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 اإلسالمية وأثرىا في بناء المجتمعالتربية 
 عـمـــي جـميــل خـمــفد.    كرديوليد ىاشم أ.م.د. 

 كمية العموم االسالمية/ جامعة ديالى
 المقدمة: 

األفراد آية جسـ األمة كائف حي يتعرض لما يتعرض لو جسـ الفرد مف األمراض كالعمؿ، ككما تيتـ الحككمات بكق
لمجتمعات مف األمراض االجتماعية، اآية كالمجتمع مف األمراض الفتاكة الميمكة، تيتـ الشرائع كالحضارات اإلنسانية بكق

بتربية المجتمع عمى المبادئ السامية كاألخالؽ آية كشريعة اإلسالـ عمى رأس ىذه الشرائع، فاإلسالـ أكفى األدياف عن
 الفاضمة. 

في معالجة مجتمع يئف مف اآلالـ األمراض التي تفتؾ بو ىك أف نقؼ كقفة تربكية مع الفرد الذم آية كلعؿ نقطة البد
ك الخمية األكلى في المجتمع، كالدعكات اإلصالحية تبدأ خطكاتيا مف الفرد ال مف الجميكر، ىذا مع إبراز معالـ التربية ى

 اإلنسانية كالتي بدكنيا يظؿ الفرد يتخبط في دياجير الضالؿ. آية اإلسالمية لألفراد كالمجتمع، التي تمثؿ معالـ اليد
 ية. المطمب األول: مفيوم التربية اإلسالم

 أواًل: تعريف التربية في المغة: 
 بالعكدة إلى المعاجـ نجد أف كممة تربية مف الجذر ربا يربك تحمؿ المعاني التالية: 

 الزيادة والنمو:  .1
 .(ّ()ِ)، كفي التنزيؿ: )كيربي الصدقات((ُ)ربا الشيء يربك ربكان كرباءن: زاد كنما، كأرببتو نميتو

 لمعاني اآلتية: كمف الجذر: رٌب: يىريبُّ تحمؿ ا
حفظ الشيء كرعايتو: ربَّ كلده كالصبي يىريبُّو رٌبان بمعنى رباه. كفي الحديث: )لؾ نعمة تربيا(: أم تحفظيا كترعييا  (ُ

 .(ْ)كتربييا كما يربي الرجؿ كلده
رؾ أم فارؽ حسف القياـ بالطفؿ ككليو حتى يدرؾ. رب كلده كالصبي يربو ربان: رباه أم أحسف القياـ ككليو حتى أد (ِ

 . (ٓ)الطفكلية كاف ابنو أـ لـ يكف
 التعميم:  .2

بِّي: منسكب إلى الرب، الرباني المكصكؼ بعمـ الرب، قيؿ ىك مف الرب بمعنى التربية، كانكا يربكف المتعمميف  الرَّ
 .(ٔ)بصغار العمـك قبؿ كبارىـ

 
 
 

                                                

ني الكاسطي، تحقيؽ عمي تاج العركس مف جكاىر القامكس: الزبيدم: محب الديف أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسي ُ
 ـ.ُْٗٗىػ /ُُْْ، دار الفكر، ُْْ/ُٗشيرم، جػ

 . ِٕٔسكرة البقرة آية  ِ
 ـ. ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، بيركت، دار الفكر، ُُٖٓالقامكس المحيط: الفيركز آبادم، ضبط كتكثيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، ص ّ
، لساف العرب، ْ  ـ.َُٗٗ/ىػَُُْبيركت، دار الفكر،  َُْ/ِجػ ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
، لساف العرب، جػ ٓ  ـ.َُٗٗ/ىػَُُْبيركت، دار الفكر،  َُْ/ِابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
، بيركت، دار الفكر، َُْ/ِلساف العرب: جػ ٔ  ـ.َُٗٗ/ىػَُُْ، ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
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 (1)التأديب: رب الولد: يؤدبو .3
ك زكج أـ اليتيـ كىك اسـ فاعؿ، مف ربو: يربو أم أنو يكفؿ بأمره، كفي حديث الرابُّ كافؿ، كىالتكفل بأمور الصغير:  .ْ

 (ِ)كاف يربيوألنو  مجاىد، كأف يكره أف يتزكج الرجؿ إمرأة راٌبو، يعني أمرأة زكج أمو
 ثانيًا: تعريف التربية إصطالحاً 

حك صغير، بيدؼ مساعدتو في اكتماؿ التربية ىي: )مجمكعة التصرفات العممية كالقكلية التي يمارسيا راشد بإرادتو ن
التي يعد ليا آيات نمكه كتفتح استعداداتو الالزمة كتكجيو قدراتو، ليتمكف مف االستقالؿ في ممارسة النشاطات كتحقيؽ الغ

 .(ّ)كالسنة( قرآفبعد البمكغ، في ضكء تكجييات ال
كالعاطفية كالجسدية كاالجتماعية، كتنظيـ  كالتربية اإلسالمية ىي: )تنمية جميع جكانب الشخصية اإلسالمية الفكرية

 (ْ)سمككيا عمى أساس مف مبادئ اإلسالـ كتعاليمو، بغرض تحقيؽ أىداؼ اإلسالـ في شتى مجاالت الحياة(

)كالتربية اإلسالمية ذات طابع شمكلي تكاممي لجميع جكانب الشخصية الركحية كالعقمية كالكجدانية كاألخالقية كالجسمية  
 .(ٓ)كاإلنسانية، كفؽ معيار االعتداؿ كاالتزاف، فال إفراط في جانب دكف غيره كال تفريط في جانب لحساب آخر(كاالجتماعية 

 المطمب الثاني: معالم الشخصية اإلسالمية: 
ينظر الديف اإلسالمي الحنيؼ إلى اإلنساف عمى أنو كحدةه كاحدةه مترابطة الجكانب، متكاممة القكل. كعمى الرغـ مف أف 

الكحدة جكانب ثالثة ىي )الركح، كالجسـ، كالعقؿ( إال أنيا تيشكِّؿ فيما بينيا كيانان كاحدان يعتمد في تككينو عمى تكازفو ليذه 
دقيؽ، كترابطو شديد، كتداخؿو شائؾو فيما بيف ىذه الجكانب الثالثة التي تتضح العالقة بينيا في ككنيا تيشكؿ في مجمكعيا ما 

ساسية لشخصية اإلنساف، كبقدر ما بينيا مف تكافؽو كانسجاـ يككف تكامؿ ىذه الشخصية. كما أف ييمكف تسميتو باألبعاد األ
 .(ٔ)الترابط كالتداخؿ بيف ىذه الجكانب الثالثة قكم جدان لدرجةو يصعب معيا إمكانية الفصؿ بينيا
ر باآلخر كيؤثر فيو، كما يؤثر كليس ىذا فحسب بؿ إف العالقة بيف ىذه الجكانب الثالثة تتمثؿ في أف كيالن منيا يتأث

في أحد ىذه الجكانب يؤثر في الجانبيف اآلخريف ؛ كلعؿ خير مثاؿو يكضح مدل قكة العالقة بيف ىذه الجكانب الثالثة أنيا قد 
تشترؾ مجتمعةن في العمؿ الكاحد الذم يؤديو اإلنساف، فالصالة عند المسمـ كما ييشير إلى ذلؾ األستاذ محمد قطب )تشمؿ 

، الك ، كتحرؾو ، كسجكدو ، كرككعو ياف البشرم كمو في آفو كاحد: جسمو، كعقمو، كركحو. فنصيب الجسـ ىك الحركة مف قياـو
. كنصيب العقؿ ىك التفكر فيما يتمكه المصمي مف األدعية كاآليات. كنصيب الركح ىك الخشكع، كالتقكل، كالتطمُّع  كسككفو

 .(ٕ)إلى رحمة اهلل. ككؿي ذلؾ في آف(

                                                

 .َُْ/ُ، كلساف العرب جػٕ-ٔ/ِف جكاىر القامكس: جػتاج العركس م ُ
 ، إبراىيـ مصطفى، أحمد حسف الزٌيات، حامد عبد القادر، محمد عمي النجار.ّْٓالمعجـ الكسيط: ص ِ
 .ـُٕٗٗ/ىػََُْ، محب الديف أبك صالح، مقدار بالجف، األستاذ عبد الرحمف النحالكم، ُّدراسات في التربية اإلسالمية، ص ّ
، حمبي، عبد المجيد طعمو، بيركت، دار المعرفة، ّٖ-ّْية اإلسالمية لألكالد منيجان كىدفان كأسمكبان، ص الترب ْ

 ـ.ََُِ/ُِِْ
، أحمد فريد، مصر، المكتبة التكفيقية، كالتربية اإلسالمية كأساليب ُٗ-ُٕالتربية عمى منيج أىؿ السنة كالجماعة، ص ٓ

ـ، كمنيج اإلسالـ في تربية عقيدة ُّٖٗ/َُّْف، دار األرقـ لمكتب، ، صبحي طو رشيد ابراىيـ، عماٗتدريسيا، ص
 ـ.ُٖٗٗ/ىػُُْٗ، محمد خير فاطمو، بيركت، دار الخير، ِٓالناشئ، ص 

، الدكتكر صالح بف عمي أبك عرَّاد أستاذ التربية اإلسالمية المساعد كمدير مركز ُِػ مقاالت في التربية اإلسالمية ص  ٔ
 E. Mail: abo_ arrad @ hotmail.com . ة المعمميف في أبيامركز البحكث التربكية بكمي

 .ُٗٗ/ ص  ُػ كينظر في ظالؿ القرآف: لسيد قطب ج  ٕ
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ناه أف العالقة بيف الجسـ، كالعقؿ، كالركح، تتمخص في أف التربية اإلسالمية تسعى لإلفادة الكاممة كالتامة مف كىذا مع
طاقات كقدرات ىذه الجكانب اإلنسانية الثالثة مجتمعةن، كتسخيرىا بصكرةو متناسقةو لغرض تحقيؽ أىدافيا السامية، كغايتيا 

تيستخدـ لتحقيؽ معنى العبادة الخالصة انطالقان مف قكلو تعالى: )كما  -لمثاؿ عمى سبيؿ ا -الكيمية ؛ فالطاقات الجسمية 
ذ قاؿ ربؾ لممالئكة ، (ُ)خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف( كلمقياـ بميمة االستخالؼ في األرض انطالقان مف قكلو تعالى: )كا 
عمارىا عمى النحك الذم يت، (ِ)إني جاعؿه في األرض خميفة( فؽ مع شرع اهلل العظيـ، كمنيجو القكيـ كإلصالح األرض كا 

 .(ّ)عمالن بقكلو تعالى: )ىك الذم أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ فييا(
ر لمتفكر كالتأمؿ كالتدبر في  اهلل الككنية العظمى التي انتدب اهلل سبحانو عباده إلى إعماؿ آيات كالطاقات العقمية تيسخَّ

إضافةن إلى ، (ٓ)كقكلو تعالى: )أكلـ يتفكركا في أنفسيـ(، (ْ)لقكـو يتفكركف( ياتالعقؿ فييا بقكلو تعالى: )إف في ذلؾ آل
تسخير ىذه القكل كالطاقات لمتعرؼ عمى سنف اهلل تعالى الككنية كقكانينو اإلليية، كمف ثـ تسخيرىا لخدمة اإلنساف كنفعو 

ر لكـ ما في السمكات كما في األرض جميعان منو   .(ٔ)لقكـو يتفكركف(يات إف في ذلؾ آلتحقيقان لقكلو تعالى: )كسخَّ
و الستمرارية التكاصؿ مع اهلل سبحانو كتعالى، كاالرتباط بو، كاإلخالص لو في كؿ شأفو مف  أما الطاقات الركحية فتيكجَّ
شؤكف الحياة عف طريؽ أداء العبادات المفركضة، كامتثاؿ الطاعات المشركعة ؛ قاؿ تعالى: )قؿ إف صالتي كنسكي 

 . (ٕ)ماتي هلل رب العالميف* ال شريؾ لو كبذلؾ أمرت كأنا أكؿ المسمميف(كمحيام كم
كبذلؾ فإنو يمكف القكؿ: إف العالقة بيف ىذه الجكانب الثالثة عالقة ارتباطو كتالـز إذ أنو ال يمكف أف يستغني جانبه 

 سة كانسجاميا مع بعضيا. منيا عف غيره ؛ كال يمكف أف تقـك الشخصية اإلنسانية بدكف تكامؿ ىذه الجكانب الرئي
فإذا تكافرت ىذه الجكانب كانت الشخصية اإلسالمية المنشكدة كالتي يمكف اف نحدد بعض معالميا كصفاتيا، كالتي 

 منيا: 
 اإلخالص هلل وحده:  -1

كر قاؿ الحافظ ابف جماعة رحمو اهلل: )األكؿ أف يقصد بتعميميـ كتيذيبيـ كجو اهلل تعالى، كنشر العمـ، كدكاـ ظي
 .(ٖ)الحؽ كخمكؿ الباطؿ، كدكاـ خير األمة بكثرة عممائيا، كاغتناـ ثكابيـ، كتحصيؿ ثكاب مف ينتيي إليو عممو(

كحيف يصمح المسمـ نيتو، كيطيب طكيتو يتحكؿ عممو إلى عبادة هلل كحده، كيكتب لو نصبو كجيده ككؿ ما يالقيو 
أك حيف يرفع متاع الرجؿ عمى دابتو، أك حيف يكؼ لسانو عف  حسنات عند اهلل، فمئف كاف الرجؿ يثاب حيف يأتي زكجتو،

 (ٗ)القيؿ كالقاؿ، أفال يثاب مف يغار عمى أبناء األمة كيحمؿ ىميـ؟

 

 

                                                

 .ٔٓػ سكرة الذاريات:  ُ
 .َّسكرة البقرة: ػ  ِ
 . ُٔسكرة ىكد: ػ  ّ
 .ّػ سكرة الرعد:  ْ
: ػ  ٓ  .ٖسكرة الرـك
 .ُّسكرة الجاثية: ػ  ٔ
 .ُّٔ – ُِٔسكرة األنعاـ: ػ  ٕ
 .َّ/ُ، كينظر: المجمكع شرح الميذب ْٕػ تذكرة السامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ ص ٖ
 ّّ/ ص  ُػ المدرس كميارات التكجيو: ج  ٗ
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 التقوى والعبادة:  -2
ركل الراميرمزم بإسناده عف أبي العالية رحمو اهلل قاؿ: )كنا إذا أتينا الرجؿ لنأخذ عنو نظرنا إلى صالتو، فإف أحسف 

ف أساء الصالة لـ نأخذ عنو(الصال كقاؿ محمد بف سيريف رحمو اهلل: )إف ىذا العمـ ديف؛ فانظركا عمف ، (ُ)ة أخذنا عنو، كا 
 . (ِ)تأخذكف دينكـ(

 القدوة الصالحة:  -3
إف التناقض بيف القكؿ كالعمؿ، كالظاىر كالباطف، كازدكاجية التكجيو كتناقضو، كؿ ذلؾ مف أكبر مشكالت الجيؿ 

كذلؾ كمو نبات بذرة خبيثة كاحدة، أال كىي عدـ العمؿ بالعمـ، كالمأمكؿ منؾ أخي المدرس أف تسيـ في اجتثاث المعاصر، 
 ىذه النبتة السكء، ال أف تسيـ دكف قصد في سقييا.

 يقكؿ: "مف كاف كالمو ال يكافؽ فعمو فإنما يكبِّخ نفسىو". -رضي اهلل عنو  -كلذا يقكؿ ابف مسعكد
؛ متذلالن لو سبحانو كتعالى فال ييصيبو الكبر كال يستبد بو العيجب لما أكتي مف العمـ ؛  هلل عز وجل ـ أن يكون متواضعاً 4

فإف مف تكاضع هلل رفعو ؛ كألف المعمـ متى تحمى بالتكاضع كقؼ عند حده، كأنصؼ غيره، كعرؼ لو حقو، كلـ 
 يتطاكؿ عمى الناس بالباطؿ. 

، متصفان بالعقؿ كالركية، كحيسف التصرؼ، كالحكمة في أمره كنييو ؛ ألف ذلؾ المنكرـ أن يكون آمرًا بالمعروف ناىيًا عن 5
 كمو نابعه مف حرصو عمى حب الخير لمناس، كحرصو عمى دعكتيـ إلى الخير كالصالح.

شأ عالقة ، ميتفقدان ليـ في مختمؼ أحكاليـ، مشاركان ليـ في حؿ مشكالتيـ حتى تنـ أن يكون ُمحبًا لآلخرين ُمشفقًا عمييم6
 قكية كثيقة بينو كبينيـ ؛ تقـك عمى األخكة كالحب في اهلل تعالى.

 المطمب الثالث: الشخصية اإلسالمية وأثرىا في المجتمع. 
، ليدىش مف إف مف ييتاح لو االطالع عمى ىدم اهلل كرسكلو لإلنساف في مظانيما مف كتاب اهلل كحديث رسكؿ اهلل 

يا لكؿ صغيرة ككبيرة مف قضايا اإلنساف المتصمة بربو كبنفسو كبالناس مف حكلو، ككميا غزارة النصكص كاستيعابيا كشمكل
 تكجيو كتككيفه كبناءه لشخصية اإلنساف المسمـ في جانب مف جكانبيا، كتأىيؿ ليا لمحياة الفردية كاالجتماعية الميثمى.

ان إجتماعيان راقيان فذان، تضافرت عمى تككينو كمف ىنا يبدك اإلنساف المسمـ كما أرادت لو ىذه النصكص أف يككف، أنسان
، كجعمت الكتاب العزيز، كأحاديث الرسكؿ الكريـ آيات ىذا التككيف الفريد مجمكعة مف مكاـر األخالؽ، نطقت بيا 

 التحمي بيا دينا يحرص المرء عميو. 
الحؽ صاحب رسالة في الحياة، ف الشخصية اإلسالمية شخصية كاعية أحكاـ دينيا، اجتماعية بطبعيا، الف المسمـ إ

 كأصحاب الرساالت البد ليـ مف االتصاؿ بالناس. 
كال شؾ اف ليذه الشخصية بالغ األثر التربكم الفعاؿ في محيطيا الذم تعيش فيو، كذلؾ مف خالؿ تحمييا بالخالؿ 

 ف خالؿ العناصر اآلتية: الحسنة، كاألخالؽ الفاضمة التي ترقى بيا في سماء الكماؿ البشرم، كالتي يمكف تكضيحيا م
 
 
 
 
 

                                                

 .َْٗػ ينظر: المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمقاضي الحسف بف عبد الرحمف الراميرمزم ص  ُ
 .َْْػ المصدر نفسو ص  ِ
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 أواًل: التربية عمى الصدق: 
فالصدؽ بو تمٌيز أىؿ النفاؽ مف أىؿ االيماف كسكاف الجناف مف أىؿ النيراف كىك سيؼ اهلل في أرضو الذم ما كضع 

 عمى شيء اال أقامو كال كاجو الباطؿ إال أرداه كصرعو. 
 الباب الذم دخؿ منو الكاصمكف إلى حضرة ذم الجالؿ.  كمف نطؽ بالصدؽ عمت عمى الخصـك كممتو، الصدؽ ىك

كيكنيكٍا مى  عى أمر اهلل سبحاف أىؿ االيماف أف يككنكا مع الصادقيف فقاؿ جؿ كعال: )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى كى
) اًدًقيفى  . (ُ)الصَّ

تككنكا مف أىمو كتنجكا مف الميالؾ، كيجعؿ لكـ فرجان مف قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل: )أم اصدقكا كالزمكا الصدؽى 
 . (ِ)أمكركـ كمخرجان...(

 (ّ)كقاؿ الحسف البصرم رحمو اهلل: )إف أردت أف تككف مع الصادقيف فعميؾ بالزىًد في الدنيا كالكؼِّ عف أىًؿ الًمٌمة(

ـى عف اهلل كعقؿ عنو أف يالزـى ا لصدؽى في األقكاؿ، كاإلخالصى في األعماؿ، قاؿ القرطبي رحمو اهلل: )حؽُّ مىٍف فىًي
 .(ْ)كالصفاءى في األحكاؿ، فمف كاف كذلؾ لحؽ باألبرار ككصؿ إلى رضا الغٌفار(

مىف ييًطًع الٌموى كىالرَّسيكؿى فىأيٍكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أى ـى الٌموي كجعؿ اهلل الصادقيف مع الذيف انعـ عمييـ مف النبييف فقاؿ تعالى: )كى ٍنعى
مى  ًفيقان(عى سيفى أيكلىًئؾى رى اًلًحيفى كىحى دِّيًقيفى كىالشُّيىدىاء كىالصَّ ٍيًيـ مِّفى النًَّبيِّيفى كىالصِّ

. كأخبرنا جؿ كعال أف الصدؽ كمو خير فقاؿ (ٓ)
) ٍيران لَّييـٍ دىقيكا المَّوى لىكىافى خى ـى اأٍلىٍمري فىمىٍك صى تعالى: )فىًإذىا عىزى
(ٔ). 

ـٍ كقٌسـ اهلل تعالى الناس إل اًدًقيفى ًبًصٍدًقًي ما منافؽ فقاؿ تعالى: )ًليىٍجًزمى المَّوي الصَّ ى قسميف ال ثالث ليما إٌما صادؽ كا 
ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى غىفيكران رًَّحيمان( مىٍيًي ييعىذِّبى اٍلمينىاًفًقيفى ًإف شىاء أك يىتيكبى عى كى
، فااليماف اساسو الصدؽ كالنفاؽ اساسو الكذب فال (ٕ)

اًدًقيفى ًصٍدقيييـٍ يجتمع ك لىييـٍ  ذب كايماف ابدان، كيـك القيامة ال ينفع العبد اال الصدؽ فقاؿ تعالى: )قىاؿى الٌموي ىىذىا يىٍكـي يىنفىعي الصَّ
كٍا عىٍنوي ذىًلؾى اٍلفىكٍ  اًلًديفى ًفييىا أىبىدان رًَّضيى الٌموي عىٍنييـٍ كىرىضي نَّاته تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى ـي(جى زي اٍلعىًظي

(ٖ). 
ؿى ًصٍدؽو  قيؿ رَّبِّ أىٍدًخٍمًني ميٍدخى كقد أمر اهلل رسكلو أف يسألو أف يجعؿ مدخمو كمخرجو عمى الصدؽ فقاؿ تعالى: )كى

كىأىٍخًرٍجًني ميٍخرىجى ًصٍدؽو كىاٍجعىؿ لِّي ًمف لَّدينؾى سيٍمطىانان نًَّصيران(
(ٗ). 

ه أف يجعؿ لو لساف صدؽ فقاؿ تعالى: )كىاٍجعىؿ لِّي ًلسىافى ًصٍدؽو ًفي كأخبرنا جؿ كعال عف خميمو إبراىيـ حيف دعا
)  .(َُ)اآٍلًخًريفى

                                                

 ُُٗػ سكرة التكبة / ُ
، المحقؽ: سامي ِِٗ/ ص  ْػ تفسير القرآف العظيـ: لمحافظ أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ج ِ

 ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْبف محمد سالمة، الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية 
  ُْٔ/ ٕػ تفسير ابف ابي حاتـ الرازم ّ
 /ٖهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي جػ الجامع ألحكاـ القرآف: أبك عبد اْ

 ـ.ََِّىػ/ ُِّْ، المحقؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: ِٖٗص
 ٗٔػ سكرة النساء/ ٓ
 ُِػ سكرة محمد / ٔ
 ِْػ سكرة األحزاب/ ٕ
 ُُسكرة المائدة/ .ػٖ
 َٖػ سكرة اإلسراء/ ٗ

 ْٖػ سكرة الشعراء/ َُ
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قاؿ: )إف الصدؽ ييدم إلى البر كقد جاء في الصحيحيف مف حديث عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو أف النبي 
ف الفجكر ييدم إلى النار( ف الكذب ييدم الفجكر كا  ف البر ييدم إلى الجنة كا   .(ُ)كا 

: )إضمنكا لي ستان أضمف لكـ الجنة اصدقكا إذا حدثتـ كأدكا إذا اكئتمنتـ كاكفكا إذا عاىدتـ كاحفظكا فركجكـ كقاؿ 
 .(ِ)كغضكا أبصاركـ ككفكا أيديكـ(

 .(ّ)كقاؿ إبراىيـ الخكاص رحمو اهلل: )الصادؽ ال تراه إال في فرض يؤديو أك فضؿ يعمؿ فيو(
 .(ْ): )ألف أبيت ليمو أعامؿ اهلل بالصدؽ أحب الٌي مف أف اضرب بسيفي في سبيؿ اهلل(كقاؿ يكسؼ بف اسباط رحمو اهلل

 .(ٓ)كقاؿ أخر: )مف طمب اهلل بالصدؽ أعطاه مرأه ييبصر فييا الحٌؽ كالباطؿ(
 فالصدؽ دعامة الفضائؿ كعنكاف الريقي كدليؿ الكماؿ كمظير مف مظاىر السمكؾ النظيؼ

 اكـ كال قاضي كال تاجر كال رجؿ كال امرأة كال صغير كال كبيركىك ال يستغني عنو عالـ كال ح
 .(ٔ)فقاؿ: )كاهلل ما ىذا بكجو كذاب( فأبصر أمارات الصدؽ تيشع مف كجيو كنظر أحدىـ إلى كجيو 

جبؿ الصفا كجمع بطكف قريش فقاؿ ليـ: )لك أخبرتكـ أف خيالن خمؼ ىذا الكادم ستغير عميكـ أكنتـ  كصعد النبي 
 .(ٕ)(، فقالكا جميعا: )ما جربنا عميؾ كذبان(مصدقيٌ 

) ـي اٍلميتَّقيكفى دَّؽى ًبًو أيٍكلىًئؾى ىي صى ٍدًؽ كى اء ًبالصِّ كقاؿ تعالى: )كىالًَّذم جى
، أم أف رسكؿ اهلل جاء برسالة قائمة عمى الصدؽ، (ٖ)

لئؾ ىـ الذيف جمعكا خصاؿ الصدؽ، كالذم جاء بالصدؽ في قكلو كعممو مف األنبياء كأتباعيـ، كصدَّؽ بو إيماننا كعمال أك 
كالمؤمنكف بو، العاممكف بشريعتو مف الصحابة، رضي اهلل  التقكل، كفي مقدمة ىؤالء خاتـ األنبياء كالمرسميف محمد 

 عنيـ، فمىف بعدىـ إلى يـك الديف.
و إلى كالصدؽ خمؽ جميؿ يمكف اكتسابو باالعتياد عميو، كالحرص عمى التزامو، كتحرم العمؿ بو، حتى يصؿ صاحب

: )عميكـ بالصدؽ؛ فإف الصدؽ ييدم إلى المراتب العالية، يرتقي مف كاحدة إلى األعمى منيا بحسف خمقو، كلذلؾ يقكؿ 
ف البر ييدم إلى الجنة، كما يزاؿ الرجؿ يصدؽ، كيتحرل الصدؽ، حتى ييكتب عند اهلل صدِّيقا(  .(ٗ)البر، كا 

اؿه  مىٍيًو(قاؿ اهلل تعالى: )ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى صى
(َُ). 

 

                                                

 . َّٖٔبرقـ  َُِِ/ْكمسمـ في كتاب البر كالصمة كاآلداب ّْٕٓرقـ ٓٗ/ٕػ ركاه البخارم في كتاب األدب ُ
 ِّّ\ٓػ ركاه االماـ أحمد ِ
ياؾ نستعيف: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل جّ ، ِٖٕ/صِػ مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ـ.ُّٕٗ-ُّّٗبيركت، الطبعة الثانية،  –تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي 
 ػ المصدر السابؽ. ْ
ػ مكسكعة الدفاع عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: جمعيا كقدـ ليا كرتبيا الباحث في القرآف كالسنة عمي بف نايؼ ٓ

 .ِْٔ/صِالشحكد ج
 (.ِِٖٔٔده )ػ ركاه اإلماـ أحمد في مسنٔ
{، انظر: فتح البارم ٕ ًبيفى تىؾى األىٍقرى ، َْٕٕرقـ  َُٓ/ ُٖػ ركاه البخارم في صحيحو كتاب التفسير: باب }كىأىٍنًذٍر عىًشيرى

 .َِٖ، برقـ ُْٗ/ُكالمفظ لو، كمسمـ بنحكه في كتاب اإليماف، باب قكلو: كأنذر عشيرتؾ األقربيف 
 .ّّػ سكرة الزمر / ٖ
 . َّٖٔبرقـ  َُِِ/ْكمسمـ في كتاب البر كالصمة كاآلداب  ّْٕٓرقـ ٓٗ/ٕي كتاب األدب ػ ركاه البخارم فٗ

 ِّػ سكرة األحزاب / َُ
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 .(ُ): )أربع مف كف فيو فقد ربح: الصدؽ، كالحياء، كحسف الخمؽ، كالشكر(كقاؿ ابف عباس 
 .(ِ)كقاؿ بشر بف الحارث رحمو اهلل: )مف عامؿ اهلل بالصدؽ استكحش مف الناس(

 .(ّ)لعرفت الصادقيف(كقاؿ رجؿ لحكيـ: )ما رأيت صادقنا! فقاؿ لو: لك كنت صادقنا 
كقيؿ لذم النكف: ىؿ لمعبد إلى صالح أمكره سبيؿ؟ فقاؿ: )قد بقينا مف الذنكب حيارل. ..نطمب الصدؽ ما إليو سبيؿ 

 (ْ)دعاكل اليكل تخؼ عمينا. .. كخالؼ اليكل عمينا ثقيؿ(ف
 (ٓ)كقاؿ عمر بف عبد العزيز رحمو اهلل: )ما كذبت مذ عممت أف الكذب يشيف صاحبو(

 (ٔ)اؿ اإلماـ الزىرم رحمو اهلل: )كاهلل لك نادل منادو مف السماء أف الكذب حالؿ ما كذبت(كق

كقاؿ الشعبي رحمو اهلل: )عميؾ بالصدؽ حيث ترل أنو يضرؾ فإنو ينفعؾ.كاجتنب الكذب حيث ترل أنو ينفعؾ فإنو 
 (ٕ)يضرؾ(

 كيقكؿ الشاعر: 
 (ٖ)معتادإف المساف لما عكدت …عكد لسانؾ قكؿ الصدؽ تحظ بو 

 كالصدؽ انكاع فمف انكاع الصدؽ: 
 ـ صدق في نقل األخبار: 1

: مطمكب مف المسمـ الناقؿ التثبت فيما يقاؿ كاجتناب الظنكف كاألكىاـ كالحذر مف التحدث بكؿ ما يسمع كما قاؿ 
، كمف ذلؾ لمز (َُ)(: )إياكـ كالظف، فإف الظف أكذب الحديث، ككما قاؿ ( ٗ))كفى بالمرء كذبا أف يحدث بكؿ ما سمع(

الدعاة كالمصمحيف كترديد األباطيؿ كاألراجيؼ الكاذبة التي يركجيا المغرضكف كالمفسدكف بيدؼ تشكيو دعاة الحؽ الذيف 
يصدعكف بو كال يخافكف لكمة الئـ كيتمقؼ ىذه التيـ أناس ال عمـ ليـ كال تثبت فتمككيا ألسنتيـ، ككأنيا قضية مسممة ال 

                                                

 بيركت. ،، دار االمعرفةّٕٖ/صْػ إحياء عمـك الديف: لالماـ محمد بف محمد الغزالي أبك حامد جُ
أك اجتاز بنكاحييا مف كاردييا كأىميا:  ػ تاريخ دمشؽ: تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف االماثؿِ

، ُّٗ/ٕٓلالماـ العالـ الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي المعركؼ بابف عساكر 
 ، َْ/ُُـ، حمية العمماء: البي نعيـ االصفياني ُٓٗٗ/ ىُُْٓ ، بيركت،دراسة كتحقيؽ عمي شيرم، دار الفكر

 بيركت. ،، دار االمعرفةّٕٖ/صْديف: لالماـ محمد بف محمد الغزالي أبك حامد جػ إحياء عمـك الّ
 بيركت. ،، دار االمعرفةّٕٖ/ ص  ْػ إحياء عمـك الديف: لالماـ محمد بف محمد الغزالي أبك حامد ج ْ
القاىرة،  ،قرآف، تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ، مكتبة الْٕػ مكاـر األخالؽ: لعبد اهلل بف محمد أبك بكر القرشي، صٓ

ُُُْ–َُٗٗ. 
 ، طبعة عالـ الكتب. ِٓ/ٓػ فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير: محمد بف عمي بف محمد الشككاني، ٔ
، دار ابف ْٖٖرقـ  ُُٗ/ُػ المجالسة كجكاىر العمـ: أبك بكر أحمد بف مركاف بف محمد الدينكرم القاضي المالكي، ٕ

، بيركت  .ـََِِ/ىػُِّْ، حـز
 .ُّص ،، كبيجة المجالس كأنس المجالس: البف عبد البرِٖٖػ أدب الدنيا كالديف: لمماكردم صٖ
 .ٓٔ/ُكمسمـ مع شرح النككم  َُ/ُػ مقدمة مسمـ ٗ

(، كركاه مسمـ ِْٕٔ(، كفي الفرائض رقـ )َٔٔٔ، َْٔٔ(، كفي األدب رقـ )ُّْٓػ ركاه البخارم في النكاح رقـ )َُ
(، كمالؾ في المكطأ في حسف الخمؽ ُٖٖٗ(، كالترمذم ػ مختصرنا ػ في البر كالصمة رقـ )ِّٔٓالصمة رقـ )في البر ك 

( مطكالن، كركاه في مكاضع أخرل، كركاه البغكم في ِٕٖ/ِ( ػ مختصرنا ػ ك)ِْٓ/ِ(، كأحمد في المسند )َٖٗ/ِ)
 (.َُُ، َُٗ/ُّشرح السنة )
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سبحانو مف ىذا المسمؾ المنحرؼ فقاؿ: )إذ تمقكنو بألسنتكـ كتقكلكف بأفكاىكـ ما ليس لكـ بو عمـ  مرية فييا، كقد حذر
كتحسبكنو ىينان كىك عند اهلل عظيـ كلكال إذ سمعتمكه قمتـ ما يككف لنا أف نتكمـ بيذا سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ يعظكـ اهلل أف 

كاهلل عميـ حكيـ إف الذيف يحبكف أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنكا يات اآلتعكدكا لمثمو أبدا إف كنتـ مؤمنيف كيبيف اهلل لكـ 
 .(ُ)ليـ عذاب أليـ في الدنيا كاآلخرة كاهلل يعمـ كأنتـ ال تعممكف(

 .(ِ)كقاؿ اهلل عز كجؿ: )كال تقؼ ما ليس لؾ بو عمـ إف السمع كالبصر كالفؤاد كؿ أكلئؾ كاف عنو مسؤالن(
، كىذا النكع مف الصدؽ في القكؿ يحتـ (ّ)، كقاؿ: ال تـر أحدا بما ليس لؾ بو عمـ(: )أم ال تقؿقاؿ ابف عباس 

عمى الصادؽ أف يراعي معنى الصدؽ في ألفاظو التي يناجي بيا ربو جؿ كعال كقكلو مثال: كجيت كجيي لمذم فطر 
 اتو فيك كاذب.السماكات كاألرض، فإف قمبو إذا كاف منصرفا عف اهلل تعالى مشغكال بأماني الدنيا كشيك 

 ـ الصدق في االفعال واالقوال: 2
خالص، كمحبة، كيقيف، كاتباع لشرع رسكؿ اهلل عميو الصالة  كالصدؽ في الفعؿ ىك معاممة اهلل تعالى بصدؽ نية، كا 

لىًكفَّ اٍلًبرَّ مىٍف آىمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىكٍ  ًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كالسالـ، كمعاممة الخمؽ بصدؽ كرحمة ككفاء، قاؿ اهلل تعالى: )كى ـً اآٍلىًخًر كىاٍلمىالى
بًِّو ذىًكم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبفى السًَّبيًؿ كىالسَّاًئمً  مىى حي اةى كىالنًَّبيِّيفى كىآىتىى اٍلمىاؿى عى كى ةى كىآىتىى الزَّ الى ـى الصَّ قىاًب كىأىقىا ًفي الرِّ يفى كى

ـٍ  ـي كىاٍلميكفيكفى ًبعىٍيًدًى قيكا كىأيكلىًئؾى ىي دى رَّاًء كىًحيفى اٍلبىٍأًس أيكلىًئؾى الًَّذيفى صى اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّ (ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّ  اٍلميتَّقيكفى
(ْ). 

ف كاف مازحان( ركاه ابك داكدقاؿ   .(ٓ): )أنا زعيـ بيت في كسط الجنة لمف ترؾ الكذب كا 
 لصدؽ، كأم ربح أعظـ مف الجنةفيذا ىك الٌربح األكفر ألىؿ ا

 ـ الصدق في الوعد والوفاء بو: 3
سكاء كاف ىذا الكعد عمى مكاف معيف أك في زماف معيف أك عمى أعطية أك زكاج أك أم أمر آخر يعد بو الرجؿ 

ف الصدؽ أخاه، فالصدؽ في القكؿ يستمـز الكفاء بيا كعدـ إخالفيا ميما كانت الظركؼ، كلألسؼ الشديد فإف ىذا النكع م
 في القكؿ الزلنا نفتقده كثيرا في كاقعنا كقؿ مف يحرص عميو.

 ثانيًا: التربية عمى ترك الحسد: 
الحسد مرض مف أمراض النفكس كىك مرض غالبه فال يخمص منو إال القميؿ مف الناس؛ كليذا قيؿ: )ما خال جسد 

أف يتعكذ مف شر الحاسد كما  يث أف اهلل أمر رسكلو . كالحسد ذميـ قبيح ح(ٔ)مف حسد، لكف المئيـ يبديو كالكريـ يخفيو(
كناىيؾ بحاؿ ذلؾ شران. فبالحسد ليعف إبميس  (ٕ)أمر باالستعاذة مف شر الشيطاف، فقاؿ اهلل تعالى: )كمف شر حاسد إذا حسد(

 عميو إبميس كجعؿ شيطانان رجيمان. كمف أجؿ أف الحسد بيذه الدرجة كرد فيو تشديد عظيـ حتى قاؿ فيو الرسكؿ صمى اهلل
 . (ٖ)كسمـ )الحسد يأكؿ الحسنات كما تأكؿ النار الحطب(

                                                

 .ُٓػ سكرة النكر / ُ
 .ّٔ ػ سكرة االسراء /ِ
 .ِٓ/ٓػ تفسير القرآف العظيـ: البف كثير ّ
 .ُٕٕػ سكرة البقرة/ْ
، دار َِْٖرقـ  ََْ/ْػ سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني، كتاب االدب، باب في حسف الخمؽ ٓ

 بيركت. ، دار الكتاب العربي
 ـ.ُٕٗٗ بيركت،ار الكتب العممية، ، دِْٕ/ُ ،ػ فتكح الشاـ: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدمٔ
 .ٓػ سكرة الفمؽ /ٕ
 .َْٓٗرقـ  ِْٕ/ْػ سنف ابي داكد كتاب االدب، باب في الحسدٖ
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 أسباب الحسد: 
العدكاة كالبغضاء كالحقد: كىذا مف أشد أسباب الحسد كأصؿ المحاسداتالعدكاة كأصؿ العدكاة التزاحـ عمى غرض  - ُ

ة مف نتائج الحقد كثمرة مف كالغرض الكاحد ال يجمع متباعديف بؿ متناسبيف فمذلؾ يكثر الحسد بينيما.كالحسد نتيج
ثمراتو المترتبة عميو فإف مف يحقد عمى إنساف يتمنى زكاؿ نعمتو كيغتابو كينـٌ عميو كيعتدم عمى عرضو كيشمت بو 

 لما يصيبو مف البالء كيغتـٌ بنعمة إف أصابيا كيسر بمعصية إف نزلت بو كىذا مف فعؿ المنافقيف كالعياذ باهلل.
أك ماالن خاؼ أف يتكبر عميو كىك ال يطيؽ تكبره كافتخاره عميو. كمف ية ا أصاب أحد زمالئو كآلالتعزز كالترفع: فإذ - ِ

إذ قالكا: كيؼ يتقدـ عمينا غالـ يتيـ فنطأطئ رؤكسنا لو فقالكا:  التكبر كالتعزز كاف حسد أكثر الكفار لرسكؿ اهلل 
 .(ُ)عمى رجؿ مف القريتيف عظيـ( قرآف)لكال نٌزؿ ىذا ال

بر)ىذا السبب مف المحسكد(: كىك أف يككف في طبعو أف يتكبر عؿ الحاسد كيستحقره كيستصغره كيستخدمو فإذا الك - ّ
 خاؼ أاٌل يحتمؿ تكبره.ية ناؿ كآل

فتعجبكا أف يفكز برتبة الرسؿ كالكحي  (ِ)التعجب: كما أخبر اهلل عف األمـ الماضية إذ: )قالكا ما أنتـ إال بشر مثمنا( – ْ
  بشر مثميـ فحسدكىـ كأحبكا زكاؿ النعمة عنيـ.كالقرب مف اهلل

الخكؼ مف المزاحمة كفكات مقصد مف المقاصد بيف النظراء في المناصب كاألمكاؿ: كذلؾ يختص بمتزاحميف عمى  - ٓ
مقصكد كاحد كذلؾ مثؿ الضرات عند زكجيف كالتالميذ عند األستاذ كاإلخكة في التزاحـ عمى نيؿ المنزلة في قمكب 

ليتكصؿ بيا إلى مقاصد الكرامة كالماؿ كخٌداـ الممؾ في نيؿ المنزلة مف قمبو. كالتاجر يحسد التاجر كالصانع  األبكيف
يحسد الصانع كالنجار يحسد النجار كالفالح يحسد الفالح كأرباب الجاه يحسدكف أرباب الجاه كالمناصب الحككمية 

كالحسد يقع كثيران بيف المتشاركيف ، المرء مف يعمؿ عممو(يحسد بعضيـ بعضان، كمف األمثاؿ المتدكالة قكليـ: )عدك 
 في رئاسة أك ماؿ إذا أخذ بعضيـ قسطان مف ذلؾ كفات اآلخر.

كيككف بيف النظراء لكراىة أحدىـ أف يفضؿ عميو اآلخر، كحسد إخكة يكسؼ ككحسد ابني ءادـ أحدىما ألخيو فإنو 
ذا، فحسده عمى ما فضمو اهلل مف اإليماف كالتقكل كحسد الييكد لممسمميف، حسده لككف اهلل تقبؿ مف قربانو كلـ يتقبؿ قرباف ى

 كقتمو عمى ذلؾ.
. فالحرص مف ءادـ، كالكبر مف إبميس، كالحسد (ّ)كليذا قيؿ: )أكؿ ذنب عصي اهلل بو ثالثة: الحرص كالكبر كالحسد(

 كالحسد مف قابيؿ حيث قتؿ ىابيؿ. 
ال فالعامؿ في العادة كلك كاف كالحسد يكثر في المناصب كاألمكاؿ، كيقع لما يح صؿ لمغير مف السؤدد كالرياسة كا 

تنعمو باألكؿ كالشراب كالنكاح أكثر مف غيره.بخالؼ نكعي العمـ كالماؿ فإف صاحبييما ييحسداف كثيران، كليذا يكجد بيف أىؿ 
اؽ مالو فذلؾ ينفع الناس بقكت العمـ الذيف ليـ أتباع مف الحسد مااليكجد فيمف ليس كذلؾ، ككذلؾ فيمف لو أتباع بسبب إنف

القمكب، كىذا ينفعيـ بقكت األبداف كالناس محتاجكف إلى ما يصمحيـ مف ىذا كىذا. كليذا كاف الناس يعٌظمكف دار العباس: 
 كاف عبد اهلل يعمـ الناس كأخك يطعـ الناس، فكانكا يعٌظمكف لذلؾ.

كد كمف غير قصد شرعي صحيح كذلؾ كالرجؿ الذم حب الرياسة كطمب الجاه لنفسو مف غير تكصؿ بو إلى مقص - ٔ
يريد أف يككف عديـ النظير في فف مف الفنكف إذا غمب عميو حب الثناء كالمدح كاستفزه الفرح بما يمدح بو، فإنو لك 

                                                

 .ُّػسكرة الزخرؼ / ُ
 . ُٓػ سكرة يس / ِ
 .َِأمراض القمكب كشفاؤىا صػ  ّ
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سمع بنظير لو في أقصى أقطار األرض لساءه ذلؾ كأحب مكتو أك زكاؿ تمؾ النعمة التي عند الذم يشاركو بيا في 
 مف شجاعة أك عمـ أك صناعة أك جماؿ أك ثركة أك نحك ذلؾ.المنزلة 

خبث النفس كحبيا لمشر كشحيا بالخير لعباد اهلل: فتجد المتصؼ بذلؾ شحيحان بالفضائؿ بخيالن بالنعـ كليست إليو  - ٕ
كيحسد عمى  فيمنع منيا كالبيده فيدفع عنيا إلنيا مكاىب قد منحيا اهلل مف شاء فيسخطو عمى اهلل عز كجٌؿ في قضائو

ذا ذكر لو اضطراب كنكبات تصيب  ف كانت نعـ اهلل عز كجٌؿ عنده أكثر كمنحو عميو أظير، كا  ما منح مف عطائو كا 
الناس ككذلؾ إدبارىـ كفكت مقاصدىـ كتنغيص عيشيـ استنار كجيو كفرح بو كصار يبٌثو كربما أتى بإشاعة في 

يبخؿ بنعمة اهلل عمى عباده كأف ما أعطاىـ اهلل يؤخذ مف مالو صكرة الترحـ كالتكجع فيكأبدان يحب اإلدبار لغيره ك 
كخزانتو عمى أنو ليس بينو كبينيـ عدكاة كىذا ليس لو سبب إال التعمؽ في الخبث كالرذالة كالنذالة كالخساسة في الطبع 

ف في قمبو إال ظمـك جيكؿ كليس يشفي صدره كيزيؿ حزازة الحسد الكامألنو  المئيـ كلذلؾ يعسر معالجة ىذا السبب
 زكاؿ النعمة فحينئذ يتعذر الدكاء أك يعٌز كمف ىذا قكؿ بعضيـ: 

 سكل حاسدم فيي التي الأناليا -------ككؿه أدكايو عمى قدر دائو
 إذا كاف اليرضيو إال زكاليا -------ككيؼ يدكام المرء حاسد نعمة

 ه غاية. كىذا النكع مف الحسد أعميا كأخبثيا إذ ليس لصاحبو راحة كال لرضا
ف صادؼ عجزان كميانة كاف جيدان كسقامان.   فإف اقترف بشر كقدرة كاف بكران كانتقامان كا 

، أما األسباب األخرل فيتصكر إزالتيا (ُ)كقاؿ بعضيـ: )الحسكد مف اليـٌ كساقي السـ فإف سرل سمو زاؿ عنو ىٌمو(
 في المعالجة. 

 ثالثًا: التربية عمى حسن الخمق:  
يقـك عمى الخمؽ العظيـ كاألدب الكريـ، كيجعؿ ذلؾ مف صميـ رسالتو، بؿ ىك قكاميا كعنكانيا  إف اإلسالـ ديف

ميمة رسالتو في قكلو الكريـ: ) إنما بعثت فقد حدد الرسكؿ آية كثمرتيا، ككؿ العبادات في اإلسالـ تمتقي عند ىذه الغ
 .(ِ)ألتمـ مكاـر األخالؽ( ركاه مالؾ

(كال يزاؿ، المثؿ األككاف  ميؽو عىًظيـو نَّؾى لىعىمى خي عمى في ذلؾ، كحسبو قكؿ ربو لو: )كىاً 
(ّ) . 

كماؿ اإليماف عمى حسف الخمؽ كتماـ األدب فقاؿ: )أكمؿ المؤمنيف إيمانان أحسنيـ خمقان( ركاه  كما رتب رسكؿ اهلل 
 الترمذم كصححو.

داب شاممة كعامة، آداب في األكؿ، كآداب كاآلداب التي شرعيا اهلل عمى لساف رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، آ
، كآداب في معاممة الناس كآداب في كؿ شيء  ….في الشرب، كآداب في المباس كالنـك

كتمثؿ ىذه اآلداب اإلسالمية في شتى نكاحي الحياة، حضارة رائعة، ألنيا شرعت لترتقي بالحياة اإلنسانية إلى أعمى 
، مشتممة عمى الكالء كاإلخاء كالمحبة كالتعاكف عمى البر كالتقكل، تحت نكر مراتب الكماؿ الخمقي كالنفسي كاالجتماعي

يى  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ييـٍ أىٍكًليىاء بىٍعضو يىٍأميري ييًقيميكفى اإلسالـ كىداه، قاؿ اهلل تعالى: )كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي ٍنيىٍكفى عىًف اٍلمينكىًر كى
ييٍؤتيكفى  الىةى كى ًكيـه( الصَّ ميييـي الٌموي ًإفَّ الٌموى عىًزيزه حى يىٍرحى ييًطيعيكفى الٌموى كىرىسيكلىوي أيٍكلىًئؾى سى اةى كى كى الزَّ

(ْ). 

                                                

 .ِٖٗػ أدب الديف كالدنيا ص  ُ
 .ُِّٕػ ركاه االماـ مالؾ حديث رقـ ِ
 ْػ سكرة القمـ / ّ
 ُٕػ سكرة التكبة/ ْ
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: )مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ، مثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد كقاؿ 
 بالسير كالحمى(.

السنيف ذكات العدد لـ يسمع فييا كلك مرة كاحدة معاتبة أك مالمة أك سب كشتـ  ي ىذا انس رضي اهلل عنو خدـ النب
عشر سنيف، فما قاؿ لي قط: أؼ كال قاؿ لشي فعمتو لـ فعمتو، كال لشيء لـ  قاؿ رضي اهلل عنو: )لقد خدمت النبي 

 افعمو: أال فعمت كذا؟(

تيو أحد اال كعده كانجز لو إف كاف عنده، كأقيمت الصالة رحيمان ككاف ال يأ كيقك ايضا رضي اهلل عنو: )كاف النبي 
حتى قضى لو حاجتو ثـ عاد  كجاءه أعرابي فأخذ بثكبو فقاؿ: انما بقي مف حاجتي يسيرة كاني اخاؼ اف انساىا، فقاـ 

 إلى صالتو( أخرجو البخارم في األدب المفرد. 
 رابعًا: التربية عمى السعي في الصمح: 

مى األىتماـ بأمر المسمميف، كالحرص عمى نفعيـ كدفع االذل عنيـ، كالسعي بالصمح بينيـ اف كمف ذلؾ التربية ع
 كانكا متخاصميف، كالنصكص في كجكب الصمح بيف المسمميف كثيرة متكافرة، منيا: 

كا بىٍينىييمىا فىًإٍف بى  ٍف طىاًئفىتىاًف ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى اٍقتىتىميكا فىأىٍصًمحي تَّى قكلو تعالى: )كىاً  مىى اأٍليٍخرىل فىقىاًتميكا الًَّتي تىٍبًغي حى غىٍت ًإٍحدىاىيمىا عى
كا بىٍينىييمىا ًباٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسطً  (تىًفيءى إلى أىٍمًر المًَّو فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًمحي  (ُ)يفى

كلك ادل االمر إلى قتاؿ الفئة المتعنتة الباغية حتى يسكد إنو أمر رباني حاسـ بالصمح بيف الطائفتيف المتقاتمتيف، 
 العدؿ مجتمع المؤمنيف. 

يحرص الحرص كمو عمى اف تتعمؽ معاني األخكة في المجتمع االسالمي، فكاف ال يفتأ  لقد كاف رسكؿ اهلل 
 يحضيـ عمى فعؿ الخير كالتسامح كالرفؽ كمعالي االمكر كاالخالؽ. 

عمى بابو تتعالى اصكاتيـ اذ كاف احدىـ يطمب مف االخر اف يضع عنو بعض  ذات مرة صكت خصـك سمع 
: )أيف الميتألي عمى اهلل ال يفعؿ المعركؼ ؟!( الديف الذم اثقمو كاالخر ال يرضى بذلؾ كيقكؿ: كاهلل ال افعؿ، فقاؿ عندىا 

 معاتبا فتنازؿ عف حقو.  كىنا ذاب الخصـ خجال اذ سمع صكت النبي 
ؽ دائـ الحركة كالدعكة لمخير كالصالح كالفالح، ال ينتظر الحكادث كالدكافع لتحركو نحك الخير، مبتغيا كالمسمـ الح

لعمي رضي اهلل عنو: )فكاهلل ألف ييدم اهلل  الثكاب الجزيؿ الذم اعده اهلل تعالى لمف اخمص لو كما جاء في حيث النبي 
 بؾ رجال كاحدا خير لؾ مف حمر النعـ(.

 المي مجتمع متكافؿ تعيش المسؤكلية في نفكس ابنائو في أجمى معانييا كأصدؽ صكرىا. فالمجتمع االس
 خامسًا: التربية عمى االمر بالمعروف والنيي عن المنكر: 

لقد بعث اهلل، جؿ كعال، أنبياءه كأرسؿ رسمو، كحمميـ ميمة القياـ باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كقد دؿ قكلو 
يىٍقتي  (تعالى: )كى ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو كفى ًباٍلًقٍسًط ًمفى النَّاًس فىبىشٍِّرىي ميكفى الًَّذيفى يىٍأميري

، كقكلو تعالى في كصية لقماف البنو: )يىابينىيَّ أىًقـً (ِ)
ابىؾى ًإفَّ ذىًلؾى ًمٍف عىٍزـً  مىى مىا أىصى كًؼ كىاٍنوى عىًف اٍلميٍنكىًر كىاٍصًبٍر عى ةى كىٍأميٍر ًباٍلمىٍعري الى اأٍليميكًر( الصَّ

الكريمة يات ، دلت ىذه اآل(ّ)
كيقكؿ الرازم رحمو اهلل: )األمر بالمعركؼ ، عمى أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كانا كاجبيف في األمـ المتقدمة

 . (ْ)كالنيي عف المنكر كاإليماف باهلل، إف ىذه الصفات الثالث كانت حاصمة في سائر األمـ(

                                                

 ٗػ سكرة الحجرات/ُ
 . ُِػ سكرة آؿ عمراف /  ِ
 . ُٕػ سكرة لقماف /  ّ
 ىػ. ُِّّ، القاىرة، المطبعة الحسينية ّٔالحسبة في اإلسالـ )ضمف مجمكعة الرسائؿ( ص  ؛ِٕ/ّػ مفاتيح الغيب،  ْ
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هلل: )إف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك القطب األعظـ في الديف كىك الميـ الذم كيقكؿ الغزالي رحمو ا
ابتعث اهلل لو النبييف أجمعيف كلك طكل بساطو كأىمؿ عممو كعممو لتعطمت النبكة كاضمحمت الديانة كعمت الفترة كفشت 

لعباد كلـ يشعركا باليالؾ إال يـك التناد كقد الضاللة كشاعت الجيالة كاستشرل الفساد كاتسع الخرؽ كخربت البالد كىمؾ ا
نا إليو راجعكف إذ قد اندرس مف ىذا القطب عممو كعممو كانمحؽ بالكمية حقيقتو كرسمو  كاف الذم خفنا أف يككف فإنا هلل كا 

ساؿ البيائـ فاستكلت عمى القمكب مداىنة الخمؽ كانمحت عنيا مراقبة الخالؽ كاسترسؿ الناس في اتباع اليكل كالشيكات استر 
كعز عمى بساط األرض مؤمف صادؽ ال تأخذه في اهلل لكمة الئـ فمف سعى في تالفي ىذه الفترة كسد ىذه الثممة إما متكفال 
بعمميا أك متقمدا لتنفيذىا مجددا ليذه السنة الداثرة ناىضا بأعبائيا كمتشمرا في إحيائيا كاف مستأثرا مف بيف الخمؽ بإحياء 

كيقكؿ القرطبي رحمو اهلل: )إف األمر ، (ُ)لى إماتتيا كمستبدا بقربة تتضاءؿ درجات القرب دكف ذركتيا(سنة أفضى الزماف إ
 . (ِ)بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كانا كاجبيف في األمـ المتقدمة كىما فائدة الرسالة كخالفة النبكة(

بالمعركؼ كنيت عف المنكر كنيييـ عف كيقكؿ العالمة سيؼ الديف اآلمدم رحمو اهلل: )ما مف أمة إال كقد أمرت 
كعندما بعث نبينا صمى اهلل عميو كسمـ برسالة اإلسالـ لمناس كافة، قاـ بكاجب األمر ، (ّ)اإللحاد كتكذيب أنبيائيـ(

بالمعركؼ بنفسو ككمؼ بعض أصحابو بالقياـ بو، كقد كصؼ اهلل، جؿ كعال، نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ بأنو يقكـ 
ٍكتيكبنا لمعركؼ كالنيي عف المنكر كذلؾ في قكلو جؿ كعال: )الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ اأٍليمِّيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مى باألمر با

ييًحؿُّ لىييـي ال ـٍ عىًف اٍلميٍنكىًر كى يىٍنيىاىي كًؼ كى ـٍ ًباٍلمىٍعري ٍنًجيًؿ يىٍأميريىي ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإٍلً عي عىٍنييـٍ ًعٍندىىي يىضى بىاًئثى كى ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رِّ ييحى طَّيِّبىاًت كى
) ـٍ مىٍيًي ؿى الًَّتي كىانىٍت عى ـٍ كىاأٍلىٍغالى  . (ْ)ًإٍصرىىي

ككاف صمى اهلل عميو كسمـ كما كصفو ربو تعالى آمرا بالمعركؼ إذا رآه مترككا، ناىيا عف المنكر إذا كجده مفعكال. 
كميا كمف أمثمة قيامو باألمر بالمعركؼ  (ٓ)ب مف جكانب الحياة بؿ شمؿ جميع شئكف الحياة كلـ يقتصر احتسابو عمى جان

سناده إلى غيره ما ركاه في اإلماـ أحمد مف حديث عبد اهلل بف عمر، رضي اهلل عنيما، قاؿ:  (ٔ)كالنيي عف المنكر بنفسو كا 
ؿ بيا، فأرىفت، ثـ أعطانييا، كقاؿ "اغذ عمي بيا" ففعمت، فأتيتو بيا فأرس -كىي الشفرة  -أمرني رسكؿ اهلل أف آتيو بمدية »

فخرج بأصحابو إلى أسكاؽ المدينة، كفييا زقاؽ خمر قد جمبت مف الشاـ، فأخذ المدية مني، فشؽ ما كاف مف تمؾ الزقاؽ 
ألسكاؽ كميا فال بحضرتو، ثـ أعطانييا كأمر أصحابو الذيف كانكا معو أف يمضكا معي، كأف يعاكنكني، كأمرني أف آتي إلى ا

 . (ٕ)«أجد زؽ خمر إال شققتو، ففعمت فمـ أترؾ في أسكاقيا زقا إال شققتو
كبعد كفاة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، قاـ خمفاؤه كأصحابو بكاجب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر خير قياـ، 

يمة، ككاف مف نتائج القياـ بيذا الكاجب العظيـ كامتد اىتماـ المسمميف بكاجب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر قركنا طك 
أف عاش المجتمع اإلسالمي في أنظؼ حياة كأسعدىا كآمنيا، ال يكاد يقع فيو منكر حتى يتتابع اإلنكار لو، كيتداعى 
ؿ المسممكف إليو فيقضى عميو في ميده، كبيذا عاش مجتمعا مييبا، طاىرا، ال يتكقح فيو أىؿ الفساد، كال يتجرأ فيو أى

                                                

 .َّٔ/ِػ احياء عمـك الديف  ُ
 . ْٕ/  ْػ الجامع ألحكاـ القرآف  ِ
 . َّٖ/  ُحكاـ في أصكؿ األحكاـ ػ اإل ّ
 . ُٕٓػ سكرة األعراؼ / ْ
ػ لممزيد مف المعمكمات انظر: فضؿ اليي، الحسبة في العصر النبكم كعصر الخمفاء الراشديف رضى اهلل عنيـ، ص  ٓ

 ىػ الطبعة األكلى، باكستاف.  َُُْ، الطبعة األكلى، باكستاف، إدارة ترجماف اإلسالـ، ُّ
 . ُْبؽ: ص ػ المصدر السا ٔ
 .  ُٓٔٔػ المسند رقـ الحديث:  ٕ
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المعصية، ككانت العزة فيو هلل كلرسكلو كلممؤمنيف اآلمريف بالمعركؼ كالناىيف عف المنكر، كالحافظيف لحدكد اهلل، حتى 
خمفت بعد ذلؾ خمكؼ، جعمكا الدنيا أكبر ىميـ، كمبمغ عمميـ، كنسكا اهلل فأنساىـ أنفسيـ، فتقطع بينيـ، كانفرط عقدىـ، فمـ 

ر، إال قميؿ ممف رحـ ربؾ فكاف ذلؾ سبب ما أصابيـ مف ذؿ كاستعمار كفقر كدمار: يأمركا بمعركؼ كلـ ينيكا عف منك
) لىًكٍف كىانيكا أىٍنفيسىييـٍ يىٍظًمميكفى مىا ظىمىمىييـي المَّوي كى )كى
(ُ) . 

لقد كاف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالتكاصي بيما، كالصبر عمييما السر فيما تحقؽ لممسمميف مف خير 
 . (ِ)اة نظيفة كدنيا صالحة كاسعة عمى مدل تاريخيـ الطكيؿكبر كحي

الدكلة اإلسالمية، كىك األساس المتيف الذم بنيت عميو، كىك الغرض آية اف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر غ
لعربي المنشكد الذم كجدت مف أجمو الدكلة اإلسالمية، كىك الذم يميزىا عف غيرىا مف الدكؿ كالحككمات، يقكؿ ابف ا

 . (ّ)المالكي رحمو اهلل: )األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم ىك أصؿ الديف كخالفة المسمميف(
)كليس األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عمال كاحد، مف أعماؿ الدكلة اإلسالمية بؿ ىك كؿ عمميا، ىك الذم 

  .(ْ)قسـ مف أقساميا ككؿ شعبة مف شعبيا(تسعى كراء تحقيقو بجميع كسائميا كأسبابيا. كيخضع لو كيعمؿ كؿ 
كلقد بمغ اىتماـ المسمميف بكاجب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بأف تبنت الدكلة اإلسالمية بشكؿ رسمي األمر 

منبثقة عف رئيس الدكلة كمتصمة بو ية الحسبة، ليذه الميمة، ككانت ىذه الكآلية بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، فأقامت كآل
 . (ٓ)الحسبة كما عرفيا عمماء المسمميف: )أمر بمعركؼ ظير تركو كنيي عف منكر ظير فعمو(ية باشرة. ككآلم

 سادسًا: التربية عمى ترك الظمم: 
 .(ٔ)الظمـ ىك: كضع الشيء في غير مكضعو كالجكر كمجاكزة الحد

 .(ٕ)نو مف ماؿ أك دـ أك عرض(قاؿ ابف رجب رحمو اهلل تعالى: )الظمـ المطمؽ أخذ ما ليس لو أخذه كال شيء م
 أما حكمو: فمحـر بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس كالعقؿ. 

ٍثمان ميًبينان(قاؿ تعالى: )كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مىا اٍكتىسىبيكا فىقىًد اٍحتىمىميكا بيٍيتىانان كىا ً 
قاؿ الطبرم رحمو اهلل  (ٖ)

ٍثمان ميًبينان( يقكؿ: فقد  اهلل تعالى: )إف الذيف يؤذكف ربيـ بمعصيتيـ إياه كرككبيـ ما حـر عمييـ. ..)فىقىًد اٍحتىمىميكا بيٍيتىانان كىاً 
 . (ٗ)احتممكا زكرا ككذبا كفرية شنيعة كالبيتاف أفحش الكذب(

يفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مىا اٍكتىسىبيكا( أم ينسبكف إلييـ كقاؿ ابف كثير رحمو اهلل تعالى: )كقكلو تعالى )كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمنً 
ٍثمان ميًبينان( كىذا ىك البيت الكبير أف يحكي أك ينقؿ ع ف المؤمنيف ما ىـ برآء منو لـ يعممكه كلـ يفعمكه )فىقىًد اٍحتىمىميكا بيٍيتىانان كىاً 

                                                

 . ّّػ سكرة النحؿ، اآلية  ُ
 ىػ.ََُْ، المكتب اإلسالمي بيركت ػ لبناف ط سنة ٖػ األمر كالنيي عف المنكر: عبد العزيز عبد الستار، ص  ِ
 . ِّٗ/  ُػ أحكاـ القرآف   ّ
 . ُٖٔ- ُٕٔم، ص ػ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر: السيد جالؿ الديف العمر  ْ
، ككتاب األحكاـ السمطانية لمفراء الحنبمي، َِْػ لممزيد مف المعمكمات انظر: الماكردم، األحكاـ السمطانية ص ٓ

-ُْٓ، صٓ، صبح األعشى، جَُ، نياية الرتبة في طمب الحسبة لعبد الرحمف بف نصر الشيرزم، صِٖٓص
 . ِٗٓىػ، صُّْٗب كاإلسالـ، دمشؽ، مطبعة الحجاز، . كعمر رضا كحالة، مباحث اجتماعية في عالمي العر ِْٓ

 ِّْ/ٓ، كمرقاة المفاتيح ِِٖ/ ْػ ينظر: عكف المعبكد  ٔ
 َُٕ/ِكانظر مفتاح دار السعادة َُّػ ينظر: شرح حديث لبيؾ / ٕ
 ٖٓػ سكرة األحزاب:  ٖ
 .ْْ/ِِػ تفسير الطبرم: ٗ
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ر مف يدخؿ في ىذا الكعيد الكفرة باهلل كرسكلو ثـ الرافضة كالمؤمنات ما لـ يفعمكه عمى سبيؿ العيب كالتنقص ليـ كمف أكث
الذيف ينتقصكف الصحابة كيعيبكنيـ بما قد برأىـ اهلل منو كيصفكنيـ بنقيض ما أخبر اهلل عنيـ فاهلل عز كجؿ قد أخبر أنو قد 

ـ ما لـ يكف كال فعمكه رضي عف المياجريف كاألنصار كمدحيـ كىؤالء الجيمة األغبياء يسبكنيـ كينتقصكنيـ كيذكركف عني
 .(ُ)أبدا فيـ في الحقيقة منكسك القمكب يذمكف الممدكحيف كيمدحكف المذمكميف(

 (ِ): )اتقكا الظمـ فإف الظمـ ظممات يـك القيامة(كالظمـ ظممات يـك القيامة يقكؿ النبي 

ـٍ األمكر التي يتظالـ فييا الناس فقاؿ عميو الصالة كالسالـ )إف دً  كقد عدَّ النبي  كي ـٍ كىأىٍبشىارى كي ـٍ كىأىٍعرىاضى ـٍ كىأىٍمكىالىكي مىاءىكي
ـٍ ىذا( ـٍ ىذا في بىمىًدكي ٍيًركي ـٍ ىذا في شى ًة يىٍكًمكي رىاـه كىحيٍرمى ـٍ حى مىٍيكي عى
كا كقاؿ  (ّ) كا كال تىدىابىري شيكا كال تىبىاغىضي اسىديكا كال تىنىاجى : )الى تىحى

ـٍ عمى بىٍيًع بىٍعضو  كي ك اٍلميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي كال يىٍخذيليوي كال يىٍحًقريهي التٍَّقكىل ىاكال يىًبٍع بىٍعضي ـي أىخي كيكنيكا ًعبىادى المًَّو ًإٍخكىاننا اٍلميٍسًم -ىنا  كى
ثى مىرَّاتو  ٍدًرًه ثىالى ييًشيري إلى صى ـى كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عم -كى اهي اٍلميٍسًم ٍسًب اٍمًرئو مف الشَّرِّ أىٍف يىٍحًقرى أىخى مىاليوي ًبحى ـه دىميوي كى رىا ى اٍلميٍسًمـً حى

وي( كىًعٍرضي
(ْ) . 

كقاؿ النككم رحمو اهلل تعالى: )قاؿ العمماء الخذؿ ترؾ اإلعانة كالنصر كمعناه إذا استعاف بو في دفع ظالـ كنحكه 
 .(ٓ)لزمو إعانتو إذا أمكنو كلـ يكف لو عذر شرعي كال يحقره. . ال يحتقره فال ينكر عميو كال يستصغره(

 كالظمـ ال يخرج عف صكرتيف: 
 ػ ظمـ بالمساف: كالسب كالشتـ كالغيبة كالنميمة كالسخرية كالقذؼ كشيادة الزكر. ُ
ػ ظمـ بالفعؿ: كالقتؿ كالضرب كالسرقة كأكؿ الربا كالزنا كالمكاط كالتجسس كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ كتتبع العكرات كعدـ ِ

 تيـ، كتجاكز الحدكد في العقارات كخيانة األمانة كغيرىا. تسميـ العماؿ كالخدـ ركاتبيـ كمستحقا
اًلدان ًفييىا كىغىًضبى  ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمنان ميتىعىمِّدان فىجى لىعىنىوي كأشد صكر ظمـ المخمكقيف القتؿ قاؿ تعالى: )كى مىٍيًو كى  المَّوي عى

كىأىعىدَّ لىوي عىذىابان عىًظيمان(
(ٔ). 

تيٍفتىحي ليا أىٍبكىابي عمى العاقؿ ترؾ الظمـ فاف عاقبة الظمـ كخيمة يقكؿ لذا يجب  دىٍعكىةي اٍلمىٍظميكـً تيٍحمىؿي عمى اٍلغىمىاـً كى : )كى
) لىٍك بىٍعدى ًحيفو نًَّؾ كى رى يىقيكؿي الرَّبُّ عز كجؿ كعزتي ألىٍنصي السماء كى
(ٕ). 

 (ٖ)حجاب(: )كاتؽ دعكة المظمـك فإنو ليس بينيا كبيف اهلل كقاؿ 

 قاؿ أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنو: 
 أدِّ األمػػػػانة كالخيػػػػػانةى فاجتنب     كاعدؿ كال تظمـ يطيب المكسب

 (ٗ)كاحذر مف المظمـك سيما صائبا      كاعػػػػػػػمـ بأف دعاءه ال يحجب

 

                                                

 ُٗٓ/ّػ ينظر: تفسير ابف كثير  ُ
 حديث جابر رضي اهلل عنو.  ( مفِٖٕٓػ ركاه مسمـ ) ِ
 ( مف حديث أبي بكرة رضي اهلل عنو. ُٕٗٔ( كمسمـ )ٕٔٔٔػ ركاه البخارم ) ّ
 (.ِْٔٓػ ركاه مسمـ ) ْ
 َُِ/ُٔػ شرح مسمـ  ٓ
 ّٗػ سكرة النساء:  ٔ
 ( َُُٗ( كابف خزيمة)ْٕٖ( كصححو ابف حباف )ُِٕٓ( كابف ماجو)ََّٖركاه أحمد )ػ ٕ
 (.ُٗكمسمـ )( ُِّٔػ ركاه البخارم ) ٖ
 .َٓػ ديكاف عمي رضي اهلل عنو ص  ٗ



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

31 

 كقاؿ ابف الكردم رحمو اهلل تعالى: 
 (ُ)ف الدعكات في األسحارإياؾ ًمف عسؼ األناـ كظمميـ     كاحذر م

 . (ِ): )اتقكا دعكة المظمـك فإنيا تصعد إلى السماء كأنيا شرارة(كقاؿ 
ٍف ألنو  عف سرعة الكصكؿآية قاؿ المناكم رحمو اهلل تعالى: )كن مضطر في دعائو كقد قاؿ اهلل سبحانو كتعالى )أىمَّ

ه في النفس فاشتدت ضراعة المظمـك فقكيت استجابتو كالشرر ما تأثير م ، ككمما قكم الظالـ قك (ّ)ييًجيبي الميٍضطىرَّ ًإذىا دىعىاهي(
 .(ْ)تطاير مف النار في اليكاء شبو سرعة صعكدىا بسرعة طيراف الشرر مف النار(

ننتى فقمتي كال    كربِّي ما جننتي كال انتشيت  كقالكا قد جي
 (ٓ)كلكني ظيممتي فكدت أبكي    ًمف الظمـ المبرِّح أك بكيتي 

ابف القيـ رحمو اهلل تعالى: )سبحاف اهلل كـ بكت في تنعـ الظالـ عيف أرممة كاحترقت كبد يتيـ كجرت دمعة مسكيف قاؿ 
) ـٍ ميٍجًرميكفى تىمىتَّعيكا قىًميالن ًإنَّكي )كيميكا كى
(ٔ)) لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو ، )كى

ما ابيض لكف رغيفيـ حتى اسكد لكف ضعيفيـ كما سمنت  (ٕ)
اميـ حتى انتحمت أجساـ ما استأثركا عميو ال تحتقر دعاء المظمكـ فشرر قمبو محمكؿ بعجيج صكتو إلى سقؼ سمنت أجس

ف تأخر الكقت، قكسو قمبو المقركح، ككتره سكاد الميؿ، كأستاذه صاحب )ألنصرنؾ كلك  بيتؾ، كيحؾ نباؿ أدعيتو مصيبة كا 
اـ كطرفو باؾ يقمب كجيو في السماء يرمي سياما ما ليا غرض بعد حيف( كقد رأيتى كلكف لستى تعتبر احذر عداكة مىف ين

سكل األحشاء منؾ فربما كلعميا إذا كانت راحة المذة تثمر ثمرة العقكبة لـ يحسف تناكليا ما تساكم لذة سنة غـ ساعة فكيؼ 
 .(ٖ)كاألمر بالعكس(

 سابعًا: التربية عمى الوفاء بالعيد: 
كفاء بالعيد، كقد أنذر اهلل عز كجؿ الذيف ينقضكف العيد بأنيـ ليـ المعنة كمف أعظـ أصكؿ الخير كخصاؿ البر ال

المنافؽ ثالث: إذا آية : )كليـ سكء الدار، كقد جعمت الشريعة اإلسالمية خمؼ الكعد مف أمارات النفاؽ فقد قاؿ رسكؿ 
ذا اؤتمف خاف( ذا كعد أخمؼ، كا   .(ٗ)حدث كذب، كا 

اؿه  -تي ينبغي لمداعية أف يتصؼ بيا ؛ كقد قاؿ الٌمو إف الكفاء بالعيد مف أىـ الصفات ال عز كجؿ: )ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى
) مىا بىدَّليكا تىٍبًديالن ًمٍنييـٍ مىٍف يىٍنتىًظري كى ى نىٍحبىوي كى مىٍيًو فىًمٍنييـٍ مىٍف قىضى دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى صى
(َُ) . 

                                                

 .ُّْػ ديكاف ابف الكردم ص ُ
 ّٖ/ُػ ركاه الحاكـ في المستدرؾ  ِ
 .ِٔػ سكرة النمؿ:  ّ
 .ُِْ/ُػ فيض القدير  ْ
 ُٖٔ/ُػ شرح حماسة أبي تماـ لمشنتمرم  ٓ
 .ْٔػ سكرة المرسالت:  ٔ
 ٖٖػ سكرة ص:  ٕ
 ِٕٔ/ّػ بدائع الفكائد  ٖ
ًة اٍلمينىاًفًؽ ػ صحيح  ٗ مى ، كمسمـ: كتاب االيماف، باب بياف خصاؿ المنافؽ ّّرقـ  ّٕ/ُالبخارم: كتاب االيماف، بىاب عىالى

 .ٗٓرقـ  ٕٔ/ُالمنافؽ 
 . ِّسكرة األحزاب، اآلية: ػ  َُ
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ؿ: )لئف أشيدني الٌمو قتاؿ المشركيف ليريىفَّ الٌمو ما أصنع(، كقد كفى رضي اهلل عنو انو قا -جاء عف أنس بف النضر 
رضي اهلل عنو: )كنا  -رضي اهلل عنيـ ؛ كليذا قاؿ أنس بف مالؾ  -بما عاىد الٌمو عميو حتى اشتير ذلؾ عند الصحابة 

دىقي ية نرل أك نظف أف ىذه اآل اؿه صى مىٍيًو(نزلت فيو كفي أشباىو(: )ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى كا مىا عىاىىديكا المَّوى عى
(ُ) . 

رحمو اهلل: )كفي قصة أنس بف النضر مف الفكائد: جكاز بذؿ النفس في الجياد، كفضؿ  -قاؿ الحافظ ابف حجر 
 .(ِ)الكفاء بالعيد كلك شؽ عمى النفس حتى يصؿ إلى إىالكيا(

 دؽ. فينبغي لممسمـ أف يعتني بعيده ؛ فإف ذلؾ مف أعظـ صفات المسمـ الصا
لقد نيى الديف المسمـ أف يقكؿ قكالن ثـ ال يعقبو بالنفاذ، كعدَّ ىذا مف مكجبات المقت عند اهلل، قاؿ تعالى: )يىا أىيُّيىا 

) ـى تىقيكليكفى مىا ال تىٍفعىميكفى الًَّذيفى آىمىنيكا ًل
(ّ). 

مة شاىدة عمى كجكب الكفاء بالكعد؛ إذ الكريية كيدخؿ في الكفاء بالعيد الكفاء بالكعد مع القدرة عمى الكفاء، كىذه اآل
خالفو كأنو اعتداء عميو.  أصبح المكعكد بو مف الخير حقان مف حقكؽ المكعكد، كا 

كيتصؿ بالكفاء بالعيد أدب آخر يسمى حسف العيد، كىك أف يرعى اإلنساف حقكؽ الصداقة كالعشرة فيحافظ عمييا، 
ف حصمت بينو كبيف صديقو فرقة أك تغيرت حالو مف   يسر إلى عسر.كا 

 إف الكراـ إذا ما أيسركا ذكركا    مف كاف يألفيـ في المكضع الخشف
دخمت عميو امرأة فيشَّ إلييا كأحسف السؤاؿ عنيا، كلما خرجت، قاؿ: )إنيا كانت  كركم في الصحيح أف النبي 

ف حسف العيد مف اإليماف(  .(ْ)تأتينا أياـ خديجة، كا 
 الخاتمة: 

متماسكة مف االفراد، كمما كاف الفرد فييا سميمان كاف بناء االمة رصينان كسميمان، ككمما كانت  ال شؾ اف االمة مجمكعة
 أخالؽ االمة قكية نقية كانت اتجاىاتيا سميمة كاىدافيا مستقيمة. 

كمف خالؿ ما تقدـ في طيات ىذا البحث تبيف عظيـ منزلة التربية االسالمية ككبير مكانتيا، كشدة حاجة المجتمع 
ييا، كلعؿ الذم قصر بنا عف ركب الحياة المتحضر الكريـ عزكفنا عف التربية االسالمية االصيمة التي مبناىا عمى الكحي ال

 الكريـ. 
فالحاجة لمتربية االسالمية حاجة ضركرية، كالتخمي عنيا يعني كبدكف شؾ لسير بالمجتمع تحك االنحالؿ ككالفكضكية، 

 أك الظمـ كالفساد العريض. 
 ر: المصاد

 بيركت. –إحياء عمـك الديف: لالماـ محمد بف محمد الغزالي أبك حامد، دار االمعرفة  .ُ
 أدب الدنيا كالديف: لمماكردم.  .ِ
 ىػ.ََُْ، األمر كالنيي عف المنكر: عبد العزيز عبد الستار، المكتب اإلسالمي بيركت ػ لبناف .ّ
 بدكف دار كتاريخ لمنشر.  بيجة المجالس كأنس المجالس: البف عبد البر االندلسي المالكي، .ْ

                                                

يـ مف باب قكؿ اهلل تعالى: )مف المؤمنيف رجاؿ صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو فمن: كتاب الجياد كالسير ، ػ صحيح البخارم ُ
 ، ُِٓٔرقـ  َُِّ/  ّمف قضى نحبو كمنيـ مف ينتظر كما بدلكا تبديال(

 . ِّ/  ٔفتح البارم ػ  ِ
 .ِػ سكرة الحشر:  ّ
 .ْْرقـ  ُٕ/ ُػ ركاه الحاكـ في المستدرؾ  ْ
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: تاج العركس مف جكاىر القامكس: الزبيدم: محب الديف أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الكاسطي، تحقيؽ .ٓ
 ـ.ُْٗٗىػ /ُُْْعمي شيرم، دار الفكر، 

العالـ تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف االماثؿ أك اجتاز بنكاحييا مف كاردييا كأىميا: لالماـ  .ٔ
الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي المعركؼ بابف عساكر ، دراسة كتحقيؽ عمي 

  .ـُٓٗٗ /قُُْٓشيرم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع سنة 
 تذكرة السامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ: البف جماعة  .ٕ
 ـ.ََُِ/ُِِْان كىدفان كأسمكبان: حمبي، عبد المجيد طعمو، بيركت، دار المعرفة، التربية اإلسالمية لألكالد منيج .ٖ
 ـ. ُّٖٗ/َُّْالتربية اإلسالمية كأساليب تدريسيا: صبحي طو رشيد ابراىيـ، عماف، دار األرقـ لمكتب،  .ٗ

 التربية عمى منيج أىؿ السنة كالجماعة: أحمد فريد، مصر، المكتبة التكفيقية.  .َُ
 صيدا، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب.، حاتـ الرازم: عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم، المكتبة العصريةتفسير ابف ابي  .ُُ
العظيـ: لمحافظ أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي، المحقؽ: سامي بف محمد  قرآفتفسير ال .ُِ

 .ـُٗٗٗ/ىػَُِْسالمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية 
: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي، قرآفالجامع ألحكاـ ال .ُّ

 ـ.ََِّىػ/ ُِّْالمحقؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: 
عنيـ: فضؿ اليي، باكستاف، إدارة ترجماف اإلسالـ، الحسبة في العصر النبكم كعصر الخمفاء الراشديف رضى اهلل  .ُْ

 ىػ الطبعة األكلى، باكستاف.  َُُْ
، َُْٓ، بيركت، حمية األكلياء كطبقات األصفياء: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني، دار الكتاب العربي .ُٓ

 .الطبعة: الرابعة
 ـ.ُٕٗٗ/ىػََُْف، األستاذ عبد الرحمف النحالكم، دراسات في التربية اإلسالمية: محب الديف أبك صالح، مقدار بالج .ُٔ
 ديكاف ابف الكردم: بدكف دار نشر.  .ُٕ
 ديكاف عمي رضي اهلل عنو: بدكف دار نشر.  .ُٖ
 سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ػ بيركت.  .ُٗ
بيركت، تحقيؽ: أحمد محمد ، ء التراث العربيسنف الترمذم: محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي، دار إحيا .َِ

 .شاكر كآخركف
ـ، الطبعة: الثانية، ُّٖٗ/ىػَُّْ، بيركت، دمشؽ، شرح السنة: حسيف بف مسعكد البغكم، المكتب اإلسالمي .ُِ

 محمد زىير الشاكيش -تحقيؽ: شعيب األرناؤكط 
، بيركت، م، دار إحياء التراث العربيشرح النككم عمى صحيح االماـ مسمـ: بك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النكك  .ِِ

 .، الطبعة: الطبعة الثانيةُِّٗ
 شرح حماسة أبي تماـ لمشنتمرم.  .ِّ
، ُٕٖٗ/َُْٕ، بيركت، اليمامة، البخارم: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، دار ابف كثيرصحيح  .ِْ

 .الطبعة: الثالثة، تحقيؽ: د. مصطفى ديب البغا
بيركت، تحقيؽ: محمد ، الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم، دار إحياء التراث العربي صحيح مسمـ: مسمـ بف .ِٓ

 .فؤاد عبد الباقي
 ـ، الطبعة: الثانية.ُٓٗٗ، بيركت، عكف المعبكد: محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، دار الكتب العممية .ِٔ
 ف عمي بف محمد الشككاني، طبعة عالـ الكتب. مف عمـ التفسير: محمد بآية كالدر آية فتح القدير الجامع بيف فني الرك  .ِٕ
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 ـ.ُٕٗٗ /ىػُُْٕفتكح الشاـ: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى  .ِٖ
 : لسيد قطب ، مطبعة دار الشركؽ.قرآففي ظالؿ ال .ِٗ
 ـ. ُٓٗٗ/ىػُُْٓبيركت، دار الفكر، القامكس المحيط: الفيركز آبادم، ضبط كتكثيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي،  .َّ
، بيركت، دار الفكر،  .ُّ  ـ.َُٗٗ/ىػَُُْلساف العرب: ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 . ِٗٓىػ، صُّْٗمباحث اجتماعية في عالمي العرب كاإلسالـ: عمر رضا كحالة، دمشؽ، مطبعة الحجاز،  .ِّ
، لبناف ػ بيركتالمجالسة كجكاىر العمـ: أبك بكر أحمد بف مركا .ّّ ، ف بف محمد الدينكرم القاضي المالكي، دار ابف حـز

 .ـََِِ/ىػُِّْ
 .ـُٕٗٗ، بيركت، المجمكع شرح الميذب: لمنككم، دار الفكر .ّْ
 المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي: لمقاضي الحسف بف عبد الرحمف الراميرمزم. .ّٓ
ياؾ نستعيف: محمد .ّٔ بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل، تحقيؽ: محمد  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .ُّٕٗ-ُّّٗبيركت، الطبعة الثانية، ، حامد الفقي، دار الكتاب العربي
 .ـ، تحقيؽ: جماؿ عيتانيََُِ/ىػُِِْ، بيركت، مرقاة المفاتيح: عمي بف سمطاف محمد القارم، دار الكتب العممية .ّٕ
 مد شاكر. مسند االماـ أحمد: احمد بف حنبؿ تحقيؽ اح .ّٖ
 المعجـ الكسيط: إبراىيـ مصطفى، أحمد حسف الزٌيات، حامد عبد القادر، محمد عمي النجار. .ّٗ
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