا عآها فَرها ، فَلَبِسها إِلَياجتحـا  : مي

ا أَحم ، ولَ اللَّهسر هذه نا، فَقَالَ !! سنِيهفَاكْس ، : بِيالن ا قَامفَلَم ، معن _  ـهلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسقَالُوا _ و ، هابحأَص هلَام : بِيالن تأَير نيح تنسا أَحم _   ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص _

                                                
 . ١/٦٣٥،  ٦٤٥٢رقم احلديث  ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢١٠



 ٩٧

ها إِلَياجتحا مذَهفَقَـالَ    أَخ ، ـهعنمئًا فَيـيأَلُ شسلَا ي هأَن فْترع قَدا ، واهإِي هأَلْتس ا ، ثُم :
 بِيا النهلَبِس نيا حهكَترب توجر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها _ صيهف لِّي أُكَفَّن٢١١" لَع . 

 :ا املسلم عند تطبيق مبدأ اإليثار من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيه
 .أنه طريق موصل إىل حمبة اهللا ورضوانه  -١
 .كما أنه دليل كمال اإلميان ، وحسن اإلسالم  -٢
 .حصول األلفة واحملبة بني الناس  -٣

 .دليل علو اهلمة ، والبعد عن صفة األثرة الذميمة   -٤                    
 :التفاؤل  : رابعاً 

الطِّيرة واجلمع فُؤول وقال اجلوهري اجلمع أَفْؤل وأَنشد للكميت  الفأْل ضد) فأل ( 
وال أَسأَلُ الطَّري عما تقول وال تتخالَجين اَألفْؤل وتفاءلْت به وتفأْل به قال ابن اَألثري يقـال  
 تفاءلْت بكذا وتفأْلت على التخفيف والقلْب قال وقد أُولع الناس بترك مهزه ختفيفاً والفَـأْل 
أَن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول يا سالم أَو يكون طالب ضالَّة فيسمع آخر يقول 
يا واجِد فيقول تفاءلْت بكذا ويتوجه له يف ظنه كما مسع أَنه يربأُ من مرضه أَو جيد ضـالَّته  

رة والطِّيرالفَأْل ويكره الطِّي ة ضد الفَأْل وهي ويف احلديث أَنه صلى اهللا عليه وسلم كان حيب
فيما يكره كالفَأْل فيما يستحب والطِّرية ال تكون إِال فيما يسوء والفَأْل يكون فيما حيسـن  

 ٢١٢وفيما يسوء
يعجِبنِي الْفَأْلُ ، "  الفأل ، حيث قَالَ _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد عرف الرسول 

 . ٢١٣" ةٌ كَلمةٌ طَيب: وما الْفَأْلُ ؟ ، قَالَ: قَالُوا 
بشوشة راضية مبا قسمه اهللا تعاىل ، متوكلة عليـه   –رضي اهللا عنها  –ولقد كانت 

يف مجيع أمورها ، بعيدة عن التطري والعبوس ، فمن حسن ظنها باهللا تعاىل أا قالت لرسول 

                                                
 . ١/٥٩٩،  ٦٠٣٦رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢١١
 )١١/٥١٣(، بقمصدر سا لسان العرب،  ابن منظور ٢١٢
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري. ،  ١/٥٨١،  ٥٧٧٦رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢١٣

 .١١٩٧/ ١، ٢٢٢٤١٧احلديث 
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وإين ألرجو أن تكون نـيب  : " عندما جاءه الوحي ألول مرة _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا 
 .٢١٤ "ة هذه األم

ومل تقنطه أو تنفِّره مما حدث  -رضي اهللا عنها  -ففي هذا إشارة حسنة ، بادرته ا 
، بل شدت من أزره ، وقوت من عزميته ، ومل تنسب ما حدث إىل ما كـان مشـهوراً يف   

 .زماا من الطرية أو الكهانة 
_ ، ليه وسـلم  صلى اهللا ع_ هكذا جيب أن يكون املؤمن متفائالً ؛ اقتداء بالرسول 

فقد كان دائم التفاؤل يف حروبه وغزواته اليت هي سبيل العزائم القوية ، كما أا باب مـن  
 .أبواب جلب السعادة إىل النفس والقلب 

: على الفأل يف أحاديث كثرية ، منها _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد حث الرسول 
لَا طيـرةَ  : " ، يقُولُ _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ للَّه سمعت رسولَ ا: عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 .٢١٥"الْكَلمةُ الصالحةُ يسمعها أَحدكُم : وما الْفَأْلُ ؟ ، قَالَ : وخيرها الْفَأْلُ ، قَالُوا

لَا عدوى ولَا : " _ علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه_ قَالَ رسولُ اللَّه : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 حالالْفَأْلَ الص بأُحةَ وري٢١٦" ط . 

األسوة احلسنة ، فلقد قام بالتطبيق الفعلي _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولنا يف الرسول 
 أَبِيه نةَ عديرنِ بب اللَّه دبع نلَّ" هلذا املبدأ، فعص بِيأَنَّ الن نم رطَيتكَانَ لَا ي لَّمسو هلَيع ى اللَّه

ف كذَل ربِش يئرو بِه فَرِح هماس هبج؛ فَإِذَا أَع هماس نأَلَ علًا سامثَ ععكَانَ إِذَا بٍء ، ويي ش
، هِهجي وف كةُ ذَلياهكَر يئر هماس إِنْ كَرِهو ، هِهجا ؛   وهـماس نأَلَ عةً سيلَ قَرخإِذَا دو

فَإِنْ أَعجبه اسمها فَرِح ورئي بِشر ذَلك في وجهِه ، وإِنْ كَرِه اسمها رئي كَراهيةُ ذَلك في 
 هِهج٢١٧" و . 

 :ومن أبرز الثمرات اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ التفاؤل 
 .يح للمؤمن وسرور له أنه ترو -١
 .يف التمسك بالفأل اقتداء بالسنة املطهرة  -٢

                                                
 . ١/١٣٧، مصدر سابق  ، السرية النبوية، ابن هشام ٢١٤
 .  ١/٥٧٩،  ٥٧٥٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  رو ٢١٥
 . ١١٩٧/ ١،  ٢٢٢٣رقم احلديث  صحيح مسلم، بوريالنيسا.  ٢١٦
 . ١/١٦٤٥،  ٣٩٢٠ سنن أيب داود،السجستاين ٢١٧
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 .من حسن الظن باهللا األخذ بالفأل وعدم التطري  -٣ 
 :التودد   -:خامساً

 اليت تدل على احملبة يقال وددته أحببته) و دد (مصدر تودد إىل فالن، وهو مأخوذ من مادة 
ددت لو أنك تفعل ذاك، أود ودا وودا وودادةً، وددت لو تفعل ذاك، وو: يقول ابن منظور 
 :قال الشاعر. ووِداداً أي متنيت

 من اخلُالَّن أنْ ال يصرِموين... وددت وِدادةً لو أنَّ حظِّي 
 .ووددت الرجل أوده وداً إذا أحببته

والوِد دوالو دةُ: والودي أن يكون: تقول. املَودا قول الشاعر. كذا بووأم: 
 وبِوِديك لو ترى أكْفاين... أَيها العائد املُسائلُ عنا 

ومهـا  . الوديد، واجلمع أَود: والوِد. فإنما أشبع كسرةَ الدالِ ليستقيم له البيت فصارت ياًء
وي فيه املذكَّر واملؤنـث لكونـه   احملب، ورجالٌ ودداُء، يست: والودود. يتوادان، وهم أوِداُء

 .٢١٨الوتد يف لغة أهل جند: والود بالفتح. وصفاً داخالً على وصف للمبالغة
داللة على كمال اإلميان وحسن اإلسالم ،وهو ٢١٩التواصل اجلالب احملبة : التودد هو 

ا احلـب  حبا مجاً ، وهذ_ صلى اهللا عليه وسلم _ زوجها  –رضي اهللا عنها  -؛ فقد أحبت
وكان ذلك بالفعـل ، حيـث   _ صلى اهللا عليه وسلم _ يستلزم حب من أحبه رسول اهللا 

فقد أخذ رسـول  ( وتعتربه أحد أبنائها ،  -رضي اهللا عنه –كانت حتب علي بن أيب طالب 
ورباه يف حجره ، ويف  –رضي اهللا عنه  –علي بن أيب طالب _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا 

 ). ٢٢٠ -رضي اهللا عنها  –خدجية  بيت أم املؤمنني
صـلى  _ وقد أدركت بكمال خلقها ، وصدق إمياا أن  من كمال حبها للرسول 

بـه  _ صلى اهللا عليه وسـلم  _حبها ألقاربه ، فعندما رأت تعلق الرسول _ اهللا عليه وسلم 
 .اهتمت به وكأنه ابنها 
، وهو  -رضي اهللا عنه –رى لعلي كانت أماً أخ –رضي اهللا عنها  –إذاً فأم املؤمنني خدجية 

مثرة من غراسها ، ناله من العاطفة والتربية ما نال أبناءها ، حيث كانـت تشـمله باحملبـة    
                                                

 )٣/٤٥٣: (مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور  لس ٢١٨
 . ١٥٠/ ١٧،  مصدر سابق، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ٢١٩

 .  ٢٢٨/ ١،  مصدر سابق السرية النبوية ،، ابن هشام  ٢٢٠ 
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صلى اهللا _ الكاملة ، والعاطفة الصادقة ، والتربية احلسنة ، حباً هللا ، وحباً ملا حيبه رسول اهللا 
 . _ عليه وسلم 

إكرامها ثويبة موالة أيب هلب ، اليت  –هللا عنها رضي ا –كما كان من صور توددها 
عند والدته بلنب ابنها مسروح ؛ فكانت تـأيت  _ صلى اهللا عليه وسلم _ أرضعت الرسول 

؛ _ رضي اهللا عنـها  _ عند زواجه من السيدة خدجية _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 
 -عليها السالم  -خدجية فيكرمها ، وتكرمها هي ، وبقيت هذه الصالت طيلة حياة السيدة 

 . ٢٢١، وطلبت من أيب هلب أن تشتريها منه لكنه رفض ذلك 
صلى اهللا _ موقف آخر مع مرضعة رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  –كذلك كان هلا (

 –رضي اهللا عنها  –فقد قصدت حليمة  –رضي اهللا عنها  -حليمة السعدية _ عليه وسلم 
ذي أصاب البادية يف تلك األيام ، وأصـبحت يف  بيت ابنها من الرضاع تشتكي اجلدب ال

؛ فرحب ـا  _ صلى اهللا عليه وسلم _ حاجة إىل املساعدة ، فاجتهت إىل الرسول الكرمي 
ورحبت ا زوجته ، اليت أقبلت عليها هاشة باشة مسرعة تعد هلا اإلبل واألغنام مما يساعدها 

 .)٢٢٢( )على اجتياز األزمة 
ومن آياتـه   ﴿:  وأقر هذا املبدأ ، وحث عليه ، قال تعاىل وقد جاء اإلسالم احلنيف

ـ   ـي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز فُِسكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ ك
 .)  ٢١:الروم ، آية : سورة ( ﴾ لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

ذَلك الَّذي يبشر اللَّه عباده الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات قُـلْ ال   ﴿: أيضاً وقال 
اللَّه غَفُور أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى ومن يقْترِف حسنةً نزِد لَه فيها حسناً إِنَّ 

كُور٢٣: الشورى ، آية : سورة ( ﴾ ش     (. 
ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ﴿: وقال أيضاً   

قُلُوبِهِم الْإميانَ وأَيدهم  ولَو كَانوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في
 بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضـوا 

 . ) ٢٢: ادلة ، آية ا: سورة ( ﴾  عنه أُولَئك حزب اللَّه أَال إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

                                                
 .  ١٠٨/ ١، مصدر سابق  ،سعد ، الطبقات الكربى  ابن  ٢٢١ 
 .   ١/١٠٩،مصدر سابق  ،ابن سعد ، الطبقات الكربى   ٢٢٢ 
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: على التودد يف أحاديث كثرية ، منها _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 
مثَلُ الْمؤمنِني في : " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : عن النعمان بنِ بشريٍ قَالَ 

تو هِمماحرتو مهادوت   ـدسالْج رـائس ى لَهاعدت وضع هنكَى متإِذَا اش دسثَلُ الْجم هِماطُفع
 .  ٢٢٣" بِالسهرِ والْحمى 

: ؛ فَقَالَ _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ جاَء رجلٌ إِلَى النبِي : وعن معقلِ بنِ يسارٍ قَالَ 
ام تبي أَصا ؟ ، قَالَ إِنهجوزأَفَأَت دلا لَا تهإِنالٍ ومجبٍ وسح أَةً ذَاتةَ : " رالثَّانِي اهأَت لَا ، ثُم

 .٢٢٤" تزوجوا الْودود الْولُود فَإِني مكَاثر بِكُم الْأُمم : فَنهاه ، ثُم أَتاه الثَّالثَةَ، فَقَالَ 
بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ ، فعن ابنِ أَبِي _ صلى اهللا عليه وسلم _ ل وقد قام الرسو

يقُولُ _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ سمعت رسولَ اللَّه : ملَيكَةَ عن الْمسورِ بنِ مخرمةَ ، قَالَ 
 " :غنِ الْمامِ بشنِي هرِ إِنَّ ببنلَى الْمع وهأَبِـي  و نب يلع مهتنوا ابحكني أَنْ يوا فأْذَنتاس ةري

حكنيي وتناب طَلِّقبٍ أَنْ يأَبِي طَال ناب رِيدلَا آذَنُ إِلَّا أَنْ ي لَا آذَنُ ثُم بٍ فَلَا آذَنُ ثُمطَال مهتناب 
نِي مرِيبي ينةٌ معضب يا هما فَإِنا آذَاهينِي مذؤيا وهاب٢٢٥"  ا أَر . 

النسـاَء  _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ رأَى النبِي : قَالَ  -رضي اللَّه عنه  -وعن أَنسٍ 
لَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  ص_ من عرسٍ فَقَام النبِي : حِسبت أَنه قَالَ : " والصبيانَ مقْبِلني ، قَالَ 

 .٢٢٦" اللَّهم أَنتم من أَحب الناسِ إِلَي قَالَها ثَلَاثَ مرارٍ : ممثلًا ، فَقَالَ _ 
   كالنِ مسِ بأَن نوع-  هنع اللَّه يضر-  بِيأَنَّ الن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ ص ، :

 لأَبِي طَلْحةَ الْتمس غُلَاما من غلْمانِكُم يخدمنِي حتى أَخرج إِلَى خيبر فَخرج بِي أَبو طَلْحةَ" 
 ولَ اللَّهسر مدأَخ تفَكُن ، لُمالْح قْتاهر ا غُلَامأَني وفدرم _  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا _ ص

قُولُنا يريكَث هعمأَس تلَ فَكُنـلِ ،  : زالْكَسزِ وجالْعو ، نزالْحو مالْه نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه
لَيع اللَّه حا فَتفَلَم ، ربيا خنمقَد الِ، ثُمجالر ةغَلَبنِ ويلَعِ الدضنِ ، وبالْجلِ وخالْبو ه  ـنصالْح

ذُكر لَه جمالُ صفيةَ بِنت حيي بنِ أَخطَب وقَد قُتلَ زوجها وكَانت عروسا ؛ فَاصـطَفَاها  
 ولُ اللَّهسر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _   لَّـتاِء حبـهالص دا سنلَغى بتا حبِه جرفَخ ، فِْسهنل

                                                
 . ١/٢٥٨٦،  ٢٥٨٦رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٢٣
 . ١/١٥٠١،  ٢٠٥٠ ، رقم احلديث  مصدر سابق ،سنن أيب داود،السجستاين ٢٢٤
 . ١/٥٣٢،  ٥٢٣٠رقم احلديث ، صدر سابق م، صحيح البخاري، البخاري  ٢٢٥
 . ١/٣٧٧،  ٣٧٨٥رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٢٦
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_ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ بنى بِها ، ثُم صنع حيسا في نِطَعٍ صغريٍ ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه فَ
 ولِ اللَّهسةَ ريملو لْكت تفَكَان ، لَكوح ننْ مآذ _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ةَ ، ثُميفلَى صع

نجرقَالَ خ ، ةيندا إِلَى الْم : ولَ اللَّهسر تأَيفَر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ اَءهرا وي لَهوحي
ى تتح هتكْبلَى را علَهةُ رِجيفص عضفَت ، هتكْبر عضفَي ، ريِهعب دنع سلجي ثُم ، اَءةببِع ، كَبر

هذَا جبلٌ يحبنا ونحبه ، ثُم نظَر : فَِسرنا حتى إِذَا أَشرفْنا علَى الْمدينة نظَر إِلَى أُحد ، فَقَالَ 
كَّةَ اللَّهم بـارِك  اللَّهم إِني أُحرم ما بين لَابتيها بِمثْلِ ما حرم إِبراهيم م: إِلَى الْمدينة ، فَقَالَ 

 هِماعصو مهدي مف م٢٢٧" لَه . 
 :من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ التودد 

 .أن هذا العمل يقرب بني الناس وينشر الرأفة واأللفة والرمحة بني الناس -١
 .والضغائن من النفوس يقوى العالقات االجتماعية يف اتمع املسلم ، ويزيل احلقد -٢

 :الرمحة   -:سادساً
الرحمة الرقَّةُ والتعطُّف واملرحمةُ مثله وقد رحمته وترحمت عليه وتراحم  :الرمحة يف اللغة 

القوم رحم بعضهم بعضاً والرحمةُ املغفرة وقوله تعاىل يف وصف القرآن هدى ورحمةً لقوم 
ي فَصلْناه هادياً وذا رحمة وقوله تعاىل ورحمةٌ للذين آمنوا منكم أَي هو رحمـةٌ  يؤمنون أَ

َألنه كان سبب إِميام رحمه رحماً ورحماً ورحمةً ورحمةً حكى اَألخرية سيبويه ومرحمةً 
بعضهم بعضـاً بِرحمـة   وقال اهللا عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا باملَرحمة أَي أَوصى 

 .٢٢٨الضعيف والتعطُّف عليه 
حالة وجدانية تعرِض غالباً ملن به رقة القلب ، : ويف االصطالح قيل أن الرمحة هي 

 .٢٢٩ وتكون مبدأ لالنعطاف النفساين الذي هو مبدأ اإلحسان
واملصاحل  صفة تقتضي إيصال املنافع: ومما ينبغي أن يعلم أن الرمحة : ( قال ابن القيم   

إىل العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها ، فهذه هي الرمحة احلقيقية ، فأرحم الناس بـك  
 .من شق عليك يف إيصال مصاحلك ودفع املضار عنك 

                                                
 . ١/٢٩٤،  ٢٨٩٣رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٢٧
 ١٢/٢٣٠،مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور  ٢٢٨
 . ٢/٣٧٦: ،مصدر سابق  ، الكليات ، املكفوي ٢٢٩
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أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ، ويشق عليه يف ذلك : فمن رمحة األب بولده 
ضرره ، ومىت أمهل ذلك من ولده كـان لقلـة   بالضرب وغريه ، ومينعه شهواته اليت تعود ب

 .رمحته به ، وإن ظن أنه يرمحه ويرفهه ويرحيه ؛ فهذه رمحة مقرونة جبهل كرمحة األم 
تسليط أنواع البالء على العبد فإنه أعلـم  : وهلذا كان من متام رمحة أرحم الرامحني 

من رمحته بـه ،  : هواته مبصلحته ؛ فابتالؤه له ، وامتحانه ، ومنعه من كثري من أغراضه وش
 " ولكن العبد جلهله وظلمه يتهم ربه بابتالئه ، وال يعلم إحسانه إليه بابتالئه ، وامتحانه

نعم العدالن ، :  -رضي اهللا تعاىل عنه  -قال ابن اخلطاب " ويقول يف موضع آخر 
، ونعمت العالوة ؛ فباهلدى خلصوا من الضالل ، وبالرمحة جنوا مـن الشـقاء والعـذاب    
: وبالصالة عليهم نالوا مرتلة القرب والكرامة ، والضالون حصل هلم ضـد هـذه الثالثـة    

الضالل عن طريق السعادة ، والوقوع يف ضد الرمحة من األمل والعذاب ، والذم واللعن الذي 
هو ضد الصالة ، وملا كان نصيب كل عبد من الرمحة على قدر نصيبه من اهلدى ، كـان  

صلى اهللا عليـه  _ ناً أعظمهم رمحة كما قال تعاىل يف أصحاب رسول اهللا أكمل املؤمنني إميا
الفتح : سورة (" حممد رسولُ اِهللا والذين معه أَشداُء علَى الكُفَّارِ رحماُء بينهم : " _ وسلم 
_  من أرحم األمة ، وقد روِى عن النيب -رضي اهللا عنه  -، وكان الصديق  ) ٢٩: ، آية 

، وكان  )الترمذي : رواه ( " أرحم أميت بأميت أبو بكر : " أنه قال _ صلى اهللا عليه وسلم 
وكان أبو : -رضي اهللا عنه -أعلم الصحابة باتفاق الصحابة ، كما قال أبو سعيد اخلدري 

فجمع اهللا له بني سعة _ صلى اهللا عليه وسلم _ أعلمنا به يعين النيب  -رضي اهللا عنه -بكر 
 .٢٣٠)لم والرمحة الع

رقيقة القلب ، عطوفة بالناس ، حمبة هلـم ، حسـنة    -رضي اهللا عنها –وقد كانت 
قاسية ، أو جافة ، أو سـيئة  : املعاملة للكبري والصغري ، ومل تذكر كتب السرية أا كانت 

، وتظهر رمحتها بوضوح يف موقف نزول الوحي ، حيث دخل –رضي اهللا عنها  –املعاملة 
عودته من الغار يف خوف شديد ، ترتعد فرائصه ؛ فأشفقت عليه ، وغمرته حبناا عليها بعد 

وعطفها مطمئنة له مهدأة إياه ، فلم تكن سيئة املعاملة معه ، أو قاسية القلب ، كما مل تتهم 

                                                
 . ٣/١٤٣،  دار املعرفة ،بريوت ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : مشس الدين حممد بن أيب بكر ،ن القيماب ٢٣٠



 ١٠٤

مبا كان شائعاً يف زماا من الكهانة والسحر ، بل طمأنته، وذكَّرته بنعمة اهللا عليه ، وأنَّ من 
 .له مجيل اخلصال واألخالق فلن يصيبه اهللا مبكروه  كانت

فالرمحة مطلب إسالمي مجيل تزيد حمبة اهللا للعبد ،وكذا حمبة الناس ،وهو دليل على 
 .رقة القلب

أن امرأة وقع بينها وبني زوجها خصام ؛ ألـا حامـل   (كما تذكر كتب التاريخ 
ضعت أنثى ؛ فأشار إليها بعض النـاس أن  وتضع إناثاً ، وهدد امرأته بقتلها وقتل ابنتها إن و

ورقة بن نوفل؛ حلل مشكلتها فأكرمها ، وجعل هلا مأوى عند نساء قريش إىل : تذهب إىل 
أن وضعت ابنتها بينهن ، عند ذلك علم الزوج بذلك ، فعاد إىل رشده ، وذهب إىل ورقـة  

: اليد ، فقال له ورقـة  بن نوفل معتذراً عما بدر منه ، وإنَّ ما كان منه بسبب الفقر وضيق 
انطلق أنت وامرأتك وابنتك إىل ابنة عمي خدجية بنت خويلد يف مكة ، فإا امرأة خيـرة ،  
رقيقة ، وهي فوق ذلك أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً، وأكثرهن ماالً، فإذا لقيتها 

تبعثني ـم إىل   إن ابن عمك ورقة أوفدين إليك ؛ ألكون يف مجلة الرجال الذين: ، فقل هلا
 .الشام يف جتارتك 

وقد فعل الرجل ، فاجته إىل بيت خدجية ، ومعه أهله ، فلما دخل عليها وقص عليها 
اخلرب رحبت به وبزوجته ، وأكرمت وفادما ، وأحلقت الرجل بعمل يدر عليه ما يستطيع 

 .٢٣١ )أن يعيش به هو وزوجته 
 .والرمحة بالضعفاء  قمة يف السخاء –رضي اهللا عنها  –كما كانت 

قوله : وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ ، وحث عليه يف آيات كثرية ، منها 
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم مـودةً   ﴿: تعاىل 

، فكانت الرمحة  ) ٢١:الروم ، آية : سورة (  ﴾ آيات لقَومٍ يتفَكَّرونَورحمةً إِنَّ في ذَلك لَ
هنا من أسباب استمرار احلياة الزوجية ؛ ألن الود والرمحة يتناسبان مع السكن واالسـتقرار  

 .الذي يسعى إليه الزوجان 
جـاَءكُم  لَقَد  ﴿: بالرمحة  _صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قال تعاىل واصفاً الرسول    

يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسسورة (  ﴾ ر :

                                                
 .٦٢ص،مرجع سابق ، اجلمل  ٢٣١



 ١٠٥

يف العديد _ صلى اهللا عليه وسلم _، وقد برزت هذه الصفة يف النيب  ) ١٢٨: التوبة ، آية 
 .من املواقف اليت غلبت فيها رمحته بأمته 

بالقوة والشدة علـى  _ صلى اهللا عليه وسلم_ما قال تعاىل مادحاً أصحاب النيب ك  
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّـارِ   ﴿:  أعداء اهللا، والرمحة والود فيما بينهم

الً مونَ فَضغتبداً يجكَّعاً سر ماهرت مهنياُء بمحر  ـنم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه ن
فَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجلَظَ أَثَرِ السغت

كُفَّار وعد اللَّـه الَّـذين آمنـوا وعملُـوا     فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْ
 .)  ٢٩: الفتح ،     آية : سورة (  ﴾ الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

: على الرمحة يف أحاديث كثرية ، منها _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول   
 دينِ زةَ ابامأُس نا -ع يضعنهما ر للَّه-  ولُ اللَّهسكان ر _    ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّـهص _

: " يأْخذُنِي فَيقْعدنِي علَى فَخذه ويقْعد الْحسن علَى فَخذه الْأُخرى ثُم يضمهما ، ثُم يقُولُ 
 .٢٣٢" اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما 

نرٍو قَالَ  وعمنِ عب اللَّه دبع : ولُ اللَّهسقَالَ ر _    ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّـهص _ " :
   محاِء ، الـرـمي السف نم كُممحرضِ يي الْأَرف نوا ممحار ، نمحالر مهمحرونَ يماحالر

صو ننِ ، فَممحالر نةٌ منجش اللَّه ها قَطَعهقَطَع نمو ، اللَّه لَهصا و٢٣٣" لَه. 
صلَّى اللَّـه علَيـه   _ سمعت رسولَ اللَّه : قَالَ  -رضي اهللا عنه  –وعن أَبِى هريرةَ 

 لَّمسقُولُ_ وةً: " يعست هدنع كسٍء فَأَمزائَةَ جةَ ممحالر لَ اللَّهعي  جلَ فزأَنًءا وزج نيعستو
 الْأَرضِ جزًءا واحدا، فَمن ذَلك الْجزِء يتراحم الْخلْق حتى ترفَع الْفَرس حافرها عن ولَـدها 

 هيبصةَ أَنْ تيش٢٣٤" خ. 
يف حياتـه   بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 

 بِيالن نةَ عادأَبِي قَت أَبِيه نةَ عادنِ أَبِي قَتب اللَّه دبع نالشريفة ؛ فع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _

                                                
 . ١/٥٩٧،  ٦٠٠٣رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٣٢
 . ١/١٩٨٣،  ١٩٢٤رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،سنن الترمذي، الترمذي  ٢٣٣
 . ٥٩٧/ ١،  ٦٠٠٠رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٣٤
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ز فـي صـلَاتي   إِني لَأَقُوم في الصلَاة أُرِيد أَنْ أُطَولَ فيها فَأَسمع بكَاَء الصبِي فَأَتجو: " قَالَ 
 هلَى أُمع قةَ أَنْ أَشياه٢٣٥" كَر . 

يا رسـولَ اللَّـه ، ادع علَـى    : ، قيلَ : قَالَ  –رضي اهللا عنه  -وعن أَبِي هريرةَ   
 نيرِكشة : " ، قَالَ ! الْممحر ثْتعا بمإِنا وانثْ لَععأُب ي لَم٢٣٦" إِن . 

نوع  كالنِ مسِ بأَن-  هنع اللَّه يضر-  ولِ اللَّهسر عا ملْنخقَالَ د _ هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسولده _ و يماهرإِبا لئْركَانَ ظنِ والْقَي فيلَى أَبِي سلَام  -عالس هلَيـولُ   -عسذَ ر؛ فَأَخ

 اللَّه _ع لَّى اللَّهص لَّمسو هلَي _  يماهـرإِبو كذَل دعب هلَيا علْنخد ثُم ، همشو لَهفَقَب ، يماهرإِب
 ولِ اللَّهسا رنيع لَتعفَج ، فِْسهبِن ودجي _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _  ـدبع ؛ فَقَالَ لَه ذْرِفَانت

ننِ بمحالر  فوع-  هنع اللَّه يضفَقَالَ :  -ر ،ولَ اللَّهسا ري تأَنـا  : " وهإِن ،فوع نا ابي
إِنَّ الْعين تدمع والْقَلْب يحـزنُ  _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ رحمةٌ ، ثُم أَتبعها بِأُخرى ، فَقَالَ 

 .٢٣٧" ا ما يرضى ربنا وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ ولَا نقُولُ إِلَّ
 :من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ الرمحة 

صـلى اهللا عليـه   _ الفوز بسعاديت الدنيا واآلخرة ؛ ملا فيه من االقتداء بـالنيب   -١
 ._ وسلم

 .ة بني الناس ، ويصل العبد لنيل رضا اهللا سبحانه وتعاىل بالرمحة تدوم احملب -٢
على تعليم أمته بالتطبيق الفعلي على نفسه _صلى اهللا عليه وسلم _حرص النيب  -٣

 .أوالً 
 :الصرب :  سابعاً 

اليت تدل حبسب وضع اللغة ) ص ب ر( مصدر صرب يصرب وهو مأخوذ من مادة : الصرب لغة
جنس من احلجارة، وقـد  : أعايل الشيء، والثالث: والثاين: بساألول احل: على معان ثالثة

صربت نفسي على ذلك األمر أي : اشتق الصرب املراد هنا من املعىن األول وهو احلبس، يقال
 .حبستها

                                                
 . ٨١/ ١،  ٧٠٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٣٥
 . ١٢٦٢/ ١،  ٢٥٩٩رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٣٦
 . ١/١٣٥،  ١٣٠٣رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٣٧
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أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه الصـرب للـدواء املعـروف بشـدة مرارتـه      : وقيل
 .)٢٣٨(تكلف الصرب: والتصرب.لعفالصابر جيمع نفسه، ويضمها عن اهل.وكراهته

حبس النفس عن اجلزع واللسـان عـن التشـكي ،    : هو : الصرب يف االصطالح 
واصرب نفسك مـع الـذين   ﴿: قال تعاىل، واجلوارح عن لطم اخلدود وشق الثياب وحنومها 

 .٢٣٩ ) ٢٨: الكهف ، آية: سورة ( ﴾ يدعون رم
صرب على األوامر والطاعـات  : قسام الصرب باعتبار متعلقه ثالثة أ: "وقال ابن القيم 

حىت يؤديها ، وصرب عن املناهي واملخالفات حىت ال يقع فيها ، وصرب على األقدار واألقضية 
فتـوح  (حىت ال يتسخطها ، وهذه األنواع الثالثة هي اليت قال فيها الشيخ عبد القـادر يف  

 . ٢٤٠"عليه ال بد للعبد من أمر يفعله ، وى جيتنبه ، وقدر يصرب) : الغيب
 :مواقف كثرية ، منها  –رضي اهللا عنها  –وكان لصربها 

كل ما كان _صلى اهللا عليه وسلم _ حتملها ملشاق الدعوة ؛ بتخفيفها على رسول اهللا -١
 .يلقاه من أذى املشركني 

٢-  نا يف ذلك األجر من اهللا عز وجل، فعصربها على قضاء اهللا يف وفاة أبنائها ، واحتسا
سالْح يلنِ عنِ ابقال  -رضي اهللا عنهما  –ي : ولِ اللَّهسر ناب مالْقَاس فِّيوملا ت _  لَّى اللَّـهص

 لَّمسو هلَيةُ _ عجيدخ ـى   : قَالَتتح قَـاهأَب كَانَ اللَّه مِ فَلَوةُ الْقَاسنيلُب ترد ،ولَ اللَّهسا ري
لَ رِضكْمتسي ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، هاع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـي   : " _ صف هـاعضر اممإِنَّ إِت

 قَالَت ، ةنالْج : ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، هرأَم لَينَ عولَه ،ولَ اللَّهسا ري كذَل لَمأَع لَو _ لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع  _ قَالَت ،هتوص كعمالَى فَأَسعت اللَّه توعد ئْتإِنْ ش : قدلْ أُصب ،ولَ اللَّهسا ري

 ولَهسرو اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢٤١ "_ ص. 
كذلك كان صربها على مكابدة املعاهدة الظلوم اليت حوصر فيها املسلمون ، ومعهم 

 .  يف شعب أيب طالب_ صلى اهللا عليه وسلم _ رسول اهللا

                                                
 ).٤/٤٣٨" (ص ب ر"  لسان العرب مادة،  ابن منظور )٢٣٨(

 .٤٨١،مصدر سابق  ،مدارج السالكني ،ابن القيم  ٢٣٩
دار ، بـريوت  ، حتقيق نعـيم زوزو  ، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين : مشس الدين حممد بن أيب بكر ،ابن القيم ٢٤٠

 . ١/٦،الكتب العلمية 
    . سبق خترجيه، سنن ابن ماجة، القزويين ٢٤١
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عند هجرا إىل احلبشـة   -رضي اهللا عنها  –وكذلك صربها على فراق ابنتها رقية 
فراراً بدينها من أذى قريش ، ويف هذا أعظم  –رضي اهللا عنه  –مع زوجها عثمان بن عفان 

وة إىل اهللا وحتمـل  موعظة لكل مؤمن و مؤمنة ، ولكل داعٍ وداعية يف الصرب علـى الـدع  
 .مشاقها 

واستعينوا  ﴿: وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ ، وحث عليه يف القرآن ، قال تعاىل
﴾ نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو الةالصرِ وبحيـث  ،  ) ٤٥:، آية  البقرة: سورة (  بِالص

ة يف دائرة واحدة ، وبين أما مهمان للعبد اخلاشع مع صعوبة الصرب مع الصالقرن اهللا تعاىل 
 .احملافظة عليهما من غريه 

إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ  ﴿:  وقال تعاىل أيضاً  
،  آل عمران: سورة ( إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ ﴾ وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئاً  تصبِروا

نلحظ أن املؤمن ينال بصربه النصر والتمكني على أعدائه ، فال يؤثر فيه كيـد  )  ١٢٠:آية 
  .الكائدين  

ا أَصابهم وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لم ﴿ :وقال تعاىل كذلك 
﴾ ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سآية  آل عمران ،: سورة (  ف

، ويف هاتني اآليتني بيان لكبري فضل الصابرين ،وأن اهللا يكون معهم يف كل وقت  ) ١٤٦:
 .وحني ؛ فال يضرهم كيد الكائدين املاكرين  

 :على الصرب يف أحاديث كثرية ، منها _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول كما حث 
لَا تمنـوا   : " ، قَالَ_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ عن النبِي  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 

 . ٢٤٢"  لقَاَء الْعدو فَإِذَا لَقيتموهم فَاصبِروا
_ ملَّا أَراد النبِـي  : قَالَ  -رضي اللَّه عنه  -وعن يحيى بنِ سعيد قَالَ سمعت أَنسا   

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ارصالْأَن نِ ، فَقَالَتيرحالْب نم عقْطأَنْ ي :  ـنا مانِنوإِخل عقْطى تتح
،   ٢٤٣"  سترونَ بعدي أَثَرةً فَاصبِروا حتى تلْقَونِي" : ن مثْلَ الَّذي تقْطع لَنا ، قَالَ الْمهاجِرِي

 . فقد بين األنصار حبهم الكبري إلخوام املهاجرين ، وإيثارهم على أنفسهم 

                                                
 . ١/٣٠٥،  ٣٠٢٦رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٤٢
 . ١/٢٣٦،  ٢٣٧٦رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٤٣
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ناحٍ قَالَ  وعبأَبِي ر نطَاُء باسٍ : عبع ني ابأَلَ: قَالَ ل ، ةنلِ الْجأَه نأَةً مرام ا أُرِيك
 لَى، قَالَ : قُلْتب : بِيالن تاُء أَتدوأَةُ السرالْم هذه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ـي  : قَالَتإِن

رت ولَك الْجنةُ وإِنْ شـئْت  إِنْ شئْت صب : " ، قَالَ!! أُصرع وإِني أَتكَشف؛ فَادع اللَّه لي
 قَالَت ، كيافعأَنْ ي اللَّه توعد : قَالَت ، بِرأَص :  ـفكَشأَنْ لَا أَت اللَّه عفَاد ، فكَشي أَتفَإِن

، من هذا احلديث نلحظ حرص املسلمني الزائد على معرفة مسات أهل اجلنة  ٢٤٤" فَدعا لَها 
 .؛ ليتبينوا سبب فوزهم ذه الرفعة فيقدموا على التأسي ا  احلقيقية

بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ يف حياتـه   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
نةَ  الشريفة ، فعشائةُ أَنَّ عورا  -عهنع اللَّه يضر-  بِيالن جوز _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _

بِيلنل ا قَالَتهأَن هثَتدح _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمِ  : _ صـوي نم دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته
 لَقَد لَقيت من قَومك ما لَقيت وكَانَ أَشد ما لَقيت منهم يـوم الْعقَبـة ، إِذْ   : " أُحد ، قَالَ

أَنو طَلَقْت؛ فَان تدا أَرنِي إِلَى مجِبي كُلَالٍ ، فَلَم دبنِ عيلَ بالي دبنِ علَى ابفِْسي عن تضرا ع
ابحا بِسي فَإِذَا أَنأْسر تفَعبِ ، فَرالالثَّع نا بِقَرأَنإِلَّا و قفتأَس هِي ، فَلَمجلَى وع وممهمة   قَـد

إِنَّ اللَّه قَد سمع قَولَ قَومك لَك ومـا  : أَظَلَّتنِي ؛ فَنظَرت فَإِذَا فيها جِبرِيلُ ، فَنادانِي ، فَقَالَ 
بـالِ  ردوا علَيك ، وقَد بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ لتأْمره بِما شئْت فيهِم ، فَنادانِي ملَـك الْجِ 

ذَلك فيما شئْت إِنْ شـئْت أَنْ أُطْبِـق علَـيهِم    : يا محمد ، فَقَالَ : فَسلَّم علَي ، ثُم قَالَ 
 بِينِ ، فَقَالَ النيبشالْأَخ _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _نم لَابِهِمأَص نم اللَّه رِجخو أَنْ يجلْ أَرب 

_ صلى اهللا عليه وسـلم  _ ، وهذا القول من النيب  ٢٤٥ " يعبد اللَّه وحده لَا يشرِك بِه شيئًا
خري دليل على حرص النيب وخوفه على أمته ، وأنه ما مكث يف دعوم متحمالً إيذاءهم له 

 .ولصحبه إال إلرادته اخلري هلم 
_ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ دخلْت علَى رسولِ اللَّه :  وعن عبد اللَّه بن مسعود قَالَ

 ي ، فَقُلْتدبِي هتِسسا فَميددكًا شعو كوعي وها : ويددكًا شعو كوعلَت كإِن ،ولَ اللَّهسا ري
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ :"  كُمنم لَانجر كوعا يكَم كي أُوعلْ إِنأَج

 فَقُلْت ، : ولُ اللَّهسنِ فَقَالَ ريرأَج أَنَّ لَك كذَل _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَـالَ  _ ص لْ ، ثُمأَج

                                                
 . ١/٥٧٠،  ٥٦٥٢رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٤٤
 . ١/١١١٢،  ١٧٩٥رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري ٢٤٥
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 ولُ اللَّهسر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ :لسم نا مـطَّ  مإِلَّا ح اهوا سفَم ضرم أَذى هيبصمٍ ي
صـلى اهللا عليـه   _ ، من مث ضرب لنا النيب  ٢٤٦ " اللَّه لَه سيئَاته كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها

املثل األعلى يف حتمل اآلالم والصرب عليها ؛ لنيل مجيل ثواب اهللا سبحانه وتعـاىل ،  _ وسلم 
 .اهللا للعبد املؤمن كثرة ابتالؤه واختباره  وأنه من ذكر 

في _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ دميت إِصبع رسولِ اللَّه : وعن جندبِ بنِ سفْيانَ قَالَ   
 .٢٤٧ " ما لَقيت هلْ أَنت إِلَّا إِصبع دميت وفي سبِيلِ اللَّه : "بعضِ تلْك الْمشاهد ، فَقَالَ 

 :ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ الصرب واملصابرة  
 .ضبط النفس ؛ لتحمل املتاعب اجلسدية ، واآلالم النفسية  -١
 .أنه يعني على ضبط النفس وصوا عن االندفاع وراء األهواء والشهوات  -٢
 .نها على الصرب على ابتالء اهللا ومراده أنه يضبط النفس وحيفظها عن اخلوف ، ويعي -٣
 : الكرم : ثامناً

 .٢٤٨ والكرمي من يوصل النفع بال عوض، الكرم هو اإلعطاء بسهولة : قيل
كانت متتلك بيوتـاً يف   –رضي اهللا عنها  –تذكر كتب التاريخ أن السيدة خدجية 

ة بعد زواجه من ابنتها مكة، منها البيت الذي أعطته إىل أيب العاص بن الربيع ابن أختها هال
 .للقريب –رضي اهللا عنها  -، وهذه صورة مبسطة من صور كرمها وجودها ٢٤٩ زينب

ورد أن امرأة وقـع بينـها   ( كذلك فإا أكرمت البعيد دون تردد أو امتناع ، فقد 
وبني زوجها خصام ؛ ألا حامل وتضع إناثاً ، وقد هددها بالقتل هي وابنتها املولودة ، إن 

أنثى ؛ فأشار إليها  الناس أن تذهب إىل ورقة بن نوفل ؛ حلل مشكلتها ، فأكرمهـا  كانت 
وجعل هلا مأوى عند نساء قريش إىل أن وضعت ابنتها بينهن ، عند ذلك علم الزوج بسوء 
فعله مع زوجه فعاد إىل رشده ، وذهب إىل ورقة ابن نوفل معتذراً عما بدر منه ، موضحا له 

انطلق أنت وامرأتك وابنتك إىل : " العقر وضيق اليد ، فقال له ورقة  الدافع وراء فعله وهو

                                                
 . ٥٧١،  ٥٦٦٠رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٤٦
 . ٢٨٦،  ٢٨٠٢رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٤٧
 ٢٦٥ص ، مصدر سابق  ،التعريفات ، اجلرجاين  ٢٤٨
رشدي الصاحل : يق أخبار مكة وما جاء فيها من آثار ، حتق، أيب الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحد ، األزرقي ٢٤٩

 . ٢٤٣/ ٢، هـ١٤٢٣، الشركة العصرية، لبنان ، ملحس 
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ابنة عمي خدجية بنت خويلد يف مكة ، فإا امرأة خيرة رقيقة ، وهي فوق ذلك من أوسط 
إن ابن عمـك  : نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً ، وأكثرهن ماالً ، فإذا لقيتها ، فقل هلا 

 .مجلة الرجال الذين تبعثني م إىل الشام يف جتارتك  ورقة أوفدين إليك ؛ ألكون يف
وقد أخذ الرجل بنصيحة ورقة بن نوفل ، فاجته إىل بيت خدجية ، ومعه أهله ، فلما 
دخل عليها وقص عليها اخلرب رحبت به وبزوجته ، وأكرمت وفادما وأحلقته بعمل يـدر  

 .٢٥٠ )عليه ما يستطيع أن يعيش به هو وزوجته وابنته 
قمة يف السخاء والكرم والرمحة بالضعفاء ، وهذه  -رضي اهللا عنها  -قد كانت ول

 .صفة حيبها اهللا ورسوله وهي الكرم والبذل والعطاء 
فقد ضربت أروع األمثلة يف تقدمي املساعدات للمسلمني سواء كانت مادية أو   

طيلة _ وسلم صلى اهللا عليه _ معنوية ، فقد كانت املمول األساسي للدعوة ، وللنيب 
صلى اهللا _ مع زوجها  –رضي اهللا عنها  –سنوات عمرها ، وخري مثال على ذلك دخوهلا 

وبين هاشم يف شعب أيب طالب بتحملها تبعات ذلك احلصار الذي فرضه _ عليه وسلم 
املشركون عليهم ، حماولة كسر احلصار ما أمكن ، حيث بلغ من بداخل الشعب إىل درجة 

حىت كان يسمع أصوات صبيام يتضاعون من وراء الشعب " لبالء  ، كبرية من اجلهد وا
.                                                                                                                            ٢٥١ "من اجلوع

املشركني مل يسبقهم فيها يف سابقة من  -وكان عدد احملصورين يف الشعب كبرياً  
ما متلك  –رضي اهللا عنها  –، وحيتاج مجيعهم إىل طعام ومئونة ، فرصدت  -غريهم 

خري  –رضي اهللا عنها  –خدجية  –ملساعدة احملاصرين يف الشعب،  من مث كان مال السيدة 
 . عون هلم يف هذه األزمة 

بـالكرم يف  على وجـوب التحلـي   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد حث الرسول 
سمعت أُذُناي وأَبصرت عيناي حـني  : أَبِي شريحٍ الْعدوِي قَالَ  عن:  أحاديث كثرية، منها

 بِيالن كَلَّمت _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها: فَقَالَ _ صج كْرِمرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم هر
وما جائزته يا رسولَ اللَّه؟ : ، ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه جائزته ، قَالَ 

                                                
 .  ٦٢ ص، مرجع سابق ، خدجية بنت خويلد املثل األعلى لنساء العاملنيأم املؤمنني ، اجلمل  ٢٥٠
 . ١/٢٠٩، مصدر سابق ، ابن سعد، الطبقات الكربى  ٢٥١
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يه ، ومن كَـانَ  يوم ولَيلَةٌ ، والضيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيامٍ ، فَما كَانَ وراَء ذَلك فَهو صدقَةٌ علَ: ِ، قَالَ 
 تمصيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤن النيب  ٢٥٢ "يصـلى اهللا عليـه   _ ، وقد بي

لصحابته اخلطوط العريضة للضيافة ، وحثهم على املسارعة على التحلي ا تقربـاً  _ وسلم 
 . له يف اآلخرة إىل اهللا وحده لنيل رضاه ، والفوز بإكرام اهللا

يقُولُ من أَكْرم _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ سمعت رسولَ اللَّه : فعن أَبِي بكْرةَ قَالَ   
لَّه تبـارك  سلْطَانَ اللَّه تبارك وتعالَى في الدنيا أَكْرمه اللَّه يوم الْقيامة ، ومن أَهانَ سلْطَانَ ال

 ةاميالْق موي اللَّه هانا أَهيني الدالَى فعت٢٥٣" و. 
بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ يف حياتـه   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 

_ ه علَيه وسـلَّم  صلَّى اللَّ_ أَنَّ امرأَةً جاَءت النبِي  -رضي اللَّه عنه  -، فعن سهلٍ  الشريفة
: نعـم ، قَالَـت   : الشملَةُ ، قَالَ : بِبردة منسوجة فيها حاشيتها أَتدرونَ ما الْبردةُ ؟ ، قَالُوا 

 بِيا النذَها فَأَخكَهوأَكْسل ي فَجِئْتدا بِيهتجسن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا ،  _ صها إِلَياجتحم
مـا  : ، قَالَ الْقَـوم  !! اكْسنِيها ما أَحسنها: فَخرج إِلَينا وإِنها إِزاره فَحسنها فُلَانٌ ، فَقَالَ 

 بِيا النهلَبِس تنسأَح _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَلْ_ صس ا ، ثُمها إِلَياجتحم درلَا ي هأَن تملعو هت
" فَكَانت كَفَنـه  : إِني واللَّه ما سأَلْته لأَلْبسه إِنما سأَلْته لتكُونَ كَفَنِي ، قَالَ سهلٌ : ، قَالَ 

٢٥٤. 
   ولِ اللَّهسر عم ِسريي وا همنيب همٍ أَنطْعم نرٍ بيبوعن ج _ص  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه _

  فَـتطفَخ ، ةرـمإِلَى س وهطَرى اضتح هأَلُونسي اسالن قَهلنٍ ، فَعينح نم قْفَلَهم اسالن هعمو 
 بِيالن قَففَو اَءهرِد _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ _ ص ، : "طُونِي رِدأع  دـدي عكَانَ ل ي لَوائ

 .٢٥٥" هذه الْعضاه نعما لَقَسمته بينكُم ، ثُم لَا تجِدونِي بخيلًا ولَا كَذُوبا ولَا جبانا 
 :ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ الكرم 

 .أن الكرم من حسن اإلسالم وكمال اإلميان  -١
 .يبعث على التكافل االجتماعي والتواد بني الناس أنه  -٢

                                                
 . ١/٥٩٨،  ٦٠١٩رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٥٢
 . ١٩٥٣٨رقم احلديث  ، مصدر سابق ، رواه أمحد ٢٥٣
 . سبق خترجيه، رواه البخاري  ٢٥٤
 . ١/٢٨٨،  ٢٨٢١رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٥٥



 ١١٣

 .أن الكرم من صفات األتقياء والصاحلني تقرباً هللا وحده  -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 :احلياء : املضمون التربوي السابع  

قال ابن بري  ،واحلياُء التوبة واحلشمة وقد حيِي منه حياًء واستحيا واستحى :احلياء يف اللغة 
حلياء مبعىن االستحياء قول جرير لوال احلَياُء لَعادين استعبار ولَزرت قَربك واحلبيـب  شاهد ا

يزار وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال احلَياُء شعبةٌ من اإلميان قال بعضهم كيف 
أَن املُسـتحي   جعل احلياَء وهو غَرِيزةٌ شعبةً من اإلميان وهو اكتساب ؟ واجلواب يف ذلـك 

ينقطع باحلَياء عن املعاصي وإن مل تكن له تقية فصار كاإلميان الذي يقْطَع عنها ويحولُ بني 
 .٢٥٦املؤمن وبينها 

ومينع من التقصري يف حـق  ، خلق يبعث على اجتناب القبيح خلُق : ويف االصطالح 
 .٢٥٨ " الْحياء خير كُلّه "  ، وهلذا جاء يف احلديث ٢٥٧ذي احلق

                                                
 ١٤/٢١٧،مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور   ٢٥٦
 .١٠/٥٣٢ ،مصدر سابق  ،فتح الباري ،ابن حجر ٢٥٧
 . ١/٧٥٨، ٦١رقم احلديث  مسلمصحيح ، النيسابوري.  ٢٥٨



 ١١٤

حياء غريـزي ، وحيـاء   : واحلياء نوعان  :وذكر ابن حجر يف الفتح أنواع احلياء 
النوعـان ،  _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ قد مجع للنيب  :مكتسب ، قال أبو العباس القرطيب 

يف الغريزي أشد حياء من العذراء يف خدرها ، وكان _ صلى اهللا عليه وسلم _ حيث كان 
، كما يعد احلياء خصلة من خصال اإلميان ، وصفة مـن   ٢٥٩العليا يف املكتسب يف الذروة 

يكون حسن االستقامة واإلميان ، عفيف عن اقتـراف  : صفات األنبياء والصاحلني ، واحليي 
 . ٢٦٠احملارم ، غاض لبصره ، مراقب اهللا يف مجيع أموره

_ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ عند خطبة السيدة خدجية للرسول اهللا : ومثال ذلك 
أرسلت إليه صديقتها نفيسة ، ومل تعرض عليه الزواج منها مباشرة بنفسها ، حيـث أورد  

أن خدجية بنت خويلد كانت امرأة حازمة ، جلدة شريفة " عن نفيسة بنت منية " الواقدي 
مع ما أراد اهللا ا من الكرامة واخلري، وهي يومئذ أوسط قريش نسباً ، وأعظمهـم مـاالً ،   

اً على نكاحها لو قدر على ذلك، وقد طلبوها وبذلوا هلـا األمـوال ؛   وكل قوامها حريص
يا حممد، ما مينعـك أن  : فأرسلتين دسيساً إىل حممد بعد أن رجع عريها من الشام ، فقلت 

فإن كفيت ودعيت إىل اجلمال ، واملـال ،  : ما بيدي ما أتزوج به ، قلت : تتزوج ؟ فقال
وكيف يل بذلك ؟ : خدجية ، قال : فمن هي ؟ قلت : والشرف ، والكفاءة أال جتيب ؟ قال

فأنا أفعل ، فذهبت ؛ فأخربا ، فأرسلت إليه أن ائت ساعة كذا وكذا : علي ، قال : قلت 
صلى اهللا عليـه  _ ، وأرسلت إىل عمها عمرو بن أسد ليزوجها ، فحضر ودخل رسول اهللا 

البضع ال يقـرع أنفـه ،    هذا: يف عمومته فزوجه أحدهم ، فقال عمرو بن أسد _ وسلم 
 .٢٦١" وهو ابن مخسة وعشرين سنة_ صلى اهللا عليه وسلم _ وتزوجها رسول اهللا 

قوله : وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ ، وحث عليه يف آيات كثرية ، منها  
وك ليجزِيك أَجـر مـا   فَجاَءته إِحداهما تمشي علَى استحياٍء قَالَت إِنَّ أَبِي يدع﴿: تعاىل 

  نيممِ الظَّـالالْقَـو نم توجن فخقَالَ ال ت صالْقَص هلَيع قَصو اَءها جا فَلَملَن تقَيس ﴾  )
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تـدخلُوا بيـوت    ﴿:    ، وقال أيضاً)  ٢٥: القصص ، آية : سورة 
لَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِين إِناه ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَـإِذَا طَعمـتم   النبِي إِ

                                                
 . ١٠/٥٣٣:  ،مصدر سابق  ،فتح الباري ،ابن حجر ٢٥٩
 . ١٠/٥٢٢،  السابقاملصدر  ٢٦٠
 . ١٣٢-١/١٣١ ، سابق  مصدر ،ابن سعد ، الطبقات  ٢٦١



 ١١٥

سال ي اللَّهو كُمنيِي محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي كُمإِنَّ ذَل يثدحل أْنِِسنيتسال موا ورشتيِي فَانحت
هِن من الْحق وإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فَاسأَلوهن من وراِء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُـوبِ 
عند وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه وال أَنْ تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً إِنَّ ذَلكُم كَانَ 

 .)  ٥٣: األحزاب ، آية : سورة ( ﴾ اللَّه عظيماً
: على احلياء يف أحاديث كثرية ، منها _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 

أَربع من سننِ الْمرسـلني  : " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي أَيوب قَالَ 
 كَاحالنو اكوالسو طُّرعالتاُء وي٢٦٢" الْح. 

   بِياسٍ أَنَّ النبنِ عاب نوع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ رِيصالْع جلْأَشقَالَ ل " : يكإِنَّ ف
هذه الصفة متوارثة بني الرسـل   ، ونلحظ هنا أن٢٦٣" خصلَتينِ يحبهما اللَّه الْحلْم والْحياَء 

 .والصاحلني إىل أن تقوم الساعة  
   بِيقَالَ الن ودعسأَبِي م نوع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ "   ـنم ـاسالن كرا أَدمإِنَّ م

 ئْتا شم عنيِ فَاصحتست إِذَا لَم ةوب٢٦٤" كَلَامِ الن. 
بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ يف حياته الشـريفة ،  _ صلى اهللا عليه وسلم _ لرسول وقد قام ا

: حدثَتنِي حفْصةُ ابنةُ عمر بنِ الْخطَّابِ ، قَالَت : فعن عبد اللَّه ابنِ أَبِي سعيد الْمزنِي ، قَالَ 
 ولُ اللَّهسكَانَ ر _و هلَيع لَّى اللَّهص لَّمـو  _ ساَء أَبفَج ، هذَيفَخ نيب هبثَو عضو مٍ قَدوي ذَات

 ثُم ، يلع ثُم ، ةصالْق هذثْلِ هبِم رمع ثُم  ،هئَتيلَى هع وهو نَ لَهأْذَنَ فَأَذتكْرٍ فَاسب  ـنم اسن
 بِيالنو ، ابِهحأَص _لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع _ نَ لَهأْذَنَ فَأَذتانُ ، فَاسثْماَء عج ثُم ، هئَتيلَى هع

 وا ، قُلْتجرخ ثُوا ، ثُمدحفَت ، لَّلَهجفَت هبذَ ثَواَء : ؛ فَأَخج ،ولَ اللَّهسا ري : رمعكْرٍ ، وو بأَب
: بِك ، وأَنت علَى هيئَتك ، فَلَما جاَء عثْمانُ تجلَّلْت بِثَوبِك ، فَقَالَ ، وعلي ، وسائر أَصحا

 .٢٦٥" أَلَا أَستحيِي ممن تستحيِي منه الْملَائكَةُ " 
   بِيلنل ارِ قَالَتصالْأَن نأَةً مرةَ أَنَّ امشائع نوع _لَيع لَّى اللَّهص  ـلَّمسو ه _:  ـفكَي

صـلَّى  _ خذي فرصةً ممسكَةً فَتوضئي ثَلَاثًا ، ثُم إِنَّ النبِي : " أَغْتِسلُ من الْمحيضِ؟ ،قَالَ 
                                                

 . ١/١٨٨٤،  ١٠٨٠ رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،سنن الترمذي، الترمذي  ٢٦٢
 . ١/٧٥٤، ٢٥ م احلديث رق ، مصدر سابق  ،سنن ابن ماجة، القزويين  ٢٦٣
 . ١/٦٠٦،  ٦١٢٠رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٦٤
 . ٢٥٢٦١ رقم احلديث  مصدر سابق،  رواه أمحد ٢٦٥



 ١١٦

 لَّمسو هلَيع قَالَ _ اللَّه أَو ، هِهجبِو ضرا فَأَعيحتا ؛ : اسي بِهئضوت " هـذْتا  فَأَخهتـذَبا فَج
 بِيالن رِيدا يا بِمهتربفَأَخ _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢٦٦"ص. 

_ صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   _ بنِي علَى النبِي : قَالَ  -رضي اللَّه عنه  -وعن أَنسٍ 
مٍ ، فَأُرلَحزٍ وبشٍ بِخحج تبِن بنيـأْكُلُونَ    بِزفَي مجِـيُء قَـوا ، فَيياعامِ دلَى الطَّعع لْتس

 و ، فَقُلْتعا أَددأَح ا أَجِدى متح توعونَ ، فَدجرخيأْكُلُونَ وفَي مجِيُء قَوي ونَ ، ثُمجرخيو
وا طَعامكُم ، وبقي ثَلَاثَةُ رهط يتحدثُونَ فـي  ارفَع: يا نبِي اللَّه ما أَجِد أَحدا أَدعوه ، قَالَ: 

 بِيالن جرفَخ ، تيالْب _لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ ، فَقَالَ _ صشائع ةرجإِلَى ح طَلَقفَان :  ـلَامالس
 فَقَالَت ، ةُ اللَّهمحرو تيلَ الْبأَه كُملَيع :عو لَكأَه تدجو فكَي ، ةُ اللَّهمحرو لَامالس كلَي

ـ   كَم لَـه قُلْنيةَ ، وشائعقُولُ لا يكَم نقُولُ لَهي كُلِّهِن هائنِس رجى حقَر؟ فَت لَك اللَّه كارا ب
 بِيالن عجر ةُ ، ثُمشائع قَالَت _ع لَّى اللَّهص لَّمسو هلَي _   ـتيـي الْبف طهر نفَإِذَا ثَلَاثَةٌ م

 بِيكَانَ النثُونَ ، ودحتي _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ةرجح وحقًا نطَلنم جراِء فَخيالْح يددش
أَنَّ الْقَو بِرأُخ أَو هتربرِي آخا أَدةَ فَمشائع  ـكُفَّةي أُسف لَهرِج عضى إِذَا وتح عجوا فَرجرخ م

 .٢٦٧الْبابِ داخلَةً وأُخرى خارِجةً أَرخى الستر بينِي وبينه وأُنزِلَت آيةُ الْحجابِ
 :ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ احلياء 

 .ة من شعب اإلميان ، وحسن اإلسالم أن احلياء شعب -١
 .أن صاحب احلياء  حمبوب من اهللا ومن الناس  -٢
 .أنه صفة من صفات األنبياء والصحابة والتابعني والصاحلني   -٣
 .احلياء ال يأيت إال خبري     -٤

 :ويتفرع من مضمون احلياء املضامني اآلتية 
 :احلجاب : أوالً 

 :اللغة مرادا به أحد أمرين لفظ احلجاب يستعمل يف  :احلجاب لغة
حجب الشيء حيجبه : أن يكون مصدرا، ومعناه حينئذ املنع ويرادفه احلجب، يقال: األول 

 .املنع من الوصول: احلجب واحلجاب: حجباً وحجاباً منعه، وقال الراغب

                                                
 . ١/٤٦،  ٣١٥رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٦٦
 . ١/٤٨٤،  ٤٧٩١رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ر ٢٦٧



 ١١٧

 .الستر أو الساتر : أن يكون امساً ، ويراد به: الثاين
أي جعلـه  (واستحجبه واله احلجابـة  ) معىن امتنع يف( احتجب امللك عن الناس : ويقال 

وامرأة حمجوبـة قـد   .قد احتجب وحتجب إذا اكنت من وراء حجاب: ، ويقال)حاجبا له
 . سترت بستر

. حجاب، واجلمع حجب ال غري .اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بني شيئني: واحلجاب
. وبينك حاجز يف النحلة والـدين ومن بيننا : معناه) ومن بيننا وبينك حجاب: ( وقوله تعاىل

إن اهللا يغفـر  : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  –رضي اهللا عنه  –ويف حديث أيب ذر 
أن متوت النفس، وهي : " يا رسول اهللا، وما احلجاب ؟ قال: قيل" للعبد ما مل يقع احلجاب

 ".مشركة، كأا حجبت باملوت عن اإلميان
من اطلع احلجاب واقع مـا وراءه، أي إذا مـات   : مسعود وقال ابن مشيل يف حديث ابن 
 .)٢٦٨( حجاب اجلنة وحجاب النار ألما قد خفيا: اإلنسان واقع ما وراء احلجابني

ستر الوجه وسائر البدن ستراً كامالً حبيـث  : واملقصود من احلجاب يف االصطالح  
 . ٢٦٩ال يبني منه شيء

                                                
 .١/١١٢، مصدر سابق ، حمتار الصحاح .  ٣٠٠-١/٢٩٨، مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور )٢٦٨(

: سـورة  () ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن(: قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي يف قوله تعاىل  ٢٦٩
الزينة اليت حيرم إبداؤها يدخل فيها مجيع البدن ، وذلك  ، وهذا لكمال االستتار، ويدل ذلك على أن )٣١: النور، آية

،كالثياب اجلميلة، ومجيع البدن كلـه مـن    )  ٣١: النور، آية : سورة (﴾    وال يبدين زِينتهن﴿: كما يف قوله تعاىل
 . ) ٢٠٢ -٥/٢٠١: تفسري الكرمي املنان ( . الزينة

على وجوب احتجاب املرأة عن الرجال األجانب ، فقال يف  – رمحه اهللا –وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وحقيقة األمر أن اهللا جعـل الزينـة   : ")من اموع ٢٢من الفقه ، و ٢، جـ  ١١٠ص (:  الفتاوى املطبوعة أخرياً 

كانت النسـاء  زينة ظاهرة ، وزينة غري ظاهرة ، وجيوز هلا إبداء زينتها الظاهرة لغري الزوج ، وذوي احملارم ، و: زينتني
قبل أن تنـزل آية احلجاب خيرجن بال جلباب ، فريى الرجل وجهها ويديها، وكانت إذ ذاك جيوز هلا أن تظهر الوجه 

يا أَيها النبِي قُـل  (: والكفني ، وكان حينئذ جيوز النظر إليها؛ ألنه جيوز هلا إظهاره ، مث ملا أنزل اهللا آية احلجاب بقوله
و اجِكوألزالبِيبِهِنن جم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاء الْمنِسو كاتنحجـب النسـاء عـن     ) ٥٩: األحزاب، آية سورة( )ب

واجللباب وهو اإلزار الكبري الذي يغطي رأسها وسائر بدا مث قال فإذا كن مأمورات باجللباب؛ لئال : الرجال ، مث قال
ه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة اليت أمرت أن ال تظهرها لألجانب، فمـا  يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوج

جمموعـة رسـائل يف احلجـاب    :عبد العزيز بن عبـداهللا  ،بن باز  (. بقى حيل لألجانب النظر أي إىل الثياب الظاهرة
 . )٩٩-٩٨: الرئاسة العامة لالفتاءص، الرياض، والسفور
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ماتت قبل نزول آية احلجاب  –عنها  رضي اهللا –والذي يبدو يل أن السيدة خدجية 
كاحليـاء ،   –، وليس معىن ذلك أا قد اعتراها نقص قبل موا ، لكنها امتازت بصفات 

جعلتها يف بعد عن الرجال رغم ممارستها التجارة ،  -.... وطيب النسب ، وعراقة األصل 
للتجارة يف ماهلا عـن   هذا واملتمعن يف سرية السيدة خدجية ، جيد أا كانت تستأجر الرجال

طريق غالمها ميسرة ، ومل تكن خراجة ولَّاجة كغريها من بعض نساء قومها ؛ فهي بالفعل 
 .كانت يف شبه حجاب عن الرجال قبل فرضية احلجاب 

تلقب بالطاهرة يف اجلاهلية وحصوهلا على هـذا اللقـب مل   –رضي اهللا عنها _ وقد كانت 
ة كل البعد عما كان حيصل يف جمتمعها من تربج وسـفور  يكن بسهولة بالتأكيد ، فهي بعيد

وخمالطة للرجال تتمتع حبسن الصيت والسمعة متحلية بثياب احلشمة واملروءة والتقوى ، ومما 
 –رضي اهللا عنها  –إنه حدث عن خدجية " يدل على ارتدئها للحجاب رواية ابن اسحاق 

كرمه اهللا به من نبوته يا بن عم أتستطيع أن عن خدجية أا قالت لرسول اهللا فيما يثبته فيما أ
ختربين بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخربين بـه فجـاءه   
جربئيل عليه السالم كما كان يأتيه فقال رسول اهللا خلدجية يا خدجية هذا جربئيل قد جاءين 

ول اهللا فجلس عليها قالـت  فقالت نعم فقم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرى فقام رس
هل تراه قال نعم قالت فتحول فاقعد على فخذي اليمىن فتحول رسول اهللا فجلس عليهـا  
فقالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فاجلس يف حجري فتحول فجلس يف حجرها قالـت  
هل تراه قال نعم فتحسرت فألقت مخارها ورسول اهللا جالس يف حجرها مث قالت هل تـراه  

 ٢٧٠"فقالت يا بن عم اثبت وأبشر فواهللا إنه مللك وما هو بشيطانقال ال 
وقُلْ للْمؤمنات ﴿:  وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ وحث عليه ، قال تعاىل

 ـا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبال يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي  نـرِبضلْي
ن أَو أَبنـائهِن  بِخمرِهن علَى جيوبِهِن وال يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباِء بعولَتهِ

ونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاِء بنأَب أَو   لَكَـتـا مم أَو هِنائنِس أَو هِنات
ـ   لَـى عوا عرظْهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبري الْأرِ أُولغَي نيابِعأَوِ الت نهانمأَي اترو

                                                
 . ٢/٧٥، صدر سابق م،  السرية النبوية، ابن هشام ٢٧٠
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زِين نم نيفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضال ياِء وسونَ الننمؤا الْمهيعاً أَيمج وا إِلَى اللَّهوبتو هِنت
 .)  ٣١:النور، آية : سورة (  ﴾ لَعلَّكُم تفْلحونَ

على احلجاب يف أحاديـث كـثرية ،   _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 
استأْذَنَ علَي أَفْلَح أَخـو  : قَالَت  –عنها رضي اللَّه  -عن عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائشةَ : منها 

 فَقُلْت ، ابجزِلَ الْحا أُنمدعسِ بيأَبِي الْقُع : بِيالن يهنَ فأْذتى أَستح لَا آذَنُ لَه _  لَّى اللَّـهص
 لَّمسو هلَيمن أَ_ ع وه سسِ لَييا الْقُعأَب اهسِ فَإِنَّ أَخيأَةُ أَبِي الْقُعرنِي امتعضأَر نلَكنِي ، وعضر

 بِيالن لَيلَ عخ؛ فَد _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  _ لَه ا أَبِي : فَقُلْتأَخ إِنَّ أَفْلَح ،ولَ اللَّهسا ري
: " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ستأْذنك ، فَقَالَ النبِي الْقُعيسِ استأْذَنَ فَأَبيت أَنْ آذَنَ لَه حتى أَ

قُلْت ، كمأْذَنِي عأَنْ ت كعنا ممو :    ـنلَكنِي وـعضأَر ـوه سلَ لَيجإِنَّ الر ،ولَ اللَّهسا ري
فَلذَلك : ي لَه فَإِنه عمك ترِبت يمينك ، قَالَ عروةُائْذَنِ: أَرضعتنِي امرأَةُ أَبِي الْقُعيسِ ، فَقَالَ 

 .٢٧١" كَانت عائشةُ تقُولُ حرموا من الرضاعة ما تحرمونَ من النسبِ 
عتبةَ بن أَبِي وقَّاصٍ  إِنَّ: قَالَت  -رضي اللَّه عنها  -وعن عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائشةَ   

إِنه ابنِي فَلَما : عهِد إِلَى أَخيه سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ أَنْ يقْبِض إِلَيه ابن وليدة زمعةَ ، قَالَ عتبةُ 
 ولُ اللَّهسر مقَد _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ذَ سحِ أَخالْفَت نمز لَ بِهةَ ؛ فَأَقْبعمز ةيدلو ناب دع
 ولِ اللَّهسإِلَى ر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ دعةَ ، فَقَالَ سعمنِ زب دببِع هعلَ مأَقْبولَ : وسا ري

ب دبفَقَالَ ع ،هناب هأَن إِلَي هِدي عأَخ نذَا ابه ،ةَ اللَّهعمز ن : ةيدلو ني ابذَا أَخه ،ولَ اللَّهسا ري
 ولُ اللَّهسر ظَرفَن ، هاشرلَى فع دلةَ وعمز _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ فَإِذَا _ صعمز ةيدلنِ وإِلَى اب

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، اسِ بِهالن هبأَش وه _ص لَّمسو هلَيع ـةَ  " _ لَّى اللَّهعمز نب دبا عي لَك وه
 ولُ اللَّهسقَالَ ر ، اشِ أَبِيهرلَى فع دلو هلِ أَنأَج نم _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها _ صي هنجِبِي متاح

هِهبش نأَى ما رمةَ معمز تةُ بِندوةَ  سبتبِع " بِيالن جوةُ زدوس تكَانو _   ـهلَيع لَّى اللَّـهص
 لَّمس٢٧٢_ و . 

                                                
 .١/٦٠٩، ٦١٥١رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٧١
رقم  صحيح مسلم، النيسابوري. ، ١/٢٥٤،  ٢٥٣٣رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٧٢

 .١٤٥٧احلديث 
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   بِيالن نع اللَّه دبع نوع _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ ص " : تجرةٌ فَإِذَا خروأَةُ عرالْم
ونساء الصحابة _ صلى اهللا عليه وسلم _ ام نساء الرسول ، وقد ق ٢٧٣"استشرفَها الشيطَانُ 

، فعن مجاهد عـن عائشـةَ   _ صلى اهللا عليه وسلم _ بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ يف حياته 
 قَالَت: ولِ اللَّهسر عم نحنا وونَ بِنرمانُ يكْبكَانَ الر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _  ـاترِمحم

  اهفْنا كَشونزاوا فَإِذَا جهِهجلَى وا عهأْسر نا مهابا جِلْباندإِح لَتدا سا بِناذَو٢٧٤فَإِذَا ح. 
كَانت تقُولُ لَما نزلَت هـذه   -رضي اللَّه عنها  -وعن صفيةَ بِنت شيبةَ أَنَّ عائشةَ  

أَخذْنَ أُزرهن فَشقَّقْنها من قبلِ الْحواشـي  :  ﴾ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن ﴿:  يةُالْآ
 .٢٧٥فَاختمرنَ بِها 

 :ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ احلجاب 
 .طان أن احلجاب يرضى اهللا عز وجل ، ويسخط الشي-١   
 .طهارة تلحق بقلب املؤمن واملؤمنة -٢   
 .مسة للحرائر متيزهن عن غريهن من اإلماء ، والتربج والسفور مسة لإلماء -٣   
 .مينع إيذاء املؤمنات بقصد أو بغري قصد -٤   
عفة النفس ، وحتصينها من مكائـد  : احملافظة على احلجاب ، والدعوة إليه دليل على -٥  

 .الشيطان 
 .احلجاب مظهر من مظاهر متييز األمة اإلسالمية على غريها من األمم  -٦ 

 :حفظ الفرج : ثانياً 
 ،الفَرج اخلَلَلُ بني الشيئني واجلمع فُروج ال يكسـر علـى غـري   ) فرج (  :الفرج يف اللغة 

مع سوآت الرجال والفَرج العورة والفَرج شوار الرجل واملرأَة واجلمع فُروج والفَرج اسم جل
والنساء والفتيان وما حوالَيها كله فَرج وكذلك من الدواب وحنوها من اخلَلْق ويف الترتيـل  
واحلافظني فُروجهم واحلافظات وفيه والذين هم لفُروجِهِم حافظون إِال على أَزواجِهم قـال  

 .٢٧٦الفراء أَراد على فُروجِهِم يحافظون 

                                                
 . ١/١٨٩٦،  ١٨٩٦ رقم احلديث  ، سنن الترمذي، الترمذي  ٢٧٣
 . ١/١٤٨٦،  ١٨٣٣ رقم احلديث  ، مصدر سابق  ، داودسنن أيب،السجستاين ٢٧٤
 . ٤٨٠/ ١،  ٤٧٥٩رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٧٥
 .٢/٣٤١، مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور   ٢٧٦
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والَّذين هم لفُروجِهِم  ﴿: يف قوله تعاىل  –رمحه اهللا  –قال البغوي : ويف االصطالح
اسم جيمع سوءة الرجل واملرأة ، : أن الفرج ،  ) ٥: املؤمنون ، اآلية : سورة( ﴾  حافظُونَ

 . ٢٧٧التعفف عن احلرام : وحفظ الفرج 
لك من ولقد امتدح املوىل عز وجل احلافظني فروجهم واحلافظات ، وجعل ذ

الَّذين هم في صلَاتهِم  }١{عالمات الفوز يف الدار اآلخرة ، فقال تعاىل﴿ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ
والَّذين  }٤{والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ }٣{والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ }٢{خاشعونَ

 ،)  ٥-١:املؤمنون، آية : سورة (﴾ هم لفُروجِهِم حافظُونَ
الَّذين يرِثُونَ  }١٠{﴿أُولَئك هم الْوارِثُونَ: مث وعد اهللا سبحانه وتعاىل هؤالء املفلحني بقوله 

، فحفظ الفـرج هنـا    ) ١١-١٠:املؤمنون، آية : سورة ( الْفردوس هم فيها خالدونَ﴾ 
 -رضي اللَّه عنـه   -، فعن أَنس بن مالك  فيما حرم اهللا  املقصود به صيانته وعدم استعماله

 بِياجِ النوأَز وتيإِلَى ب طهاَء ثَلَاثَةُ رقُولُ جي _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _نأَلُونَ عسي   ةـادبع
 بِيالن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها_ صا ، فَقَالُوا  فَلَمقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرأُخ :  بِـيالن نم نحن نأَيو

 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟_ ص رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف وقَد ! مهدـا  : ، فقَالَ أَحأَم
أَنا أَعتـزِلُ  : أَنا أَصوم الدهر ولَا أُفْطر ، وقَالَ آخر : ، وقَالَ آخر  أَنا فَإِني أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا

 ولُ اللَّهساَء را ؛ فَجدأَب جوزاَء فَلَا أَتسالن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _  ينالَّـذ متفَقَالَ أَن هِمإِلَي
أَما واللَّه إِني لَأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَه ، لَكني أَصوم وأُفْطر وأُصلِّي وأَرقُد  قُلْتم كَذَا وكَذَا ،

صـلى  _ وأَتزوج النساَء فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني ، ويقول ابن حجر يف تفسري قَوله 
الْمراد بِالسنة الطَّرِيقَة لَا الَّتـي  " ،) ب عن سنتي فَلَيس مني فَمن رغ: ( _ اهللا عليه وسلم 

كرت ناد مرالْمره ، وإِلَى غَي هناض عرء الْإِعيالش نة عغْبالرض ، وقَابِل الْفَرذَ  تأَخي وطَرِيقَت
حلَمي ، ونم سرِي فَلَيغَي يد   بِطَرِيقَةـدشوا التعدتبا ينالَّذ مهة فَإِنانِيبهإِلَى طَرِيق الر كبِذَل

 بِيطَرِيقَة النو ، وهمزلْتا ابِم فُّوها وم مهبِأَن مهابع قَدالَى وعاللَّه ت مفَهصا ولَّى اللَّـه  _ كَمص
 لَّمسو هلَيع _ينِيفـام ،  الْحيلَى الْقى عقَوتيام لنيم ، وولَى الصى عقَوتير لفْطة ؛ فَيحمة الس

وقَوله فَلَيس مني إِنْ كَانت الرغْبـة  . ويتزوج لكَسرِ الشهوة وإِعفَاف النفْس وتكْثري النسل 

                                                
،  ٥ج ،هـ  ١٤١٧،  ٤املدينة املنورة ، ط، دار طيبة ، معامل الترتيل : أبو حممد احلسني بن مسعود ، البغوي ٢٧٧
 . ٤١٠ص
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أَي ليس علَى طَرِيقَتي ، ولَا يلْزم " فَلَيس مني " حبه فيه فَمعنى بِضربٍ من التأْوِيل يعذَر صا
لَيس علَى ملَّتي ؛ لأَنَّ اعتقَـاد  ) لَيس مني ( أَنْ يخرج عن الْملَّة، فَال يعقل أن يكون املعىن 
ى فَضلِ النكَاح والترغيب فيه ، وفيـه تتبـع   ذَلك نوع من الْكُفْر ، وفي الْحديث دلَالَة علَ

من أَحول الْأَكَابِر للتأَسي بِأَفْعالهِم ، وأَنَّ من عزم علَى عمل بِر واحتاج إِلَى إِظْهاره حيثُ يأْ
د وممي الْحقْدت يهفا ، ووعنمم كذَل كُني اء لَميلْـم ،  الرل الْعائسد إِلْقَاء منلَى اللَّه عاء عالثَّن

لْقَصد وبيان الْأَحكَام للْمكَلَّفني ، وإِزالَة الشبهة عن الْمجتهِدين ، وأَنَّ الْمباحات قَد تنقَلب بِا
 .٢٧٨"إِلَى الْكَراهة والاستحباب ، واللَّه أَعلَم 

هذه اآليات يف حياا ، واجتنبت إتبـاع   –رضي اهللا عنها  –متثلت أم املؤمنني وقد 
اهلوى والتربج والفحش ، والتزمت العفة واحلجاب والنـزاهة وغض البصر، وخري دليـل  

وإطالق صفة خاصة على فرد مـن  (إطالق لقب الطاهرة عليها يف اجلاهلية ، : على ذلك 
حتلِّيه ا ، وهذا ليس أمرا سهالً ، فحصول اإلنسان عليـه  األفراد تكون شاهداً صادقاً على 

 .)٢٧٩يقتضي منه أن يسلك سلوكاً خاصاً
كما أا عملت يف التجارة اليت كانت مهنة معظم القرشيني ومجيعهم رجال ، فلـم  
تشترك معهم يف اجتماعام ، وإمنا كان يقوم بأمور جتارا عبيدها وعلى رأسهم ميسـرة ،  

رجال يف ذلك ، بل كانت تصدر أوامرها هلم وتشرف على جتارا بنفسها دون ومل ختالط ال
 .أن خترج حملاكاة الرجال يف ميدان العمل 

مل تبني الروايات أمساء من عمل معها يف التجارة سوى حكيم بن حزام ابن أخيها ،  
 –رضـي اهللا عنـها    –حيث ذكرت الروايات أنه اشترى زيداً بن حارثة لعمته خدجيـة  

، ورمبا كان يعمل معها يف جتارة منظمة ومسـتمرة ال   ٢٨٠ بأربعمائة درهم من سوق عكاظ
 .٢٨١  سيما أنه كان يذهب إىل سوق امة القريب من مكة ؛ ليشتري هلا بعض السلع

وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ وحث على حفظ الفرج يف آيات كثرية ،   
مؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم قُلْ للْ ﴿:  قوله تعاىل: منها 

                                                
 . ٢٩٠،  ١٤فتح الباري ، مصدر سابق ، ج،ابن حجر  ٢٧٨
 .٧ص، مرجع سابق ، اجلمل  ٢٧٩
 . ١/٤٦٧، مصدر سابق  أنساب األشراف ، ٢٨٠
 . ٣/٤١  مصدر سابق الطبقات الكربى،،ابن سعد  ٢٨١
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وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُـروجهن   )٣٠(إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 
هر منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينـتهن إِلَّـا   ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَ

نِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن لبعولَتهِن أَو َآبائهِن أَو َآباِء بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَبناِء بعولَتهِن أَو إِخوا
نم ةبي الْإِررِ أُولغَي نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائنِس أَو هِناتونِي أَخب الِ أَوِ أَوجالر 

ا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلَا ياِء وسالن اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالطِّفْلِ الَّذ هِنتزِين نم نيفخ
لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمها أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتويف هـذه   ،)٣١-٣٠النور، آية : سورة ( ﴾  و

اآلية بيان لعدة أوامر بينها اهللا سبحانه وتعاىل ليقطع مقدمات الزنا ، وليظهر فضل حتصـني  
 ﴿: ية النساء دون الوقوع يف إمث،وكذا يقول تعـاىل الفرج،مع إبراز املسموح هلم جتاوزاً برؤ

الصو نيقادالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسإِنَّ الْم قَاتاد
تالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو    نيمـائالصو قَاتـدصتالْمو نيقـدص

 اللَّه دأَع اترالذَّاكا وريكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو ملَه
ضل العظيم الـذي  ، وقد بني اهللا الف ) ٣٥: األحزاب، آية : سورة( ﴾مغفرةً وأَجرا عظيما 

 .يلحق هذه الفئات اإلميانية النادرة ، من مغفرة اهللا وعفوه والفوز برضوانه 
على حفظ الفرج يف أحاديث كثرية ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 

إِذَا : " _ وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه_ قَالَ رسولُ اللَّه : فعن عبد الرحمنِ بنِ عوف قَالَ : منها 
: صلَّت الْمرأَةُ خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظَت فَرجها ، وأَطَاعت زوجها ، قيلَ لَها 

 ئْتش ةنابِ الْجوأَب أَي نةَ مني الْجلخ٢٨٢" اد . 
  بِيأَنَّ الن تامنِ الصةَ بادبع نوع _ص لَّمسو هلَيع ـي  : " قَالَ _ لَّى اللَّهوا لنماض

اصدقُوا إِذَا حدثْتم ، وأَوفُـوا إِذَا وعـدتم ، وأَدوا إِذَا   : ستا من أَنفُِسكُم أَضمن لَكُم الْجنةَ 
، كُمارصوا أَبغُضو ، كُموجفَظُوا فُراحو ، متنمتاؤ  كُميدكُفُّوا أَي٢٨٣" و  . 

يـا  : فَقَالَ _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ إِنَّ فَتى شاباً أَتى النبِي : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
فَدنا !! ادنه : ، فَقَالَ  مه مه: رسولَ اللَّه، ائْذَنْ لي بِالزنا ؛ فَأَقْبلَ الْقَوم علَيه فَزجروه ، قَالُوا 

ولَا : لَا ، واللَّه جعلَنِي اللَّه فداَءك ، قَالَ : أَتحبه لأُمك ؟ قَالَ : فَجلَس قَالَ : منه قَرِيبا ، قَالَ 

                                                
 . ١٥٧٣ ،مصدر سابق  رقم احلديث  رواه أمحد ٢٨٢
 . ٢١٦٩٥ ،مصدر سابق رقم احلديث  رواه أمحد ٢٨٣
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، واللَّه يا رسولَ اللَّه، جعلَنِي اللَّـه  لَا : أَفَتحبه لابنتك ؟ قَالَ : الناس يحبونه لأُمهاتهِم ، قَالَ
لَا ، واللَّه جعلَنِـي  : أَفَتحبه لأُختك ؟ قَالَ : ولَا الناس يحبونه لبناتهِم ، قَالَ : فداَءك ، قَالَ 

لَـا ، واللَّـه   : أَفَتحبه لعمتك ؟ قَالَ : قَالَ  ولَا الناس يحبونه لأَخواتهِم،: اللَّه فداَءك ، قَالَ 
لَـا ،  : أَفَتحبه لخالَتك ؟ قَالَ : ولَا الناس يحبونه لعماتهِم ، قَالَ: جعلَنِي اللَّه فداَءك ، قَالَ 

فَوضع يده علَيه ، وقَالَ : يحبونه لخالَاتهِم ، قَالَ ولَا الناس : واللَّه جعلَنِي اللَّه فداَءك ، قَالَ 
 اللَّهم اغْفر ذَنبه ، وطَهر قَلْبه ، وحصن فَرجه ، فَلَم يكُن بعد ذَلك الْفَتـى يلْتفـت إِلَـى   : 

 .٢٨٤شيٍء
 :ند تطبيق مبدأ حفظ الفروج ومن أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم ع

 .الفالح والفوز برضوان اهللا عز وجل يف الدنيا واآلخرة  -١
 .يزيد يف احلسنات ويرفع الدرجات  -٢
 .حيمي املسلم من األمراض الفتاكة اليت تصيب الفرد عند تعرضه للحرام    -٣

     
 

 :الشورى :  املضمون التربوي الثامن 
شورة بضم الشني مفْعلَة وال تكون مفْعولَـة َألـا   الشورى واملَ: الشورى يف اللغة 

مصدر واملَصادر ال تجِيء على مثال مفْعولة وإِن جاءت على مثال مفْعول وكذلك املَشورة 
وتقول منه شاورته يف اَألمر واستشرته مبعىن وفالن خير شير أَي يصلُح للْمشاورة وشـاوره  

رشاوهمأَ بيديمةً إِذا أَوإِشار ريشة وأَشار الرجل يورشاره طَلَب منه املَشتاراً واسو٢٨٥ة وش . 
هي استنباط املرء الرأي من غريه فيما يعـرض لـه مـن    : الشورى يف االصطالح 

ويكون ذلك يف األمور اجلزئية اليت يتردد املرء فيها بني فعلها وتركهـا  ، مشكالت األمور 
٢٨٦  . 

لشورى من مبادئ اإلسالم السمحة بني احلاكم واحملكومني يف نظام احلكـم ، ومل  فا
 .تكن حمصورة يف هذا النظام وفقط ، بل أيضاً بني أفراد اتمع 

                                                
 . ٢١١٨٥ رقم احلديث  ،السابق املصدر   ٢٨٤
 .٤/٤٣٤،مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور   ٢٨٥
 . ٢٩٤ص، م ١٩٨٠، دار الكتب العلمية ، الذريعة إىل مكارم الشريعة ، بريوت ، الراغب األصفهاين  ٢٨٦
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ولقد طبقت أم املؤمنني هذا املبدأ عندما شاورت ابن عمها ورقة بن نوفل يف شـأن  
عليه املستشار ؛ فالشورى تقـوي  الوحي ، فهو رجل دين وعلم ، وهذا ما ينبغي أن يكون 

 .تعاون على الرب والتقوى ، وفيه نظام اجتماعي إسالمي : األخوة ، وهو 
هذا املبدأ ، ومل تتكاسل يف التعامل مـع   –رضي اهللا عنها  -وقد متثلت أم املؤمنني 

عند نزول الوحي ألول مـرة ، بـل   _ صلى اهللا عليه وسلم _ خوف واضطراب الرسول 
تته ، مث أخذته بعد ذهاب ما به من وجل وخوف إىل ابن عمها ؛ لكـرب سـنه ،   واسته وثب

 .وكثرة خرباته ، وغزارة علمه ، فهو أهل لالستشارة 
 ﴿: وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ ، وحث عليه يف القرآن ، قال تعـاىل  

غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف عـنهم   فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً
(  ﴾لنيواستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتـوكِّ 

صلى اهللا عليه _ هللا لنبيه ويف هذه اآلية أمر صريح من ا)   ١٥٩:آل عمران ، آية : سورة 
باختاذ مبدأ الشورى شعار الدولة ، وال جيعل القيادة لألهواء ، اليت تورث حـب  _ وسلم 

 .الذات وامليل عن الصواب وجمافاة األتباع 
مـا  والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصالةَ وأَمرهم شورى بينهم وم ﴿ وقال أيضاً

، ففي هذه اآلية مدح واضح لعباد اهللا  ) ٣٨: الشورى ، آية : سورة (  ﴾ رزقْناهم ينفقُونَ
يف اختاذ الشورى _ صلى اهللا عليه وسلم _ احملافظني على شعائر اهللا ، والتابعني هدي النيب 

 .منهجا ثابتا حملاورام 
  يلَمةَ السماهنِ جةَ باوِيعم نوع  بِياَء إِلَى النةَ جماهأَنَّ ج _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _

هلْ لَك من أُم؟ ، : "يا رسولَ اللَّه ، أَردت أَنْ أَغْزو وقَد جِئْت أَستشريك ، فَقَالَ : ، فَقَالَ 
 . ٢٨٧" تحت رِجلَيها  فَإِنَّ الْجنةَ! فَالْزمها : نعم ، قَالَ: قَالَ 

يا رسولَ اللَّه، يستأْمر النساُء في : " قُلْت : قَالَت  –رضي اللَّه عنها  -وعن عائشةَ   
تها إِذْنها سكَا: فَإِنَّ الْبِكْر تستأْمر فَتستحيِي فَتسكُت ، قَالَ : نعم ، قُلْت : أَبضاعهِن،  قَالَ 

 "٢٨٨ . 

                                                
 .  ١/٢٤٧٣،   ٣١٠٤رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،سنن النسائي، النسائي ٢٨٧
 . ١/٦٧٩،  ٦٩٤٦رقم احلديث ، مصدر سابق ، يح البخاريصح، البخاري  ٢٨٨
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بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ يف حياتـه   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
نظَـر  : لَما كَانَ يوم بدرٍ ، قَالَ : قَالَ  -رضي اللَّه عنه  -الشريفة ؛ فعن عمر بن الْخطَّابِ 

 بِيالن _سو هلَيع لَّى اللَّهص إِلَـى     _ لَّم ظَـرنو ، ـفينو ائَـةثَلَاثُ م مهو ، ابِهحإِلَى أَص
 بِيلَ النقْبتةٌ ، فَاسادزِيو أَلْف م؛ فَإِذَا ه نيرِكشالْم _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ دم لَةَ ، ثُمبالْق

ارإِزو هاؤرِد هلَيعو هيدقَالَ ي ثُم ، نِي  : هتـدعـا وم جِزأَن منِي ؟ ، اللَّهتدعا وم نأَي ماللَّه ! ،
فَما زالَ : اللَّهم إِنك إِنْ تهلك هذه الْعصابةَ من أَهلِ الْإِسلَامِ فَلَا تعبد في الْأَرضِ أَبدا ، قَالَ 

ع هبيثُ رغتسكْرٍ يو بأَب اهفَأَت ، هاؤقَطَ رِدى ستح وهعديلَّ وجو ز-  هنع اللَّه يضذَ  -رفَأَخ
يا نبِي اللَّه كَفَاك مناشدتك ربك فَإِنه سـينجِز  : رِداَءه فَرداه ، ثُم الْتزمه من ورائه ، ثُم قَالَ 

 لَّلَكجو زع لَ اللَّهزفأَن ، كدعا وم  :﴿   كُمـدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت
 نيفدرم كَةلَائالْم نم بِأَلْف﴾   ، نيـرِكشلَّ الْمجو زع اللَّه مزا ؛ فَهقَوالْتو ذئموا كَانَ يفَلَم ،

صلَّى اللَّه علَيـه  _ قُتلَ منهم سبعونَ رجلًا وأُسر منهم سبعونَ رجلًا ، فَاستشار رسولُ اللَّه فَ
 لَّمسو _ رمعا ويلعكْرٍ وا بأَب- مهنع اللَّه يضكْرٍ  -رو بفَقَالَ أَب ،-  هنع اللَّه يضا :  -ري

نةَ ، فَييدالْف مهنذَ مأْخى أَنْ تي أَرانُ، فَإِنوالْإِخةُ وريشالْعو مو الْعنلَاِء بؤه اللَّه ـا   بِيكُـونُ م
الَ رسولُ أَخذْنا منهم قُوةً لَنا علَى الْكُفَّارِ ، وعسى اللَّه أَنْ يهديهم فَيكُونونَ لَنا عضدا ، فَقَ

 اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهطَّابِ ؟ ، قَالَ _ صالْخ نا ابى يرا تم : ـا  : قُلْتى ما أَرم اللَّهو
عنقَه  ولَكني أَرى أَنْ تمكِّننِي من فُلَان قَرِيبا لعمر فَأَضرِب -رضي اللَّه عنه  -رأَى أَبو بكْرٍ 

من عقيلٍ فَيضرِب عنقَه ، وتمكِّن حمزةَ من فُلَان أَخيـه   -رضي اللَّه عنه  -، وتمكِّن عليا 
  ادـنلَـاِء صؤه نيرِكشلْمةٌ لادوا هي قُلُوبِنف تسلَي هأَن اللَّه لَمعى يتح ، قَهنع رِبضفَي مهيد

 ولُ اللَّهسر وِيفَه ،مهتقَادو مهتمأَئو _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكْرٍ _ صو با قَالَ أَبم-  اللَّه يضر
 هنع- رمقَالَ ع ، دالْغ نا أَنْ كَانَ ماَء ، فَلَمدالْف مهنذَ م؛ فَأَخ ا قُلْتم وهي لَمو -   ـيضر

 هنع اللَّه-  بِيإِلَى الن توغَد _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكْرٍ _ صو بأَبو دقَاع وفَإِذَا ه-  اللَّه يضر
 هنع-  فَقُلْت ، انيكبا يمإِذَا ها: ، وصو تأَن يككباذَا ينِي مبِرأَخ ولَ اللَّهسا ر؟ فَإِنْ ي كبح

صلَّى اللَّـه  _ فَقَالَ النبِي : وجدت بكَاًء بكَيت وإِنْ لَم أَجِد بكَاًء تباكَيت لبكَائكُما ، قَالَ 
 لَّمسو هلَيى _ عنأَد كُمذَابع لَيع رِضع اِء لَقَددالْف نم كابحأَص لَيع ضري عالَّذ هذه نم

ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسـرى حتـى    ﴿: الشجرة لشجرة قَرِيبة ، وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 
 مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتلَا كلَو هلضِ إِلَى قَوي الْأَرف نثْخا ﴾يدالْف نم  ِء ، ثُـم
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عوقبوا بِما صنعوا يوم بـدرٍ مـن   : أُحلَّ لَهم الْغنائم ، فَلَما كَانَ يوم أُحد من الْعامِ الْمقْبِلِ 
 بِيالن ابحأَص فَرونَ وعبس مهنلَ ماَء ، فَقُتدالْف مهذـلَّ _ أَخسو هلَيع لَّى اللَّهص م  _   ـنع

 بِيالن_ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـالَ  _ صسو ، هأْسلَى رةُ عضيالْب تمشهو ، هتياعبر تكُِسرو ،
الْآيـةَ  ﴾ أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيهـا  ﴿: الدم علَى وجهِه ، وأَنزلَ اللَّه تعالَى 

 .٢٨٩بِأَخذكُم الْفداَء 
شاورَ حني بلَغه إِقْبـالُ أَبِـي   _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ رسولَ اللَّه "وعن أَنسٍ أَنَّ 

، فَقَام سـعد بـن   فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ فَأَعرض عنه ، ثُم تكَلَّم عمر فَأَعرض عنه : سفْيانَ ، قَالَ
إِيانا ترِيد يا رسولَ اللَّه، والَّذي نفِْسي بِيده لَو أَمرتنـا أَنْ نخيضـها الْبحـر    : عبادةَ فَقَالَ 

فَندب رسولُ اللَّه :  لَأَخضناها ، ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِب أَكْبادها إِلَى برك الْغماد لَفَعلْنا ، قَالَ
 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهشٍ ، _ صيا قُرايور هِملَيع تدروا ، وردلُوا بزى نتطَلَقُوا حفَان ، اسالن

 ولِ اللَّهسر ابحفَكَانَ أَص ، ذُوهاجِ فَأَخجنِي الْحبل دوأَس غُلَام يهِمفو_    ـهلَيع لَّى اللَّـهص
 لَّمسقُولُ _ وفَي ، ابِهحأَصانَ وفْيأَبِي س نع هأَلُونسـذَا  : يه نلَكانَ وفْيبِأَبِي س لْمي عا لم :

نعـم ، أَنـا   :  أَبو جهلٍ ، وعتبةُ ، وشيبةُ ، وأُميةُ بن خلَف ، فَإِذَا قَالَ ذَلك ضربوه ، فَقَالَ
ا أَبو أُخبِركُم هذَا أَبو سفْيانَ ، فَإِذَا تركُوه فَسأَلُوه ؛ فَقَالَ ما لي بِأَبِي سفْيانَ علْم ، ولَكن هذَ

را ضضذَا أَياسِ ، فَإِذَا قَالَ هي النف لَفخ نةُ بيأُمةُ ، وبيشةُ ، وبتعلٍ، وهج  ولُ اللَّـهسرو وهب
 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ ص ، فرصان كأَى ذَلا رلِّي ، فَلَمصي مقَائ : هدفِْسي بِيي نالَّذو

اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى _ فَقَالَ رسولُ اللَّه : لَتضرِبوه إِذَا صدقَكُم وتتركُوه إِذَا كَذَبكُم ، قَالَ 
ويضع يده علَى الْأَرضِ هاهنا هاهنا قَالَ فَما ماطَ أَحدهم عن : هذَا مصرع فُلَان ، قَالَ : _ 

 ولِ اللَّهسر دعِ يضوم _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢٩٠" _  ص. 
على الشورى يف أحاديـث كـثرية ،   _  صلى اهللا عليه وسلم_ كما حث الرسول 

إِنـي  : " فَقَـالَ  _ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ أَتانِي رسولُ اللَّه : عن عائشةَ قَالَت : منها 
 فَقُلْت ، كيواوِرِي أَبشى تتح يهي فلجعأَنْ لَا ت كلَيا فَلَا عرأَم كلَيع رِضأَعـذَا  : سا همو

 قَالَت ، رالْأَم : لَيلَا عـا   ﴿فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نتإِنْ كُن اجِكوأَزقُلْ ل بِيا النها أَيي

                                                
 . ٢٠٣رقم احلديث   ،مصدر سابق رواه أمحد ، ٢٨٩
 . ١/١١٠٩،  ١٧٧٩رقم احلديث  صحيح مسلم، النيسابوري.  ٢٩٠
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رو نَ اللَّهرِدت نتإِنْ كُنيلًا وما جاحرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعةَ فَـإِنَّ  فَترالْآخ ارالدو ولَهس
وفي أَي ذَلك تأْمرنِي : ، فَقُلْت: ، قَالَت عائشةُ  ﴾اللَّه أَعد للْمحِسنات منكُن أَجرا عظيما 

 ةَ ، قَالَترالْآخ ارالدو ولَهسرو اللَّه لْ أُرِيدب ، يوأَب اوِرأُش :فَس بِيالن كبِذَل ر _  لَّى اللَّـهص
 لَّمسو هلَيقَالَ _ عو ، هبجأَعو :    قَالَـت ، ـكلَيع ـتضرا عم بِكاحولَى صع رِضأَعس :
 لَه ا : ،فَقُلْتكَم نقُولُ لَهكَانَ يلْ ، وفْعي فَلَم ترتي اخبِالَّذ نهبِرخفَلَا ت  ةَ ، ثُـمشائعقَالَ ل

قَد خيرنا رسولُ اللَّه : قَد اختارت عائشةُ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ ، قَالَت عائشةُ : يقُولُ 
 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهطَلَاقًا _ ص كذَل رن ٢٩١" فَلَم. 

 :يت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ الشورى من أبرز الثمرات التربوية ال
 .أن مبدأ الشورى من مبادئ اإلسالم السمحة يف نظام احلكم العادل -١   
 .ال يستشار إال من عرف باألمانة والعلم ، واإلخالص هللا -٢   
 .  أن مبدأ الشورى مفهوم عام يشمل مجيع أفراد اتمع حكام أو حمكومني  -٣  

 :علو اهلمة : التاسع  املضمون التربوي
علْو كلّ شيء وعلْوه وعلْوه وعالوته وعاليه وعاليته ) عال ( مصدر : ة  العلو يف اللغ

أَرفَعه يتعدى إليه الفعلُ حبرف وبغري حرف كقولك قَعدت علْوه ويف علْوِه قال ابن السكيت 
علي وتعلَّى وقال بعـض  سفْلُ الدار وعلْوها وسفْلُها وعلْوها وعال الشيُء علُوا فهو علي و

الرجاز وإنْ تقُلْ يا لَيته استبالَّ من مرضٍ أَحرضه وبالَّ تقُلْ َألنفَيه وال تعلَّى ويف حديث ابـن  
   ـالهال بـه وأَعاله وعلَواله واععتاً واسلُواله عوع فَّع عليرتي أَي يلَّى عنعتعباس فإذا هو ي

عالَّه وعااله وعالَى به قال كالثِّقْلِ إذ عالَى به املُعلِّي ويقال عال فالنٌ اجلَبلَ إذا رقيه يعلُـوه  و
 .٢٩٢علُواً وعال فالن فالناً إذا قَهره 

به من  واهلَم ما هم به يف نفِْسه تقول أَهمين هذا اَألمر واهلَمةُ واهلمةُ ما هم :واهلمة يف اللغة 
 امللك بالفتح واهلُمام ةواهلَم ةماهل عيدة وإِنه لَبماهل وإِنه لَصغري اهلَم أَمر ليفعله وتقول إِنه لَعظيم

اهلُمام اسم : العظيم اهلمة ويف حديث قُس أَيها امللك اهلُمام أَي العظيم اهلمة يقول ابن سيده 
ظمِ هعفُذ كما أَراد وقيل من أَمساء امللك لنعنه بل ي درضاه ال يبأَمر أَم مته وقيل َألنه إِذا هم

                                                
 . ٢٤٣٤٢رقم احلديث  ، رواه أمحد  ، مصدر سابق ٢٩١
 . ١٥/٨٣،مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور  ٢٩٢
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 كادعلى التشبيه وما ي اَألسد وال يكون ذلك يف النساء واهلُمام خيالس الشجاع دالسي اهلُمام
 ٢٩٣.وال يهم كَوداً وال مكادةً وهماً وال مهمةً

اهلمة فعلة من اهلم ، وهو مبدأ اإلرادة ولكنها اختصت بنهاية : هلمة ويف االصطالح علو ا
فخلص لنا أن اهلمة هي حقيقة اإلرادة، وعلوها  ايتها ،: مبدؤها ، واهلمة : اإلرادة ، فاهلم 

هو استصغار كل ما دون القمة، وهو صدق  : واملقصود ا ، طلب أمسى ما يراد : هو 
 .                                        ٢٩٤ ..لزوم الرقي على كل حال العزم على بلوغ الغاية، وهو

توجه القلب وقصده جبميع قواه الروحانية إىل جانب : اهلمة هو )علو(عظم : وقيل 
 . ٢٩٥ احلق حلصول الكمال له أو لغريه
                                                

 ١٢/٦١٩، السابقاملصدر  ٢٩٣
 . ١٧هـ ، ص ١٤٠٦جملة البيان ، العدد األول ،املنتدى اإلسالمي ،  ٢٩٤
 .  ٣٤١ ، مصدر سابق  ، التعريفات،اجلرجاين  ٢٩٥

 :جماالت علو اهلمة
علو مهة يف طلب العلم ، علو مهـة يف العبـادة   (: أن هلذا العلو جماالت مخس ) علو اهلمة(ذكر حممد املقدم يف كتاب 

ة يف البحث عن احلق ، علو مهة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ، علو مهـة يف اجلهـاد يف سـبيل اهللا ،    علو مه، واالستقامة 
 : وسنوجز القول يف اال األول كما يلي

 :يتمثل علو اهلمة يف طلب العلم يف: طلب العلم : اال األول
 .غرية على الوقت أن ينفق يف غري فائدة  .١
 . عزم يبلى اجلديدان وهو صارم صقيل .٢
 .حرص ال يشفي غليله إال أن يفترق من موارد العلوم بأكواب طافحة  .٣
 .غوص يف البحث ال حتول بينه وبني نفائس العلوم وعورة املسلك ، وال طول مسافة الطريق  .٤
 .ألسنة مهذبة ال تقع يف لغو وال مهاترة ؛ ألا شغلت باحلق فأشغلها عن الباطل  .٥

املثل األعلى يف علو اهلمة يف طلب العلم ، وكان على رأسـهم   –هللا عليهم رضوان ا –ولقد كان السلف الصاحل 
عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن عباس ، وحممد بن إدريس الشافعي ،وأمحد بن حنبل، وغريهم كثري، فعمر بن اخلطاب 

، يقـول  _ وسلم  صلى اهللا عليه_ كان يتناوب مع جار له من األنصار النـزول إىل رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –
رضي  -فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ، وها هو ابن عباس: ابن اخلطاب
،  )٢٩٥(كان يبلغين احلديث عن الرجل فآيت بابه وهـو قائـل  : حيدث عن علو مهته يف طلب العلم فيقول –اهللا عنهما 

صـلى اهللا  _ يا ابن عم رسول اهللا، : ي من التراب ، فيخرج فرياين ، فيقولفأتوسد ردائي على بابه ، يسفي الريح عل
 .ال ، أنا أحق أن آتيك : فأقول. ما جاء بك ؟ هال أرسلت إيلَّ فآتيك ؟: _ عليه وسلم 

كـان البخـاري   : ومن مظاهر ذلك أيضا سهرهم الليايل يف طلب العلم وعدم اخللود إىل راحة النوم، يقول ابن كثري
يف الليلة الواحدة من نومه، فيوقد السراج ويكتب الفائدة متر خباطره ، مث يطفئ سراجه، مث يقوم مرة أخـرى   يستيقظ
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فهو خلق موصل إىل حمبة اهللا وحمبة الناس ، وهو حيقق السعادة للفـرد واتمـع ،    
أعلى لدرجات يف طاعتها لزوجها ، وحتمل مسؤولية  بيتها  –رضي اهللا عنها  –بلغت  ولقد

وجمتمعها ، ووصلت إىل الذروة يف البذل والعطاء من أجل الدين ، ال تبايل براحتها ، فهـي  
، حيث مل تم بصغار األمور _ صلى اهللا عليه وسلم _ ترجو رضا اهللا ، مث رضا رسول اهللا 

ذات قوة إرادية  –رضي اهللا عنها  –، ومل تعرف الكسل واليأس بل كانت تاركة عظائمها 
 !! .، وكم عانت من أجل ثبات هذا الدين العظيم!! هائلة فكم ضحت 

_ ومما يدل على علو مهتها ، حماوالا املستمرة يف إكثار ماهلا قبل زواجها من النيب 
قد وجدت بني يديها ثروة ، ومال حباجة بالتجارة والربح احلالل ، ف_ صلى اهللا عليه وسلم 

إىل تنمية ؛ فعملت بالتجارة ، وقامت بنفسها على إدارا واإلشراف عليها ، فقد فقدت أم 
زوجها األول ، مث الثاين ، وفقدت أباها ، وأخذت تتصرف يف أمواهلا وجتارـا   –املؤمنني 

_ صلى اهللا عليه وسلم _  واالستعانة ببعض األشخاص للعمل معها على رأسهم رسول اهللا
الذي اختارته ألمانته ، وصدق حديثه ، وحسن خلقه، مث منت جتارا ، وازداد رحبها ، ومل 

 .يكن ألحد من عائلتها سلطان عليها ؛ لقوة شخصيتها وصالحها ، وشرفها 
عرفت رغبته ، فكـان خيلـو   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وبعد زواجها من الرسول 

مكة يف غار حراء يتأمل ويتعبد ، ويفكر يف ملكوت السـموات واألرض ،   بنفسه بعيداً عن
رضـي اهللا   -وسر الوجود وخالقه إىل أن اصطفاه اهللا تعاىل نبياً ، فما كان من أم املؤمنني 

إال أن أدركت ذلك ، فشجعته عليه ، ورغم حبها الشديد له إال أا مل تقف حائالً  –عنها 
ملكان املوحش ، الذي خال من األنيس واجلليس ، كمـا كانـت   بينه وبني خلوته يف ذلك ا

كثرياً ما تقلق عليه من ذلك املكان النائي ؛ فترسل إليه من يطمئنها عليه أو تـذهب إليـه   
صـلى اهللا عليـه   _ بنفسها ، مث تعود إىل بيتها ؛ لتكمل مسؤولية رعاية بيتها تنتظر عودته 

 .؛ لتقابله دون تضجر أو تسخط _ وسلم 
ما تظهر مسؤوليتها وعلو مهتها جتاه بناا ، فها هي تنري الطريق أمامهن إىل اإلميان ك

 ._ صلى اهللا عليه وسلم _ باهللا ورسوله ، والسبق إىل تصديقه 
                                                                                                                                          

دار ، القـاهرة  ، علو اهلمة ، حممد بن إمساعيل ،املقدم  (، )وأخرى ، حىت كان يتعدد منه ذلك قريباً من عشرين مرة 
 . )   ٢٠٧ -١٤١، م ٢٠٠٥، ابن اجلوزي 
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أشـق  _ صلى اهللا عليه وسلم _ يف كنف رسول اهللا  –رضي اهللا عنها  –وقضت 
سالم واملسلمني ، خاصةً يف شعب مراحل الدعوة ، حيث بذلت من ماهلا الكثري من أجل اإل

بين هاشم يف سبيل فك احلصار ، فقد علمت أن هذه املصيبة مسؤولية اجلميع ، وعلى كل 
 .من له يد فيها أن يبذل جهده وطاقته ما استطاع لذلك سبيال 

أن حكيم بن حزام بن خويلد أدخل املساعدات إىل بين هاشم ، فلقيـه  (فقد روي 
ال ناقة حمملة بالشعري والقمح إىل الشعب فمنعـه ، لكـن أبـا    أبو جهل وهو حياول إدخ

 .٢٩٦ )البحتري بن هشام بن أيب احلارث أفشل حماولة أيب جهل
أرسلت إىل ابن عمها زمعة ( –رضي اهللا عنها  –ويف رواية أخرى أن السيدة خدجية 

) ه زمعـه بن األسود تشكو أبا جهل؛ألنه كان مينعها من شراء ما حتتاج إليه من طعام فزجر
٢٩٧. 

 -رضي اهللا عنها –علما بان أبا البحتري وزمعة أبناء عمومة السيدة خدجية 
تشارك القريب والبعيد فيما تشتريه من احتياجـات ،   –رضي اهللا عنها  –وكانت 

ومل تستأثر نفسها دون قومها بشيء ، واستمرت املقاطعة ثالث سنوات كانـت السـيدة   
 .يف التضحية وقوة التحمل والصرب وعلو اهلمة مثاالً  –رضي اهللا عنها  –خدجية 

رضي  –إذن لقد كان للسيدة خدجية ، كما كان لعائلتها دور مهم يف كسر املقاطعة
يداً يف حتطيم املقاطعة والقضاء عليها ، وذا تكون قـد بـذلت أقصـى مـا      –اهللا عنها 

 .استطاعت ولو كان بيدها أكثر من ذلك لبذلته 
على علو اهلمة يف أحاديث كـثرية ،  _ اهللا عليه وسلم  صلى_ وقد حث الرسول 

كُنت رجلًا قَينا فَعملْت للْعاصِ بنِ وائلٍ ، فَاجتمع لي عنده ، فَأَتيته : خباباً ، قَالَ  أنَّ:  منها
أَما واللَّه حتى تمـوت ،  : مد ، فَقُلْت لَا واللَّه لَا أَقْضيك حتى تكْفُر بِمح: أَتقَاضاه ؛ فَقَالَ 

فَإِنه سيكُونُ لي ثَم مالٌ : نعم ، قَالَ : وإِني لَميت ثُم مبعوثٌ ، قُلْت : ثُم تبعثَ فَلَا ، قَالَ 
ي كَفَر بِآياتنا وقَالَ لَأُوتين مالًـا وولَـدا   أَفَرأَيت الَّذ ﴿:  وولَد فَأَقْضيك ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

﴾٢٩٨. 
                                                

 . ٢٠٤/ ٢،  مصدر سابق، السرية النبوية، ابن هشام ٢٩٦
 .  ١/٢٣٥ص ، مصدر سابق  ،البالذري ، أنساب األشراف  ٢٩٧
 . ١/٢٢٣،  ٢٢٧٥رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٢٩٨
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إِنَّ اللَّه : " _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : وعن حسينِ بن علي ، قَالَ 
 .٢٩٩" يحب معالي اُألمورِ وأَشرافَها ، ويكْره سفَاسفَها 

بالتطبيق الفعلي هلذا املبـدأ يف حياتـه   _ صلى اهللا عليه وسلم _ م الرسول وقد قا
_ صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  _ زوج النبِي  -رضي اللَّه عنها  -أَنَّ عائشةَ  الشريفة ، فقد روي

 قَالَت :الد انيندا يمهقَطُّ إِلَّا و يولْ أَبقأَع ـولُ  لَمسر يها فينأْتإِلَّا ي موا ينلَيع رمي لَمو ، ين
 اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهو _ صأَب جرونَ خملسالْم يلتا ابةً ، فَلَميشعةً وكْرارِ بهالن فَيطَر

تح ، ةشبضِ الْحأَر وحا ناجِرهكْرٍ مب ةالْقَار ديس وهو ، ةنغالد ناب هيلَق ادمالْغ كرلَغَ بى إِذَا ب
أَخرجنِي قَومي فَأُرِيد أَنْ أَسيح في الْـأَرضِ  : أَين ترِيد يا أَبا بكْرٍ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ : ، فَقَالَ 

نغالد ني ، قَالَ اببر دبأَعو ة :  كِْسـبت كإِن ، جرخلَا يو جرخكْرٍ، لَا يا با أَبي ثْلَكفَإِنَّ م
الْمعدوم ، وتصلُ الرحم ، وتحملُ الْكَلَّ ، وتقْرِي الضيف ، وتعني علَى نوائبِ الْحق ؛ فَأَنا 

فَأَتى ابن الدغنة إِلَى أَبِـي  : قَالَت عائشةُ ..... دك ، فَرجع لَك جار ارجِع واعبد ربك بِبلَ
قَد علمت الَّذي عاقَدت لَك علَيه فَإِما أَنْ تقْتصر علَى ذَلك وإِما أَنْ ترجِع إِلَـي  : بكْرٍ فَقَالَ 

عمسأَنْ ت بي لَا أُحي ، فَإِنتمي  ذكْرٍ فَإِنو بفَقَالَ أَب ، لَه تقَدلٍ عجي رف ترفي أُخأَن برالْع
 بِيالنلَّ ، وجو زع ارِ اللَّهى بِجِوضأَرو كارجِو كإِلَي دأَر _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _  ـذئموي

 بِيكَّةَ ، فَقَالَ النلَّ_ بِمص لَّمسو هلَيع لٍ _ ى اللَّهخن ذَات كُمترجه ارد ي أُرِيتإِن نيملسلْمل
   رـاجكَـانَ ه نةُ مامع عجرو ، ةيندلَ الْمبق راجه نم راجفَه انترا الْحمهنِ ، ويتلَاب نيب

صلَّى اللَّه _ نة ، وتجهز أَبو بكْرٍ قبلَ الْمدينة ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه بِأَرضِ الْحبشة إِلَى الْمدي
 لَّمسو هلَيكْرٍ _ عو بي ، فَقَالَ أَبذَنَ لؤو أَنْ يجي أَرفَإِن كللَى رِسبِأَبِي : ع كو ذَلجرلْ تهو
_ صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم    _ بس أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّه نعم ، فَح: أَنت ، قَالَ 

هش نرٍ ، قَالَ ابهةَ أَشعبطُ أَربالْخ وهرِ ومالس قرو هدنا عتنِ كَانيلَتاحر لَفعو هبحصيابٍ ل :
فَبينما نحن يوما جلُوس في بيت أَبِي بكْرٍ في نحرِ الظَّهِرية ، :  ، قَالَت عائشةُ: ، قَالَ عروةُ 

متقَنعا في ساعة لَم يكُـن  _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ هذَا رسولُ اللَّه : قَالَ قَائلٌ لأَبِي بكْرٍ 
فداٌء لَه أَبِي وأُمي ، واللَّه ما جاَء بِه في هذه الساعة إِلَّا أَمـر ،  :  يأْتينا فيها ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ

 قَالَت :ولُ اللَّهساَء رفَج _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ بِيلَ ، فَقَالَ النخفَد نَ لَهأْذَنَ فَأُذتفَاس _

                                                
 . ٢٨٢٦رواه الطرباين يف املعجم الكبري ، رقم احلديث   ٢٩٩
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سو هلَيع لَّى اللَّهص كْرٍ _ لَّمأَبِي بكْرٍ : لو بفَقَالَ أَب ، كدنع نم رِجبِأَبِي : أَخ لُكأَه ما همإِن
فَإِني قَد أُذنَ لي في الْخروجِ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصحبةُ بِأَبِي أَنت : أَنت يا رسولَ اللَّه،  قَالَ 

فَخذْ بِأَبِي : نعم ، قَالَ أَبو بكْرٍ : _صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ رسولُ اللَّه  يا رسولَ اللَّه،  قَالَ
 ولُ اللَّهسنِ ، قَالَ رياته يلَتاحى ردإِح ،ولَ اللَّهسا ري تأَن _  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ :

 .٣٠٠" احلديث ... بِالثَّمنِ 
نةَ  وعريرأَبِي ه _ هنع اللَّه يضقال _ ر " : ولُ اللَّهسثَ رعب _   ـهلَيع لَّى اللَّـهص

 لَّمسـلِ   _ وأَه دـيأُثَالٍ س نةُ بامثُم قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب نلٍ مجبِر اَءتفَج ، دجلَ نبلًا قيخ
 طُوهبفَر ، ةاممالْي ولُ اللَّهسر هإِلَي جرفَخ ، جِدسارِي الْموس نم ةارِيبِس _  ـهلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسةُ ؟ ، فَقَالَ : ، فَقَالَ _ واما ثُمي كدناذَا عمٍ : ملْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ ت ريخ دمحا مي يدنع
 معنت معنإِنْ تولُ ، وسر كَهرفَت ، ئْتا شم هنطَ معلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنرٍ ، واكلَى شع

 اللَّه _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ _ ص ، دالْغ دعى كَانَ بتةُ ؟ ،قَالَ : حاما ثُمي كدنا عا : مم
ت معنإِنْ ت لَك طَ قُلْتعلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنمٍ ، ولْ ذَا دقْتلْ تقْتإِنْ ترٍ ، واكلَى شع معن

 ولُ اللَّهسر كَهرفَت ، ئْتا شم هنم _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ_ ص ، دالْغ نى كَانَ متاذَا : حم
عندي ما قُلْت لَك إِنْ تنعم تنعم علَى شاكرٍ ، وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا : ؟ ، فَقَالَ عندك يا ثُمامةُ 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، ئْتا شم هنطَ معلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنمٍ ، ود _   ـهلَيع لَّى اللَّـهص
 لَّمسا_ وقُوا ثُمةَ أَطْلم ! جِدسلَ الْمخد لَ ثُمسفَاغْت ، جِدسالْم نلٍ قَرِيبٍ مخإِلَى ن طَلَقفَان ،

 أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، يا محمد، واللَّه ما كَانَ: ، فَقَالَ 
جضِ ولَى الْأَرع اللَّهو ، ا إِلَيكُلِّه وهجالْو بأَح كهجو حبأَص فَقَد ،هِكجو نم إِلَي ضغأَب ه

 ما كَانَ من دينٍ أَبغض إِلَي من دينِك ، فَأَصبح دينك أَحب الدينِ كُلِّه إِلَي ، واللَّه ما كَـانَ 
 ضغأَب لَدب نـا  مأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو، ا إِلَيكُلِّه الْبِلَاد بأَح كلَدب حبفَأَص كلَدب نم إِلَي

 ولُ اللَّهسر هرشى ؟ فَبراذَا تةَ ، فَمرمالْع أُرِيد _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ، رمتعأَنْ ي هرأَمو
لٌ فَلَمقَائ كَّةَ ، قَالَ لَهم مأصبئت ؟  ، فَقَالَ : ا قَد :  ولِ اللَّـهسر عم تلَمي أَسنلَكلَا ، و _

                                                
 . ١/٣٨٨،  ٣٩٠٥رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٣٠٠
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 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ولُ اللَّهسا ريهأْذَنَ فى يتح طَةنةُ حبح ةاممالْي نم يكُمأْتلَا ي اللَّهلَا وو
_  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٣٠١" _ ص. 

 :من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ علو اهلمة 
 .أنه حيقق للمرء السعادة يف الدنيا واآلخرة  -١
 .يوصل إىل حمبة اهللا وحمبة الناس  -٢
 .ميلئ وقت املرء مبا يفيد دنياه وأخراه _    ٣
 
 
 
 
 
 
 

 :الوالء والرباء : العاشر  املضمون التربوي
اليت تدل على القرب، يقـال  ) و ل ى( مصدر وايل يواىل وهو مأخوذ من مادة : الوالء لغة

املطر جييء بعد الومسي، مسي : تباعد بعد ويل أي قرب، وجلس مما يليين أي يقاربين، والويل
الصاحب واحلليف، وابن املعتق واملعتق، و: ومن الباب املوىل: بذلك ألنه يليه، قال ابن فارس

. العم والناصر واجلار، كل هؤالء من الويل، وهو القرب، وكل من ويل أمر آخر فهو وليـه 
 .)٣٠٢(وفالن أوىل بكذا، أي أحرى وأجدر

وقال أبو إسحق املعىن يف الرباء أي ذو الرباء منكم وحنن ذوو الرباء مـنكم   :والرباء يف اللغة 
وبراء على فعال وأبرياء ويف املؤنث إنين بريئة وبريئتـان   وزاد األصمعي حنن برآء على فعالء

ويف اجلمع بريئات وبرايا اجلوهري رجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب وقال ابن بـري  
 املعروف يف براء أنه مجع ال واحد وعليه قول الشاعر 

                                                
 .  ١/٤٣٢،  ٤٣٧٢رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري  ٣٠١
 ).٦/١٤١(مصدر سابق  ، مقاييس اللغة، ابن فارس  ٣٠٢
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 ٣٠٣ويصلى حرها قوم براء... رأيت احلرب جينبها رجال  
أن حيب أهل التوحيد واإلخالص ويـواليهم ،  : صطالح ومعىن الوالء والرباء يف اال

ويبغض أهل اإلشراك ويعاديهم ، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه ، الذين أمرنا باالقتداء 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه  ﴿:، حيث يقول سبحانه وتعاىل ٣٠٤م

قَوإِذْ قَالُوا ل   كُمـنيبـا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماٌء مرا بإِن هِمم
هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واود٤: املمتحنة ، آية : سورة  ﴾ الْع. 

العقيدة وإن تباعدت أنسام وأوطـام  ويوضح ذلك أن املؤمنون إخوة يف الدين و
وأزمام ؛ فهم إخوة متحابون يقتدى آخرهم بأوهلم ، ويتبادلون الدعاء واالستغفار ، قـال  

والَّذين جاؤوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميـان  ﴿:   تعاىل
جال تويمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينالّ لِّلَّذا غي قُلُوبِنلْ فاحلشـر ، آيـة   : سورة ( ﴾ ع :

١٠ (. 
 :وللوالء والرباء مظاهر تدل عليهما ( 

 :من مظاهر مواالة الكفار   -أوالً  
م وغريمهـا ،  ـ التشبه م يف امللبس والكالم وغريمها ؛ ألن التشبه م يف امللبس والكال  ١

من تشبه بقوم فهـو  : "_ صلى اهللا عليه وسلم _ يدل على حمبة املتشبه به ، وهلذا قال النيب 
 ....٣٠٥"منهم 

ـ اإلقامة يف بالدهم وعدم االنتقال منها إىل بلد املسلمني ؛ ألجل الفرار بالـدين ؛ ألن    ٢
ه يف بالد الكفر تدل علـى  اهلجرة ذا املعىن ، وهلذا الغرض واجبة على املسلم ؛ ألن إقامت

ومن هنا حرم اهللا إقامة املسلم بني الكفار عند قدرته على اهلجرة ، قـال   -مواالة الكافرين 
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في ﴿:  تعاىل

الْواْ أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساَءت مصريا، اَألرضِ قَ
إِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَ يستطيعونَ حيلَـةً والَ يهتـدونَ سـبِيالً،    

                                                
 . ١/٣١،مصدر سابق، لسان العرب،  ابن منظور   ٣٠٣
 . ٤٢٢ص،   مرجع سابق ،اإلرشاد إىل تصحيح االعتقاد ، صاحل الفوزان، الفوزان ٣٠٤
 .حديث حسن صحيح  : ، وقال األلباين  ٤٤١، ص  ٢مصدر سابق ، ج، سنن أيب داود،السجستاين ٣٠٥



 ١٣٦

-٩٧: النساء ، آيـة  : سورة ( ﴾ ئك عسى اللَّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورافَأُولَ
٩٩ .  ( 
ـ السفر إىل بالدهم لغرض الرتهة ومتعة النفس ، فالسفر إىل بالد الكفار محرم إال عند   ٣

ميكن احلصول عليهـا إال  كالعالج والتجارة وتعلم التخصصات النافعة اليت ال  -الضرورة 
 .فيجوز بقدر احلاجة ، وإذا انتهت احلاجة وجب الرجوع إىل بالد املسلمني -بالسفر إليهم 

ـ االستعانة م والثقة م ، وتوليتهم املناصب اليت فيها أسرار املسـلمني ، واختـاذهم     ٤
تخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم الَ يأْلُونكُم يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ ت﴿ :بطانة ومستشارين، قال تعاىل

لَكُـم   خباالً ودواْ ما عنِتم قَد بدت الْبغضاُء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا
مهونبحالِء تأُو ماأَنتلُونَ ، هقعت مإِن كُنت اتإِذَا   اآليو ابِ كُلِّـهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحالَ يو

للَّه علـيم  لَقُوكُم قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ عضواْ علَيكُم اَألناملَ من الْغيظ قُلْ موتواْ بِغيظكُم إِنَّ ا
ؤسةٌ تنسح كُمسسمورِ، إِن تدالص ابِذَاتواْ بِهحفْرئَةٌ ييس كُمبصإِن تو مآل : سـورة  (﴾ ه

 . ) ١٢٠-١١٨:  عمران ، آية 
مـن نـواقض    -ـ إعانتهم ومناصرم على املسلمني ، ومدحهم والذب عنهم ، وهذا   ٥

نعوذ باهللا من ذلك ؛ فهذه اآليات الكرمية تشرح دخائل الكفار  -اإلسالم ، وأسباب الردة 
حنو املسلمني من بغض وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة وما حيبونـه مـن    وما يكنونه

مضرة املسلمني وإيصال األذى إليهم بكل وسيلة، وأم يسـتغلون ثقـة املسـلمني ـم     
 .....فيخططون لإلضرار م والنيل منهم

ـ التأريخ بتارخيهم خصوصا التاريخ الذي يعرب عن طقوسـهم وأعيـادهم كالتـاريخ      ٦
 .الدي املي

ولتجنب هذا جيب علينا التأريخ بالعام اهلجري اقتـداًء بالسـلف ؛ فحينمـا أراد    
رضي اهللا عنه  -وضع تاريخ للمسلمني يف عهد اخلليفة عمر  -رضي اهللا عنهم  -الصحابة 

مما يدل على _ صلى اهللا عليه وسلم _ عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا جرة الرسول  -
 .واهللا املستعان -ر يف هذا ويف غريه ، مما هو من خصائصهم وجوب خمالفة الكفا

ـ مشاركتهم يف أعيادهم أو مساعدم يف إقامتها ، أو نئتهم مبناسـبتها أو حضـور     ٧
: سـورة  (﴾  والَّذين ال يشهدونَ الـزور ﴿ :إقامتها ، وقد فسر ذلك قوله سبحانه وتعاىل 

 . ) ٧٢: الفرقان ، آية 



 ١٣٧

واإلشادة مبا هم عليه من املدنية واحلضارة ، واإلعجاب بأخالقهم ومهارام  ـ مدحهم  ٨
والَ تمدنَّ عينيك إِلَى مـا   ﴿:  ، دون نظر إىل عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد، قال تعاىل

يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتقَى  مأَبو ريخ كبر قرِزطه :  سورة(﴾ و
، وليس معىن ذلك أن املسلمني ال يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات )  ١٣١: ، آية 

:  ، ومقومات االقتصاد املباح ، واألساليب العسكرية ، بل كل ذلك مطلوب ، قال تعـاىل 
﴿ ن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهدأَعو٦٠: األنفال ، آية : سورة ( ﴾ ة(  . 
حبيث يسمي بعض املسلمني أبناءهم وبنـام بأمسـاء أجنبيـة ،    : ـ التسمي بأمسائهم   ٩

ويتركون أمساء آبائهم ، وأمهام ، وأجدادهم ، واألمساء املعروفة يف جمتمعهم ، وقد قـال  
، وسبب تغـيري   ٣٠٦"د الرمحن خري األمساء عبد اهللا وعب: "_ صلى اهللا عليه وسلم _ النيب 

انفصال بني هذا اجليل واألجيال السابقة ، وقطـع  : األمساء والتسمي ببعض األمساء الغربية 
 .التعارف بني األسر اليت كانت تعرف بأمسائها اخلاصة

ما كَانَ للنبِـي  ﴿:  ـ االستغفار هلم والترحم عليهم ، وقد حرم اهللا ذلك بقوله تعاىل  ١٠
ـ   وا هأَن ـملَه نـيبا تم دعن بى مبي قُرلواْ أُوكَان لَوو نيرِكشلْمواْ لرفغتسواْ أَن ينآم ينلَّذ م

؛ ألن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما  ) ١١٣: التوبة ، آية : سورة (  ﴾ أَصحاب الْجحيمِ
 .هم عليه

 :من مظاهر مواالة املؤمنني  -ثانيا 
ـ اهلجرة إىل بالد املسلمني وهجر بالد الكافرين ، واهلجرة هي االنتقال من بالد الكفار   ١

إىل بالد املسلمني ؛ ألجل الفرار بالدين ، واهلجرة ذا املعىن ، وألجل هذا الغرض واجبـة  
صـلى اهللا عليـه   _ وباقية إىل طلوع الشمس من مغرا عند قيام الساعة ، وقد تربأ النيب 

من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني ، من مث حيرم على املسلم اإلقامة يف بـالد  _ وسلم
الكفار إال إذا كان ال يستطيع اهلجرة منها، أو كان يف إقامته مصلحة دينية كالدعوة إىل اهللا 

 . ونشر اإلسالم 

                                                
 .١٧٨/ ٤، ١٧٦٤٣رقم احلديث، مصدر سابق، رواه امحد  ٣٠٦



 ١٣٨

يف دينهم ـ مناصرة املسلمني ومعاونتهم بالنفس ، واملال ، واللسان ، فيما حيتاجون إليه   ٢
التوبة ، آية : سورة ( ﴾والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ ﴿: ودنياهم ، قال تعاىل 

 :٧ ( . 
مثـل  : " _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ ـ التأمل ألملهم والسرور بسرورهم ، قال النيب   ٣

إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه  املسلمني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم ،كاجلسد الواحد 
املؤمن للمؤمن : " _عليه الصالة والسالم _ ، وقال أيضا  ٣٠٧"سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

 .٣٠٨" _ صلى اهللا عليه وسلم _ كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه 
 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ ـ النصح هلم وحمبة اخلري هلم وعدم غشهم وخديعتهم ، قال   ٤
 . ٣٠٩" ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه " 
يا أَيها الَّـذين آمنـوا ال   ﴿: ـ احترامهم وتوقريهم وعدم تنقصهم وعيبهم ، قال تعاىل   ٥

ريخ كُنى أَن يساٍء عسن ناٌء مال نِسو مهنا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسي نهنا م
   ـبتي ن لَّـممو اناِإلمي دعب وقالْفُس مساال وا بِاَأللْقَابِ بِئْسزابنال تو كُموا أَنفُسزلْمال تو

الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا مريوا كَثنِبتوا اجنآم ينا الَّذها أَيونَ ، يمالظَّال مه كلَئال   فَأُوو إِثْـم
وا تجسسوا وال يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُ

يمحر ابوت إِنَّ اللَّه ١٢-١١: احلجرات آية : سورة ( ﴾  اللَّه . ( 
الشدة والرخاء ، خبالف أهل النفاق الـذين  ـ أن يكون معهم يف حال العسر واليسر و  ٦

الَّـذين  ﴿:  يوالون املؤمنني يف حالة اليسر والرخاء وخيالفوم  يف حال الشدة ، قال تعـاىل 
ـ  صن رِينلْكَافإِن كَانَ لو كُمعكُن من قَالُواْ أَلَم اللَّه نم حفَت فَإِن كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي يب

نِنيمؤالْم نكُم معنمنو كُملَيوِذْ عحتسن ١٤١: النساء ، آية : سورة  (﴾  قَالُواْ أَلَم( . 
حقَّت حمـبيت  : ( ـ زيارم وحمبة االلتقاء م واالجتماع معهم ، ويف احلديث القدسي   ٧

أرصـد اهللا علـى   أن رجالً زار أخا لـه يف اهللا ف : (، ويف حديث آخر ٣١٠) للمتزاورين يفَّ

                                                
 .٢٥٨٦، رقم احلديث    ١٩٩٩، ص  ٤رقم احلديث ، ج  صحيح مسلم، النيسابوري.   ٣٠٧
، النيسابوري. ، ٤٦٧، رقم احلديث  ٨٦٣، ص ٢رقم احلديث ج، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري   ٣٠٨

 . ٦٧٥٠رقم احلديث ،مصدر سابق،رقم احلديث  صحيح مسلم
، النيسابوري. ،  ١٣، رقم احلديث  ١٤، ص  ١رقم احلديث ، ج، مصدر سابق ، صحيح البخاري، البخاري   ٣٠٩

 . ١٧٩، رقم احلديث   ٤٩، ص ١رقم احلديث ، ج صحيح مسلم



 ١٣٩

هل لك عليه من نعمة ترا : فسأله أين تريد؟ قال أزور أخا يل يف اهللا ، قل -مدرجته ملكًا 
فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كمـا  : ال ، غري أين أحببته يف اهللا، قال: عليه ، قال 
 . ٣١١) أحببته فيه 

لى سومهم ، وال خيطـب علـى   ـ احترام حقوقهم ، فال يبع على بيعهم ، وال يسوم ع  ٨
أال : " _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ خطبتهم ، وال يتعرض ملا سبقوا إليه من املباحات ، قال 

وال يسم علـى  : "، ويف رواية   ٣١٢" ال يبع الرجل على بيع أخيه  وال خيطب على خطبته 
 ".سومه

س منا من مل يـوقر  لي: " _ صلى اهللا عليه وسلم _ ـ الرفق بضعفائهم ، كما قال النيب   ٩
هل تنصرون وترزقون إال : "_ عليه الصالة والسالم _ ، وقال ٣١٣" كبرينا ويرحم صغرينا 

 .٣١٤" بضعفائكم 
واستغفر لـذَنبِك وللْمـؤمنِني والْمؤمنـات    ﴿:ـ الدعاء هلم واالستغفار هلم،قال تعاىل  ١٠

 ).١٩:حممد، آية:سورة(﴾
 :تنبيه  

ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم    { : تعاىل بالنظر يف قوله
 نيقِْسـطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخسـورة  ( }ي :

لكفار فلم يقاتـل املسـلمني ، ومل   ، جند معناه أن من كف أذاه من ا)  ٨: املمتحنة ، آية 
خيرجهم من ديارهم ؛ فإن املسلمني يقابلون ذلك مبكافأته باإلحسان والعدل معه يف التعامل 

، ومل يقل توالوم }أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم{: الدنيوي وال حيبونه بقلوم ؛ ألن اهللا قال
ترغيبا للكافر يف اإلسالم ، فهما من وسـائل  : ملة وحتبوم ؛ وألن يف الصلة ، وحسن املعا
يدالن على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضـا  : الدعوة ، خبالف املودة ، واملواالة فهما 

 .عنه ، وذلك يسبب عدم دعوته إىل اإلسالم 

                                                                                                                                          
 . ٢٢٠٦٤، رقم احلديث  ٣٨٤، ص  ٣٦سابق ، ج  مسند اإلمام أمحد ، مصدر  ٣١٠
 . ٢٥٦٧، رقم احلديث  ١٩٨٨، ص ٤، ج  صحيح مسلم، النيسابوري.   ٣١١
 . ١٤١٢، رقم احلديث  ١٠٣٢، ص ٢، ج  صحيح مسلم، النيسابوري.   ٣١٢
 . ٦٩٣٧، رقم احلديث ٥٢٩، ص ١١مسند اإلمام أمحد ، مصدر سابق ، ج   ٣١٣
 . ٢٨٩٦، رقم احلديث   ٣٧٥، ص ٧مصدر سابق ، ج ، صحيح البخاري، البخاري   ٣١٤



 ١٤٠

وكذلك حترمي مواالة الكفار ال تعين حترمي التعامل معهم بالتجارة املباحة ، واسترياد 
صلى اهللا عليـه   -لبضائع واملصنوعات النافعة ، واالستفادة من خربام وخمترعام ، فالنيب ا

استأجر ابن أريقط الليثي ؛ ليدله على الطريق ، وهو كافر ، واستدان مـن بعـض    -وسلم
 .اليهود 

وما زال املسلمون يستوردون البضائع واملصنوعات من الكفار ، وهذا مـن بـاب   
ثمن ، وليس هلم علينا فيه فضل ومنة ، وليس هـو مـن أسـباب حمبتـهم     الشراء منهم بال

 .ومواالم ، فإن اهللا أوجب حمبة املؤمنني ومواالم وبغض الكافرين ومعادام 
 :أقسام الناس فيما جيب يف حقهم من الوالء والرباء 

 :الناس يف الوالء والرباء على ثالثة أقسام 
وهم املؤمنون اخللّص من األنبيـاء ،  : خالصة ال معادة معها من حيب حمبة  - القسم األول

_ صلى اهللا عليه وسـلم  _ والصديقني ، والشهداء ، والصاحلني ، ويف مقدمتهم رسول اهللا 
النفس ، والولد ، والوالد ، والناس أمجعـني ، مث زوجاتـه   : فإنه جتب حمبته أعظم من حمبة 

خصوصا اخللفاء الراشدين وبقيـة   -وصحابته الكرام أمهات املؤمنني ، وأهل بيته الطيبني ، 
رضي اهللا  -مث بقية الصحابة  -العشرة واملهاجرين واألنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 

كاألئمة األربعة  -أمجعني ،  مث التابعني والقرون املفضلة وسلف هذه األمة وأئمتها  –عنهم 
عدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّـذين سـبقُونا   والَّذين جاؤوا من ب﴿:  ، قال تعاىل

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينالّ لِّلَّذا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو اناحلشـر ،  : سورة (﴾  بِاِإلمي
إميان ، وإمنا يبغضهم أهـل   ، وال يبغض الصحابة وسلف هذه األمة من يف قلبه)  ١٠: آية 

 .الزيغ والنفاق وأعداء اإلسالم ؛ كالرافضة واخلوارج نسأل اهللا العافية 
وهم : من يبغض ويعادي بغضا ومعاداة خالصني ال حمبة وال مواالة معهما  - القسم الثاين

ناسهم املشركني ، واملنافقني ، واملرتدين ، وامللحدين على اختالف أج: الكفار اخللَّص من 
ال تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه  { : ، كما قال تعاىل

 مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوادلة ، آيـة : سورة  (}و٢٢: ا   ( ،
ترى كَثريا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم { : موبخاً بين إسرائيل وقال تعاىل



 ١٤١

بِيوالن ونَ بِاللَّهنمؤوا يكَان لَوونَ ، ودالخ مذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللَّهخأَن س مها  أَنفُسمو
 ). ٨١-٨٠:املائدة ، آية: سورة (}لَيه ما اتخذُوهم أَولياَء ولَكن كَثريا منهم فَاسقُونَ أُنزِلَ إِ

: فتجتمع فيه احملبة والعداوة ، وهـم  : من حيب من وجه ويبغض من وجه : القسم الثالث 
من املعصية ، الـيت هـي   عصاة املؤمنني ، يحبون ؛ ملا فيهم من اإلميان ، ويبغضون ملا فيهم 

مناصحتهم واإلنكار عليهم ، فال جيوز السـكوت  : دون الكفر والشرك ، وحمبتهم تقتضي 
على معاصيهم ، بل ينكر عليهم ويؤمرون باملعروف ، وينهون عن املنكر ، وتقـام علـيهم   

ضا احلدود والتعزيرات ، حىت يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئام ، ولكن ال يبغضون بغ
خالصا ويتربأ منهم ، كما تقوله اخلوارج يف مرتكب الكبرية اليت هي دون الشرك ، وقد تغري 
الوضع وصار غالب مواالة الناس ومعادام ألجل الدنيا ، فمن كان عنده طمع من مطـامع  

هللا ، ولرسوله ، ولدين املسلمني ، ومن مل يكن عنده طمـع  : الدنيا والُوه ، وإن كان عدوا 
ن مطامع الدنيا عادوه ، ولو كان موالياً هللا ولرسـوله عنـد أدىن سـبب ، وضـايقوه     م

 ٣١٥...)واحتقروه
من هنا نلحظ أن الوالء والرباء صفة أولياء اهللا ؛ فهـو تعـاىل ولـيهم وناصـرهم     

قوية اإلميان ، مطيعة هللا ورسوله  -رضي اهللا عنها –ومعينهم، وجميب دعوم ، ولقد كانت 
جابة للدين اإلسالمي ، مبغضة ألهل الشرك والضالل ، غري متبعة اهلـوى أو  ، سريعة االست

مبتدعة ، ومل يثبت أا  شاركت قومها عبادة األوثان أو تقربت لشيء منها بشيء ؛ ففـي  
صلى اهللا عليه _ صلت مع رسول اهللا : رواية عفيف الكندي ، كما سبق يف مبدأ اإلميان أا

ة مبا قد حيدث هلا من قومها ، معلنة معارضتها لعبادة األوثـان  عند الكعبة غري آ_ وسلم 
 .جهراً بعد رفضها سراً 

كما كانت مقاطعتها ألخيها نوفل بن خويلد دليالً آخراً على براءا من الشرك وأهله  فقد 
اللهم اكفنا شر ابن « : كان شديد العداء لإلسالم وهو الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .٣١٦ "ية العدو

                                                
 ٤٤٧  -٤٢٤مرجع سابق  ، ص ، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد،  الفوزان٣١٥
القاهرة دار الريان ، حتقيق عبد املعطي قلعجي، دالئل النبوة للبيهقي: ايب بكر امحد بن احلسن، البيهقي ٣١٦

 ٢/٣٧، هـ١٤٠٨،
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وكذلك تركت مكانتها يف أسرا ودخلت مع بين هاشم يف شعبهم ، تاركة الترف والغىن ، 
وارتضت الفقر والنبذ واحلرمان يف سبيل الفوز حبب اهللا ورسوله ، من مث رضيت بالبقاء إىل 

 ._ صلى اهللا عليه وسلم _ جوار زوجها 
ن املواالة ال تكون إال هللا وحده ؛ لذا جيب وقد جاء اإلسالم احلنيف وأقر هذا املبدأ ، مبيناً أ

اللَّه ﴿ : ونبذ الكافرين ، من مث حث اإلسالم على الوالء والرباء ، قال تعاىل ، مواالة املؤمنني
 الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلو

: سورة (  ﴾ يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
فال خري من مواالة اهللا للمؤمنني، وال أذل وأحط من مواالة الشيطان  ) ٢٥٧:البقرة ، آية 

وا فَتكُونونَ سواًء فَال تتخذُوا منهم أَولياَء ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَر﴿ : وقال أيضاً ، حلزبه 
حتى يهاجِروا في سبِيلِ اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم وال تتخذُوا 

آلية رغبة الكافرين الكامنة يف ،وبينت هذه ا) ٨٩:النساء ،آية : سورة(﴾منهم ولياً وال نصرياً
كذا، قلوم من حتول املسلمني إىل الكفر بعد اإلميان ، فيصريون يف الكفر سواء   

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتـونَ  ﴿: يقول تعاىل
 .)٥٥:املائدة ، آية : ة سور(﴾الزكَاةَ وهم راكعونَ

_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ -رضي اهللا عنه  –وعنِ ابنِ عباسٍ   
قَالَ " َألبِي ذَر هأَظُن انى اِإلميرع ؟ ، قَالَ: أَيثَققَالَ: أَو ، لَمأَع ولُهسرو اللَّه:االةُ فوالْم ي اللَّه

 ي اللَّهف ضغالْبو ، ي اللَّهف بالْحو ،ي اللَّهاةُ فادعالْم٣١٧ "، و. 
على الوالء والرباء يف أحاديث كثرية ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما حث الرسول 

اقْرأْ قُلْ يا  " قَالَ لنوفَلٍ_ يه وسلَّم صلَّى اللَّه علَ_ عن فَروةَ بنِ نوفَلٍ عن أَبِيه أَنَّ النبِي  :منها 
 كرالش ناَءةٌ مرا بها فَإِنهتماتلَى خع من ونَ ، ثُمرا الْكَافه٣١٨ " أَي. 

فعن عائشةَ :   بالتطبيق الفعلي هلذا املبدأ_ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد قام الرسول 
 بِيجِ النوز _ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه _ ا قَالَتهأَن :"  ولُ اللَّهسر جرخ _   ـهلَيع لَّى اللَّـهص

 لَّمسةٌ ،   _ وـدجنأَةٌ وـرج هنم ذْكَركَانَ ي لٌ قَدجر كَهرأَد ةربالْو ةرا كَانَ بِحرٍ فَلَمدلَ ببق

                                                
 . ١١٣٧٢ رقم احلديث ،ابقمصدر س املعجم الكبري ،، لطرباين ا  ٣١٧
 . ١/١٧٣٣،  ٥٠٥٥ رقم احلديث ،مصدر سابق ، سنن أيب داود،السجستاين ٣١٨
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ر ابحأَص فَفَرِح ولِ اللَّهس _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ولِ اللَّهسرقَالَ ل كَهرا أَدفَلَم هأَور نيح
 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص _ ولُ اللَّهسر قَالَ لَه ، كعم يبأُصو كبِعأَتل جِئْت _  لَّى اللَّـهص

 لَّمسو هلَيع _قَالَ ت ، هولسرو بِاللَّه نملَا ، قَالَ : ؤ : قَالَت ، رِكشبِم نيعتأَس فَلَن جِعفَار :
 فَقَالَ لَه ، ةرلَ ما قَالَ أَوكَم لُ ، فَقَالَ لَهجالر كَهرأَد ةرجا بِالشى إِذَا كُنتى حضم ثُم  بِـيالن

 _لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيقَالَ _ع ، ةرلَ ما قَالَ أَوقَالَ : كَم ، رِكشبِم نيعتأَس فَلَن جِعفَار : ثُم
 ةرلَ ما قَالَ أَوكَم اِء ، فَقَالَ لَهديبِالْب كَهرفَأَد عجقَالَ : ر ، هولسرو بِاللَّه نمؤفَقَالَ : ت ، معن

 .٣١٩ " فَانطَلق_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ ه رسولُ اللَّه لَ
_ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ بعثَ رسولُ اللَّه : وعن قَيسٍ عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ  

ودجبِالس مهنم اسن مصتمٍ ؛ فَاعثْعةً إِلَى خرِيلَ ، قَالَ  سالْقَت يهِمف عرفَأَس ، : بِيالن كلَغَ ذَلفَب
 _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ صقْلِ ، والْع فبِنِص ملَه رفَأَم :  ـيمقمٍ يلسكُلِّ م نرِيٌء ما بأَن

 .٣٢٠" ه ، لم قَالَ لَا تراَءى ناراهمايا رسولَ اللَّ: بين أَظْهرِ الْمشرِكني ، قَالُوا 
 :من أبرز الثمرات التربوية اليت جينيها املسلم عند تطبيق مبدأ الوالء والرباء 

 .أنه صفة من صفات أولياء اهللا وأحباؤه  -١
 .إن اهللا مع أوليائه املؤمنني ناصرهم ، ومؤيدهم ، وجميب دعوم  -٢
 .هللا  بالوالء والرباء يتحقق إخالص العبادة -٣
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ١/١١١٩،  ١٨١٧رقم احلديث  صحيح مسلم، النيسابوري  ٣١٩
 ١٥٤٦/ ١، ٢٦٤٥ رقم احلديث ،مصدر سابق ، سنن أيب داود،السجستاين ا ٣٢٠



 ١٤٤

 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الرابع                                          
 :دور وسائط الرتبية يف تفعيل املضامني الرتبوية 

 :ويتكون هذا الفصل من مبحثني 
 .األسرة : املبحث األول  -
 .املدرسة: املبحث الثاين  -
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: وحتقق أهدافه ؛ فإنشاء مصـنع حيتـاج إىل    إن لكل مشروع ناجح وسائل تناسبه
مبىن يف موقع متميز ذي : آليات، ومهندسني ، وعمال ، وتأسيس صرح تعليمي حيتاج إىل 

كثافة سكانية عالية، وإدارة ناجحة ، ومدرسني أكفاء ، وإشراف تربوي بناء ، وكذلك فإن 
 -اً سرية أم املؤمنني خدجيـة  تطبيق املضامني التربوية املستنبطة من سري الصاحلني وخصوص

على الناشئة واجليل اجلديد ؛ فإنه مشروع كبري حيتاج إىل وسائل مادية ،  -رضي اهللا عنها 
وبشرية ذات أثر معنوي عظيم كاملسجد ، واألسرة ، واملدرسة ، واتمع ، واملعلـم ، أو  

ل تلـك املضـامني مـن    املريب ، واإلعالم ، واملناهج ، وغريها من الوسائط اليت ميكن تفعي
 .خالهلا

وسنعرض يف هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل وسيلتني مهمتني من وسائل تنمية هـذا  
األسرة ، والذي ميثلها الوالدين ، واملدرسة ، واليت ميثلها يف حبثنـا هـذا   : املشروع، ومها 

 .املعلم
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 :األسرة   -املبحث األول 
وىل لبناء اتمع الصاحل ، لذا اهتم اإلسالم ـا اهتمامـاً   هي اخللية األ: إن األسرة 

إبالغه هم أقرب الناس إليه _ صلى اهللا عليه وسلم _ كبرياً ، فكان أول من أمر اهللا رسوله 
، وقـال   ) ٢١٤: الشعراء ، آية : سورة ( ﴾  ﴿وأَنذر عشريتك األقْربِني: ، قال اهللا تعاىل

، ومن اهتمـام   ) ١٣٢: طه ، آية : سورة (لَك بِالصالة واصطَبِر علَيها﴾ ﴿وأْمر أَه: تعاىل
 .اإلسالم أن وضع هلا فقه خاص بأحكام األسرة من قبل بداية الزواج إىل الوفاة 

 :التعريف باألسرة  
ه عشريته ورهطه األدنون ؛ ألن: الدرع احلصينة ، وأسرة الرجل : اُألسرة :األسرة يف اللغة 

: ، ويقول صاحب القاموس احملـيط   ٣٢١" يتقوى م ، واألسرة عشرية الرجل وأهل بيته 
 .٣٢٢" اُألسرة بالضم الدرع احلصينة، من الرجل الرهط األدنون

أن أسرة الرجل مبثابة القوة له ، وهي " وبتوجيه النظر هلذا التعريف اللغوي يتبني ، 
يتضح أن لفظ األسرة يطلق ويـراد بـه    سبب يف محايته وصيانته عن كل ما يسوؤه ، كما

 .قرابة الرجل وأهل بيته ممن تلزمه نفقتهم من أب وأم وزوجة وولد 
كما يلحظ أن األسرة يف اإلسالم ال ميكن تكوينها إال عن طريق الزواج الشرعي ، 

، إىل أن يرث اهللا األرض ومن  -عليه السالم -الذي أكرم اهللا به أهل اإلسالم من لدن آدم 
 . ٣٢٣" يها عل

: ، وقيل هـي   ٣٢٤ هي عشرية الرجل وأهل بيته ؛ ألنه يتقوى م: األسرة يف االصطالح 
الوحدة االجتماعية األوىل اليت دف إىل احملافظة على النـوع اإلنسـاين ، وتقـوم علـى     

 .٣٢٥ املقتضيات اليت يرتضيها العقل اجلماعي والقواعد اليت تقررها اتمعات املختلفة

                                                
 .   ٢٠ -١٩، ص  ٤لسان العرب ، مصدر سابق  ج ، ابن منظور ٣٢١
 .١/٤٣٨، دار الرسالة، بريوت ، القاموس احمليط، حممد بن يعقوب ، الفريوزبادي  ٣٢٢
التربية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها ، مطابع : احلدري ، خليل عبدا هللا عبد الرمحن  ٣٢٣

 .  ٣٣٣، صهـ ١٤١٨جامعة أم القرى ، 
، حتقيق طاهر أمحد الزاوي، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ك بن حممد اجلزريابو السعادات املبار، ابن األثري ٣٢٤

 . ١/٤٨،  هـ١٣٩٩، املكتبة العلمية ، بريوت 
 . ٨١مصدر سابق ، ص ، كتاب التعريفات ، اجلرجاين  ٣٢٥



 ١٤٧

نة من لبنات اتمع اإلسالمي ، وا قوامه ، ففيها تلتقي النفـوس علـى   فاألسرة لب
 .املودة والرمحة، والتعاطف والستر ، ويف كنفه تنبت الطفولة

أا اجلماعة اليت تعيش يف حميط مكاين واحد وتربطهم صلة : وقد يكون أقرب التعاريف هو
 . ٣٢٦ قرابة

 :أركان األسرة  
وهي األب ، واألم ، واألطفـال ،  : ن من ثالثة أركان إن األسرة يف اإلسالم تتكو

وهذه هي األسرة اليت اهتم اإلسالم ا وبعالقة أفرادها بعضهم البعض ، قال اهللا تعـاىل يف  
عنـدك   ﴿وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً إِما يبلُغن: عالقة األبناء بآبائهم

: سورة (  ﴾ الْكبر أَحدهما أَو كالَهما فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَرِمياً
فحث اهللا األبناء باإلحسان لآلباء يف كربمها مقابل إحسان اآلبـاء   ،)  ٢٣: اإلسراء ، آية 

دم التفوه هلما ولو جبزء من كلمة يدل على الضـيق  هلم يف صغرهم ، ومن اإلحسان هلما ع
 .من طلباما  

فقد ،  )١٤: لقمان ، آية  :سورة ( ﴿ أَن اشكُر لي ولوالديك إِلَي الْمصري ﴾ : ويقول أيضاً
ربط تعاىل شكر الوالدين بشكر اهللا ؛ ألن الفضل أوالً للخالق ، مث إىل الوالدين اللذان أوالك 

 . ماية والرعاية ، فهما أحق بالشكر ورد بعض اجلميل هلما بعد كربمها  احل
: ويقول تعاىل يف توضيح مدى عالقة الوالدين بأوالدهم وهم يف سـن الرضـاعة   

وعلَى الْمةَ واعضالر متأَن ي ادأَر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهالَدأَو نعضري اتدالالْوو﴿  لَـه لُود
والَ ما وهلَدةٌ بِودالو آرضا الَ تهعسإِالَّ و فْسن كَلَّفالَ ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَّه لُود

الَ جناح علَيهِمـا  بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَ
و وفرعم بِالْمتيا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَالَ ج كُمالَدواْ أَوعضرتسأَن ت مدتإِنْ أَرقُـواْ  وات

 ﴾ريصلُونَ بمعا تبِم واْ أَنَّ اللّهلَماعو ٢٣٣: البقرة، آية : سورة ( اللّه  (. 
 
 

                                                
زمان، املدينة املنورة املشكالت التربوية األسرية واألساليب العالجية، الطبعة الثالثة، دار ال: احلازمي،خالد بن حامد ٣٢٦

 . ١١هـ، ص١٤٢٨



 ١٤٨

 :ة األسرة يف اإلسالم أمهي
لقد اهتم اإلسالم باألسرة اهتماماً بالغاً ، وجعلها اخللية األوىل يف اتمع ، وأوضح مجيـع  ( 

: ما حتتاج إليه ، وبين أا املأوى الطبيعي للناشئة الصاعدة ، اليت تشب فيها على مشـاعر  
لتصـبح هـذه    -ئز اإلسـالم  وهذه املشاعر الثالثة هي ركا –احملبة ، والرمحة ، والتكافل 

الركائز جزءاً من طبيعتها ، وخلقاً أصيالً يكيف ويضبط سلوكها ؛ ليبىن على أساسها جمتمع 
 .التقوى والعمل الصاحل 

فإذا قام األبوان بدورمها كامالً يف تنشئة أبنائهما على تشرب روح التعاليم اإلسالمية 
نت هذه اخللية صاحلة وأنبتـت رجـاالً   ، وحرصاً على تفادي عناصر التفكك األسري ،كا

 .ونساًء صاحلني ، يسهمون يف إسعاد أنفسهم ، وتقدم جمتمعهم حنو األفضل 
﴿يا أَيها الناس إِنا خلَقْنـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى     : ومن هنا تربز لنا اآلية الكرمية 
:  سورة( أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِري﴾ وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ 

 ) . ١٣: احلجرات ، آية 
وذا خترج البشرية من طور الفردية إىل رحابة اإلنسانية ؛ لتدخلها من أوسع أبواا 

 . ٣٢٧ )سلةالذي يعود إىل التعاون واحلركة ، وغريها من املصاحل املر: ، وهو باب التعارف 
من مث ينبغي لألسرة أن تعي دورها جيداً ، وتعمل وفق منهج التربيـة اإلسـالمية ،   

كُلُّكُـم راعٍ  : " وحتمل كامل املسؤولية من كل فرد امتثاالً ملا جاء يف احلـديث النبـوي   
 هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُم٣٢٨" و. 

حمليطة به ، سواء من حميط األسرة أو وقد يكتسب الفرد الصفات النفسية من البيئة ا"
يف حميط اتمع ، فكل خلل يف ذلك احمليط ينعكس على سلوك وتصرفات ذلك الفرد ، حىت 
تصبح جزءاً من تكوينه وتركيبه النفسي، ويعد الفشل يف احلياة األسرية من أهم األسـباب  

 .٣٢٩  "املؤدية إىل جنوح األفراد واكتسام بعض الصفات السيئة

                                                
موقع : مصدر الكتاب  التعامل مع اإلرهاب العنف والتطرف،:عبد املقصود حممد سعيد ، خوجه  ٣٢٧

 . ١٣-٩، ص  http://www.al-islam.comاإلسالم
 ٩٦/ ١،  ٨٩٣مصدر سابق رقم احلديث، رواه البخاري  ٣٢٨
                         موقع اإلسالم:مصدر الكتاب  نف والتطرفأسباب اإلرهاب والع:صاحل بن غامن ، السدالن  ٣٢٩

       http://www.al-islam.com  ٣٢، ص  . 

http://www.al-islam.com
http://www.al-islam.com
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إن قيام أفراد األسرة بوظائفهم اليت أقرا التربية اإلسالمية تنعكس  نتائجها : ظيفة األسرةو 
 :على األسرة وعلى اتمع ومن ابرز هذه الوظائف 

وتتمثل هذه الوظيفة يف متسـك األب واألم بالعقيـدة   : " مراعاة حقوق اهللا عز وجل  -١
واعد الشريعة فيما يتعلق بعالقة كل منهما الصحيحة ، ومراقبتهما حدود اخلالق ، وتطبيق ق

باآلخر ، وبفعل ذلك يرمسان أمنوذجاً إسالمياً للطفل، يترىب يف أحضاا حيث يستمع األخري 
ويرى ويطبق ما يراه ويسمعه من عبارات والديه ، وينشأ على العقيدة اإلسالمية اليت هـي  

االحنراف إىل مسالك الفساد ودروب  شريعة اهللا ، وطريقة تعامل أبويه مبثابة حتصني له ضد
 . ٣٣٠ "اجلرمية

﴿ زيـن للنـاسِ حـب    : ، قال اهللا تعاىل ٣٣١إشباع ما فطر عليه اإلنسان من غريزة   -٢
   ةمـوسـلِ الْميالْخو ـةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباء وسالن نم اتوهالش 

آل عمران : سورة ( واَألنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآبِ ﴾ 
 .) ١٤: ، آية 

فعن معقل بن يسـار  _ صلى اهللا عليه وسلم _ اإلجناب ، وذلك اتباعاً لسنة الرسول (  -٣
إِني أَصـبت امـرأَةً ذَات   : فَقَالَ _ وسلم صلى اهللا عليه _ جاء رجل إىل رسول اهللا : قال 

أَت ثُم ، اههةَ فَنالثَّانِي اهأَت ثُم ، اهها فَنهجوزأَفَأَت دلا لَا تهبٍ إِلَّا أَنصنمبٍ وسح ، اههثَةَ فَنالثَّال اه
 ". ٣٣٢مكَاثر بِكُم تزوجوا الْولُود الْودود فَإِني:" فَقَالَ 

: _ صلى اهللا عليه وسلم _ حتصني اإلنسان من الوقوع يف احملرم كالزنا ، قال الرسول  -٤ 
نه لَـه  يا معشر الشبابِ من استطَاع منكُم الْباَءةَ فَلْيتزوج ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ فَإِ" 

 .٣٣٣"وِجاٌء 
﴿ زيـن  : ، قال اهللا تعاىل٣٣٤إرواء عاطفة األبوة حيث أن اإلنسان مفطور على ذلك  -٥

ـ   يالْخو ـةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباء وسالن نم اتوهالش باسِ حلنلِ ل

                                                
موقع : مصدر الكتاب  متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا:سليمان بن عبد الرمحن ، احلقيل  ٣٣٠

 .  ٩٥، ص  http://www.al-islam.comاإلسالم
 ٠. ٣١ص، هـ ١٤١٧، دار حضر ، لبنان ، عوامل استقرار األسرة يف اإلسالم :عمر ، كوثر حممد  ٣٣١
 . ٢/٢٤٨٤،  ٣٢٢٧ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،سنن الترمذي ، الترمذي ٣٣٢
 . ١/٥١٧،  ٥٠٦٤ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،صحيح البخاري،  البخاري ٣٣٣
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م كذَل ثرالْحامِ وعاَألنو ةموسآبِ ﴾ الْمالْم نسح هندع اللّها وينالد اةيالْح اعسـورة  ( ت :
 .)   ١٤: آل عمران ، آية 

فالرمحة باألوالد من أهم الغرائز اليت فطر عليهـا  : إرواء احلاجة إىل احملبة عند األطفال " -٦
ية والطبيعية لكثري اإلنسان واحليوان ، وجعلها اهللا أساساً من أسس احلياة النفسية واالجتماع

، فإذا مل تتحقق احملبة لألوالد بالشكل الكايف املتزن نشأ الطفل منحرفاً ..من الكائنات احلية
 .  ٣٣٥"يف جمتمعه ال حيسن التآلف مع اآلخرين

صون فطرة الطفل من الزلل واالحنراف ، وقد أحال اإلسالم كل احنراف يغير فطـرة   -٧
األبوان أو من يقوم : لتعاليم الدين ومبادئه بأن مصدره األول الطفل وحيوله إىل طريق مضاد 

، ويف هذا املعىن ٣٣٦مقامهما من املربني ؛ وذلك ألن الطفل يولد صايف السريرة سليم الفطرة 
 -رضي اهللا عنه  –فيما رواه عنه أبو هريرة _ صلى اهللا عليه وسلم _ املعىن يقول الرسول 

 " :ولَدإِلَّا ي لُودوم نا مم    جـتنـا تكَم انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدوهي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع
-رضي اللَّه عنـه -الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاَء هلْ تحسونَ فيها من جدعاَء ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ

 . " ٣٣٧طَر الناس علَيها﴾﴿فطْرةَ اللَّه الَّتي فَ:
تكوين البناء اإلنساين روحياً ، وعقلياً ، وجسدياً ، ووجدانياً ، وانفعالياً ، واجتماعياً ، ( -٨

صـلى اهللا عليـه   _ لذا جند أن اإلسالم قد حرص على هذا التكوين ووضع أسسه يف قوله 
؛ وذلـك ليضـمن    ٣٣٨" اَء وأَنكحوا إِلَيهِم تخيروا لنطَفكُم وانكحوا الْأَكْفَ: " _ وسلم 

 .سالمة النسل من األمراض الوراثية اليت تنجب أوالداً معتوهني ومعوقني 
:" _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ أما البناء الروحي والعقائدي لإلنسان بعد مولده يف قوله     

وفَأَب ةطْرلَى الْفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا مـةُ  مهِيمالْب جتنا تكَم انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدوهي اه

                                                                                                                                          
 .  ١٤ -١١ص، مرجع سابق ، املشكالت التربوية األسرية واألساليب العالجية ، مياحلاز٣٣٤
 .هـ١٤١٦،دار الفكر ، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، الطبعة الثانية،بريوت، النحالوي، عبد الرمحن ٣٣٥

 . ١٣٦، ص 
 . ١٣٩ص ،  السابق  ٣٣٦
 . ١/١٤٠،  ١٣٥٩ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،صحيح البخاري ،  البخاري ٣٣٧
 . ٢/٢٨٧٩، ١٩٦٨ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ، سنن ماجة،القزويين  ٣٣٨



 ١٥١

﴿ : -رضي اللَّه عنـه   -بهِيمةً جمعاَء هلْ تحسونَ فيها من جدعاَء ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ 
هلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْر٣٣٩" ا﴾ف. 

ترسيخ حب اهللا يف قلوب الناشئة ، حيث جيعلهم حيرصون : ويقصد بالتربية الروحية 
على إرضائه يف كل أقواهلم ، وأعماهلم ، وسلوكيام ، وتصرفام ، واالجتناب عن كل ما 

اإلميان ، والعمل ، والعقيدة ، واألخالق ، واملوازنة : يغضبه ؛ فالتربية الروحية مستمدة من 
مطالب الدنيا واآلخرة بال إفراط ، والقرآن الكرمي أعطى للتربية الروحية كل صحيح ،  بني

وأضفى عليها كل عناصر الكمال واجلالل، اليت جتعلها صاحلة لتكوين املؤمن الكامل روحياً 
لقولـه  ، وعقلياً ، ودينياً ، وخلقياً ، واجتماعياً ، ودينياً يف الدنيا واآلخرة ، وذلك وفقـاً  

والَّذين هم عنِ اللَّغوِ  }٢{الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ  }١{قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ (: ىلتعا
إِلَّـا   }٥{والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  }٤{والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ  }٣{معرِضونَ 

فَمنِ ابتغى وراء ذَلك فَأُولَئك  }٦{ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني  علَى أَزواجِهِم أو ما
والَّذين هم علَى صـلَواتهِم   }٨{والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  }٧{هم الْعادونَ 

(  )الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالـدونَ  }١٠{ارِثُونَ أُولَئك هم الْو }٩{يحافظُونَ 
 . )١١-١: املؤمنون ، آيات : سورة 

فهي عبارة عن جمموعة املبادئ اخللقية ، والفضـائل السـلوكية   : أما التربية اخللقية 
ه وتعلقه ، إىل أن والوجدانية، اليت جيب أن يتلقاها الطفل ويكتسبها ، ويعتاد عليها من متييز

 .٣٤٠ ) يصبح مكلفاً ، إىل أن يندرج شاباً ، إىل أن خيوض خضم احلياة
وترى الباحثة أن املسئولية األوىل يف غرس هذه املبادئ والقيم األخالقية ، وتنميتـها  
يف النفوس تقع على األسرة ؛ باعتبارها املوجه األول ، واألساس ، واملسئول عن التربيـة ،  

الصحيح ، وتنمية القيم ؛ فهي النواة األوىل للمجتمع ، بصـالحها يكـون   وغرس الفكر 
 .صالح اتمع ، وبفسادها فساده 

لذلك كان دور األسرة يف تنمية القيم اخللقية يف نفوس أبناءها عظيم ؛ ألن تنشـئة  
 األبناء تنشئة صحيحة على األسس اإلسالمية منذ بداية حيام ، وتربيتهم عليها يرسـخ يف 

                                                
 . ١/١٤٠،  ١٣٥٩ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،صحيح البخاري،  البخاري ٣٣٩
 .١٧٧/ ١،هـ١٤٢١القاهرة ، دار السالم ، ، ٢١ط، علوان، عبد اهللا ناصح، تربية األوالد يف اإلسالم  ٣٤٠



 ١٥٢

" نفوسهم تلك املبادئ ، والقيم ؛ فيسهل عليهم تقبلها ، والعمل ا ، وقد ذكر الزنتاين أن 
املكان األول ذو اخلطورة الكـبرية يف التنشـئة   : األسرة يف نظر علماء النفس والتربية هي 

األخالقية اليت تتعدى تأثرياا مرحلة الطفولة، ومتتد حىت فترة اكتمال نضج الفرد العقلـي  
 . ٣٤١" والنفسي ،واالجتماعي،

تكوين فكر الولد بكل ما هو نافع من العلوم الشـرعية ،  : "ويقصد بالتربية العقلية 
والثقافية العلمية والعصرية ،والتوعية الفكرية واحلضارية ،حىت ينضج الولد فكريـاً،ويتكون  

 .٣٤٢" علمياً وثقافياً
م آداب اجتماعيـة فاضـلة ،   ويقصد ا تأديب الولد منذ نعومة أظافره على التزا"

وأصول نفسية نبيلة ، تنبع من العقيدة اإلسالمية اخلالدة والشعور اإلمياين العميق ؛ ليظهـر  
الولد يف اتمع على خري ما يظهر به من حسن التعامـل واألدب ، والعقـل الناضـج ،    

 .٣٤٣" والتصرف احلكيم
رد أو من يرعاه خالهلا بنشـاط  عملية يقوم الف:" أما تربيته جسمياً ، فاملقصود منها 

 .٣٤٤" جسمي منظم، دف تنمية قدرات اجلسم املختلفة وزيادة كفاءته احلركية
، "فتشمل االنفعاالت والعواطف واالجتاهات وامليول وحنوها:" أما التربية الوجدانية 

اجلـرأة ،  : وهي تربية الولد منـذ أن يعقـل علـى    :" ويعرب عنها البعض بالتربية النفسية 
والصراحة ، والشجاعة ، والشعور بالكمال ، وحب اآلخرين ، واالنضباط عند الغضـب ،  

 .٣٤٥" والتحلي بكل الفضائل النفسية واخللقية على األخالق
 
 
 

                                                
م ١٩٨٤د الصيد ، أسس التربية اإلسالمية يف السنة النبوية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، الزنتاين ، عبد احلمي ٣٤١

 .٦٦١، ص 
 . ١/٢٥٥،  تربية األوالد يف اإلسالم ، مرجع سابق ، العلوان  ٣٤٢
 . ٣٥٣/ ١، السابق  ٣٤٣
 . ٦٣ص   هـ ،١٤١٣تربية األوالد يف اإلسالم ، بريوت ، دار قتيبة ، : أمحد ، املربوك عثمان  ٣٤٤
 . ٣٠١/ ١مرجع سابق ، ، تربية األوالد يف اإلسالم ، العلوان  ٣٤٥



 ١٥٣

 :احلقوق والواجبات يف األسرة 
إن الزواج يف اإلسالم بناء قد يستمر مئات السنني ، واملسلم حني يتصور هذا األمر  

األوىل يف تأسيس هذا البناء على تقوى من اهللا ورضوان ؛ ألن البناء إن مل فإنه حيسن اخلطوة 
 .يتأسس على ذلك فهو مهدد بااليار 

كذا فإن الزواج يف اإلسالم مودة ورمحة ومعاشرة باملعروف ، وال تستقيم األسـرة  
ورد املسلمة إال إذا عرف أفرادها ما لكل من احلقوق ، وما عليهم من الواجبات ، وسوف ن

 :يف هذا املبحث إن شاء اهللا تعاىل بعض احلقوق على سبيل اإلمجال 
 :حقوق الزوج على زوجته  -أوالً 

فطاعة املرأة لزوجها واجبة عليها شرعاً ؛ ألن الزوج له حق القوامـة عليهـا   :  الطاعة -١
ا فَضلَ اللَّه بعضهم علَى ﴿ الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِم: بنص القرآن الكرمي ، قال تعاىل 
 ﴾ هِمالوأَم نفَقُوا ما أَنبِمضٍ وع٣٤: النساء ، آية : سورة ( ب  ( . 

 -ولقد جعل اإلسالم طاعة املرأة لزوجها من أوجب الواجبات ، بل لقد أخرب النيب  
احلة ، منها طاعة أن من أسباب دخول اجلنة ، مجلة من األعمال الص –صلى اهللا عليه وسلم 

صلَّى اللَّه _ قَالَ رسولُ اللَّه " _ صلى اهللا عليه وسلم _ املرأة لزوجها ؛ فقد قال رسول اهللا 
 لَّمسو هلَيا _ عهجوز تأَطَاعا وهجفَر ظَتفحا وهرهش تامصا وهسمأَةُ خرالْم لَّتإِذَا ص

 .٣٤٦"  الْجنةَ من أَي أَبوابِ الْجنة شئْتقيلَ لَها ادخلي 
إن املرأة  ال تكون صاحلة إال إذا كانت مطيعة لزوجها وهذا يقتضـي أن  :" يقول ابن تيمية

 .٣٤٧"كل امرأة تكون صاحلة فهي ال بد وأن تكونن قانتة مطيعة 
متناع إال لعذر شرعي  ، وتتمثل الطاعة يف إجابة الزوج إذا دعاها إىل فراشه وال حيق هلا اال

لذلك ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم املرأة عن صوم التطوع إال بإذن الزوج ملا يف ذلـك  
وتلمس الزوجة أثر الطاعة يف الدنيا صفاء للجو العائلي و يف األخر نعيما ، من تفويت حلقه 

                                                
، وصححه األلباين يف صحيح ١٦٦١، رقم احلديث ١٩٩، ص  ٣رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،مصدر سابق ،ج ٣٤٦

 .١٧٤،ص١اجلامع،ج
، مطـابع الريـاض  ،  الريـاض ، محع وترتيب عبد الرمحن النجدي، جمموع فتاوي شيخ اإلسالم امحد ابن تيمية  ٣٤٧

 )٣٢/٢٦٠( هـ ١٣٨٣



 ١٥٤

طاعـة ملخلـوق يف   وحدود هذه الطاعة أن ال تكون يف معصية اهللا إذ ال ، مقيما يف اجلنة 
 معصية اخلالق

إن اإلسالم يرسم للزوجة حق طاعتها لزوجها ؛ لتنتقل إىل بيت الزوجية ، وقـد أيقنـت   "
وأدركت حقوقه عليها ؛ فتقوم ا على أكمل الوجوه ، تعبداً هللا تعاىل الذي أوجب عليهـا  

الراحة واأللفـة ،  ذلك ، ويف هذا وقاية لألسرة من الفنت والقالقل والرتاعات اليت تذهب ب
 .٣٤٨"وحتول البيت إىل جحيم دائم 

: فعلى الزوجة أن حتفظ زوجها عند غيبته يف نفسها وماله وولده ، قال تعـاىل : األمانة  -٢
 ﴾ ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحال٣٤: النساء ، آيـة : سورة ( ﴿فَالص  ( ،

ن أنفسهن وأموال أزواجهن وأوالدهم يف غيبتـهم ، ويقـول   ألزواجهن حيفظأي مطيعات 
كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن : " فيما يرويه البخاري _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 

عـن رعيتـه ،    رعيته ، الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته ، والرجلُ راعٍ في أَهله وهو مسئُولٌ
لٌ عن والْمرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعيتها،والْخادم راعٍ في مالِ سيده ومسئُو

رعيته ، وكُلُّكُم  والرجلُ راعٍ في مالِ أَبِيه ومسئُولٌ عن: وحِسبت أَنْ قَد قَالَ : رعيته ، قَالَ 
 هتيعر نئُولٌ عسماعٍ و٣٤٩"ر. 

أحدمها أا حتفـظ  : إى حافظات مبواجب الغيب وذلك من وجوه:" يقول اإلمام الرازي 
نفسها عن الزىن لئال يلحق الزوج العار بسبب زناها ولئال يلتحق به الولد املتكون من نطفة 

 .٣٥٠"وثالثها حفظ مرتله عما ال ينبغي ،اع وثانيها حفظ ماله من الضي،غريه
وكذلك يدخل يف ذلك أن ال تأذن ألحد دخول مرتل زوجها إال بإذنه سواء كان رجال أو "

 . ٣٥١"امرأة من حمارم املرأة أو غري ذلك 
فالزوج صاحب القوامة وصاحب الدار فمن الواجب ان تراعي مشاعره فال تدخل أحد يف 

 .بيته ممن يكره إال بإذنه

                                                
 . ٣٩٦، مرجع سابق ، ص،  التربية الوقائية يف اإلسالم  احلدري ، ٣٤٨
 .  ٩٦/ ١،  ٨٩٣ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،،صحيح البخاري،  البخاري ٣٤٩
 )٥/٩٢ت .د، دار التراث العريب،بريوت ، ، التفسري الكبري : الفخر الرازي٣٥٠
دار ، املنهاج يف شرح صحيح مسلم املسمى شرح النووي على مسلم : زكريا بن شرفحمي الدين أبو ، النووي٣٥١

 )٨/١٨٤( . هـ١٣٩٢،بريوت، الفكر 



 ١٥٥

جيب على الزوجة معاشرة زوجها باملعروف ، فال تؤذيه بـاللفظ ، أو  : حسن العشرة  -٣
متـاعِ   الدنيا متاع وخير" يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، الفعل ، وال تشق عليه 
اعتـها  فمن املعاشرة باملعروف طاعتها لزوجها فكلما زادت ط ٣٥٢"الدنيا الْمرأَةُ الصالحةُ 

لزوجها ازداد احلب والوالء بينهما، فاملرأة الصاحلة جتد يف األسرة سعادا فهي خري مـا يف  
الدنيا من نعم فهي قوة الرجل وعدته يأوي إليها بعد التعب فيجد فيها الراحة من آالم تعبه 

ـ ،  وختفف عنه مهومه وأحزانه وجتدد فيه النشاط ة واهم القدوات يف ذلك أم املؤمنني خدجي
رضي اهللا عنها حيث كانت رضي اهللا عنها تثبت فؤاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودئ 
خاطره من عوامل القلق واحلرج اليت كانت تساوره صلى اهللا عليه وسلم يف بعـض فتراتـه   
األوىل فأخذت تدخل السكينة يف قلبه وتفتح له أمامه أبواب األمل بكلمات رقيقة حيـث  

خيزيك اهللا أبد انك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري  كال واهللا ال:" تقول
 ".الضيف وتعني على نواب احلق

وكانت رضي اهللا عنها تدافع عنه وتؤازره بنفسها وماهلا وما كان صلى اهللا  عليـه وسـلم   
 واهللا ما أبدلين" يسمع شيئاً يكرهه منها، حىت أنه قال عنها صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاا 

 .وقد مدحها يف أحاديث كثرية" إين قد رزقت حبها" وقال كذلك" اهللا خريا منها 
للزوج احلق يف تأديب زوجته عند نشوزها أو عصياا ألمـر يف غـري   : حق التأديب  -٤

 ﴿ واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن فـي الْمضـاجِعِ  : معصية اهللا، قال تعاىل
النساء ، : سورة (  واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِرياً ﴾

ويكون هذا احلق بالطرق املشروعة املذكورة يف اآلية ، حيث بـدأ بالوسـيلة   ، )  ٣٤:آية 
ع ، مث انتقل إىل الضرب غري املربح ، وقـد  الوعظ ، مث انتقل إىل اهلجر يف املضطج: األوىل 

 .بالسواك : سئل ابن عباس عن الضرب غري املربح قال 
والعدة هي املدة اليت تنظر فيها املرأة ومتتنع عن الزواج بعد  :احلداد على الزوج إذا مات  -٥

 .وفاة زوجها أو فراقه هلا وهي واجبة 
فاً بالفضل واجلميل ، وذلك بأن تتجنـب  وذلك إظهاراً من الزوجة حلب زوجها ، واعترا 

﴿والَّذين : الطيب والزينة ، وأن تلتزم بيت الزوجية مدة أربعة أشهر وعشرا ، قال اهللا تعاىل 
                                                

 .١/١٠٢٦، ١٤٦٧رقم احلديث ، مصدر سابق ، صحيح مسلم ، النيسابوري٣٥٢



 ١٥٦

هن فَـال  جلَيتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجاً يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً فَإِذَا بلَغن أَ
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو وفرعبِالْم فُِسهِني أَنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنالبقرة ، : سورة ( ﴾ ج

 ) . ٢٣٤: آية 
 :حقوق الزوجة على زوجها  - ثانياً  
نْ كَرِهتموهن فَعسـى أَنْ  ﴿ وعاشروهن بِالْمعروف فَإِ: قال اهللا تعاىل : حسن املعاشرة  -١

 ) . ١٩: النساء ، آية : سورة ( ﴾     تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيراً كَثرياً 
وحسن العشرة يكون باللني والرفق يف املعاملة ، وأن يصرب عليها ، يقول ابن كثري يف 

روف فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسـى أَنْ تكْرهـوا شـيئًا    ﴿ وعاشروهن بِالْمع: تفسري قوله تعاىل 
طيبوا أقوالكم هلـن،  : أي، )  ١٩: النساء ، آية : سورة ( ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثريا ﴾ 

وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حبسب قدرتكم، كما حتب ذلك منها، فافعل أنت ا مثله، كما 
وقال رسـول اهللا  ، ٢٢٨:﴿ ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ﴾ سورة البقرة: قال تعاىل

وكان من أخالقه صلى "  خيركُم خيركُم ألهله، وأنا خيركُم ألهلي: "صلى اهللا عليه وسلم
تأهلَه، وي بداعرِ، ية دائم البِشرشيل العمفَقَتـه،  اهللا عليه وسلم أنه جم نهعوسم، وي لَطَّف

سابقَنِي : قالت. ويضاحك نساَءه، حىت إنه كان يسابق عائشة أم املؤمنني يتودد إليها بذلك
 وذلك قبل أن أمحلَ اللحم، مث سابقته بعد ما محلت ،هقْتبرسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَس

وجيتمع نساؤه كل ليلة يف بيت اليت يبيت عندها رسول   "هذه بتلْك: "اللحم فسبقين، فقال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء يف بعض األحيان، مث تنصرف كل واحدة إىل 

وكان ينام مع املرأة من نسائه يف شعار واحد، يضع عن كَتفَيه الرداء وينام بـاإلزار،  . مرتهلا
يسمر مع أهله قليال قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى وكان إذا صلى العشاء يدخل  مرتله 

﴿ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسـوةٌ حسـنةٌ ﴾   : وقد قال اهللا تعاىل ٣٥٣اهللا عليه وسلم
 .٢١: سورة األحزاب

إن هذه اآلية الكرمية اليت تأمر مبعاشرة النساء باملعروف ، قد مجعت كل بر وخري ، 
كل شر وضري ، فالزوج مطالب حبسن عشـرته لزوجتـه ، بـالتزام األدب    وحذرت من 

باألقوال واألفعال والتصرفات اليت تدخل السرور على النفس ، واجتناب كل مـا جيـرح   

                                                
 ١/٧٠١ص  ، مصدر سابق ، تفسري القران العظيم ، ابن كثري ٣٥٣



 ١٥٧

الفؤاد ، ويثري احلفيظة ، وقاية لألسرة من كل ما من شأنه أن يزعزع كياـا ، ويقـوض   
ل والفعل ، بل حىت يف اهليئة والشكل ، فإن دعائمها ، وال يقف األمر عند جمرد حسن القو

الزوج مطالب بأن يتجمل لزوجته ، يف جسده ، وملبسه ، ورائحته ، فال ترى منه إال مـا  
﴿ ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ : يسر النظر ، ويبهج الفؤاد ، كما قال تعاىل 

 )  .  ٢٢٨: البقرة ، آية : سورة ( لَّه عزِيز حكيم ﴾ علَيهِن درجةٌ وال
املتزوج بأكثر من واحدة ، فيعدل بني أزواجـه  : ويكون من الزوج املعدد أي  : العدل -٢

﴿ ولَن تستطيعوا أَنْ تعـدلُوا  : العدل الظاهر ، قال تعاىل : مجيعاً يف املعاملة ، واملطلوب هو 
ه ِء ولَو حرصتم فَال تميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَة وإِنْ تصلحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّبين النسا

 . )  ١٢٩: النساء ، آية : سورة (كَانَ غَفُوراً رحيماً ﴾ 
ا يلـبس ،  يطعمها مما يطعم ، ويكسوها مم: أما املتزوج بالواحدة فيكون العدل بأن    

 .ويسكنها السكن الالئق ا 
والعدل املطلوب هو العدل يف املعاملة والنفقـة واملعاشـرة   :(  ٣٥٤يقول الشيخ سيد قطب

أما العدل يف مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فال يطالب به أحد مـن بـين   . واملباشرة 
نه يف اآلية األخرى وهو العدل الذي قال اهللا ع. . اإلنسان ، ألنه خارج عن إرادة اإلنسان 

فال متيلوا كـل   -ولو حرصتم  -ولن تستيطعوا أن تعدلوا بني النساء { : يف هذه السورة 
هذه اآلية اليت حياول بعض الناس أن يتخذوا منها دليالً على حترمي } امليل فتذروها كاملعلقة 

ية وحترمه يف وشريعة اهللا ليست هازلة حىت تشرع األمر يف آ. واألمر ليس كذلك . التعدد 
؛ فالعدل املطلـوب يف اآليـة األوىل  ! آية ذه الصورة اليت تعطي باليمني وتسلب بالشمال

هو العدل يف املعاملـة والنفقـة واملعاشـرة    ؛ والذي يتعني عدم التعدد إذا خيف أال يتحقق
وحبيـث ال  ؛ واملباشرة وسائر األوضاع الظاهرة حبيث ال ينقص إحدى الزوجات شيء منها

 -صلى اهللا عليه وسـلم   -على حنو ما كان النيب . . واحدة دون األخرى بشيء منها  تؤثر
يف الوقت الذي مل يكن أحد جيهل من حولـه وال  . وهو أرفع إنسان عرفته البشرية يقوم به 

ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة ال تشاركها فيها  -رضي اهللا عنها  -من نسائه أنه حيب عائشة 
إمنا هي بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبـها  . ب ليست ملكاً ألصحاا فالقلو. . غريها 

                                                
 .١/٥٨٢،هـ ١٤٠٢روق ، يف ظالل القران ، دار الش: سيد قطب  ٣٥٤
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: فكان يقول . يعرف دينه ويعرف قلبه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كان . . كيف يشاء 
 ). ٣٥٥"اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك" 
ما اتفق عليه ، وال جيـوز أن  وهو حق واجب للزوجة ؛ فيجب أن يؤديه على :  املهر -٣

﴿ وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن : يستوىل عليه أو ينكرها يف مهرها ، قال اهللا تعاىل 
 .)  ٤: النساء ، آية : سورة ( لَكُم عن شيٍء منه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً ﴾ 

لوجوب ؛ فقد أوجب اهللا تعاىل على الزوج وعلى الـويل  ونلحظ أن األمر يف اآلية ل 
أن يعطي املرأة حقها الذي فرضه اهللا هلا ، دون أن يبخس منه شيئاً ، وأخرب سبحانه وتعاىل 

عن شيء من صداقها لوليها أو غريه فال بأس ، فقد أباح له القرآن أن املرأة إن طابت نفسها 
 .الكرمي أن يأكله هنيئاً مريئاً

وهي كفاية من ميونه خبزا وإداماً وكسوة وسكنا وتوابعهـا  كمـاء شـرب    :  فقةالن -٤
وطهارة وإعفاف من جيب إعفافه ممن جتب نفقته والقصد هنا بيان ما جيب على اإلنسان من 

 . ٣٥٦"النفقة بالنكاح وما يتعلق بذلك 
ة اذا مل وهي جتب على الزوج، النفقة واجبة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة واإلمجاع

 .تكن ناشزاً
دينار أَنفَقْته فى سبِيلِ اللَّه ودينار " _ صلى اهللا عليه وسلم _ واألصل يف ذلك ، قول النيب 

ا أَجهظَمأَع كللَى أَهع هفَقْتأَن اريندنيٍ وكسلَى مع بِه قْتدصت اريندو ةقَبى رف هفَقْتا الَّأَنى رذ
كللَى أَهع هفَقْتاملصـارف الشـرعية   " _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، فقد بني النيب  ٣٥٧"  أَن

للنفقة ، مث كان أعظمها الدينار الذي ينفقه على أهله ، أي على من تلزمه نفقتهم مـن أم  
وأب وزوجة وولد ؛ فيكون هذا أفضل من تلك الدنانري اليت أنفقت يف اجلهـاد والرقـاب   

لى الفقراء واملساكني ، وما ذاك إال لعظم أثر هذا اإلنفاق الذي تدخل به السرور علـى  وع
﴿ : ، وكـذا قـال اهللا تعـاىل     ٣٥٨" األسرة ؛ فيظل بنياا متماسكاً ، وعطاؤها مستمراً 

ا أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر    هِمالـوأَم ـنفَقُـوا م
                                                

 .١/١٥٠٧، .٢١٣٤رقم احلديث ، مصدر سابق ، سنن أيب داود ،السجستاين  ٣٥٥
 ٣/٢٢٥هـ ١٤١٤، عامل الكتب ، بريوت،شرح منتهى اإلرادات : منصور بن يونس ، البهويت  ٣٥٦
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 . ٣٩٨، مرجع سابق ، ص  ائية يف االسالماحلدري ، التربية الوق ٣٥٨



 ١٥٩

   نظُـوهفَع نهـوزشافُونَ نخي تاللَّاتو ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص
اللَّه كَانَ عليـاً  واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إِنَّ 

الطعام ، والكسوة ، والسكن على : فالنفقة تشمل ، )  ٣٤: النساء ، آية : سورة (كَبِرياً﴾
﴿  لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيـه رِزقُـه   : قدر اليسار واإلعسار ، قال اهللا تعاىل

ال ي اللَّه اها آتمم قفنراً ﴾فَلْيسرٍ يسع دعب لُ اللَّهعجيا ساها آتفْساً إِلَّا من اللَّه سورة (  كَلِّف :
وقد دعا اهللا أصحاب املال باإلنفاق والبذل والعطاء ، ولكن من قدر ، )  ٧: الطالق ، آية 

اهللا مهه عليه رزقه ومل ميلك من املال ما يساعده على اإلنفاق على أهله ؛ فليصرب حىت يفرج 
 . ويوسع رزقه 

أنْ : " ما حق زوجة أحدنا عليه ، قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد سئل الرسول 
تطْعمها إِذَا طَعمت وتكْسوها إِذَا اكْتسيت أَو اكْتسبت ولَا تضرِب الْوجه ولَا تقَـبح ولَـا   

 تيي الْبإِلَّا ف رجهد ، قَ" تاوو دالَ أَب : اللَّه كحقُولَ قَبأَنْ ت حقَبلَا ت٣٥٩" و. 
 :حقوق األبناء على اآلباء  -ثالثاً  

األوالد هم الثمرة املرجوة من الزواج واإلجناب ، وهو املقصد األهم مـن مقاصـد   
، وقـد   النكاح ؛ ألن  األوالد هم الذين يحفظ م النسل اإلنساين واستمراره عرب الزمان

خيطأ كثري من الناس حينما يظن أن حقوق األوالد تقتصر على النفقة فقط فيقصر يف األمور 
من أجل ذلك اعتىن اإلسالم بشأن األوالد ، وجعل هلم حقوقاً على آبائهم ، منها ، األخرى 

 :على سبيل االجياز 
كحوا الْأَيـامى مـنكُم   وأَن{قال تعاىلوذلك حبسن اختيار أمه : اختيار األم الصاحلة - ١   

ع عاسو اللَّهو هلفَض نم اللَّه نِهِمغاَء يوا فُقَركُونإِنْ ي كُمائإِمو كُمادبع نم نيحالالصو ـيمل{ 
 )٣٢سورة النور آية (

لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ و ع لَّمسو هلَيعٍ    "عبـأَرأَةُ لـرالْم كَحنت
اكدي ترِبينِ تالد بِذَات ا فَاظْفَرينِهدلا وهالمجا وبِهسحلا وهالمرواه البخاري ومسلم"ل 

وبذلك يكون قد بدأ بتربية ولده قبل والدة ابنه بعشرين عاما أو أكثر بإحسان اختيار أمـه  
 ".ابدأ بتربية ابنك قبل والدته بعشرين عاماً" ويف هذا يقول بعض احلكماء 

                                                
 . ١/١٥٠٨،  ٢١٤٢رقم احلديث  ،مصدر سابق ، سنن أيب داود ،السجستاين  ٣٥٩
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فاألم تعترب الركن األهم يف تربية الطفل وذلك ألن األب يكون مشتغال أغلب وقته خـارج  
البيت وكما أن األم أكثر التصاقا بالطفل وعاطفتها أكرب من عاطفة األب حنو ابنه، لـذلك  

 .لزوجة الصاحلةحرص اإلسالم على اختيار ا
روى أن رجال جاء إىل أمري ااملؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يشكو إليه عقوق ابنه " 

يا أمري املؤمنني أليس : فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه ألبيه ونسيانه حلقوقه فقال الولد
ن ينتقـي أمـه   أ: فما هي يا أمري املؤمنني؟ قال عمر: بلى قال: للولد حقوق على أبيه؟ قال

يا أمري املؤمنني إن أيب مل يفعل شـيئاً  : قال الولد). أي القراءة(وحيسن امسه ويعلمه الكتاب 
ومل يعلمين مـن  ) أي خنفساً(أما أمي فإا زجنية كانت وسي وقد مساين جعالً . من ذلك

قـد  جئت إيل تشكو عقوق ابنك و: فالتفت عمر إىل الرجل وقال له. الكتابة حرفا واحدا
 ٣٦٠" عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك 

﴿ ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِنْ لَم : ثبوت النسب آلبائهم ، قال اهللا تعاىل  - ٢
 احنج كُملَيع سلَيو يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ ماَءهوا آبلَمعـا  تم نلَكو بِه مطَأْتا أَخيمف

 .)  ٥:األحزاب ، آية : سورة ( تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً ﴾ 
فاألب يـدفع أجـرة   : الرضاعة ، فقد أوجب الدين على الوالدين إرضاعاً لولدمها  -٣   

ألم جيب عليها إرضاع ولدها دينـاً  الرضاعة إذا  امتنعت األم عن الرضاعة بسبب مانع ، وا
والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن  { قال تعاىل، فيما بينها وبني اهللا عز وجل 

لَّف نفْـس إِلَّـا   أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَ
فصـالًا   وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا

ولَادكُم فَلَـا جنـاح   عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا أَ
صلُونَ بمعا تبِم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو وفرعبِالْم متيا َآتم متلَّمإِذَا س كُملَيعسورة( } ري 

 . )٢٣٣ آيةالبقرة 
 .احلضانة ، وهي تربية الولد ورعاية شؤونه ، وهي مبينة يف كتب الفقه -٤   
إن مالطفة الطفل ومالعبته هلا أثر كبري يف نشأة الطفل النشأة : مالطفتهم ومالعبتهم  -٥   

السليمة بإذن اهللا، ألن اللعب جزء ال يتجزأ من حياته وفيه فوائد كثرية للطفـل والطفـل   

                                                
 . ١/٣١٨، مرجع سابق ، تربية األوالد، العلوان  ٣٦٠
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وقد ورد يف السنة ما يدل على ذلك فعن ، النشيط الذكي هو من يكثر من اللعب واحلركة
بنِ عقَالَاب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ني " اسٍ علأَهل كُمريا خأَنو هلأَهل كُمريخ كُمريخ  "
عقَلْت من النبِي صلَّى اللَّـه   "عن محمود بنِ الربِيعِ قَالَ روى البخاري يف صحيحه و، ٣٦١

جم لَّمسو هلَيلْوٍعد نم نِنيسِ سمخ نا ابأَنهِي وجي وا فهجسٍ ، "  ةً مأَن وروى كذلك عن
يمو عأَب قَالُ لَهي ي أَخكَانَ للُقًا واسِ خالن نسأَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيرٍ قَالَ قَالَ كَانَ الن

نغر كَانَ يلْعب بِه فَربما حضر  " يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير " ا جاَء قَالَأَحِسبه فَطيما وكَانَ إِذَ
ه فَيصلِّي الصلَاةَ وهو في بيتنا فَيأْمر بِالْبِساط الَّذي تحته فَيكْنس وينضح ثُم يقُوم ونقُوم خلْفَ

وروى كذلك عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ رضي اللَّه عنه قَالَ مر النبِي صلَّى اللَّه علَيه  و،  ٣٦٢" بِنا
سماعيلَ وسلَّم علَى نفَرٍ من أَسلَم ينتضلُونَ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ارموا بنِي إِ

 باكُم كَانَ راميا ارموا وأَنا مع بنِي فُلَان قَالَ فَأَمسك أَحد الْفَرِيقَينِ بِأَيديهِم فَقَالَ رسولُفَإِنَّ أَ
ارموا  الَاللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما لَكُم لَا ترمونَ فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه نرمي وأَنت معهم قَ

كُلِّكُم كُمعا مأَنو . " 
يف سننه عن عبد اللَّه بنِ الْحارِث قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   روى امحد و

بق إِلَي فَلَه كَذَا وكَذَا قَالَ من س " يصف عبد اللَّه وعبيد اللَّه وكَثريا من بنِي الْعباسِ ثُم يقُولُ
مهملْزيو ملُهقَبفَي رِهدصو رِهلَى ظَهونَ عقَعفَي هبِقُونَ إِلَيتسرواه امحد٣٦٣"  فَي 

" عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه  : ١١٠/  ١" السلسلة الصحيحة"وخرج الشيخ األلباين يف  
لم ليدلع لسانه للحسن بن علي فريى الصيب محرة لسـانه  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 " .فيبهش إليه 
عقـدياً ، وأخالقيـاً ، وجسـدياً ،    : حسن التربية ، وذلك بإعدادهم إعداد صحيحاً -٦    

وأما التعليم والتأديب ، فوقتـهن أن يبلـغ   :  -رمحه اهللا  -ووجدانياً ،  قال اإلمام أمحد 
أن ينشئه علـى أخـالق   : اً حيتملها ، وذلك يتفرع ، فمنها املولود من السن والعقل مبلغ

أن يعلمه القرآن الكرمي ، ولسـان  : صلحاء املسلمني ويصونه عن خمالفة املفسدين ، ومنها 
العرب ، ويسمعه السنن ، وأقوال السلف ، ويعلمه من أحكام الدين ما ال غىن بـه عنـه،   

                                                
 .١/٢٠٠١. ٣٨٩٥رقم احلديث، مصدر سابق   ،سنن الترمذي  ،الترمذي ٣٦١
 .١/٦٠٦، ٦١٢٩احلديث رقم، مصدر سابق ، ،صحيح البخاري،  البخاري ٣٦٢
 ١/٢١٤، ١٨٣٧رقم احلديث، مصدر سابق  ،امحد رواه ٣٦٣



 ١٦٢

حب أن يرد عليه كفايته ، فإذا بلغ أحدهم أن يرشده من املكاسب إىل ما حيمد وير: ومنها 
 .٣٦٤ حد العقل عرف البارئ جل جالله إليه بالدالئل اليت توصله إىل معرفته

يا أَيها الَّذين َآمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيهـا   { قال تعاىل
لَاظٌ شكَةٌ غلَائونَ مرمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اد٦سورة التحرمي آيـة ( }د( 

يـأمرهم  : ، قال ) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا  : ( عن احلسن ، يف قوله 
 . ٣٦٥علموهم وأدبوهم: وعن علي رضي اهللا عنه ، قال ، بطاعة اهللا ويعلمهم اخلري

على تعليم األوالد وتأديبهم ، منها قوله _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد حث الرسول   
مروا أَولَادكُم بِالصلَاة وهم أَبناُء سبعِ سنِني واضرِبوهم علَيها : " _ صلى اهللا عليه وسلم _ 

: " _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقال أيضاً ، ٣٦٦"  وهم أَبناُء عشرٍ وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ
لَأَنْ يـؤدب  : " ، ويقول كذلك  ٣٦٧" ما نحلَ والد ولَدا من نحلٍ أَفْضلَ من أَدبٍ حسنٍ 

بيـة  ، ويف ذلك إبراز مزية تر ٣٦٨"الرجلُ ولَده خير لَه من أَنْ يتصدق كُلَّ يومٍ بِنِصف صاعٍ
ليحثنـا  _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ األوالد وتقدميها على سائر األوليات ، وما كان النيب 

 .ويرشدنا إال ملا فيه اخلري لنا وألوالدنا 
﴿ وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعـدلُوا  : العدل بني األوالد ، قال اهللا تعاىل -٧

لتل بأَقْر ولُونَ ﴾ همعا تبِم بِريخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى و٨: املائدة ، آيـة  : سورة ( قْو   ( ،
 .٣٦٩"فَاتقُوا اللَّه واعدلُوا بين أَولَادكُم : " _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقال الرسول 

علـى أن خيتـار    _صلى اهللا عليه وسلم _ حسن اختيار االسم له ، وقد حث الرسول -٨
إِنكُم تـدعونَ يـوم   : " _ صلى اهللا عليه وسلم _ األب لولده امساً حسناً ، قال الرسول 

                                                
 .٣٩٧/ ١، مصدر سابقشعب اإلميان ،  البيهقي   ٣٦٤
 .٦/٣٩٧، رقم احلديث،مصدر سابق، شعب االميان ، البيهقي ٣٦٥
 .  ١/١٣٨٤،  ٤٩٤رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،،سنن أيب داود ،السجستاين  ٣٦٦
 . ١/١٩٨٦،  ١٩٥٢رقم احلديث  ،مصدر سابق   ،ي سنن الترمذ ، الترمذي ٣٦٧
 . ٦/٣٩٩، رقم احلديث ، مصدر سابق  ،شعب اإلميان ، البيهقي  ٣٦٨
 . ١/٢٥٩،  ٢٥٨٧رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،،صحيح البخاري،  البخاري روا ٣٦٩



 ١٦٣

 اَءكُمموا أَسِسنفَأَح كُمائاِء آبمأَسو كُمائمبِأَس ةاميعليـه الصـالة   _وقال أيضاً ،  ٣٧٠" الْق
 .٣٧١"لَى اللَّه عبد اللَّه وعبد الرحمنِ إِنَّ أَحب الْأَسماِء إِ: " _ والسالم 

 :  -رضي اهللا عنها  –الصاحلة املستنبطة من سرية السيدة خدجية بعض صفات الزوجة  

         ،هـرس ـعضومو ، هضرعو هالي مف هتينأَمو ، ثٌ لَهرحجِ وولزل كَنأَةَ سرإن الْم
ا يهنعو   ـتضـذَا حها ، لهنم هِماتادع ضعونَ بِسبكْتيو ، فَاتالص نا مريا كَثهالَدرِثُ أَو

الشرِيعةُ علَى حسنِ اختيارِ الزوجة ، وترى الباحثة أن من صفات الزوجة الصاحلة  املستنبطة 
 : من سرية أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها  ما يلي 

 :تقوى اهللا عز وجل والبعد عن املعاصي  - أ
فالزوجة العاقلة الطائعة هللا ورسوله ، حتافظ .. إن املعاصي لك الدول وتزلزل املمالك 

على بيتها بفعل الطاعات ونبذ املنكرات ، فال تترك الصالة أو تأخرها ، وال جتالس أصحاب 
الكافرات ، وال تصـاحب أهـل الفسـق     و ال تقلد، الغيبة والنميمة ، وتم بتربية األبناء 

 ..والفجور
وصمودها ضد أهل  -رضي اهللا عنها  -وال خيفى على أحد قوة إميان أم املؤمنني خدجية 

الشرك والضالل ، فمنذ بزوغ مشس اإلسالم مل تتوان فكانت أول املسلمني إسالماً ، وقبل 
صـلى  _ وتثبيتها له _ وسلم صلى اهللا عليه _ ذلك مل تنسى كتب السرية وقوفها مع النيب 

عند نزول الوحي عليه أول مرة ، فقد أوتيت إمياناً ويقيناً ثابتـاً ثبـوت   _ اهللا عليه وسلم 
اجلبال الراسيات ال زها الرياح أو األعاصري، واستمرت تعطي وتبذل كل غالٍ ونفـيس يف  

بكل تفـان  _  صلى اهللا عليه وسلم_ سبيل نشر الدعوة ، والوقوف جبانب زوجها احلبيب 
 .وإخالص 

 :التعرف على خالل الزوج  - ب
أن تتعرف املرأة على زوجها ، تعرف ماذا حيب فتحاول أن تلبيه ، وتعرف ماذا يكره   

فتحاول أن جتتنبه، ما مل يكن يف التلبية أو االجتناب ألمره معصية هللا ؛ فعندئـذ ال طاعـة   
األسوة احلسنة ، حيث  -رضي اهللا عنها –ملخلوق يف معصية اخلالق ، ولنا يف السيدة خدجية 

                                                
 . ١/١٧٢،  ٤٩٤٨رقم احلديث  ،مصدر سابق ، ،سنن أيب داود ،السجستاين  ٣٧٠
 . ١/٢٠٨٢،  ٢٨٣٤رقم احلديث  ،مصدر سابق   ،لترمذي سنن ا ، الترمذي ٣٧١



 ١٦٤

عرفت عادته _ صلى اهللا عليه وسلم _ذكر لنا التاريخ أا حينما تزوجت  بالرسول الكرمي  
، وهي خلوه بنفسه يف غار حراء الليايل الطوال، فاحترمت رغبته وساعدته ، فكانت تزوده 

 .عليه، مث تعود إىل بيتها  باملئونة بنفسها ، وكثرياً ما تقلق عليه فتذهب لالطمئنان
 :طاعة الزوج وحسن املعاشرة  - ت

_ عن النبِي  -رضي اهللا عنه  –فعن أَبِي هريرةَ .. إن حق الزوج على زوجته عظيم  
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ _ ص " :  ـرالْم ترلَـأَم دأَحل دجسا أَنْ يدا أَحرآم تكُن أَةَ أَنْ لَو

الطاعة يف غري معصية اهللا ، وحسن عشـرته ،  : ، وأول هذه احلقوق  ٣٧٢ " تسجد لزوجِها
صلى اهللا عليه و _ قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعدم معصيته ، فعن ابن عمر

صت عبد آبق من مواليه حىت يرجع ، وامرأة ع: اثنان ال جتاوز صالما رؤوسهما " _ سلم 
يـا معشـر   : ".. ؛  لذلك قالت عائشة أم املؤمنني تعظ النساء  ٣٧٣  "زوجها حىت ترجع 

النساء لو تعلمن حبق أزواجكن عليكن جلعلت املرأة منكن متسح الغبار عن قدمي زوجهـا  
 . ٣٧٤ "خبد وجهها 

وبطاعة الزوج وحسن معاشرته تكون الزوجة خري النساء ، قيل يا رسـول اهللا أي  
الَّتي تسره إِذَا نظَر ، وتطيعه إِذَا أَمر ، ولَا تخالفُه في نفِْسها ومالها بِما  : " قال النساء خري؟،

 هكْرا إن قامت بذلك فهي من أهل اجلنة بإذن اهللا ؛ لقولـه  ٣٧٥" يإذن فلتعلم املرأة أ ، _
خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظَت فَرجها  إِذَا صلَّت الْمرأَةُ: "  _ صلى اهللا عليه وسلم 

 .٣٧٦ "ادخلي الْجنةَ من أَي أَبوابِ الْجنة شئْت : ، وأَطَاعت زوجها ، قيلَ لَها 
حتاول بكل وسيلة ممكنة إدخال السرور إىل قلـب   -رضي اهللا عنها  -ولقد كانت 

أا : وإرضائه وطاعته بصورة منقطعة النظري ، حىت قيل _ لم صلى اهللا عليه وس_ الرسول 

                                                
 . ٥٢٩٤رواه أمحد والترمذي ، وصححه األلباين ، برقم  ٣٧٢
 .٢٨٨رواه الطرباين واحلاكم يف املستدرك ، وصححه الشيخ األلباين، يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم  ٣٧٣
 .   ،١٧٤ص ،هـ ١٤١٧، نمؤسسة الريا،لبنان ،  ٢ط،مشس الدين كتاب الكبائر ، الذهيب   ٣٧٤
 .٣٢٣١، رقم احلديث  ٦٨، ص  ٦النسائي ، سنن النسائي ، ج  ٣٧٥
 .   ١٦٦١، رقم احلديث  ١٩٩، ص  ٣رواه أمحد ، إسناده حسن ، ج ٣٧٦



 ١٦٥

" كانت حريصة على رضاه بكل ممكن ، ومل يصدر منها ما يغضبه قط كما وقـع لغريهـا   
٣٧٧. 

من مث استحقت بكل جدارة أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيـه وال    
ء التام يف بيتـه ، وسـاندته يف   اهلدو_ صلى اهللا عليه وسلم _ نصب؛ ألا وفرت للرسول 

صلى اهللا عليه وسلم _الدعوة دون معارضة بل بدافع إمياين من ذات نفسها ، وحتملت معه 
ومن أجل الدعوة اإلسـالمية  _ صلى اهللا عليه وسلم _ كل الضغوط واآلالم من أجله _ 

 .فكانت نعم الزوجة ونعم األم على مدى مخس وعشرين عاماً من الزواج املبارك 
 :القناعة - ث
على املرأة املسلمة أن ترضى مبا يقسم هلا من اهللا قل أو كثر ، فال تطلب من زوجهـا   

صلَّى اللَّه _ عن النبِي  -رضي اهللا عنها  –ماال قدرة له عليه ، فقد ورد يف األثر عن عائشةَ 
 لَّمسو هلَيقَالَ _ ع " :كَةً أَيراِء بسالن ظَمةً أَعئُونم نهرفليست املرأة املسلمة مـن   ٣٧٨ "س ،

تنفق األموال إلشباع رغباا ، أو تنفقها لتلبس أغلى الثياب ولو كلفهـا األمـر اقتـراض    
زوجها مثنها من بعض األصحاب ؛ بل على املرأة املسلمة مراعاة أحـوال زوجهـا املاديـة    

 .اليت ال داعي هلاواملعنوية ، وال ترهق ثاقله باملتطلبات الكمالية 
صلى اهللا _ أمواهلا حتت تصرف الرسول  –رضي اهللا عنها  –لقد وضعت أم املؤمنني   

 .ومل ترهقه بكثرة املتطلبات والكماليات _ عليه وسلم
 : حسن تدبري شؤون البيت  - ج
من حسن التدبري أن تضع املرأة مال زوجها يف أحسن موضع ؛ فال تسرف يف الزينـة       

وختل بالضروريات ، كذلك من حسن التدبري نظافة البيت ، وحسن تربيتـه ،   والكماليات
 .وإعداد الطعام يف الوقت املناسب ، وتوفري اجلو اهلادئ لراحته وسعادته 

بارعة يف توفري البيت املـريح بكـل احتياجاتـه     -رضي اهللا عنها  -لقد كانت (  
السـكون  _ لى اهللا عليـه وسـلم   ص_ للنيب  –رضي اهللا عنها  -ومتطلباته ؛ فقد وفرت 

واهلدوء ؛ لتتركه لتأمالته وعبادته يف املكان املناسب ، فقد جعلت جناحا خاصا من البيـت  

                                                
 .   ٧/١٣٨فتح الباري ، مصدر سابق ، ، ابن حجر٣٧٧
 .٤/١٣٣، مصدر سابق ، رواه أمحد يف مسنده  ٣٧٨



 ١٦٦

للزوج احلبيب ال يقترب أحد منه يف أثناء خلوته، وإن اقترب يلتزم بالسـكينة ، وخفـض   
 .الصوت ، وقلة احلركة 

صلى اهللا _ ماً غري عادي بطعامه تم اهتما -رضي اهللا عنها  -وكانت أم املؤمنني 
وتعد له الطعـام الـذي   _ صلى اهللا عليه وسلم _ وشرابه ، فعرفت ما حيبه _ عليه وسلم

 ._صلى اهللا عليه وسلم _ يستطيبه ، وتقلل من البصل والثوم مما يعافه 
ممن يعين بنظافة ثيابه وتطيبه، فهو جيب أن يظهـر  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولقد كان 

ذلك فيمن أحبته  –رضي اهللا عنها  –س نظيف الثياب حسن اهليئة طيب الرائحة عرفت للنا
 . ٣٧٩)أو تفانت يف سبيله، فحققت له كل ما أراد وأشار إليه 

 :تربية األبناء - ح
تربية األطفال تربية إميانية وعدم تركهم للخادمات أو املربيات واالعتناء ـم نفسـيا   

 .يف تربية أبناءهم سواء يف مشرم أو ملبسهم أو سكنهم وجسمياً ، وعدم التشبه بالغربيني
أعظم درس يف التربية ؛ فأخذت تنري الطريق  -رضي اهللا عنها –لقد سطرت أم املؤمنني 

منذ بداية _ صلى اهللا عليه وسلم _ أمام بناا إىل اإلميان باهللا ورسوله والسبق إىل تصديقه 
وأسلمت حني أسـلمت  " ة كل واحدة منهن الدعوة ، وأكد ابن سعد على ذلك يف ترمج

 "  .أمها خدجية ، وبايعت حني بايع النساء 
 : حسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه - خ

وذلك يكون باإلحسان إليهم وزيارم ، والسـؤال عنـهم ، وإكـرامهم ، وحتمـل     
أخطائهم، ما استطاعت الزوجة إىل ذلك سبيالً ، وخاصة والدي الزوج ؛ ألما أحق الناس 

 .بولدمها ، وتقديراً جلهدها جتاه ابنهما ، وما جزاء اإلحسان إال اإلحسان 
 :مشاركة الزوج أحاسيسه ومشاعره ومقامسته مهومه وأحزانه  - د

إذا أرادت املرأة أن تعيش يف قلب زوجها فعليها أن تعيش مهومه وأحزانـه ، ولعـل يف   
رضي اهللا عنها  -فقد ظلت  ما يوضح ذلك ؛ –رضي اهللا عنها  -سرية أم املؤمنني خدجية 

ومل تنـه  .. حىت بعد موـا  _ صلى اهللا عليه وسلم _ تعيش يف قلب زوجها املصطفى  -
فقد ظل يذكرها ويذكر مشـاركتها لـه يف حمنتـه    .. السنون حبها أو متح أثرها يف قلبه 

                                                
 .  ١٠٧رجع سابق ، ص م، خدجية املثل األعلى ،اجلمل  ٣٧٩



 ١٦٧

ي اهللا رض -يف ابتالئه وكربته ، ظل حيبها حبا غارت منه زوجته أم املؤمنني عائشة .. وشدته
صلى اهللا عليـه  _ ما غرت على أحد من نساء النيب .. اليت تزوجها بعدها ؛  فقالت –عنها 

_ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ ما غرت على خدجية ، وما رأيتها ولكن كان النيب _ وسلم 
   .٣٨٠" يكثر ذكرها 

أَنه كَ .. "بعد أن ذكر خدجية_ صلى اهللا عليه وسلم _ ويف رواية ، قالت عائشة للنيب 
 لَدا وهني مكَانَ لو تكَانو تا كَانهقُولُ إِنةُ فَيجيدأَةٌ إِلَّا خرا اميني الدف كُني ٣٨١ " لَم. 

آمنت يب حني كفر الناس ، وصدقتين إذ كذبين : أي) كانت وكانت ( وجاء يف تفسري 
 .٣٨٢ "منها الولد  الناس، وواستين مباهلا إذ حرمين الناس ، ورزقين اهللا

صلى اهللا عليه _ اليت ال ينسى أحد تثبيتها للنيب  –رضي اهللا عنها  –أم املؤمنني خدجية 
 .وتشجيعها إياه ، ووضعها كل ما متلك حتت تصرفه من أجل تبليغ نيب اهللا _ وسلم

_ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ كذلك ال ينسى أحد مقولتها املشهورة اليت جعلت النيب 
كَلَّا واللَّه مـا  :" عد اضطراب ، وفرحاً بعد اكتئاب،ملا نزل عليه الوحي ألول مرةمطمئناً ب

 ـنيعتو فيقْرِي الضتو ومدعالْم كِْسبتلُ الْكَلَّ ومحتو محلُ الرصلَت كا إِندأَب اللَّه زِيكخي 
 قبِ  الْحائولَى نسلمة أن تكون مثل أم املؤمنني خدجيـة  ؛ فلتحرص كل امرأة م٣٨٣ "ع _

 ._ رضي اهللا عنها 
_ صلى اهللا عليه وسلم _ وعدم نسيان فضله ، قال : شكر الزوج على مجيل صنيعه  - ذ

 _ " : ارِ ، فَقُلْنلِ النأَه أَكْثَر كُني أُرِيتفَإِن قْندصاِء تسالن رشعا مولَ : يسا ري بِمو
تكْثرنَ اللَّعن ، وتكْفُرنَ الْعشري ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أَذْهب : قَالَ  اللَّهِ،

جحود فضل الـزوج  .. وكفران العشري . ٣٨٤ "للُب الرجلِ الْحازِمِ من  إِحداكن 
 . وعدم القيام حبقه

                                                
 .   ، سبق خترجيه ،صحيح البخاري،  البخاري ٣٨٠
 .   املصدر السابق سبق خترجيه ٣٨١
 .   ١١/١٣٣، مصدر سابق ، فتح الباري ،ابن حجر   ٣٨٢
 .   سبق خترجيه  ،صحيح البخاري،  البخاري ٣٨٣
 .    ٤٥، ص١٣٠٤رقم احلديث ،مصدر سابق ،  ،صحيح البخاري،  البخاري ٣٨٤
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ما يلقاه يف عمله ، أو بكلمـة حانيـة   وشكر الزوج يكون بابتسامة رقراقة ون عليه بعض 
 . صافية تعيد األلفة بني الطرفني ، أو بالتجاوز عن خطأ جتاه زوجته

_ املثل األعلى يف ذلك ، فحني قابلت زوجها  –رضي اهللا عنها  -ولنا يف أم املؤمنني خدجية
بعد نزول الوحي ألول مرة فطمأنته وهدأت من روعـه وغمرتـه   _ صلى اهللا عليه وسلم 

بعطفها وحناا وبشرته بكلماا العظيمة اليت أثلجت صدره وانسكبت كاملاء البارد علـى  
الشريف ، وكان هلا األثر العظيم يف تثبيته وتصبريه علـى  _ صلى اهللا عليه وسلم _ فؤاده 

 . حتمل أذى املشركني
 :كتمان أسرار الزوج وستر عيوبه - ر

رفهم خبصائصه ، لذا كان إفشاء السر الزوجة موطن سر الزوج ، وأقرب الناس إليه وأع
من الصفات الذميمة عند صدوره من أي شخص كان ، واتصاف الزوجة به أشد وأعظم ، 

_ صلى اهللا عليه وسلم _ ويف هذا خطر جسيم ؛ لذلك عندما أفشت إحدى زوجات النيب 
ى نفسه عل_ صلى اهللا عليه وسلم _ سراً من أسراره ، جاء العقاب صارماً ، وآىل الرسول 

وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حـديثًا   : {وأنزل احلق عز وجل ، أال يقرا شهرا كامال 
قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نفَلَم أَكبأَن نم 

بِريالْخ يملالْع أَنِيبذَا قَالَ ن٣: التحرمي ، آية : سورة ( } ه ( . 
فعلى املرأة املسلمة أن حتافظ على أسرار زوجها ، وال تظهرها إال ملصـلحة شـرعية ،   
كالتظلم عند قاضي أو من ترجو نصحه ، وال تكشف عيوب زوجها وتفضع أمره  ، فلقد 

إِنَّ من أَشر الناسِ عند اللَّه منزِلَةً يوم الْقيامة الرجلَ يفْضي " _ صلى اهللا عليه وسلم _ قال 
 . ٣٨٥ "إِلَى امرأَته وتفْضي إِلَيه ثُم ينشر سرها 

وقد أظهرت السيدة خدجية يف العديد من املواقف براعتها يف معاجلة العديـد مـن   
عات الرسالة ، وحتملت مع زوجها أثقال الدعوة يف أخطر أوقاا املواقف ، وصربها على تب

، حيث ضحت مبتعتها وسعادا ، فوهبت نفسها هللا ولرسوله ، وعلمت أن ما عند اهللا خري 
تشد من أزره ، وتقوي _ صلى اهللا عليه وسلم _ وأبقى ، فوقفت مباهلا ونفسها خلف النيب 

                                                
  ١/١٠١٨،   ١٤٣٧، رقم احلديث مصدر سابق   ،صحيح مسلم، ابوريالنيس ٣٨٥
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وال خري من ذلك ؛ فكانت حبق مثاالً منوذجياً  من عضده ، حىت لقيت را وهو راض عنها
 .للزوجة الصاحلة  

 
 :املدرسة   -املبحث الثاين 

مل تصل اإلنسانية إىل إجياد املدرسة على الشكل الذي نراه اليوم ، إال بعد أن مرت (
 .مبراحل طويلة وجتارب عديدة 

ل شيء بأسلوب غـري  فقد كان الطفل يف احلياة البدائية يتعلم من أبويه ، وجمتمعه ك
مقصود وغري منظم ، كما كان للدين الفضل األول يف إجياد تربية هادفة مقصـودة ، وهلـا   

عبادة اهللا وحده ، والتعريف به ، واإلميان به يف مجيع األديـان  : هدف واضح وحمدود وهو 
لتشريع اهللا السماوية ، واملنهج أو املادة الفكرية والسلوكية املعنية املقصودة وهي االستسالم 

 .وأوامره 
بـاحلفظ ،  : من مث تتابعت األجيال تتناقل شريعة اهللا ، وأوامره ، وأسلوب عبادته 

: والتعليم، والتقليد ، واإلتباع فرداً عن فرد ، ومجعا عن فرد ، ومجعـاً عـن مجـع ، يف    
مقصوراً الساحات ، واملواسم ، والبيع ، واملساجد ، ومل تكن الكتابة انتشرت فكان التعليم 

 .على املشافهة 
فكان الصغار والكبار يتلقون التعاليم من رسل اهللا وأتباعهم ويلقوا ألبنائهم ومـن  

 .يليهم، ومل خيصص للتعليم أماكن خاصة 
مث اشتق من املعابد أماكن ملحقة ختصص لتخريج خمتصني بالـدعوة إىل الـدين ،   

عابد القنوات األوىل للمدارس أو للتربية ينقطعون للعبادة ويزهدون بالدنيا، وهكذا كانت امل
 ) .احملدودة (املقصورة 

وهكذا استمر انتشار دور التربية الدينية ، وكان ذلك بني مد وجزر ؛ ألن الصراع 
كان دائماً بني الكفر واإلميان، وبقي األمر كذلك حىت ظهر اإلسالم واسـتقر حكمـه يف   

ظمة عرفها العرب ؛ لتعليم الكبار ، والصغار ، املدينة ؛ فكان املسجد أول مدرسة مجاعية من
ولتربية الرجال والنساء ، وبقي املسجد يؤدي وظيفيت العبادة والتربية اإلسالمية دون متييـز  
واضح بينهما ، حىت كان عهد عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني ؛ فنشأ يف عصره إىل جانـب  

 .فيها املسجد أو يف بعض زواياه كتاتيب لألطفال يتعلمون 
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وهكذا بدأ منظور املدرسة ، حىت وصلت إىل املدرسة املعاصرة ، من مث يرجع سبب 
تغري نظام احلياة السياسية ، فقد هيمنت الدولة على كل أمـور  : وجودها ألسباب ، منها 

اخل ، وهذه األمور .. الشعب، واعتربت نفسها مسئولة عن غذائه ، وموارد رزقه ، وثرواته 
 .٣٨٦)التعليم والتربية؛ فالتربية تنمي الثروة البشرية كما يسمواكلها تبين على 

 .وسوف نركز يف هذا املبحث على ركن واحد من أركان املدرسة ، وهو املعلم 
 :التعريف باملدرسة  
الرياضة ، ومنه درست السورة أي حفظتها ، : الدرسةُ : " املراد باملدرسة يف اللغة  

ذا االسم ؛ لكثرة دراسـته كتـاب اهللا تعـاىل ،    _ السالم  عليه_ مسي إدريس : ويقال
 سردوامل راسدوامل : سرداملوضع الذي يدرس فيه ، وامل : ارِسالذي قـرأ  : الكتاب ، واملُد

 اسردها : الكتب ودرسها، واملتساردالكتب وت تسارالبيت الذي يدرس فيه القرآن ، ود :
 . ٣٨٧" الرياضة والتعهد للشيء : أي درستها، وأصل الدراسة وادارستها

أن املدرسـة  :" هناك عدة تعاريف للمدرسة يف االصطالح  ولكن أقرب هذه التعاريف هو 
هي مؤسسة أسسها اتمع ؛ لتربية أبنائه تربية مقصورة، وخمطط هلا ، تنقل بواسطتها الثقافة 

 ٣٨٨ "إىل األجيال اجلديدة ؛ لتحافظ بذلك على تراثها  اخلاصة ا ، وبطرق تقبلها وترتضيها
. 
 :أركان املدرسة  

املعلمون ، واإلداريون ، والتالميذ ، : يتألف اتمع املدرسي من ثالث فئات ، هي "
وتقوم هذه الفئات الثالث بأدوارها املرسومة طبقًا لألنظمة واللوائح املعمول ا ، أو تلـك  

 .٣٨٩" ثالً باهليئة الرمسية املشرفة على املدرسةاليت يرمسها اتمع مم
 :اإلدارة املدرسية ووظيفة املدرسة   
، فما من شك  ٣٩٠" هي الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية" :اإلدارة املدرسية  

يف أنه حني تتضافر جهود املعلمني القدوات ، مع املناهج اجليدة احملكمة ، واملنشأة البنـاءة  
                                                

  ١٤٦-١٤١ص ، مرجع سابق، أصول التربية اإلسالمية،  النحالوي ٣٨٦
 .  ٨٠-٧٩، ص  ٦لسان العرب ، ابن منظور ، مصدر سابق ، ج  ، ابن منظور٣٨٧
 .٧٣هـ، ص ١٤١٦، دار اجلبل، بريوت ، ٢علم االجتماع التربوي، ط، ناصر، إبراهيم ٣٨٨
 .  ٨١املرجع السابق ، ص  ٣٨٩
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، فسوف تقوم املدرسة بدور كبري يف تربية الناشئة تربية صحيحة سـليمة ، مبتدئـة    اهلادفة
بتثبيت العقيدة يف القلوب ، مع تعاهدها كل حني ، إضافة إىل تربية الناشئة علـى حقـائق   

 .اإلسالم وآدابه 
ومـن أبـرز   (كما يتبني أن وظيفة املدرسة يف اتمع تنبع من فلسفته وأهدافه ،

 :وظائفها 
تنمية شخصية الطفل من مجيع جوانبها اجلسـدية والعقليـة والفكريـة واالجتماعيـة     -١

 .والعقائدية والنفسية
نقل التراث الثقايف للطفل ، هذا التراث الذي جتمع عـرب العصـور يف الصـدور ، أو    -٢

 .السجالت ، أو الوثائق ، أو املوسوعات 
ديد وإضافته إليه ، وتعلم التـراث  االحتفاظ بالتراث الثقايف والعمل على تسجيل كل ج-٣

 .جيل إىل آخر ، مما يؤدي إىل حفظه وبقائه واستمراره من ونقله 
 .تبسيط التراث الثقايف وتذليل الصعاب اليت تواجه الدارسني -٤
 .تظهري التراث الثقايف من الشوائب والعيوب اليت علقت به على مر األيام -٥
بيئة األكرب ، فبعد أن كان االتصال يف العائلة واألقارب إتاحة الفرصة لألفراد لالتصال بال-٦

واجلريان، خترجه املدرسة من  هذه التجمعات إىل بيئة اكرب وأوسع ، وتطلعه على ثقافـات  
 .خمتلفة ومعارف أكثر

عرض املشكالت اليت تقابل التالميذ وتتيح الفرصة من خالل منهاج منظم أن يعيشـها  -٧
حلها ، والتخلص منها بطرق مناسبة نابعة من خربات املـوجهني   التلميذ، ومن مث تدله على

 .٣٩١ ) واملعلمني 
وظيفة الصهر ، والتوحيد ، وإجياد التجانس ، والتأليف بني الناشـئني ، واملدرسـة ال   (-٨

تصهر املواطنني وال حتقق التجانس املطلوب بينهم إال إذا بنيت على أسس التربية اإلسالمية 
 .  وحققت أهدافه

                                                                                                                                          
 .  ١٦هـ، ص ١٤١٦دار الشروق ، ، ،جدة٢مطاوع، إبراهيم عصمت، األصول اإلدراية للتربية ، ط ٣٩٠
 .٧٩-٧٨ص ،مرجع سابق ، علم االجتماع التربوي، إبراهيم ناصر ناصر، ٣٩١
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التكميل ملهمة املنـزل التربوية ، وهذه الوظيفة التربوية للمدرسة إمنا تتحقق على الوجه  -٩
األكمل حينما تتبىن مبدأ التواصي باحلق ، وهو من أهم مبادئ التربية اإلسالمية االجتماعية 
، فتتعاون املدرسة مع املسجد واملنـزل واتمع ، ويكون هدف اجلميع حتقيق العبوديـة هللا  

 .٣٩٢)وتطبيق شريعته
 : )املريب املسلم(املعلم   

الذي يقوم بتعليم وتربية الطالب ، وليس األستاذ ، أو املـدرس الـذي   : " هو  املعلم 
ينظر إىل عمله كوظيفة رمسية فقط، تقتصر مهمته فيها على  تلقني املعلومات دون االهتمام 

ف عليها صالحه وفالحه ، وهـو يف  باجلوانب الروحية واخللقية يف حياة الطالب، اليت يتوق
وهـو املعلـم األول يف   _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ ذلك يكون مقتدياً بالنيب املصطفى 

 .  ٣٩٤ )إمنا بعثت معلماً : ( ، حيث يقول "   ٣٩٣اإلسالم
إذن فاملعلم هو أكثر منسويب املدرسة احتكاكاً بالتالميذ ، وأكثر الناس قدرة يف التـأثري  

 .ميلك القدرات اليت تؤهله لذلك  عليهم، وخاصة حني
إن املعلم هو اخلبري الذي وظفه اتمع لتحقيق أغراضه التربوية ؛ فهو من جهة القـيم   

األمني على تراثه الثقايف، ومن جهة أخرى العامل األكرب على جتديد هذا التراث وتعزيـزه،  
م يكون صـالح التعلـيم ،   العمود الفقري للتعليم ، ومبقدار صالح املعل: أي أن املعلم هو 

فاملباين اجليدة، واملناهج املدروسة ، واملعدات الكافية ، تكون قليلة اجلـدوى إذا مل يتـوفر   
املعلم الصاحل ، بل إن وجود هذا املعلم يعوض يف كثري من األحيان ما قد يكون موجوداً من 

 . النقص يف هذه النواحي
 :أهم وظائفه اليت يقوم ا 

تعليم _ صلى اهللا عليه وسلم _عز وجل إىل أن من أهم وظائف الرسول  لقد أشار اهللا
: تنمية نفوسهم وتطهريها ، قال اهللا تعاىل: الناس الكتاب ، واحلكمة ، وتزكية الناس ، أي 

حكْمةَ ويـزكِّيهِم  ربنا وابعثْ فيهِم رسولًا منهم يتلُو علَيهِم َآياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْ ﴿
يمكالْح زِيزالْع تأَن كوقال تعاىل)  ١٢٩:، آية  البقرة: سورة (﴾  إِن ،  :﴿   اللَّـه نم لَقَد

                                                
  ١٦١-١٦٠املرجع السابق، ص  ٣٩٢
 . ٥٠، ص هـ١٤١٦جدة ، دار القبلة ، ، ٢م واملعلمة، طخياط ، حممد مجيل، اإلعداد الروحي واخللقي للمعل ٣٩٣
 .٢/٢٧١٢، ٢٢٩رقم احلديث مصدر سابق   ،، سنن ماجة،القزويين   ٣٩٤
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هلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَآي هِملَيلُو عتي فُِسهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمعم  ابتالْك
،  )  ١٦٤: آل عمران ، آيـة  :  سورة(  ﴾ والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ 

فالوظيفة األساسية للرسول هي تبليغ رسالة ربه إىل الناس عن طريق تعلـيمهم ، وتزكيـة   
 .هنفوسهم من دنس الشرك ، وتوجيههم الوجهة الصحيحة حنو عبادة اهللا وحد

 :ويتضح من هذه اآليات أن للمريب وظائف أمهها (
أي التنمية ، والتطهري ، والسمو بالنفس إىل بارئها ، وإبعادها عن الشـر ،  : التزكية  -١

 .واحملافظة على فطرا 
أي نقل املعلومات والعقائد إىل عقول املؤمنني وقلوم؛ليطبقوا يف سـلوكهم  :التعليم -٢

  .٣٩٥)وحيام 
خازناً للعلم يغترف منه التالميذ املعارف واملعلومات ، ولكنه منوذج وقدوة،  فاملعـلم ليس

وألن املعلم أمني على ما حيمل من علم كان ال بد له من صياغة ، وأن حيافـظ على كرامته 
ومن ووقاره، وال يبتذل نفسه رخيصة ، فذلك من شأنه أن حيفظ هيبته ومكانته بني الناس ، 

 : القاضي عبد العزيز اجلرجاين الشعر فيما يروي عن 
 ومل أبتـذل يف خدمـة العلم مهجــيت       ألخدم من القيـت لكن ألخدمـــا

أأشقـى به غرسا وأجنيـه ذلـــة        إذن فاتبـاع اجلهـل قـد كـان أحزمـا                                  
            مـا  ولو كان أهـل العلـم صـانوه صـام        ولــو عظمـوه يف النفـوس لعظ       

ولكـن أهانوه فهـان و دنســوا          حميـاه باألطمـاع حىت جتهمــــــا  
٣٩٦ 

 :صفات املعلم 
صلى اهللا عليه _ الرسول : جيب على املعلم أن يتصف بصفات املعلم القدوة ، وهو 

 ومن أهـم ، والذي اتصف بصفات كان هلا األثر األكرب يف التأثري يف نفوس الناس _ وسلم 
 :الصفات االجيابية اليت جيب على املعلم أن يتحلى ا  

 :، واليت من أمهها  التخلق باألخالق اإلسالمية - أوالً

                                                
  ١٧١-١٧٠ص ،مرجع سابق أصول التربية اإلسالمية ،  ،  النحالوي ٣٩٥
 ٨/١٨٩،مصدر سابق   ،البداية والنهاية، ابن كثري ٣٩٦
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وأُمرت ) ١١(قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين ﴿قال تعاىل اإلخالص هللا ، -أ   
نيملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَو١٢: الزمر ، آية :  سورة( ﴾ ل ( . 

﴿ لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص : ، قال تعاىل  الرمحة-ب 
 ﴾ يمحر وفؤر نِنيمؤكُم بِالْملَيا : ، وقال تعاىل )  ١٢٨: التوبة ، آية : سورة ( عمو ﴿

، والدليل على رمحته بنا أنه  ) ١٠٧: األنبياء ، آية : سورة (ا رحمةً لِّلْعالَمني﴾ أَرسلْناك إِلَّ
أرسل إلينا ؛ ليأخذ بأيدينا من ظلمات الشرك إىل نور اإلميان ، ويبعدنا عن عذاب اهللا ؛ لنيل 

 .جناته 
ي إِلَى الْبِر وإِنَّ إنَّ الصدق يهد: " _ صلى اهللا عليه وسلم _ يقول الرسول ،  الصدق -ج

جورِ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ صديقًا وإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى الْفُ
اللَّه دنع بكْتى يتح بكْذلَ لَيجإِنَّ الرارِ وي إِلَى الندهي ورإِنَّ الْفُجا  و٣٩٧" كَذَّاب. 

قال تعاىل ﴿ فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ   : الرفق و احللم -د
 ىالَنفَضواْ من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَ

﴾ نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللّه ويف احلديث الشريف ،  ) ١٥٩: آل عمران ، آية : سورة ( اللّه
كُنت أَمشي مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  : "  قال -رضي اهللا عنه  - عن أنس بن مالك

ةياشيظُ الْحغَل انِيرجن درب هلَيعإِلَـى    و تظَـرى نتةً حيددةً شذْبج هذَبفَج ابِيرأَع كَهرفَأَد
هتذْبج ةدش ناِء مدةُ الرياشح بِه تأَثَّر قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقِ الناتع ةفْحص رقَالَ م ثُم 

ي عالَّذ الِ اللَّهم ني مطَاٍء لبِع لَه رأَم ثُم كحفَض هإِلَي فَتفَالْت كد٣٩٨"ن .  
 .) ١١٤: طه ، آية :  سورة (" وقُل رب زِدنِي علْماً : " ، قال تعاىل حتصيل العلم  -هـ 

لها وإِذَا حكَمتم بين إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَه ﴿:  ، قال تعاىل األمانة –ز 
: سـورة  ( الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا ﴾ 

 . ) ٥٨:  ، آية النساء
:  سـورة ( نِني ﴾واخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمـؤم  ﴿: ،قال تعاىلالتواضع  -ح 

 . ) ٢١٥:  الشعراء ، آية

                                                
 . ١/٦٠٤،  ٦٠٩٤ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،،صحيح البخاري،  البخاري ٣٩٧
 . ١/٣١٨،  ٣١٤٩ ،  رقم احلديث مصدر سابق  ،،صحيح البخاري،  البخاري ٣٩٨
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 )٤:، آية القلم:سورة (﴾  وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴿:  ، قال تعاىل حسن اخللق) ط
﴿ وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها : ، قال تعاىل العدل -ي 

ج قَدلُونَ ﴾ وفْعا تم لَمعي يلًا إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْت٩١:  ، آية النحل: سورة ( ع ( . 
بأن ميلك السمات القيادية اليت متكنه من السيطرة على طالبه،وهـذا  :قوة الشخصية:ثانياً 

ون على قدر كبري يك" العنصر فيه تقابل مع عنصر حسن اخللق ؛ ألن املعلم مطلوب منه أن 
من اخللق ، كأن يكون عادالً ، رحيماً ، رفيقاً ، هيناً ، ليناً ، ولكن دون أن يصل ذلك إىل 
درجة الضعف واللني ، اليت يتجرأ فيها الطالب على معلمه ؛ فيفقد املعلم هيبته يف نفـوس  

يف مواطن احلق ال تأخذه يف  طالبه ، بل عليه أن يكون هيناً ليناً يف مواطن اللني،شديداً قوياً
 .٣٩٩" اهللا لومة الئم 

من أحسن الناس أخالقاً ، ومع ذلك كان _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولقد كان النيب  
مـن  _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ من أشد الناس صالبة يف احلق ، يدل على ذلك موقفه 

احلـديث عـن   ففي  -رضي اهللا عنه –املخزومية اليت سرقت ، وشفع فيها أسامة بن زيد 
أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَة الْمخزومية الَّتي سرقَت فَقَالُوا  : " -رضي اهللا عنها   -عائشة 

إِلَّا أُس هلَيع رِئتجي نمفَقَالُوا و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا ريهف كَلِّمي نمو  ـديز نةُ بام
هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةُ فَقَالَ رامأُس هفَكَلَّم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر بح   ـلَّمسو

الَّذ لَكا أَهمقَالَ إِن ثُم طَبتفَاخ قَام ثُم اللَّه وددح نم دي حف فَعشوا إِذَا أَتكَان مهأَن لَكُمقَب ين
فَاطمةَ سرق فيهِم الشرِيف تركُوه وإِذَا سرق فيهِم الضعيف أَقَاموا علَيه الْحد وايم اللَّه لَو أَنَّ 

 . ٤٠٠" بِنت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها 
 .ير املسؤولية الذكاء واملهارة وتقد( – ثالثاً

حرص املعلم على رعاية التالميذ واالهتمام م ، وكيفية التعامل معهم معاملـة   -رابعاً 
 .طيبة 
 . الرغبة يف التدريس وحب املهنة - خامساً
 .حسن التنظيم والتحضري اجليد للدروس  - سادساً

                                                
 . ٥٩٩، مرجع سابق ، ص التربية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها  احلدري ،  ٣٩٩
 . ١/٣٥١، ٣٤٧٥، مصدر سابق ، رقم احلديث   ،صحيح البخاري،  البخاري  ٤٠٠
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 . ٤٠١  )سعة االطالع والتعمق وتنويع الثقافة - سابعاً
إن هذا العلم هو حلمك ودمـك ، وعنـه   : " قال اإلمام مالك :  العبادةالتقوى و - ثامناً

 . ٤٠٢  "تسأل يوم القيامة فانظر عن من تأخذه 
ينبغي للمحدث أن يكـون يف حـال   : يقول اخلطيب البغدادي : " حسن املظهر - تاسعاً

لـه  روايته على أكمل هيئة، وأفضل زينة ، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصالح أموره اليت جتم
 .٤٠٣"  عن احلاضرين من املوافقني واملخالفني

﴿يا :وهي أن يوافق العمل القول ، والظاهر الباطن ، قال تعاىل:  القدوة الصاحلة - عاشراً
 .)  ٢: الصف ، آية : سورة (  أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ ﴾

األثر الكبري يف تغيري جمريات التاريخ _ عليه وسلم  صلى اهللا_ ولقد كان لرسول اهللا  
، وكان من أكرب العوامل اليت أحدثت هذا التغيري عامل القدوة ، الذي كان وحبـق أعظـم   

  .العوامل يف جناح رسالته التربوية للعامل أمجع 
أن يكون عامالً بعلمه فال يكذب قوله فعلـه ؛ ألن العلـم   : "ويقول اإلمام الغزايل

بالبصائر، والعمل يدرك باإلبصار؛ وأرباب اإلبصار أكثر، فإذا خالف العلم العمل منع يدرك 
الرشد ، وكل من تناول شيئاً وقال للناس ال تناولوه فإنه مهلك ، سخر الناس به وامـوه  

 . ٤٠٤" وزاد حرصهم على ما وا عنه

                                                
طرق التدريس واستراتيجياته ، الطبعة األوىل، دار زهران، جدة، : عبد احلي أمحد، فوزي صاحل/ السبحي، بنجر  ٤٠١

 .٢٤هـ، ص ١٤١٧
 .٤١٦هـ ، ص ١٤١٤، ٣احملدث الفاصل بني الراوي والراعي ، ط : الرامهرمزي ، احلسن بن عبد الرمحن ٤٠٢
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع حتقيق صالح ، بت اخلطيب البغدادي، أيب بكر أمحد بن علي بن ثا ٤٠٣

 . ٣٧٣ ص،هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية ، بريوت، عويضة
، دار الكتـاب العـريب  ،بـريوت ، إحياء علـوم الـدين لإلمـام الغـزايل    ،أيب حامد حممد بن جممد ، الغزايل  ٤٠٤

 . ٧٧ص،هـ١٤٢٥
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 الفصل اخلامس  
رق املقترحة يف تفعيل املضامني التربوية املستنبطة من سرية أم بعض الط 

 : -رضي اهللا عنها  -املؤمنني خدجية 
 :ويشتمل على أربع طرق تربوية 

 .القدوة : الطريقة األوىل 
 .املوعظة: الطريقة الثانية 
 .الترغيب والترهيب : الطريقة الثالثة 
          .                 القصة : الطريقة الرابعة 
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 :طريقة القدوة  -الطريقة األوىل  
تعد القدوة من أهم الطرق واألساليب التربوية املؤثرة يف جمال التربيـة والتعلـيم ؛    

وذلك التفاقها مع طبيعة النفس البشرية ، ومع فطرة اإلنسان ، رغم حاجته وميله للتقليـد  
لسهولة اكتساب اخلربات من خالهلا ، ولكوا متجسدة وماثلة أمام املتـأثرين  واحملاكاة ، و

 . ا 
ذلك األسلوب الناجع ، الـذي  " ومن خالل حماولة التربية بأسلوب القدوة احلسنة 

يتربع على قمة األساليب التربوية املؤثرة ، حيث يترجم الكلمات إىل مواقـف ، وحيـول   
 .٤٠٥"، فتترىب النفوس من خالله تربية صحيحة مؤثرة  العبارات إىل سلوكيات وأخالق

  -:يف اللغة املقصود بالقدوة 
قدوة وقُـدوة ملـا   : أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف االقتداء ، يقال : القدو 

 .)٤٠٦(األسوة : يقتدى به، والقُدوة والقدوة 
ن قدوة يقتدى به ، وقـد  فال: القدوةُ اإلسوة ، يقال "  -) :قدا ( وقال اجلوهري يف مادة 

 .)٤٠٧("قُدوة وقدوة وقدة  : يضم فيقال 
قدوة : أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف االقتداء ، ويقال : القَدو "  -:وقال األزهري 

 .)٤٠٨("وقُدوة ملا يقتدى به 
 اقتدى به فكان لـه : من هنا يتبني لنا أن القدوة واألسوة شيء واحد ؛ وهلذا يصح أن يقال 

مثال من الكمال النسيب املنشـود ، يـثري يف   : أسوة ؛ فالقدوة الصاحلة كما تراها الباحثة 
 .النفس اإلعجاب واالنبهار ، فتنجذب إليه النفس اجنذابا شديدا 

  -:املقصود بالقدوة يف االصطالح   

                                                
 . ،   ١٩٩فادة املدرسة الثانوية منها ، مرجع سابق ، ص التربية الوقائية يف اإلسالم ومدى استاحلدري ، )  ٤٠٥(
،  ١٥، ج) قـدا  ( باب  القاف ، فصل الدال مع األلف ، مـادة  ، مصدر سابق ابن متطور، لسان العرب، )  ٤٠٦(

 .  ١٧١ص
 . ٢٤٥٩، ص  ٦، ج) قدا ( اجلوهري ، الصحاح ، مادة  )  ٤٠٧(
،  ٩، ج ٣األبياري ، دار الكتاب العريب ، بـريوت ، ط : قيق األزهري ، حممد بن أمحد ، ذيب اللغة ، حت )  ٤٠٨(

 .م١٩٦٧،  ٢٤٤ص
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هي إتباع الغري على احلالة اليت يكـون عليهـا حسـنة أو    : يقول حممد األمني الشنقيطي 
 .٤٠٩قبيحة

هو الشخص املريب الذي يدعو "-:هذا وميكن تعريف املعلم القدوة عند التربوين بأنه
إىل أنواع الفضائل ، والكماالت السلوكية، واألفكار السليمة الصحيحة ، اليت عمـل ـا   

 .٤١٠"واتصف ا من قبل 
قعهـا  وإذا قسنا أسلوب القدوة على واقع التربية وجانبها التطبيقي ؛ لوجدنا أن مو

يكون يف أعلى درجات سلم األساليب التربوية ؛ وهلذا صدرت الباحثة احلديث عنها من بني 
 .األساليب التربوية األخرى 
إمامنا يف القدوة يف كل خري ، وهـو  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولقد كان الرسول 

 .ن كل نقص الذي أثىن اهللا تعاىل على خلقه ، ومجع فيه أشتات الفضل بتمامها ، وأبعده ع
نابعة من غريزة تكمن يف نفوس البشر أمجع ، " وقد تبين أن حاجة الناس إىل القدوة 

وهو رغبة ملحة تدفع الطفل والضعيف واملرؤوس إىل حماكاة سلوك الرجـل  : وهي التقليد
 .٤١١"والقوي والرئيس 

 :منهج اإلسالم يف تقرير جانب القدوة احلسنة 
ه جلانب القدوة احلسنة جاً يسرياً سهالً، باإلضافة إىل أنه لقد انتهج اإلسالم يف معاجلت

أوىل القدوة اهتماماً عظيماً، إذ مل يقف األمر عند نزول القرآن الكرمي هدى للناس وبينـات  
من اهلدى والفرقان، بل صاحب القرآن نبياً رسوالً قدوة من بين البشـر، يفسـر مبهمـه،    

يرى الناس يف سلوكه وسائر تصرفاته أوامر القرآن  ويترجم تشريعاته إىل واقع معاش، حيث
ونواهيه، فإذا رأى الناس بشراً يأكل الطعام وميشي يف األسواق ميتثل هذه األخالق، ويعمل 
ذه التوجيهات الربانية، سهل عليهم االقتداء واملتابعة، وجعل كل واحد منهم من نفسـه  

هو اآلخر، كما وجه لقدوتـه العظمـى    قدوة لغريه لشعوره بأن هذا اخلطاب قد وجه إليه
                                                

،  هـ١٤٠٨،مكتبة ابن تيمية،القاهرة، ٢ط،أضواء البيان يف ايضاح القران بالقران، حممد األمني ، الشنقيطي  ٤٠٩
٨/١٣٥ 

م ، ٢٠٠٥ئل للنشر والتوزيع ، دار وا: األساليب التعليمية للتربية اإلسالمية ، عمان : سعدون حممود ، الساموك  ٤١٠
 ١٦٣ص 
 . ٢٥٧ص، مرجع سابق ، أصول التربية ،   النحالوي ٤١١
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ونلمس تقرير منهج اإلسالم للقدوة احلسنة من خـالل  : _ صلى اهللا عليه وسلم _ حممد 
 : عدة نقاط 

 : القرآن الكرمي وتقرير مبدأ القدوة 
إن تقرير القرآن الكرمي ألسلوب القدوة احلسنة برز عرب آياته املباركة ، حيث يـدعو  

، وطاعته فيما يأمر وينهى طاعة مطلقـة،  _ صلى اهللا عليه وسلم _ هللا إىل االقتداء برسول ا
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر : " قال تعاىل
 . ٢١: األحزاب ، آية : سورة " اهللا كثرياً 

صـلى اهللا  _ هذه اآلية أصل كبري يف التأسي برسول اهللا " يقول ابن كثري يف تفسريه 
_ يف أقواله وأفعاله وأحواله ؛ وهلذا أمر تبارك وتعاىل الناس بالتأسي بـالنيب  _ عليه وسلم 

يوم األحزاب،يف صربه ومصابرته ومرابطته وجماهدته وانتظاره الفرج _صلى اهللا عليه وسلم 
 .٤١٢"من ربه عز وجل

نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه ومنه قوله تعاىل ﴿وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما 
 . ٧:  احلشر، آية : سورة  شديد الْعقَابِ ﴾

_ من األمور اليت تشري إىل تقرير الرسول ألسلوب القدوة ، ما خاطب اهللا به نبيـه   
ذي هـداهم اهللا  أولئك ال: " ، يف قوله بعد أن ذكر األنبياء من قبله _ صلى اهللا عليه وسلم 

 .٩٠: أية ، األنعام : سورة  "اقتده فبهداهم 
عن مجاهد قَالَ قُلْت لابنِ عباسٍ أَنسجد فـي ص   :فلقد روى البخاري يف صحيحه 

باسٍ رضي اللَّـه  فَقَالَ ابن ع} فَبِهداهم اقْتده { حتى أَتى}ومن ذُريته داود وسلَيمانَ { فَقَرأَ
 بِهِم يدقْتأَنْ ي رأُم نمم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كُمبِيا نمهن٤١٣" ع . 

أن يكون كصاحب احلوت يونس بن مـىت  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ومنه نهي النيب 
﴿فَاصبِر لحكْمِ : حيث نادى ربه وهو مكظوم يف بطن احلوت ، قال تعاىل_ عليه السالم _ 

﴾ كْظُومم وهى وادإِذْ ن وتبِ الْحاحكَص كُنال تو كب٤٩ -٤٨: القلم ، آية : سورة  ر.  
                                                

 . ،٧٥٦، ص ٣ج،  مصدر سابق، تفسري ابن كثري ، ابن كثري  - ٤١٢
 .  ١/٣٤٦،  ٣٤٢١رقم احلديث ، ، مصدر سابق  ،صحيح البخاري،  البخاري  - ٤١٣
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كما أن من األمور اليت تشري إىل خطورة القدوة ، إذا كانت اتباعاً يف الشر، أو تقليداً 
﴿ وكَـذَلك  :  عن الكفار يف قوله يف الباطل على غري وعي وال بصرية ، ما حكاه اهللا تعاىل

و ةلَى أُما عاَءنا آبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرف كلقَب نا ملْنسا أَرلَـى   مـا عإِن
  ٢٣: الزخرف ، آية : سورة  آثَارِهم مقْتدونَ ﴾

آليات اليت توضح تقرير القرآن ملنهج القدوة احلسـنة ،  وبعد هذا العرض السابق لبعض ا    
يتبني لنا أن اإلسالم يويل جانب القدوة عناية كبرية ، إما بالدعوة إىل االقتـداء باألخيـار   

أن يقتدي بنيب اهللا _صلى اهللا عليه وسلم_الصاحلني كما هو اخلطاب املوجه إىل رسول اهللا 
عاىل ﴿ قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم ،وكما يف قوله ت)ص(يونس يف سجدة سورة 

ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذـا   وننيا بدبو
داً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو  نَّ لَـكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو وا بِاللَّهنمؤى تت

﴾ ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبٍء ريش نم اللَّه نم لَك كلا أَممسـورة   و :
 . ٤: املمتحنة ، آية 

كمـا سـبق،وإما   _صلى اهللا عليه وسلم_ة إىل االقتداء بعبد اهللا ورسوله حممدوإما بالدعو
بالتحذير من محل املنهج العقيم املتوارث عن اآلباء ، الذي يدعو إىل السري على هدي اآلباء 

﴿ وإِذَا : الضالني،واالقتداء مبا كان عليه األجداد املنحرفني بغري دليل وال برهان،قال تعـاىل  
يلَ لَهق عال ي مهـاؤكَانَ آب لَوا أَواَءنآب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مبِعات لُـونَ  مق

 .. ١٧٠: البقرة ، آية : سورة  شيئاً وال يهتدونَ ﴾
اليت حتتاج إىل وترى الباحثة أنه توجد العديد من اآليات يف تأصيل مسألة االقتداء ، و

 . إفراد حبث آخر خارج هذه الدراسة 
 : السنة النبوية الشريفة وتقرير مبدأ القدوة 

حفلت كذلك السنة النبوية املطهرة بكثري من األحاديث واملواقف اليت تقـرر مبـدأ   
، وبأمهـات  _ صلى اهللا عليه وسلم _ القدوة ، عن طريق الدعوة إىل االقتداء برسول اهللا 

، وبكل من دعا النـاس إىل اخلـري، أو    -رضي اهللا عنها  –وخاصة السيدة خدجية  املؤمنني
محلهم على هدى ، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، ومن ذلك على سـبيل املثـال ال   



 ١٨٢

صلَّى بِنا : قال _ رضي اهللا عنه –ما رواه أبو داود يف سننه عن العرباض ابن سارية : احلصر
ى اللَّه علَيه وسلَّم ذَات يومٍ ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعظَةً بليغةً ذَرفَت منهـا  رسولُ اللَّه صلَّ

عاذَا تعٍ فَمدوظَةُ معوم هذكَأَنَّ ه ولَ اللَّهسا رلٌ يفَقَالَ قَائ ا الْقُلُوبهنم جِلَتوونُ ويالْع  ـده
ني " ا فَقَالَإِلَيدعب كُمنم شعي نم ها فَإِنيشبا حدبإِنْ عو ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت يكُمأُوص

وعضـوا   فَسيرى اختلَافًا كَثريا فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاِء الْمهديني الراشدين تمسكُوا بِها
 . ٤١٤" علَيها بِالنواجِذ وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ 

_ ومنه ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث املنذر بن جرير عن أبيه أن رسـول اهللا  
الْإِسلَامِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عملَ بِها  من سن في: " قال_ صلى اهللا عليه وسلم 

وِز هلَيئَةً كَانَ عيةً سنلَامِ سي الْإِسف نس نمٌء ويش مورِهأُج نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هدعـا  بهر
غَي نم هدعب نا ملَ بِهمع نم روِزٌء ويش مارِهزأَو نم قُصن٤١٥" رِ أَنْ ي . 

قَالَ جاَء رجلٌ إِلَى  -رضي اهللا عنه  –ومنه ما جاء يف سنن ابن ماجة عن أَبِي هريرةَ 
 بِيالن _ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ _ ص ، هلَيثَّ عكَذَا ، قَالَ: فَحي كَذَا ودنلٌ عجـا  :  رفَم

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، كَثُر ا قَلَّ أَوبِم هلَيع قدصلٌ إِلَّا تجسِ رلجي الْمف يقب _ هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسو _ " :بِه نتاس نورِ مأُج نملًا وكَام هرأَج كَانَ لَه بِه نتا فَاسريخ نتاس نم  قُصنلَا يو

ذي استن من أُجورِهم شيئًا ، ومن استن سنةً سيئَةً فَاستن بِه فَعلَيه وِزره كَاملًا ومن أَوزارِ الَّ
 . ٤١٦" بِه ولَا ينقُص من أَوزارِهم شيئًا 

 –وحرصه على تعليم أمته _ م صلى اهللا عليه وسل_ ففي هذين احلديثني حث النيب 
أن يسارعوا للتنافس يف فعل اخلريات  -املتمثلة يف شخص أصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم 

 .واحلث عليها ؛ ملا يف ذلك من الثواب العظيم 
خبلق القرآن، وتأدب بأدب القرآن، وقـد  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد ختلق النيب  

أدبين ريب فأحسن تأدييب ، وحينما سـئلت أم  : قال _ وسلم صلى اهللا عليه _ثبت أن النيب 
كان : فقالت _ صلى اهللا عليه وسلم _ عن خلق النيب  –رضي اهللا عنها  –املؤمنني عائشة 

                                                
 . ١/١٧٠١، ٤٦٠٧احلديث رقم، مصدر سابق ، ،سنن أيب داود ،السجستاين   - ٤١٤
 . ١/٩٣٠، ١٠١٧رقم احلديث، ، مصدر سابق صحيح مسلم ، النيسابوري  - ٤١٥
 . ٢/٢٧١٠،  ٢٠٣ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،، سنن ماجة،القزويين      ٤١٦
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سورة القلم  ﴿ وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴾: خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ قول اهللا عز وجل 
 . ٤آية 

هشامِ بنِ عامرٍ قَالَ أَتيت عائشةَ فَقُلْت يا أُم الْمؤمنِني أَخبِرِينِـي بِخلُـقِ   عن سعد بنِ 
 لَ اللَّهآنَ قَوأُ الْقُرقْرا تآنَ أَمالْقُر لُقُهكَانَ خ قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَّرجو زع }

لَع كإِنيمٍ وظلُقٍ علَى خ{ُأقْرا تلْ أَمفْعلَا ت لَ قَالَتتبأَنْ أَت ي أُرِيدفَإِن قُلْت } يف كَانَ لَكُم لَقَد
 . ٤١٧ قَد تزوج رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد ولد لَه} َرسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ 

ت أوامر اهللا تعاىل ونواهيه الواردة يف الكتاب واحلكمة ، على سلوك رسول لقد انطبع
 . حىت مدحه اهللا سبحانه وتعاىل بأنه على خلق عظيم _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا

أسلوب القدوة احلسنة مع الناس مجيعاً ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد استخدم النيب 
يف أهله ، ويف كل تصرفاته ، وكان يوصي أصـحابه  فقد كان قدوة يف أخالقة ويف نفسه و

مرة بالقول ، وأخرى بالعمل واملمارسة، من مث وجب على مجيع املسلمني االقتداء برسـول  
 . يف أقواله وأفعاله _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا 

: عدة أساليب تربوية يف تعليم أمته ، منـها  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد اتبع النيب 
اليب التربوية اليت اتبعها يف تربية الرعيل الصاحل من طرح بعض األسئلة اليت حتتـاج إىل  األس

 .  شيء من التفكري والفطنة ، رغبة يف شحذ ذكائهم ، وتنمية أفكارهم 
املثلى ، تتمثل يف توجيه املسلمني _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولقد كانت طريقة النيب " 

املشكالت اليت مل يرد فيها نص من الوحي ، فهي متروكـة   الستخدام عقوهلم النرية يف حل
 . ٤١٨" الجتهادهم

منذ أكثر من أربعة عشر قرناً مثـاالً  _ صلى اهللا عليه وسلم  _ هذا وقد استمر النيب 
حقيقياً للقدوة احلسنة، فمن اختذه قدوة وسار على دربه كان من الفائزين، ومن ابتعد عـن  

صلى اهللا عليـه  _ ، ومن أقرب النماذج اليت اقتدت بالنيب هديه وسنته كان من اخلاسرين 

                                                
 .  ٩٦١، ص ٢٤٦٤٥، احلديث رقم  ٦مسند االمام امحد ابن حنبل، مصدر سابق، ج  - ٤١٧
. هـ ١٤٠٣دراسة ناقدة إلساليب التربية املعاصرة يف ضوء اإلسالم ، جدة ، امة ، : احللواين ، فتحية عمر  - ٤١٨

 . ٩١ -٨٩، ص
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حيث  –رضي اهللا عنها  –وصارت قدوة لغريها السيدة الفاضلة أم املؤمنني خدجية _ وسلم 
كانت منوذجاً مثالياً للزوجة الصاحلة ، ونالت من وراء ذلك رضا زوجها ورا وكانت من 

 . الفائزين 
 :السلف وتقرير مبدأ القدوة  

_ صلى اهللا عليه وسلم _ املدقق يف تاريخ سلفنا الصاحل جيد تشرم لالقتداء بالنيب  إن
ما رواه اإلمام أمحد يف مسـنده  : حىت يف حركام وسكنام وأقواهلم وأفعاهلم ، من ذلك 

أيصلح أن أطوف بالبيت وأنـا  : أتى رجل ابن عمر، فقال : " قال   -رمحه اهللا -عن وبرة 
إن فالناً ينهانا عن ذلك حىت يرجـع النـاس مـن    : ا مينعك من ذلك ؟ قالم: حمرم ؟ قال 

حج رسـول  : املوقف ، ورأيته كأنه مالت به الدنيا ، وأنت أعجب إلينا منه، قال ابن عمر
فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة، وسـنة اهللا تعـاىل   _ صلى اهللا عليه وسلم _ اهللا 

 . ٤١٩" ن إن كنت صادقاً ورسوله أحق أن تتبع من سنة ابن فال
أنه  -رضي اهللا عنه وأرضاه  -وذكر الشاطيب يف االعتصام ، عن عبد اهللا بن مسعود 

 . ٤٢٠"  اتبعوا آثارنا وال تبتدعوا فقد كفيتم : " قال 
اتقوا اهللا يا معشر : " أنه قال  -رضي اهللا عنه  -وذكر القرطيب قول حذيفة بن اليمان 

قبلكم ، واهللا لئن استقمتم لقد سبقتم سـبقاً بعيـداً ، ولـئن    القراء، خذوا طريق من كان 
 . ، واآلثار يف هذا كثرية جداً  ٤٢١ "تركتموه مييناً ومشاالً لقد ضللتم ضالالً بعيداً 

بعد هذا البسط يف احلديث يتضح لنا أمهية القدوة احلسنة اليت يوافق ظاهرها باطنها، 
املثالية املطلقة ، واليت تساعد على خروج مجوع  وقوهلا فعلها، حىت ينجح اتمع ويصل إىل

املسلمني مما هم فيه من أزمات ونكبات ، وتعيدهم إىل سالف عهدهم مـن عـزة وفخـر    
وامتثـال أوامـره   _ صلى اهللا عليـه وسـلم   _ فاهللا اهللا يف حالوة اتباع سنة النيب .. وجمد

 .واجتناب نواهيه 
                                                

 .  ٥٢، ص ٢مصدر سابق ، ج، مسند اإلمام أمحد   - ٤١٩
 .  ٧٩، ص.هـ ١٤٠٦اإلعتصام  ، بريوت ، دار املعرفة ، : الشاطيب ، إبراهيم موسى  - ٤٢٠
، ٢ط،حتقيق ياسر ابـن إبـراهيم  ، شرح صحيح البخاري : امللك ابو احلسن علي بن خلف بن عبد،بن بطال - ٤٢١

  .٢٢٤ص/ ٩ج، مكتبة الرشد، الرياض
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 : أنواع القدوة  
  حسنة وسيئة: د أن القدوة نوعان ذكر الشيخ صاحل بن محي 

االقتداء بأهل اخلري والفضل والصالح يف كـل   :القدوة احلسنة  –فالنوع األول ( 
صاحب : ما يتعلق مبعايل األمور وفضائلها من القوة واحلق والعدل ، وقدوة املسلمني األوىل 

: يقول اهللا تعاىل  ،ويف ذلك_صلى اهللا عليه وسلم _ اخللق األكمل واملنهج األعظم رسولنا 
)   اللَّـه ذَكَـرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد

 ) . ٢١: األحزاب، آية : سورة () كَثرياً
اع أهـل  ويعين السري يف املسالك املذمومة ، وإتب:  األسوة السيئة -والنوع الثاين  

بلْ (: السوء ، واالقتداء من غري حجة أو برهان ، ومن ذلك قدوة املشركني يف قوله تعاىل 
  ٢٢: الزخرف ، آيـة  : سورة   )قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ

(٤٢٢ . 
 :أمهية القدوة احلسنة تكمن يف األمور التالية 

املثال احلي املرتقي يف درجات الكمال يثري يف نفس البصري العاقل قدراً كـبرياً مـن   "  -١
 . ٤٢٣"االستحسان واإلعجاب والتقدير واحملبة 

الناس مفطورون على االقتداء بغريهم واتباع سلوكهم وأفكارهم ، لكـن االقتـداء   " -٢
 .٤٢٤"وهي كثرية املطلوب يتحقق باتباع اجلوانب اإلجيابية يف حياة العظماء ، 

القدوة احلسنة تعطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من األمور املمكنة ، الـيت  " -٣
 .هي يف متناول القدرات اإلنسانية ، وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال 

مستويات فهم الكالم عند الناس تتفاوت ، ولكن اجلميع يتساوى أمام الرؤية بـالعني   -٤
حي ، فإن ذلك أيسر يف إيصال املعاين اليت يريد الداعية إيصاهلا للمقتدى ، فقد  اردة ملثال

صلَّى اللَّه _ قال اتخذَ النبِي  -رضي اهللا عنهما  -أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عمر 
  لَّمسو هلَيبٍ_ عذَه نم يماتوخ اسذَ النخبٍ ، فَاتذَه نا مماتخ  بِي؛ فَقَالَ الن _ لَّى اللَّهص

                                                
ابن محيد، صاحل بن عبد اهللا، القدوة مبادئ ومناذج، منشورات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية،  ٤٢٢

 . ٨-٧ـ ص  ١٤١٥
 .١٠املرجع سابق ، ص  ٤٢٣
 .١٢هـ، ص ١٤٢٨دار الفرقان، ، وات الكبار،مكةالشريف، حممد موسى، القد ٤٢٤



 ١٨٦

 لَّمسو هلَيقَالَ _ عو ، ذَهببٍ فَنذَه نا مماتخ ذْتخي اتإِن :  ـاسذَ النبا فَندأَب هسأَلْب ي لَنإِن
 مهيماتو٤٢٦"فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول : ، قال العلماء  ٤٢٥"خ. 

ويوضح للعامل أمجع أننا نرتكز ، عظمة القدوات يبث العزة يف نفوس األجيال  أن تبيني" -٥
على موروثات رائعة فريدة نادرة ،مل ولن تتكرر يف أمه من أمم األرض ، وذلـك يورثنـا   

 . ٤٢٧"االحترام والتقدير
 إن اهللا تعاىل جبل بين آدم بل سائر املخلوقات ، على التـأثري : تأثري اإلنسان باإلنسان " -٦

بني الشيئني املتشاني ، وكلما كانت املشاة أكثر كان التفاعل يف األخالق والصفات أمت ، 
حىت يؤول األمر إىل عدم متييز أحدمها عن اآلخر إال بالعني فقط ، وملا كان بـني اإلنسـان   
مشاركة يف اجلنس اخلاص كان التفاعل أشد ، وألجل هذا األصل وقع التأثري والتأثر يف بين 

واكتساب بعضهم أخالق بعض باملشاركة واملعاشرة ، بل إذا عاشر  -عليه السالم  -دم  آ
 .اآلدمي نوعاً من احليوان اكتسب من بعض أخالقه 

وهلذا صار الفخر واخليالء يف أهل اخليل واإلبل ، وصارت السكينة يف أهل الغـنم ، قـال   
نحو الْمشرِقِ والْفَخر والْخيلَـاُء فـي    رأْس الْكُفْرِ: " _ صلى اهللا عليه وسلم _ رسول اهللا 

 .٤٢٨رواه البخاري"أَهلِ الْخيلِ والْإِبِلِ والْفَدادين أَهلِ الْوبرِ والسكينةُ في أَهلِ الْغنمِ 
أن املطلع على سري عظماء املسلمني يف جوانب شىت من العظمة ، ستلحقه رغبة جاحمة  " -٧

 .٤٢٩"داء وإحسان العمل يف االقت
األتباع ينظرون إىل الداعية نظرة دقيقة فاحصة دون أن يعلم ، فرب عمل يقوم بـه ال  " -٨

 .٤٣٠" يلقى به باالً يكون يف حسام من الكبائر ، وذلك أم يعدونه قدوة هلم
وجود القدوة السيئة يؤكد حتمية القدوة الصاحلة، فإن وجود القدوة السيئة ومن يدعو " -٩

هلا ، ووجود من يقتفي أثرهم من اجلهال، وأصحاب األهواء ، حيتم أمهية وجـود القـدوة   

                                                
 . ١/٧١٣،  ٧٢٩٨ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ، رواه البخاري ٤٢٥
 .١٠ص ، القدوة ، مرجع سابق ،ابن محيد   ٤٢٦
 .١٢القدوات الكبار، مرجع سابق ، ص ، الشريف  ٤٢٧
 .٦١املشكالت التربوية األسرية واألساليب العالجية ، مرجع سابق ، ص ، احلازمي٤٢٨
 .١٦القدوات ، مرجع سابق ، ص ، الشريف  ٤٢٩
 .١١القدوة ، مرجع سابق ، ص ، ابن محيد  ٤٣٠
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 -عليه السالم  -الصاحلة الناصحة اليت ترد وتدحر من ميثلون القدوة السيئة ، فقوم موسى 
وهم مع نبيهم ملا جاوز اهللا م البحر، مروا على قوم يعبدون متاثيالً هلم ، فطلبوا من موسى 

أن جيعل هلم متثاالً مماثالً هلا، فظهرت هنا أمهية القدوة الصاحلة اليت تصـرب   -السالم عليه  -
قـال  ..   ٤٣١" -عليه السالم  -على احلق وتنصح له ، واليت ميثلها يف هذا املوقف موسى 

ى أَصنامٍ لَّهم قَـالُواْ يـا   ﴿ وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَ: تعاىل 
إِنَّ هـؤالء متبر مـا   }١٣٨{موسى اجعل لَّنا إِلَـهاً كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ

فَضـلَكُم علَـى   قَالَ أَغَير اللّه أَبغيكُم إِلَـهاً وهو  }١٣٩{هم فيه وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ
﴾نيالَم١٤٠-١٣٨: األعراف ، آية : سورة  الْع. 

 .٤٣٢"الداللة على مكامن العظمة من هذا الدين وإمكانية تطبيقه مرة أخرى" -١٠
جـاَء  : قَالَ  -رضي اهللا عنه  –ثواب القدوة الصاحلة يؤكد أمهيتها ، عن أَبِي هريرةَ  -١١

 بِيلٌ إِلَى النجر _ص لَّمسو هلَيع لٌ _ لَّى اللَّهجفَقَالَ ر ، هلَيثَّ عكَـذَا ،  : فَحي كَذَا ودنع
صلَّى _ فَما بقي في الْمجلسِ رجلٌ إِلَّا تصدق علَيه بِما قَلَّ أَو كَثُر ، فَقَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ 

 لَّمسو هلَيع اللَّه _نلَـا   مو بِه نتاس نورِ مأُج نملًا وكَام هرأَج كَانَ لَه بِه نتا فَاسريخ نتاس
زأَو نملًا وكَام هروِز هلَيفَع بِه نتئَةً فَاسيةً سنس نتاس نمئًا ويش مورِهأُج نم قُصني  يارِ الَّـذ

و بِه نتئًا اسيش مارِهزأَو نم قُصن٤٣٣ "لَا ي . 
 :أصول القدوة    

 :يذكر الشيخ صاحل بن محيد أن للقدوة ثالثة أصول ، هي 
 :وهذا يتحقق بثالثة أركان : الصالح  -األصل األول ( 

ويقصد به كل ما جيب اعتقاده من اإلميان باهللا ، ورسله ، : اإلميان  –الركن األول 
 .وم اآلخر ، وسائر أركان اإلميان إمياناً يقينياً حازماً وكتبه، والي

فيستقيم على أمر اهللا من الصالة ، والزكاة ، والصـيام ،  :  العبادة -الركن الثاين 
 .وسائر أركان اإلسالم العملية 

                                                
 . ٦٥املشكالت التربوية األسرية ، مرجع سابق ، ص ، احلازمي ٤٣١
 .  ١٧القدوات ، مرجع سابق ، ص ، الشريف   ٤٣٢
 . ٢/٢٧١٠،  ٢٠٣ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،، سنن ماجة،القزويين  ٤٣٣
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وهو سر عظيم وباب دقيق ، والتميز به من أعظـم  :  اإلخالص -الركن الثالث 
بغي أن يفتش عنه يف الرجل املقتدى به ، فيكون املقصود بـالقول  املطالب ، وهو أوىل ما ين

والعلم والعمل وجه اهللا عز وجل بعيداً عن أغراض النفس وأغراض املخلوقني ، بل عبوديـة  
 .خاضعة متام اخلضوع هللا عز وجل أمراً وياً ونظراً وقصداً 

ب واملواقع ومن أجل هذا فإنك ترى أن ضعف اإلخالص عند كثري من ذوي املواه
 .القيادية ، جعل تابعيهم واملعجبني م يشكون مبواهبهم ويرجعون ا القهقري 

 :حسن اخللق  -األصل الثاين 
إذا كان الصالح يتوجه إىل ذات املقتدى به ؛ ليكون صاحلاً يف نفسه قومياً يف مسلكه 

هم ، وعليه الدعوة ، فإن حسن اخللق يتوجه إىل طبيعة عالقته مع الناس ، وأصول تعامله مع
 .٤٣٤" وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ : " _ صلى اهللا عليه وسلم _ النبوية يف قوله 

﴿يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ : ، يقول اهللا تعاىل  موافقة القول العمل -األصل الثالث 
 .)  ٢: الصف ، آية : سورة ( ما لَا تفْعلُونَ﴾ 

حقق ذلك بالصدق فإن النفوس جمبولة على عدم االنتفاع مبن علمت أنه يقـول  ويت
﴿قَالَ يا قَـومِ أَرأَيـتم إِن   : وال يعمل ، ويعلم مث ال يعمل ، وهلذا قال شعيب عليه السالم 
أَنْ أُخ ا أُرِيدمناً وسقاً حرِز هنقَنِي مزري وبن رم ةنيب لَىع إِنْ كُنت هنع اكُمها أَنإِلَى م فَكُمال

 ﴾أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفوا تمو تطَعتا اسم الَحإِالَّ اِإلص سـورة  ( أُرِيد :
وكذلك كثرياً من الناس ال يتوجه حنو العمل حىت يرى واقعـاً مـاثالً ،   ، ) ٨٨: هود ، آية

 .٤٣٥)وذجاً مطبقاً يتخذه أسوة ، ويدرك به أن هذا املطلوب أمر يف مقدور كل أحد وأمن
 :الدوافع النفسية لالقتداء  

 :يقوم االقتداء والتقليد لآلخرين على أسس نفسية ميكن اختصارها يف ثالثة عوامل 
 : اإلعجاب -١

داخليـاً   إن اإلنسان عندما يعجب بسلوك معني ، أو بشخصية جيد اجنذاباً نفسياً( 
لالقتداء ا يف عموم السلوك واألخالق ، أو يف جزئيات معينة ، وجند أن الدافع لذلك هـو  

                                                
 . ١/١٩٨٨،  ١٩٨٧ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،،صحيح البخاري ، البخاري ٤٣٤
 .٣٣-١٣القدوة ،مرجع سابق ، ص ،ابن محيد  ٤٣٥
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الوالـدين أو   -حب التجانس مع هذه الشخصية نتيجة اإلعجاب ، وهذا يتطلب من املريب 
أن يكون شخصية جذابة يف سلوكه ، وعموم أفعاله وأخالقه ، حـىت يغـرس يف    -غريمها 

 .به امليل النفسي حنوه ، وبالتايل حيصل االندفاع حملاكاته يف األقوال واألفعال أتباعه وطال
 : التنافس -٢

وذلك ألن التنافس السوي يكون مبنياً على الرغبة يف التماثـل والتسـابق دون أن    
يوافق ذلك رغبة يف زوال ما عند اآلخرين ، واملتأمل يف أحوال الناس جيد أن مظاهر التقليد 

س تظهر يف جانب الزعامات والقيادات ، وتظهر بني طالب العلـم ، وكـذلك يف   والتناف
جانب املصاحل واملكاسب املادية ؛  فتجد أهل الصفة الواحدة يتنافسـون فيمـا بينـهم يف    
عمليات التسويق وجذب املشترين ، وخري التنافس وأحسنه فيما أخذ بيد العبد وقربه مـن  

 .اهللا وهذا ما يسمى بالغبطة ربه عز وجل،وقرب األمة من طاعة 
مما يدفع املرء إىل االحتذاء مبن يرى أم :  الشعور بالعجز أو النقص يف بعض اجلوانب -٣

متفوقون عليه يف ذلك اجلانب ، الذي أخفق يف حتقيقه ، ويرى أن يف تقليدهم لذلك خمرجاً 
لَـا  "  عليه وسـلم  صلى اهللا_ يقول الرسول ، )٤٣٦وعالجاً قد ينقله وخيرجه مما يعاين منه 

نْ تكُونوا إِمعةً تقُولُونَ إِنْ أَحسن الناس أَحسنا وإِنْ ظَلَموا ظَلَمنا ولَكن وطِّنـوا أَنفُسـكُم إِ  
 .  ٤٣٧ " أَحسن الناس أَنْ تحِسنوا وإِنْ أَساُءوا فَلَا تظْلموا 

ملعلم أن يكونوا قدوة ملن يعلموهم ويربوم مـن  من مث ينبغي للمريب من الوالدين وا
األبناء والتالميذ ؛ فيتبعون أوامر الدين وجيتنبون ما ينهى عنه ، ويتخلقون باألخالق احلسنة 

مـن   -رضـي اهللا عنـها    -والصفات اإلسالمية ، ومنها ما مشلته سرية أم املؤمنني خدجية 
قدوة سيئة ، وقد أنكر اهللا عز وجل على  مضامني تربوية ، فيكون قدوة حسنة ، وال يكونوا

﴿ أَتأْمرونَ النـاس بِـالْبِر   : أولئك الذين يعظون الناس وال يتعظون وال ينتهون ، قال تعاىل 
 . )٤٤: البقرة ، آية:سورة(وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَالَ تعقلُونَ﴾ 

                                                
           .٧١-٦٧ص ، مرجع سابق املشكالت التربوية األسرية للحازمي،،احلازمي  ٤٣٦
 . ٢٠٠٧، رقم احلديث ١/١٩٩٠سنن الترمذي ، مصدر سابق ، ، الترمذي٤٣٧
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مؤكداً على أمهية التزام املريب بالعمـل قبـل    -ضي اهللا عنه ر -ويقول اإلمام علي 
من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه ، وليكن ذيبـه   : " القول
ومعلماً نفسه ومهذا أحـق بـاإلجالل مـن معلـم النـاس      ، قبل ذيبه بلسانه بسريته

على الناشئة القدوة احلسنة ، فالنفوس جمبولة لذلك فإن من أبلغ وسائل التأثري ؛ ٤٣٨"ومهذم
على عدم االنتفاع بكالم من ال يعمل بعلمه وال ينتفع به ، وألجل ذلك قال شعيب لقومـه  

﴿ وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصـالَح  :كما جاء يف قوله تعاىل 
تطَعتا اسم ﴾ أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفوا تم٨٨: هود ، آية : سورة (  و  (. 

 :التطبيقات التربوية العملية للقدوة 
صـلى اهللا عليـه   _ سرية الرسول : إن أفضل منوذج تطبيقي للعالقة بني املعلم واملتعلم  -١

فحني تتحقق هذه السرية يف املريب ويتفاعـل معهـا    وما خلفه من أقوال وأفعال ،_ وسلم 
التفاعل العملي ، يكون لتعليمه أثر بالغ يف مجيع املواقف التربوية ، السيما وأن املتعلم يرى 
يف والديه ومعلمه النموذج الذي يحتـذى ، فيلجـأ إىل تقليـدهم يف أقـواهلم وأفعـاهلم      

 .وحركام
ية تعكس حقيقة السلوك األمثل ، فال ميكن لذلك ينبغي أن يكون املريب صورة ح( 

أن يتعلم املتعلم الفضائل ، والقيم ، واملعلومات ، واملعارف النظرية واللفظية حينما يـدعوه  
معلمه إىل الصدق ويسمعه يكذب ، ويدعوه إىل األمانة ويرى يف تصرفاته ما خيالف ذلك ، 

لصالة ، إن هذا املعلم مل يعط يف ويدعوه إىل الصالة وجيده ينصرف من املدرسة قبل وقت ا
 .٤٣٩)سلوكه الواقعي ترمجة عملية ملا يقوله لطالبه

إذن فالطفل ال بد له من قدوة يف أسرته والذي ميثلها والديه ، ويف مدرسته والـذي  
ميثلها معلمه، فالبد لألب واملعلم من التحلي بأفضل األخالق مستمداً هلا من سرية الرسول 

 صلى اهللا _ ، وكذلك من سري الصاحلني املقتدين بسنة الرسول _ لم صلى اهللا عليه وس_ 
 . -رضي اهللا عنها  -ويف مقدمتهم أمهات املؤمنني وأوالهن خدجية _ عليه وسلم 

                                                
 . ٦٩هـ ، ص١٤١٧  ت الدعوة والداعية ، بريوت ، مؤسسة الرسالةفتحي يكن ، مشكال ٤٣٨
دار طيبة ، مكة املكرمة ، ) دراسات تربوية تطبيقية للمربني(العارفة، عبد اللطيف بن عبد اهللا ، التطبيقات العملية  ٤٣٩

 . ٥٣هـ ص ١٤٢٣، اخلضراء
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صـلى اهللا عليـه   _ قد جعل اإلسالم القدوة الدائمة جلميع املربني شخصية الرسول "  -٢
واقع الناس واإلسالم ، ال يعرض هـذه  قدوة متجددة على األجيال ، متجددة يف _ وسلم 

القدوة لإلعجاب السالب والتأمل التجريدي يف سبحات اخليال ، إنـه يعرضـها علـيهم    
كل بقدر ما يستطيع أن يقتبس ، وكل بقـدر مـا يصـرب علـى     : ليحققوها يف ذوام 

 .٤٤٠"الصعود
 :األشكال التربوية للقدوة 

القدوة ينتقل إىل املقتدى على أشـكال   يذكر الشيخ عبد الرمحن النحالوي أن تأثري  
  : أمهها 

وهنا يقوم تأثري القدوة علـى مـدى   :  التأثري العفوي غري املقصود(  –األوىل  الرتبة-١
اتصافه بصفات تدفع اآلخرين إىل تقليده، كتفوقه بالعلم ، أو الرئاسة ، أو اإلخالص ، ويف 

وهذا يعين أن على كل مـن يرجـو أن    هذه احلال يكون تأثري القدوة عفوياً غري مقصور ،
يكون قدوة أن يراقب سلوكه ، ويعلم أنه مسئول أمام اهللا يف كل ما يتبعه الناس ، أو يقلده 

 . املعجبون ، وكلما زاد حذراً وإخالصاً ازداد اإلعجاب به 
 :ويذكر الشيخ الرتبة الثانية بقوله 

ري القدوة قد يكون مقصوداً ، فيقرأ املعلم على أن تأث: التأثري املقصود  -الرتبة الثانية  -٢
 ..قراءة منوذجية ؛ ليقلد الطالب ، وجيود اإلمام صالته ؛ ليعلم الناس الصالة الكاملة

صـلى اهللا عليـه   _ وقد تعلم الصحابة كثرياً من أمور دينهم بطلب من رسول اهللا 
 . رواه البخاري   " صلوا كما رأيتموين أصلي: " أن يقتدوا به ، فكان يقول هلم _ وسلم 

" خذوا عين مناسككم: "وكان يأمرهم يف احلج  أن يقتدوا به ماثالً ، كما يف قوله 
صلى اهللا عليه وسلم _ أال أصلي لكم صالة رسول اهللا : ، مث كان الصحايب يقول للتابعني 

صلَّى _ سولِ اللَّه أَلَا أُصلِّي بِكُم صلَاةَ ر: قال عبد اهللا بن مسعود : "  فعن علقمة قال _ ، 
 لَّمسو هلَيع ةً : ، قَالَ _ اللَّهرإِلَّا م هيدي فَعري لَّى فَلَم٤٤٢ )  ٤٤١" فَص . 

 
                                                

 .٢٥٧أصول التربية اإلسالمية للنحالوي ، مرجع سابق ، ص ،  النحالوي ٤٤٠
 .، وقال الشيخ األلباين حديث صحيح  ٢٥٨، ص  ١، مصدر سابق ، ج، سنن أيب داود ،السجستاين  ٤٤١
 .٢٦١أصول التربية اإلسالمية للنحالوي ،مرجع سابق ، ص،  النحالوي  ٤٤٢



 ١٩٢

 : -رضي اهللا عنها-صور من استخدام القدوة عند أم املؤمنني خدجية
وة ضربت أروع األمثلة يف ج أسلوب القد -رضي اهللا عنها  –أم املؤمنني خدجية 

احلسنة، فقد كانت مناط كل فضيلة من رفق ، ولني ، وتضحية ، وفداء ، وصرب ، وإميان ، 
 .وصدق ، وأمل ، ورجاء ؛ فقد كانت حبق قدوة للمقتدين 

قـدوة  _ صلى اهللا عليه وسلم _ يف اختيارها الرسول  -رضي اهللا عنها  -وموقفها 
أهل الفضل واإلميـان ، ويف حبـها    حسنة للمؤمنني واملؤمنات يف اختيار الزوج الصاحل من

أنفع درس ، وأعظم قدوة يف الصدق ، والوفاء ، وتبادل _ صلى اهللا عليه وسلم _ للرسول 
 .احلب بني الزوجني 

يف حتمل أعباء الدعوة أعظم قدوة _ صلى اهللا عليه وسلم _ ويف صربها مع الرسول 
 .وة ، واإلخالص هللا تعاىليف الصدق، والصرب ، والتضحية ، واإلميان ، والبذل للدع

وصربها على حياة الكفاف يف احلصار أعظم قدوة للمؤمنات يف الصرب على معيشـة  
صلى اهللا عليه وسلم _ الزوج ، واستخدامها أسلوب الرفق ، واللني ، وتثبت قلب الرسول 

أعظم قدوة للمؤمنات يف استخدام أسلوب اللني ، والرفق ، وتثبيت فؤاد الـزوج ؛ ملـا   _ 
 .لقاه من ضنك العمل ، والعيش ، والدعوة إىل اهللاي

ومما اختصت به سبقها نساء هذه األمة إىل اإلميان، فسنت ذلـك  " يقول ابن حجر 
أن من سن يف اإلسالم سنة حسنة : لكل من آمنت بعدها ؛ فيكون هلا مثل أجرهن ملا ثبت 

شيء ، وقد شاركها  فعمل ا بعده كتب له مثل أجر من عمل ا وال ينقص من أجورهم
يف ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إىل الرجال، وال يعرف قدر ما لكل منهما مـن الثـواب   

 .٤٤٣"بسبب ذلك إال اهللا ـ عز وجل 

                                                
 ١٣٧/ ٧، مصدر سابق ، فتح الباري ، ابن حجر  ٤٤٣
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 :املوعظة  -الطريقة التربوية الثانية 
تعد املوعظة من الطرق التربوية اهلامة اليت هلا تأثريها الفعال على النفـوس؛ ألـا    

النفس اإلنسانية ، والفرد كما هو معلوم قابل للتأثري بالتوجيه ؛ ملـا أودع اهللا يف  تتطرق إىل 
طبيعته من مرونة ، وقابليته للتشكيل من املربني ، واملصلحني ، واملرشدين ، نتيجة تكـرار  
التوجيهات والنصح واإلرشاد يف كل مناسبة ، وكلما دعت احلاجة إىل ذلـك بأسـلوب   

 . ي من شأن املوعظة احلسنة يف جمال التربية والتعليم حكيم ، واإلسالم يعل
وقد احتل أسلوب التربية باملوعظة مرتبة مهمة وسط األساليب التربوية األخـرى ؛  
وذلك ملا هلا من تأثري مباشر على املتعلم، ومبا تتخذه من معاجلات تربويـة حتقـق اهلـدف    

ر املواقف التربوية انتشاراً ، فال يكاد التربوي املطلوب ، ومن مث تعد املوعظة من أقوى وأكث
يكون هناك موقف تعليمي أو تربوي ، إال استخدم فيه الوعظ والنصح واإلرشادات الـيت  

 . توجه املتعلمني ، حىت يكونوا أكثر جدية وحضوراً عندما يتعلمون 
وهو يعظ ابنـه ، يف قولـه    -عليه السالم  -وقد أشار احلق سبحانه وتعاىل بلقمان 

سورة " وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم  : "ىل تعا
 . ١٣لقمان، آية 

وكان هذا األسلوب من أساليب الرسل عليهم السالم يف تبليـغ دعـوم إىل اهللا،   
ادع إِلَى سـبِيلِ ربـك   : " فأمر ا يف قوله تعاىل لذلك علم اهللا حاجة الناس لتلك الوسيلة

ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْم١٢٥سورة النحل، آية  " بِالْح.  
 :مفهوم أسلوب التربية باملوعظة  
 : معىن املوعظة يف اللغة   

هـو النصـح   ): وعظَ ، و ع ظ(مأخوذة من الوعظُ، والوعظُ من مادة :  املوعظة
التذكري بالعواقب ، وقد وعظَه من باب وعده ، وعظَة أيضاً بالكسر، فـاتعظ أي قبـل   و

 ) .٤٤٤"(املوعظة 
                                                

، ١هــ ج ١٤١٥، بريوت، مكتبـة لبنـان،   حممود خاطر/ ت،خمتار الصحاح : الرازي ، حممد بن أيب بكر   -٤٤٤
 . ،٣٠٣ص
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ذكّره مبا يليه قلبه من الثواب والعقـاب  : وعظَه يعظْه وعظَاً وعظَةً وموعظَةً " بـ : وقيل 
 . )٤٤٥(" فاتعظ

 : معىن املوعظة يف االصطالح عند التربويني  
هو التذكري باخلري فيما يرق له : اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف تعريف الوعظ  يقول

 . ٤٤٦القلب
﴿ ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمـة  : فاملوعظة هي أحد عناصر الدعوة ، قال تعاىل 

علَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهـو  والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَ
﴾ يندتهبِالْم لَمو : وقال تعاىل ، )  ١٢٥: النحل ، آية: سورة ( أَععي أَدبِيلس هـذقُلْ ه ﴿

 ﴾ نيرِكشالْم ناْ ما أَنمو انَ اللّهحبسنِي وعبنِ اتماْ وأَن ةريصلَى بع يوسف : رة سو( إِلَى اللّه
 .)  ١٠٨، آية 

  :من مث يتضح لنا من خالل هاتني اآليتني عناصر الدعوة إىل اهللا ، وهي 
 .احلكمة  - ١             

 .املوعظة احلسنة  -٢      
 .اجلدال احلسن  -٣             
 .البصرية   -٤             

_ صلى اهللا عليه وسلم _  وبتوجيه النظر لألمر الذي وجهه اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه
ادع : " يف اختاذ األسلوب التربوي الناجح يف عملية الدعوة للدين اجلديد ، حيث قال تعاىل

، جند أن هذا األمر يفيد أسلوب التربية باحلكمة "إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
 . مع أسلوب التربية باملوعظة احلسنة 

كمة الصحيحة، وهي الدليل املوضح للحـق املزيـل   املقالة احمل: قيل إن احلكمة هي
 .)٤٤٧(للشبهة

يتضح  أن أسلوب التربية باملوعظة له أكثر من شكل ومعىن : ومن خالل تعريف املوعظة ( 
                                                

 . ٩٠٣، ص١ج، ، مصدر سابق القاموس احمليط، الفريوزبادي  -٤٤٥
 .٣٤٧التعريفات ،مرجع سابق ، ص ، اجلرجاين  ٤٤٦
  . ٣٤٩، ص ٢، ج.هـ١٣١٨الكشاف ، القاهرة ، داربوالق ، : الزخمشري ، جابرحممد بن عمر  -٤٤٧
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وهو بيان احلق واملصلحة بقصد جتنيب ومحايـة  : فقد تكون املوعظة مبعين النصح : تربوي 
أي : وقد تكون املوعظة مبعىن التذكري . وفائدتهاملنصوح من الضرر، وإبراز ما حيقق سعادته 

يعيد الواعظ إىل ذاكرة املوعوظ ذكريات تستيقظ معها مشاعره ؛ فيتجه للعمل الصـاحل ،  
كالتذكري باملرض ، ويوم احلساب، واملوت،وقد تكـون  : وهذه الذكريات قد تكون مؤملة 

 .)٤٤٨() كمجد سالف،وأيام خالدة،غفل عنها املوعوظ :مبهجة
ذا التعدد السابق ملعاين املوعظة يؤكد بال ريب أن التربيـة باملوعظـة ختاطـب    وه

اآلخرين مبا يؤثر عليهم ، وليس هناك اختالف يف أشكال املوعظـة إذا كانـت الوسـيلة    
 . مشروعة ، والغاية املنشودة واحدة

إِلَى ما أَنزلَ اللّـه   ﴿ وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ: ومن اآليات الدالة على املوعظة قوله تعاىل
فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِمـا   }٦١{وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدوداً

ولَـئك الَّذين أُ }٦٢{قَدمت أَيديهِم ثُم جآؤوك يحلفُونَ بِاللّه إِنْ أَردنا إِالَّ إِحساناً وتوفيقاً
( ﴾  }٦٣{يعلَم اللّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُل لَّهم في أَنفُِسهِم قَوالً بليغـاً 

 ) . ٦٣-٦١:النساء ، آية : سورة 
باإلعراض عن املنافقني وعدم _ صلى اهللا عليه وسلم _ يف هذه اآليات أمر اهللا نبيه 

على أحواهلم ، مث حثه اهللا على توجيه النصح واإلرشاد هلم ، وخماطبتهم باحلكمة ،  السؤال
﴿ ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخرجواْ من ديارِكُم ما : ويقول اهللا تعاىل أيضا 

: سورة ( علُواْ ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَّهم وأَشد تثْبِيتاً ﴾ فَعلُوه إِالَّ قَليلٌ منهم ولَو أَنهم فَ
 ) . ٦٦: النساء ، آية 

﴿ ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي : وقال أيضاً
 لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضالنحـل ،  : سورة (  ﴾ بِم

مقصورة علـى النصـح   _ صلى اهللا عليه وسلم _ فالدعوة من الرسول ،  )   ١٢٥: آية
 .واإلرشاد باللني ، وحماورم بأسلوب لني للفوز بقلوم، واستمالتهم لإلسالم 

                                                
 .١١٧هـ ، ص١٤٢٥سالمية مصادرها وتطبيقاا ، الرياض ، مكتبة الرشيد التربية اإل: عطية ، عماد حممد  -٤٤٨
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أن يعرض عنـهم وال يتـبعهم يف   _ اهللا عليه وسلم  صلى_ وقد أمر اهللا تعاىل نبيه 
﴿ أُولَـئك الَّذين يعلَم اللّه ما في قُلُـوبِهِم  : شيء ، وليوجه هلم النصح وفقط ، فقال تعاىل 

 .)  ٦٣: النساء ، آية : سورة (  فَأَعرِض عنهم وعظْهم وقُل لَّهم في أَنفُِسهِم قَوالً بليغاً ﴾
أسلوب املوعظة مع أصحابه ، فعن عبد _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد اتبع الرسول 

يتخولُنا بِالْموعظَة في الْأَيـامِ  _ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _ كَانَ النبِي : " اهللا ابن مسعود قال 
 . ٤٤٩" كَراهة السآمة علَينا 

اضِ بنِ سن العربةَ وعقَالَ  –رضي اهللا عنه  -اري : ولُ اللَّهسا رلَّى بِنص _ لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيا _ عهنم جِلَتوونُ ، ويا الْعهنم فَتةً ذَريغلظَةً بعوا مظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب مٍ ثُموي ذَات

: " سولَ اللَّه، كَأَنَّ هذه موعظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ ، فَقَالَ يا ر: الْقُلُوب ، فَقَالَ قَائلٌ 
ي فَسدعب كُمنم شعي نم ها ، فَإِنيشبا حدبإِنْ عو ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت يكُمى أُوصري

لَيا ، فَعريلَافًا كَثتا اخهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمت ، ينداشالر نييدهلَفَاِء الْمالْخ ةنسي وتنبِس كُم
 ٤٥٠ "بِالنواجِذ ، وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ 

 :أنواع املوعظة  
 :وعظ تعليم ، ووعظ تأديب : ظة على نوعنيإن املوع 

 :وعظ التعليم  -النوع األول 
وذلك ببيان عقائد التوحيد وبيان األحكام الشرعية اخلمسة من الواجب ، واحلزم (   

، واملسنون، واملكروه ، واملباح ، ويراعى يف ذلك كله ما يناسب كل طبقة ، واحلث علـى  
 .يها التمسك ا والتحذير من التهاون ف

 :وعظ التأديب  -النوع الثاين 
كاحللم ، واألناة ، والشجاعة ، والوفـاء ،  : وهذا يكون لتجديد األخالق احلسنة   

وبيان أثارمها ومنافعها يف اتمع ، واحلث على التخلق ا والتزامهـا ،  … والصرب، والكرم

                                                
 . ٢٤/ ١،  ٦٨ رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،،صحيح البخاري،  البخاري ٤٤٩
 .١/١٧٠١، ٤٦٠٧ رقم احلديث  ،مصدر سابق   ،سنن الترمذي  ، الترمذي ٤٥٠
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اجلزع ، واحلبـيس ،  كالغضب ، والعجلة ، والقدر ، و: وتعريف وحتديد األخالق السيئة 
 .٤٥١)والتحذير منها عن طريق الترغيب والترهيب … والبخل، 

 :أركان املوعظة   
ختتلف املوعظة أسلوباً وحمتوى حبسب حال املوعوظ ، مث يظهر تأثريهـا حبسـب     

لذا فهي تنقسم إىل ثالثـة  ، إخالص الواعظ وفهمه ملن يرشده ، وبراعته الوعظية والعلمية 
 : أركان هي 

وهو املترجم حملتويات املوعظة صوتاً ولفظاً وخطـاً، وبقـدر علمـه    : الواعظ  –أوالً     
صـلى  _ وقد كان النيب ، يكون أثر املوعظة  : وبراعته يف اإللقاء، واختيار الوقت واملوقف 

 ﴿ فَبِما رحمة: مثاالً رائعاً ، وقدوة سامية يف مجيع اجلوانب ، قال تعاىل _ اهللا عليه وسلم 
هم من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَ

 ﴾ نيكِّلـوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشآل : سـورة   و
  .  ١٥٩: آية ، عمران

خيتلف الناس اختالفاً كبرياً من حيث رقة قلوم ، ومعاندم للحق ،  :املوعوظ  –ثانياً     
ومن حيث علمهم ، وجهلهم باألمور الشرعية ، ولكي تنجح موعظة املريب وتؤثر يف 

 . قلب من يعظه ، ال بد وأن يكون عارفاً حلالة املتريب النفسية
لكي تكون املوعظة مثمرة ، ال بد من توافر عدة شروط عند املـربني  :  وعظةامل –ثالثاً    

استخدام األسلوب الرقيق الذي : وقت توجيه املوعظة للمتربني واملتعلمني ، ومن بني ذلك 
يستميل قلوب الناشئني أثناء النصيحة ، ومنها  أن تقترن املوعظة بالشعور باحملبة والعطـف  

 . لحة املتعلمني عليهم ، واحلرص على مص
وترى الباحثة  أن يف أسلوب املوعظة احلسنة جماالً كبرياً للمعلمني يف تنشئة طالـم  
على ما فيه خريهم وصالحهم ، وتوجيههم إىل ما فيه رقي جمتمعهم وأمتهم ، ومن املفيد أن 

ذكاء يبتعد املعلمون يف نصحهم وعظام عن أسلوب األوامر والنواهي ، وعليهم استخدام ال

                                                
ىل، الناشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف، القحطاين، سعيد بن علي بن وهف، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعا ٤٥١

 ،  ١١٥-١١٤، ص ٢هـ، ج١٤٢٣السعودية، 
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واللباقة يف النصح واإلرشاد حىت ال ينفِّروا املتعلمني ، ومن املفيد كذلك أن يدرك املعلمـون  
أن املوعظة وحدها ال تكفي يف التربية، إذا مل يكن جبانبها القدوة احلسنة ؛ لذا كان تأثريمها 

ـ   واعظ معاً يف النفس أعمق وأبلغ وأبقى ، وهذا هو اهلدف من هذه الكثرة الكثرية مـن امل
 .املوجودة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة 

فاملوعظة احلسنة من األساليب الناجحة يف إصالح اتمع وتوجيهـه وتصـويب   ( 
باألسلوب احملبب والوجه املقبول ، فيستعمل التبشـري والوعـد   : سلوكه بشرط أن تكون 

ع النفوس املعرضة املدبرة مع مالحظة باخلري مع النفوس املقبلة ، ويستعمل اإلنذار والوعيد م
 .٤٥٢)ضرورة الصرب وصدق احلديث 

صـلى  _ لذلك جند الناس كاملفطورين عليه ، وهكذا كان النيب : " يقول ابن القيم 
 -عليه السـالم   -خياطب رؤساء العشائر والقبائل ، وتأمل امتثال موسى _ اهللا عليه وسلم 

" لك إىل أن تزكى ، وأهديك إىل ربك فتخشى  فقل هل: " مبا أمر به وكيف قال لفرعون 
، فأخرج الكالم معه خمرج السؤال والعرض ، ال   ) ١٩   -١٨: النازعات ، آية :سورة ( 

، فنسب الفعل إليه هو، )  إىل أن أزكيك ( ، ومل يقل )إىل أن تزكى: ( خمرج األمر، فقال 
وأهـديك إىل  : (والنماء ، مث قال وذكر لفظ التزكي دون غريه ؛ ملا فيه من الربكة واخلري 

 -، الذي خلقه ، ورزقه ، ورباه بنعمه صغرياً ويافعاً وكبرياً ، وكذلك قول إبراهيم ) ربك
، فابتدأ " يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً : " ألبيه  –عليه السالم 

مث أخرج الكالم معه خمرج السؤال ،  خطابه بذكر أبوته الدالة على توقريه ، ومل يسم بامسه ،
 .، ومل يقل ال تعبد "  مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً : " فقال 

وكذلك سائر خطاب األنبياء ألمتهم يف القرآن الكرمي إذا تأملته وجدته ألني خطاب 
يها الناس اعبـدوا  يا أَ" وألطفه ، بل خطاب اهللا لعباده ألطف خطاب وألينه ، كقوله تعاىل 

، )  ٢١:البقـرة ، آيـة   : سورة ( "  ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
 .٤٥٣"ونظريه كثري

                                                
 . ١٨٣ص، م ١٩٨٠، مكتبة املعارف، الرياض، األعالم  يف ضوء اإلسالم ، عمارة ، جنيب  ٤٥٢
الكتب العلمية  دار، بريوت ، حتقيق أمحد عبد السالم ، بدائع الفوائد ، أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر ، ابن القيم  ٤٥٣

 . ١٠٦ص، هـ ١٤٠٤، 
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 :طرق وأساليب املوعظة  
 :وقد خلص الشيخ حممد أبو الفتح البيانوين طرق وأساليب املوعظة يف 

البقرة ، : سورة ( " وقولوا للناس حسناً "  –اللطيف اللني قال تعاىل  القول الصريح( -
 ) . ٨٣آية 

 .التعريض والكناية املؤدية والتورية  -
 .اإلشارة اللطيفة املقبولة  -
 .القصة واخلطابة املؤثرة  -
 .التذكري بالنعم املستوجبة للشكر  -
 .املدح والذم  -
 .الترغيب والترهيب  -
 .صر والتمكني الوعد بالن -
 .التحمل والصرب  -
 ).  ٤٥٤ضرب األمثال والتشبيهات -

 : أمهية أسلوب التربية باملوعظة   

نظراً ألمهية أسلوب التربية باملوعظة اختذ اهللا منه وسيلة تعليميـة ، وتذكرييـة ،   ( 
وتبشريية ، لكل الناس مع التصنيف املناسب لكل موقف ، ومن استعرض صفحات القرآن 

، وفهم معاين اآليات القرآنية جيد ظاهرة األسلوب الوعظي حقيقة ملموسة يف كـثري   الكرمي
من آياته ، فقد تكون املوعظة تعليمية يف وقت دعوة الناس ملا يعينهم ، ويبعدهم عن مصارع 

ومل يتعلموا : السوء اليت ال يعلموا ، وقد تكون تذكريية لضرب األمثلة لقوم كانوا أمثالنا 
وا فأخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر، وقد تكون تبشريية لطالب العلم والشـهداء يف  ومل يتعظ

 . )٤٥٥() سبيل اهللا ، وقد تكون بقصد احلث على اتباع سبيل الرشاد
وقد أكد القرآن أمهية أسلوب التربية باملوعظة ؛ وذلك بتكرار استخدامه هلا يف أكثر من     

                                                
 . ٢٥٩، هـ ١٤١٥، مؤسسة رسالة ، بريوت ، ٣ط، املدخل إىل علم الدعوة ، حممد أبو الفتح ، البيانوين  ٤٥٤
التربية اإلسالمية من املفهوم إىل التطبيق ضرورة إنسانية ، الرياض ، مكتبة الرشد ، : الرديين ، فاطمة محد  -٤٥٥

 . ٢٣٥، ص. هـ١٤٢٦
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وقوة تأثريه الكبري على اآلخرين ، إذا وجدت هلـا  موطن مبا يلفت االنتباه هلذا األسلوب ، 
 . نفسية صافية ، وقلباً واعياً 

ونظراً لكثرة اآليات الدالة على استخدام أسلوب التربية باملوعظة ، ميكننـا التأكيـد بـأن    
أسلوب التربية باملوعظة احلسنة من أهم األساليب اليت يسلكها القرآن الكرمي يف نصـائحه  

 . أساليب متنوعة هلا إحياءاا املؤثرةومواعظه ، وهي 
أن املربني مجيعاً لو سلكوا هذه األساليب اليت انتهجها القرآن : ومن البديهي القول 

الكرمي يف تأديب أوالدهم ، وذيب فلذات أكبادهم ال شك أم سوف ينشـئون علـى   
 .يترهم اهللا أعماهلمو لن التربية الفاضلة ، واألخالق احلميدة ، والوعي اإلسالمي الكامل 

وكل آيات القرآن الكرمي اليت تشتمل على مواعظ ونصائح تفيد يف تربيـة الفـرد   
كلها مواعظ وتوجيهـات  _ صلى اهللا عليه وسلم _ واتمع ، وكذلك أحاديث املصطفى 

تربوية، حيث تشري إىل أمهية استخدام هذا األسلوب ؛ للتأثري على اآلخرين ، وإرشـادهم  
 :"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال -رضي اهللا عنه -لدينية ، فعن متيم الداري ملصاحلهم ا

 هِمتامعو نيملسالْم ةمأَئلو هولسرلو ابِهتكلو لَّهقَالَ ل نما لةُ قُلْنيحصالن ين٤٥٦("الد( . 
لوب الوعظي، وورودها هي شكل من أشكال األس: والنصيحة الواردة يف احلديث 

 . يف احلديث له داللة ضمنية على أمهية وفاعلية هذا األسلوب يف التأثري على اآلخرين
ومن املعلوم أن قلوب الناس ختتلف يف مدى التأثر ، فهناك قلوب سوية تتأثر بأقل  " 

أسلوب وبأي أسلوب تربوي ، كما أن هناك قلوباً قاسية ال يلينها وال ينفع معها غـري  
، قـال  _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ املواعظ املوجودة يف القرآن الكرمي ، ويف سنة النيب 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتـه  : " تعاىل يف قوة تأثري القرآن الكرمي على اجلماد 
، فلو كان الناس يف قسوة القلوب وصالبتها كاجلبـال  " خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا 

ت بأسلوب القرآن الكرمي ، فإن مواعظ القرآن أعظم مـواعظ علـى   الرواسي ، لتأثر

                                                
  ١/٧٦١، ٩٥، مرجع سابق، حديث صحيح مسلم ، نيسابوريال -٤٥٦
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اإلطالق ، وأوامره ونواهيه حمتوية على احلكَم واملصاحل املقرونة ا ، وهي من أسـهل  
  )٤٥٧(" شئ على النفوس

  :النتائج التربوية املستفادة من أسلوب الوعظ بعض
يعتمـد الـوعظ مـن    :( إذ يقولوقد استخلص الشيخ عبد الرمحن النحالوي نتائج تربوية 

 :الناحية النفسية والتربوية على أمور أمهها
إيقاظ عواطف ربانية قد ربيت يف نفس الناشئني بطريق احلوار أو العمل واملمارسـة أو  -١

 . غري ذلك
االعتماد على التفكري الرباين السليم الذي كان املوعوظ قد رىب عليه وهو التصور السليم -٢

واآلخرة، ودور اإلنسان أو وظيفته يف هذا الكون ونعم اهللا وأنه خلق الكـون  للحياة الدنيا 
 .واملوت واحلياة

االعتماد على اجلماعة املؤمنة فاتمع الصاحل يوجد جواً يكون فيه الوعظ أشد تأثرياً -٣
﴿ إِنَّ : وأبلغ يف النفوس، لذلك جاءت معظم املواعظ القرآنية ، بصيغة اجلماعة كقوله تعاىل

إِنَّ اللّه اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ 
 ..)  ٥٨: النساء ، آية : سورة ( نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعاً بصرياً ﴾ 

وهو من األهداف الكربى للتربية اإلسالمية ، وبتحقيقه يسمو تزكية النفس وتطهريها -٤
 .٤٥٨)اتمع ويبتعد عن املنكرات وعن الفحشاء 

 –رضـي اهللا عنـها    –بعض صور من استخدام أسلوب املوعظة يف حياة أم املـؤمنني   
 :الدعوية 

لقد ذكرت الباحثة أن للموعظة طرقاً وأساليباً متنوعة ، وال تقتصر املوعظـة علـى   
اخلطب الرنانة أو املؤلفات املطولة ، بل املوعظة تطلق على كل كلمة دلت إىل خري وحثت 

بعض أساليب املوعظة وطرقها يف حياا ، فقد ثبتت  -رضي اهللا عنها  -عليه ، وقد طبقت 
كـال واهللا ال  : "بالقول اللطيف واللني ،حيث قالت له_ صلى اهللا عليه وسلم _ قلب النيب 

-رضـي اهللا عنـها    -، وقامت ) صحيح البخاري ( "..بداً إنك لتصل الرحمخيزيك اهللا أ
                                                

هــ  ١٤٢٤،دار ابن حزم، عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،بريوت، السعدي -٤٥٧
 . ٨١٦ص

 . ٢٨٥-٢٨٤أصول التربية ، مرجع سابق ، ص ،  النحالوي  ٤٥٨



 ٢٠٢

وأكدت له بالوعد والنصر والتمكني كمـا يف  _ صلى اهللا عليه وسلم _ كذلك مبدح النيب 
 .عباراا السابقة 

كذلك يف صربها الذي ضربت به أعظم مثل وذكرى للمؤمنني ، وذلك يف مواقفها 
وقد مت ذكرها يف الفصل السـابق يف مضـمون   _  عليه وسلم صلى اهللا_املعروفة مع النيب 

 :الصرب ، وتلخيصها يف اآليت
على حتمل مشاق الدعوة ، بتخفيفهـا عـن   _ صلى اهللا عليه وسلم _ تصبري النيب  -

 .كل ما يلقاه من أذى _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 
 .صربها على قضاء اهللا يف وفاة أبنائها -
 .ء اهللا يف طالق ابنتاهاصربها على قضا -
 .صربها على املعاهدة الظاملة يف حصار الشعب -
 .عند هجرا -رضي اهللا عنها  –صربها على فراق ابنتها رقية  -



 ٢٠٣

 :الترغيب والترهيب  -الطريقة التربوية الثالثة 

يعد هذا األسلوب أحد أساليب التربية الوقائية اإلسالمية ، ذلك أن اخلـالق جلـت   "
_ صلى اهللا عليه وسلم_ حني خلق هذه النفس ، أنزل لتربيتها يف كتابه وسنة نبيه  قدرته ،

هذا األسلوب األمثل الذي يتعامل مع هذه النفس املفطورة على السعادة البالغـة ، حـني   
تقطف مثرة عملها ، وجتين ثواب جهدها ، ومفطورة أيضاً على اخلوف والفزع ممـا يهـدر   

 . )٤٥٩"(  عاجل أمرها أو آجلهجهدها ، أو يقلق راحتها يف
إن ذلك األسلوب يتماشى مع الطبيعة البشرية ، فال يستطيع املريب أن يستغين عنه يف 
كل زمان ومكان ، إذ ال ميكن أن جتدي التربية وحتقق أهدافها ما مل يعرف الطفل أو املتعلم 

وكه الذي ينتهجه ، أن هناك نتائجاً مسرة ومبهجة أو مؤملة ، وراء عمله الذي يؤديه ، وسل
فإن عمل خرياً نال السرور واحلالوة ، وإن عمل شراً ذاق األمل واملرارة ، مما يدفع اإلنسـان  

 . أن جيود عمله وحيسنه ملعرفته مبا يترتب عليه من منفعة أو ضرر 
كل ذلك جيعل املتعلم يف وعي وإدراك ملا يقوم به من أعمال وأفعال ، ويكون حماسباً 

ن حياسب من قبل اآلخرين ، من مث يتضح لنا أن هذا األسلوب التربوي يتكون لنفسه قبل أ
 . بتكامل شقي الترغيب والترهيب 

 :مفهوم الترغيب والترهيب 
مأخوذ من رغب يرغب رغبةً ، إذا حرص على الشئ وطمع فيه : معىن الترغيب يف اللغة  

مبعىن رغّبه وأعطاه ما رغب، قال : ورغبين السؤال والطمع ، وأرغبين يف الشيء : ، والرغْبة 
 :ساعدة بن جؤية 

 . وإين وإن رغّبتين غري فاعل    لقلت لدهري إنه هو غزويت                      
 : الكثري واجلمع الرغائب، قال النمر بن تولب: والرغيبة من العطاء

 .)٤٦٠(ئب فارغبوإىل الذي يعطي الرغا ومىت تصبك خصاصة فارج الغىن             

                                                
   . ٢٦٤ابق، صاحلدري ، التربية الوقائية يف اإلسالم، مرجع س  - ٤٥٩
   . ٤٢٢، ص١ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق سابق، ج  - ٤٦٠



 ٢٠٤

 . )٤٦١("األمر املرغوب فيه ، والعطاء الكثري: والرغيبة : "وقال الفريوز أبادي
" مثلـه  رغبت يف الشيء إذا أردته ، رغبة ورغَبا بالتحريك ، وارتغبت فيه: "وقال اجلوهري

)٤٦٢( . 
 : معىن الترغيب يف االصطالح    
 .   )٤٦٣"(ور، وترك خالفه هو التشويق للحمل على فعل، أو اعتقاد، أو تص:" قيل 

رهب بالكسـر ، يرهـب   : " ذكر ابن منظور يف لسان العرب : مفهوم الترهيب يف اللغة 
بههبه واسترهبه : ورب غريه إذا توعده وأرهبه ورههر٤٦٤("أخافه وأفزعه: أي خافه، وت(. 

 . )٤٦٥("أي خفته: رهبت الشيء رهباً ورهبة : قال الليث :" وقال األزهري 
يـدل علـى خـوف ،    : رهب ، الراء واهلاء والباء ، أصالن ، أحدمها : "وقال ابن فارس

 . )٤٦٦(يدل  على دقة وخفّة : واآلخر
  :معىن الترهيب يف اصطالح التربويني 

 . )٤٦٧(" هو التخويف للحمل على ترك فعل أو اعتقاد، أو تصور:" وقيل
ب والترهيب جيمع بـني التعـاريف   وقد وضع الشيخ عبد الرمحن النحالوي تعريف للترغي

فالترغيب وعد يصحبه حتبيب وإغراء مبصلحة أو لذة أو متعة أجلـه مؤكـده،   :" السابقة 
خريه، خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صاحل أو االمتناع عن لذة ضارة أو عمـل  

 .سيء ، ابتغاء مرضاة اهللا ، وذلك رمحة من اهللا لعباده 

                                                
 .٧٤، ص١الفريوز أبادي ، القاموس احمليط ، ج  -٤٦١
 . ١٣٧، ص١ج، اجلوهري، الصحاح ، مصدر سابق  -٤٦٢
 . ٢٠٨، صهـ ١٤٠٠معامل يف التربية ، الكويت ، مكتبة املنار اإلسالمية ، : النشمي ، عجيل جاسم   -٤٦٣
 .٤٣٦، ص١ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق ، ج  -٤٦٤
الدار املصرية للتاليف ، القاهرة ، ايب منصور حممد بن امحد، ذيب اللغة،حتقيق عبد الكرمي العزباوي، األزهري  -٤٦٥

 . ٢٩٠، ص٦ت، ج.والترمجة د
 .٤٤٧، ص٢ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق  ج  -٤٦٦
 . ٢٠٨مرجع سابق، ص،التربية معامل يف النشمي،   -٤٦٧
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بعقوبة تترتب على اقتراف إمث أو ذنب مما ى اهللا عنه ، أو على  الترهيب وعيد وديد
التهاون يف أداء فريضة مما أمر اهللا به ، أو هو ديد من اهللا يقصد به ختويف عباده أو إظهار 
صفة من صفات اجلربوت والعظمة اإلهلية ليكونوا دائماً على حذر من ارتكاب اهلفوات 

                 ٤٦٨" واملعاصي
  
وقد اتبع القران الكرمي اسلوب الترغيب فبني ما اعد للمؤمنني يف الدنيا من االستخالف يف 

﴿وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات : األرض ومتكني وبسط األمن ، قال تعاىل 
ـ لَ ضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسى ي

  ـكذَل ـدعب ن كَفَرمئاً ويرِكُونَ بِي ششنِي ال يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو ملَه 
ورغب فيما عند اهللا يف اآلخرة من  .)  ٥٥: النور ، آية : سورة (  أُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴾فَ

﴿والَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات الَ نكَلِّف نفْسـاً إِالَّ  :النعيم واخللود فيه،حيث قال تعاىل
ونزعنا ما في صدورِهم من غـلٍّ   }٤٢{ها خالدونَ وسعها أُولَـئك أَصحاب الْجنة هم في

 تجرِي من تحتهِم اَألنهار وقَالُواْ الْحمد للّه الَّذي هدانا لهـذَا وما كُنا لنهتـدي لَـوال أَنْ  
أَن تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُـونَ   هدانا اللّه لَقَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحق ونودواْ

                                                              ٤٣: األعـــــــــراف ، آيـــــــــة : ســـــــــورة  ﴾
               

وكذلك اتبع القرآن الكرمي أسلوب الترهيب ، فوعد املخالفني بالعذاب يف الـدنيا  
كتاب فُصلَت آياته قُرآناً  }٢{ترتِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ  }١{﴿ حم :ال تعاىل واآلخرة، ق

وقَالُوا قُلُوبنا  }٤{بشرياً ونذيراً فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم ال يسمعونَ  }٣{عربِياً لِّقَومٍ يعلَمونَ 
ونعدا تمم ةني أَكلُونَ فاما عنلْ إِنمفَاع ابجح نِكيبا ونِنين بمو قْرا وي آذَانِنفو ه٥{ا إِلَي{ 

 رفغـتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمـلٌ  قُلْ إِنيوو وه
نيرِكش٦{ لِّلْم{  َونركَاف مه ةرم بِالْآخهكَاةَ وونَ الزتؤلَا ي ينالَّذ}ـوا    }٧نآم ينإِنَّ الَّـذ

 وننمم رغَي رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعـي   }٨{وف ضالْأَر لَقي خونَ بِالَّذكْفُرلَت كُمنقُلْ أَئ
لُونَ لَهعجتنِ ويموي  نيالَمالْع بر كاداً ذَلا  }٩{أَنديهف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجو

 نيلائاء لِّلسوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدـانٌ   }١٠{وخد يهاء ومى إِلَى السوتاس ثُم

                                                
 .٢٨٧أصول التربية ،مرجع سابق، ص،   النحالوي  ٤٦٨



 ٢٠٦

ضِ الْأَرلا وفَقَالَ لَه نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويي  }١١{ئْتف اتاومس عبس ناهفَقَض
الْع يرقْدت كفْظاً ذَلحو ابِيحصا بِميناء الدما السنيزا وهراء أَممي كُلِّ سى فحأَونِ ويموزِيـزِ  ي

: سـورة  ( عرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَمـود ﴾  فَإِنْ أَ }١٢{الْعليمِ 
 ..)  ١٣-١: فصلت ، اآليات 

﴿ ويوم يحشر : ومن النماذج القرآنية اليت عاجلت الترهيب مع الكافرين قوله تعاىل
إِذَا ما جاؤوهـا شـهِد علَـيهِم سـمعهم      حتى }١٩{أَعداء اللَّه إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ 

وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينـا قَـالُوا    }٢٠{وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ 
ومـا كُنـتم    }٢١{يه ترجعونَ أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم أَولَ مرة وإِلَ

لَا ي أَنَّ اللَّه منتن ظَنلَكو كُملُودلَا جو كُمارصال أَبو كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يرتتست  لَـمع
داكُـم فَأَصـبحتم مـن    وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِـربكُم أَر  }٢٢{كَثرياً مما تعملُونَ

رِيناس٢٣{الْخ{﴾ بِنيتعالْم نم ما هوا فَمبتعتسإِن يو مى لَّهثْوم اروا فَالنبِرصسورة (فَإِن ي :
 .)  ٢٤-١٩:فصلت، آيات

استخدم أسلوب الترغيب والترهيـب  _ صلى اهللا عليه وسلم _ كما أن رسول اهللا 
 عز وجل ، وكتب السنة مليئة باألمثلة النبوية ، ومل يقتصر علـى جانـب   يف دعوته إىل اهللا

 .واحد بل مشل كل شيء من العقائد ، والعبادات ، واألخالق ، واملعامالت 
يف التكاتف بـني املسـلمني   _ صلى اهللا عليه وسلم _ ومن األمثلة على ذلك قوله 

يظْلمه ولَا يسلمه ومن كَانَ في حاجة أَخيه كَـانَ   الْمسلم أَخو الْمسلمِ لَا: " والترغيب فيه
 هتاجي حف من النفاق ، حيث يقول _ صلى اهللا عليه وسلم _ ، وترهيبه ٤٦٩" اللَّه : " عبأَر
منافقًا، وإِنْ كَانت خصلَةٌ منهن فيه كَانت فيه خصلَةٌ من النفَـاقِ حتـى    من كُن فيه كَانَ

  .٤٧٠" من إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، وإذَا خاصم فَجر، وإِذَا عاهد غَدر: يدعها
 :مميزات طريقة الترغيب والترهيب التربوية   

وذكر الشيخ عبد الرمحن النحالوي من مميزات الترغيب والترهيب القرآين والنبوي 
 (:مايلي 

                                                
 . ١/٦٨٠،  ٦٩٥١رقم احلديث  ،مصدر سابق  ،صحيح البخاري،  البخاري٤٦٩
 .١/١٩،  ٣٤ رقم احلديث  ، مصدر سابق  ،صحيح البخاري،  البخاري٤٧٠



 ٠٧

يعتمد الترغيب والترهيب القرآين والنبوي على اإلقناع والربهان ، فليس من آية فيهـا  -١
ترغيب أو ترهيب بأمرين من أمور اآلخرة إال وهلا عالقة ، أو فيها إشارة إىل اإلميان بـاهللا  

 .اآلخر ، أو فيها توجيه خطاب إىل املؤمنني  واليوم
وهذا معناه تربوياً أن نبدأ بغرس اإلميان والعقيدة الصحيحة يف نفـوس الناشـئني ؛   
ليتسىن لنا أن نرغبهم باجلنة ، ونرهبهم من عذاب اهللا ؛ وليكون هلذا الترغيب والترهيب مثرة 

 .عملية سلوكية 
ية ، حيث يكون الترغيب والترهيب القـرآين  ويذكر الشيخ النحالوي امليزة الثان_٢

والنبوي مصحوباً بتصور فين رائع ؛ لنعيم اجلنة ، أو لعذاب جهنم بأسلوب واضح يفهمـه  
 .مجيع الناس 

لذلك جيب على املريب أن يستخدم الصور ، واملعاين القرآنية والنبويـة يف عرضـه   
 .لعقاب اهللا وثوابه ، وتقريبها إىل إفهام الناشئني 

يعتمد الترغيب والترهيـب  :ويذكر الشيخ النحالوي امليزة الثالثة ، حيث يقول _٣  
القرآين والنبوي على إثارة االنفعاالت ، وتربية العواطف الربانية ، كعاطفة اخلوف من اهللا ، 
والتذلل واخلضوع هللا عز وجل ، واالنقياد له بالعبادة ، وعاطفة احملبة ؛ ألن اإلنسان فطـر  

إىل أن حيب ويكون حمبوبا، وعاطفة الرجاء وهو الطمع يف رمحة اهللا واألمـل يف  على امليل 
 . ثوابه 

ويذكر الشيخ النحالوي امليزة الرابعة ، حيث بين أن التربية بالترغيب والترهيب _٤
تعتمد على ضبط االنفعاالت والعواطف واملوازنة بينهما ، فال جيوز أن يطغى اخلوف علـى  

﴿ :فيقنط املذنب من عفو اهللا ورمحته ، وقد ى اهللا عن هذا عباده بقولـه  األمل والرجاء ، 
الذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحن رطُوا مقْنلَا ت لَى أَنفُِسهِمفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عيعاً قُلْ يمج وب

﴾يمحالر فُورالْغ وه ه٥٣: آية الزمر،: سورة (إِن( .. 
وكذلك ال ينبغي أن يطغى الفرح بزوال الشدة ، فينسى اإلنسان عقاب اهللا وقدرته   

بل ينبغي أن ، ، وجيعله فخوراً بنفسه مقتدراً حبوله وقوته ، مما يدعوه إىل العودة إىل املعاصي 
 وعن:  _ صلى اهللا عليه وسلم _ يقول الرسول   ٤٧١ )جيمع اإلنسان بني اخلوف والرجاء

                                                
 .٢٩٥-٢٨٧ص ، مرجع سابق ، أصول التربية،  النحالوي  ٤٧١



 ٢٠٨

لَـو يعلَـم    ": قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة 
 اللَّه دنا عم رالْكَاف لَمعي لَوو دأَح هتنبِج عا طَمم ةقُوبالْع نم اللَّه دنا عم نمؤالْم  ـةمحالر نم

 .رواه مسلم " حدما قَنطَ من جنته أَ
 : اآلثار التربوية ألسلوب الترغيب والترهيب 

لقد ثبتت لدى التربويني منذ القدم اآلثار اإلجيابية ألسلويب الترغيـب والترهيـب ،   
وكلما وفق املريب إىل حسن اختيار األسلوب التربوي ترغيباً كان أو ترهيباً ، كلما كانـت  

ورود : ة اإلسالمية ، والذي يزيد املسلم ثقة بذلك هوآثاره التربوية أكرب يف تربية الشخصي
؛ ذلك أن الذي خلق _ صلى اهللا عليه وسلم _ هذا األسلوب يف كتاب اهللا ، وسنة رسوله 

اإلنسان هو الذي شرع لتربيته أسلوب الترغيب والترهيب ، وقرن بينهما يف كتابه الكرمي يف 
رجاء فيما عند اهللا من الثواب العاجـل أو  مواطن كثرية ؛ ألن الترغيب يفتح للنفس باب ال

اآلجل أو كالمها ، والترهيب يقطع على النفس طريقها إىل الشر حينما تعلم مبا أعده اهللا هلا 
 . من العقوبة العاجلة أو اآلجلة أو كالمها 

من مث ال ميكن للمريب أن يكتفي بأسلوب الترغيب دون الترهيب خـالل العمليـة   
يه أن يوجههما توجيهاً سديداً إذا دعت إليـه الضـرورة يف العمليـة    التربوية ، ولكن عل

التعليمية، فعندما جيد املعلم أن الترغيب سيكون فعاالً معه يف معاجلة تربوية ؛ لزمه اتباعـه ،  
وسيحصل من خالله على أعلى النتائج ، أما إذا كان املتعلم ممن تغلب عليه شهواته ومطامعه 

ب ، ولزم على املعلم استبداله بأسلوب الترهيب ، واستخدامه بالقدر مل ينفعه أسلوب الترغي
 .الذي حيقق العملية التربوية بنجاح 

إن هلذا األسلوب التربوي أثره الواضح يف صياغة شخصية املسلم ، صياغة متزنـة ،  
 .حترك يف نفسه مكامن اخلري ، وحتميه من التردي يف حيل الشيطان وأالعيبه 

 : التربوية  ومن هذه اآلثار
غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف قلب اإلنسان ، واليت تثمر بدورها اسـتقامة  (   -١

 . يف كل جانب من جوانب احلياة  -طاملا أنه عاهدها مباء االقتناع واالمتثال –حسنة 
صياغة الشخصية اإلسالمية صياغة تقوم على املوازنة بني جناحي اخلوف والرجـاء،    -٢



 ٢٠٩

ركنا السري إىل اهللا تعاىل عرب هذه الرحلة الطويلة اليت يقطعها اإلنسـان إىل   الذي مها
 . الدار اآلخرة 

تربية العواطف الربانية اليت خلقها اهللا يف هذه النفس ، كعاطفة احلـب ، واخلـوف،     -٣
 . والرجاء، واخلشوع 

بني مقارفة وارتكاب ما إثارة احلوافز الذاتية ، اليت تكون سداً منيعاً حيول بني العبد و  -٤
إن الـذين  ﴿: ، قال تعـاىل   )٤٧٢(حرم اهللا عليه ، سواء كان ذلك يف اجلالء أو اخلفاء 

  .    ١٢: سورة امللك  ، آية  ﴾خيشون رم بالغيب هلم مغفرة وأجر كبري
 :عوامل جناح الترغيب والترهيب يف األسلوب التربوي 
عده وتدفعه لألمام ، ونظراً لنجـاح  إن جناح أي عمل تربوي يعتمد على عوامل تسا

أسلوب الترغيب والترهيب يف العملية التربوية ، فال بد من وجود عدة عوامل تساعده على 
 : هذا التقدم وتبلغه هلدفه املنشود ، وهذه العوامل هي 

إن قوة الترغيب والترهيب تتأثر مـن حيـث فعاليتـها    : مصدر الترغيب والترهيب " -١
د منه ذلك ، واملنبع الذي استقى منه الترغيب والترهيب ؛ فـاألب  باملصدر الذي ور

احلازم ، سيكون لترغيبه وترهيبه أثر على نفسية املتريب ، بعكـس األب العطـوف   
 .وهكذا 

من أبرز عوامـل إجنـاح الترغيـب    : مراعاة الترغيب والترهيب حلاجات اإلنسان   -٢
الترغيب ال يليب رغبة ومطالب املتريب والترهيب مراعاته حلاجات اإلنسان ، فإذا كان 

وبالتايل يكون ضعيف التأثري ، وكذلك الترهيـب إذا  ، فإنه ال يأبه به وال يلتفت إليه
 )٤٧٣(" كان أقل يف مردوده مما نهي عنه ، أو أُمر به ، فقد ال يكون له التأثري الفعال

. 
وتعديل السلوك ، بل  وكذا أن يعلم املريب أن العقاب املعتدل مشروع من أجل التعلم(

هو من األساليب التربوية الطبيعية اليت ال يكاد يستغين عنها املعلم ، وال يمكـن أن جتـدي   
                                                

 . هـ١٤١٨،  ٢٨٢ي ،  التربية الوقائية ، مرجع سابق ، صاحلدر -٤٧٢
 . ٣٩٤ -٣٩٣املشكالت األسرية ، مرجع سابق ، ص، احلازمي -٤٧٣



 ٢١٠

من : التربية ما مل يعرف املتعلم أن هناك ثواباً وعقاباً من وراء عمله وسلوكه ، ولذلك قيل 
 .) ٤٧٤)( أَمن العقوبة أساء األدب

رضـي اهللا   -والترهيب عند أم املؤمنني خدجية  صور من استخدام أسلوب الترغيب   
 : -عنها 

أول أمهات املؤمنني مكانـا ومكانـة ،    -رضي اهللا عنها  -هذه أم املؤمنني خدجية 
تسطر أروع األمثلة يف إبراز أسلوب الترغيب والترهيب يف التربية ، وال أدل على أسلوب أم 

إدخاهلا إىل ديـن اإلسـالم بناـا    : من يف التربية ،  -رضي اهللا عنها  -املؤمنني خدجية 
الطاهرات ، فال أحد يشك يف مدى األثر الذي تغرسه األم يف بناا ، فهذه زينب ورقية وأم 

سيدة نساء العاملني ، فهذه التربيـة   –رضي اهللا عنها  –وفاطمة  -رضي اهللا عنهن –كلثوم 
د وأقوى دليل على جناح أم الصاحلة من األم الصاحلة أخرجت مثل أولئك ، وهي أعظم شاه

 .يف تربيتها ودعوا  -رضي اهللا عنها  -املؤمنني 

                                                
، الرياض ، مكتبة التربية اإلسالمية، مفهومها، مصادرها واصوهلا وتطبيقاا ومربوها، : العقيل ، عبداهللا عقيل  -٤٧٤

  .١٦٩، ص.هـ١٤٢٧الرشد ، 
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 :طريقة القصة  -:الطريقة التربوية الرابعة 
إن ألسلوب التعليم من خالل القصة آثاراً تربوية نفسية بليغة ؛ ذلك ألن التعلـيم  (  

ام ، ويـربطهم  بالقصص يشوق املتعلمني ، ويشد انتباههم ، ويؤثر يف عواطفهم ووجـد 
نفسياً باملواقف اليت يواجهوا ؛ فيسعدوا لسعادا وحيزنوا حلزا ، وهلذا جنـد أن القصـة   

حترك الدوافع اخليرة لدى اإلنسان ، وتطـرد   -إذا وضعت يف قالب عاطفي مؤثر -الصادقة
بأحـداثها  يتـأثر   -سامعاً أو قارئاً أو مشاهداً –الرتعات الشريرة عنه ، فهي جتعل املتلقي 

ومواقفها ، فيميل إىل اخلري فيفعله ، وميتعض عن الشر وحيتنبه، وبذلك تؤدي القصـة دوراً  
 .)٤٧٥( )مفيداً يف تربية النشء ومحلهم على مكارم  األخالق

وقد أثبتت الدراسات احلديثة أن أسلوب التربية بالقصة من األسـاليب التربويـة   ( 
القارئ أو السامع وعقله ؛ فالقصة احملكمة الدقيقـة   الناجحة ؛ ملا له من أثر كبري على نفس

تطرق املسامع بشغف ، وتنفذ إىل النفس البشرية بسهولة ويسر، فالقصة حتـرك الوجـدان   
يشارك شخصـيات القصـة يف    –يف معظم األحيان  -وتؤثر فيه ، حيث إن قارئ القصة 

شاركة الوجدانية حيدث مشاركة وجدانية ، فيما هم فيه من أحداث وانفعاالت، وجبانب امل
تأثر ذايت ؛ والدافع لذلك أن القارئ للقصة أو سامعها يعيش القصة كأنـه شـخص مـن    
أشخاصها ، ويظل طيلة القصة يعقد مقارنة خفية بينه وبينهم ؛ فإن كانوا يف موقف البطولة 

يف والرفعة والتميز، متىن لو كان يف موقعهم ، ويصنع مثل صنيعهم البطـويل، وإن كـانوا   
موقف يثري االزدراء والكراهية محد لنفسه أنه ليس كذلك ، واعترب من موقفهم ؛ مما يدفعه 

 .)٤٧٦()للزود بنفسه بعيداً عن الوقوع موقعهم
حمور رئيسي يف استخدام هذا األسلوب التربوي ، فإن واقع هذه : ومبا أن القصة هي 

س هلا صـحة يف أرض الواقـع ،   الدراسة يستوجب استبعاد القصص اخليالية الومهية اليت لي
ويكون مصدرها نسج اخليال ؛ وذلك ألن األسلوب التربوي حيتاج إىل مصداقية عند املتلقي 

                                                
 . ١٦٠التربية اإلسالمية، مفهومها، مصادرها وأصوهلا مرجع سابق، ص،  النحالوي   - ٤٧٥
هـ ١٤١٨مدخل إىل التربية اإلسالمية ، الرياض ، دار اخلرجيي ، : الغامدي ، عبدالرمحن بن عبداخلالق حجر  - ٤٧٦

. 
 . ١٩٣ -١٩٢ص
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 . ، حىت يضمن االستفادة من هذا الطرح التربوي
 :مفهوم القصة  
: يف تعريف القصة ، قوله" خمتار الصحاح " ذكر الرازي يف كتابه :  معىن القصة يف اللغة 
 .)٤٧٧("أي تتبع األثر: من قص  مأخوذة"

والقصة اخلرب ، وهو القصص ، ) : قَصص(وذكر ابن منظور يف لسان العرب يف مادة 
الذي يأيت بالقصـة علـى   : اخلرب املقصوص ، والقاص : األمر واحلديث، والقصص : وهي

 .  )٤٧٨( وجهها ، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها
من يأيت بالقصة على : االسم ، والقاص : قصص البيان ، وال: القص : وقال بعضهم 

القاص يقص القصص التباعه خرب، وسـوقه  : ،وقيل ..وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها 
 .)٤٧٩( "الكالم سوقاً
: القصص بفتحتني ، وقصصـت األثـر   : "أن معىن قصة يف اللغة مأخوذة من : وقيل

 .)٤٨٠( تتبعته ، وقاصدته مقاصده وقصاصاً
 : القصة يف االصطالح معىن 

رمبا يوحي باتفاق معىن القصة القرآنية أو ) القصة(إن جمرد التلفظ أو االستماع للفظة (
النبوية مع القصة األدبية ، ولكن األمر ينايف هذا الفهم اخلاطئ املتعلق باللفظ دون الفحوى ؛ 

والقصة األدبية من فالفرق كبري بينهما، وذلك أن القصص القرآين من كالم رب العاملني ، 
كالم البشر، وال ميكن أن ترتقي القصة األدبية حبال من األحوال إىل مسـتوى القصـص   

هو سرد وقائع حقيقية أشبه بقص أثر الشيء وتتبعه علـى  : القرآين ؛ ألن القصص القرآين
 . وجه حسن يف معناه ومبناه 

                                                
 . ٢٤٩ص، خمتار الصحاح، مصدر سابق، الرازي   - ٤٧٧
 . ٧٤، ص٧هـ، ج١٤١٠، )قصص(ة لسان العرب، ماد ، ابن منظور  - ٤٧٨
تاج العروس من جواهرالقاموس ، دار اهلداية ، حتقيق جمموعة من : الزبيدي ، حممد بن عبدالرزاق احلسيين  - ٤٧٩

 . ٩٩ -٩٨هـ، ص١٣٩٩، ١٨، ج)قصص(، مادة . العلماء
 . ١٩٣م، ص١٩٨٧، املصباح املنري ، بريوت ، مكتبة لبنان : الفيومي ، أمحد حممد   - ٤٨٠



 ٢١٣

راز مـواقفهم وأعمـاهلم ،   تتبع آثار وأخبار األمم املاضية ، وإب: فالقصة القرآنية هي
وخباصة مع رسل اهللا إليهم ، مع إظهار آثار الدعوات فيهم، وذلك بأسلوب حسن مجيل مع 

 . )٤٨١( ) التركيز على مواطن العربة والعظة
هي اخلرب الصادق املنقول لفظاً أو كتابة ، أما ما يختلق من أكاذيب : والقصة التربوية 

 . )٤٨٢( ايل ال ينبغي نقلها وال استخدامها، فليست من الصدق يف شيء ، وبالت
 :أمهية القصة 

تربز أمهية القصة من التأثري النفسي العميق ، الذي تتركه يف ذهن املستمع أو القارئ  (
ويعد األسلوب التربوي املعتمد على القصة ، ، وتتجاوز ذلك إىل التأثري يف سلوكه وأفكاره 

يقاً ، وأعمقها تأثرياً على اآلخرين ، حيث انتهجه من أجنح الوسائل وأبلغها ، وأكثرها تشو
واختذه كمنهج يف كتـاب  _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسل مع أقوامهم ، واستخدمه النيب 

 . )٤٨٣( )اهللا ؛ ليذهب امللل والسآمة عن نفس متلقيه وسامعه 
 على أسلوب القصة يف كثري من املواقف ؛_صلى اهللا عليه وسلم _ وقد اعتمد النيب 

 .  لتهذيب النفوس وتربية املسلمني على اخلري والفضيلة 
على استخدام أسلوب القصة التربوي يف _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد حرص النيب 

سبيل صياغة الرعيل األول من الصحابة ، وتكوينهم تكويناً إسالمياً مكيناً يؤهلهم حلمـل  
هـذا  _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ النيب كما أن الدافع الرئيسي النتهاج ( رسالة اإلسالم ، 

واقتدائـه بأسـلوب   _ صلى اهللا عليه وسـلم  _ األسلوب يف كثري من املواقف ؛ هو تأثره 
القرآن الذي استخدم القصة جلميع أنواع التربية ، لعلمه مبيول اإلنسان الفطرية إليها ، وأنه 

 )٤٨٤( ) لقناعات لدى األفراد إذا استثمر إقبال البشر هلذا األسلوب جنح يف تغيري السلوك وا
. 

وتكمن أمهية القصة يف كوا جزءاً من العملية التعليمية يف وقتنا احلايل، وخصوصاً يف 
                                                

 .٣٠، ص.هـ١٣٩٧،  دمشق ، املكتب اإلسالمي ، ٢من روائع حضارتنا ، ط: السباعي ، مصطفى  - ٤٨١
 .٧٢املشكالت االسرية التربية، مرجع سابق، ص، احلازمي  - ٤٨٢
 .  ٧٢املرجع سابق  ص  - ٤٨٣
 .٣١هـ، ص١٤٢٠، حمرم ٩٣أمحد عبد القادر، القصص النبوي، جملة املستقبل، العدد ، عبد القادر  - ٤٨٤
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، حيث إا مل تكن جمرد قصص حتكى علـى سـبيل    -صلى اهللا عليه وسلم  -عهد النيب 
صلى _ نيب التسلية وفقط ، ولكنها كانت تقص على هيئة دروس علمية نبوية ، يتعهد ا ال

وخروجاً م من جو التلقني العلمي اجلاف ( صحابته تثقيفاً وتوجيهاً هلم ،_ اهللا عليه وسلم 
الذي يتسبب يف نفرة املتعلمني ، وخصوصاً يف بداية الرسالة اليت كانت تتطلب أسلوباً دعوياً 

الشـعر،  شائقاً يشد انتباه عقول الفصحاء والبلغاء، ويصرفهم من جمالس اللهو والعبـث و 
 . ويستميلهم إىل جمالس الذكر وحلقات العلم 

وتعد القصة من أجنح األساليب التربوية، فال يستطيع املُريب أن يستغين عنها ؛ ألمهيتها 
فهي تعمل يف النفس ماال يعمله األسلوب املباشر ؛ فهي تسكت عن ذكر املغـزى منـها ،   

أثراً ؛ ألنه يتبىن املغزى عن قناعـة ،  وتترك للسامع أن يستخرجه، وهو بذلك يكون أكثر ت
 )وقد حيس بأنه صاحب هذه الفكرة ، مل يفرضها واعظ عليه ، ومل يوح معناها إليه أحـد  

؛ فتكون بذلك قد استصحبت القصة عقل السامع ؛ لتعمل عقله يف أحداثها ، فيخرج  )٤٨٥(
 .ليه بنتاج فكري يعتز به الفرد ؛ ألنه من بنات فكره، وليس ألحد فضل ع

تقوم القصة بالتأثري على عواطف اإلنسان، فتكون لديه ميول حنو فئة أو أفـراد، أو  (
سلوك معني، وبالتايل يتقمص شخصيام ويقلد سلوكهم ؛ وذلك من خـالل املشـاركة   
الوجدانية ألحداث القصة وشخصياا ، حيث يندمج املستمع أو القارئ مع جـو القصـة   

االته مع شخصياا، فيحب ويكره ، ويعادي ويتأمل ، وبالتـايل  العاطفي ، حىت يعيش بانفع
 . )٤٨٦( )يتكون لديه اجتاه حبسب موضوع القصة 

وأسلوب التربية بالقصة له قبول يف أوساط اتمع مبختلف مشارم املتعددة ، ولذلك 
ألغـراض  يعلِّق املربون أمهية كبرية على القصة ، ويرون أا أسلوب ناجح حيقق كثرياً من ا"

، إذا وظِّف هذا األسـلوب   )٤٨٧(" التعليمية والتربوية املنشودة يف كثري من جماالت التعليم
 . بشكل صحيح ومنظَّم 

                                                
 .٤٩٩هـ، ص١٤٠٣، ١حممد ، التصوير الفين يف احلديث النبوي، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط،لطفي   - ٤٨٥
 . ٧٣املشكالت التربوية ، مرجع سابق  ص،احلازمي   - ٤٨٦
، ١صبحي طه رشيد إبراهيم، التربية اإلسالمية وأسـاليب تدريسـها، دار األرقـم للكتـب، عمـان، ط       - ٤٨٧

 .٢٤٣هـ، ص١٤٠٣
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 :للقصة يف التربية اإلسالمية وظيفة تربوية ال حيققها أسلوب آخر من أساليب التربوية  
رئ تدفعه إىل تغيري فالقصة هلا تأثري نفسي عميق ، تتركه يف ذهن املستمع أو القا -١

 .سلوكه وجتديد عزميته 
وكيف يؤثر علـى  ! أي سحر هو " يف القصة سحر يسحر النفوس : " يقول حممد قطب 

ويستمر قائالً ، سحر القصة قدمي قدم البشرية،وسيظل معها حياا لكنها على ... النفوس ؟
 .٤٨٨ "ال يزول...األرض
يب يف نفوس الناشـئة األخـالق الرفيعـة    من خالل القصة يستطيع أن يغرس املر-٢      

 .واملهارات املطلوبة
تنمية اخليال اخلصب خاصة لدى األطفال من خالل االنتقال لعامل اخليال،  وتصور -٣     

 . أحداث القصة وأفرادها ، مما يثري خياله الفكري ، وجيعله يستمتع مبجرياا دون ملل
 :مصادر القصة  

ية اإلسالمية ، مما يتيح للمريب التنويع يف املصدر، وميكـن  تعد مصادر القصة يف الترب
 :إمجال مصادرها فيما يلي

 .القرآن الكرمي  ( -
 .السنة النبوية  -
 .املصادر التارخيية املعتمدة  -
 .كتب التراجم والسرية  -
 . ٤٨٩) احلوادث اليت حتدث يف اتمعات -

 :أنواع القصة 

الذكر احلكيم ؛ لدليل قـوي يبـين قـدرة اهللا    إن تواجد القصص يف كثري من آيات 
العظيمة يف استخدام أفضل األساليب التربوية وأمجلها، وتعد القصة واحدة مـن أمههـا ،   

 : ولذلك نوع يف استخدامها، من مث وجد للقصة أنواع منها 

                                                
 .   ١٩٢، ص ١د، منهج التربية اإلسالمية ، الطبعة العاشرة ، القاهرة ، دار الشروق ،  ج قطب، حمم ٤٨٨
 . ٧٥ص،مرجع سابق ،  املشكالت التربوية األسرية واألساليب العالجية، احلازمي  ٤٨٩



 ٢١٦

 وهي تلك القصة اليت سردت جمموعة مـن األحـداث  :( القصة التارخيية الواقعية  -أوالً 
عليه  -واألشخاص وفق زماا ومكاا وتسلسل أحداثها، ومن هذا النوع قصة موسى 

 .والرجل الصاحل -السالم 
: وهي تلك القصة اليت جتسد الواقع وتعرب عنه ، ومنها :  )املشاهدة(القصة الواقعية  -ثانياً 

، كـالغزوات ،   -صلى اهللا عليـه وسـلم   _القصص اليت وقعت يف زمن نبينا حممد 
رضوان اهللا  -وحادثة اإلفك ، وقصة كعب بن مالك وغريها ؛ فهي بالنسبة للصحابة 

قصص مشاهدة ، يرون أصحاا ، ويشاهدون أماكنها ، وإن كانت ملن جاء  -عليهم 
 . بعدهم قصص غيبية 

وهي القصص اليت تناولت أحداثاً ووقائع من الغيب الذي ال يعلمه :  القصة الغيبية -ثالثاً 
مثل املشـاهد الـيت   :  سبحانه وتعاىل ، ولكنها قصص حقيقية ستقع مستقبالً إال اهللا

توضح صورة أهل النار والعذاب النازل م يف اآلخرة ، وإما تكون حدثت فعالً ، ومل 
تصل إىل علم أحد إال من خالل آيات القرآن من مث نزلت مرتلة الغيبيـات ، وهـي   

نبياء، أو قصصاً لغري األنبياء ممن مل تثبـت  كقصة ابين آدم هابيل وقابيل، وكقصص األ
نبوم ؛ كقصة أصحاب الكهف ، وأصحاب األخدود، وذي القرنني ،  وإما تكـون  

 . قصصاً غيبية حاضرة ، كاحلديث عن اجلن واملالئكة 
مث تتنوع هذه القصص الواردة يف الكتاب والسنة حبسب املوضوع الـذي تعاجلـه ،   

بية الناس عليها ، وهي تنقسم حبسب هذا االعتبـار إىل ثالثـة   وحسب الفكرة اليت تريد تر
 :أقسام 

وهي اليت ترد يف القرآن الكرمي ، أو السنة النبوية يف صورة سريعة ، تاركة :  القصة القصرية
للعقل أن يتصور أبعادها ، وأن يتفكر يف أحداثها ؛ ليصل إىل العربة اليت سيقت القصة 

 .يف دعوته لقومه -عليه السالم  -يب اهللا إلياس قصة ن: من أجلها، ومثاهلا 
ومثاهلا ما قصه اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة النمل عن قصـة اهلدهـد ،   :  القصة املتوسطة

 .  -عليه السالم  -والنملة ، وبلقيس مع نيب اهللا سليمان 
عليـه   -وهي اليت ترد يف القرآن مطولة ، ومثاهلا قصة نيب اهللا يوسـف  :  القصة الطويلة
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فقد عرض القرآن هذه القصة ؛ فاستغرقت السورة كلـها ، ختللتـها مـن     -السالم
 )٤٩٠( )املواقف ، والعرب ، والدروس التربوية ما ميكن أن يفين العمر قبل أن يستكملها 

. 

 . والقرآن الكرمي حيتوي كثري من قصص األنبياء واألمم املاضية ويستخدم كل أنواع القصة  
 :تربوية مميزات القصة ال

 :تتميز القصة  يف التربية اإلسالمية التربوية بعدة مميزات من أمهها ما يلي 
أحد أساليب التربية اإلسالمية ، حيث تضمن القرآن الكرمي الكثري من القصص قـال  ( -١

نَ وإِنْ كُنت مـن  نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرَآ {:   تعاىل
نيلافالْغ   نلَم هلكما تضمنت السنة النبويـة املشـرفة   ،  )٣: يوسف، آية : سورة ( } قَب

على أصحابه وحفظتها _ صلى اهللا عليه وسلم _ العديد من القصص اليت قصها رسول اهللا 
 .كتب األحاديث النبوية 

 .ل مواقفها املتعددة واملختلفة تشد القارئ وتوقظ انتباهه واملستمع من خال-٢
تربية العواطف اإلميانية ، وذلك عن طريق إثـارة انفعـاالت كـاخلوف ، والرضـا ،     -٣

 .واالرتياح ، واحلب، والكره ، وتوجيه تلك العواطف
 .اإلقناع الفكري مبوضوع القصة عن طريق اإلحياء ، واالستهواء ، والتأمل-٤
 . ٤٩١  )سباً لألطفال والكبار بساطة هذا األسلوب مما جيعله منا-٥

 :اآلثار التربوية ألسلوب التربية بالقصة   
قد أشارت الباحثة أن أسلوب التربية بالقصة من األساليب املؤثرة والناجحة ، وله آثار 
تربوية على املتعلم قد ال تتحقق يف كثري من األساليب التربوية األخرى ، يقول الشيخ خليل 

م وهو دين اهللا اخلالد ، قد جعل من أجنح أساليب التربية ، أسـلوب  إن اإلسال: " احلدري 
القصة اليت يهفو إليها الكبري والصغري، والذكر واألنثى ، والـذكي املفـرط يف الـذكاء ،    
واملتوسط يف ذكائه وقدراته العقلية، إم مجيعاً بال استثناء تستهويهم القصة ، وتسـتثريهم  

                                                
 . ٢٥٥-٢٥٤احلدري ، التربية الوقائية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص  - ٤٩٠
 .٢٤٣-٢٣٦ية ، مرجع سابق ، ص النحالوي أصول التربية اإلسالم ٤٩١
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 . )٤٩٢(" واقفهاأحداثها ، وتؤثر يف نفوسهم م
على أن القصة يف القرآن الكرمي أو يف السنة النبوية املطهرة ، يتخللها مواقف للتوجيه 

بـل هلـا   ، أو أن  هدفها إمتاع األمساع فحسب ، والتربية ، وليست قصصاً عقيمة جمردة 
والقرآن الكـرمي يسـتخدم   : " أهداف تربوية أخرى مقصودة ، يقول الشيخ حممد قطب 

تربيـة الـروح، وتربيـة    : يع أنواع التربية والتوجيه اليت يشملها منهجه التربويالقصة جلم
فهي سجل حافل جلميع ... العاطفة، وتربية اجلسم، والتوقيع على اخلطوط املتقابلة يف النفس

حافلة بكل أنواع التعبري  -على قلة األلفاظ املستخدمة يف أدائها-التوجيهات، وهي كذلك 
 . )٤٩٣(" الفين ومشخصاته

ولقد ذكر املوىل جلت قدرته للقصة آثاراً عظيمة يف كتابه، وعلل احلكمة من إيـراد  
 : التشريع الذي يريد بيانه للناس يف صورة قصة ، فكان من هذه اآلثار 

قال تعاىل بعد ما قص من حال قوم لوط، وكيف أهلكهم خماطبـاً  ، التفكر وإعمال العقل
ائج اإلعراض ، والصـد ، والتمـادي يف الكفـر    يف ذلك قريشاً لتعمل عقلها يف نت

: الصافات، آية : سورة  "وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وبالليل أفال تعقلون : "واجلحود 

أا تتعامل مع النفس البشرية يف واقعيتها الكاملة ؛ فهي ال تصور األنبياء . ١٣٨ -١٣٧
وما يعتري بشريتهم ، نسيان بصورة املالئكة ، أو تدعي العصمة لألنبياء من اخلطأ وال

وترفعهم إىل مقام األلوهية ، بل إا تبني عصمتهم من اإلخالل بالرسالة ، واقتـراف  
 .٤٩٤الكبائر والصغائر عمداً 

تثبيت قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقلب االمة احملمدية على دين اهللا :(  تثبيت الفؤاد
﴿وكُلّاً نقُص علَيك مـن  : قال تعاىل ،٤٩٥)و تقوية ثقة املؤمنني بنصرة احلق وجنده 

أَنباِء الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجـاَءك فـي هـذه الْحـق وموعظَـةٌ وذكْـرى       
 ) .١٢٠للْمؤمنِني﴾سورة هودآية

                                                
 .٢٦٠احلدري ، التربية الوقائية يف اإلسالم، مرجع سابق ، ص  - ٤٩٢
 .١٩٤، ص١حممد قطب، منهج التربية اإلسالمية، مرجع سابق، ج  ٤٩٣
 ٢٦٠التربية الوقائية يف اإلسالم، مرجع سابق ، ص احلدري ، ٤٩٤
 ٣٠٧ص، ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة ، مباحث يف علوم القران  بريوت : مناع خليل ، القطان   ٤٩٥
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ومسلموا هـذا الزمـان   ) : "مع قصص السابقني يف القرآن(يقول اخلالدي يف كتابه 
ما يكونون لتحقيق هذا اهلدف القرآين من قصص ، حنن أحوج ما نكون إىل أن نثبت  أحوج

بقصص القرآن أفئدتنا ، ونرسخ على طريق احلق مواقعنا ، ونثبت عليها أقدامنا ، حنن أحوج 
الناس إىل هذا ؛ لكثرة املثبطات ، واملعوقات ، واملغريات ، اليت متيز ا هذا العصر، واشتداد 

 .)٤٩٦"(ني احلق والباطلاملعركة ب

﴿لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثاً : قال تعاىل ،  أخذ العربة والعظة
يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴾ 

، فاملراد هنا  أخذ العظة والعربة من القصة، وليس من احلق  )١١١يوسف آية سورة 
أن تكون القصة حبد ذاا هدفاً تشنف به اآلذان، ومتأل به االس ، وليس من احلق أن 

 . تقف األمساع عند جمرد الالفتات البالغية ، اليت تشتمل عليها القصة

يث إا ال حتوي موضوعاً واحداً ، بل إن كـل  ، حتوسيع مدارك الفرد وخرباته يف احلياة 
قصة متد الفرد بعدد كبري من املعارف املختلفة والتوجيهات والعرب، فتتوسع مداركـه  

 . وتزيد ثقافته ويقوي إميانه
 :كيفية استخدام القصة 

إن التربية بالقصة أسلوب تربوي له أثره يف سلوك املتعلمني ، فالتالميذ يزداد شوقهم 
مي املواد اليت تدرس عن طريق أسلوب القصة ، خبالف الطـالب الـذين يتلقـون    إىل معل

حبكم فطرم إىل " تعليمهم بطريقة سرد املعلومات واملعارف بطريقة الكالم املرسل ، وذلك 
مساع القصص ، كما يروق هلم أن يشاهدوا حوادثها بأعينهم علـى مسـرح املدرسـة ،    

داث ، وأخالق ، وسلوك ، يف حيام العملية الواقعيـة  ويقلدون أقوال ما جيري فيها من أح
اليومية ، كما أن املعلم قد جيد فتوراً لدى طالبه ، فإذا استشهد بقصة ، شاهد تبدال وتغرياً 

  "واضحاً يف جلسام ، وتلمس بريقاً شعا يف عيوم ، وإصفاء مرهفا يف آذام وهـدوئهم  

 االعتناء ذا األسلوب الشيق وإجادة اسـتخدامه ،  ؛ لذلك جيب على املعلمني واملربني ٤٩٧
 :ولكي يكون املريب جميداً الستخدام أسلوب القصة ينبغي األخذ بالنقاط التالية 

                                                
 . ٢٧هـ ، ص١٣٠٩مع قصص السابقني يف القران ، دمشق ، دار القلم ، : اخلالدي ، صالح عبد الفتاح  - ٤٩٦
 .  ٢٤٤هـ ، ص١٤٠١دمشق ، دار الثقافة ، ،  ا لرسول العريب املريب : اهلامشي، عبد احلميد  ٤٩٧
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حتديد فكرة القصة وما تدور حوله ، وحماولة ربطها مبوضوع الدرس ؛ ليدرك التالميذ ( -١
 .عالقتها مبا يدرسون 

 .رتيباً منطقياً حتديد مكونات القصة وترتيبها ت-٢
 .  ٤٩٨ ) اإلعداد املسبق مبا يساعده على سردها بسهولة ولباقة-٣
 .أن يكون للقصة هدف واضح مبعىن أن حتقق دوراً تربوياً هاماً ( -٤
 .أن ختتار القصة اختياراً دقيقاً ، بأن تكون سلسة يف أسلوا، وطرق عرضها لألحداث -٥
املداعبة ؛ لتحريك الذهن،وإذهاب امللل والسأم أن تكون مشوقة، ويكون فيها نوع من -٦

 . عن السامع
 أن تكون مستمرة، سواء عن طريق البيت أو املدرسة حىت تتحدد املوعظة فيها وتتنـوع -٧

(٤٩٩ . 
ومن خالل القصة يستطيع املريب أن يغرس يف نفوس التالميذ األخـالق الفاضـلة   

، وإيثار ، وعـزة ، وطاعـة هللا   والصفات الرفيعة، من كرم ، وصدق ، وشجاعة ، وصرب 
ورسوله وغريها ، متمثلة يف شخصيات ، وقدرات إسالمية عديـدة ، أوهلـا األنبيـاء ، مث    

مث التابعني ، والصاحلني من كـل   –رضي اهللا عنهن  –الصحابة الكرام ، وأمهات املؤمنني 
والقيم اليت حري مليئة باملبادئ  -رضي اهللا عنها -زمان ومكان ، وسرية أم املؤمنني خدجية 

 .أن يقتدي ا املؤمنون عامة والزوجة الصاحلة واألم خاصة 
وكما ينمي املريب يف نفوس الناشئة األخالق النبيلة عن طريق القصة ، كذلك يستطيع 

 .املريب أن ينفر الناشئة من األخالق القبيحة ، والسلوكيات الشائنة 

لتربوي ، واعتباره من أجنح األساليب وبعد هذه الوقفات اخلفيفة مع أسلوب القصة ا 
التربوية مع النشء ؛ ملا للقصة من أثر كبري على نفس السامع وعقله ، وجب على املريب 
واملعلم اختاذ أسلوب القصة أسلوباً تربوياً ؛ لتحقيق أهدافه التثقيفية والتربوية، واقتباسه 

 -ة ومعجزات وأخالق النيب إلجيابيات األسلوب القصصي القرآين والنبوي، وتأسيه بسري
                                                

، منشورات رابطة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة ، ها ألبنائنا التربية اإلسالمية كيف نرغب: وزان، سراج حممد  ٤٩٨
 . ٤٩-٤٨ص 
بيت األفكار ، األردن، عمان،يف التعامل مع الناشئة-صلى اهللا عليه وسلم-خلف اهللا، سلمان،منهج النيب ٤٩٩

 .٧٧ص، هـ ١٤٢٠،الدولية
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صلى اهللا  -، وجهاده ، وحماولة قص هذه القصص البناءة عن النيب  -صلى اهللا عليه وسلم 
، والصاحلني من بعدهم ، للمتعلمني ، مع  -رضوان اهللا عليهم  -وصحابته  -عليه وسلم

 . إبراز معامل القدوة ، وترسيخها ، وتعميقها يف نفوسهم
واآلباء واألمهات أن يقصوا على األوالد بعضاً من جتارب حيام كما ينبغي للمربني 

؛ ألم بطبعهم مييلون إىل قصص الوالدين واملربني ، وجتارم يف احلياة ، وهي تعد عـامالً  
 .أساسياً يف توثيق أواصر احملبة والصداقة بني اآلباء واألوالد وبني املعلمني والتالميذ 
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 :النتائج 
ميكـن   -رضي اهللا عنـها   -ياة السيدة خدجية بنت خويلد أم املؤمنني بعد استعراض ح

 :للباحثة استخالص بعض النتائج ، واليت من أمهها 
صلى اهللا عليـه  _ عند رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  -مكانة السيدة خدجية أم املؤمنني -١

صلى اهللا عليه _  مسعت رسول اهللا: قال  علي بن أيب طالب وعند املسلمني ، فعن_ وسلم 
 . "خير نِسائها مريم ابنةُ عمرانَ وخير نِسائها خدجيةُ  : "يقول_  وسلم

موقف الزوجة الصاحلة مع زوجها يف حمنته وكربته ، وأثره يف تقريـر حمبـة زوجهـا    -٢
 .واستقرار األسرة 

 .ألسرة الصفات اإلجيابية يف الزوجة ، وأثره يف تعزيز استقرار ا-٣
 .استقرار األسرة وأثره يف تبليغ دعوة اهللا عز وجل ، وأثره يف تنشئة األجيال -٤
أمهية مكارم األخالق وحسن اخللق يف التعامل مع اآلخرين ، حيث جيعل لـه القبـول   -٥

 .واحلب عند الناس 
صلى اهللا عليـه  _ مع زوجها  -رضي اهللا عنها  -عظم مكانة الزوج ، فموقف خدجية -٦

موقف ينم عن عقلية املرأة املؤمنة ملراعاة عظم مكانة زوجها ، ويف هـذا يقـول   _ م وسل
لَو كُنت آمرا أَحدا أَنْ يسجد لغيرِ اللَّه لَأَمرت الْمرأَةَ : " _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 

تؤدي الْمرأَةُ حق ربها حتـى تـؤدي حـق     أَنْ تسجد لزوجِها والَّذي نفْس محمد بِيده لَا
 هعنمت بٍ لَملَى قَتع يها وهفْسا نأَلَهس لَوا وجِهو٥٠٠" ز. 

كَلَّا واللَّه ما يخزِيك اللَّه  : " -رضي اهللا عنها  -أمهية إدخال السرور على املسلم فقوهلا -٧
تصلُ الرحم وتحملُ الْكَلَّ وتكِْسب الْمعدوم وتقْرِي الضيف وتعني علَى نوائـبِ  أَبدا إِنك لَ

قذا " الْح فيه إشارة إىل أمهية إدخال الطمأنينة والسرور على الزوج ؛ لذا فقد اهتم اإلسالم
ناسِ إِلَى اللَّه تعـالَى أَنفَعهـم   أَحب ال " : اخللق ، حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

أَو ، أَو تكَشف عنه كُربةً ، وأَحب اَألعمالِ إِلَى اللَّه تعالَى سرور تدخلُه علَى مسلمٍ ، للناسِ 
ي حاجة أَحب إِلَـي مـن أَنْ   وَألنْ أَمشي مع أَخِ ف، أَو تطْرد عنه جوعا ، تقْضي عنه دينا 

، ومن كَف غَضبه ستر اللَّه عورتـه  ، أَعتكف في هذَا الْمسجِد يعنِي مسجِد الْمدينة شهرا 

                                                
 ٢/٢٨٦٧،  ١٨٥٣رقم احلديث، مصدر سابق ، ، سنن ماجة،القزويين  ٥٠٠
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واًء يجر هقَلْب َأل اللَّهم اهضأَم هيضماَء أَنْ يش لَوو ظَهغَي كَظَم نمو ةاميالْق م ،  ـعى مشم نمو
رواه الطرباين يف الكـبري،  . " أَخيه في حاجة حتى يتهيأَ لَه أَثْبت اللَّه قَدمه يوم تزولُ اَألقْدامِ

 .وقد حتقق يف  أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها كل ما ورد يف احلديث الشريف 
ثره يف استقرار األسرة ، وذلك عندما حصل األمر غـري املـألوف يف   أمهية املستشار وأ -٨

 .مث قامت السيدة خدجية باستشارة ابن عمها _ صلى اهللا عليه وسلم _ أسرة النيب 
دور الزوجة الكبري يف تربية األبناء ، ويظهر ذلك من تربية السيدة خدجيـة ألبنائهـا ،   -٩

 .وتربيتها على ابن أيب طالب 
اطفة التربوية يف سرعة االستجابة لدين اهللا ، ويتمثل ذلك يف مقـدار اإلميـان   أثر الع -١٠

 .الذي غرسته السيدة خدجية يف بناا فكانت استجابتهم لإلسالم سريعة 
 –رضـي اهللا عنـها    -أمهية الصرب يف األسرة ، ويظهر ذلك من صرب السيدة خدجية  -١١

لزوجية من بدايتها ، حىت وفـاة السـيدة   يف حيام ا_ صلى اهللا عليه وسلم _ والرسول 
 .-رضي اهللا عنها  -خدجية 

الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسـد ،  :  -رضي اهللا عنه  -يقول اإلمام علي 
 .٥٠١وإذا ذهب الصرب ذهب اإلميان 

إقرار اإلسالم لكثري من األخالق واملبادئ اليت كانت تتصف ا السـيدة خدجيـة أم    -١٢
 . -رضي اهللا عنها  -املؤمنني

 -رضي اهللا عنها  -استخالص صفات الزوجة املثالية من خالل حياة السيدة خدجية  -١٣
، واليت من أبرزها اإلميان ، واإلخالص ، والصرب ، واألمانة ، والتفاؤل ، وحسن اخللـق ،  

 .والتودد للزوج 
 عز وجـل أمهـات   ضرورة القدوة الصاحلة للناشئة وجلميع املسلمني ، وقد جعل اهللا -١٤

يا نِساء النبِي مـن يـأْت مـنكُن    (: املؤمنني قدوة للمسلمني واملسلمات ، يقول اهللا تعاىل 
األحزاب : سورة (  )بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسرياً

 .األمانة امللقاة على عاتقهن يف باب القدوة  ؛ وذلك لعظم.. )  ٣٠:، آية 

                                                
 ١/٧١،رقم احلديث، مصدر سابق ، شعب اإلميان ، يالبيهق ٥٠١
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حتكيم العقل على العاطفة ، وتغليب اآلجل على العاجل وإن كان العاجـل مضـر ،    -١٥
طريق الدعوة ونشر اإلسالم علـى   –رضي اهللا عنها –وميثل ذلك يف اختيار السيدة خدجية 

 .حياة الراحة 
يوماً بعد يوم ، وأمهية هذا الواجـب   عظم واجب األسرة ودورها الفعال الذي يزداد -١٦

 .الذي تضطلع به يف تربية األوالد 
أثر القدوة احلسنة يف التأثري على الناشئة ، والوصول م إىل املثالية يف التعامـل مـع    -١٧

 .اآلخرين 
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 :التوصيات 
 توصي الباحثة بضرورة االعتناء بسرية أمهات املؤمنني ،  أو االسـتفادة مـن ذلـك يف   -١

 .املؤسسات التعليمية املختلفة 
توصي الباحثة بربط فتيات املسلمني بالقدوات الصاحلات ، وأوهلن أمهات املؤمنني الاليت -٢

 .جعلهن اهللا قدوة للنساء 
 .ختصيص مادة دراسية تدرس يف مدارس البنات توضح سرية أمهات املؤمنني -٣ 
يف تكثيف دورها اإلعالمـي ، وذلـك    توصى الباحثة وسائل اإلعالم بأنواعها املختلفة-٤

 .بتعزيز الصفات اإلجيابية للمرأة املسلمة ، والتحذير من الصفات السلبية 
ضرورة حرص األسرة واهتمامها بتنشئة أبنائها على القيم اخللقية مبـا يناسـبهم مـن     -٥

 .أساليب التربية 
القيم اخللقية اإلسالمية ،  ضرورة تضافر وتعاون الوسائط التربوية يف تنشئة األجيال على -٦

 .واليت ا تكون استقامتهم 
 

 :املقترحات 
توصي الباحثة بإكمال البحث يف تاريخ أمهات املؤمنني ، مث إصدار موسوعة عن التربية -١

 .النبوية وطرائقها وأسسها 
ية إنشاء مركز تدرييب نسائي لالهتمام باملرأة وبالزوجات ، وتدريبهن على املبادئ التربو-٢

 .، حىت يقرن من املثالية 
ضرورة إنشاء مراكز متخصصة يف شئون األسرة ، وقيام خنبة من املتخصصني عليها ،  --٣

توجيه اآلباء واألمهات للطريقة املثلى يف التغلـب علـى املشـكالت الـيت     : يكون دورها
 .تواجههم، واليت تؤثر على تربية األبناء ومستقبلهم 
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 :املراجع واملصادر                                     
 .القران الكرمي .١

 :املصادر 
الكامل يف التاريخ : ابن األثري، عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباين  .٢

 .م١٩٦٥، دار صادر ، بريوت ، 
 الكامل يف التاريخ: ابن األثري، عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباين  .٣

 .م١٩٦٥، دار صادر ، بريوت ، 
أسد الغابة ، حتقيق ،ابن األثري، عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباين .٤

 .ت.دار الفكر د، بروت ، حممد البنا واخرون 
طاهر أمحد الزواوي وحممود : النهاية يف غريب احلديث واألثر ، حتقيق  ،ابن األثري .٥

 .هـ ١٣٦٣،  ء الكتب العربية دار إحيا، القاهرة ، الطنجي 
، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ابن األثري .٦

 .هـ١٣٩٩، املكتبة العلمية ، بريوت ، حتقيق طاهر أمحد الزاوي
األبياري ، دار الكتاب العريب ، : األزهري ، حممد بن أمحد ، ذيب اللغة ، حتقيق  .٧

 .م١٩٦٧ ، ٣بريوت ، ط
أخبار مكة وما جاء فيها من آثار ، ، أيب الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحد ، األزرقي .٨

 .هـ١٤٢٣، الشركة العصرية، لبنان ، رشدي الصاحل ملحس : حتقيق 
السري واملغازي ، حتقيق سهيل : حممد بن إسحاق بن يسار املطليب، ابن إسحاق  .٩

 .م١٩٧٨، دار الفكر ، بريوت ، زكار 
مكتبة الرشد ، )الكتب الستة(صحيح البخاري : حممد إمساعيل ، اريالبخ .١٠

دار ، معامل الترتيل : أبو حممد احلسني بن مسعود ، هـ البغوي١٤٢٦،الرياض،
 هـ ١٤١٧،  ٤املدينة املنورة ، ط، طيبة 
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، شرح صحيح البخاري : ابو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك،ابن بطال .١١
 . ، مكتبة الرشد، الرياض، ٢ط،حتقيق ياسر ابن إبراهيم

حتقيقعبد املعطي ، دالئل النبوة للبيهقي: أيب بكر امحد بن احلسن، البيهقي  .١٢
 .هـ١٤٠٨،القاهرة دار الريان ، قلعجي

دار الكتب ، بريوت ، شعب اإلميان: أيب بكر امحد بن احلسن،البيهقي  .١٣
 .هـ ١٤١٠، العلمية 

، عامل الكتب ، بريوت،ات شرح منتهى اإلراد: منصور بن يونس ، البهويت  .١٤
 .هـ ١٤١٤

، مكتبة الرشد ) الكتب الستة(سنن الترمذي :حممد بن عيسى ، الترمذي  .١٥
 هـ١٤٢٦،الرياض،
، بريوت ، دارا لعلم للماليني ، الصحاح : إمساعيل بن محاد ،  اجلوهري .١٦

 هـ ١٤٠٤
دار النفائس  ، بريوت ، ٢ط، كتاب التعريفات : علي بن حممد ، اجلرجاين  .١٧

 ،هـ ١٤٢٨، 

صفة الصفوة ابن اجلوزي ، حتقيق : مجال الدين أيب الفرج ، ابن اجلوزي  .١٨
 .هـ١٤٢٦،بريوت ، دار الكتاب العريب ، خالد طرطوسي 

، شهاب الدين ابو الفضل امحد بن علي بن حجر العسقالين ، ابن حجر  .١٩
ان القاهرة دار الري، حتقيق حمب الدين اخلطيب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 .هـ١٤٠٧، للتراث 
إنسان العيون يف سرية األمني واملأمون : علي بن برهان الدين ، احلليب  .٢٠

 .م١٩٦٢، املكتبة التجارية ، املعروفة بالسرية احللبية ، مصر 
: شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ، ابن حجر  .٢١

 .ت . د، دار الفكر ، بريوت ، اإلصابة يف متيز الصحابة 
اجلامع ألخالق الراوي ، اخلطيب البغدادي، أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت  .٢٢

 .هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية ، بريوت، وآداب السامع حتقيق صالح عويضة



 ٢٢٨

سري ، الذهيب،أيب عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز .٢٣
 .   م ٢٠٠٤،بيت األفكار الدولية ، لبنان ، أعالم النبالء 

، مؤسسة الريان،لبنان ،  ٢ط،مشس الدين كتاب الكبائر ، الذهيب  .٢٤
 . هـ ١٤١٧

حممود خاطر، بريوت، / ت،خمتار الصحاح : الرازي ، حممد بن أيب بكر  .٢٥
 هـ١٤١٥مكتبة لبنان، 

دار الكتب ، الذريعة إىل مكارم الشريعة ، بريوت ، الراغب األصفهاين  .٢٦
 م ١٩٨٠، العلمية 

مكتبة الرشد ، )الكتب الستة(سنن أيب داود :ان بن األشعث سليم،أبو داود  .٢٧
 هـ١٤٢٦،الرياض،
احملدث الفاصل بني الراوي والراعي ، : الرامهرمزي ، احلسن بن عبد الرمحن .٢٨

 .هـ ١٤١٤، ٣ط 
تاج العروس من جواهرالقاموس ، : الزبيدي ، حممد بن عبدالرزاق احلسيين  .٢٩

 .هـ١٣٩٩، . دار اهلداية ، حتقيق جمموعة من العلماء
دار ، نسب قـريش ، مصـر   : الزبريي ، أبو عبد اهللا املصعب بن عبد اهللا  .٣٠

 م ١٣٥٣،املعارف 
الكشـاف ، القـاهرة ، دار بـوالق ،    : الزخمشري ، جابر حممد بن عمر  .٣١

 .  ٣٤٩، ص ٢، ج.هـ١٣١٨
، بريوت، الطبقات الكربى :ابن سعد ، أبو عبد اهللا جممد بن سعد بن منيع  .٣٢

 .ت.د، دار صادر 
 هـ          ١٤٠٦اإلعتصام  ، بريوت ، دار املعرفة ، : الشاطيب ، إبراهيم موسى  .٣٣
 مؤسسة قرطبة،مصر ،مسند االمام امحد : امحد بن حنبل ،الشيباين  .٣٤
محدي عبد : حتقيق ، ، املعجم الكبري:سليمان بن امحد بن ايوب ،الطرباين  .٣٥

 .هـ ١٤٠٤، وكتبة الزهراء ، املوصل ، ٢ط،ايد السلفي 
، تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك ، أيب جعفر حممد بن جرير، الطربي .٣٦

 .هـ١٤٢٤،دار صادر، بريوت 



 ٢٢٩

بريوت ، إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل، أيب حامد حممد بن جممد ، الغزايل  .٣٧
 هـ ١٤٢٥، دار الكتاب العريب ، 

، ٢ط،ن حتقيق عبد السالم هارو، مقاييس : ابن فارس  ايب احلسن امحد  .٣٨
 .مكتبة مصطفى الباين، مصر 

 ت .د، دار التراث العريب،بريوت ، ، التفسري الكبري : الفخر الرازي .٣٩
 . دار الرسالة، بريوت ، القاموس احمليط، حممد بن يعقوب ، الفريوزبادي .٤٠
 .م،١٩٨٧املصباح املنري ، بريوت ، مكتبة لبنان ، : الفيومي ، أمحد حممد  .٤١
، مكتبة الرشد ، ) الكتب الستة(سنن ابن ماجة ،  حممد بن يزيد، القزويين  .٤٢

 هـ١٤٢٦،الرياض 
دار ، القاهرة ، اجلامع ألحكام القرآن ،  ابو عبد اهللا حممد بن امحد ،القرطيب .٤٣

 .الشعب 
مدارج السالكني البن القيم ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن القيم  .٤٤

دار الكتاب العريب ، بريوت  ،حممد املعتصم باهللا البغدادي : اجلوزية ، حتقيق 
 .هـ١٤٢٩،
، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : مشس الدين حممد بن أيب بكر ،ابن القيم .٤٥

 دار املعرفة ،بريوت 
حتقيق أمحد عبد ، بدائع الفوائد ، أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر ، ابن القيم  .٤٦

 .هـ ١٤٠٤، دار الكتب العلمية ، بريوت ، السالم 
زاد املعاد يف هدي خري العباد ، ، أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر،  ابن القيم .٤٧

 .هـ١٤٢٧، املكتبة العصرية ، بريوت ، اختصار الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
الطرق احلكمية يف السياسة  ،مشس الدين حممد بن أيب بكر ، ابن القيم  .٤٨

 .م ١٩٨٥، مطابع املدين، القاهرة ، حممد مجيل غازي : الشرعية ، حتقيق 
عدة الصابرين وذخرية الشاكرين : مشس الدين حممد بن أيب بكر ،ابن القيم  .٤٩

 دار الكتب العلمية ، بريوت ، حتقيق نعيم زوزو ، 
املكتبة ، بريوت، البداية والنهاية:عماد الدين إمساعيل بن عمر، ابن كثري  .٥٠

 .هـ١٤٢٧،العصرية



 ٢٣٠

: لقرآن العظيم ، حتقيق تفسري ا، أبو الفداء إمساعيل بن كثري ، ابن كثري  .٥١
 .هـ  ١٤٠٨، دار الفكر ، بريوت ، حسني إبراهيم زهران 

دار إحياء التراث العـريب ،  ،ابن منظور، حممد بن مكرم ، لسان العرب ، بريوت .٥٢
 .هـ١٤١٣

محع وترتيب عبـد الـرمحن   ، جمموع فتاوي شيخ اإلسالم امحد ابن تيمية  .٥٣
 هـ ١٣٨٣، مطابع الرياض، الرياض ، النجدي

معجم املصطلحات والفروق اللغوية ، حتقيق : الكليات ، أبو الفداء ،لكفويا .٥٤
 م ١٩٩٣،مؤسسة الرسالة، بريوت ، عدنان درويش : 

املنهاج يف شرح صحيح مسلم : حمي الدين أبو زكريا بن شرف، النووي .٥٥
 . هـ١٣٩٢،بريوت، دار الفكر ، املسمى شرح النووي على مسلم 

مكتبة الرشد ، )الكتب الستة(صحيح مسلم  :مسلم بن احلجاج، النيسابوي .٥٦
 هـ١٤٢٦،الرياض،
املسـتدرك علـى   ، ايب عبداهللا حممـدبن عبـداهللا احلـاكم   ، النيسابوري .٥٧

 .هـ١٤٢٩،دار الكتاب العريب، بريوت ،الصحيحني
،  ٣ط، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، اهليثمي ، نور الدين علي بن أيب بكر  .٥٨

 .هـ١٤٠٢، دار الكتاب العريب ، بريوت 
بريوت ، دار ، السرية النبوية ، ابن هشام ، عبد امللك بن هشام بن أيوب  .٥٩

 األرقم 
دار املعارف ، ، القاهرة ، مغازي الواقدي: الواقدي،حممد بن عمر بن واقد  .٦٠

 .م١٩٦٤
 .  بريوت دار صادر، تاريخ اليعقويب: ،اليعقويب أمحد بن يعقوب بن جعفر  .٦١

 
 
 
 
 



 ٢٣١

 
 
 
 

 املراجع
تربية األوالد يف اإلسالم ، بريوت ، دار قتيبة ، : وك عثمان أمحد ، املرب .٦٢

 .هـ ١٤١٣
، جمموعة رسائل يف احلجاب والسفور:عبد العزيز بن عبداهللا ،بن باز  .٦٣

خدجية ( جمموعة أمهات املؤمنني : حممد أمحد، الرئاسة العامة لالفتاء برانق، الرياض
 م ١٩٩٠،دار املعارف ، القاهرة ،  ٧ط، ) الطاهرة

، منتخب من كتاب أزواج النيب حملمد بن احلسن بن زبالة ، بن بكار ا .٦٤
 م ١٩٨١، دار إحياء التراث اإلسالمي  ، اململكة العربية السعودية

، بريوت ، ٣ط، املدخل إىل علم الدعوة ، حممد أبو الفتح ، البيانوين  .٦٥
 .هـ ١٤١٥، مؤسسة رسالة 

صلى اهللا عليه _ رسول خمتصر سرية ال، حممد بن عبد الوهاب ، التميمي  .٦٦
، الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، الرياض ، ٢ط_ ، وسلم 
تاريخ األدب العريب : شوقي ، ضيف: جابر،عبد احلميد و أمحد كاظم هـ١٤٢٣

 .، دار املعارف ٨القاهرة، ط، )العصر اجلاهلي(
وعلم النفس، مناهج البحث يف التربية : جابر،عبد احلميد ، و أمحد كاظم .٦٧

 .، القاهرة  ، دار النهضة٢ط
، وأحفاده وأرباؤه  -صلى اهللا عليه وسلم-أوالد الرسول : أمحد ، اجلدع  .٦٨

 هـ ١٤٢٧، دار الضياء ، عمان األردن 
خدجية بنت خويلد املثل األعلى أم املؤمنني :إبراهيم حممد حسن ، اجلمل  .٦٩

  م١٩٨٧، دار االعتصام ، القاهرة ، لنساء العاملني 
مدار الوطن للنشر ، الرياض،أيب بكر بن جابر عقيد ة املؤمن، اجلزائري .٧٠

 هـ١٤١٦



 ٢٣٢

املشكالت التربوية األسرية واألساليب العالجية، : احلازمي،خالد بن حامد .٧١
 هـ١٤٢٨الطبعة الثالثة، دار الزمان، املدينة املنورة 

ومدى التربية الوقائية يف اإلسالم : احلدري ، خليل عبدا هللا عبد الرمحن  .٧٢
 هـ ١٤١٨استفادة املدرسة الثانوية منها ، مطابع جامعة أم القرى ، 

متطلبات احملافظة على نعمة األمن :سليمان بن عبد الرمحن ، احلقيل  .٧٣
  http://www.al islam.comموقع اإلسالم :مصدر الكتاب  واالستقرار يف بالدنا

عاصرة يف ضوء دراسة ناقدة إلساليب التربية امل: احللواين ، فتحية عمر  .٧٤
 .هـ١٤٠٣اإلسالم ، جدة ، امة ، 

ابن محيد، صاحل بن عبد اهللا، القدوة مبادئ ومناذج، منشورات الندوة العاملية  .٧٥
 .هـ١٤١٥للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

مع قصص السابقني يف القران ، دمشق ، دار : اخلالدي ، صالح عبد الفتاح  .٧٦
 . هـ ١٣٠٩القلم ، 

يف التعامل مع -صلى اهللا عليه وسلم-لمان،منهج النيبخلف اهللا، س .٧٧
 هـ١٤٢٠،بيت األفكار الدولية، األردن، عمان،الناشئة

التعامل مع اإلرهاب العنف والتطرف، ،  عبد املقصود حممد سعيد،خوجه   .٧٨
  http://www.al-islam.comموقع اإلسالم  :مصدر الكتاب 

جدة ، ، ٢للمعلم واملعلمة، طخياط ، حممد مجيل، اإلعداد الروحي واخللقي  .٧٩
  هـ١٤١٦دار القبلة ، 

التربية اإلسالمية من املفهوم إىل التطبيق ضرورة : الرديين ، فاطمة محد  .٨٠
 .هـ١٤٢٦إنسانية ، الرياض ، مكتبة الرشد ، 

الزنتاين ، عبد احلميد الصيد ، أسس التربية اإلسالمية يف السنة النبوية ، الدار  .٨١
 .م ١٩٨٤،  العربية للكتاب ، تونس

: األساليب التعليمية للتربية اإلسالمية ، عمان : سعدون حممود ، الساموك  .٨٢
 م ،  ٢٠٠٥دار وائل للنشر والتوزيع ، 

،  دمشق ، املكتب  ٢من روائع حضارتنا ، ط: السباعي ، مصطفى  .٨٣
 . هـ١٣٩٧اإلسالمي ،

http://www.al
http://www.al-islam.com


 ٢٣٣

اته طرق التدريس واستراتيجي: عبد احلي أمحد، فوزي صاحل/ السبحي، بنجر .٨٤
 . هـ١٤١٧، الطبعة األوىل، دار زهران، جدة، 

 .هـ ١٤٠٢يف ظالل القران ، دار الشروق ، : سيد قطب  .٨٥
عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكرمي الـرمحن يف تفسـري كـالم    ، السعدي .٨٦

 هـ ١٤٢٤،دار ابن حزم، املنان،بريوت
مصدرالكتاب  أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف:صاحل بن غامن ، السدالن  .٨٧

  http://www.al islam.comموقع اإلسالم     :
 .هـ١٤٢٨دار الفرقان، ، الشريف، حممد موسى، القدوات الكبار،مكة .٨٨
 ٢ط،أضواء البيان يف ايضاح القران بالقران، حممداالمني ، الشنقيطي  .٨٩

 .هـ  ١٤٠٨،مكتبة ابن تيمية،القاهرة،
والنشر ، ،أطوار للدراسات ١السيدة خدجية بنت خويلد ، ط، صاحل، سلوى .٩٠

 م ٢٠٠٦القاهرة ،   
صبحي طه رشيد إبراهيم، التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها، دار األرقم  .٩١

 هـ ١٤٠٣، ١للكتب، عمان، ط
، القاهرة ، دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ، جمد بن عالن ،الصديقي  .٩٢

 هـ ١٤٠٧، دار الريان 
ــاليب  .٩٣ ــد، الص ــي حمم ــة : عل ــربة النبوي ــريو،  ٢ط، الس دار ، ت ب

 .هـ١٣٢٦،املعرفة
، ٩٣أمحد عبد القادر، القصص النبوي، جملة املستقبل، العدد ، عبد القادر .٩٤

 .هـ ١٤٢٠حمرم 
، سري وقضاياه  -صلى اهللا عليه وسلم-نساء النيب :سعيد هارون ، عاشور  .٩٥

 م١٩٩٦،مكتبة اآلداب ، مصر 
ت تربوية دراسا(العارفة، عبد اللطيف بن عبد اهللا ، التطبيقات العملية  .٩٦

 .هـ١٤٢٣، دار طيبة اخلضراء، مكة املكرمة ، ) تطبيقية للمربني
، اهليئة ٣خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها، ط: عمر، عبد املنعم حممد .٩٧

 .املصرية العامة للكتاب ، مصر 

http://www.al


 ٢٣٤

دار عامل ، الرياض،شرح رياض الصاحلني : ابن عثيمني ،حممد بن صاح  .٩٨
 هـ  ١٤١٤،الكتب

، دار حضر ، لبنان ، عوامل استقرار األسرة يف اإلسالم : عمر ، كوثر حممد .٩٩
 هـ ١٤١٧

القـاهرة ، دار  ، ٢١ط، علوان، عبد اهللا ناصح، تربية األوالد يف اإلسـالم   .١٠٠
  هـ١٤٢١السالم ، 

التربية اإلسالمية مصادرها وتطبيقاا ، الرياض ، : عطية ، عماد حممد  .١٠١
 هـ ١٤٢٥مكتبة الرشيد 

التربية اإلسالمية، مفهومها، مصادرها واصوهلا : ل العقيل ، عبد اهللا عقي .١٠٢
 . هـ١٤٢٧وتطبيقاا ومربوها، ، الرياض ، مكتبة الرشد ، 

مدخل إىل التربية اإلسالمية ، : الغامدي ، عبد الرمحن بن عبد اخلالق حجر  .١٠٣
 هـ ١٤١٨الرياض ، دار اخلرجيي ، 

مطابع ،  ٢ط ،اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد ، صاحل بن فوزان ، الفوزان  .١٠٤
 .هـ ١٤٢٧، منشورات الرئاسة العلمية واإلفتاء ، الرياض ، احلميضي 

،  ٧فودة ، حلمي حممد ، وعبد اهللا صاحل ، املرشد يف كتابة األحباث، ط .١٠٥
 .هـ١٤١١جدة ،دار الشروق ،

فتاوي ورسائل مساحة الشيخ حممد بـن  ، ، حممد بن عبد الرمحن ، ابن قاسم .١٠٦
 هـ ١٣٩٩، مطبعة احلكومة، الرياض ، الشيخ  ابراهيم بن عبد اللطيف ال

القحطاين، سعيد بن علي بن وهف، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، الناشر  .١٠٧
 .هـ ١٤٢٣وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف، السعودية، 

، مؤسسة الرسالة ، مباحث يف علوم القران  بريوت : مناع خليل ، القطان   .١٠٨
 ٣٠٧ص، ١٤٠٧

صـلى اهللا عليـه   -نساء حول الرسول ) : وآخرون( لي حممد ع، القطب  .١٠٩
 هـ ١٤٢٨، املكتبة العصرية ، بريوت ،تراجم وقصص -وسلم

قطب، حممد، منهج التربية اإلسالمية ، الطبعة العاشرة ، القاهرة ، دار  .١١٠
 .الشروق



 ٢٣٥

حممد ، التصوير الفين يف احلديث النبوي، بريوت، املكتب اإلسالمي، ،لطفي  .١١١
 .هـ١٤٠٣، ١ط
 هـ ١٤٢١، دار الفجر  ، القاهرة ،قصص الصحابيات ، مصطفى ، د مرا .١١٢
، دار ابـن اجلـوزي   ، القـاهرة  ، علو اهلمـة  ، حممد بن إمساعيل ،املقدم  .١١٣

 ..م٢٠٠٥
دار الشروق ، ،جدة٢مطاوع، إبراهيم عصمت، األصول اإلدراية للتربية ، ط .١١٤
 . هـ١٤١٦، 
مكتبة املنار اإلسالمية  معامل يف التربية ، الكويت ،: النشمي ، عجيل جاسم  .١١٥
 هـ ١٤٠٠، 
، مكتبة املعارف، الرياض، األعالم  يف ضوء اإلسالم ، عمارة ، جنيب  .١١٦

 ، م ١٩٨٠
أصول التربيـة اإلسـالمية وأسـاليبها، الطبعـة     ، النحالوي، عبد الرمحن .١١٧

 .هـ١٤١٦،دار الفكر ، الثانية،بريوت
بريوت ، ، دار اجلبل، ٢علم االجتماع التربوي، ط، ناصر، إبراهيم .١١٨

 .هـ١٤١٦
دمشق ، دار الثقافة ، ،  ا لرسول العريب املريب : اهلامشي، عبد احلميد  .١١٩

 هـ  ١٤٠١
دار ابن ، بريوت ،  -صلى اهللا عليه وسلم-أزواج النيب : عبد املنعم، اهلامشي  .١٢٠

 هـ ١٤٢٥، حزم 
، مكة املكرمة ، التربية اإلسالمية كيف نرغبها ألبنائنا : وزان، سراج حممد  .١٢١

 .رات رابطة العامل اإلسالمي منشو
،  -صلى اهللا عليه وسلم-تأمالت يف سرية الرسول : حممد السيد ، الوكيل  .١٢٢
 .هـ١٤١٦، دار اتمع ، جدة ،  ٣ط
مصر ، نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم  : عائشة عبد الرمحن ، بنت الشاطئ .١٢٣
 .هـ ١٣٧٤، دار اهلالل ، 



 ٢٣٦

  بريوت ، مؤسسة الرسالة فتحي ، مشكالت الدعوة والداعية ،، يكن .١٢٤
 .هـ ١٤١٧

  
 


