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 17:  الحجرات

 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 َأَسْلَمُوا أَنْ عَلَيْكَ  يَمُنُّون 

 عَلَيَّ تَمُنُّوا لَ  قُلْ

 يَمُنُّ اللَّهُ بَلِ  إِسََْلمَكُمْ

 لِْْلِيمَانِ هَدَاكُمْ أَنْ مْعَلَيْكُ

  صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ
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اللذين لقناني  ... إلى والدي العزيز... إلى والدتي الحنون      
وارتضيا لي  ... وىذباني على األخالق الف اضلة  ... العقيدة السلفية

وأميالني  ... ي سبيلو أمواال نفيسة  وبذال ف... طلب العلم مينة شريفة
 ... ألجلو سنوات عديدة  

المنتق لة إلى جوار ربيا أيام انتيائي من ىذا  ...إلى روح زوجتي        
 ...   العمل الذي كان ليا فيو تأثير غنّي ودور ثريّ 

إلى كل مسلم يحب اهلل تعالى  ... إلى زمالئي في ىذه الكلية       
 ...مورسولو صلى اهلل عليو وسل

إلييم جميعا أىدي ىذا الجيد المتواضع ، راجيا من اهلل تعالى أن  
 .يجعلو خالصا لوجيو الكريم ،  إنو ولّي ذلك والق ادر عليو  

 

 داءــإه
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حات ، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصال     

 . بخطٌبته  بذنبه ، معترؾ   أستعٌنه سبحانه استعانة من فوض أمره إلٌه ، وأستؽفره استؽفار مقر  

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له المتفرد بصفات الكمال والجبلل ، وأشهد أن سٌدنا      

ٌنه ، بعثه هللا تعالى رحمة للعالمٌن ، وقدوة للعاملٌن ه من خلقه  وأم  ٌ  له ، وصف  محمدا عبده ورسو

، صلى هللا علٌه وعلى آل بٌته الطٌبٌن ، وأصحابه الؽر المٌامٌن ، ومن سار على نهجهم واتبع 

 .سبٌلهم من العلماء العاملٌن ، واألبمة المهتدٌن إلى ٌوم الدٌن 

  .وبعد     

فً الحقل  وتخلؾ  ,  مجال التربويفً ال تقهقر   منت إلٌه األمة اإلسبلمٌة الٌوم صل  ما ول   فنظرا    

ومصاحبة , حق مظلمةاالنتصار للو ,بالدٌن ؼربة التمسك  حتى ؼدا , للمنهج السلفً عد  وب  , التعلٌمً

, وتظاهر الشر وانبرى, وطؽى شى الجهلفوحتى  ,ومبلزمة الخٌر عسٌرا, عزٌزا نالصالحٌ

 – تمنابع الخٌر وموارد البر ما كانمع ما تملكه من  , عروؾ منكرا والمنكر معروفاوأصبح الم

 .أن تزل –إن رجع إلٌها  –والٌعقل , أن تضل -مسكت بها تلو 

 من ٌعانً واقع   فهو نقاش، مجال أو نزاع موضع ٌعد لم الٌوم األمة تعانٌه الذي فالتردي "    

ظرا لتعالً الصٌحات فً وسط هذا الركام من الواقع ون جوانبه، كافة فً واالنحطاط التخلؾ

" الببٌس
1

على أن  الصادقة األدلةجب الواجبات السعً إلى إبراز أصبح من أهم المهمات وأو... 

األلٌم طٌع أن ٌخرج العالم من هذا التٌه الذي ٌست المشروع التربوي اإلسبلمً هو الحل الوحٌد

 .وٌخلصه من هذا المؤزق المر  

 للدراسات اإلسبلمٌة الكلٌة اإلفرٌقٌةبتقدٌم اقتراح إلى  دا على هذا الشعور قام الباحثوتؤكٌ   

 لٌكون موضوع بحثه "التربٌة اإلٌمانٌة وأثرها فً الفرد والمجتمع "  ببحث ٌحمل عنوان

ولما وافق علٌه أعضاء لجنة البحوث ، ومدونً بٌد  .التخرجً الستكمال درجة البكالورٌوس

؛ اطمؤن إلٌه نفسً وانشرح له صدري ، وشمرت عن ساعد الجد ـ مع شعوري ٌعتشجالعون وال

بالقصور وإقراري بالتقصٌر ـ ألقتدي بؤولبك الذٌن شؽل بالهم مهمة التربٌة ، وخلصت نٌاتهم 

 .للوعظ والتذكرة ، وتعلقت قلوبهم بعملٌة التؤلٌؾ فً واقع األمة 

 

                                                           
1
اإلصذاس ,لغُ اٌذػٛح اٌزشث١خ ٚا٤خالق, ٍخاٌّىزجخ اٌشبِ ,3 غ, 2ص  1ط, اٌذ٠ٚش هللا ػجذ ثٓ ِؾّذ. د ,ظشٚسح اٌغبدح اٌزشث١خ 

 .اٌضبٌش

 :المـقـدمة
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 :أهمٌة الموضوع وأسباب اختٌاره   

حول التربٌة اإلٌمانٌة وآثارها أهمٌة كبٌرة ومنافع جلٌة ونتابج مفٌدة ، دفعتنً إلى وللبحث  

 :اختٌار الموضوع منها 

أن كثٌرا من أبناء اإلسبلم قد بعدوا عن العقٌدة اإلسبلمٌة الصحٌحة ، وتلبسوا بخرافات  :أوال     

وتدعو الضرورة إلى ترؼٌب  جاهلٌة ، وشركٌات عقدٌة خطٌرة ، تشتد الحاجة إلى بٌانها لتحذر ،

 .الرجوع إلى منبع اإلٌمان الصافً 

أن التربٌة فً العصر الحدٌث قد حصرت عناٌتها على الجانب العقلً والجسدي فً  :ثانٌا      

ماهرة فً  تكوٌن الفرد ، وأهملت الجانب الروحً األساس لئلنسان ، فنتج من ذلك شعوب مثقفة

. لمثل واألخبلق ، مولعة بالجور واإلجرام مادٌا بحتا ، عارٌة عن ا، لكن إنتاجا الصناعة واإلنتاج

فكان ال بد للمإمنٌن من لفت أنظار المربٌن إلى التربٌة اإلسبلمٌة بصورتها الكاملة حتى ٌنتبهوا 

 .وٌعقلوا محتواها 

ٌ   هممثقفٌو, قادة المسلمٌن ومتبوعٌهم انبهر كثٌر من :ثالثا       زابفة ، هم بحضارة الؽرب الوأم

ورجعوا إلٌهم لحل مشكبلتهم االقتصادٌة والسٌاسٌة وحتى االجتماعٌة والتربوٌة ، وظن بعضهم 

أن الباحث رٌد وٌ. وفً ذلك من الشر ما هللا به علٌمأن التمسك بالدٌن سبب للتخلؾ فً الحٌاة ، 

 .الوحٌدوضح هنا أن اإلٌمان الصحٌح هو الحل ٌ

مٌة من بٌن أهدافها السامٌة إلى تكوٌن فرد مسلم مستقٌم الذات ، تهدؾ التربٌة اإلسبل:  رابعا     

مرضً السلوك ، ٌإثر فً مجتمعه تؤثٌرا إٌجابٌا سلٌما ، وذلك من خبلل التربٌة اإلٌمانٌة التً 

 . ٌتلقاها من شرٌعته اإلسبلمٌة 

عباد الشهوة مر فٌه ج الضبلل، وٌتذالذي ٌتخبط فٌه إنسان المادة فً لجفً الوقت :  خامسا    

فً الوقت الذي ٌفر فٌه العاصً من  ,النفس ما ٌروحكتباب، وٌتلم س فٌه أعداء الدٌن من خنق اال

ٌن   }آثار ذنوبه، وٌطلب الظالم إقالة جرمه، فً تلك األوقات الحالكة ٌنادي منادي اإلٌمان  إ نَّ الَّذ 

ه ْم  بُّ ْم ر  ٌه  ْهد   ٌ ات   ال ح  ل وا الصَّ م  ع  ن وا و   .9ونس ٌ {آم 

 .لٌؤخذ بؤٌدٌهم إلى روضات الجنان، وٌنجٌهم من حٌرة العقول إلى راحة القلوب    

إن فً البحث حول التربٌة اإلٌمانٌة وآثارها لتذكٌة للنفس، وترقٌة للروح، وتوجٌها :  سادسا    

  َ ن بل لؤلحادٌث، إن لم ٌكن البحث مجرد جمع وترتٌب، ولكن لمق  للسلوك، وتؤثرا باآلٌات وتع 

 .ء العقل وحضور القلبابحث بصف

رٌة وفوابد ثمٌنة ، ٌتذوق حبلوته، وٌستنشق القارئ الحذق فسٌخرج منه بنتٌجة ثوأما :  سابعا    

 .طٌبه، وٌفرح بؤعجوبته فٌحتفظ بمستحسناته
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اتها، المثمرة األخرى، الخصبة تربتها، الحضرة نبألنه ٌتخلل وقت قراءته جنة الدنٌا، وسعادة     

 .رها، الوارفة ظبللها، اللطٌؾ هواإها، الفسٌح أفناإهاأشجا

 :لبحثمنهج ا     

ٌعٌشها األمة فً حٌاتها  ة التًموضوع تستدعً تصوٌر الحالة السابدلما كانت طبٌعة ال     

فقد حاولت أن تكون ذلك على ضوء اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة التً تعرضت , الٌومٌة

وح األحادٌث المشهورة، لٌتسنً لً إلى كتب التفاسٌر المعتمدة وشرللموضوع، ورجعت لها 

 .واسطة ذلك نقد بعض األخطاء المنشرة بٌن األمة واإلشارة إلى الحل اإلسبلمً لهاب

 وجدت أن البد لً فً تحقٌقو, المنهج التحلٌلًو (الوثابقً) تارٌخً الفجمعت بٌن المنهج      

 :من ذالك

 .ً تناولت القضاٌا المتعلقة بالبحثالت التامإلفات والمقالمصادر وال الرجوع إلى -1

راسة ودراستها دجمع المادة العلمٌة التً أحتاج إلٌها من تلك المراجع حسب الخطة،  -2

 .شاملة، ثم تسجٌلها بطرٌقة مختصرة سهلة

؛ إذ طبٌعة وردأذكر شهاداتهم على ما  اإلستشهاد بؤقوال علماء الؽرب عند الحاجة إلى -3

 . ٌتطلب ذالك لمٌله إلى المقارنة فً بعض األحٌانالموضوع 

للمنقوالت الحرفٌة، واإلشارة إلى مصادرها فً الهامش، وإن عبلمتً التنصٌص وضع  -4

هاٌته بذكر ، وإنما أشٌر إلى المصدر بعد ن هماال أضع ةؼٌرت األصل وبقٌت الفكر

 .تالمإلؾ والجزء والصفحة والطبعة إن وجد

ب والباب لٌة ، بذكر اسم الكتاب واسم المإلؾ، والكتاا األصواألحادٌث إلى مصادرهعز -5

وأما إن كان من  ا،مإن كان الحدٌث فً الصحٌحٌن أو أحده ,أو رقم الحدٌث أو الباب

وإن لم أجد ذلك ... ؼٌرهما فسؤضٌؾ إلى ذلك تخرٌجه، بذكر أقوال علماء الحدٌث فٌه

  .حاولت تخرٌجه بنفسً حسب استطاعتً

ت من فإن كان ؛نترنتاإل ، وهً إما أن تكون منوابد من اآللة اإللكترونٌةاقتبست بعض الف -6

 ترو إن لم ٌكن كذلك أش, لٌه مباشرةإ تمنه وأحٌل تأخذ P. D .F  مصور بطرٌقة  كتاب

   .فؤذكر اإلصدار المعتمد أو تكون من المكتبة الشاملة .إلى اسم الموقع وتارٌخ الزٌارة

 األنبٌاءعدا ,ترجمة مختصرة أسماإهم فً متن البحث ترجمت لجمٌع األعبلم الواردة -7

 . الخلفاء األربعةو
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 .ٌتكون البحث من مقدمه وتمهٌد وثبلثة فصول وخاتمة وفهارس     

 :المقدمةأما :  أوال

 .ففٌها بٌان أهمٌة الموضوع وسبب إختٌاره وذكر المنهج المتبع فً البحث، والشكر والتقدٌر    

 :هٌدالتم وفً: ثانٌا

 .ربٌة فً المجتمعات ؼٌر اإلسبلمٌةلمحة موجزة عن الت     

 :وفٌه ثبلثة مباحث        

 .التربٌة فً العصور القدٌمة: المبحث األول 

 .ىالتربٌة فً العصور الوسط:  المبحث الثانً

 .التربٌة فً العصر الحدٌث:  المبحث الثالث

 .التربٌة اإلٌمانٌة: الفصل األول  : ثالثا

 :وفٌه أربعة مباحث      

 .التربٌة فً اإلسبلم:  المبحث األول

 :وفٌه أربعة مطالب       

 .تعرٌؾ التربٌة اإلسبلمٌة: المطلب األول 

 .أسس التربٌة اإلسبلمٌة: المطلب الثانً 

 .أهداؾ التربٌة اإلسبلمٌة: المطلب الثالث 

 .مصادر التربٌة اإلسبلمٌة: المطلب الرابع 

  . اإلٌمان  :المبحث الثانً 

 :وفٌه سبعة مطالب     

 .التعرٌؾ باإلٌمان: المطلب األول 

  .                        أركان اإلٌمان :المطلب الثانً 

 :خطة البحث
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 . مراتب اإلٌمان: المطلب الثالث 

  .             اإلٌمان واإلسبلم :المطلب الرابع 

 . ثمرات اإلٌمان: المطلب الخامس 

 . ة اإلٌمان ونقصانهزٌاد: المطلب السادس 

 .ممٌزات العقٌدة اإلسبلمٌة: المطلب السابع 

 . أهمٌة التربٌة اإلٌمانٌة: المبحث الثالث 

 :وفٌه خمسة مطالب      

 التربٌة اإلٌمانٌة المقصودة: المطلب األول 

 .التربٌة اإلٌمانٌة نعمة إلهٌة: المطلب الثانً 

 .نٌةالتربٌة اإلٌمانٌة ؼاٌة دٌ: المطلب الثالث 

 التربٌة اإلٌمانٌة حاجة بشرٌة : المطلب الرابع 

 .التربٌة اإلٌمانٌة فطرة إنسانٌة: المطلب الخامس 

  . وسابل التربٌة اإلٌمانٌة: المبحث الرابع 

 :وفٌه ثمانٌة مطالب      

 .العلم النافع: المطلب األول 

 .الشعابر التعبدٌة: المطلب الثانً 

 .لذكرالتبلوة وا: المطلب الثالث 

 .القدوة الحسنة: المطلب الرابع 

 .الصبحة الصالحة: المطلب الخامس 

 .الوعظ و اإلرشاد: المطلب السادس 

 .المحاسبة والتقوى: المطلب السابع 

 .اإلستعانة باهلل ودعوته: المطلب الثامن 
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 .آثار التربٌة اإلٌمانٌة: نً االفصل الث :رابعا

 :وفٌه ثبلثة مباحث      

 . آثار التربٌة اإلٌمانٌة فً الفرد:  ولالمبحث األ

 :وفٌه أربعة مطالب     

 .اآلثار النفسٌة: المطلب األول 

 .اآلثار العقلٌة: المطلب الثانً 

 اآلثار السلوكٌة: المطلب الثالث 

 اآلثار المادٌة: المطلب الرابع 

 .ار التربٌة اإلٌمانٌة فً المجتمعآث:  المبحث الثانً

 :طالب وفٌه خمسة م      

 .اإلتحاد واألخوة: المطلب األول 

 .التكافل والتضامن: المطلب الثانً 

 .التناصح والتسامح: المطلب الثالث 

 .العمل واالنتاج: المطلب الرابع 

 .رعاٌة الحقوق وأداء الواجبات: المطلب الخامس 

 .نماذج إٌمانٌة من تارٌخ المسلمٌن:  المبحث الثالث

 :وفٌه خمسة مطالب       

 .فً االخبلص والثبات: المطلب األول 

 .فً طلب العلم: المطلب الثانً 

 .فً العبادات: المطلب الثالث 

 .فً التوكل علً هللا والثقة به: المطلب الرابع 

 .فً الحاكم العادل: المطلب الخامس 
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 .راف عن التربٌة اإلٌمانٌةظاهرة اإلنح :الفصل الثالث  :خامسا

 :وفٌه ثبلثة مباحث      

 .لتربٌة اإلٌمانٌة بٌن المسلمٌنراؾ عن امظاهر االنح:  المبحث األول

 :فٌه خمسة مطالب و    

 .راؾ فً العقٌدةاالنح: المطلب األول 

 راؾ فً العباداتاالنح: المطلب الثانً 

 .راؾ فً األخبلقاالنح: المطلب الثالث 

 .فً اآلداباالنحراؾ  :المطلب الخامس 

 .راؾ عن التربٌة اإلٌمانٌةاالنح أسباب:  المبحث الثانً

 :وفٌه مطلبان       

 .سباب الداخلٌةاأل: المطلب األول 

 .سباب الخارجٌةاأل :المطلب الثانً 

 .راؾ عن التربٌة اإلٌمانٌةحلول مقترحة لمحاربة االنح :ثالث المبحث ال

 :وفٌه مطلبان       

 .ؾ األمةفهم سل إلى الكتاب والسنة على الرجوع: المطلب األول 

 .توفٌر وسابل التربٌة السلٌمة: المطلب الثانً 

 :وفً الخاتمة : سادسا

 .نتابج التً توصلت إلٌها فً البحثذكرت أهم ال    

 :الفهارس : سابعا

أطرافها مرتبها على  مقتصرا على, آلٌات القرآنٌة الواردة فً البحثا: وقد فهرست أوال     

 .حسب ورودها فً المصحؾ

 .ثم األحادٌث النبوٌة على أطرافها حسب الحروؾ الهجابٌة: ا ثانٌ     

 .فهرست ألهم المراجع والمصادر التً استفدت منها على حسب حروؾ المعجم: وثالثا 
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 .مرقمة على حسب تسلسلها فً الورود, محتوٌات البحثلوضعت فهرسة : وأخٌرا     
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 :كلمة شكر وتقدٌر

هللا عزوجل بالشكر والعرفان  إعداد هذا البحث إال أن أتوجه إلىوقد انتهٌت من ال ٌسعنً     

ً  من إتمام هذا العمل  مع ما كان ٌنتابنً من الخوؾ حٌنا، ومن التوانً حٌنا ... على ما من  عل

 .آخر، فله الحمد أوال وآخرا فقد أجاب دعوتً، وحقق أمٌنتً

محمد / مٌة المنٌفة، وعلى رأسهم الدكتوره المإسسة العلكما أنً أشكر جمٌع القابمٌن على هذ     

" الذي ال أملك كلمات مقعنة أخصصها به إلظهار حبً له إال أن أقول  –حفظه هللا  –أحمد لوح 

وكذلك أشكر وكٌل الكلٌة موسى جوب الحرٌص ". جزاه هللا عن اإلسبلم والمسلمٌن خٌر الجزاء 

 .هم النجاحعلى إفادة الطلبة القابم لما ٌحقق ل

محمد انجاي، الذي أفادنً / ً  على هذا البحث، فضٌلة األستاذكما أتقدم بخالص الشكر لمشرف     

برحابة صدره ولطافة نفسه، ثم بشمول إرشاداته وحسن توجٌهاته منذ أن بدأت أتفكر فً طرٌقة 

كونه أستاذا  وضع الخطة إلى أن خرج البحث فً شكله األخٌر، وأعترؾ له بكونه أبا رإوفا قبل

 .مربٌا

 .ب الخطؤصو   و, قوم المعوج حٌث ,مصطفى وٌل فضل معترؾ به /كما أن ألستاذي المناقش    

 إعارة كتاب أو إسداء نصٌحة أومن أعاننً على إنجاز هذا العمل بثم أشكر وأعترؾ لكل     

 .رة راضٌا شاكرارنو سٌدي جالو الذي اقتطفت منه أوقاتا كثٌتٌ/ إعطاء عناٌة، وأخص منهم األخ

 .وأدعو لهم جمٌعا بالبركة والتٌسٌر والمؽفرة     
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  :التمييد

 :لمحة موجزة عن التربٌة فً المجتمعات غٌر اإلسالمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهٌد  

 :وفيو ثالثة مباحث  

 .التربية في العصور القديمة:  المبحث األول

 .التربية في العصور الوسطى:  المبحث الثاني

 .ر الحديثالتربية في العص:  المبحث الثالث
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ٌة لقالتربٌة الع:لتً تضم إضافة إلٌهاتندرج التربٌة اإلٌمانٌة ضمن أقسام التربٌة اإلسبلمٌة ا      

 .بٌة الخلقٌة والتربٌة الجسمٌةوالتر

 ...من حٌاة اإلنسان( الؽٌبً)م  بالجانب العقدي وهً تهت     

وفق ما استوحاه من مصادر ...وتعمل على إصبلح روحه وتزكٌة نفسه وإرشاد ضمٌره     

 .واستنبطه من أسسه ومبادبه

القرون بناء على اختبلؾ  وقد اختلفت أنواع التربٌة التً برزت فً العصور المختلفة على مر       

ٌ ة ٌ اتها وأهدافها التربو  ... بٌباتها ومرجع

،لو       ً ٌ زات وخصابص تكشؾ لها الفضل الجل وتوضح الفارق الكبٌر بٌنها  لتربٌة اإلسبلمٌة مم

وبالتالً  ومن حٌث األسلوب والوسٌلة، من حٌث المبدأ والمنطق،...وبٌن ؼٌرها من أنواع التربٌة

 ...ٌر والنتٌجةمن حٌث التؤث

          .ربٌة فً المجتمعات ؼٌر اإلسبلمٌةذلك مه دنا هذا البحث بلمحة موجزة عن الت ولكً ٌنجلً

 :وفٌه ثبلثة مباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التربٌة فً العصور القدٌمة:المبحث األول

 .التربية في العصور القديمة:المبحث األول  

 .التربية في العصور الوسطى: المبحث الثاني

 .التربية في العصر الحديث: المبحث الثالث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

14 

 

 :وفٌه ثالثة مطالب                      

   

  

 ...االجتماعٌة وبقابها كانت العملٌة التربوٌة لدى الشعوب البدابٌة تهدؾ إلى استمرارٌة الحٌاة    

 " من طعام وؼذاء ومؤوى:فكانت تقتصر ؼالبا على إشباع حاجات الجسم..."  
2
. 

فكان ٌتول ى العملٌة  (كالمدرسة) مسإولٌةلعدم وجود مإسسة تربوٌة ونظرا  "  

ٌ ة  " أو الكاهن القبٌلة األبوان،األسرة،أو العابلة،:التربو
3
 

" ابً بصورة سهلة بسٌطةفٌتم التعلٌم فً المجتمع البد"  
4
 

فقد كان ٌكفً الطفل مبلحظة البالؽٌن وتقلٌدهم فً أنشطتهم المختلفة كالزراعة والصٌد       

ٌ ة  .والطقوس الدٌن

ٌ ة والطواعٌة العامة        ...كما كان الطفل متمٌزا بالقابل

 

 :وهً على أقسام منها ،ربٌة الحضارات التً كانت فً الشرقوٌقصد بها ت     

 :التربٌة الهندٌة: القسم األّول    

ٌ زت التربٌة الهندٌة عن ؼٌرها بؤنها كانت تربٌة  "      ٌ ن خاضعةلقد تم صفة  :لصفتٌن مهم

ٌ ة اجتماعٌة، "...وأخرى دٌن
5
  

"أثر واضح فً تشكٌل نظام التربٌة بالهندالطبقً والنظام  حٌث كان للدٌن، "     
6
 

وكل  استعداد فردي بما ٌتلقونه من  فردٌة،ن فً أن ٌقتلوا كل  حرٌة الهنود ٌجهدو وكان كهنة"     

 ...وهكذا كان اإلنسان ٌولد عبدا مضاعفا  ...مذاهب التقشؾ والعزوؾ عن الحٌاة

                                                           
2
 .1974َ ٘ـ1394 ,1 غ ,ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد ,41ص , ع١ذ إثشا١ُ٘ اٌغجبس ,دساعبد فٟ ربس٠خ اٌفىش اٌزشثٛٞ 
3
 .1983َ ٘ـ1414 ,1ث١شٚد غ  ,ِؤعغخ اٌشعبٌخ١119ُ ٔبصش ص إثشا٘,ّغزّغاٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌ 

4
 .1977َغ ,اٌمب٘شح , ػبٌُ اٌىزت 23ِؾّذ ١ِٕش ِشعٟ ص , ربس٠خ اٌزشث١خ فٟ اٌششق ٚاٌغشة 
5
 .1997َ٘ـ 1417, 1ث١شٚد غ , اٌّىزجخ اٌؼصش٠ّخ, 51ص, عٙبَ ِٙذٞ عجّبس, اٌطفً فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ِٕٚٙظ اٌزشث١خ إٌج٠ٛخ 
6
 .1982َػبٌُ اٌىزت،اٌمب٘ش غ , 82ص , عؼذ ِشعٟ أؽّذ, طٛس اٌفىش اٌزشثٛٞر 

 :لمجتمعات الشرقٌة القدٌمةالتربٌة فً ا:المطلب الثانً

 .في المجتمعات البدائيةالتربٌة :المطلب األول
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وعبدا بفعل  بفضل طبقته التً كانت تعرض علٌه البقاء على ما كان علٌه آباإه وأجداده، اعبد     

ٌ ة "... هذه الصلة الصوف
7
 

 :التربٌة عند العبرانٌٌن:القسم الثانً    

ٌ ة،"       ولم ٌكن لدٌهم أي مدارس  كان التربٌة لدى العبرانٌٌن فً العصور األولى تربٌة أسر

 (...قبل المسٌح علٌه السبلم)نظامٌة 

أما الفتٌات فكن  ٌتعلمن الشإون  هم الذٌن كانوا ٌتعلمون القراءة والكتابة، وٌظهر أن  الفتٌان     

ٌ ة كثٌرا   ...لمنزلٌة والرقص والؽناءا ٌ ة فقد أخذ العبرانٌون بالتربٌة الفكر ا بعد ظهور المسٌح أم 

" فؤنشإوا المدارس ألول مرة
8
 

 :التربٌة عند الصٌنٌٌن:القسم الثالث    

ٌ ة للصٌنٌٌن      ٌ ة بٌن التربٌة والحٌاة االجتماع  ...كانت هناك عبلقة أساس

" البحث فً مقتضٌات الحٌاة" عندهم هو  فالؽرض من التربٌة     
9
 

ً  ولم ٌكن للصٌنٌٌن نظام تعلٌ"       رى فً أكواخ صؽٌرة فقد انتشر مدارس الق...مً حكوم

 ...ٌتناول المعل م أجره من آباء التبلمٌذ ولم ٌلحق هذه المدارس إال  أبناء القادرٌن

"بعد سن  الخامسة عشروال تعلم لؽالبٌة التبلمٌذ  كما هناك مدارس للبنات،     
10
  

 وقد ظهر فً الصٌن نظام االمتحانات التً هً المعٌار الذي ٌنتخب به موظفو الحكومة،"     

" والناجح فٌها ٌكون موضع ثقة الشعب واحترامه
11
  

ٌ ة للطفولة اومن المبلح"      ٌ ة،ظ أن  التربٌة الصٌن هها التقالٌد المتوارثة،إذ  ت سمت بالمحدود  توج 

ٌ ة والتلقابٌة فً التعبٌر،وال ت ن لدى الطفل المرح والسعادة الطفول كما كؤن ها لم تكن تبحث على  كو 

ٌ ة واستم ٌ ة وعدم  وإنما تتسم والترفٌه،اع الطفل باللعب تالتربٌة الجسمٌة والوجدانٌة والفن بالجد

 12" والحرص على العمل الدإوب المتواصل اللهو،

 :لبالٌٌن واآلشورٌٌنالتربٌة عند ا:القسم الرابع    

                                                           
7
 .1981َاٌشاثؼخ  ,5 ث١شٚد غ داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ،27ـ26ص ,ػجذ هللا ػجذ اٌضائش ,اٌزشث١خ ػجش اٌزبس٠خ 
8
داس اٌششف ػّبْ  غ ,  13ص , أؽّذ أثٛ غالي ٚآخشْٚ, ٚاٌّشعغ فٟ ِجبدا اٌزشث١خ, 112ص , اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌّغزّغ: ٠ٕظش 

1 ,1993َ. 
9
 .113ص , اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌّغزّغ 
10
 .75ـ74ص , رطٛس اٌفىش اٌزشثٛٞ 
11
 .35ـ34ص , اٌزشث١خ ػجش اٌزبس٠خ 
12
 38ص , ٔفظ اٌشعغ 
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سبللة أور الثالثة  م على إثر سقوط.ق2116حوالً عام القدٌمة  البابلٌة قامت الدولة "     

ٌ ة على ٌ ن السومر ورٌ " ...ٌد العم 
13
   

وقد عرؾ البالٌون العدٌد من المدارس التً مكنتهم من بلوغ مستوى رفٌع من الحضارة فً  "    

كما دلت التقنٌات التً  .وعلى الطبقة العلٌا ،ةبٌة العالٌة على السحرالتر توقد اقتصر ببلد الرافد،

أجرٌت فً عدد من مدن العراق القدٌمة على وجود عدد المدارس العلٌا المشهورة بتدرٌس العلوم 

ٌ ة ٌ ة والرٌاض ٌ ة والطبٌع ٌ ة والقانونٌة والطب ٌ ة والفلك ٌ ة واألدب ٌ ة واللؽو ."الدٌن
14
   

  :لتربٌة عند الفرسا:القسم الخامس    

(( ب فً األسرة الفارسٌة سلطة مطلقةؤللف كانت التربٌة عند الفرس تبدأ فً األسرة، "    
15
 

"وكانوا ٌبقون الولد فً حجر والدته حتى الخامسة من عمره ))       
16
 

ٌ ة  :قسم التربٌة إلى قسمٌنوت ،ٌد الدولة التً تتعه د بتربٌته وبعد سن  السابعة ٌصبح فً "     بدن

ٌ ة "وفكر
17
  

ٌ دوا بعض المدارس، "     تعوٌد  :ومن مناهج تربٌتهم وعرفوا أسالٌب التدرٌس والتربٌة، وقد ش

 "حتى أنهم كرهوا التجارة ألنها تحمل على الكذب أظفارهم، نعومةاألوالد الصدق منذ 
18
  

 :التربٌة لدى قدامى المصرٌٌن:القسم السادس    

انا،تعتبر مصر من أقدم ا "     حكمتها منذ أقدم العصور سبلالت عدٌدة من  لبلدان سك 

"اعنةرالف
19
   

  .فل لهم الحٌاة اآلمنة المستقرةولقد توفر للمصرٌٌن فً ظروؾ بٌبتهم ما ك     

ٌ ة القدٌمةكان زمام  "ولقد اهتموا بالتربٌة اهتماما كبٌرا حٌث       , أٌدي الكهنة فً التربٌة المصر

"والمعل مٌن والمإدبٌن وحفظتهفكانوا رجال العلم 
20
   

                                                           
13
 .ِشوض ثؾٛس ا٢صٛس٠خ ٚاٌؾعبس٠ّخ, 119ص ,ػبِش عٍّبْ ٚص١ٍِٗ , ِؾبظشاد فٟ اٌزبس٠خ اٌمذ٠ُ 
14
 .11ص, اٌّشعغ فٟ ِجبدا اٌزشث١خ 
15
  43ص , ػجذ هللا ػجذ اٌذائُ, اٌزشث١خ ػجش اٌزبس٠خ 
16
 .1981َ٘ـ 1411, 1ِؤعغخ اٌشعبٌخ غ , 22ص , ػّش سظٝ وؾبٌخ, عٌٛخ فٟ سٚع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
17
 .118ص , إثشا١ُ٘ ٔبصش, اٌزشث١خ ٚصمبفخ اٌّغزّغ 
 
 .33ص , ػّش سظٝ وغبٌخ, عٌٛخ فٟ سٚع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ18ُ١ٍ
19
 .45ص, اٌزبس٠خ اٌزشث١خ ػجش 
20
 .16ص  ,عٌٛخ فٟ سٚع اٌزشث١خ 
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ٌ ا،مفقد كان الهدؾ  "      ٌ ا ومهن ا ودٌن  ٌ ٌ ة ثقاف ٌإكد سٌطرة الحاكم ورجال الدٌن  ن التربٌة الفرعون

ٌ ة والمهنٌة والفنٌة من ناحٌة  من ناجٌة، ٌ ة والدٌن وتعلٌم األفراد للقٌام باألنشطة المختلفة الحكوم

 "أخرى
21
   

أطفالهم الحكمة والفضٌلة والطاعة عن طرٌق احترامهم لمعلمٌهم  وكانوا ٌعلمون "     

 "وكان العقاب أمرا مؤلوفا فً تربٌة الطفل إذا ما أساء األدب... واالنصٌاع ألوامرهم
22
   

 

 

 :وهً على قسمٌن                                          

 :التربٌة عند الٌونانٌٌن: القسم األّول    

ٌ ة تعتبر أساسا للثقافات التً ظهرت بعد  ٌعتقد "     ٌ ن الؽربٌٌن أن  الثقافة اإلؼرٌق كثٌر من المفكر

 "ذلك فً أوروبا
23
  

تربٌة الطفل أنموذجا للتنشبة االجتماعٌة السابدة ل( ٌناارطة وأثإسب)وتعد  التربٌة فً مقاطعة  "    

  .فً ذلك الوقت

كما كان علٌهما أن  ،ٌ د نمو الطفل أو تعٌق حركتهٌق ة أال  لقد كان على األسرة األسمارطٌ     

أو تتركه فً الظبلم  إنما تعامله بخشونة فتتركه ٌبكً دون استجابة لبكابه، تبتعد عن تدلٌله،

 .والتحمل الٌدٌن عند الطفل وذلك من أجل إذكاء روح الشجاعة، بمفرده،

ر األدب وجسم روح مرهق تحس  تناسق بٌنٌنا فقد هدفت إلى تكوٌن أما أث      بالجمال وتقد 

،  " ا وٌن الرجل الكامل عقبل وجسما وذوقأي إلى تك رشٌق قوي 

ٌ ا وذاألثوهكذا تبدوا تربٌة الطفل       ٌ ا وعقل ٌ ا ما وٌنً أنها سعت إلى تحقٌق النمو المتكامل جسم ق

 ...عدا الجانب الروحً المتعل ق بالعالم اآلخر

هت التربٌة اإل      ٌ ة ولم تول  رطٌة إلى تحقٌق النمو الجسمً لسبابٌنما توج  لطفل بدرجة أساس

 "ة لبلهتمام بقدر ما كان للجانب الجسمكافٌ ً واالجتماعً فرصةنب العقلً والفنالجا
24
        

" ؾ التربٌة فً أثٌنا ٌسعى إلى إٌجاد التوازن بٌن الجسد والروح وذلك لتكوٌن الفرد وأن  هد     

ٌ ةومساعدته على تحقٌق ال ٌ ة والفن ٌ ة والروح " نمو المتكامل واالهتمام بالنواحً الجسم
25
  

                                                           
21
 .33ص , ربس٠خ اٌزشث١خ فٟ اٌششق ٚاٌغشة 
22
 .24/17/2111َثزبس٠خ .  www.g111g.org ِٓ ِٛلغ غشاث١ً ,  128ص , ١ٌٍّبء اٌذ٠ٛاْ/ د , رشث١خ اٌطفً فٟ اٌؼصٛس اٌمذثّخ  
23
 .54ص , دساعبد فٟ ربس٠خ اٌفىش اٌزشثٛٞ 
24
 . 121ص , ٌؼصٛس اٌمذ٠ّخرشث١خ اٌطفً فٟ ا 

 :القدٌمة التربٌة فً المجتمعات الغربٌة:الثالمطلب الث
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 :التربٌة الرومانٌة:القسم الثانً    

    "   ٌ ٌ ة إلى أؼراض ماد ود عند الروم لم تكن المدارس  وج...ة صرؾترمً التربٌة الروم

ٌ اهم فً نظم التربٌة وا  ...لتعلٌماألقدمٌن قبل ابتدابهم فً مجاورة اإلؼرٌق ومحاكاتهم إ

ة  وإن كانت التربٌة فً      ٌ ا بؤنواع خاص  أوابل أمرهم ال تعدو تمرٌن األحداث وأخذهم أخذا عمل

ة ٌاتافالكمن  ٌ ة وتنطوي علٌهما الحٌاة العام   ...والفضابل التً تتضمنها األؼراض الروم

ر فٌما كان لؤلسرة وهذا هو الس   وكانت األسرة أهم وسابطهم وأعظم وسابلهم فً هذه التربٌة،     

ٌ ة القدٌمة  " من المنزلة الرفٌعة بٌن معاهد التعلٌم الروم
26
   

 

 

ٌ ة الؽربٌة على ٌد 746وتمتد  العصور الوسطى من عام  "    ٌ ة الرومان م إلى سقوط اإلمبراطور

ٌ ة على ٌد العثمانٌٌن،1453البرابرة الجرمان إلى عام  وانتهاء حرب  م إلى سقوط القسطنطٌن

."بة عام بٌن انجلترا وفرنساالما
27
   

ن هذه العصور من المجتمع البٌزنطً ومجتمع أوروبا العصور الوسطى، "      والمجتمع  وتتكو 

"والمجتمع اإلسبلمً الفارسً،
28
   

 وفٌه مطالبان     

  

ى الضع "     ٌ ة إلى ظهور الدٌانة وقد أد  ؾ واالنحبلل والفساد المستشري فً الدولة الرومان

ٌ ة التً جاءت تخاطب العاطفة والوجدان وتدعو إلالم  ...ى صقل الروح وتهذٌب األخبلقسٌح

ثم أصبحت دٌن الدولة الرسمً فً أواخر القرن ...وقد قوبلت فً بداٌة األمر بالمعارضة     

"الرابع المٌبلدي
29
   

لكنٌسة فً ولقد اهتم ت ا (the age of fait)ان اسم عصر اإلٌموقد عرؾ هذا العصر با "     

"وبث األخبلق الفاضلة والصداقات، بمٌادٌن التعلم،العصور الوسطى 
30
   

                                                                                                                                                                                                 
25
 .1971َث١شٚد غ , داس اٌضمبفخ 25ػّش ِؾّذ اٌزِٟٛ , رطٛس إٌظش٠بد ٚا٤فىبس اٌزشث٠ٛخ 
26
 1971َث١شٚد الغ , داس اٌضمبفخ, 68ص , عٌٛخ فٟ سٚع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
27
 . 1993َ, 1داس اٌششٚق ٚإٌشش ػّبْ غ , 27أؽّذ أثٛ ٘الي ٚآخشٚٔٛ ص,اٌّشعغ فٟ ِجبدا اٌزشث١خ 
28
 .  1991َ٘ـ 1411غ , داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ ث١شٚد, 7ِؾّٛد عؼ١ذ ػّشاْ ص, ؽعبسح أٚسٚثب فٟ اٌؼصٛس اٌٛعطٝ 
29
 .1968َ,  3داس اٌؼٍُ اٌى٠ٛذ غ , 137ـ 136ص , ِؾّٛد ػجذ اٌشصاق ٚص١ٍِٗ, ربس٠خ اٌزشث١خ 

 :التربٌة فً العصور الوسطى:المبحث الثانً

 :صرانٌةالتربٌة فً أوروبا الن:المطلب األول
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ة عن المساواة بٌن الن اس، تعالٌم المسٌحإن   "      ٌ ات وخاص  فتحت أنواع  المشحونة باألخبلق

ً  بؽض النظر عن كٌانه االجتماعً ومستواه االقتصادي وجنسه  التعلٌم أمام كل  طفل مسٌح

"وسبللته
31
   

" بعٌدا عن الفرح والبهجة واالهتمام بحاجات الطفل والقسوة، تبإال  أنها كانت تت سم بالك"      
32
 

 

 

وكانوا ٌنقسمون إلى أهل  كان العرب الجاهلٌن ٌحظون الطفولة مكانة عظٌمة فً نفوسهم، "      

ة الر وهم البدو، وكانت  نعام،وٌركبون الخٌل وٌكسبون باألٌام لة الذٌن ٌسكنون الخاحاألم 

لتحصٌل ما هو ضروري  لحفظ الحٌاة كمدافعة العدو   اأؼراضهم التربوٌة تتلخص فً إعداد النش

 .ومنازلة الوحوش ورعً األنعام

ٌ ة هً  ضر الذي ٌسكنون القرى ولهم قوانٌن وشرابع،وأهل الح      ولذا كانت أؼراضهم التربو

ٌ ةإعداد م الصناعات والمهن وتدرٌبهم الطب  عن طرٌق تعلٌمه هم الطفل لحٌاتهم الحضر

"والهندسة
33
.  

ٌ ن أن هدؾ التربٌة عند العرب فً الجاهلٌ      ما كان ٌعدوا عدد الفرد العربً القٌام  ةفتب

ٌ ة،ب ورعً اإلبل  راعة،وإكسابه الخٌرات فً شإون التجارة والز متطلبات الحٌاة المعٌش

عن النفسفنونهاوالدفاع لتدرٌب على دواتها واوصناعة أ وفً أعمال الحرب، المواشً،و
34
 . 

 

 

وذلك عبر  استطاعت التربٌة المعاصرة أن تحتل مكانا لم تحتله فً أي  عهد من العهود،     

لت إلى نتابج تعتبر فرٌدة تعتمد على لنظرٌة والتطبٌقات الجرٌبة التً وصالت والدراسات اواالمح

وعلى الوسابل واألسالٌب المعٌنة إلعداد  االتها،معرفة نفسٌة الطفل من حٌث تكوٌنها ومٌولها وح

 .اإلنسان الذي ٌصلح لوطنه وشعبه

     ، األخٌرة إنجاز مهم  وإنتاج مفٌد  اآلونة الؽربً المشهود فً هذه وال شك أن  للتطور التربوي 

 لوال اإلنسان السعٌد وكفٌل لتكون المجتمع المثالً، قادر على بناء الفرد الصالح وضامن لصنع

                                                                                                                                                                                                 
30
 .9ص , ِؾّٛد عؼ١ذ ػّشاْ, ؽعبسح أٚسٚثب فٟ اٌؼصٛس اٌٛعطٝ 
31
 .196ـ 195ص , اٌزشثٛٞرطٛس اٌفىش  
32
 .45رشث١خ اٌطفً فٟ اٌؼصٛساٌمذ٠ّخ ص  
33
 .67اٌطفً فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ص  ٔمال ِٓ. 1981, 3ث١شٚد غ , فبخش ػبلً داس اٌمٍُ, أظش اٌزشث١خ لذ٠ّٙب ٚؽذ٠ضٙب 
34
 . 94 ص, رشث١خ اٌطفً فٟ اٌؼصٛس اٌمذ٠ّخ :أظش 

 :التربٌة فً العصر الحدٌث: المبحث الثالث

 

ٌّة قبل اإلسالم:المطلب الثانً  .التربٌة العرب
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ً   على العقل البشري  ال  وإن أخذ منهما  ,ٌلفت نظرة إلى عقٌدةال بالدٌن و ٌعبؤأن  هذا التطور مبن

ٌ ة فسٌر الوقابع المعنوٌة وتال لثبات الحقابق ودٌن منحرؾ وعقٌدة باطلة ال ٌصح إلفمن   .الحس

       ٌ ٌ قةإن  المبلحظ  للنظر ٌ ة الحدٌثة ٌجد أن ها ض ٌ   ات التربو ة النظرة بشكل واضح األفق أحاد

   .الخٌبة وباءت بالخسرانت إلٌها بفتسر ملموس،

والسعً لنجاتها  فالمذهب التربوي المثالً ـ مثبل ـ ٌنطلق أساسا من االهتمام الكامل بالروح، "

 .أرض الواقعاإلنسان على  إهمال مشكبلتوٌنتج عنها بالطبع  حساب المادة، على

ا المذهب الطبٌعً فإن        ٌرك ز على الجسد وما به من  ه على العكس من المذهب المثالً،وأم 

 .ا األهمٌة القصوى على حساب العقلفٌعطٌه عواطؾ وؼرابز ومٌول،

لٌة والمبادئ والقوانٌن ا المذهب البرجماتً فٌصرؾ النظر بعوأم          ٌدا عن األشٌاء األو 

ٌ ات المسل م بها، مرات والنتابج واآلثار وٌنظر إلى الحقٌقة باألشٌاء األخٌرة أي الثوٌهتم  والحتم

 .على أن ها هً المنفعة

وإنما تنتج مجموعة من األنانٌٌن الذٌن ال  قٌما،ال وهً أسس ال تقٌم مبادئ،وال تعل م أخبلقا و   

 .خرٌنقدر من المصالح ولو على حساب اآل ٌهم هم إال  تحقٌق أكبر

إلنسانً على حساب األبعاد ن أبعاد الكٌان ارك ز هذه المذاهب على بعد واحد موهكذا ت    

،وبالتالً لم تفلح التربٌة الؽربٌة فً إعدا, األخرى ٌر الحروب وإال  فما هو تفس د اإلنسان السوي 

".  ! والدمار واألنانٌة وحب  الذات والضٌاع الذي بعٌشه اإلنسان الؽربً؟
35
   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35
: ِٚٓ ِٛلغ. َ 2114غ , داس اٌششٚق 56,ص , اٌطشاٚٔٗ خٍف١خ ٠ٛعف, اخزصبس ِٓ أعبع١بد فٟ اٌزشث١خ 

www.almouslim.net , ٔبصش ثٓ ع١ٍّبْ اٌؼّش/ د.اٌّششف اٌؼبَ أ, 2121َ/  4/  16ثزبس٠خ. 
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اإلسبلم، وال بؤن ها وحدها التً ذكرت فً جوهرة ا التربٌة اإلٌمانٌة هً وحده أقول أنال      

 ...القرآن الكرٌم أو فً السنة النبوٌة

ل والهدؾ األسمى ت هاولكن      التً  سامٌةواألهداؾ ال متٌنة ال األسسمن بٌن عتبر األساس األو 

 ...جاء بها اإلسبلم وأشاد بها القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة

ٌ ات اإلسبلم،لنرى كٌؾ أن فً هذا الفصل،ها التعرض لٌحسن ولذلك       ؾ ما ولنعر ها من أولو

ٌ ته، هً حقٌقة هذا اإلٌمان الذي نقصده، إلى معرفة الوسابل الموصلة  صل أخٌراولن وما هً أهم

 :وقد تم تكوٌنه فً أربعة مباحث هً, إلٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التربٌة اإلٌمانٌة: صل األولالف
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 :تمهٌد     

ٌ ن ل      ٌ ة فً التمهٌلقد تب د،أن  نا من خبلل العرض الموجز للتربٌة فً المجتمعات ؼٌر اإلسبلم

م ألبذقد المسإولٌن عن التربٌة فٌها  ون بنابها الصورة المثالٌة التً ٌنشدلوا جهودا مضنٌة لتقد 

 ...ؤملونهوا بؤٌدٌهم إلى طرٌق المجد الذي ٌولٌؤخذ الوصول إلٌها،

ك بجواوكل ها كانت تتم      فباءت ...سابل على حساب ؼٌرهاوتستعمل و أخرى، هملوتنب س 

 ...على أساس وانكشؾ لها الخطؤ ألنها لم تبن هدؾ،ال ببالفشل ألنها لم تص

النجاح  األهداؾ صافٌة المصادر فكان حظها ةدفجاءت التربٌة اإلسبلمٌة ثابتة األسس محد       

 ...وقسطها الفبلح بٌسر وسماح

ر وفً هذا المبحث       :وفٌه أربعة مطالب...تفصٌل لهذا الس 

      

ٌ ة عدروا وكت  وضع علماء ومفك          ٌ ة،اب التربٌة  اإلسبلم  :منها ة تعارؾ للتربٌة اإلسبلم

 :فها الشٌخ عبد الرحمن النحبلوي بقولهعر (1

ٌ ا فً حٌاة هً التنظٌم النفسً واالجتماعً الذي ٌإدي إلى اعتناق اإلسبلم وتطبٌ"  قه كل

 "لفرد والجماعة ا

 :أو بمعنى آخر

قصد  هً تنمٌة فكر اإلنسان وتنظٌم سلوكه وعواطفه على أساس الدٌن اإلسبلمً،"  

"  تحقٌق أهداؾ اإلسبلم فً حٌاة الفرد والجماعة فً كل  مجاالت الحٌاة
36
  

ٌ ة هً (2  :التربٌة اإلسبلم

     "   ٌ ٌ ة والعاطف ٌ ة واالجتماعٌة،تنمٌة جمٌع جوانب الشخصٌة اإلسبلمٌة الفكر وتنظٌم  ة والجسد

سلوكها على أساس مبادئ اإلسبلم وتعالٌمه بؽرض تحقٌق أهداؾ اإلسبلم فً شتى مجاالت 

 "الحٌاة
37
   

 : التربٌة اإلسبلمٌة هً (3

                                                           
36
 .1979َ/ ٘ـ 1399, 1غ , داس اٌفىش دِشك, 27ص , ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾالٚٞ, أصٛي اٌزشث١خ اإلعال١ِخ 
37
 .34ص , اٌش١خ ا١ِ٤ٓ ِؾّذ ػٛض, الَأعب١ٌت اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اإلع 

 :تعرٌف التربٌة اإلسالمٌة: المطلب األّول

 :التربٌة فً اإلسالم: المبحث األول
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فهً تهتم  وتنظٌم سلوكه اللفظً والعملً على أساس الدٌن اإلسبلمً، تنمٌة فكر اإلنسان،"  

القدٌم القادر على مواجهة أخطار أعداد  ً المجتمع اإلسبلمًبناء شخصٌة المسلم الذي سٌبن

" الدٌن اإلسبلمً والعامل على نشر كلمة هللا فً األرض
38
 

ـ وٌبلحظ على هذه التعارؾ جمٌعا أن ها تركز على تنمٌة شخصٌة اإلنسان المسلم فً جمٌع      

ة وتنشر كلمة هللا فً ا جوانبها،  ...ألرضبحٌث تحقق أهداؾ اإلسبلم العام 

ٌ ة على النحوتعوٌمكن صٌاؼة        :التالً رٌؾ التربٌة اإلسبلم

 :التربٌة اإلسالمٌة هً     

على ضوء , متكاملة شاملة لجمٌع جوانبه الجسمٌة والعقلٌة والوجدانٌة تنشبة اإلنسان تنشبة     

واالقتصادٌة لتحقٌق أهداؾ اإلسبلم التربوٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة , الوحٌٌن واالجتهاد

  .واألخبلقٌة على حٌاة الفرد والمجتمع فتمنحه بذالك السعادة والفبلح فً الدنٌا و اآلخرة

 

ٌ ة إلى مجموعة من األسس والركابز الربٌسٌة تشكل فً مج      لها المفهوم متستند التربٌة اإلسبلم

 :وٌمكننا أن نعرض هذه األسس فٌما ٌلً الشامل للتربٌة اإلسبلمٌة،

ة تربٌةٌة الترب (1 ٌّ ةتك اإلسالم ٌّ  :شاملة امل

رفض النظرة الثنابٌة إلى شخصٌة اإلنسان وإنما تفبل تقتصر على جانب واحد من جوانب  "  

 "العقل على الجسم ى التمٌٌز بٌن العقل والجسم وسموالطبٌعة اإلنسانٌة التً تقوم عل
39
 

ٌ ة  فهً تعمل على تحقٌق التوازن بٌن العناصر الثبلثة التً تتكون من مجموعها الشخص

ٌ ة  .الروح العقل، الجسم،:اإلٌمان

ٌّة (2 ة عمل ٌّ ة سلوك ٌّ  :التربٌة اإلسالم

اه إلى العمل والممارسة فإذا نظرنا فهً ال تكتفً بالقول،     المٌادٌن  إلى وإنما تتعد 

ٌ ة التً بنً علٌه اإلسبلم  ٌ انجد أنها تتطلب من المسلم سلوكالربٌس  .ا عمل

ٌن  و  } : تعالى قال ن وا الَّذ  ل وا آم  م  ع  ات   و  ال ح  ه م الصَّ نَّ ب  وِّ ن   ل ن ب  ة   مِّ نَّ ًفا اْلج  ر  ي ؼ  ْجر  ن ت  ا م  ْحت ه   ت 

ار   ٌن   اأْل ْنه  ال د  ا خ  ن   أ ْجر   ن ْعم   ف ٌه  لٌ  ام   .(58)العنكبوت  سورة{  اْلع 

ة تربٌة لفطرة اإلنسان وإعالء لغرائزه (3 ٌّ  :التربٌة اإلسالم

                                                           
38
 .34ٚثذس إعّبػ١ً ص , ػّض اٌذ٠ٓ, ٔظشاد فٟ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ 
39
    .اٌمب٘شح, ػبٌُ اٌىزت 57ِؾّذ ١ِٕش ِشعٟ ص , اٌزشث١خ اإلعال١ِّخ أصٌٛٙب ٚرطٛس٘ب فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ 

ة:لب الثانًالمط ٌّ  :أسس التربٌة اإلسالم



 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

25 

ٌ ة على التسلٌم بفطرة الطبٌعة اإلنسانٌة،تقوم ال     وأن اإلنسان ٌولد بطبٌعة  تربٌة اإلسبلم

 ...دةٌة محاٌفطرٌة إنسان

ألن ...قٌم هذه الفطرة على قاعدة اإلٌمان باهلل وحده واإلذعان لهوالتربٌة اإلسبلمٌة ت    

ه صاحبها إلى  ٌ ة توج  اإلٌمان بوجود هذه الفطرة إذا سلمت من الشوابب والمإثرات الخارج

ة  ) هللا تعالى، ر   الَّت ً هللاَّ   ف ْطر  ه   النَّاس   ف ط  ٌْ ل   31الروم،اآلٌة  (ع 
40
 . 

ٌّة اإلسالمٌة تربٌة إنسانٌةا (4 ة لترب ٌّ  :عالم

وال  فبل شعوبٌة فً اإلسبلم، االجتماعً  ً  أوعٌدة عن التعص ب أو الت مٌز العرقفهً ب    

...ى فضل لعربً على أعجمً إال  بالتقو
41
 

ٌ ا كان دٌنها  فحسب،اإلنسان فاإلسبلم لم ٌحترم إنسانٌة "   وإنما احترم اإلنسانٌة جمعاء أ

." ومعتقداتها
42
   

     : معا وجماعٌة فردٌة تربٌة  (5

 عن مسإوال وتعتبره شًء كل فً سلٌما إعدادا الفرد إعداد على اإلسبلمٌة التربٌة تعمل

 أقرها التً الشرعٌة الضوابط ضمن األمور كل فً الحرٌة وحٌاته،وتمنحه تصرفاته

ْفس   ك لُّ }:تعالى قال اإلسبلم ا ن  ب تْ  ب م  س  ة   ك  ٌن  ه    .(38)المدثر سورة {ر 

 فكما.فٌه ٌعٌش الذي المجتمع فً ومإثرا متفاعبل اجتماعٌا لٌكون الفرد تدعو ذلك مع وهً

 تفاعبل معها تفاعلوال الجماعة إلى باالنتماء مطالب فهو نفسه عن مسإول اإلنسان أن

.إٌجابٌا
43
 

ة تربٌة مستمرة محافظة مجّددة (6 ٌّ  :التربٌة اإلسالم

ٌ نة،     ٌ ة كل ها، فهً تربٌة ال تنتهً بفترة زمنٌة مع فهً تربٌة من المهد  وال بمرحلة دراس

دة باالستمرار إلى اللحد، كما أن ه  ،مً شخصٌة الفرد وتثري إنسانٌتهتن وهً تربٌة متجد 

.النمو والتقدم المستمرٌناألمام فً طرٌق  تؤخذ به إلى
44
   

                                                           
40
٘ـ 1315,         3غ , ث١شٚد, اٌّىزت اإلعالِٟ, 91ـ 91 ص, ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾالٚٞ, اٌزشث١خ اإلعال١ِّخ ٚاٌّشىالد اٌّؼبصشح 

/1985َ. 
41
 .73ص, ِٛعٝ ِشعٟ, اٌزشث١خ اإلعال١ِخ 
42
ٔمال ِٓ اٌطفً فٟ اٌشش٠ؼخ . 1989َ٘ـ 1419غ , ػّبْ, عّؼ١خ اٌّطبثغ اٌزؼب١ٔٚخ, ع١ٍّبْ أؽّذ ػج١ذاد, اٌطف١ٌٛخ فٟ اإلعالَ 

 . 82اإلعال١ِخ ص 
من المكتبة   م2119 - هـ 1431, 1 ط, -بهانج, مالٌزٌا, ةالمعمور دار ,21 ص 1ج ,اإلسبلمٌة التربٌة أصول فً الخبلصة 43

 . الشاملة

44
 .37ص , ِٛعٝ ١ِٕش ِشعٟ, أصٛي اٌزشث١خ اإلعال١ِخ 
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 وثابتة،ولكنها عرٌقة وقٌم سامٌة مبادئ على تقوم اإلسبلم، محافظة بؤصالة أصٌلة" إنها   

 ،والتربٌة الحنٌؾ الشرع مبادئ ظل فً متطورة متجددة جامدة،بل لٌست الوقت نفس فً

 هذا أن المعاصرة،حٌث لحدٌثةا التكنولوجٌا مع والتعامل التكٌؾ على قادرة اإلسبلمٌة

 المسلمٌن وٌفٌد الدٌن هذا ٌخدم ما كل من االستفادة إلى ٌدعو ذلك،بل ٌمنع ال الدٌن

"بها  الناس أحق وهو المإمن ضالة والحكمة
45
 . 

ة تربٌة متدّرجة (7 ٌّ ٌّة اإلسالم  :الترب

ً  بالتدر     وأن  هذا  ج،إذا علمنا أن  هدؾ التربٌة فً اإلسبلم هوبلوغ الكمال اإلنسان

ٌ ة، ٌ زة للتربٌة اإلسبلم ٌ ة  التدرج صفة مم علمنا كٌؾ أن  اإلسبلم ٌراعً األحوال الفطر

ٌ ة تتؤتو والنفوس اإلنسانٌة، وقد كان اإلسبلم فً  فرد بالتدرج،ى للذالك أن  التربٌة األخبلق

 علٌه هللا صلى - هللا رسول على الكرٌم القرآن نزل"  ...مره تربٌة متدرجة للعرببداٌة أ

 حسب نزل واحدة، بل دفعة ٌنزل ولم سنة وعشرٌن ثبلث مدار على مفرقا منجما - وسلم

 تربٌة وقعت،وتدرجت كلما المناسبة الحلول لها وٌضع المشاكل والوقابع، ٌعالج األحداث

 فً التدرج واحدة، فكان دفعة الشرعٌة األحكام بكل الناس ٌطالب فلم لؤلمة الكرٌم القرآن

 مرة تفرض ولم مراحل على العبادات الخمر، وفرضت هاد،وتحرٌمالج فرض

 الصوم والمعراج، وكان اإلسراء رحلة فً للبعثة العاشرة السنة فً الصبلة واحدة،فكانت

"وهكذا .. التاسعة السنة إلى الحج تؤخر بٌنما للهجرة الثانٌة السنة فً
46
فقد نزلت ءاٌاته  . 

.عن ثبلث وعشرٌن سنةوأحكامه بالتدرج لفترة تزٌد قلٌبل 
47
   

 

ٌ ن له ٌجعل للعمل إن  معرفة الهدؾ   د له الوسابل والطرق معنى وٌع وذلك أن  ...اتجاها وٌحد 

 ...وال ٌتذوق طعم الحماس هدؾ له ال ٌعرؾ لذة العمل،الذي ال 

وأهداؾ التربٌة هً اتجاهات ٌبحث عنها المرب ون لتوجٌه أولبك الذٌن ٌقعون تحت  "     

."مرعاٌته
48
 

ثون، وقد كتب الذٌن ألفوا عن التعلٌم فً اإلسبلم عن أؼراض التعلٌم،       ونقل عنهم المحد 

ٌ ة  ...وتناولوه فً كتبهم أٌضا عن أؼراض وأهداؾ التربٌة اإلسبلم

                                                           
 .23 ص 1ج - اإلسبلمٌة التربٌة أصول فً الخبلصة 45

 .22 ص  1ج ,المصدر السابق 46

47
 .69ص , ِٟٛعٝ ١ِٕش ِشع, اٌزشث١خ اإلعال١ِخ :أظش 
48
ٔمال ػٓ اٌطفً . 1965:غ:ال, رشعّخ ٚرمذ٠ُ ِؾّذ ٌج١ت إٌغ١ؼٟ ـ داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ ـ اٌمب٘شح, ف١ٕىظ.٘ـ.ف١ٍت, فٍغفخ اٌزشث١خ 

 .73ص, فٟ اٌشش٠ؼخ  اإلعال١ِخ

ة:المطلب الثالث ٌّ  :أهداف التربٌة اإلسالم
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التً  كلمة التربٌة بمفهومها االصطبلحً من الكلمات الحدٌثة "وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ...     

وما كانت  ولذا ال نجد استخداما فً المصادر العربٌة القدٌمة؛... الحدٌث العصر ظهرت فً

 ." (( التهذٌب)) و   (( التؤدٌب)) و  (( التعلٌم)) : تستخدمه هذه المصادر هً كلمات مثل
49
  

 :وٌمكن القول بؤن  أهم  أهداؾ التربٌة اإلسبلمٌة هو     

ألن اإلسبلم نفسه ٌمثل بلوغ  الكمال اإلنسانً،معالجة الكابن البشري كل ه حتى تبلػ به إلى  " 

،الكم  ً  ."فهو خاتم األدٌان وأكملها  ال الدٌن
50
  

ٌ ة فٌما ٌلً       :وٌمكننا أن نعرض أهداؾ التربٌة اإلسبلم

 :تحقٌق سعادة اإلنسان فً الدنٌا واآلخرة:أوال    

ٌ ة وتسعى إلى ض"       وهً بهذا ...بطها وتوجٌههافالتربٌة اإلسبلمٌة تعترؾ بالحاجات العضو

ٌ ة،والزهد  التبتلتقؾ موقفا وسطا بٌن دعاة  ٌد إشباعها دون                      ومن ٌر وقمع دوافع الجسم الفطر

 51. "ضوابط

 : تنشئة اإلنسان الذي ٌعبد هللا وٌخشاه :ثانٌا   

ا: )ٌقول هللا تعالى     م  ل ْقت   و  اإل نس   اْلج نَّ  خ  ٌ   إ الَّ  و  ون  ل  وطرٌقة عبادة هللا  .56سورة الذارٌات ءاٌة( ْعب د 

نْ  هللاَّ   إنما ٌخشى : )وخشٌته إنما ٌكون بالعلم ه   م  اد  ب  اء ع  ل م   .28ر ءاٌة سورة فاط( اْلع 

الصحٌحة إلى معرفة هللا عز وجل ولذا حث اإلسبلم على العلم فً  التقوى والعلم هو سبٌل"      

  ..م ورفعهم درجاتل أهله على ؼٌرهطلبه وفض  

وتسخٌر ما أودعه هللا فٌها من ثروات  وٌتصل بذلك أٌضا دور اإلنسان فً تعمٌر األرض،     

" ...لخدمة حٌاة اإلنسان وتحقٌق الخٌر للناس
52
  

 :تربٌة ضمٌر اإلنسان: ثالثا    

ه لسلوكه والرقٌب على أعماله       ...إن  ضمٌر اإلنسان هو الموج 

ا ٌقظا فً السر  والعلنوقد حرصت ال       ٌ ٌ ة على تربٌة هذا الضمٌر لٌكون ح  ،تربٌة اإلسبلم

ة من اإلٌمان باهلل فٌقول  أ نْ : )والرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌضع أساسا لتربٌة الضمٌر المستجد 

ْعب د   ؤ نَّك   هللاَّ   ت  اه   ك  ر  ك نْ  ل مْ  ف إ نْ  ت  اه   ت  ر  ه   ت  إ نَّ اك   ف  ر   ٌ.)
53
  

                                                           
49
ّٟ خ١ًٍ أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ, فٍغفخ اٌزشث١خ اإلعال١ِخ  ػٓ . 1985َ/ ٘ـ 1315, 2غ , ِىزجخ إثشا١ُ٘ ؽٍجٝ ـ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح , 133ص ,  ػٍ

 . 73ص , اٌطفً فٟ اٌشش٠ؼخ  اإلعال١ِخ
50
 .24ص , ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾالٚٞ, أصٛي اٌزشث١خ اإلعال١ِّخ ٚأعب١ٌجٙب 
51
 .483ص , أؽّذ أثٛ ٘الي ٚآخشْٚ,  اٌّشعغ فٟ ِجبدا اٌزشث١خ 
52
 .27ص , ِؾّذ ١ِٕش ِشعٟ, أصٛي اٌزشث١خ اٌضمبفخ ٚاٌفٍغفخ 
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فاته وال ٌكون رهن  ة اإلنسان،تربٌة إلراد ة الضمٌر،وتربٌ      ما فً تصر  بحٌث ٌصبح متحك 

...نزواته وشهواته
54
  

ابعة من ذات داخلً الذي ٌجعل محاسبة اإلنسان نخلق الورع ال"  وبهذه التربٌة اإلسبلمٌة ٌتم       

  55 "...نفسه

 :سلمٌن ودعم تضامنهمتقوٌة الروابط بٌن الم :رابعا    

وٌتم ذلك عن طرٌق ما تقوم به التربٌة اإلسبلمٌة من توحٌد لؤلفكار والمشارب واالتجاهات "     

" ...والقٌم بٌن المسلمٌن فً مشارق األرض ومؽاربها
56
  

فً  د تربٌة ذاتٌة،فكما رب ت الفر التوازن بٌن الفرد والمجتمع،: وهكذا تحقق التربٌة اإلسبلمٌة     

ٌ ةالفرد تر بًالوقت نفسه ٌر  .شد  بعضه بعضاٌفالمسلم للمسلم كالبنٌان المرصوص  ,بٌة اجتماع

 

ٌ نة تستقً منها،      طبلقا من وان وركابز ثابتة تعتمد علٌها فً بنابها، ال بد  للتربٌة من مصادر مع

ٌ ة فً  ابعة فً األصل من الدٌن اإلسبلم الحنٌؾ؛كون التربٌة اإلسبلمٌة ن فإن  مصادرها األساس

 .ذي ارتضاه هللا تعالى للعالمٌنر هذا الدٌن العظٌم النفس مصاد

أو اآلراء فً معزل عن الشرع إنما لها مصادر  إنها ال تعتمد فً توجٌهها على األهواء،"      

وٌسعد من اتبعها فً  حتى تكون فً حدود ما أنزل هللا تعالى به وتحقٌق مقاصد الشرٌعة، ا،هتحكم

. " الدنٌا واآلخرة
57
 

ٌ ة ٌجد أن  هناك عدم اتفاق حول امن ٌط ولعل       لع كثٌرا من الكتب واألبحاث والدراسات التربو

ٌ ة  ٌ ةكعلم من العلوم التً تندرج تحت مظمصادر التربٌة اإلسبلم  :ل ة العلوم التربو

وما ذلك  ,وهناك من ٌوجز وٌختصر وٌطنب فً تعداد تلك المصادر،فهناك من ٌسهب     

ا ٌلً محاولة التوفٌق بٌن تجاهات واختبلؾ وجهات النظر ففٌمٌجة لتباٌن االبطبٌعة الحال إال  نت

 :وجهات النظر المختلفة فً هذا الشؤن

 :القرآن الكرٌم:أوال    

                                                                                                                                                                                                 
53
 .ثبة ث١بْ اإل٠ّبْ ٚاإلعالَ, ِٚغٍُ. ثبة عؤاي عجش٠ً,  ة اإل٠ّبْفٟ وزب ,سٚاٖ اٌجخبسٞ 
54
ٔمال ػٓ غفً فٟ . 1982َ,  17غ , ث١شٚد, داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, 173ص  ,ػف١ف ػجذ اٌفزّبػ غجبسح, سٚػ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ 

 . 81اٌشش٠ؼخ ص 
55
 .َ 1968/ ٘ـ 1387, شؤْٚ اإلعال١ِخ اٌؼذدعؼذ اٌذ٠ٓ اٌغضاٚٞ، اٌّغٍظ ا٤ػٍٝ ٌٍ, فصٛي فٟ رشث١خ اٌشخص١خ اإلعال١ِخ 
56
 .56ص, ِؾّذ ١ِٕش ِشعٟ, اٌزشث١خ اإلعال١ِخ 
57
 -٘ـ 1426, 3غ , اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح, ِىزجخ داس اٌضِبْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, 223ص , خبٌذ ؽبِذ اٌؾبصِٟ. د, أصٛي اٌزشث١خ اإلعال١ِخ 

2115َ. 

 :مصادر التربٌة اإلسالمٌة:المطلب الرابع
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لٌه وسلم لٌكون منهج فهو كتاب هللا العظٌم الذي أوحاه جل  شؤنه إلى نبٌه محمد صلى هللا ع    

ة ل وال ،حٌاة ودستورأم  ربٌس لكل ما تحتاجه البشرٌة فً مختلؾ المجاالت وهو المصدر األو 

ٌ ة، ٌ ة وفً كل  جزبٌات حٌاتها العلم ا) وشتى المٌادٌن المعرف ا مَّ ْطن  اب   ف ً ف رَّ ت  ن الك  ء   م  ًْ سورة ( ش 

 . 38األنعام 

 :السنة النبوٌة المطّهرة:ثانٌا    

ا من هللا تعالى على لسان حٌمن مصادر التشرٌع اإلسبلمً لكونها جاءت و الثانًهً المصدر    

ا: )قال تعالى لى هللا علٌه وسلم،رسوله ص م  ق   و  نط  ن   ٌ  ى ع  و   إ نْ ( 3) اْله و  ً   إ الَّ  ه  ْح ى و  النجم (ٌ وح 

 .4ـ3

.هً ما أثر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من قول أو فعل أو تقرٌر :والسنة    
58

     

أو , أو األسلوب أو المنهج التفصٌلًتعنً الطرٌقة  والمعنى أن السنة فً المجال التربوي    

ٌ ن وتفصل كل ٌ ة التً تب ٌ ة فً حٌاة اإلنسان أو المجتمع المسلم الكٌف  .جزب

...المصدران األساسٌان قد اتفق علٌهما الجمٌع نوهذا    
59
 

 :الصحٌح من منهج السلف الصالح تراثال :ثالثا   

والتطبٌقات  اء واألفكار واالجتهادات والنظرٌات،وعة اآلرممج :وٌقصد بهذا التراث "    

ٌ ة التً صدرت عن المهتمٌن بالجانب التربوي من العلماء والفقهاء والمربٌن  والممارسات التربو

على اعتبار أن  التراث اإلسبلمً هو ما  والمفك رٌن المسلمٌن عبر عصور الحضارة اإلسبلمٌة،

 وآداب وفنون وصناعات وسابر المنجزات األخرى، ورثناه من أباءنا من عقٌدة وثقافة وقٌم

ٌ ة ٌ ة والماد   60 " المعنو

ٌ ة أملتها الكثٌر من الظروؾ      ونظرا ألن مجموع هذا التراث ال ٌخرج عن كونه اجتهادات بشر

خضعه ً هذا التراث على إطبلقه وإن ما نفإن  علٌنا أال  نقبل بكل  ما جاء ف والعوامل المختلفة؛

وسنة رسوله الكرٌم  حقٌق والدراسة فما كان منه صالحا ومتفقا مع كتاب هللا العظٌم،للنظر والت

 ...وما كان مخالفا لهما تركناه ورفضناه علٌه أفضل الصبلة والتسلٌم قبلناه وأخذناه وعملنا به،

 :الصالح من الفكر التربوي القدٌم والحدٌث:رابعا    

                                                           
58
 .2116َ -٘ـ  1427, 3غ ,اٌمب٘شح , داس اٌغالَ, 57ص, غّبػِٟصطفٝ اٌ. د ,ِٟاٌغٕخ ِٚىبٔزٙب فٟ اٌزشش٠غ اإلعال 
 القرآن أن ٌرى من منهم إن حٌث ؛ التربوي المٌدان فً والك تاب الباحثٌن بعض عند خاطباً  مفهوماً  هناك أن إلى اإلشارة تجدر وهنا: تنبٌه 59

نة الكرٌم  ، لجٌل جٌل   من وال ، لزمن زمن   من موروثٌن ؼٌر ألنهما ؛ أبداً  صحٌح ؼٌر وهذا اإلسبلمً التراث من ٌ عدان المطهرة والس 
 الكرٌم القرآن على ٌنطبق ال ما وهو ؛ البالً القدٌم على ت طلق ما كثٌراً  التراث لفظة أن ذلك إلى ٌ ضاؾ.  ومكان زمان   لكل جاءا ولكنهما
ة والق دم ، واالختٌار االنتقاء حٌث من البشرٌة للمقاٌٌس إخضاعهما أبداً  ٌ مكن وال ؛ والنهار اللٌل تجدد متجددان فهما النبوٌة والسنة   . والج دَّ
ً  المصدر: انظر ٌ ة علم ثنان اد /د, التربٌة اإلسبلم  .لةالمكتبة الشام ,11ص , محمد بن علً أبو عر 

60
 .أوشَ ظ١بع اٌؼّشٞ, اٌزشاس ٚاٌّؼبصشح 
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ٌ ة وٌقصد بذلك مجموع الدراسات واألبحاث     ٌ ة والطروحات الفكر ٌ ة  والمبلحظات العلم التربو

ٌ ة المختلفة،  القدٌمة أو المعاصرة التً ٌمكن االستفادة منها فً معالجة القضاٌا والمشكبلت التربو

، متجددا، وال سٌما أن  المجال التربوي ٌعد  متطورا، فكان ال بد من االنفتاح  وؼٌر ثابت أو مستقر 

ٌ ة القدٌمة أو المعاصرة،المنضبط واإلٌجابً عل ٌة كانت أو قشر ى مختلؾ المعطٌات الحضار

.ؼرٌبة
61
  

ال ٌمنعه من هداؾ التربوٌة ورجوع المجتمع المسلم إلى مصادر الدٌن فً تحدٌد فلسفة وأ "    

ٌ ة التً تذكرها عادة كتب التربٌة الحدٌثة فً  ٌ ة واالجتماعٌة والعلم الرجوع إلى  المصادر الفرد

ٌ ة،معرض حد عنه الدراسات  والتً تمث ل عادة فٌما كشؾ ٌثها عن مصادر األهداؾ التربو

ٌ ة ٌ ة واجتماعٌة للفرد واألبحاث والمبلحظات العلم ٌ ة ونفس ٌ ة وروح ٌ ة وعقل  62"،من حاجات جسم

 

 تمهٌد     

ٌ زة لئلنسان عنن ؼٌنره منن الكابننات، ذلنك أن  الحٌن      وان إن اإلٌمان بالؽٌب من الخصابص المم

ا الؽٌب فإن اإلنسان وحده المإه ل لئلٌمان به بخنبلؾ  ٌشترك مع اإلنسان فً إدراك المحسوس، أم 

ٌ ة كل ها ٌ ة من ركابز اإلٌمان فً الدٌانات السماو فقد جاءت . الحٌوان، ولذا كان اإلٌمان ركٌزة أساس

ابت فنً الكتناب الوحً الث إال  بطرٌقبها  العلم األمور التً ال سبٌل لئلنسان إلى الشرابع بكثٌر من

، وصننفاته، وأفعالننه، وعننن السننماوات السننبع ومننا فننٌهن، وعننن والسنننة، كالحنندٌث عننن هللا تعننالى

ٌ ٌن، والجن ة والن ار، والشٌاطٌن والجن وؼٌر ذلك من الحقنابق اإلٌمانٌنة الؽٌبٌنة التنً  المبلبكة، والنب

 علٌنه وسنلم ولنذا هللا ىورسنوله صنل تعنالى الصادق عن هللا ال سبٌل إلدراكها والعلم بها إال  بالخبر

اإلنسننانٌة، البننداءة بهننذا الجانننب األساسننً فننً العملٌننات التربوٌننة، والتوجٌهننات  كننان مننن األولننى

ا ال ٌقدر عقله الكشنؾ عننه، وإال  بقً اإلنسان ببل شك فً جهل عمٌ ,والتعلٌمات الدٌنٌة وفنً ق عم 

فننً عننناء دابننم مننن هننذه الفجننوة  تهننا، ولظننل  حٌننرة مسننتمرة عننن نفسننه، وخالقننه، وعننن الحٌنناة ذا

ها وال ٌجندها إ... ةملالمه ٌ م علٌنه النروع فٌجهد فً سد  ال  فنً النوحً اإللهنً، أو ٌتجاهنل عنهنا فٌخن

وألجل ذالك كان من أعظم صفات المإنٌن التنً وصنفهم هللا , شك، وٌحٌط به االشمبزاز والهلعوال

ل نك  ( 1) النم } :ىكمننا فنً قولنه تعننال ,ٌمنان بالؽٌنباإل: بهنا ناب   ذ  ت  ننب   ال   اْلك  ٌْ نًدى ف ٌنه   ر  ق ننٌن   ه  تَّ ( 2) ل ْلم 

                                                           
61
ّٟ اٌّصذس: أظش   , 11ص , اٌزشث١خ اإلعال١ِّخ ػٍُ صٕبٔ
62
 .315ص , ػّش ِؾّذ اٌزِٟٛ اٌش١جبٟٔ, فخ اٌزشث١خ اإلعال١ِّخفٍغ 

 اإليمان: المبحث الثاني
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ٌن   ن ون   الَّذ  ب   ٌ ْإم  ٌْ ٌ ق ٌم ون   ب اْلؽ  ة   و  نبل  نا الصَّ مَّ م  مْ  و  ناه  ْقن  ز  ٌن  ( 3) ٌ ْنف ق نون   ر  الَّنذ  ن نون   و  نا ٌ ْإم  ل   ب م  ْننز 
نك   أ  ٌْ  إ ل 

ا م  ل   و  ْنز 
نْ  أ  ة   ق ْبل ك   م  ب اآْلخ ر  مْ  و  ل ى أ ول ب ك  ( 4) ٌ وق ن ون   ه  ًدى ع  نْ  ه  مْ  م  بِّه  أ ول ب ك   ر  م   و  نون   ه  ْفل ح    {(5) اْلم 

 .5 – 1:  البقرة

ارتباطنه بالحٌناة واإلنسنان،  فننرى مندى ,اإلٌمانب تتعلق فً هذا المبحث قضاٌاتناول وسوؾ أ     

 .لدٌن والدنٌامناسبته لوالروح والجسد والعقل، و

 
 
 

 :تعرٌؾ اإلٌمان لؽة :والأ    

معنٌننٌن حسننب  علننى التننً تنندل( ن -م  -أ)ة داإلٌمننان لؽننة مصنندر آمننن، وهننو مننؤخوذ مننن مننا    

 :االستعمال هما

 الخٌانة  األمانة التً ضد -

 .التكذٌب والتصدٌق الذي هو ضد -

.الخوؾ األمان وهو ضد :والمادة أٌضا   
63
 

ه الكفر، من التصندٌق     ا اإلٌمان فضد  ولكنن لشنٌخ . لنم كمنا ٌقنول ابنن منظنوراع أهنل العبإجمن أم 

ابن تٌمٌة اإلسبلم
64
 –فكنان تفسنٌره : " فقال, لئلٌمان( اإلقرار)اختار معنى  –رحمه هللا تعالى  – 

 . " بلفظ اإلقرار؛ أقرب من تفسٌره بلفظ التصدٌق، مع أن بٌنهما فرقا –أي اإلٌمان 

                                                           
/  ه1411,  1ط , بٌنروت, دار الجٌنل,  125 – 133ص  1ج , ألبنً الحسنٌن أحمند بنن فنارس ,مقاٌٌس اللؽة: انظر فً ذلك  63

.  م 1998 /  ه 1418 ,1ط , بٌنننروت –دار الفكنننر  ,1525 – 1524ص  2ج  ,نصنننر الجنننوهري ألبنننً, والصنننحاح. م 1991

 .م 1994 ه /1414 ,3ط , بٌروت, دار الفكر و21ص  13ج  ,وربً الفضل ابن منظأل ,ولسان العرب

 أبو الحنبلً، الدمشقً الحرانً  هللا عبد ابن السبلم عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد (م 1328 - 1263=  ىـ 728 - 661) تيمية ابن 64

 بقلعة معتقبل مات واشتهر، فنبػ دمشق إلى أبوه به وتحول حران فً ولد .االسبلم شٌخ االمام،: تٌمٌة ابن الدٌن تقً العباس،
 دون وهو ودرس أفتى الدٌن فً إصبلح داعٌة الحكمة، فنون فً البحث كثٌر كان. جنازته فً كلها دمشق فخرجت دمشق،
 عن المبلم رفع) و(  السنة نهاجم) و( االٌمان) و ( الفتاوى) منها ،كراسة آالؾ أربعة على تزٌد ربماف  تصانٌفه أما. العشرٌن

 .144ص 1ج, للزركلي, األعالم  :انظر .( األعبلم االبمة

 .التعريف باإليمان: المطلب األّول
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ار؛ ال مجرد التصدٌق، واإلقنرار ضنمن قنول القلنب ومعلوم أن اإلٌمان هو اإلقر: " وقال أٌضاً     

" الننذي هننو التصنندٌق، وعمننل القلننب الننذي هننو االنقٌنناد
 
و رد  علننى مننن قننال بننؤن اإلٌمننان مننرادؾ . 

.للتصدٌق وأورد على ذلك أدل ة كثٌرة ٌرجع لها فً مجموع الفتاوى
65
  

:ل الشننٌخ محمنند بننن صننالح العثٌمننٌنوقننا     
66
: أن اإلٌمننان فننً اللؽننة: أكثننر أهننل العلننم ٌقولننون"  

: أن قنال بنفسه، إلنى فً هذا نظرا، ألن  التصدٌق ٌتعدى بنفسه، واإلٌمان ال ٌتعدى التصدٌق، ولكن

ر اإلٌمان باإلقرار   ".لكان أجودولهذا لو فس 
67
  

 :تعرٌؾ اإلٌمان شرعا :ثانٌا    

ل الحنندٌث تحنندث عننن اإلٌمننان اصننطبلحا طوابننؾ عدٌنندة مننن أهننل العلننم، مننن الفقهنناء وأهنن    

رٌن وؼٌر هم، وقد تناول ذلك كل  من العٌنًوالمتكلمٌن والمفس 
68
والتهاوي 

69
 :، فقاال ما خبلصته

 :أربع فرق ؾ الشرع اختلؾ فٌه أهل القبلة علىمعنً اإلٌمان باعتبار عر    

 .فقطاإلٌمان عمل القلب  :األولً    

 .المعرفة فً القلب ط، بشرط حصولباللسان فق( إقرار)اإلٌمان عمل  :الثانٌة    

 .الجازم، واإلقرار بالشهادتٌن  اإلٌمان عمل القلب واللسان، أي االعتقاد: لثالثة ا    

ة الفقهاء وبعض المتكلمٌنأبً حنٌفة  وقد نسب هذا إلى      .وعام 

                                                           
65
 .َ 2112 / ٘ 1423 , 1غ , دث١شٚ, ِؤعغخ اٌشعبٌخ ,637 – 636ص  7ط , اثٓ ر١ّ١خ ِغّٛع فزبٚٞ ش١خ اإلعالَ 

 بفرع الشريعة كلية يف وأستاذ سعودي، وفقيو عامل يمي،التم  عثيمُت ػتمد بن صاحل بن ػتمد (م2001 -1928 ىـ،1421-1347) العثيمُت بنا 66
 على والعربية الشرعية العلوم طلب إىل اجتو .القصيم مبنطقة عنيزة يف ولد. العلماء كبار ىيئة وعضو القصيم، منطقة يف اإلسالمية سعود ابن ػتمد اإلمام جامعة
 العثيمُت خترج .اصتكٍت اظتختار ػتمد الشيخ و. باز بن عبداهلل بن عبدالعزيز الشيخو . السعدي ناصر عبدالرزتن الشيخ: منهم اظتتخصصُت العلماء من كثَت أيدي

 http://www.mawsoah.net العالمٌة العربٌة الموسوعة:  عن نقبل .ىـ1377 عام بالرياض الشريعة كلية يف
67
 .َ 2114 / ٘ 1325: اٌمب٘شح غ  ,داس ثٓ اٌغٛصٞ , 91ص , ششػ اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ 

: الحنفً العٌنى الدٌن بدر محمد، أبو أحمد، بن موسى بن أحمد بن محمود. (م 1451 - 1361=  هـ 855 - 762)  العٌنً الدٌن بدر 68

 .163ص  7ج , للزركلً األعبلم: انظر. عٌنتاب فً ومولده حلب من أصله . المحدثٌن كبار من عبلمة، مإرخ،
 باحث: التهانوي اضتنفي الفاروقي صابر ػتمد بن حامد ػتمد القاضي ابن علي بن ػتمد (م 1745 دبع - 000=  ىـ 1158 بعد - 000)  التهانوي69 

 .295, 6, األعالم ( . اآليات نسق يف الغايات سبق) و ،(الفنون اصطالحات كشاف) لو .ىندي
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أصننحاب  الجننوارح، وقنند نسننب القننول بننذلك إلننى اإلٌمننان فعننل القلننب واللسننان وسننابر :الربعةةة    

كالحدٌث ومال
70
والشافعً 

71
و األوزاعً 

72
  ...

73
 

عندم االتفناق علنى    إلنى تعرٌفنات راجنعأن  سنبب االخنتبلؾ فنً هنذه ال وإذا بالتؤمل والنظر نجد    

 .اإلٌمان وما ال ٌدخل تحدٌد ما ٌدخل فً مسم ى

موضننع،  مننن ة فننً أكثننراإلٌمننان الكتنناب والسننن دخننول األعمننال فننً مسننم ى هننذا، وقنند دل  علننى    

 .لؾوإجماع الس

ا: ) فمن القرآن قوله تعالى     م  ان   و  ٌع   هللاَّ   ك  ٌ ض  مْ  ل  ك  ان  م   . 143:  البقرة (إٌ 

 .الكعبة المقدس قبل أن تإمروا بالتوجه إلىأي صبلتكم وأنتم متوجهون لبٌت     

نننْ ومننن السنننة      ب ننى ع 
ة   أ  ننر  ٌْ ر  ننال   ه  ننال   :ق  ننول   ق  س  ننان  اإل  »  -وسننلم علٌننه هللا صننلى- هللاَّ   ر   ب ْضننع   ٌم 

ون   ننْبع  س  ننتُّون   ب ْضننع   أ وْ  و  س  ةً  و  ننْعب  ا ش  ننل ه  ننْول   ف ؤ ْفض  ننا هللاَّ   إ الَّ  إ ل ننه   ال   ق  اه  أ ْدن  ننة   و  اط  ى إ م  ننن   األ ذ  ٌننق   ع  ر 
 الطَّ

اء    ٌ اْلح  ة   و  ن   ش ْعب  ان   م  م  .« اإلٌ 
74
 

ابعٌن ومنن بعندهم ممنن أدركهنم لتنإجماع الصحابة وا –رحمه هللا  –اإلمام الشافعً  حكىوقد      
 .ذلك على

وقننال اإلمننام اآلجننري
75
أن الننذي علٌننه علمنناء  –رحمنننا هللا وإٌنناكم  –اعلمننوا "  : -رحمننه هللا  - 

أن اإلٌمننان واجننب علننى جمٌننع الخلننق؛ وهننو تصنندٌق بالقلننب، وإقننرار باللسننان، وعمننل : المسننلمٌن
دٌق؛ إال أن ٌكنون معنه اإلٌمنان باللسنان أنه ال تجزئ المعرفة بالقلنب والتصن: ثم اعلموا. بالجوارح

                                                           
 حتى المتثبتٌن وكبٌر المتقنٌن رأس الهجرة دار مإما الفقٌه المدنً هللا عبد أبو األصبحً عمرو بن عامر أبً بن مالك بن أنس بن مالك :هو 70

 الواقدي وقال وتسعٌن ثبلث سنة مولده وكان وسبعٌن تسع سنة مات السابعة من عمر بن عن نافع عن مالك كلها األسانٌد أصح البخاري قال

 . م1986 – 1416, سورٌا, الرشٌد دار. 516ص  1ص,العسقبلنً أبو حجر بن علً بن ألحمد ,التهذٌب تقرٌب:  انظر.  ع سنة تسعٌن بلػ

 ,مصر نزيل ,اظتكي الشافعي اهلل عبد أبو اظتطليب اظتطلب بن ىاشم بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن ػتمد :ىو 71
ص  1ج,التهذٌب تقرٌب:  انظر. 4 خت سنة وستسون أربع ولو ومائتُت أربع سنة مات ,اظتائتُت رأس على الدين ألمر اجملدد وىو ,التاسعة الطبقة رأس

468  . 

72
 1ط,اٌزٙز٠ت رمش٠ت:  : أظش. ع ٚخّغ١ٓ عجغ عٕخ ِبد ,اٌغبثؼخ ِٓ ,ع١ًٍ صمخ اٌفم١ٗ ,ػّشٚ أثٛ ا٤ٚصاػٟ ػّشٚ أثٟ ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ: ٘ٛ 
 .347 ص

73
 .642/  641  ص , 3 ط ,ِٛعٛػخ ٔعشح إٌؼُ: أظش 
74
 . 35ػ  ,ِغٍُ فٟ اإل٠ّبْٚ. 9ػ , ٞ فٟ اإل٠ّبْاٌجخبس سٚاٖ 

 عامبل عالماً  كان, واألربعٌن الشرٌعة كتاب صاحب, .البؽدادي هللا عبد بن الحسٌن بن محمد بكر أبو القدوة المحدث اإلمام :هو اآلجري 75

 .57ص  1ج, الثانٌة عشرالطبقة ,للسٌوطً, طبقات الحفاظ: انظر .وثبلثمابة ستٌن سنة محرم فً توفً ثقة دٌنا سنة صاحب
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نطقاً، وال تجزئ معرفة بالقلب، ونطق باللسان؛ حتنى ٌكنون عمنل بنالجوارح؛ فنإذا كملنت فٌنه هنذه 
" دل على ذلك القرآن والسنة، وقول علماء المسلمٌن. كان مإمناً : الثبلث خصال

 .76
  

الحافظ ابن رجب قالو        
77

أن  اإلٌمان قول وعمل لحدٌث والمشهور عن السلؾ وأهل ا : "

ٌ ة، وأن األعمال كل ها داخلة فً مسم ى اإلٌمان من أخرج األعمال عن  لىوأنكر السلؾ ع... ون

 ."اإلٌمان إنكارا شدٌدا
78
 

 

ٌ ة التننً ٌقننوم علٌهننا البننناء اإلٌ     ، وكلهننا تتعلننق بننؤمور مننانًوهننذه األركننان هننً الركننابز األساسنن

بننناء علننى مننا ورده مننن خبننر صننادق بخصوصننها، كمننا أن  هننذه  ٌعتقنندها المننإمن اعتقننادا جازمننا

قومننه  ، حٌننث دعننا كننل رسننوللمنزلننة مننن عننند هللا تعننالىاألركننان متفننق علٌهننا بننٌن جمٌننع األدٌننان ا

ع   }: لئلٌمان كما قال هللا تعالى ر  مْ  ش  ن   ل ك  ٌن   م  ا الدِّ ى م  صَّ ي ن وًحا ب ه   و  الَّذ  ا و  ن  ٌْ نك   أ ْوح  ٌْ نا إ ل  م  ن و  صَّ او  ن  ٌْ 

ٌم   ب ه   اه  ى إ ْبر  م وس  ى و  ٌس  ع  ٌن   أ ق ٌم وا أ نْ  و  ال   الدِّ ق وا و  ف رَّ ت   .13:  الشورى{ ف ٌه   ت 

وال ٌصننح  إٌمننان المسننلم إال  باعتقنناده الجننازم لجمٌننع هننذه األركننان اعتقننادا صننحٌحا بعٌنندا عننن      

 .الشك

 :شهوروهذه األركان ست ة، وهً كما جاء فً حدٌث جبرٌل الم     

ن   أ نْ  » ت ه   ب اهللَّ   ت ْإم  بل ب ك  م  ت ب ه   و  ك  ل ه   و  س  ر  ْوم   و   ٌ اْل ن   اآلخ ر   و  ت ْإم  ر   و  ه   ب اْلق د  ر  ٌْ ه   خ  رِّ ش  .« و 
79
 

 :شرح األركان     

ٌقول الشٌخ أبو بكر الجزابري     
80
 :-رحمه هللا -

                                                           
 .اظتكتبة الشاملة , 115ص  , آلجريل ,كتاب الشريعة 76
 الحنبلً، الدمشقً، ثم البؽدادي، رجب، بن أحمد بن عبدالرحمن الدٌن زٌن, (م1393 - 1336 هـ،795 - 736)  الحنبلً رجب ابن 77

ث، الحافظ، اإلمام. الواعظ  علل شرح الترمذي؛ شرح: منها عدٌدة، مصنفات له. المٌدومً حالفت أبً من وسمع بؽداد فً ولد الفقٌه، المحد 
. وؼٌرها ,الكلم جوامع من حدًٌثا خمسٌن شرح والحكم العلوم وجامع ٌتمه؛ لم البخاري صحٌح شرح الباري فتح الحنابلة؛ طبقات الترمذي؛

 .Global Arabic Encyclopedia العالمٌة العربٌة الموسوعة:  نم نقبل .بدمشق وتوفً نشؤ
78
 َ 2113 - ٘ 1424ث١شٚد غ ا٤ٌٟٚ  –داس اٌفىش  36الثٓ سعت اٌؾٕجٍٟ  ,عبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ.  
 

79
ْؼِشفَخِ  ثبة ,ّغٍُ فٟ اإل٠ّبْٚاٌٍفع ٌ, سٚاٖ اٌغزخ  َِ  ِْ ب َّ َِ  اإِل٠ اإِلْعالَ ٌْمََذسِ  َٚ ا خِ  َٚ َِ َػالَ  فِٝ ثبةفٟ  داٚد ٤ٚثٟ. 112ػ  اٌغَّبَػخِ  َٚ

ٌْمََذسِ   .ا
 إىل أسرتو مع ارحتل  .نشأ بلدتو ويف ، م1921 عام اصتزائر بالد جنوب لَتة قرية يف ولد,  اصتزائري بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر :هو 80

 واضتديث ، الكرًن نالقرآ تفسَت فيها يدرس حلقة لو فأصبحت. النبوي اظتسجد يف للتدريس اظتكرمة مبكة القضاء رئاسة من إجازة على  حصل ، اظتنورة اظتدينة

 .أركان اإلٌمان :المطلب الثانً
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ق بوجننود أننن المسننلم ٌننإمن بنناهلل تعننالى، بمعنننى"        ب تبننارك وتعننالىه ٌصنند  وجننل  الننر  ، وأنننه عز 

فاطر السماوات واألرض عالم الؽٌب والشهادة رب  كل  شًء وملٌكه ال إله إال  هو، وال رب  ؼٌره 

وجل  موصوؾ بكنل  كمنال، مننزه عنن كنل  نقنص، وٌنإمن بربوبٌتنه لجمٌنع العنالمٌن...   ...وأنه عز 

 ...ت علٌاوصفا والمإمن ٌإمن أٌضا بما هلل تعالى من أسماء حسنى

منون منن عبناده، وٌإمن المسلم بمبلبكة هللا تعالى      ، وأنهنم خلنق منن أشنراؾ خلقنه، وعبناد مكر 

لهم بوظنابؾو وأنه تعالى... ور خلقهم من ن العبناد، والكناتبون ألعمنالهم،  فمننهم الحفظنة علنى... ك 

لون بالنار وعذابها، ومنهم لون بالجنة، ونعٌمها ومنهم الموك   .المسب حون اللٌل والنهار ومنهم الموك 

، وأنهنا بعنض رسنله منن صنحؾ ن كتناب، ومنا آتنىوٌإمن المسلم بجمٌع ما أننزل هللا تعنالى من    

القننرآن  كننبلم هللا أوحنناه هللا إلننى رسننله لٌبلؽننوا عنننه دٌنننه وشننرعه، وأن أعظننم هننذه الكتننب األربعننة

لمننزل علنى نبنً هللا موسنى علٌنه نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسنلم ، والتنوراة ا المنزل على الكرٌم

ل على نبنً هللا داود علٌنه  ل على نبً هللا عٌسى علٌه السبلم، والزبور المنز  السبلم واإلنجٌل المنز 

 . السبلم

منن النناس رسنبل وأوحنى إلنٌهم بشنرعه، وعهند إلنٌهم  وٌإمن المسلم بؤن هللا تعالى قد اصطفى     

ننة الننناس علٌننه سننبحانه، و ٌ نندهم بننالمعجزات لٌخرجننوا الننناس مننن الظلمننات إلننى بإببلؼننه لقطننع حج  أ

فهنم أكمنل خلنق هللا ... ٌجري علٌهم الكثٌنر منن األعنراض البشنرٌة ان كانوا بشروأنهم وإ... النور

 ...ءوأخلصهم ببلاستثنا اعلما إطبلق

وم، وٌإمن المسلم بؤن  لهذه الحٌاة الدنٌا ساعة أخٌرة تنتهنً فٌهنا، وٌومنا آخنر لنٌس بعنده منن ٌن     

الخبلبق بعثا وٌحشرهم إلٌه جمٌعنا  وتعالىثم  تؤتً الحٌاة الثانٌة فً الدار اآلخرة، فٌبعث هللا تبارك 

 .لٌحاسبهم فٌجزي األبرار بالنعم المقٌم فً الجن ة، وٌجزي الفجار بالعذاب المهٌن فً النار

                                                                                                                                                                                                 

 ذلك وغَت .الكرًن للقرآن التفاسَت أيسرو  .اظتؤمن عقيدةو  .اظتسلم منهاجو .اصتزائري رسائل :منها اظتؤلفات، من كبَت عدد بتأليف قام وقد .ذلك وغَت ، الشريف
 .نقال من اظتكتبة الشاملة. اإلسالم طريق موقع:  اظتصدر .اظتؤلفات من
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ال، وٌنؤجوج     ومنؤجوج، وننزول  وأنه ٌسبق هذا أشراط الساعة وأماراتهنا كخنروج المسنٌح الندج 

ثنم  ٌننفخ فنً الصنور ... وخروج الدابة وطلوع الشمس من مؽربها وؼٌنر ذلنك ,عٌسى علٌه السبلم

 "...نفخة الفناء والصحؾ، ثم  نفحة البعث والنشور
81
.  

فننً كتابننه، وأخبننر بننه  –عزوجننل  –اإلٌمننان بكننل  مننا أخبننر بننه هللا  ": لٌوم اآلخننر هننوواإلٌمننان بننا

ا ٌكون بعد الموت من فتنة القبنر وعذابنه، نعٌمنه، والبعنث والحشنر رسوله صلى هللا علٌه و سلم مم 

 جن نة والننار، ومنا أعند  هللا تعنالىوالصحؾ والحساب والمٌنزان والحنوض والصنراط والشنفاعة وال

 ". ألهلها جمٌعا
82
 

كما قال اإلمام النووي: اإلٌمان بالقدر هو ومعنى     
83
 : -رحمه هللا  – 

ر األشٌاء فً القدم، وعلم سبحانه أنها سنتقع فنً أوقنات معلومنة تبارك وتعالىأن هللا : ومعناه"  , قد 

رها سنبحانه وقنال الخطنابً  ...على صفات مخصوصة على حسب ما قند 
84
قند ٌحسنب كثٌنر منن : 

العبند وقهنره علنى منا قندره وقضناه، ولنٌس األمنر  إجبار هللا تعالى: القضاء والقدر الناس أن  معنى

م علنم هللا بمنا ٌكنون منن اكتسناب العبند، وصندور ذلنك : إنما معناهكما ٌتوه مونه، و اإلخبار عن تقد 

 ."...عن تقدٌر منه وخلق ألعماله خٌرها وشرها
85
 

  

ا سبق أن  اإلٌمان      بالمعاصنً، وأهلنه اعتقاد، وقول، وعمل، ٌزٌد بالطاعات وٌننقص  :علمنا مم 

 ...حسب أعمالهم وعلمهم متفاوتون فٌه على

                                                           
81
 .1998َ/ ٖ 1419, 6غ , اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح, ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ , 46 – 13ص , ثٛ ثىش عبثش اٌغضائشٞأ, ِٕٙبط اٌّغٍُ :أظش 
ص  3 جنقبل من موسنوعة النضنرة . م 1998 - ه 1419؟ ط السادسة  محمد نعٌم ٌاسٌن ص.اإلٌمان أركانه حقٌقته نواقضه  د82

644 .  

 بارًعا إماًما كان. الشافعً الحورانً شرؾ بن ٌحٌى زكرٌا أبو الدٌن محًٌ (.م1278 -1234 هـ،676 - 631) زكرٌا أبو النووي،  83

اًرا حافًظا ا بالمعروؾ أمَّ ًٌ : هتصانٌف ومن األشرفٌة، الحدٌث دار مشٌخة ولً. شتى علوًما أتقن. ٌتزوج ولم للملذات تارًكا المنكر، عن وناه
 شرح المجموع ,الصالحٌن رٌاض ,األذكار ,الحدٌث مصطلح فً تٌسٌروال التقرٌب ,مسلم شرح فً والمنهاج ,واللؽات األسماء تهذٌب
 Global Arabic Encyclopedia العالمٌة العربٌة الموسوعة: عن نقبل .وؼٌرها النووٌة األربعون ,المهذب

 سنة ولد.  التصانٌؾ حبصا الخطابً، البستً خطاب بن إبراهٌم بن محمد بن حمد سلٌمان، أبو اللؽوي، الحافظ العبلمة، االمام الخطابً 84

 أبو: عنه حدثوممن  ,وؼٌرهما, وطبقته الصفار محمد بن إسماعٌل ومن بمكة، االعرابً بن سعٌد أبً: من وسمع .مبة وثبلث عشرة بضع

, السٌر: انظر. مبة وثبلث وثمانٌن ثمان سنة توفً , اضتديث غريب و, السنن شرح: من مإلفاته والسند، السن فً أقرانه من وهو الحاكم هللا عبد

 .23ص  17ج 
 .2ط , بٌروت, دار إحٌاء التراث العربً, 154ص  1لئلمام النووي ج , شرح صحٌح مسلم85

  

 .مراتب اإلٌمان :المطلب الثالث
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ا أدنى من أخل  به ذهب إٌمانهف      ر هذا علمنا أن  لئلٌمان حد   ...إذا تقر 

 :فمراتب اإلٌمان عند أهل السنة والجماعة كاآلتً     

 :المرتبة األولً    

 . أواإلٌمان المجمل, أٌضا مطلق اإلٌمان أصل اإلٌمان، وٌسم ى    

سنبلم، والفاصنل بنٌن الكفنر واإلٌمنان، اإل ان ؼٌنر قابلنة للنقصنان، ألن هنا حندوهذه المرتبة من اإلٌمن

 .وهذا النوع واجب على كل من دخل دابرة اإلٌمان، وبه تثبت األحكام الشرعٌة

 .وهذه المرتبة ال ٌشترط فٌها وجود العلم الت ام باإلٌمان     

  :المرتبة الثانٌة    
اإلٌمننان وهننذه المرتبننة اإلٌمننان الواجننب، أو اإلٌمننان المفصننل، أو اإلٌمننان المطلننق، أو حقٌقننة       

 (.أصل اإلٌمان)تكون بعد مرتبة 

ي الواجبننات وٌتجن ننب الكبننابر والمنكننرات، وٌلتننزم بكننل  تفصننٌبلت وٌكننون صنناحبها ممنن      ن ٌننإد 

الشرٌعة، تصدٌقا والتزاما، وعمبل ظناهرا وباطننا حسنب اسنتطاعته، وبقندر منا ٌزٌند علمنه وعملنه 

 .ٌزداد إٌمانه

وصنناحب هننذه المرتبننة . ؽابر ٌكف ننر عنننه حسننناته، واجتنابننه للكبننابروإذا ارتكننب بعننض الصنن     

 .موعود بالجن ة ببل عذاب، وٌنجو من الدخول فً النار؛ إذا مات على ذلك

 :المرتبة الثالثة    

 . اإلٌمان المستحب، وٌسمى أٌضا اإلٌمان الكامل بالمستحبات     
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وصناحبها ال ٌكتفنى بعمنل  هنً مرتبنة اإلحسنان،و, (اإلٌمان الواجنب)وهذه المرتبة بعد مرتبة      

الواجبنننات وتنننرك المنكنننرات بنننل ٌضنننٌؾ إلنننى ذلنننك فعنننل المسنننتحب ات، واجتنننناب المكروهنننات 

ر هللا له ذلكوالمتش .وبتفاوت أهل هذه المرتبة بقدر تفاوتهم بالعلم والعمل ,ابهات، بقدر ما ٌس 
86
 

 

 :م واإلٌمان على قولٌناختلؾ أبمة أهل السنة والجماعة فً مسم ى اإلسبل     

 هل هما بمعنى واحد؟ أم أن  أحدهما ؼٌر اآلخر؟     

والمتتبع لآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة ٌجد أن اسم اإلٌمان تارة ٌذكر مفردا ؼٌر مقنرون باسنم 

اإلٌمان، وتارة ٌذكر مقرونا به، وكذلك العكس؛ فإنهما أحٌانا  بمعننى واحند فهمنا مترادفنان، وتنارة 

 .راد من أحدهما معنى مؽاٌر بمعنى اآلخر فٌكونان متؽاٌرٌنٌ

والذي علٌه أكثنر العلمناء     
87
ى اإلٌمنان، وبٌنهمنا فنرق، فباعتبنار أن مسنمى اإلسنبلم ؼٌنر مسنم 

ٌ ة ٌفترق اإلسبلم واإلٌمان، وباعتبنار الحقٌقنة الشنرعٌة ٌتضنم ن اإلٌمنان اإلسنبلم ألن  : الحقٌقة اللؽو

جود، فكل واحد منهما مكم ل لآلخر بحٌث ال ٌنفكنان عنن بعضنهما، وأن همنا إذا بٌنهما تبلزما فً الو

 .اجتمعا اختلفا فً مدلولهما، وإذا افترقا اجتمعا فً مدلولهما

و أن ه إذا وجد أحدهما فً نص  دون اآلخر فهو الزم له، وإذا اجتمعا فً ننص  واحند فكنل  مننهم     

اب   ل ت  ق ا }: ىقال تعال .ٌفسر بمعناه المذكور ا اأْل ْعر  نَّ ن وا ل مْ  ق لْ  آم  نْ  ت ْإم  ل ك  ا ق ول وا و  ا أ ْسل ْمن  ل مَّ ل   و  نْدخ   ٌ 

ان   م  مْ  ف ً اإْلٌ   .14:  الحجرات{  ق ل وب ك 

ننه إذ      م األعمننال فٌننراد باإلسننبل, قننرن لفننظ اإلسننبلم واإلٌمننان فننً نننص  مثننل هننذا اوهننذا علننى أن 

أي االستسننبلم هلل  ...(ة، والزكنناة، والصننٌام، والحننج  ، والصننبلالشننهادتان )الظنناهرة مننن العبننادات 

 .سبحانه بالعمل والخضوع واالنقٌاد له

                                                           
و . منن المكتبنة الشناملة .29 - 27ص , عبد هللا بن عبد الحمٌند األثنري, خوارمه عند أهل السنة والجماعةانظر اإلٌمان حقٌقته  86

 .مكتبة صٌد الفوابد

87
ششػ  ٚ.َ 2112 - ٘ 1423 , 1 ث١شٚد غ ,ِؤعغخ اٌشعبٌخ ,15 – 5ص  7ٌش١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ ط اٌفزبٜٚ  ِغّٛع :أظش  

  .49 -٠47ّبْ ؽم١مزٗ خٛاسِٗ ٔٛالعٗ ص اإل ٚ.  286ص , اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ

 .ٌمان واإلسالماإل :المطلب الرابع
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اإلٌمنان بناهلل، ومبلبكتنه، وكتبنه، ورسنله، والٌنوم  )، وهً ةاالعتقادات الباطنٌ: وٌراد باإلٌمان     

هاآل  .أي تصدٌق القلب وإقراره ومعرفته (خر، والقدر خٌره وشر 

الندٌن كل نه، منن أصنوله وفروعنه، منن : فترقا فنً ننص  اجتمعنا، فٌشنمل كنل  واحند منهمناوإذا ا     

 .ةوأفعاله الظاهرة والباطنٌ همنقادا ت

 ...إحداهما من األخرى: فمثل اإلسبلم من اإلٌمان، كمثل الشهادتٌن     

 .إذ ال إٌمان لمن ال إسبلم له، وال إسبلم لمن ال إٌمان له     

 .مسلم من إٌمان ٌصلح به إسبلمه، وال ٌخلو المإمن من إسبلم به ٌحقق إٌمانهال وو ال ٌخل    

لة، وهذا القول الوس      .به تجتمع النصوص الشرعٌة طوبهذا التفصٌل ٌحصل الجمع بٌن األد 

ً  ٌسنٌر ألن  الجمٌنع متفقنون علنى      وٌمكن القول إن  الخبلؾ بٌن السلؾ فً المسنؤلة خنبلؾ لفظن

وأن هننم ال ... ل فننً مسننم ى اإلٌمننان، وأن  اإلٌمننان ٌزٌنند بالطاعننة وٌنننقص بالمعصننٌةأن  العمننل ٌنندخ

ٌخرجون أهل المعاصً من اإلٌمان إلى الكفر، وإذا أخرجوهم من اإلٌمان إلنى اإلسنبلم، فلنم ٌقنوال 

 . إن ه ال ٌبقى معهم شًء من اإلٌمان، بل ٌبقى معهم أصل اإلٌمان

 

الفوابد والثمرات العاجلة واآلجلة فً حٌناة الندنٌا وفنً اآلخنرة اإلٌمان الصحٌح الصادق له من     

 :ما ٌجعله أولى باالهتمام من كل  شًء، ومنها

ًُّ  هللاَّ   }: قال هللا تعالى. إلٌمان ٌؽتبطون بوالٌة هللا تعالىأن  أهل ا :أّوال     ل  ٌن   و  ن نوا الَّذ  ه مْ  آم  ج   ٌ ْخنر 

ن   ات   م  ل م   . 257:  البقرة { النُّور   إ ل ى الظُّ

ٌ بة، قال تعالى أهل اإلٌمان ٌنعمون :ثانٌا     نْ } : بالحٌاة الط ل   م  م  ال ًحا ع  نْ  ص  ر   م  ك  نى أ وْ  ذ  نو   أ ْنث  ه   و 

ن   ْإم  ه   م  نَّ  ٌ  ٌ ل ن ْح اةً  ف   ٌ ًة  ح  ب  ٌِّ  .97:  النحل {ط 

ٌن   إ نَّ }  :قنل تعنالى, هم هللا تعنالى، وٌحننب هم المإمننونأهنل اإلٌمنان ٌحنب   :ثالثةا     ن نوا الَّنذ  ل ننوا آم  م  ع   و 

ات   ال ح  ل   الصَّ ْجع   ٌ ن   ل ه م   س  ْحم  ا الرَّ د ً  .96:  مرٌم { و 

 ثمرات اإلٌمان :المطلب الخامس
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ناء   إ نَّ  أ ال  } :الحٌناة الندنٌا، قنال هللا تعنالى أهنل اإلٌمنان لهنم البشنرى فنً :رابعا      ٌ نْوؾ   ال   هللاَّ   أ ْول   خ 

مْ  ه  ٌْ ل  ال   ع  نمْ  و  ن نون   ه  ْحز  ٌن  الَّن( 62) ٌ  ن نوا ذ  نان وا آم  ك  ق نون   و  تَّ ى ل ه نم  ( 63) ٌ  ناة   ف نً اْلب ْشنر   ٌ ا اْلح   ٌ ْن ف نً الندُّ  و 

ة    .64 – 62:  ٌونس{  اآْلخ ر 

ا }: قال هللا تعالى, التسلٌة من إٌمانهم عند المصابب أهل اإلٌمان ٌجدون :خامسا     ناب   م  ننْ  أ ص   م 

ة   ٌب  نْ  هللاَّ   ب إ ْذن   إ الَّ  م ص  م  نْ  و  ْهد   ب اهللَّ   ٌ ْإم  ه   ٌ  ْلب  هللاَّ   ق  ء   ب ك لِّ  و  ًْ م   ش  لٌ    .11:  التؽابن {ع 

ننة  :سادسةةا     أهننل اإلٌمننان هننم أهننل األمننن واالطمبنننان قننال تعننالى فننً معننرض الحكاٌننة عننن قص 

نؾ   }: إبنراهٌم وقومننه ٌْ ك  نناؾ   و  ننا أ خ  ْكت مْ  م  ال   أ ْشنر  نناف ون   و  خ  نمْ  ت  ك  ْكت مْ  أ نَّ نا ب نناهللَّ   أ ْشننر  لْ  ل ننمْ  م  نزِّ مْ  ب ننه   ٌ ن  ك  ٌْ ل نن  ع 

اًنا ْلط  ن   ف ؤ يُّ  س  ٌْ ٌق  قُّ  اْلف ر  ْمن   أ ح 
ْنت مْ  إ نْ  ب اأْل  ْعل م ون   ك   .81:  ألنعاما {ت 

طاعنة إٌمانهم وٌت قون به فً كل  ما ٌعتنرٌهم منن خٌنر وشنر و أهل اإلٌمان ٌهرعون إلى :سابعا    

ٌن  }  :قال هللا تعالى... ومعصٌة وا ق دْ  النَّاس   إ نَّ  النَّاس   ل ه م   ق ال   الَّذ  ع  م  نمْ  ج  مْ  ل ك  نْوه  مْ  ف اْخش  ه  اد  اًننا ف نز  م   إٌ 

ق ال وا ا و  ْسب ن  ن ْعم   هللاَّ   ح  ٌل   و  ك   .173:  عمران آل{  اْلو 

ا} : أهل اإلٌمان ٌنتفعون من المنواعظ والتنذكٌر، قنال تعنالى :ثامنا     إ ذ  نا و  ْنز   م 
ة   ل نتْ أ  نور  نْنه مْ  س   ف م 

نْ  ق ول   م  مْ  ٌ  ك  ٌُّ ْته   أ  اد  ه   ز  ذ  اًنا ه  م  ا إٌ  ٌن   ف ؤ مَّ ن وا الَّذ  ْته مْ  آم  اد  اًنا ف ز  م  مْ  إٌ  ه  ون   و  ر  ْبش  ْست   .124:  التوبة {ٌ 

ٌ ة هللا، قال تعالى  :تاسعا     أ نَّ } : أهل اإلٌمان فً مع ع   هللاَّ   و  ن ٌن   م  ْإم   . 19:  نفالاأل{  اْلم 

ل ق دْ  }: قال تعالى, أهل اإلٌمان ٌحفظهم إٌمانهم من الوقوع فً الفواحش: عاشرا     تْ  و  مَّ نمَّ  ب ه   ه  ه   و 

ا أ ى أ نْ  ل ْوال   ب ه  ان   ر  ه   ب ْره  بِّ ل ك   ر  ذ  ؾ   ك  ْنه   ل ن ْصر  وء   ع  اء   السُّ اْلف ْحش  ه   و  نْ  إ نَّ ا م  ن  اد  ب  ٌن   ع  ْخل ص   ٌوسنؾ{  اْلم 

 :24.  

نان  } : أهل اإلٌمان وعدهم هللا بالتمكٌن والنصر، قال تعنالى :الحادي عشر     ك  ق ًنا و  نا ح  ن  ٌْ ل  ْصنر   ع   ن 

ن ٌن   ْإم   .47:  الروم{  اْلم 

ة والكرامنننة، قنننال تعنننالى: الثةةةانً عشةةةر     َّ   }: أهنننل اإلٌمنننان هنننم أهنننل العنننز  هلل  ة   و  نننزَّ نننول ه   اْلع  س  ل ر   و 

ن ٌن   ْإم  ل ْلم   .8:  المنافقون { و 



 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

41 

المنإمن زمنن قلٌنل  ن المباركنة التنً ال تكناد تمضنً علنىوؼٌر ذلك من ثمنرات شنجرة اإلٌمنا     

هللا  ىورسنوله صنل الها ونضنجها، إذا كنان هللا تعنالىحتى ٌجنً ثمرة من ثمراتها، وتبلػ الثمرة كم

نا سنواهما، وٌصنبح العبند ٌحنب  وٌنبؽض هلل هللا أن ٌرزقننا حنبلوة  نسنؤل... علٌه وسلم أحب  إلٌه مم 

... اإلٌمان
88
. 

 

... إن  هننذا اإلٌمننان ٌتننؤثر بننالظروؾ واألحننوال والمبلبسننات واألجننواء المحٌطننة بننه وبصنناحبه    

ن نه ٌرسخ فً قلنب صناحبه وٌثبنت وٌبقنىصحٌح أ  ٌ نقو  ٌ ا لكنن هنذا ٌطلنب منن صناحبه أن ٌكنون ا ح

ٌخدمنه وأن ٌسناعده، وأن ٌتعاهنده معه، وأن ٌكون له، وأن ٌعٌش حٌاته به، ٌطلب منن صناحبه أن 

به  .باستمرار، وأن ٌحرسه باستمرار، وأن ٌبعد عنه األمراض واآلفات التً تضر 

ر هذه الحقٌقة، هللا علٌه وسلم تق ىوقد وردت نصوص فً كتاب هللا وأحادٌث رسول هللا صل      ر 

 :منها  ,السنة علٌها و تواردت أقوال علماء ,وتشٌر إلٌها

ننا}: لىقننول هللا تعننا -1 م  ن ننون   إ نَّ ْإم  ٌن   اْلم  ا الَّننذ  ننر   إ ذ  ك  ل ننتْ  هللاَّ   ذ  ج  ا ق ل ننوب ه مْ  و  إ ذ  ننتْ  و   ٌ ل  مْ  ت  ه  ٌْ ل نن ننه   ع  ات   ٌ  آ

ْته مْ  اد  اًنا ز  م  ل ى إٌ  ع  مْ  و  بِّه  ل ون   ر  كَّ و  ت   .2:  األنفال{  ٌ 

ٌن  } : وقول هللا تعالى -2 ناس   ل ه نم   ق نال   الَّنذ  ناس   إ نَّ  النَّ نوا دْ ق ن النَّ ع  م  نمْ  ج  مْ  ل ك  نْوه  مْ  ف اْخش  ه  اد  اًننا ف نز  م   إٌ 

ق ال وا ا و  ْسب ن  ن ْعم   هللاَّ   ح  ٌل   و  ك    .173:  عمران آل{  اْلو 

سنمعت رسنول : عٌد الخندري قنالومن األحادٌث ما رواه مسلم فً كتاب اإلٌمان عن أبً س -3

ٌ ره » :ٌقول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌده، فإن لم ٌستطع فبلسنانه،  من رأى منكم منكرا فلٌؽ

 « وإن لم ٌستطع فبقلبه، وذلك أضعؾ اإلٌمان
89
 .أقل ه ثمرة -وهللا أعلم - معناه 

ومنها ما رواه البخاري -4
90
ن فنً صنحٌحه - رحمه هللا –  ب نً نْ ع 

ٌد   أ  نع  ي س  نْدر  اْلخ 
91
 ،   ً ن ض   ر 

ْنه   هللاَّ   ن   ، ع  ًِّ  ع  ب  دْ  »:  ق ال   وسلم علٌه هللا صلى النَّ ل  ٌ  نة   أ ْهل   خ  نَّ نة   اْلج  نَّ أ ْهنل   اْلج  نار   و  نار   النَّ  النَّ

                                                           
88
 . 118 -115ص , اإلٌمان حقٌقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة: نظرا 

 .  ان كون النهً عن المنكر من اإلٌمان باب بٌ, صحٌح مسلم 89
 اإلمام. عبدهللا أبو البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمد (.م871 - 811 ، هـ256 - 194) عبدهللا أبو الب خاري، 90

 وكان. لعلما طلب فً طوٌلة برحلة قام. ٌتًٌما ونشؤ بخارى فً ولد. البخاري بصحٌح المعروؾ الصحٌح الجامع صاحب الحافظ
 توفً فً.المفرد األدبو ,الحدٌث رجال فً الضعفاءو ,التارٌخو ,الصحٌح الجامع :وله  .والذكاء العلم وسعة الحفظ فً آٌة

رت نك  .Global Arabic Encyclopedia العالمٌة العربٌة الموسوعة .خ 

 .زٌادة اإلٌمان ونقصانه: المطلب السادس
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ق ول   ث مَّ  ال ى هللاَّ   ٌ  ع  وا ت  ج  ْخر 
نْ  أ  ان   م  ْلب ه   ف ً ك  ْثق ال   ق  ة   م  بَّ نْ  ح  ل   م  ْرد  نْ  خ  ان   م  م  نون   إٌ  ج  ٌ ْخر  نا ف  ْنه   م 

وا ق د   دُّ ْلق ْون   اْسو   ٌ ه ر   ف ً ف  ا ن   ٌ و   ، اْلح 
اة  اْلح   أ  ال ك   ش كَّ  ٌ  ْنب ت نون   - م   ٌ نا ف  م  ْنب نت   ك  نة   ت  بَّ ان نب   ف نً اْلح   ج 

ل   ٌْ ر   أ ل مْ  السَّ ا ت  ه  ج   أ نَّ ْخر  اء   ت  ْفر  ةً  ص   ٌ و  ْلت   .« م 
92 

 وقال اإلمام أبو زرعة الرازي    
93
 (:هـ264ت )رحمه هللا  

(هو مبتدع مرجااإلٌمان عندنا قول وعمل؛ ٌزٌد وٌنقص، ومن قال ؼٌر ذلك؛ ف)    
(94)

. 

وقال اإلمام ابن جرٌر الطبري    
95
 (:هـ310ت )رحمه هللا  

أما القول فً اإلٌمان هل هو قول وعمل، وهل ٌزٌد وٌنقص، أم ال زٌادة فٌنه وال نقصنان؟ )    

هنو قنول وعمنل ٌزٌند وٌننقص، وبنه جناء الخبنر عنن جماعنة منن : فإن الصنواب فٌنه قنول منن قنال

( علٌه وسلم وعلٌه مضى أهل الدٌن والفضلأصحاب رسول هللا صلى هللا
 (96)

. 

 (:هـ728ت )وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا     

قول القلنب واللسنان، وعمنل القلنب : أن الدٌن واإلٌمان قول وعمل: ومن أصول أهل السنة)    

(واللسان والجوارح، وأن اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة وٌنقص بالمعصٌة
(97)

. 

عبلمة ابن أبً العز الحنفًوقال ال    
98
 ( :هـ792ت )رحمه هللا  

فننذهب مالننك والشننافعً وأحمنند : اختلننؾ الننناس فٌمننا ٌقننع علٌننه اسننم اإلٌمننان اختبلفنناً كثٌننراً )   

واألوزاعننً وإسننحاق بننن راهوٌننه
99

، وسننابر أهننل الحنندٌث، وأهننل المدٌنننة رحمهننم هللا، وأهننل 

                                                                                                                                                                                                 
91
 اٌىض١ش ٚسٜٚ ثؼذ٘ب ِب شٙذ صُ ثأؽذ ٚاعزصغش خصؾج ٤ٚث١ٗ ٌٗ اٌخذسٞ عؼ١ذ أثٛ ا٤ٔصبسٞ ػج١ذ ثٓ عٕبْ ثٓ ِبٌه ثٓ عؼذ ٘ٛ 

 .232ص 1ط, رمش٠ت اٌزٙز٠ت: أظش. ع ٚعجؼ١ٓ أسثغ عٕخ ٚل١ً ٚعز١ٓ خّظ أٚ أسثغ أٚ صالس عٕخ ثبٌّذ٠ٕخ ِبد
92
ًِ  ثَبة, وزبة ثذء اٌٛؽٟ, ١ؼ اٌجخبسٞصؾ  ًِ  رَفَبُظ ْ٘ ِْ  أَ ب َّ ٠ بيِ  فِٟ اإْلِ َّ  . ا٤َْْػ

93
من حفاظ اضتديث، : عبيداهلل بن عبد الكرًن بن يزيد بن فروخ اظتخزومي بالوالء، أبو زرعة الرازي, (م 878 - 815=  ىـ 264 - 200) أبو زرعة الرازي 

 . 194ص  4األعالم ج : انظر. "مسند " لو . تويف بالري. لف حديثكان حيفظ مئة أ. زار بغداد، وحدث هبا، وجالس أزتد بن حنبل. من أىل الري. االئمة

 .213ص 1ج , البن رجب اضتنبلي, نابلةطبقات اضت( 94)
. المإرخ المفسر االمام: محمد بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري، أبو جعفر,(م 923 - 839= هـ  311 - 224) ابن جرٌر الطبري 95

أخبار الرسل والملوك، و جامع البٌان فً  :وعرض علٌه القضاء فامتنع، له. ولد فً آمل طبرستان، واستوطن بؽداد وتوفً بها

 .69ص  6ج, األعبلم .وكان أسمر، أعٌن، نحٌؾ الجسم، فصٌحاً . وهو من ثقات المإرخٌن،.  وؼٌرهما فسٌر القرآنت
 .حتقيق بدر بن يوسف اظتعتوق , 25ص , البن جرير الطربي, صريح السنة( 96)
 . 151ص 3ج , غتموع الفتاوى( 97)

الدين ػتمد بن عالء الدين علّي بن ػتمد ابن أيب العز اضتنفي، الدمشقي ولد سنة  العالمة صدر. (م 1390 - 1331= ىـ  792 - 731)ابن أيب العز  98
مقدمة ط اظتكتب اإلسالمي لشرح الطحاوية ، : انظر. وكانت وفاتو بدمشق ,العقيدة الطحاوية شرح ا يف دروسو وفتاويو، لواشتغل بالعلوم، وكان ماىرً  .731

 .313ص 4ج واألعالم للزركلي
ذكر أبو داود أنه تؽٌر قبل  ,قرٌن أحمد ابن حنبل ,ثقة حافظ مجتهد ,المروزي ابن راهوٌهراهٌم ابن مخلد الحنظلً أبو محمد إسحاق ابن إب 99

 .99ص  1ج , تقرٌب التهذٌب. مات سنة ثمان وثبلثٌن وله اثنتان وسبعون خ م د ت س ,موته بٌسٌر
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جنننننان، وإقننننرار باللسننننان وعمننننل إلننننى أنننننه تصنننندٌق بال: الظنننناهر، وجماعننننة مننننن المتكلمننننٌن

(باألركان
.100

 

لهم فننً اإلٌمننان، فلٌسننوا جمٌعننا علننى وتفاضننل أهننل اإلٌمننان فننً األعمننال ننناتج عننن تفاضنن    

 .واحد من اإلٌمان مستوى

فمنننن زادت إٌماننننه زادت أعمالنننه وحسنننناته ومنننن نقنننص إٌماننننه نقصنننت حسنننناته، ووقنننع فنننً      

 .ٌعذب فً النار، لكنه ال ٌخل فٌها لما عنده من إٌمانالسٌبات، وهذا نظرا للمعاصً التً فعلها ف

فمعلنوم أن  النناس ٌتفاضنلون فنً هنذا , إذا تبنٌن ذلنك : " لعبودٌنةقال شنٌخ اإلسنبلم فنً كتناب ا     

عنام وخناص، ولهنذا  وهم ٌنقسمون فٌه إلى, ٌقة اإلٌمانالباب تفاضبل عظٌما، وهو تفاضلهم فً حق

نة أخفنً منن دبٌنب ... وخصوص كانت ربوبٌة الرب لهم فٌها عموم ولهذا كان الشرك فً هذه األم 

".النمل 
 101

  

ناب: " وقال البخاري فً كتاب اإلٌمان       ة   ب  ناد   ٌ نان   ز  م  نان ه   اإْلٌ  ن ْقص  ق نْول   و  نال ى  هللاَّ   و  ع  مْ  }ت  ناه  ْدن  ز   و 

ًدى اد   } {ه  ْزد   ٌ ٌن   و  ن وا الَّذ  اًنا آم  م  ق ال   { إٌ  ْوم   }:و   ٌ ْلت   اْل مْ  أ ْكم  مْ  ل ك  ك  ٌن  ا { د  إ ذ  ك   ف  ر  ًبا ت  ٌْ نْ  ش  نال   م  م   ف ه نو   اْلك 

اق ص   .ن 
102
 

ونقل ابن حجر    
103
لقٌت أكثنر منن ألنؾ رجنل منن العلمناء باألمصنار "  :فً الفتح قول البخاري 

 ."..اإلٌمان قول وعمل، وٌزٌد وٌنقصفما رأٌت أحدا منهم ٌختلؾ فً أن  
104
 

 :فقال قول السلؾ فً هذا الموضوعص النووي ولخ       

                                                           
 .القاهرة ال ط, مكتبة التوقٌفٌةال ,271ص , البن ايب العز اضتنفي, شرح العقيدة الطحاوية 100

101
 .٘ 1399 ,5غ  ,دِشك ,ٌِّٟىزت االعالا ,87ص , ش١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ, اٌؼجٛد٠خ  
102
 .32ص , 1ط  

103
صاحب أشهر . شهاب الدين أبو الفضل، أزتد بن علي بن ػتمد، العسقالين، الشافعي (.م1448 -م 1372ىـ، 852 -ىـ 773)ابن َحَجر الَعْسقالين  

عامل ػتدِّث فقيو أديب ولع باألدب والشعر فبلغ فيو الغاية، مث أقبل على  .فلسطُت، ومولده ووفاتو بالقاىرةصحيح اإلمام البخاري أصلو من عسقالن بشرح ل
, األعالم: انظر .التهذيب بتقري ,يز أشتاء الصحابةفتح الباري يف شرح صحيح البخاري؛ اإلصابة يف دتي: أما تصانيفو فكثَتة جداً منها .اضتديث فسمع الكثَت

  http://www.mawsoah.net اظتوسوعة العربية العاظتية و. 178ص  1ج 
104
 .96ص  1ط , الثٓ ؽغش, ثششػ صؾ١ؼ اٌجخبسٞ فزؼ اٌجبسٞ 
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كنون اإلٌمنان  ة الخلؾ فهنً متظناهرة متطابقنة علنىفإذا تقرر ما ذكرناه من مذهب السلؾ وأبم " 

ثٌن وجماعننة مننن المتكلمننٌن كثننر المتكلمننٌن وأنكننر أ... ٌزٌنند وٌنننقص، وهننذا مننذهب السننلؾ والمحنند 

..." زٌادته ونقصانه
105
 

 .وأقوال السلؾ، أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص -ٌرها كثٌروؼ -نؤخذ من هذه اآلٌات واألحادٌث    

فالقرآن صرح بزٌادة اإلٌمان، ولم ٌتحد ث عن نقصانه، ولكن ٌستدل  من اآلٌنات علنى نقصنان      

ثم شرع المصنؾ ٌستدل  لذلك بآٌنات منن القنرآن  »: اإلٌمان، ولهذا ٌقول ابن حجر فً فتح الباري

حة بالزٌادة وبثبوتها ٌثبت المق  «ابل، فإن  كل  قابل للزٌادة قابل للنقصان بالضرورةمصر 
106
 

ا وأمنن"  :ر ذلننك الشننٌخ محمنند بننن صننالح العثٌمننٌن فننً شننرح العقٌنندة الواسننطٌة، فٌقننولكمننا ٌقننر       

منا رأٌنت  »: النبً صلى هللا علٌه وسلم وعظ النساء وقنال لهنن النقص فقد ثبت فً الصحٌحٌن أن

ثنم  لنو فنرض , فؤثبنت نقنص الندٌن «جل الحازم من إحداكن من ناقصات عقل ودٌن أذهب للب  الر

 كنل  نقنص ٌندل  علنى :ات الزٌادة مستلزم للنقص، فنقولأنه لم ٌوجد نص فً ثبوت النقص؛ فإن  إثب

 "نقصه  إن ه متضمن للداللة علىزٌادة اإلٌمان، ف
107
 

ٌ ة، نذكر منها ما ٌؤتً       :على سبٌل اإلجمال وال شك أن  لهذه الزٌادة والنقصان أسبابا واقع

 :أسباب زٌادة اإلٌمان/ 1    

 .بؤسمابه وصفاته معرفة هللا تعالى -أ 

 .النظر فً آٌات هللا الكونٌة والشرعٌة -ب 

 .كثرة الطاعات -ج 

 :أسباب نقصان اإلٌمان/  2    

 .الجهل بؤسماء هللا وصفاته -أ 

 .اإلعراض عن التفكٌر فً آٌات هللا الكونٌة والشرعٌة -ب 
                                                           

 . 148ص  1ج , شرح النووي لصحٌح مسلم  105

106
 . 96ص  1فزؼ اٌجبسٞ ط  
107
 . 2115َ/ ٖ 1425غ , اٌمب٘شح, داس اثٓ اٌغٛصٞ, 594ص  ,اٌش١خ ِؾّذ اٌصبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ, ٌٛاعط١خششػ اٌؼم١ذح ا 
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.فعل المعصٌة -ج 
108
 

  

ْوم  } : ً العقٌدة التً ارتضاها هللا لنا وأنعم بها علٌنا، قال تعالىه إن  هذه العقٌدة       ٌ ْلت   اْل مْ  أ ْكم   ل ك 

مْ  ك  ٌن  ْمت   د  أ ْتم  مْ  و  ك  ٌْ ل  ت ً ع  ٌت   ن ْعم  ض  ر  م   و  م   ل ك  ًٌنا اإْل ْسبل   .3:  المابدة { د 

الننذي رسننمه هللا لنننا لنفننوز بخٌننر النندنٌا واآلخننرة ولنكننون  الصننحٌح وهننً مننن ثننم  منننهج الحٌنناة     

إ ذْ  }: قنال تعنالى, لخبلفة التً خلقنا هللا من أجلهامحق قٌن لشروط ا نك   ق نال   و  بُّ نة   ر  ب ك  بل  نً ل ْلم  نل   إ نِّ اع   ج 

ف ةً  اأْل ْرض   ف ً لٌ   .31:  البقرة { خ 

و   }ه هللا الوجه الذي أراد رض علىولنقوم بعمارة األ      مْ  ه  ؤ ك  ن   أ ْنش  مْ  اأْل ْرض   م  ك  ر  ْعم  اْسنت  نا  و    {ف ٌه 

 .61:  هود

ننا } التننً هننً ؼاٌننة الوجننود اإلنسننانً كل ننه هللاعبننادة فننً حنندود       م  ل ْقننت   و  نننَّ  خ  اإْل ْنننس   اْلج   إ الَّ  و 

ون   ْعب د   ٌ  .56:  الذارٌات {ل 

عة، نذكر منهاتهذه العقٌدة، هً كثٌرة وم اتعن ممٌز وهذه الصورة المجملة تعطٌنا لمحة      :نو 

ةةة مةةن عنةةد هللا:  أّوال     ٌّ ل، وهننذا ٌطمننبن النننفس أنهننا خٌننر  :أّنهةةا رّبةةا ن ننر ولننم تتبنند   ٌ وأن هننا لننم تتؽ

 .تركها اوة تترت ب علىألنفسنا، وأن  السعادة تكمن فً تنفٌذها، وأن  الشق

ناك   مَّ ث ن }: قنال هللا تعنالى :أّنها ثابتة :ثانٌا     ْلن  ع  ل نى ج  ة   ع  ٌع  نر  نن   ش  ْمنر   م 
نا اأْل  ب ْعه  ال   ف اتَّ ب نعْ  و  تَّ اء   ت   أ ْهنو 

ٌن   ْعل م ون   ال   الَّذ   .18:  الجاثٌة { ٌ 

 .إن ها شرٌعة واحدة هً التً تستحق  هذا الوصؾ، وما عداها أهواء منبعها الجهل    

 .ن داخل إطار هذه العقٌدة وحماهافحركة اإلنسان وتطور الحٌاة ٌنبؽً دابما أن ٌكو    

                                                           

, ادار الثرٌنن, جمننع وترتٌننب فهنند بننن ناصننر ابننراهٌم الٌلمننان, 86ص , الشننٌخ محمنند صننالح العثٌمننٌن, فتنناوي أركننان اإلسننبلم108 

 .ه 1421, 1ط , الرٌاض

ٌّزات العقٌدة اإلسالمٌة: المطلب السادس  .مم
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بنل , ن الفطنرة السنلٌمة وال مناقضنة لهناإن  العقٌدة اإلسبلمٌة لٌست ؼرٌبة عن :فطرٌة أنها:ثالثا    

وفاق تام، وانسجام كامل، ولٌس هذا األمر الؽرٌب، إذ إن  خالق اإلنسان العلٌم بحالنه هنو  هً على

بٌنان هنذه  - شناء هللا إن –لقه علٌها وسٌؤتً قرٌبا الذي شرع له من الدٌن ما ٌناسب فطرته التً خ

 .الحقٌقة فً المبحث التالً

فبل ؼمنوض فٌهنا وال تعقٌند، فهنً تنتلخ ص فنً أن  لهنذه المخلوقنات إالهنا  :أنها واضحة :رابعا    

ا, } ا مستحق ا للعبادة وهو هللا تعالىواحد ا ٌ  ه  ٌُّ ناس   أ  وا النَّ نر  نت   اْذك  ل نٌْ  هللاَّ   ن ْعم  مْ ع  نلْ  ك  ننْ  ه  نال ق   م  نر   خ  ٌْ  ؼ 

مْ  هللاَّ   ق ك  ْرز  ن   ٌ  اء   م  م  اأْل ْرض   السَّ و   إ الَّ  إ ل ه   ال   و  ؤ نَّى ه   .3:  فاطر {ت ْإف ك ون   ف 

وال , فلٌسنت متصنفة بالمحدودٌنة: أنها شاملة وصالحة لكل زمان ومكان وأمةة وحةال  :خامسا    

ا } ,بالقصور م  اك   و  ْلن  افَّةً  إ الَّ  أ ْرس  ًٌرا ل لنَّاس   ك  ش  ًٌرا ب  ذ  ن   .28:  سبؤ{  و 

فنالحق ال , ٌرد إلٌها شٌا من ذالك أن فبل ٌمكن: مة من االضطراب والتناقضلاأنها س :سادسا    

ؤْت ٌنه   ال  }  بل ٌشبه بعضه بعضا, ٌضطرب وال ٌتناقض نل   ٌ  اط  ننْ  اْلب  ن   م  ٌْ ن نه   ب  ٌْ د  ال   ٌ  ننْ  و  ْلف نه   م  ٌنل   خ  ْنز   ت 

ٌم   نْ م   ك  ٌد   ح  م   .42:  فصلت {ح 

 .بالتوازن أٌضاً  تتسم فهً وترابطها العقٌدة هذه شمول مع : متوازنةأنها : سابعا    

 :المجاالت من ومجموعة المختلفة المحاور من مجموعة على كذلك التوازن هذا وٌبدو

 .الحس وعالم المعنوٌات عالم أو والجسد الروح بٌن توازن -1

 .الشهادة وعالم الؽٌب المع بٌن توازن -2

 .باألسباب واألخذ بالقدر اإلٌمان بٌن توازن -3

 .إلخ..واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة:المختلفة الحٌاة جوانب بٌن توازن -1
109
 

د ال تكتفننً مننن تقرٌننر قضنناٌا اإلٌمننان بننا :عقٌةةدة توفٌقٌةةة مبرهنةةةأنهةةا : ثامنةةا     اللتزام المجننر 

 ״أو  ״أؼمنض عٌنٌنك ثنم  اتبعننً ״كمنا تقنول بعنض العقابند األخنرى  وال تقنول ,والتكلٌؾ الصارم

                                                           
 .  م 2119 - هـ 1431 ,1ط المعمور دار -بهانج مالٌزٌا ,57 ص 1ج, الشحود ناٌؾ بن علً ,اإلسبلمٌة التربٌة أصول فً الخبلصة 109
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نننْ  }: بنل ٌقننول كتابهننا بصنراحة,  ״آمنن ثننم  اعلننم أ   أ مَّ ْبنند  ْلنق   ٌ  ننمَّ  اْلخ  ه   ث  ٌنند  ننْ  ٌ ع  م  مْ  و  ق ك  ننْرز  ننن   ٌ  اء   م  ننم   السَّ

اأْل ْرض   إ ل ه   و 
ع   أ  ات وا ق لْ  هللاَّ   م  مْ  ه  ك  ان  ْنت مْ  إ نْ  ب ْره  ق ٌن  ص   ك  .64:  النمل { اد 

110
 

 واإلٌثار , وحسن الصحبة, المودة فهً تدعو بإلحاح إلى  :أنها عقٌدة األلفة واالجتماع: تاسعا    

نْ  نس   فع  ننْ  -رضنً هللا عننه  -أ ن  ًِّ  ع  ب ن نلَّى النَّ نه   هللاَّ   ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  ن   ال  »  :ق نال   و  مْ  ٌ نْإم  ك  ند  نى أ ح  تَّ  ٌ ح نبَّ  ح 

ه   ٌ ح بُّ  ام   أل  خ ٌه   ْفس   «ل ن 
111
   

 

نا فنً حٌناة الفنرد والجماعنة، واألمنم والشنعوب، والمجتمعنات       تلعب التربٌة اإلٌمانٌنة دورا هام 

مة منها والنامٌنة ،لدول فً كافة النواحً والمستوٌاتوا وقند بنرزت أهمٌتهنا فنً رفنع قٌمنة   .المتقد 

 .درجات عالٌة وآفاق واسعة جماعات إلىفً تطوٌر جهود الدول  والالفرد وقدراته الشخصٌة، و

 :مٌة التربٌة اإلٌمانٌة فً خمسة مطالبأهفٌها  تبدوقد جعلت أهم الجوانب التً  و    

 

بعند ذلنك أن نلمنس إذا استطعنا أن نعرؾ حقٌقة التربٌة اإلٌمانٌة التً قصندناها هننا؛ اسنتطعنا      

 .قٌمتها وفضلها

اإلٌمان نظرة خاطبة وفهمهم له فهم مشنوش، وتعناملهم  ن إلىلمٌنظرة بعض المس وذلك ألن "     

 هللا، وال ٌعٌشنون م  ال ٌوجدون اإلٌمان كما ٌرٌدومن ث  ... معه تعامل بارد، وصلتهم به صلة جامدة

 ,اإلٌمننان عننندهم هننو التصنندٌق, المعرفننة الذهنٌننة, اإلٌمننان عننند هننإالء هننو المعرفننة .كمننا ٌرٌنند هللا

 .ٌكون فكرا أو رأٌا أو نظرا أو فلسفة التصدٌق الذي ال ٌعد أن

ا ثمار المعرفة و       . فهذا ما ٌعتبرونه خارجا عن دابرة اإلٌمان ,آثار التصدٌقأم 

                                                           
. م2119/  ه1431 ,1 ط ,مالٌزٌنا بهنانج ,دار المعمنورة ,علً ناٌؾ الشحود, الخبلصة فً خصابص العقٌدة اإلسبلمٌة :انظر 110

 ,دار بننن خزٌمننة ,42 – 18ص  ,راهٌممنند بننن إبننمح, خصننابص أهلهننا مفهومهننا خصابصننها عقٌنندة أهننل السنننة والجماعننة:وانظننر

 .م1998 /  ه1419 , 3 ط ,الرٌاض

نْ  ابب   ,البخاريرواه  111 ان   م  م  ا أل  خ ٌه   ٌ ح بَّ  أ نْ  اإْلٌ  ه   ٌ ح بُّ  م  ْفس   .اإلٌمان خصال من أن على الدلٌل باب, مسلمو . ل ن 

 .أهمٌة التربٌة اإلٌمانٌة :المبحث الثالث

 

 .التربٌة اإلٌمانٌة المقصودة :المطلب األول
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مشنناعر، وعواطننؾ، وانفعنناالت، وسننبحات فكننر وخطننرات خٌننال، ورإى  ,اإلٌمننان عننند الننبعض

 ...نفس

ننة، وأننناس       ننة، وأجننواء خاص  وهننإالء بننزعمهم .. .نمخصوصننوإٌمننان سننلعة لننه أمنناكن خاص 

ب انً ال ٌختلفو اب   ق ال ت  } : ن كثٌرا عن األعراب فً قوله تعالىاإلٌمان الر  ا اأْل ْعر  نَّ ن نوا ل مْ  ق لْ  آم   ت ْإم 

نْ  ل ك  ا ق ول وا و  ا أ ْسل ْمن  ل مَّ ل   و  ْدخ  ان   ٌ  م  مْ  ف ً اإْلٌ     .14:  الحجرات { ق ل وب ك 

ً  الفاعل إن  اإلٌمان الذي ٌرٌده هللا     نهالمإثر الن... هو اإلٌمان الح  , امً هو اإلٌمنان القابند الموج 

 ...اإلٌمان الذي ٌنفع صاحبه هو اإلٌمان الذي ٌؽرس فً قلبه فٌنمو وٌزدهر وٌنٌر وٌضًء 

اإلٌمان الذي عاشه المإمنون الصادقون العناملون، منن األنبٌناء واألولٌناء الصنالحٌن هنو النذي     

 112" ...ل، وٌضبط به السلوك، وٌصلح به الواقع، وتستقٌم به الحٌاةتنتج عنه األعما

  فالتربٌننة اإلٌمانٌننة هننً تلننك التربٌننة التننً تعل ننق القلننب بنناهلل وتخل صننه مننن عوالننق النندنٌا

 ...وزخرفها، وقوتها وحولها إال  باهلل 

 ٌه، فبل ٌكون له تعل نق بمنال أو  التربٌة اإلٌمانٌة هً تلك التربٌة التً تطه ر القلب وتزك 

 ...جاه أو سلطان أو رفعة أو مكانة 

 خند  المخلنص خطنٌن أسنودٌن منن حنرارة دمنع  تربٌة اإلٌمانٌنة هنً التنً ترسنم علنىال

 .وجل   الخضوع واللجوء هلل عز  

 إن هنا التربٌنة التنً ...  اتهبح النفس عن جماع شهواتها ولذاالتربٌة اإلٌمانٌة هً التً تك

فنإن  ,القلنب هلل تعنالىلنب واسنتقامته، وتحقٌنق عبودٌنة بإصبلح الق: تعنً أكثر ما تعنً

ا صننلحت إذ ةأال وإن  فننً الجسنند مضننؽ » ,صننبلح القلننب مننن الزمننه صننبلح السننلوك

متفق علٌه «فسد الجسد كل ه، أال وهً القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت
113 

 
                                                           

 .م1994 - ه1415, 3ط , دمشق,قلم دار ال, 64ص , صبلح عبد الفتاح الخالدي/ د , فً ظبلل اإلٌمان: انظر 112

 .1599ومسلم فً المساقاة ح .  52البخاري فً اإلٌمان باب من استبر لدٌنه ح  رواه 113
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ٌ نة حبٌبنة، وفنٌض إالاإلٌمان     ان هنذه ... ئ مضنًء هنً ؼنامر، وننور هنادنعمة جلٌلنة، ومنحنة رب 

 ...س بها إال  من عاشهاال ٌعرفها إال  من ذاقها، وال ٌح النعمة

ل الحٌنناة كل هننا إلننى       ننة خضننراء، كؤن مننا اإلنسننان فننً بسننتان تجننري مننن حولننه  اإلٌمننان ٌحننو  جن 

ٌ نه األنهار، ٌستمع بظبللها أشجار، وٌتناول لقطؾ تلك الثمار، كؤن ه ما ، ماألنهار، وتز سه منن ضنر 

عجبا ألمر المإمن إن أمره كل نه  »: هللا علٌه وسلم ى لقً فً هذه الحٌاة من عناء، كما قال صلوال

اء صبر، ولٌس ذلك ألحد إال  المإمن  114«له خٌر، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضر 

ا فجناءوا إلنى هنذه الحقٌقنة عنندما أسنلمو لم ٌفهم األعراب زمن رسول هللا صل هللا علٌنه وسنلم     

 ...ٌمن ون علٌه إسبلمهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ابن كثٌر روى     
115
فً تفسٌره عن ابن عباس 

116
جاء بننو سنعد إلنى : قال –رضً هللا عنهما  -

ب، ولننم نقاتلننك، فقننال ٌننا رسننول هللا أسننلمنا، وقاتلتننك العننر: افقننالو رسننول هللا صننلى هللا علٌننه وسننلم

 117الحدٌث «...ألسنتهم  فقهم قلٌل وإن  الشٌطان ٌنطق على إن   » لمهللا علٌه وس ىصلرسول هللا 

ننون   }: وأنننزل هللا قولننه      نُّ م  ننك   ٌ  ٌْ ل  ننوا ال   ق ننلْ  أ ْسننل م وا أ نْ  ع  نُّ م  ًَّ  ت  ل نن مْ  ع  ك  م  ننل   إ ْسننبل  نننُّ  هللاَّ   ب  م  مْ  ٌ  ك  ٌْ ل نن  أ نْ  ع 

مْ  اك  د  ان   ه  ٌم  ْنت مْ  إ نْ  ل ئْل  ق ٌن   ك  اد   .17:  الحجرات{  ص 

... وجنه الصنواب فنً هنذه المسنؤلة  هم إلىإن  هللا ٌرٌد أن ٌعلم الناس هذه الحقٌقة، وأن ٌرشد      

وا هللا سبحانه بهذالبن أسلموا وآمنوا فإنهم لن ٌنفعوا هللا سبحانه بهذا، وإن كفروا ف  .إنهم لن ٌضر 

                                                           
 .عن صهٌب 2999ح , رواه مسلم فً كتاب الزهد  114
مشهور والمعروؾ عماد الدٌن أبو الفداء إسماعٌل بن عمر البصري ثم الدمشقً صاحب التفسٌر ال (.هـ774 - 711)ابن كثٌر القرشً  115

سمع من علماء دمشق وأخذ عنهم مثل اآلمدي وابن تٌمٌة الذي كانت تربطه به عبلقة خاصة تعرض ابن وولد بالبصرة، . بتفسٌر ابن كثٌر
: انظر .توفً ابن كثٌر بعد أن ك ؾَّ بصره، ودفن فً دمشق.تارٌخ البداٌة والنهاٌة فً ال :هامنترك مإلفات كثٌرة قٌمة . ببهاكثٌر لؤلذى بس

 http://www.mawsoah.netالموسوعة العربٌة العالمٌة و . 321ص 1ج , االعبلم
ودعا  ,ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناؾ ابن عم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ولد قبل الهجرة بثبلث سنٌن ابن عباسعبدهللا هو   116

ج , تقرٌب التهذٌب. مات سنة ثمان وستٌن بالطابؾ.ان ٌسمى البحر والحبر لسعة علمه له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالفهم فً القرآن فك
 .319ص  2

117
/  14299٘, 5غ ’ اٌى٠ٛذ, عّؼ١خ إؽ١بء اٌزشاس اإلعالِٟ 2185,ص  4ط , اٌؾبفع إعّبػ١ً ثٓ وض١ش, رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ 

2118َ . 

ةإل نعمة التربٌة اإلٌمانٌة :المطلب الثانً ٌّ  .ه
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ننة  ولهننذا كننم كننان األنصننار فقهنناء وعلمنناء عظمنناء     والفضننل هلل سننبحانه، عننند مننا اعترفننوا بالمن 

ى هللا علٌنه وسنلم صنلالرسنول  وذلنك بعند ؼنزوة حننٌن وتوزٌنع ,مهللا علٌه وسنل ىصلولرسول هللا 

فنً  لم ٌعنط األنصنار منهنا شنٌبا، وكنان بعضنهم وجند المإلفة قلوبهم، إذ ؼنابم هوازن وثقٌؾ على

،  إلننىى هللا علٌننه وسننلم لمننس هننذا عننندهم، فنندعاهم صننلنفسننه شننٌبا، وكننؤن  رسننول هللا  لقنناء خنناص 

نا منإثرا  ٌ واسنتل  منا فنً قلنوبهم منن نزعنات الشنٌطان ... خاطب فٌه اإلٌمنان فنً قلنوبهم خطابنا نبو

. استبلال حكٌما عجٌبا، قاموا بعد ذلك وقد تجدد إٌمانهم وزاد زٌادة عظٌمة
118
 

سٌد قطب قال     
119
 : -رحمه هللا  – 

عبد من عبناده فنً األرض، إن نه أكبنر منن   علىإن  اإلٌمان هو كبرى المنن التً ٌنعم بها هللا "     

نحة، آالء اد، وسابر ما ٌتعل ق بالوجود منن من ة الوجود الذي ٌمنحه هللا ابتداء لهذا العب لنرزق، والص 

ٌ زة، وتجعنل لنه فنً نظنام الكنون , والحٌاة، والمتاع إن ها المن ة التً تجعل للوجود اإلنسانً حقٌقة مم

.ها" دورا أصٌبل عظٌما
120
  

ْمند   }كل رشٌد استعظام هذا األمر، ومقابلته بالشكر والؽبطة والسرور  على اولهذا كان حق       اْلح 

  َّ ي هلل  ا الَّذ  ان  د  ا ه  ذ  ا ل ه  م  ا و  نَّ ي   ك  د  ْهت  ا أ نْ  ل ْوال   ل ن  ان  د   .43:  األعراؾ{  هللاَّ   ه 

 

ٌرحم المرء وٌزكٌه ٌمته، الدٌن ٌن لٌصلح حٌاة اإلنسان، وٌحفظ فضله، وٌحرس قإن ما جاء الد

ٌ   إلى إن ه ٌهدٌه ...وٌرعاه مْ  ق دْ   }: ته، قال هللا تعالىد  له آخرته، وٌرشده إلى جنع  رب ه، و ك  اء  ن   ج   م 

اب   ن ور   هللاَّ   ت  ك  ب ٌن   و  ي( 15) م  ْهد  ن   هللاَّ   ب ه   ٌ  ع   م  ب  ه   اتَّ ان  ْضو  ب ل   ر  م   س  بل  ه مْ  السَّ ج  ٌ ْخر  ن   و  ات   م  ل م   إ ل ى الظُّ

مْ  ب إ ْذن ه   النُّور   ٌه  ْهد   ٌ اط   إ ل ى و  ر  ق ٌم   ص  ْست    .16 ، 15:  المابدة{ م 

 :تربٌة علٌه، ألمور منهاالإلى ووجهك , محافظة علٌهك أن تهتم بالمن لبفمنحك اإلٌمان، وط     

                                                           
118
 .ٌىزبة اٌؼشثٟغ داس ا, 138 – 132ص  4ط , اثٓ ٘شبَ, اٌغ١شح إٌج٠ٛخ 

سٌد قطب إبراهٌم حسٌن الشاربً، أدٌب ومفكر إسبلمً مصري، ولد بقرٌة موشة  ((.م1966 - 1916هـ، 1385 - 1324)سٌد قطب  119

التصوٌر الفنً  هول .األدبً، ومرحلة العمل اإلسبلمً مرحلة النشاط: مضت حٌاة سٌد قطب فً مرحلتٌن. بمحافظة أسٌوط فً صعٌد مصر
من المكتبة .Global Arabic Encyclopediaالموسوعة العربٌة العالمٌة . فً ظبلل القرآن و, شاهد القٌامة فً القرآنوم ,فً القرآن

 .الشاملة
120
 .داس اٌششٚق , 3351ص  2ط  ,ع١ذ لطت, فٟ ظالي اٌمشآْ 

ٌّة :المطلب الثالث  .التربٌة اإلٌمانٌة غاٌة دٌن
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عنن أبنً هرٌنرة: اإلٌمان هنو أفضنل األعمنال أن :أّوال    
121
أن  رسنول هللا  –ه رضنً هللا عنن – 

 »: قٌنل ثنم  مناذا؟ قنال «إٌمنان بناهلل ورسنوله »: سبل أي  العمنل أفضنل؟ فقنال ى هللا علٌه وسلمصل

  122.متفق علٌه «حج  مبرور »: قٌل ثم  ماذا؟ قال «الجهاد فً سبٌل هللا

سنول هللا قال ر: قال –رضً هللا عنه  –رٌرة عن أبً ه: لنجاة ٌوم القٌامةا اإلٌمان مناط :اثانٌ    

ننة حتننى تإمنننوا، وال تإمنننوا  »:  ى هللا علٌننه وسننلمصننل  حتننى تحننابوا أوال أدل كننم علننىال ٌنندخل الجن 

. «شًء إذا فعلتموه تحاببكم؟ أفشوا السبلم بٌنكم
123
 

 :وهذا التفاوت له مٌادٌن، منها :أساس اإلٌمان اس ٌوم القٌامة علىتفاوت الن :اثالث    

ى هللا صلأن  النبً  –رضً هللا عنه  –فعن أبً سعٌد الخدري  ,بٌنهم تفاضل أهل الجن ة فٌما -أ    

ن الكوكنب الندري  وإن  أهنل الجن نة لٌنراءون أهنل الؽنرؾ منن فنوقهم كمنا تتنراء »: قنال علٌه وسلم

ٌارسنول هللا تلنك مننازل األنبٌناء ال : قالو «الؽابر من األفق من المشرق أو المؽرب، لتفاضل بٌنهم

قوا المرسلٌن بلى »: لٌبلؽها ؼٌرهم، قا .«، والذي نفسً بٌده رجال آمنوا باهلل وصد 
124
 

دٌن فً النارتفاوت الع -ب     د   فعن: صاة من الموح  ْعب  بل ل   ْبن   م  يُّ  ه  نز  ن  اْلع 
125
نا:  ق نال    ْعن  م  ناس   اْجت   ن 

ننْ  ة   أ ْهننل   م  ْصننر  ا اْلب  ْبن  ه  ننذ  ننس   إ ل ننى ف  ن 
ال ننك   ْبننن   أ  م 

126
ننا  ْبن  ه  ذ  ننا و  ن  ع  اب ننت   م  ب ث 

127
ننه    ٌْ ْسننؤ ل ه   إ ل  ننا ٌ  نننْ  ل ن  ٌث   ع  نند   ح 

ة   ف اع  ا الشَّ إ ذ  و   ف  ه   ف ً ه  اه   ق ْصر  اف ْقن  لًِّ ف و  ى ٌ ص  ح  ا الضُّ نَّ ؤْذ  ن   ف اْسنت  نؤ ذ  نا ف  ْهنو   ل ن  ند   و  ل نى ق اع  نه   ع  اش  نا ف ر   ف ق ْلن 

اب ت   ْسؤ ْله   ال   ل ث  نْ  ت  ء   ع  ًْ ل   ش  نْ  أ وَّ ٌث   م  د  ة  الشَّ  ح  ا :ف ق ال   ف اع  ا ٌ  ة   أ ب  ْمز  ال ء   ح  إ  ان ك   ه  نْ  إ ْخو  ة   أ ْهل   م  ْصر   اْلب 

                                                           
121
ويقال كان اشتو يف ,سم أبيو اختالفا كثَتا ااشتو و  وحافظ الصحابة اختلف يف ,مأبو ىريرة الدوسي اليماين صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليو و سل  ٘ٛ 

روى عن النيب صلى اهلل  ,اصتاىلية عبد مشس وكنيتو أبو األسود فسماه رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم عبد اهلل وكناه أبا ىريرة قيل ألجل ىرة كان حيمل أوالدىا
 . 288ص  12ج , هتذيب التهذيب: انظر. سع وستسُت وىو ابن ذتان وسبعُت سنة عمات سنة سبع وقيل سنة ذتان وقيل ت ,عليو و سلم الكثَت الطيب 

122
ْٓ  ثَبة  , سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اإل٠ّبْ  َّْ  لَبيَ  َِ َْ  إِ ب َّ َٛ  اإِل٠ ُ٘  ًُ َّ ٌَْؼ ِْ  ثبة, 183 ػ ِغٍُ فٟ اإل٠ّبْٚ .ا ِْ  ث١ََب ْٛ ِْ  َو ب َّ ِ  اإِل٠  رََؼبٌَٝ ثِبّللَّ

 ًَ بيِ  أَْفَع َّ  .ا٤َْػ
123
ِْ  ثبة, 54ٟ اإل٠ّبْ ػ ِغٍُ ف سٚاٖ  ُ  ث١ََب ًُ  الَ  أََّٔٗ ٌَْغَّٕخَ  ٠َْذُخ َْ  إاِلَّ  ا ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ  .ا
 .2831مسلم فً الجنة ح  و. 3256الخلق باب صفة الجن ة ح  البخاري فً بدء رواه (124

وذكره  ,نوآخري وى عنو قتادة وىو من أقرانور  ,غَتىمروى عن عقبة بن عامر اصتهٍت وأنس بن مالك واضتسن البصري و  ,معبد بن ىالل العنزي البصري :هو 125
 . 202ص  10ج , هتذيب التهذيب: انظر .بن حبان يف الثقات

126
مات سنة اثنتُت وقيل [ لقبو ذو األذنُت]أنس ابن مالك ابن النضر األنصاري اطتزرجي خادم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم خدمو عشر سنُت مشهور  :٘ٛ 

  .115ص  1ج , تقريب التهذيب: انظر. ائة عثالث وتسعُت وقد جاوز اظت
, تقرٌب التهذٌب: انظر. ثقة عابد من الرابعة مات سنة بضع وعشرٌن وله ست وثمانون ع ,أبو محمد البصري ,البنانً ثابت ابن أسلم هو 127

 .133ص  1ج 
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وك   اإ  ْسؤ ل ون ك   ج  نْ  ٌ  ٌث   ع  د  ة   ح  ف اع  ا:  ف ق ال   الشَّ ن  ث  دَّ د   ح  مَّ ا » : ق نال   وسلم علٌه هللا صلى م ح  نان   إ ذ  نْوم   ك   ٌ 

ة   ام   ٌ اج   اْلق  ه مْ  النَّاس   م  ؤْت ون   ْعض  ب   ف ً ب ْعض   ٌ م   ف  ق ول ون   آد   ٌ ا اْشف عْ  ف  نك   إ ل ى ل ن  بِّ نؤ ق ول   »: وفٌنه ر  نا ف  بِّ  ٌ   ر 

ت ً ت ً أ مَّ ٌ ق ال   أ مَّ ل قْ  ف  جْ  اْنط  ْخر 
نْ  ف ؤ  نان   م  ْلب نه   ف نً ك  ْثق نال   ق  ة   م  ٌر  نع  ننْ  ش  نان   م  م  ل ق   إٌ  نؤ ْنط  نل   ف  ؤ ْفع  نود   ث نمَّ  ف   أ ع 

ه   د  د   ك  ب ت لْ  ف ؤ ْحم  ام  ح  ًدا ل ه   أ خ رُّ  ث مَّ  اْلم  اج  ٌ ق ال   س  ا ف  د   ٌ  مَّ ك   اْرف عْ  م ح  ْأس  ق لْ  ر  عْ  و  نلْ  ل ك   ٌ ْسم  س  اْشنف عْ  ت ْعنط   و   و 

فَّعْ  ؤ ق ول   ت ش  ا ف  بِّ  ٌ  ت ً ر  ت ً أ مَّ ٌ ق ال   أ مَّ ل قْ  ف  جْ  اْنط  ْخر 
نؤ  نا ف  ْنه  ننْ  م  نان   م  ْلب نه   ف نً ك  ْثق نال   ق  رَّ  م  ل نة   أ وْ  ، ة  ذ  ْرد   خ 

نْ  ان   م  م  ل ق   إٌ  ؤ ْنط  ل   ف  ؤ ْفع  ود   ث مَّ  ف  ه   أ ع  د  د   ب ت ْلك   ف ؤ ْحم  ام  ح  ًدا ل ه   أ خ رُّ  ث مَّ  اْلم  اج  ٌ ق ال   س  ا ف  د   ٌ  مَّ نك   اْرف نعْ  م ح  ْأس   ر 

ق لْ  عْ  و  لْ  ل ك   ٌ ْسم  س  اْشف عْ  ت ْعط   و  فَّعْ  و  ؤ ق ول   ت ش  ا ف  بِّ  ٌ  ت نً ت ًأ مَّ  ر  ق نول   أ مَّ  ٌ ل نقْ  ف  جْ  اْنط  ْخر 
نؤ  ننْ  ف  نان   م   ف نً ك 

ْلب ه   ْثق ال   أ ْدن ى أ ْدن ى أ ْدن ى ق  ة   م  بَّ ل   ح  ْرد  نْ  خ  ان   م  م  ْجه   إٌ  ْخر 
ن   ف ؤ  ار   م  .الحدٌث «... النَّ

128
  

فننروع  ًوسننابر األمننور إن مننا هنن ,سنناس واألصننل فننً التربٌننة اإلسننبلمٌةاإلٌمننان هننو األ :ارابعةة    

منات، , وثمرات لهذا األصل العظٌم فالسلوك والعلنم الشنرعً والجهناد والندعوة والكنؾ  عنن المحر 

ؤخنذ تننً بتربٌنة اإلٌمنان فنً النفنوس، وٌإن منا هنو ثمنرة ونتٌجنة منن نتنابج تحقنق اإلٌمنان، وحنٌن نع

ً  ن ة، وتالجانب اإلٌمان ه، نختصر خطوات عد   .دجال واحوفر الجهد فً مٌدان ومصٌبه وحظ 

وهننو , اإلٌمننان هننو الننزاد فننً مواجهننة الشنهوات التننً عصننفت بشننباب المسننلمٌن الٌننوم :اخامسة    

ه  }: أعظم حاجز بٌن المرء وبٌن مواقعة الحرام والمعاصً، قال هللا تعالى س   إ نَّ ٌْ ان   ل نه   ل ن نْلط  ل نى س   ع 

ٌن   ن وا الَّذ  ل ى آم  ع  مْ  و  بِّه  ل ون   ر  كَّ و  ت   .99 النحل{  ٌ 

ة اإلٌمننان هننً العننبلج األنجننح لكثٌننر مننن المشننكبل :ادسةةسا     , الكثٌننرونت التننً ٌشننتكً منهننا قننو 

 .ونحوها, ؼٌاب المراقبة, تورالف, وة القلب، ضعؾ العناٌة بالعباداتقسك

لذا فحٌن سؤل هرقل أبا سفٌان      
129
ى هللا علٌنه صنلعنن أصنحاب رسنول هللا  -ً هللا عننهرض -

الط بشاشنته ٌدخل فٌه؟ وكذلك اإلٌمان حنٌن تخن د سخطة لدٌنه بعد أنأح وسؤلتك أٌرتد ": قال وسلم

."القلوب
130
 

                                                           
128
ًِ  أَْدَٔٝ ثبة, 511ػ ِٚغٍُ . 7511ػ  ٚغ١شُ٘ ا٤ٔج١بء ِغ اٌم١بِخ ٠َٛ ٚعً ػض اٌشة والَ ثبة ,اٌجخبسٞ سٚاٖ  ْ٘ ٌَْغَّٕخِ  أَ ِْٕضٌَخ   ا َِ 

 .ف١َِٙب
: انظر. صحايب شهَت أسلم عام الفتح ومات سنة اثنتُت وثالثُت وقيل بعدىا أبو سفيانصخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد مشس ابن عبد مناف األموي  129

   .275ص  2ج , تقريب التهذيب
 .1773ح  وفً الجهاد والسٌر ولمومس .7ح  ,فً  بدء الوحً, البخاري رواه 130
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ٌ ة      : منن نصنوص الكتناب والسننة ٌسنتنتج منهنا ثبتت هً وؼٌرها وحقابق واقعٌة, فهذه أبعاد قو

ً  دٌن األساسً ومطأن  التربٌة اإلٌمانٌة هً هدؾ ال  .لبه الربٌس

 

ٌ ة، اجنةالندٌن ح إن  حاجة اإلنسنان إلنى      ٌ ة أساسن لٌنة، وقضن إذ اإلنسنان ... ومطلنب ضنروري   أو 

 .ٌحتاج إلى توفٌقه ورعاٌتهإٌمان خالقه و ٌرؼب فً ,مفطور بشعور الضعؾ واالعتراؾ بالنقص

 ,وإرشنناد توجٌهاتننه ,وال بنند  لننه فننً حٌاتننه مننن قننوانٌن قوٌننة لتقننوٌم ؼرابننزه، وتحسننٌن سننلوكه    

  .أفكاره، وضبط مشاعره وأحاسٌسه وتعدٌل 

م عبلقتنه فٌمنا بٌننه وبنٌن أفنراده       ولن ٌوفر له ذلنك إال  تشنرٌع دٌننً إلهنً ٌنبلءم فطرتنه، وٌننظ 

 .وبقابها صالحة فً هذا الوجود, عاون معهم لتوفٌر أسباب حٌاتهالذٌن ال ٌستؽنً عن الت

. أساس إٌمان صحٌح راسخ قوي   وذلك حٌنما ٌقوم على    
131
 

لتنً ٌطرحهنا مجتمعاته فً تنناقض كبٌنر، بنٌن الشنعارات ا عٌش بشتىومن المبلحظ أن  العالم ٌ    

هننا الشننعوب، وخاصننة الضننعٌفة، أو وبننٌن النتننابج الواقعٌننة التننً تجنٌ ة والمفكننرون والمربننونالقنناد

 .قات المحكومة من الدول الكبرىالطب

 ا، ولكنننمصننٌرها ٌقابلننه ظلننم الشننعوب الضننعٌفة واؼتصنناب خٌرتهنن و فشننعار حرٌننة الشننعوب     

اعة ملتوٌة  .بؤسالٌب خد 

ل فننً شننوشننعار الحننرص علننى       ضننعٌفة بون الشننعوب الالسننبلم، والنندعوة إلٌننه، ٌقابلننه التنندخ 

ك سناكنا، وال تسنتعمل أي   ىواالعتداء علٌها على مرب ومسمع من المإسسات الدولٌنة التنً ال تحنر 

ال لردع أي ظالم   .صبأو مؽتسبلح فع 

قابلننه تعنناطً الخمننور والمخنندرات والتنندخٌن وحماٌننة تجارتهننا وشننعار حفننظ الصننحة العامننة، ٌ     

 ...وصناعها

                                                           
131
 .2112َ / 1422٘ ,1اٌمب٘شح غ  ,ِىزجخ اٌصفب , 23ص , ٤ثٟ ثىش اٌغضائشٞ ,ػم١ذح اٌّؤِٓ :أظش 

 .التربٌة اإلٌمانٌة حاجة البشرٌة: المطلب الرابع
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... ، وتنروٌج الشنهوات بالندعاٌات واألفنبلم الجنسنٌة ر حفظ األسرة، ٌقابله إباحة الزننىوشعا      

 .المرأة على ماال ٌلٌق بها  وتحرٌض

التندلٌل  المبالؽنة فنى بسنببضٌاع الطفولة  تها قد أدى إلىوشعار حفظ الطفولة، ومراعاة طبٌع     

  132. واإلباحة

تهم األمن والسنبلم، وبٌنمنا نجند اإلسنبلم قند وضنع للنناس افبام، ووهكذا خسر الناس الخٌر والو    

فٌتحقنق لهنم ... ا، وجعنل اإلٌمنان علٌهنا مراقبنا ت مستقٌمة، ورتب علٌهنا جنزاء أبندٌجمٌعا تشرٌعا

 .ؼالٌة من، وٌقضون منها حاجاتهم، وٌجنون منها منافعاأل

 

طا وثٌقا ومحكما، ألن  هللا تعالى لمنا اسنتخرج ذرٌنة آدم ترتبط الفطرة باإلٌمان والتوحٌد ارتبا      

من ظهره، وأشهدهم على معرفته وتوحٌده أبقى أثر شهادتهم فً فطرتهم، فبل ٌولد أحند  علٌه سبلم

والحنٌفنة التنً خلنق هللا النناس  الندٌن القنٌم هن نهما إال  حنٌفا مسنلما، ولهنذا سنم ى اإلسنبلم فطنرة ألمن

 .علٌها

ؤ ق مْ } : تعالى قال      ْجه ك   ف  ٌن   و  ن ًٌفا ل لدِّ ت   ح  ر   الَّت ً هللاَّ   ف ْطر  ا النَّاس   ف ط  ه  ٌْ ل  ٌل   ال   ع  ْبند  ْلنق   ت  ل نك   هللاَّ   ل خ   ذ 

ٌن   م   الدِّ ٌِّ نَّ  اْلق  ل ك  ر   و  ْعل م ون   ال   النَّاس   أ ْكث    .31:  الروم{  ٌ 

قال ابن عاشور     
133
الحنال منن الندٌن  فهنو فنً معننى,  بدل من حنٌؾ بندل اشنتمالفطرة هللا ": 

 ."ٌد أن ه دٌن سمح سهل العنت فٌهفٌف... 

أن  هللا خلنق النناس قنابلٌن ألحكنام هنذا : ومعنً فطنر النناس علنى الندٌن الحنٌنؾ ": وقال أٌضا     

 "...جافٌة لها، ؼٌر نابٌن عنه وال منكرٌن له الدٌن، وجعل تعالٌمه مناسبة لخلقتهم ؼٌر م

                                                           
132
 .9ص  ,ػجذ اٌشؽّبْ إٌؾالٜٚ, اإلعال١ِخ ٚاٌّشىالد اٌّؼبصشح اٌزشث١خ: أظش 

133
 .رئيس اظتفتُت اظتالكيُت بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعو بتونس: ورػتمد الطاىر بن عاش ( م 1973 - 1879= ىـ  1393 - 1296)ابن عاشور  

مقاصد )ا هفات مطبوعة، منلو مصن .وىو من أعضاء اجملمعُت العربيُت يف دمشق والقاىرة .شيخا لإلسالم مالكيا( 1932عام )عُت  .مولده ووفاتو ودراستو هبا
  .174ص  6ج, ألعالم للزركليا: انظر .،(لتحرير والتنويرا)و  (الشريعة اإلسالمية

 .التربٌة اإلٌمانٌة فطرة إنسانٌة :المطلب الخامس
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وقننال ابننن عطٌننة     
134

أنهننا الخلقننة ( أي الفطننرة) والننذي ٌعتمنند علٌننه فننً تفسننٌر هننذه اللفظننة  : "

ٌ بنة ألن ٌمٌنز بهناوالهٌبة التً فً نفنس اإلنسنان التن وٌسنتدل بهنا مصننوعات هللا،  ً هنً معندة ومه

 135.ها. " على رب ه وٌعرؾ شرابع

منا منن مولنود إال  ٌولند  »:مرفوعنا –رضً هللا عنه  –لبخاري بسنده عن أبً هرٌرة وروى ا     

دانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه، كما تننتج البهٌمنة بهٌمنة جمعناء هنل تحسنون  على الفطرة، فؤبواه ٌهو 

ت   } –رضنً هللا عننه  –ثم  ٌقول أبو هرٌنرة  «فٌها من جدعاء نر   الَّت نً هللاَّ   ف ْطنر  ناس   ف ط  نا النَّ ه  ٌْ ل  {  ع 

136
  

وذلننك بمقتضننى  بننه الرسننل بعثننت فعلننم أن  كننل  طفننل ٌولنند، إنمننا ٌولنند حنٌفننا علننى اإلسننبلم الننذي    

 .المٌثاق والعهد األول

قال ابن عبد البر     
137
 خلق الطفل سلٌما من الكفر مإمنا مسلما، على المٌثناق النذي أخنذه هللا" : 

وهننذه الخلقننة علننى اإلسننبلم  ...لننى أنفسننهمجهم مننن صننلبه وأشننهدهم ععلننى ذرٌننة آدم حننٌن أخننر

رها أبمة السلؾ باإلسبلم... والتوحٌد هً الفطرة بمعناها الشرعً   .ولهذا فس 

ة السلؾ منن أهنل العلنم بالتؤوٌنل  :إلى أن قال      وقند أجمعنوا قنول ... هذا هو المعروؾ عند عام 

ت   }هللا عزوجننل  ننر   الَّت ننً هللاَّ   ف ْطننر  نناس   ف ط  ل   النَّ نناع  ه  ... فطننرة هللا دٌننن اإلسننبلم : علننى أن قننالوا {  ٌْ

".ذلك ...وذكروا عن مكرمة ومجاهد والحسن وإبراهٌم والضحاك وقتادة 
138
   

                                                           
كان إمام  .من أىل دمشق. مل بالتفسَت، مقرئعا: عبد اهلل بن عطية بن عبد اهلل بن جبيب، أبو ػتمد (م 993 - 000= ىـ  383 - 000) ابن عطية 134

 .103ص 4ج , ماألعال .خ -تفسَت ابن عطية " لو . نسبة إليو" عطية " اصتزري مبسجد مسجد باب اصتاىلية اظتعروف يف أيام 
والمحننرر الننوجٌز فننً تفسننبر القننرآن  .م1984مكتبننة ابننن تٌمٌننة ال ط  89ص  11لمحمنند بنعاشننور ج  ,التحرٌننر والتنننوٌر 135

 .31تفسٌر سورة الروم آٌة . عطٌة ابن ؼالب بن الحق عبد, العزٌز
136
ْؼَٕٝ ثبة ,اٌمذس ِٚغٍُ فٟ .1385 ػ ,ثبة ِب ل١ً فٟ أٚالد اٌّششو١ٓ ,سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ وزبة اٌغٕبئض 1  َِ   ً ٌُٛد   ُو ْٛ  َػٍَٝ ٠ٌَُٛذُ  َِ

ٌْفِْطَشحِ  ُِ  ا ُؽْى دِ  َٚ ْٛ ٌُْىفَّبسِ  أَْغفَبيِ  َِ أَْغفَبيِ  ا َٚ  َٓ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ  .6926 ػ, ا
ار حفاظ من كب: يوسف بن عبد اهلل بن ػتمد بن عبد الرب النمري القرطيب اظتالكي، أبو عمر (م 1071 - 978= ىـ  463 - 368) ابن عبد الرب 137

ب االستيعا"  من كتبو . وتويف بشاطبة. نًتينوويل قضاء لشبونة وش. ورحل رحالت طويلة يف غريب األندلس وشرقيها. ولد بقرطبة. أديب، حباثةاضتديث، مؤرخ، 
 .240ص  8ج , األعالم: انظر ." يان العلم وفضلو جامع ب" و  "

138138
داس اٌىزت  ,241 -241ص  7ط ,ٍؾبفع ٠ٛعف ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌجشٌ, اٌز١ّٙذ ٌّب فٟ اٌّٛغأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاٌّغب١ٔذ 

 .1999َ / 419٘ ,1غ, ث١شٚد, اٌؼ١ٍّخ
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اآلثنار المنقولنة عنن السنلؾ تندل  علنى أنهنم لنم ٌفهمنوا منن لفنظ الفطنرة إال   ": وقال ابنن حجنر     

 139 ".اإلسبلم 

لبٌهقنًوجزم به كثٌر من األبمة كنالطبري وا     
140
وأبنً العبناس القرطبنً 

141
وابنن تٌمٌنة وابنن  

القٌم
142
نفً وابن الحجر والشوكانًوابن كثٌر وابن رجب وابن أبً العز  الح 

143
.وؼٌرهم 

144
 

 

وتتنننوع لتسننتوعب جمٌننع  م مننع خصننابص النننفس البشننرٌة،للتربٌننة اإلٌمانٌننة وسننابل فننذة تنسننج    

 :فً ثمانٌة مطالب ، وقد جعلت أهم  تلك الوسابلظروفهامداخلها ومختلؾ 

 

 

ٌعتبر اإلسنبلم االشنتؽال بنالعلم منن أفضنل الطاعنات وأجنل  القربنات، وقند جعلنه اإلسنبلم أساسنا    

لصحة األقوال واألعمنال، وقند تنوافرت نصنوص الكتناب والسننة علنى  الجمٌع المعامبلت، وشرط

ال منن فنً الظلمنات إ ه، وأن  النناس كل هنمفضل العلم وشرفه، وفضل أهله، وأن كل  شًء ٌفتقنر إلٌن

نلْ  ق نلْ  }: قنال هللا تعنالى ,استنار بنور العلم النافع، ومن األعمال الصنالحة ي ه  ْسنت و  ٌن   ٌ  نون   الَّنذ  ْعل م   ٌ 
                                                           

139
 .174 -179ص  ,4 ط ,فزؼ اٌجبسٞ 

ونشأ يف بيهق ورحل إىل  خسروجرد ولد يف. من أئمة اضتديث: أزتد بن اضتسُت بن علي، أبو بكر (م 1066 - 994= ىـ  458 - 384) البيهقي  140
: انظر (.السنن الكربى)صنف زىاء ألف جزء، منها . ونقل جثمانو إىل بلده. ىل أن ماتيزل فيها إ وغَتمها، وطلب إىل نيسابور، فلم د مث إىل الكوفة ومكةبغدا

  .116ص  1ج , األعالم
قٌه مالكً، من رجال ف: القرطبًأحمد بن عمر بن إبراهٌم، أبو العباس االنصاري  (م 1258 - 1182= هـ  656 - 578) القرطبً 141

ص  1ج , األعبلم: انظر .( أشكل من تلخٌص كتاب مسلم المفهم لما )من كتبه . ومولده بقرطبة. كان مدرسا باالسكندرٌة وتوفً بها. الحدٌث

186. 
من أركان : ، مشس الدينػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهلل (م 1350 - 1292= ىـ  751 - 691) ابن قيم اصتوزية 142

تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شئ من أقوالو، وسجن معو يف قلعة . مولده ووفاتو يف دمشق .االصالح االسالمي، وأحد كبار العلماء
الطرق اضتكمية يف )و ( إعالم اظتوقعُت) ة منهاألف تصانيف كثَت  وكان حسن اطتلق ػتبوبا عند الناس،.وأطلق بعد موت ابن تيمية.دمشق، وأىُت وعذب بسببو

 .56ص  6ج , األعالم: انظر .(زاد اظتعاد)و (اسة الشرعية السي
143
فقيو غتتهد من كبار علماء اليمن، من أىل : الشوكاينػتمد بن علي بن ػتمد بن عبد اهلل  (م 1834 - 1760= ىـ  1250 - 1173) الشوكاين 

أسرار  االوطار من  مؤلفا، منها نيل 114لو .وكان يرى حترًن التقليد. حاكما هبا ومات 1229وويل قضاءىا سنة . صنعاءونشأ ب رة شوكانولد هبج. صنعاء
 . 297ص  6ط , ا٤ػالَ: أظش.،، وفتح القدير  منتقى االخبار ،

                                                            .                                                                                                                             م2119ه 1431العام  ,السنة الرابعة والعشرون ,42 -39ص  ,عٌسى عبدهللا السعدي /د ,مٌثاق اإلٌمان: انظر 144

 

 .وسائل التربٌة اإلٌمانٌة :المبحث الرابع

 

 .العلم النافع :ولالمطلب األ
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ٌن   الَّذ  ْعل م ون   ال   و  ا ٌ  م  ر   إ نَّ كَّ ذ  ت  اب   أ ول و ٌ  ة  . 9:  الزمنر {اأْل ْلب   ٌ او  ع  وعن م 
145
قال  ْعت   َ  م  ًَّ  س  ب  نلَّى النَّ  هللاَّ   ص 

ه   ٌْ ل  لَّم   ع  س  ق ول   و  نْ » :ٌ  دْ  م  ًرا ب ه   هللاَّ   ٌ ر  ٌْ ٌن   ف ً ٌ ف قِّْهه   خ  .«  الدِّ
146
  

العلوم المعٌننة واألنفع منه ما تعلق بالدٌن، وكان من , ما قامت به األدلة والبراهٌن وحد  العلم      

 بإحسنان تنبعهم منن وال تنابعوهم وال وسنلم علٌنه هللا صنلى هللا رسنول صحابة ٌكن ولم .على الدٌن

 علٌنه هللا صنلى النبنً بهندي ٌقتندون كنانوا وإنمنا, كونٌنة وعلنوم شنرعٌة علنوم إلى العلوم ٌصنفون

 كنان أننه علٌنه وسنبلمه هللا صلوات عنه صح وقد. ٌنفع ال وعلم نافع علم إلى العلم تقسٌم فً وسلم

نافعا علما هللا ٌسؤل
147
ٌنفع ال علم من باهلل ٌستعٌذ كان وأنه, 

148
 منثبل الكنرٌم القنرآن ضنرب وقد. 

لَّم ون  : )  وماروت هاروت قصة فً ٌنفع ال الذي للعلم ع  ت   ٌ ا و  مْ  م  ه  رُّ ال   ٌ ض  ه مْ  و  ْنف ع  ل ق دْ  ٌ  ل م وا و  نن   ع   ل م 

اه   ر  ا اْشت  ة   ف ً ل ه   م  نْ  اآْلخ ر  ق   م  بل  ل ب ْبس   خ  ا و  ْوا م  ر  ه مْ  ب ه   ش  ان و ل وْ  أ ْنف س  ْعل م ون   اك   علنم فكل .112 البقرة( ٌ 

 أننزل قند وهللا, العلنم ؼاٌنة فنالحق, حنق علنم وهنو, مشنروع علنم وهو, إسبلمً علم هو الناس ٌنفع

 وجنل عنز ربننا قنال فقند, النناس ٌنفع ما والحق. بالحق واألرض السماوات خلق كما بالحق الكتاب

ل ك  : )الرعد سورة فً نذ  ب   ك  ْضنر  نقَّ  هللاَّ   ٌ  نل   اْلح  اط  اْلب  نا و  ؤ مَّ ند   ف  ب  ب   الزَّ نْذه   ٌ ف ناءً  ف  نا ج  أ مَّ نا و  ْنف نع   م  ناس   ٌ   النَّ

ننث   ْمك   ٌ ل ك   اأْل ْرض   ف ننً ف  ننذ  ب   ك  ْضننر  ننال   هللاَّ   ٌ   الننناس ٌنفننع مننا وأمننا, [الباطننل] الزبنندهو. 17 الرعنند (اأْل ْمث 

  .[الحق]فهو

 ذكنرا, مسنلم كنل علنى فرٌضنة الننافع لعلنما هنذا طلنب - وسنلم علٌه هللا صلى - النبً جعل وقد    

 هللا صنلى قولنه إلنى ولننظنر. كفاٌنة فرض هو ما ومنه عٌن فرض هو ما منه أن ولو, أنثى أم كان

(مسلم كل على فرٌضة العلم طلب: )  علٌه وسلم علٌه
149

 أنفسنهم المسنلمون أجهند لمناذا لنعرؾ.  

 ولمناذا, خنرج وعناء أي منن أخنذه فنً احرجن ٌجندوا ولم مكان كل فً عنه بحثوا ولماذا, تطلبه فً

                                                           
 فً ومات الوحً وكتب الفتح قبل أسلم صحابً الخلٌفة الرحمن بدع أبو األموي أمٌة ابن حرب ابن صخر سفٌان أبً ابن معاوٌة :هو 145

 .537ص  2ج , األعبلم. الثمانٌن قارب وقد ستٌن سنة رجب
نْ  ب اب, (71)البخاري فً العلم  146 دْ  م  ًرا ب ه   هللاَّ   ٌ ر  ٌْ ٌن   ف ً ٌ ف قِّْهه   خ   .المسؤلة عن النهً باب, 1137ومسلم فً الزكاة ح .  الدِّ

147
 .149ص  5ط . صمبد ٚسعبٌٗ: لبي اٌشٛوبٟٔ فٟ ١ًٔ ا٤ٚغبس.ثبة ِب ٠مبي ثؼذ اٌزغ١ٍُ, ِبعٗ أخشعٗ ثٓ 

 .يـَْعَملْ  ملَْ  َما َشرِّ  َوِمنْ  َعِملَ  َما َشرِّ  ِمنْ  التـََّعوُّذِ  باب, رواه مسلم 148
 

149
 اثٓ أخشعٗ صؾ١ؼ(: اٌفمش ِشىٍخ رخش٠ظ) فٟ ا٤ٌجبٟٔ لبي ,ٚ٘ٛصؾ١ؼ. اٌطٍت ػٍٝ اٌؼٍّبء ٚاٌؾش فعً ثبة, ِبعٗ اثٓ سٚاٖ 

 .  1 غ, ث١شٚد – اإلعالِٟ اٌّىزت, 48 ص 1ط. اٌخ..ِبٌه ثٓ أٔظ ُِٕٙ اٌصؾبثخ ِٓ عّبػخ ػٓ ٚسٚٞ ٌٗ ٚاٌٍفع ِبعخ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

58 

 العنالم علنى تنفنتح, النناس قلنوب اإلسنبلم علنى فنتح الذي, الراشدٌن عصر بعد اإلسبلم أمة اتجهت

 .الناس ٌنفع علم كل تتلمس حولها من

ن  العلم ٌرشد المرء حتى ٌقؾ على أسماء هللا وصفاته وآالبه ونعمنه وٌتنٌقن عظمنة هللا وحٌث إ    

ولمنا كنان  ,وبه ٌتعرؾ المرء على دٌننه... وبه ٌتبع الرسل وٌقتدي بهم ...ه وجوده وقدرته، وكرم

 .هم  الوسابل للتربٌة اإلٌمانٌةاألمر كذلك ٌثبت أن  العلم النافع هو أ

 

تدعو إلى  وافرة إذا نظرنا إلى القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة نجد أن  فٌها آٌات كثٌرة وأحادٌث      

حكنام الصنلة بنٌن العبند اإلٌمان، وفً الشنعابر التعبدٌنة إ لوب وتزكٌة النفوس وزٌادةما فٌه حٌاة الق

ه، ماننٌوٌزٌند فنً إ -عنز  وجنل  -عبند إلنى هللا ورب ه، وترسٌخ اإلٌمان فً نفسه، وأهم ما ٌتقنرب بنه ال

دْ  }: قال هللا تعالى .وٌرفع درجته هو أداء الفرابض التً افترضها سبحانه وتعالى اْسج  اقْ  و  ْب و  نر   {ت 

 .19:  العلق

وجل  ى هللا علٌه وسلم صلوقال رسول هللا         ا... »: فٌما ٌروٌه عز  م  ب   و  ق رَّ ًَّ  ت  ي إ ل  ْبد  ء   ع  ًْ ن  ب ش 

بَّ  ًَّ  أ ح  ا إ ل  مَّ ْضت   م  ه   اْفت ر  ٌْ ل  نل الفنرابض، وتضناعؾ , الحدٌث «ع  ثم تؤتً بعد ذلك النوافل التً تكم 

نا» : وفً نفس الحدٌثالحسنات، ورفع الدرجات  م  ال   و  نز  ي ٌ  ْبند  ب   ع  ق نرَّ ت   ٌ  ًَّ اف نل   إ ل ن و  نى ب النَّ تَّ نه   ح  بَّ  أ ح 

ا إ ذ  ْبت ه   ف  ْنت   أ ْحب  ه   ك  ْمع  ي س  ع   الَّذ  ْسم  ه   ب نه   ٌ  نر  ب ص  ي و  نر   الَّنذ  ه   ب نه   ٌ ْبص  ند   ٌ نْبط ش   الَّت نً و  نا ٌ  ْجل نه   ب ه  ر   الَّت نً و 

ً ْمش  ا ٌ  إ نْ  ب ه  ؤ ل ن ً و  ه   س  نَّ  ٌ ل ب ن   أل ْعط  ن ً و  اذ  ع  ه   اْست  نَّ ٌذ  ا أل ع  م  ْدت   و  دَّ ر  نْ  ت  ء   ع  ًْ ا ش  ل ه   أ ن  ي ف اع  د  دُّ نر  ننْ  ت   ع 

ْفس   ن   ن  ْإم  ه   اْلم  ْكر  ْوت   ٌ  ا اْلم  أ ن  ه   و  ه   أ ْكر  ت  اء  س  .«م 
150
 

 

 

ٌ ن العلماء أن للذكر نوعٌن هما       :ٌب

ا ال ٌلٌق به تبارك وتعالىذكر أسما :األول      .ء الرب  وصفاته والثناء علٌه بهما ، وتقدٌسه عم 

                                                           
 .6511ػ , ثبة اٌزٛاظغ, وزبة اٌشلبق ,اٌجخبسٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح أخشعٗ 150

ٌّةالشعائر التع :المطلب الثانً  :ّبد

 

 .الذكر والتالوة: المطلب الثالث
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 .ذكر أمره ونهٌه وأحكامه :الثانً    

ٌشنمل حضنور مجنالس النذكر فنً و, د كنل منا ثبنت منن األدعٌنة واألذكناردٌفٌشمل ذكر هللا تر     

وجنل  فٌمنا ٌواجنه النناس كنذلك بٌنان حكنم هللا عز   والبٌوت، وؼٌرها من األمناكن، وٌشنتملالمساجد 

 .من أقضٌة وأحكام هذا باإلضافة إلى المبادرة إلى تنفٌذ ما أمر هللا به واجتناب ما نهً عنه

} : به المسلم وٌتثبت به، سنواء كنان وحنده أو منع ؼٌنره، قنال تعنالى وذكر هللا ٌنبؽً أن ٌتحلى     

ْلننق   ف ننً إ نَّ  ات   خ  او  ننم  اأْل ْرض   السَّ ؾ   و  اْخننت بل  ننل   و  ٌْ ننار   اللَّ ه  النَّ ننات   و   ٌ نناب   أل  ول ننً آل  ٌن  ( 191) اأْل ْلب   الَّننذ 

ون   ْذك ر  اًما هللاَّ   ٌ   ٌ وًدا ق  ق ع  ل ى و  ع  مْ  و  ن وب ه  ون   ج  ر  ف كَّ ت   ٌ ْلق   ف ً و  ات   خ  او  م  اأْل ْرض   السَّ ا و  ن  بَّ ا ر  ل ْقنت   م  ا خ  نذ   ه 

بًل  اط  ان ك   ب  ْبح  ا س  اب   ف ق ن  ذ  ار   ع  .191 ، 191:  عمران آل{ النَّ
151
 

ننننْ       ب نننً ع 
ة   أ  نننر  ٌْ ر  ً   ، ه  ننن ض  ْننننه   هللاَّ   ر  نننال   ، ع  نننال  :  ق  ًُّ  ق  ب ننن ق نننول   وسنننلم علٌنننه هللا صنننلى النَّ  هللاَّ   ٌ 

نننال ى ع  نننا » :ت  ْنننند   أ ن  ننننِّ  ع  ي ظ  ْبننند  نننا ب نننً ع  أ ن  نننه   و  ع  ا م  ن نننً إ ذ  ر  ك  نننإ نْ  ذ  ن نننً ف  ر  ك  نننه   ف نننً ذ  ْفس  نننه   ن  ْرت  ك   ًف ننن ذ 

نننً ْفس  إ نْ  ن  ن نننً و  ر  ك  نننؤل   ف نننً ذ  نننه   م  ْرت  ك  نننؤل   ف نننً ذ  نننر   م  ٌْ نننْنه مْ  خ  إ نْ  م  ب   و  نننرَّ ق  ًَّ  ت  نننْبر   إ ل ننن ْبنننت   ب ش  ق رَّ نننه   ت  ٌْ  إ ل 

اًعا ر  إ نْ  ذ  ب   و  ق رَّ ًَّ  ت  اًعا إ ل  ر  ْبت   ذ  ق رَّ ه   ت  ٌْ اًعا إ ل  إ نْ  ب  ان ً و  ً أ ت  ْمش  ت ه   ٌ  ٌْ ل ة أ ت  ْرو  « .ه 
152
.                                           

نننً  اعظٌمننن اأثنننر إن  لنننذكر هللا تعنننالى      فنننً التربٌنننة علنننى اإلٌمنننان، ألن  دوام ذكنننره تعنننالى ٌرب 

فاتفننً النننفس مقننام م ٌ م أن للننذكر نحننو مابننة  ,راقبننة هللا فننً السننلوك والتصننر  ٌ ن ابننن القنن وقنند بنن

ٌ   الوابل )ه ابدة، وٌنصح الرجوع لها فً كتابف ٌ ب الكلم من بالص (الط
153
. 

ة عن سلؾ هذه األمة، من ذلك قول شٌخ اإلسنبلم ابنن تٌمٌنة      :  وقد أورد فٌه رواٌات وأقوال عد 

نة لنم إن  فً الدنٌا جن ة من"  طنة بنل هنً الحقٌقنة الوهنذه المقولنة لٌسنت مؽ  " ٌندخلها ال ٌندخل الجن 

                                                           
        .قسم التربٌة.صٌد الفوابد :من موقع  66.68ص  .د هاشم على األهدل /  ,انظر التربٌة الذاتٌة من الكتاب والسنة  151

ال ى هللا   ق ْول   ب اب ,البخاريرواه  152 ع  م  }: ت  ك  ر  ذِّ ٌ ح  ه   هللاَّ   و  ْفس       .2675 حتعالى  هللا ذكر على الحث باب باب .ركتاب الذكومسلم  .{ن 

153
. عً ٚ ػض اٌشؽّٓ ٠شظٟ أٔٗ اٌضب١ٔخ .٠ٚىغشٖ ٠ٚمّؼٗ طبْاٌش١ ٠طشد أٔٗ إؽذا٘ب : فبئذح ِبئخ ِٓ أوضش اٌزوش ٚفٟ: ٚفجٗ ٠مٛي 

 أٔٗ اٌغبدعخ .ٚاٌجذْ اٌمٍت ٠مٜٛ أٔٗ اٌخبِغخ .ٚاٌجغػ ٚاٌغشٚس اٌفشػ ٌٍمٍت ٠غٍت أٔٗ اٌشاثؼخ .اٌمٍت ػٓ ٚاٌغُ اٌُٙ ٠ض٠ً أٔٗ اٌضبٌضخ

 ٟ٘ اٌزٟ اٌّؾجخ ٠ٛسصٗ أٔٗ اٌزبعؼخ ٚإٌعشح الٚحٚاٌؾ اٌّٙبثخ اٌزاوش ٠ىغٛ أٔٗ اٌضبِٕخ اٌشصق ٠غٍت أٔٗ اٌغبثؼخ .ٚاٌمٍت اٌٛعٗ ٠ٕٛس

 .ٚإٌغبح اٌغؼبدح ِٚذاس اٌذ٠ٓ سؽٝ ٚلطت اإلعالَ سٚػ
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ومننا  ؟ ومننا ثمرتهننا؟ جنننة النندنٌا  فٌننا تننرى مننا هننً ,بعٌنهننا قالهننا مننن هننو مطلننع علننى حقٌقننة النندٌن

  .إن جنة الدنٌا هً محبة هللا واإلٌمان به وإتباع رسوله ؟ عبلمتها

ى وا أطٌنب منا فٌهنا؛ محبنة هللا تعنالمساكٌن أهنل الندنٌا خرجنوا منهنا، ومنا ذاقن ": ل أحدهمووق     

 ." ومعرفته وذكره

فإن  فً قراءته وتدب ره تربٌة للننفس , كرٌمتبلوة القرآن ال: وأهم ه هو وال ننسى أن  أفضل الذكر    

نو   إ نْ  }: تعنالىقنال , ربٌة، وفٌه حٌناة للنروح، وأي حٌناةوأي  ت ْكنر   إ الَّ  ه  ٌن   ذ  نال م  ننْ ( 27) ل ْلع  ناء   ل م   ش 

مْ  ْنك  ق ٌم   أ نْ  م  ْست  ى لقال رسول هللا ص: قال –رضً هللا عنه  –وعن جابر عبد هللا  .27،28:  التكنوٌر{  ٌ 

الجن نة، ومنن جعلنه خلفنه قناده إلنى  افع مشفع، من جعله أمامه قاده إلنىالقرآن ش » : علٌه وسلم هللا

«النار
.154

 

  

ظنم قندوة فنً العظام والنماذج الفرٌندة، وأع تعلى أحد أن  دٌن اإلسبلم دٌن القد وا مماال ٌخفى    

ٌهم أسنوة حسننة لمنن كنان ٌرجنو لقد كان لكم فن } : قال هللا تعالى ,اإلسبلم هم األنبٌاء علٌهم السبلم

 .6الممتحنة آٌة { هللا و الٌوم اآلخر 

د       نان   ل ق دْ  }: ، قال تعالىى هللا علٌه وسلمصلوعلى رأسهم نبٌنا محم  نمْ  ك  نول   ف نً ل ك  س  ة   هللاَّ   ر   أ ْسنو 

ة   ن  س  نْ  ح  ان   ل م  و ك  ْرج  ْوم   هللاَّ   ٌ   ٌ اْل ر   اآْلخ ر   و  ك  ذ  ث ٌرً  هللاَّ   و     .21:  األحزاب{  اك 

 :ى هللا علٌنه وسنلمصنلقنال رسنول هللا , ن هللا علنٌهم ثنم منن تنبعهم بإحسنانثم  أصحابه، رضوا     

«علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن»
155
خٌر القرون قرنً ثم الذٌن ٌلونهم ثنم النذٌن  »: قالو  ,

.«ٌلونهم 
156
 

                                                           
والحدٌث رواه ابن . ومن المكتبة الشاملة, من مكتبة صٌد الفوابد, 69.74هاشم علً األهدل ص / د, التربٌة الذاتٌة: انظر 154

 .2119سلة الصحٌحة السل :انظر, وابن سعد, والطبرانً ,والبٌهقً ,حبان

155
ص 1ٚصؾؾٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌغبِغ ط . اٌزشِزٞ فٟ اٌؼٍُ، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ اٌّمذِخ ٚاإلِبَ أؽّذ ,سٚاٖ أثٛ داٚد فٟ اٌغٕخ  

 .2549س 499ػ ص  449
156
 .ِٚغٍُ فٟ فعبئً اٌصؾبثخ .سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ وزبة اٌشٙبداد 

 .القدوة الحسنة: المطلب الرابع
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ة فً ز     ٌ ة وجود القدوة الحسنة، وخاص   :مننا هذا من خبلل أمور منهاوتبدو أهم

 .الحسنة تأن نحرص على إٌجاد النماذج للقد وا بد السٌبة، فبل تظهور كثٌر من القد وا :أوال    

آلخرٌن قناعة بؤن بلوغ هذه الفضنابل اتعطً  لحسنة المتحلٌة بالفضابل العالٌةأن  القدوة ا :ثانٌا    

منن شناهد  وىاإلنسانٌة، وشناهد العمنل أقن تاالقد ر وأن  هذا العمل فً متناول من األمور الممكنة،

 .المقال

الرإٌننة بننالعٌن أمننام  ت عننند الننناس، ولكننن  الجمٌننع ٌتسنناوىمسننتوٌات فهننم الكننبلم تتفنناو :ثالثةةا    

نْ , المجردة لمثال حً ر   اْبن   ع  م  ً   ع  ض  ا هللاَّ   ر  ْنه م  ذ   ق ال   ع  ًُّ  اتَّخ  ب  لَّى النَّ ه   هللاَّ   ص  ٌْ ل  ن ع  س  ًمنا لَّم  و  ات  ننْ  خ   م 

ب   ه  ذ   ذ  ات ٌم   النَّاس   ف اتَّخ  و  نْ  خ  ب   م  ه  ًُّ  ف ق نال   ذ  ب ن نلَّى النَّ نه   هللاَّ   ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  نْذت   إ نِّنً و  ًمنا اتَّخ  ات  ننْ  خ  نب   م  ه   ذ 

ه   ذ  ب  ق ال   ف ن  ه   ل نْ  إ نًِّ و  س  ًدا أ ْلب  ذ   أ ب  ب  ه ْم  النَّاس   ف ن  ات ٌم  و  . «خ 
157
 

أٌضا منن سنٌرة ن كان األمر كذلك لزم على كل من ٌطلب اإلٌمان وٌحرص علٌه أن ٌلتمسه فإ    

 .الصالحٌن المعاصرٌن لٌقتدي بهم المإمنٌن الؽابرٌن و

 

 

وق للصننحبة، وال ٌمكنننه االسننتؽناء عنهننا، وهننً مننن المننإثرات اإلنسننان بطبعننه اجتمنناعً، وٌتنن    

ٌننق، فننإن كانننت صننحبة األخٌننار أفاضننت علننى األساسننٌة فننً تكننوٌن الشخصننٌة ورسننم معننالم الطر

 .األصحاب كل الخٌر، وإن كانت صحبة أشرار فمن المإكد أن ها ستترك بصماتها

مْ  فصاحبْ  قوم   فً كنت   إذا          ه  دي مع فتردى األردى تصحب   وال  *     خٌار    الرَّ

لْ  ت سؤلْ  ال المْرء   عن            ن   ق رٌن   فك لُّ    *ق رٌنه    عن وس  ق ار  دي بالم  ْقت   ٌ.
158
 

                                                           
157
 . ٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُفؼبٌثأ ثبة االلزذاء ,سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ االػزصبَ 
158
ٚاٌج١زبْ ِخزٍف فٟ . اٌشبٍِخ ِٓ اٌّىزجخ, (183/  7) - اٌؼصٛس ِش ػٍٝ اٌؼشثٟ اٌشؼش دٚا٠ٚٓ ع١ّغ ,اٌؼجذ ثٓ د٠ٛاْ غشفخ 

 . ٚغ١شٖ اٌٝ ػذٞ ثٓ ص٠ذ, ٚلذ ٔغجّٙب اثٓ ػجذ اٌجش فٟ ثٙغخ اٌّغبٌظ , لبئٍّٙب

 .الصحبة الصالحة :المطلب الخامس
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 علنى بناب الجننة، أو سنبب للصند  عننهفالصدٌق الصالح هو عنوان الفبلح، وهو سبب للورود      

كنل  ، وٌعٌننك إذا أطعنت، ٌؤخنذ بٌندك إلنىفالصدٌق الصنالح ٌنذك رك إذا نسنٌت، وٌعلمنك إذا جهلنت

 .المال والمحبة هلل تعالىفهو الخذالن عند النوابب، وسبب لذهاب الجاه و خٌر، أما صدٌق السوء

مثنل الجلنٌس الصنالح والجلنٌس السنوء،  »: ذلنك بقولنه ى هللا علٌنه وسنلمصنلوقد علمننا النبنً      

نا أن ٌحنذٌككحامل المسك وننا إمنا أن تبتناع مننه، وإمنا أن تجند مننه و, فخ الكٌنر، فحامنل المسنك إم 

«رٌحا خبٌثة رٌحا طٌبة، ونافخ الكٌر إما أن ٌحرق ثٌابك، وإما أن تجد منه 
159
 .متفق علٌه 

نننون علنننى زٌنننارة أهنننل الخٌنننر النننذٌن  –رضنننوان هللا علنننٌهم  –وقننند كنننان الصننناحبة  "      ٌتحاض 

 وفنً ذلنك ٌننروي ,ٌنذكرونهم بناهلل وٌرققنون القلنوب، وٌسنتدرون دمننوع الخشنٌة والعظنة واالعتبنار

ى صنلرسنول هللا بعد وفاة  –رضً هللا عنه  –قال أبوبكر »: حٌث ٌقول –رضً هللا عنه  – أنس

أٌمن انطلق بنا إلى أم: لعمر هللا علٌه وسلم
160
 ى هللا علٌنه وسنلمصنلنزورهنا كمنا كنان رسنول هللا  

ى هللا علٌنه صنلٌنك؟ منا عنند هللا خٌنر لرسنول هللا منا ٌبك: ٌزورها، فلما انتهٌنا إلٌها بكت، فقناال لهنا

، ولكنن ى هللا علٌه وسنلمصلول هللا أن  ما عند هللا خٌر لرسأكون أعلم ال ما أبكً أن : ، فقالتوسلم

. «أبكً أن  الوحً قد انقطع من السماء فهٌجتهما على البكاء، فجعبل ٌبكٌان معها 
161
إن  مثل هذه  

دو خٌننرا محضننا علننى نفسننه نسننان، وتصننفو روحننه، وتزكننو نفسننه وٌؽننالمجننالس تقننوي إٌمننان اإل

 ".وأسرته ومجتمعه 
162
 

وان فً انتقاء أصحابه ألن  ذلك خٌر له فنً والصداقة، وال ٌتنسان أمر الصحبة إ ن  فبل ٌستهٌن      

دعو ء األخنبلق، فإن نه ال ٌنال تخالط سً ": -رحمه هللا  –قال الفضٌل بن عٌاض لذا و, دٌنه وحٌاته

".  إال  إلى شر  
163
 

                                                           
159
 .2628 ػ, فٟ اٌجش ِٚغٍُ. ثبة فٟ اٌؼطبس, اٌجخبسٞ فٟ اٌج١ٛع سٚاٖ 

160
 .وىي أم أسامة بن زيد بن حارثة ,حاضنة النيب صلى اهلل عليو و سلم يقال اشتها بركة روت عن النيب صلى اهلل عليو و سلم وعنها أنس بن مالكأم أدين  

ماتت يف خالفة  ,ى اهلل عليو و سلم مَتاثاتزوجها زيد بعد عبيد اضتبشي ىاجرت اعتجرتُت قال الواقدي كانت لعبد اظتلك بن عبد اظتطلب فصارت للنيب صل
 . 486ص , 12ج , هتذيب التهذيب: انظر. عثمان

161
 .2454ػ , سٚاٖ ِغٍُ فٟ فعبئً اٌصؾبثخ 
وزارة الشنبون اإلسنبلمٌة واألوقناؾ والندعوة , 238 -237ص , ناصر عبد هللا بنن ناصنر التركنً, الفساد الخلقً فً المجتمع 162

 . ه1422,  1ط, واإلرشاد

 .95نقبل من الفساد الخلقً فً المجتمع ص , 21ص , محمود مصطفً سلبً,ساوئ األخبلق ومذمومهام 163

 .الوعظ واإلرشاد :المطلب السادس
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ان، فإننه معنرض للخطناء والعصنٌ ؛مهما بلػ اإلنسان من العلم والعرفان، والتزم التقوى واإلٌمنان 

الداعٌنة إلنى الشنهوة وإتبناع الهنوى، وإمنا بإضنبلل  ةبة النفس البشنرٌلجهل أو نسٌان، و إما بؽل إما

 .إبلٌس وأنصاره بواسطة تزٌن المعاصً والذنوب والجهاد فً الدعوة إلٌها

ومن هنا تؤتً أهمٌة الوعظ فً سبٌل هللا تعالى، واإلرشناد إلنى التوبنة عنن الخطاٌنا والنزالت،      

 :س الثنابرة، وكنبح جمناع القلنوب الحنابرة، وتنظٌنؾ األرواح المخطبنة، قنال هللا تعنالىلتهدبة النفنو

رْ ) كِّ ذ  ى ف إ نَّ  و  ْكر  ْنف ع   الذِّ ن ٌن   ت  ْإم   .55سورة الذارٌات آٌة ( اْلم 

نوب ت الننذتمكننتخلنل النوهن ثناٌنناهم و, الوظٌفنة العظٌمننة بنٌن المننإمنٌنفننت هنذه ومتنى منا تخل     

ًِّ ولنذلك ٌقنول ,  لشنرور علنٌهمبٌنهم، وتحك مت ا ب ن نلَّى النَّ نه   هللاَّ   ص  ٌْ ل  نلَّم   ع  س  ي» :  و  الَّنذ  نً و  ْفس  ه   ن  ند   ٌ  ب 

نَّ  ؤْم ر  وؾ   ل ت  ْعر  نَّ  ب الم  نو  ْنه  ل ت  نن   و  نر   ع  ْنك  نَّ  أ وْ  اْلم  نك  ٌ وش  نث   أ نْ  هللاَّ   ل  ْبع  مْ  ٌ  ك  ٌْ ل ن ق اًبنا ع  ْننه   ع  نه   ث نمَّ  م  ون  ْدع   ف نبل   ت 

اب  ٌ سْ  مْ  ت ج  . « ل ك 
164
   

م عالٌننة، وقلننوب مخلصننة، ٌؽننذون اآلذان بآٌننات مننفننإذن ال بنند مننن دعنناة صننالحٌن ٌسننٌرون به     

فبنذلك  ,ٌم الجنة، وترهٌبنا منن عنذاب الننارالكتاب وهدي السنة، وٌخاطبون الضمابر ترؼٌبا فً نع

 .اإلحسان جد  السعً إلى جواهرٌؽلب اإلٌمان بوادر العصٌان، وٌ

 

 

 

 

                                                           
164
ػٓ ؽز٠فخ , 169اء فٟ ا٤ِش ثبٌّؼشٚف ػ غثبة ِب, ٚاٌزشِزٞ فٟ اٌفزٓ.  ثبة ا٤ِش ثبٌّؼشٚف, أخشعٗ أثٛ داٚد فٟ اٌّالؽُ 

 . 2161ٚصؾ١ؼ اٌغبِغ , ٚصؾؾٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌزشغ١ت , ا١ٌّبٟٔ

 .المحاسبة والتقوى :المطلب السابع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

64 

ٌنبؽننً أن ٌضننع الفننرد المسننلم المحاسننبة نصننب عٌنٌننه اسننتعدادا للسننإال وترقبننا لمننا بعننده مننن      

هننً ذلننك المٌننزان النندنٌوي الننذي ٌسننتخدمه المننرء المسننلم لتصننحٌح مسنناره،  :أهننوال، والمحاسننبة

 .وتعدٌل سلوكه، مستضٌبا فً ذلك بعهدي الكتاب والسنة

وهللا سبحانه  ,ن إلٌها إال  من وفقه هللا تعالىمع ذلك لم ٌفطإن  هذه الوسٌلة لفً ؼاٌة األهمٌة، و     

نا }: ٌنادي عباده المإمنٌن مطالبنا إٌناهم بنذلك، فٌقنول نا ٌ  ه  ٌُّ ٌن   أ  ن نوا الَّنذ  ق نوا آم  نرْ  هللاَّ   اتَّ ْنظ  ْلت  ْفنس   و  نا ن   م 

تْ  م  د   ق دَّ ق وا ل ؽ  اتَّ ب ٌر   هللاَّ   إ نَّ  هللاَّ   و  ا خ  ل ون   ب م  ْعم   .18:  الحشر { ت 

وتعد منزلة المحاسبة منن أفضنل المراتنب ألنهنا تحتناج إلنى مراقبنة دابمنة، ومجاهندة مسنتمرة      

ٌن  } : للنفس اإلنسانٌة، قال تعالى الَّذ  وا و  د  اه  ا ج  ه مْ  ف ٌن  نَّ  ٌ ْهد  ا ل ن  ل ن  نب  إ نَّ  س  نع   و  نن ٌن   هللاَّ  ل م   :العنكبنوت { اْلم ْحس 

ٌ نا أهمٌة هذا  –رضً هللا عنه  –طاب وهذا عمر بن الخ .69 حاسنبوا أنفسنهم  »: ألسلوباٌقول مب

قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسهم قبل أن توزن لكم، فإنه أهون فً الحسناب ؼندا أن تحاسنبوا أنفسنكم 

.«منكم خافٌة عرض األكبر، ٌومبذ تعرضون ال تخفىالٌوم، وتزٌنوا لل
165
 

ع وسنابل التربٌنة اإلٌمانٌنة، وهنً الرابطنة أو الحلقنة التنً هً عقند متفرقنات جمٌنثم إن  التقوى     

 .ٌنبؽً أن ٌحٌط بها العبد عند الهم  بؤي  من تلك الوسابل

ة، مثل العلم قبل العمل، وعدم معرفة المخلوقٌن بها       .والتقوى تشبه المحاسبة من جوانب عد 

لنٌن واآلخنرٌن، وهنذه       ٌ ة هللا إلنى األو  الوصنٌة العظٌمنة جامعنة لحقنوق هللا وتقوى هللا هنً وصن

 .وحقوق عباده

أنهننا كلمننة جامعننة لفعننل : وهننناك عبننارات مختلفننة مننن السننلؾ فننً تعرٌننؾ التقننوى، وحقٌقتهننا     

 .الطاعات وترك المعاصً، الكبٌر منها والصؽٌر والجلٌل والحقٌر

دون ضننؽوط وهننً فننً جملتهننا تكتنننؾ النفننوس المإمنننة مننن الننداخل بحٌننث ٌنبننع الخٌننر منهننا     

.إكراه خارجٌة، وتنفر من الشر ببل قسر وال
166
 

                                                           
165
 .غال , ث١شٚد,داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ , 52ص  1ط , اثٓ ٔؼ١ُ ا٤صجٙبٟٔ, ثمبد ا٤صف١بءػؽ١ٍخ ا١ٌٚ٤بء ٚ 
 
 .84 - 81ص , هاشم علً األهدل/  للدكتور, انظر التربٌة الذاتٌة166
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الهداٌنة الحقنة والثبنات علننى الندٌن ال ٌننال بمجنرد الجهنند، وال ٌحصنل بالسنلوك وحنده، بننل إن       

، ولنذلك كنان لزامنا علنى كنل بإعاننة وتوفٌنق مننه سنبحانه العبد ال ٌستطٌع الوصنول إلنى خالقنه إال

ناك   } :ول هللا تعنالىمسلم أن ٌردد فنً جمٌنع صنلواته قن ٌَّ ْعب ند   إ  ناك   ن  ٌَّ إ  ٌن   و  ع  ْسنت  ا( 5) ن  ن  اط   اْهند  نر   الصِّ

ق ٌم   ْست   .5،6:  الفاتحة { (6) اْلم 

ً  علنى الجنواد الكنرٌم، وسنلك الطرٌنق، وجند   تامنة بمالنك الملنك، وتوكنل   فإذا كانت له ثقنة         كلن

فٌمنا ٌروٌنه  ى هللا علٌنه وسنلمصنلقنال الرسنول  العزٌز الحمٌد، فقد ستقبلهللوصول؛ أتاه التٌسٌر وا

وجل   ً  ذراعنا تقربنت  »: عن رب ه عز  ً  شنبرا تقربنت إلٌنه ذراعنا، وإذا تقنرب إلن إذا تقرب العبد إلن

 .« منه باعا، وإن أتانً ٌمشً أتٌته هرولة
167
 

، وعون إلهً فً كل أموره، لذلك فهو بالفطرة       ٌبسنط فاإلنسان فً حاجة دابمة إلى مدد علوي 

: وفنً ذالنك ٌقنول ابنن القنٌم كفٌه بالدعاء كلما داهمه خطب، أو ألمت به نازلة وضناقت بنه السنبل،

ك مْ » سلم  و علٌه هللا صلى بعد قوله آم ر  وا أ نْ  و  ْذك ر  ل   ف إ نَّ  هللاَّ   ت  ث  ل ك   م  ل   ذ  ث  م  نل   ك  ج  ج   ر  نر  وُّ  خ  ند   ف نً الع 

ه   ر  ث 
اًعا أ  ر  تَّى س  ا ح  ٌن   ح ْصن   ل ىع   أ ت ى إ ذ  ص  ز   ح  نؤ ْحر  نه   ف  ْفس  نْنه مْ  ن  ل ك   ، م  نذ  ْبند   ك  ز   ال   الع  نه   ٌ ْحنر  ْفس  نن   ن   م 

ان   ط  ٌْ ْكر   إ الَّ  الشَّ «ب ذ 
168
 ال أن بالعبند حقٌقنا لكنان الواحندة الخصنلة هنذه إال النذكر فنً ٌكن لم فلو"   

 وال بالنذكر إال عندوه من نفسه ٌحرز ال فإنه بذكره لهجا ٌزال ال وأن تعالى هللا ذكر من لسانه ٌفتر

."  وافترسه علٌه وثب ؼفل فإذا ٌرصده فهو الؽفلة باب من إال العدو علٌه ٌدخل
169
 

الصنلة وقد أرشد هللا تعالى فً آٌات كثٌنرة إلنى الندعاء واالجتهناد فٌنه السنتمرار القنرب منن هللا و 

ا}  :قال تعالى ,معه إ ذ  ؤ ل ك   و  ي س  اد  ب  نًِّ ع  إ نِّ  ع  ٌب   ًف  ج ٌنب   ق ر 
ة   أ  ْعنو  اع   د  ا الندَّ نان   إ ذ  ع  ج ٌب وا د  ْسنت   ٌ ْل  ل نً ف 

ن وا ٌ ْإم  ْل لَّه مْ  ب ً و  ون   ل ع  ْرش د    .186:  البقرة{  ٌ 

                                                           
167
 .ِٚغٍُ فٟ اٌزوش. 7413ػ, ثبة لٌٛٗ رؼبٌٝ ٠ٚؾزسوُ هللا ٔفغٗ, سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اٌزٛؽ١ذ 

 فنً األشنعري الحنارث بنن الحنارث عنن الحناكم وصنححه والنسنابً الترمنذي خنرجوأ: " البناري فنتح فنً حجر ابنظ قال الحاف 168

 .( 1724)  الجامع صحٌحوصححه األلبانً فً . الحدٌث..." هللا تذكروا نأ فآمركم وفٌه طوٌل حدٌث

 (56/  1) - الصٌب الوابل 169

 .االستعانة باهلل تعالى، ودعوته: المطلب الثامن
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هللا علٌه وسلم فً أحادٌث كثٌرة على االعتناء بالدعاء والثبنات  ىصلوكذلك فقد حث الرسول      

نْ علٌه، ف ان   ع  ْلم  ول   ق ال   ق ال   س  س  مْ  إ نَّ »  -وسلم علٌه هللا صلى- هللاَّ   ر  ك  بَّ ك   ر  نار  ب  نال ى ت  ع  ت  ٌ نى   و  ٌم   ح  نر   ك 

ٌ ى ْح ْست  نْ  ٌ  ه   م  ْبد  ا ع  ف ع   إ ذ  ه   ر  ٌْ د  ه   ٌ  ٌْ ا أ نْ  إ ل  م  ه  دَّ ر  ْفًرا ٌ  .« ص 
170
 

ن الصلة بٌن المإمن وخالقنه، وتمتنٌنفالدعاء هو توثٌق       ه، وهنو حالنة للعبلقنة بنٌن اإلنسنان ورب 

 ,قلنب، فنبل ٌنبنت فٌنه إال  صنالحامن حناالت الوجنه ولنون منن ألنوان الوصنال، وتصنلح بنه تربٌنة ال

ه للدعاء إذن توفٌق من هللا تعالى وسبٌل للوصول إلٌه، وطرٌقة للقرب منه  .فالتوج 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170
 (.1753)ٚصؾؾٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌغبِغ سلُ (. 3556)ػ , 115ثبة ٚ اٌزشِزٞ (. 1488)ػ ,فٟ اٌذػبء, سٚاٖ أثٛ داٚد 

ة اإلسالم:الفصل الثانً ٌّ  ٌةآثار الترب
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 :تمييد
أسبقٌتها وصدارتها  هفظهر لنا من خبلل عن التربٌة اإلسبلمٌة، فً الفصل األول ثتلقد تحد      

ه من أسس بما تفرد ب قت جمٌع النظرٌات السابدة فً هذا الزمن،فإن ها فا ؛الحساس هذا المجالفً 

 

 

 :وفيو تمييد وثالثة مباحث

 :المبحث األول

 .آثار التربية اإليمانية في الفرد

 :المبحث الثاني  

 .آثار التربية اإليمانية في المجتمع  

 :المبحث الثالث  

 .نماذج إيمانية من تاريخ المسلمين 
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ٌ ة الثمٌنة  ومصادر صافٌة وثٌقة، ،سلٌمة واضحة وأهداؾ متٌنة، ثم  تكل منا عن العقٌدة اإلسبلم

ٌ ةماتها الرس  ب ان ٌ ة، ب  هذه التربٌة وأهمٌت ها فً صبلح  بمنزلة وبعد ذلك مررنا وأماراتها اإلنسان

الطرق المعٌنة على تحصٌلها والعٌش معها الضوء على  وأخٌرا ألقٌت الحٌاة الدنٌوٌة واألخروٌة،

 .دابما وأبدا

ذه التربٌة المقتطفة عندما تحقق هوالثمار, وهذا كله ٌقودنا إلى البحث عن النتابج المنتظرة     

 . لدى الفرد والجماعة

ٌ بة نافعة،إن  للت      تمنح الفرد مكاسب ضخمة وأرباحا  ،مجزٌة سابؽة ربٌة اإلٌمانٌة آثار ط

وأثمرت ثمارا ٌانعة  والدول والمجتمعات، إن حصلت أث رت فً الفرد والجماعات،هً و...وفٌرة

ٌ ة،  ...وآتت أكلها فً الدنٌا واآلخرة شه

ا باطنة تتمث ل فً آثار, ب المادي  ثم  فً مٌدان الكس, عالم القٌم والفضابل واألخبلق آثار فً     

ٌ ة تتمث ل فً المال والثروةأثارا ما, هرة تتمث ل فً السلوك واألخبلقآثارا ظا, الروح والقلب  ...د

تم د وق ،ـ إن شاء هللا ـ أبرز تلك اآلثار وأهم ها على معا أن نقؾ حاولوفً هذا الفصل أ     

 :مباحث ثبلثة  تقسٌم تلك فً

 

 

 
 .آثار التربية اإليمانية على الفرد :المبحث األّول

 .ية اإليمانية في المجتمعآثار الترب: المبحث الثاني  

 .نماذج إيمانية من تاريخ المسلمين: المبحث الثالث
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 :وفٌه أربعة مطالب                        

 

وتضًء فً قلبه  وتثبتها فً روحه ،التربٌة اإلٌمانٌة فً نفس المرءتتركها  التًوهً اآلثار     

 .فتكون حٌاة سعٌدة هانبة مثمرة, حٌاته كل هاثم ٌنتقل هذا النور إلى , بنور مشرق بدٌع

ٌ رت عقول المفك رٌن وأنوتلك السعادة       ذت جهود العاملٌن وأفلست أموال األؼنٌاء فهً التً ح

وٌنشدها الرجل والمرأة لٌل , صؽٌرهً التً ٌؽدو لها وٌروح الكبٌر وال, وسبب ت بكاء الفقراء

 !من بحث عنها أؼلب وما رآها ، ما وجدها جل  من طلبها،ولكن لؤلسؾ! ولكن...نهار

وال نٌل المنفعة وال فً  وكثرة الولد، الجاه، ادة لٌست فً وفرة المال وال سطورةإن  السع"         

 .وما أن ترد  الودابعٌوال بد     لون إال  ودابعل واألهوما الما:قال لبٌد...العلم التجرٌبً

 ،ؤنٌنةوطم صفاء النفس،,ٌشعر به اإلنسان بٌن جوانحه, عادة شًء معنوي  ال ٌرى بالعٌنالس     

  .171" ...وال ٌستورد من خارجه السعادة شًء من داخل اإلنسان،,وراحة ضمٌر قلب وانشراح

 اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخرة ٌجلب لصاحبه أمورا هً أساس السعادة فً الدنٌا واآلخرة، إن       

ملك فً ٌده و ابٌع الفرح والسرور،ألن ه استقر  فً قلبه ٌن ،اإلنسان المإمن هو اإلنسان السعٌدف

  -:ما ٌؤتً  ومن أهم ما ٌجلبه اإلٌمان لصاحبه .مفاتٌح الفوز والفبلح

 :السكٌنة واألمن:أوال    

ٌ م ـ رحمه هللا ـ فً مدارج السالكٌن      والوقار وأصل السكٌنة هً الطمؤنٌنة  ": قال ابن الق

له هللا فً قلب ة المخاوؾ والسكون الذي ٌنز  فبل ٌنزعج بعد ذلك لما  عبده عند اضطرا به من شد 

ة الٌقٌن والثبات  ٌرد علٌه،  . "وٌوجب له زٌادة اإلٌمان وقو 
172
 

و  : )قال تعالى      ي ه  ل   الَّذ  ة   أ نز  ٌن  ك  ن ٌن   ق ل وب   ف ً السَّ ْإم  وا اْلم  اد  ْزد   ٌ اًنا ل  م  ع   إٌ  ْم  مَّ ان ه  م  سورة الفتح ( إٌ 

 .4ءاٌة 

ٌن  : )وقال سبحانه      ل مْ  ن واْ آم   الَّذ  واْ  و  ْلب س  ه م ٌ  ان  م  ْلم   إٌ 
م األ ْمن   ل ه م   أ ْول ب ك   ب ظ  ه  ون   و  د  ْهت  سورة األنعام ( مُّ

 .82ءاٌة 

دوه وهذه اآلٌة وردت فً سٌاق       فوه وهد  ا خو  ة النبً إبراهٌم ـ علٌه السبلم ـ مع قومه لم  قص 

ٌ ة حصل لهم األمن  نأن  الذٌ ": بٌن لهمف وبؤصنامهم، ة الفطر المطلق هم المستجمعون لكمال القو 

ٌ ة ة العلم    173.  "وهو وضع األشٌاء فً موضعها  وسنامه اإلٌمان،لكمال القو 
                                                           

171
 .2117َ٘ـ 1428, 6غ , اٌمب٘شح, ِىزجخ ٚ٘جخ, ٠78ٛعف اٌمشظبٚٞ ص / د, اإل٠ّبْ ٚاٌؾ١بح 
172
 .2114َ٘ـ1424, 1غ , اٌمب٘شح, ِىزجخ اٌصفب, 218ص , اثٓ اٌم١ُّ اٌغٛص٠خ, ِذاس اٌغبٌى١ٓ ث١ٓ ِٕبصي إ٠ّبن رؼجذ ٚإ٠ّبن ٔغزؼ١ٓ  

 .الفرد آثار التربٌة اإلٌمانٌة فً:ألّولالمبحث ا

ة:لالمطلب األو ٌّ  اآلثار النفس
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 :الرضا والٌقٌن:ثانٌا    

ضا هو ، وإنماولٌس معنى الرضا االستسبلم لؤلوضاع والتقاعد عن العمل      سرور القلب  :"الر 

 174." ً أي  حكم كانارتفاع الجزع ف ، أوبمر  القضاء

 واآلخرة والجزاء باهلل وٌقٌنهوٌطمبن إلى ٌومه وحاضره،  فالمإمن ٌرضى عن نفسه ورب ه، "      

فالساخط إنسان دابم الحزن دابم , م  والحزن مرتبط بالسخط والشك  فالؽ, ٌطمبن إلى ؼده ومستقبله

ٌ ق الصدر، الكآبة، ٌ ق الحٌاة، ض ٌ ق ض ٌ ؾ !ض ٌ ق من كل  شًء !ض على سعتها ـ  كؤن  الدنٌا ـ ض

ولهذا قال هللا لرسول صلى هللا  وقد ٌعتر به الحزن، والمإمن قد تصٌبه كآبة، ,فً عٌنه سم  الخٌاط

ن حزن لنفسه وإ ولكن حزن المإمن لؽٌره،أكثر من حزنه لنفسه،(...وال تحزن علٌهم:)علٌه وسلم

شع كؽمام الصٌؾ سرعان ما ٌنق موقوتوإن حزن لدنٌاه فهو حزن عارض , فاآلخرة قبل دنٌاه

" . علٌه رٌح اإلٌمان
175
 

 :الثبات فً الشدائد:ثالثا    

ال تدوم لذابذها وال تبقى  مخلوطة بالنكبات، محفوفة بالشدابد مصحوبة بالمكاره الحٌاة     

اتها، ومن أرادها تنك رت له ومن وطن إلٌها  من قصدها أعرضت عنه، ي مواطنٌها،وال تإو مسر 

ٌ ب األمل، ,وتبطل العمل مرض البدن،ت  أزعجته  "  :وقد قٌل وتفنً المال، وتقتل الحبٌب، وتخ

 ." دوام الحال من المحال

ات وأحــزان مـان مسـر  عـــــة    وللز   فجابع الدهر ألوان منو 

. وال ٌدوم على حال لها شان     وهذه الدار ال تبقى على أحد      
176
 

اخ   ل ق دْ : )قال تعالى          ان   ل ْقن  د   ف ً اإل نس  ب  ٌ د قطب .4ورة البلد س (ك  فً مكابدة ومشق ة  " :قال س

" ...وجهد وكد  وكفاح وكدح
177
. 

فكل  ما فٌها  وما قدر هللا تعالى فٌها البقاء ألحد، ،ألن حٌاة الدنٌا لٌست دار استقراوذلك      

لُّ ) ٌزول وٌفنى نْ  ك  ا م  ه  ٌْ ل  ْبق ى ع   ٌ ،و  ْجه   ف ان  بِّك   و  و ر  بلل   ذ  ام   اْلج  اإل ْكر   .7سورة الرحمن ( و 

                                                                                                                                                                                                 
173
ٟ ا١ٌٕغبثٛسٞ, رفغ١ش غشائت ٚسغبئت اٌفشلبْ  ّّ  .119ص 3ط, ٌٍم
174
 .2113ص 6ٔعشح إٌؼ١ُ ط 
 .116ص, اإل٠ّبْ ٚاٌؾ١بح 175

 رندة مدينة يف أيامو معظم قضى ناقد شاعر أديب ,الرندي شريف بن صاحل بن يزيد بن صاحل,م 1285 - 1204/  ىـ 684 - 601,الرندي البقاء أبو 176
 1ج ,الشعر العربً على مر العصور جمٌع دواوٌن .جوابزهم وٌنال وٌمدحهم علٌهم ٌفد وكان .غرناطة يف( األزتر ابن) نصر بٍت ببالط واتصل

 .اظتكتبة الشاملة.166ص 
177
 . غ داس اٌششٚق, 3919ص  6ط , فٟ ظالي اٌمشآْ 
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مرهون لكل  شر   ،أن اإلنسان محروم فٌها من كل  خٌرأو  وال ٌعنً ذلك أنها عذاب بحت،     

ل ق  )إن  هللا  بل، ْوت   خ  اة   اْلم   ٌ اْلح  مْ  و  ك  ْبل و   ٌ مْ  ل  ك  ٌُّ ن   أ  بلً  أ ْحس  م   .2سورة الملك ( ع 

وال  فإن ه كذلك ال ترهبه مصاببها، كما ال تلهٌه متاع الدنٌا، بلقاءه، موقنوال والمإمن باهلل     

وبعد ما علم أن   ( أعد  للمإمنٌن أجرا عظٌما) أن  هللا كل  شًء ٌهون بعدما علم  تزعجه ببلٌاها،

 المصابب تطه ر قلبه وتزك ى نفسه وتذك ره بخالقه وتربطه بإٌمانه قال رسول هللا صلى هللا علٌه

( ٌشاكها الشوكة حتى عنه بها هللا كفر إال المسلم تصٌب مصٌبة من ما) : وسلم
178
.       

قال أفبلطون     
179
ٌفسد من  والترؾ الشدابد تصلح من النفس بمقدار ما تفسد من العٌش،"  :

." النفس بمقدار ما ٌصلح من العٌش
180
  

 ال ٌعلمها إال هللا رب  العالمٌن، لؽة وأسرار مستورةالمشاكل إذن تحوي حكما بافالمصابب و     

ل ب نْ : )قال تعالى فً سورة هود فهً تصلح حٌاة الناس بحسب إٌمانهم، ا و  ْقن  ان   أ ذ  ا اإل ْنس  نَّ ةً  م  ْحم   ر 

ْنه   ث مَّ  ا م  اه  ْعن  ز  ه   ن  ب وس   إ نَّ  ٌ ل ب نْ  ل  ،و  ف ور  اه   ك  ْقن  اء أ ذ  ْعم  ْعد   ن  اء ب  رَّ ْته   ض  سَّ ق ول نَّ  م   ٌ ب   ل  ه  ات   ذ  ب  ٌِّ نًِّ السَّ ه   ع   إ نَّ

ح   ،إ الَّ  ل ف ر  ور  ٌن   ف خ  واْ  الَّذ  ر  ب  ل واْ  ص  م  ع  ات   و  ال ح  ة   ل ه م أ ْول ب ك   الصَّ ْؽف ر  أ ْجر   مَّ ب ٌر   و   .9111111آٌة  (ك 

 رحم من إال الذمٌمة الصفات من فٌه وما اإلنسان عن ٌخبر هللا تعالى " :قال الحافظ ابن كثٌر     

 بالنسبة الخٌر من قنوطالو الٌؤس له حصل نعمة بعد شدة أصابته إذا أنه المإمنٌن عباده من هللا

  .فرجاً  ذلك بعد ٌرج ولم خٌراً  ٌر لم كؤنه الحال لماضًا وجحود وكفر المستقبل إلى

ق ول نَّ } نقمة بعد نعمة أصابته إن وهكذا       ٌ ب   ل  ه  ات   ذ  ب  ٌِّ نًِّ السَّ  هذا بعد ٌنالنً ما: لٌقو أي{ ع 

ه  } سوء وال ضٌم ح   إ نَّ ور   ل ف ر  ٌن   إ الَّ : )ؼٌره،قال تعالى على فخور بطر ٌده فً بما فرح أي{ ف خ   الَّذ 

واْ  ر  ب  ل واْ  ص  م  ع  ات   و  ال ح  ة   ل ه م أ ْول ب ك   الصَّ ْؽف ر  أ ْجر   مَّ ب ٌر   و  " . ك 
181
 

 

وهو الذي استعد  به لقبول العلوم  به سابر البهابم، الوصؾ الذي ٌفارق اإلنسان ": والعقل هو     

ٌ ة،   182". حقٌقة الفكرٌةوتدبٌر الصناعات ال الفطر

ٌ زه عن سابر       ولقد امتن هللا ـ عز وجل ـ على اإلنسان بؤن منحه نعمة العقل الذي ٌم

و   ق لْ : )الحٌوانات فقال ي ه  مْ  الَّذ  ؤ ك  ل   أ نش  ع  ج  م   و  ْمع   ل ك  ا السَّ ار  و  ة   أل ْبص  األ ْفب د  بلً  و  ا ق لٌ  ون   مَّ ْشك ر  سورة ( ت 

 .23 الملك

                                                           
178
 .2572ِٚغٍُ ػ , فٟ وزبة اٌّشظٝ سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٓ ؽذ٠ش ػبئشخ 
179
 :ِٓ ِؤٌفبرٗ( ا٤وبد١ّ٠خ)َ،ِذسعخ .ق١٘387ش فالعفخ اإلغش٠م١خ وبْ ر١ٍّز عمشاغ ِٚؼٍُّ أسعطٛ،أعظ ػبَ أفالغْٛ ِٓ ِشب 
 .    1989َاٌّغٍظ اٌٛغٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة ـ اٌى٠ٛذ :أظش(. ٚاٌششائغ, ٚاٌّؾبٚساد, اٌغّٙٛس٠خ)

180
 .2115َ٘ـ  1426,  6غ , اٌش٠بض, ىبِْىزجخ اٌؼج١, 54ص , ٌٍذوزٛس ػبئط اٌمشٟٔ, ٔمال ِٓ وزبة ال رؾضْ 

181
 .1151ص 2ط, رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ 
182
 .2114َ, 1غ , اٌمب٘شح, داس ا٢فبق اٌؼشث١خ, 116ص 1ط, ٤ثٟ ؽبِذ اٌغضاٌٟ, إؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ 

ة:المطلب الثانً ٌّ  اآلثار العقل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ً ولٌس ثم ة عقٌدة تقوم على احترام وتكرٌم العقل اإلنسانً واالعتزار به واالعتماد علٌه ف     

 .فهم النصوص كالعقٌدة اإلسبلمٌة

الذي خلقه هللا  لٌإدي دوره وتستشٌره بل إن  العقٌدة اإلسبلمٌة تدعو العقل إلى تشؽٌل طاقاته،     

بذلك على أن  الدعوة إلى اإلٌمان قامت على  لةمدل   وٌنظر وٌتؤمل، ،رلٌتدب ر ولٌتفك   ههب  من أجله وتن

 .اإلقناع العقلً

ات فً السٌاق وٌبدو هذا واضحا       رت عشرات المر  فً آٌات كثٌرة من كتاب هللا الكرٌم تكر 

ورفع من شؤنه من خبلل توجٌهه إلى النظر والتفكٌر  ى العقل،مدح هللا من خبللها مسم   القرآنً،

ل ك  : )مثل قوله سبحانه والتدبٌر والت ؤم ل، ذ  ٌ ً ك  ْوت ى هللاَّ   ٌ ْح مْ  اْلم  ٌك  ٌ ر  ات ه   و   ٌ مْ  آ لَّك  ْعق ل ون   ل ع  سورة  (ت 

ا): وقوله .73 البقرة اه   إ نَّ ْلن  ا ق ْرآًنا أ نز  ً ٌ ب  ر  مْ  ع  لَّك   .2سورة ٌوسؾ ( ْعق ل ون  ت   لَّع 

 :وتتجل ى حماٌة اإلسبلم للعقل فً     

 .االستداللوحسن  توجٌهه إلى التفكٌر المنطقً، (1

ل وظٌفتهما ٌوعن كل   تحرٌم المسكرات والمخدرات، (2 به أو ٌعط   .ضر 

 .وبذله فً الخٌر فرضٌة تعلم العلم النافع، (3

 .رب والضؽط ونحو ذلكوقاٌته من االعتداء كالض (4

د له حدودا وفإن  اع هذا الرفع والتكرٌم والحماٌة مو      ص له مجاالت خص  لشارع الحكٌم قد حد 

ٌ ون ـ كافٌا فلٌس العقل وحده ـ كما ٌع .ال ٌنبؽً تجاوزها لمعرفة جمٌع الحقابق وال أساسا تبرالماد

ٌ ة ٌ ة والدنٌو ٌ ا لجلب كافة المصالح الدٌن  .أول

ٌ ة بل إن ه ٌحتاج إلى رقاب تامة و      ال  )افٌة شنصوص سماو ْقؾ   و  ا ت  س   م  ٌْ ْلم   ب ه   ل ك   ل  ْمع   إ نَّ  ع   السَّ

ر   اْلب ص  اد   و  اْلف إ  لُّ  و  ان   أ ولب ك   ك  ْنه   ك  والً  ع  ْسإ   .36 سورة اإلسراء( م 

 - العشرٌن القرن: فٌه نعٌش الذي القرن هذا فً"  ما وصل إلٌه العقل البشري فإن وإال       

 ناطحات فٌه بنٌت الذي القرن قلوب، لعظمته وتخشع أسماع، لذكره تطرب لذيا - المنصرم

ت السحاب، بِّد   الشرق، فً األرض أقصى ساكن أصبح حتى الواسعات، البرٌة الطرق فٌه وع 

 بٌن ما ساعات فً تقطع التً الطابرات فٌه وصنعت الؽرب، فً أقصاها إلى بسٌارته ٌسافر

 والؽواصات، والحربٌة المدنٌة الضخمة، بالسفن المحٌطات ارالبح وامتؤلت والمؽرب، المشرق

 القمر وجه على اإلنسان أقدام وطبت وقد محطات، للمسافرٌن السماء، كواكب بعض وأصبحت

 !الجمٌبلت الؽٌد به تشبه كانت الذي
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 لبحث ومحبل المفكرٌن، لتفكٌر هدفا كان إال الكون هذا فً محسوس شًء من ما وهكذا    

 مدنٌا منه لبلستفادة وٌخضعوه أسراره، أعماق فً وٌؽوصوا فوابده، لٌكتشفوا ،الباحثٌن

 .وعسكرٌا

 والمعنوٌة، الحسٌة الفوضى فٌها تنتشر ونكد، شقاء حٌاة زالت ال كله، ذلك مع الحٌاة ولكن   

 صؽرت -دولة وال شعبا تجد فبل والمرض، والفقر والجوع الخوؾ األرض سكان من كثٌرا وٌعم

 الدوابر، بها وتتربص العدة، علٌها لبلعتداء تعد أخرى، ودولة شعب اعتداء من آمنة -كبرت أم

 تتصاعد الجرابم لتجد إنك بل واإلجرام، والجور الظلم من الناس فٌها ٌؤمن دولة وال شعبا تجد وال

 ماإلجرا نسبة ارتفاع ذلك على ٌدل القوٌة، والصناعات العلمٌة االكتشافات فً الناس تقدم كلما

 ٌسندها ومن الشرطة أجهزة تضبطه لم من عدا - والمعتقبلت والسجون المحاكم فً والمجرمٌن

 الساعً ألمته المحب العالم األمٌن، المصلح الصالح لتجد إنك بل ال - األمن بؤجهزة ٌسمون ممن

 على المصلت المعتقبلت، فً المودع بالقٌود المكبل المجرم هو وسعادتها، مصالحها تحقٌق إلى

 بوصؾ أولى هم الذٌن الطؽاة، المتكبرٌن من القوة هللا آتاه من قبل من الموت سٌؾ رقبته

". والقتل  والنفً والمعتقبلت بالسجون وأحق المجرمٌن،
183
  

 :هو الذي ٌنعم بـفالمإمن ـ وحده ـ      

ز   مولج مولج اللٌل فً النهار و السماوات واألرض، اق الملك الجب ار ربـ معرفة الخالق الر 

بؽً وال ٌ ,ٌ ة فبل ٌروح ٌخترع خالقٌنٌعرفه بنصوص الوحٌٌن واآلٌات الكون النهار فً اللٌل،

ب  )معبودٌن من عند نفسه  ر  ث بلً  هللاَّ   ض  بلً  م  ج  اء ف ٌه   رَّ ك  ون   ش ر  س  اك  ش  ت  بلً  م  ج  ر  ل ًما و  ل   س  ج  لْ  لِّر   ه 

ان    ٌ و  ْست  ْمد   ٌ  ث بلً اْلح  َّ   م  لْ  هلل  مْ أ كْ  ب  ه  ر  ْعل م ون   ال ث      .29 سورة الزمر( ٌ 

 :إنه ٌعرؾ ـ معرفة سر  الوجود ودور اإلنسان فً الحٌاة،

 .رك همبلأن ه لم ٌخلق للبعث ولم ٌت

 علم بؤن  هللا جل  وعبل       لم ٌترك الخلق سدى وهمبلا

.هدوـــروباإللهٌـــــــــة ٌفــــ    بل خلق الخلق لٌعبدوه        
184
 

ْبت مْ أ ف  ) س  ا ح  م  مْ  أ نَّ اك  ل ْقن  ًثا خ  ب  مْ  ع  ك  أ نَّ ا و  ن  ٌْ ون   ال إ ل  ع  ال ى ، ت ْرج  ع  ل ك   هللاَّ   ف ت  قُّ  اْلم  و   إ الَّ  إ ل ه   ال اْلح  بُّ  ه   ر 

ْرش   ٌم   اْلع  ر   .116سورة المإمنون( اْلك 

، لبات اللٌل والنهارابب الدهر وتقمن ٌسند إلٌه حوادث الزمن وتؽٌرات الكون ومص ـ معرفة      

 .ٌعرؾ بؤن هذا الكون ٌسٌر على نظام الحكٌم وتدبٌر العلٌم الخبٌر 

                                                           
183
 .بٍِخاٌّىزجخ اٌش. ا٤٘ذي لبدسٞ ػجذهللا/ د, اإلعالِٟ اٌّغزّغ أِٓ فٟ اإلعال١ِخ اٌزشث١خ أصش 
184
 . 2113َٖ 1424غ  , اٌمب٘شح, داس ا٤صبس. 5ص , ٌٍؾبفع أؽّذ اٌؾىّٟ, صٛي إٌٝ ػٍُ ا٤صٛيعٍُ اٌٛ 
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ً الشَّْمس   ال   }فبل ٌرجع األحداث إلى الطبٌعة أو إلى خرافات جاهلٌلة       ؽ  ْنب  ا ٌ  ك   أ نْ  ل ه  ر   ت ْدر   اْلق م 

ال   ل   و  ٌْ اب ق   اللَّ ار   س  ه  ل   النَّ ك  ح   ف ل ك   ف ً و  ْسب      .41ٌس  {  ون  ٌ 

       ٌ ة بعد الموت ـ معرفة مسٌره بعد نهاٌة الحٌاة الدنٌا ، ال ٌشك فً أن هناك حٌاة أخرى أبد

فهو ٌعمل  ,عقوبة أو ؼفرانا وأنه سٌبعث وسٌحاسب وسٌجازى باإلحسان إحسانا وباإلساءة

ل ك   }:آلخرته وٌزهد فً دنٌاه قال هللا تعالى  ْعد  ذ  ْم ب  ك  مَّ إ نَّ
ت ون   ث  ٌِّ ث ون  ( 15)ل م  ة  ت ْبع  ام   ٌ ْوم  اْلق   ٌ ْم  ك  مَّ إ نَّ

 ث 

  .16ـ  15المإمنون { 

ـ وبمعرفته أنه محصور بشرٌعة هللا مراقب بعناٌة العزٌز العلٌم ، فنجا بذلك من الحرٌة      

ْحن  }المطلقة الحٌوانٌة ، وتخلص من الجراءة على محارم هللا تعالى  ن  ب   و  ه  إ ل   أ ْقر  نْ  ٌْ ْبل   م   ح 

ٌد   ر  ا }،  16ق { اْلو  م  ان   إ نَّ ن ٌن   ق ْول   ك  ْإم  ا اْلم  وا إ ذ  ع  ول ه   هللاَّ   إ ل ى د  س  ر  م   و  ْحك   ٌ ه مْ  ل  ن  ٌْ ق ول وا أ نْ  ب  ا ٌ  ْعن  م   س 

ا ْعن  أ ط  أ ول ب ك   و  م   و  ون   ه  ْفل ح   .51 النور{ اْلم 

 

ٌ نارتباط ٌرتبط التخلق بمكارم األخبلق     ع ت   ٌ استمرارٌة أدابها والتخلق  ا وثٌقا باإلٌمان ، و

 .بؤخبلق اإلسبلم بقوة اإلٌمان فً أحلك المواقؾ وأصعبها 

فكلما قوي اإلٌمان قوي التمسك بمكارم األخبلق واالستمرار علٌه ، وذلك أن اإلٌمان هو      

نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ، ولقد بٌن ذلك  تً تتؤسس علٌها التربٌة الشخصٌةالقوة العظٌمة ال

 ((أكمل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا  ))فً قوله 
185
فاإلٌمان القلبً االعتقادي تصدقه الجوارح  .

 .باألعمال واللسان باأللفاظ 

ْعب د   أ نْ  )) :اإلحسان عن وهذا ما عناه رسولنا صلى هللا علٌه وسلم حٌن قال     ؤ نَّك   هللاَّ   ت  اه ،ف   ك  ر   إ نْ ت 

ك نْ  ل مْ  اه   ت  ر  ه   ت  إ نَّ اك   ف  ر   اآلداب تراعى إنما أنك معناه"  :النووي وقال :قال الحافظ ابن حجر 186.((  ٌ 

 لم وإن عبادته فؤحسن ٌراك، دابما فهو تراه لكونك ال ٌراك لكونه وٌراك، تراه كنت إذا المذكورة

 من القدر وهذا :قال, ٌراك فإنه عبادةال إحسان على فاستمر تراه تكن لم فإن:الحدٌث فتقدٌر تره،

 الصدٌقٌن عمدة وهو المسلمٌن، قواعد من مهمة وقاعدة الدٌن، أصول من عظٌم أصل الحدٌث

 علٌه هللا صلى  أوتٌها التً الكلم جوامع من وهو الصالحٌن، ودأب العارفٌن وكنز السالكٌن وبؽٌة

 من بشًء التلبس من مانعا ذلك ونلٌك الصالحٌن، مجالسة إلى التحقٌق أهل ندب وقد  وسلم

" وعبلنٌته؟ سره فً علٌه مطلعا هللا ٌزال ال بمن فكٌؾ منهم، واستحٌاء لهم احتراما النقابص
187
  

                                                           
185
ٚؽغٕٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ , صؾ١ؼ ػٍٝ ششغ ِغٍُ: ، ٚاٌؾبوُ ٚلبي  11ٚاٌزشِزٞ فٟ اٌشظبع , 14سٚاٖ أثٛ داٚد فٟ اٌغٕخ  

  . 751اٌصؾ١ؾخ ثشلُ 
186
 .25ص ( اإلعال١ِخ فٟ أ٘ذاف اٌزشث١خ)  عجك رخش٠غٗ  

ال ب اب, 81ص 1ج,حجر البن الباري فتح 187 إ  ٌل س  ْبر  نْ  ج  ان ع  م  م اإْلٌ  اإْل ْسبل  لقد بحثت هذا الكبلم عن النووي فً شرح صحٌح  .و 

 ...فما وجدت, مسلم والمجموع ورٌاض الصالحٌن واالذكار

 اآلثار السلوكٌة: المطلب الثالث 
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واألخبلق دابرة بٌن األعمال واأللفاظ ؛ فالكرم والشجاعة من األعمال ، والكلمة الطٌبة من      

 .على قوة إٌمانه  األلفاظ ، فمن زادت أخبلقه وارتفعت فإن ذلك دلٌل

 .وتمنع التخلً عن الفضابل الخلقٌة  ,وقوة اإلٌمان تمنع ارتكاب المنكرات السلوكٌة     

 : وتتبن عبلقة العقٌدة باألخبلق من خبلل أمور منها      

 :ومن أمثلة ذلك . األخبلق الحمٌدة من ثمرات اإلٌمان  : األول     

ا}: اقتضاء اإلٌمان للعدل ، قال تعالى  (1 ا ٌ  ه  ٌُّ ٌن   أ  ن وا الَّذ  ون وا آم  ٌن   ك  ام  َّ   ق وَّ اء   هلل  د  { ب اْلق ْسط   ش ه 
 . 8المابدة 

ا ا}: اقتضاء اإلٌمان للصدق، قال هللا تعالى  (2 ه  ٌُّ ٌن   أ  ن وا الَّذ  ق وا آم  ون وا هللاَّ   اتَّ ك  ع   و  ق ٌن   م  اد  { الصَّ

  119المابدة 

اإلٌمان بضع وستون : )) هللا صلى هللا علٌه وسلم اقتضاء اإلٌمان الحٌاء ، قال رسول  (3

  188. (والحٌاء شعبة من اإلٌمان ... شعبة 

من كان ٌإمن باهلل والٌوم : )) اقتضاء اإلٌمان للكرم ، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (4

  189. ((اآلخر فلٌكرم ضٌفه 

ال تدخلوا الجنة حتى : )) قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,اقتضاء اإلٌمان للحب (5

أفشوا السبلم بٌنكم  كم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم؛تإمنوا وال تإمنوا حتى تحابوا أال أدل

)) .190   

عجبا ألمر المإمن )) ، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كراقتضاء اإلٌمان للصبر والش (6

ء شكر فكان خٌرا له إن أمره كله له خٌر ، ولٌس ذلك ألحد إال للمإمن إن أصابته سرا

 191. ((وإن أصابته ضراء صبر فكان خٌرا له 

 :ومن أمثلة ذلك  ,األخبلق السٌبة لئلٌمان الكامل  منافاة: الثانً

ا }منافاة السخرٌة واالستهزاء لئلٌمان ، قال هللا تعالى  (1 ا ٌ  ه  ٌُّ ٌن   أ  ن وا الَّذ  رْ  ال   آم  ْسخ  نْ  ق ْوم   ٌ   م 

ى ق ْوم   س  ون و أ نْ  ع  ك  ًرا اٌ  ٌْ ْنه مْ  خ  ال   م  اء   و  نْ  ن س  اء   م  ى ن س  س  ك نَّ  أ نْ  ع  ًرا ٌ  ٌْ ْنه نَّ  خ   .11الحجرات { م 

                                                           

(
188

ٚ اٌزشِزٞ فٟ . 14اٚد فٟ اٌغٕخ ػ ٚأثٛد. 35ِٚغٍُ فٟ اإل٠ّبْ ػ . 9ثبة أِٛس اإل٠ّبْ ػ , سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اإل٠ّبْ( 

  . 6اإل٠ّبْ ػ 
(

189
  .74ِٚغٍُ فٟ اإل٠ّبْ . 31اٌجخبسٞ فٟ ا٤دة  سٚاٖ (

(
190
  .93ػ ,سٚاٖ ِغٍُ  فٟ اإل٠ّبْ (

(
191
   .ؽّذ ، ٚاٌذاسِٟ فٟ اٌشلبق ، ٚأ 64ض٘ذ سٚاٖ ِغٍُ فٟ اٌ (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ا}منافاة سوء الظن والتجسس والؽٌبة لئلٌمان ، قال تعالى  (2 ا ٌ  ه  ٌُّ ٌن   أ  ن وا الَّذ  ن ب وا آم  ث ًٌرا اْجت   ك 

ن   نِّ  م  نِّ  ب ْعض   إ نَّ  الظَّ ال   إ ْثم   الظَّ سَّ  و  ج  وات  ال   س  ْؽت بْ  و  مْ  ٌ  ك  ْعًضا ب ْعض  ٌ ح بُّ  ب  مْ  أ  ك  د  ؤْك ل   أ نْ  أ ح   ٌ 

ًتا أ خ ٌه   ل ْحم   ٌْ وه   م  ْهت م  ر   .12الحجرات { ف ك 

آٌة  )): منافاة الكذب واإلخبلؾ والخٌانة لئلٌمان ، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (3

 192. ((ا ابتمن خان المنافق ثبلث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلؾ ، وإذ

من كان ٌإمن باهلل  )): منافاة إٌذاء الجار لئلٌمان ، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (4

 ((والٌوم اآلخر فبل ٌإذ جاره 
193
.  

فهذه اآلٌات الكرٌمات واألحادٌث الشرٌفة تدل على أن اإلٌمان ٌقتضً الخلق ، وٌنتفً     

 ؟اء اإلٌمان هو الكفرلمقصود بانتفبانتفاء الخلق ، ولكن هل ا

ال العقدي ، فإذا أخل  فً هذه األحادٌث النفاق العملً ال ؛ وإنما المقصود: الجواب 

 . المإمن باألخبلق فبل ٌعنً أنه خرج من اإلسبلم ولكنه مرتكب لمعصٌة 

       

ة اإلنسان ٌمثبلن حٌا, جزبٌن أساسٌٌن مهمٌنبواسطة  فً الفرد ٌمكن بٌان آثار اإلٌمان المادٌة    

        : هما, فً جانبه المعٌشً

  .ـ الجانب الصحً البدنً 2    .ـ الجانب الكسبً المالً 1              

ل فنظام الشارع فً كبل الجانبٌن نظام عادل حكٌم ، حٌث ٌقضً اإلنسان حاجته وٌنا     

 .لؽٌرظلم ل للنفس أو د  ع  بؽٌته بدون ت  

 :لًالجانب الكسبً الما :أوال    

فجعل من مقتضٌات اإلٌمان تحري الحبلل واجتناب الحرام فً حالة الكسب والعمل ، عن      

إن هللا طٌب ال ٌقبل إال  )) :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : أبً هرٌرة رضً هللا قال 

من  كلوا ٌا أٌها الرسل} : ، فقال تعالى مر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌنطٌبا ، وإن هللا أ

ثم ذكر الرجل ٌطٌل { ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما رزقناكم } وقال تعالى { الطٌبات 

السفر أشعث أؼبر ٌمد ٌدٌه إلى السماء ٌا رب ٌا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام 

.  ((وملبسه حرام وؼذي بالحرام فؤنر ٌستجاب له 
194
 

                                                           

(
192

  .59ّبْ ػ ِٚغٍُ فٟ اإل٠ .33ثبة ػالِخ إٌّبفك ػ, سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اإل٠ّبْ( 

(
193
  . 8185ِٚغبَ فٟ اإل٠ّبْ ػ  .ثبة إوشاَ اٌع١ف, سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ ا٤دة (

(
194
  .65ثبة , ِغٍُ فٟ اٌضوبح سٚاٖ (

 اآلثار المادٌة: المطلب الرابع 
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دما عبد ٌوم القٌامة من بٌن ٌدي ربه عز وجل ال تزول ق )) وعنه صلى هللا علٌه وسلم     

 .((حتى ٌسؤل عن ماله من اكتسبه وفٌم أنفقه 
195
 

كان لزاما على اإلنسان أن ٌعرؾ الحبلل والحرام وخاصة فً  ؛كان األمر كذلك ولما     

مصطفى مراد قال. مات مجال المعامبلت المالٌة لكثرة ما ٌقع فٌها من المحر
196
ٌجب : "  

ومسلمة أن ٌكون لهما معرفة تامة بما تصح به المعاملة ، وربما تفسد به سواء  على كل مسلم

فقد روي أن عمر رضً  ...أكانت هذه المعاملة بٌعا أو شراء أو شركة أو استعارة أو قرضا 

ال ٌبٌع فً سوقنا إال من  )) :هللا عنه كان ٌطوؾ بالسوق وٌضرب بعض التجار بالدرة وٌقول 

وقد أهمل كثٌر من المسلمٌن اآلن فقه : " إلى أن قال  ((لربا ، شاء أو أبى ٌفقه ، وإال أكل ا

ات والموبقات ، وهذه المعامبلت ألنهم انشؽلوا باألفبلم والمبارٌات ، والجري وراء الشهو

 ."خطؤ كبٌر  
197
  

 :الجانب الصحً البدنً :ثانٌا    

بصحة اإلنسان واالهتمام بها  وأما فً جانب بدن اإلنسان ، فلم ٌعتن دٌن وال شرٌعة     

اإلسبلم بسبلمة الجسم والمحافظة علٌه ، ولذا قرر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن  اهتمام  

 .((فإن لجسمك علٌك حقا )) : لبدن اإلنسان علٌه حقا ، فقال 
198
 

ب ه وسبلمته ، وأن سبوال شك أن التعالٌم اإلسبلمٌة قابمة على أساس حفظ الجسم ونمو       

وال تلقوا بؤٌدٌكم }: تحرٌم كثٌر من األمور هو أن فٌها ضررا على البدن ، وقد قال هللا تعالى 

فكل ما صدق علٌه أنه تهلكة فً الدٌن أو الدنٌا فهو : " قال الشوكانً  .195البقرة { إلى التهلكة 

وأخرج ابن جرٌر وابن أبً حاتم .داخل فً هذا ، وبه قال ابن جرٌر الطبري
199
ٌد بن عن ز 

أسلم
200
كان رجال ٌخرجون فً بعوث ٌبعثها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؽٌر نفقة : قال  

                                                           

(
195

 ( 946) اٌصؾ١ؾخ ثشلُ  ؽغٕٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ اٌغٍغٍخ. اٌزشِزٞ فٟ اٌم١بِخ ـ ثبة صفخ اٌم١بِخ  سٚاٖ( 

196
َ ثبٌغبئضح 2004فبص ػبَ. َ 1984ػبَ  رً اث١ترخشط ِٓ عبِؼخ , 1958َ/  4/  1فٟ  فٍغط١ٓث  إٌبصشح ِٓ ِٛا١ٌذ:  ِصطفٝ ِشاد 

رشن اٌذساعخ اٌغبِؼ١خ ٌشٙبدح اٌّبعغز١ش ٚأخشغ فٟ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٚاٌصؾفٟ،   .ث١ذ ث١شي ا٤ٌٚٝ ٌٍمصخ ِٓ و١ٍخ اٌزشث١خ ٚاػذاد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ

 .م2011/ 02/ 25بتاريخ  /http://ar.wikipedia.org/wiki :ِٓ ِٛلغ. َ ٤عجبة صؾ١خ 2003رمبػذ ػٓ اٌؼًّ ػبَ 

(
197

  2114َٖ 1425داس اٌفغش اٌمب٘شح غ اٌضب١ٔخ .  491ِٕٙبط اٌّؤِٓ ص (  

 
198
  .اٌجخبسٞ فٟ ا٤دة  سٚاٖ 

199
حافظ : عبد الرزتن بن ػتمد أيب حامت ابن إدريس بن اظتنذر التميمي الرازي، أبو ػتمد ( م 938 - 854= ىـ  327 - 240)ابن أيب حامت الرازي  

 . 324ص  3, األعالم: انظر. (التفسَت)و ( اصترح والتعديل )، منها لو تصانيف .للحديث، من كبارىم

. فقيو مفسر، من أىل اظتدينة  :العدوي العمري،موالىم، أبو أسامة أو أبو عبد اهلل زيد بن أسلم ,(م 753 - 000= ىـ  136 - 000)  زيد بن أسلم 200
ص   1شذرات الذىب ج :انظر .(التفسَت)ولو كتاب يف . ، لو حلقة يف اظتسجد النبويوكان ثقة، كثَت اضتديث .كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خالفتو

  .56ص  3ج , األعالمو  .188

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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م ، وال ٌلقوا بؤٌدٌههللا أن ٌستنفقوا مما رزقهم هللا، فؤمرهم ما ٌقطع الهم ، وإما كانوا عٌاال، فإ

 ."، والتهلكة أن تهلك رجال من الجوع والعطش ومن المشً إلى التهلكة
201
 

 : ن مسالك حفظ اإلسبلم لصحة المرء ما ٌؤتً وم     

  :األمر بالطهارة والنظافة   -1     

 والبقعة، والسواك ، الوضوء ، والؽسل ، وطهارة البدن والثوبالمسلم مؤمور ب     

 .ل التعبدٌةواالستنجاء ، ونحو ذلك عند القٌام ببعض األعما

وهو كذلك منهً عن قضاء الحاجة فً  ,افرنة ونتؾ اإلبط وتقلٌم األظومؤمور بحلق العا     

  .وحٌث ٌمرونأالمٌاه الراكدة ، وأمكنة جلوس الناس ، 

 .وتفرٌعات فقهٌة مبثوثة فً مواطنها  ,وفً ذلك آٌات وأحادٌث     

      :النهً عن أكل الخبابث  -2

اته التً تإدي إلى انهٌار الجسم والصحة ، وإلى تعطل المسلم عن أداء واجبوهً تلك      

 . تجاه ربه ونفسه وأمته 

حرمت علٌكم المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما أهل لؽٌر هللا به والمنخنقة } : قال هللا تعالى      

 .3المابدة { ...والموقوذة والمتردٌة والنطٌحة وما أكل السبع إال ما ذكٌتم 

 :ا وكٌفا ضبط األكل والنوم كم    -3

ى صحته وقدرته على اإلنسان ، ٌإثران تؤثٌرا مباشرا علالؽذاء والنوم ضرورتان لحٌاة      

فٌهما ٌإدي إلى نتابج مإذٌة ، فإن اإلفراط العمل والحركة، وبما أن الحٌاة ال تصح بدونها

ٌا بنً آدم خذوا زٌنتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه } : ، قال هللا تعالى كذلك

طعام االثنٌن كافً  )) :ال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وق31األعراؾ { ال ٌجب المسرفٌن 

.((الثالثة ، وطعام الثبلثة كافً األربعة 
202
  

{ وهو الذي جعل لكم اللٌل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا } : وقال هللا تعالى      

، وروى البراء بن عازب47الفرقان 
203
إذا أتٌت  )): أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال  

الحدٌث  ((...مضجعك فتوضؤ وضوءك للصبلة ثم اضطجع على الشق األٌمن 
204
  

                                                           
201

 َ  2118ٖ 1429، داس اٌٛفبء إٌّشٛسح ، غ اٌغبدعخ  351ـ  349/ 1فزؼ اٌمذ٠ش   

(
202

  .االص١ٕٓثبة غؼبَ اٌٛاؽذ ٠ىفٟ  ,سٚاٖ اٌجخبسٞ ( 
أسلم صغَتا  .يب من أصحاب الفتوحاقائد صح: ن اضتارث اطتزرجي، أبو عمارةالرباء بن عازب ب, (م 690 - 000=  ىـ 71 - 000) الرباء بن عازب 203

 .46ص  2ج , اإلعالم: انظر .مصعب ابن الزبَت تويف يف زمن وغزا مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ستس عشرة غزوة،
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وعن أبً أمامة     
205
مر النبً صلى هللا علٌه وسلم على رجل نابم فً : رضً هللا عنه قال  

.((قم أو اقعد فإنها نومة جهنمٌة  )): منبطح على وجهه فضربه برجله ، وقال  المسجد
206
 

 : واألمر بالتداوي ,مراض واألمرالتحذٌر من األ  -4

 قال رسول هللا ب اإلصابة  باألمراض المإدٌة السارٌة،ولقد حث القرآن والسنة على تجن        

وإذا بؤرض فؤنتم بها فبل  إذا سمعتم الطاعون بؤرض فبل تدخلوها، )): صلى هللا علٌه وسلم

.(تخرجوا منها
207
. ((سدفر من المجزوم فرارك من األ)) : وقال أٌضا  

208
 

(( . إذا شرب الكلب فً إناء أحدكم فلٌؽسله سبعا: ) وقال أٌضا     
209
  

، فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه بالتداوي فً أحادٌث كثٌرة كما أمر صلى هللا علٌه وسلم     

.(ل هللا داء إال أنزل له شفاء ما أنز: ) بً صلى هللا علٌه وسلم عن الن
210
 

فكرة تؤملٌة هادبة إلى هذه التشرٌعات الجلٌلة ٌتبٌن أنها تقرر و وبإلقاء نظرة خاطفة،     

وراحته  لئلنسان ما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه فً طلبه للرزق وفً كٌفٌة استهبلكه وتناوله له،

حتى ٌعٌش بعٌدا سالما من  ،وتإكد أن ٌحفظ المرء سبلمة بدنه من األوببة واألمراض،

 .األضرار المالٌة والبدنٌة

 

 

 

 

 :وفٌه تمهٌد خمسة مطالب                               

 :تمييد

                                                                                                                                                                                                 

(
204
   . 247ػ , ظٛءبة فعً ِٓ ثبد ػٍٝ اٌٛث, سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اٌغغً (

لو , صحايب، كان سيد أىل اليمامة :أبو أمامةذتامة بن أثال بن النعمان اليمامي، من بٍت حنيفة، , (م 633 - 000= ىـ  12 - 000) ذتامة بن أثال 205
وقتل . ، فقاتل اظترتدين من أىل البحرينثبت ىو على إسالمو، وضتق بالعالء بن اضتضرمي، يف رتع ؽتن ثبت معو( مسيلمة)وظتا ارتد أىل اليمامة يف فتنة . شعر

 . 100ص  2و األعالم ج .190ص  1ج , شذرات الذىب: انظر .بعيد ذلك
(

206
  .ثغٕذ ظؼ١ف  ,3725ػ , بة إٌٟٙ ػٓ االظطغبع ػٍٝ اٌٛعٗث ,اثٓ ِبعٗسٚاٖ  (

(
207
 .ثبة ِب ٠زوش فٟ غبػْٛ  ,سٚاٖ اٌجخبسٞ (

(
208

  .ثبة اٌّغضَٚ ,اٌجخبسٞسٚاٖ ( 
209
 (.172)خبسٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ثبة إرا ششة اٌىٍت اٌج سٚاٖ  
210
 (.5678)اٌجخبسٞ وزبة اٌطت  سٚاٖ 

 .آثار التربٌة اإلٌمانٌة فً المجتمع :حث الثانً المب

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

81 

أن اآلثار التربٌة اإلٌمانٌة فً المجتمع ال تنفك  كثٌرا عن آثار التربٌة اإلٌمانٌة فنً ٌمكن القول      

نا ربٌسا للمجتمع ألن الفرد ,الفرد  .ٌعتبر جزءا أساسٌا ومكو 

ننز أي مجتمننع مننن المج       ٌ ألزمنننة بننؤفراد مننن مننن ارٌة فننً العننالم فننً أي  زتمعننات البشننوإنمننا ٌتم

 .أو العكس , صالحٌن فً أنفسهم مصلحٌن لؽٌرهمفإما أن ٌكونوا  ,وطنه وأبناء دٌار

 ,أن ٌعٌش لنفسه وؼٌنره :جعل اإلسبلم مجمل العهد الذي ٌعطٌه المإمن هلل جبل وعبل "ولذلك      

 . اتوعلٌه واجب اوٌقر إقرارا نفسٌا بؤن له حقوق

حقوق بقدر ما ٌبذل من نفسه فً سبٌل معاشرٌه وجماعته العامنة، وعلٌنه واجبنات بقندر منا ٌعند  له

نفسه إعدادا ٌجعلها تعرؾ فً وضوح أنها لٌسنت وحندها فنً هنذه الحٌناة، وإن مشناركٌها فنً هنذه 

".الحٌاة لهم حقوق قبلها ٌتعٌن أداإها 
211
 

ظهنرت لننا مبلمنح مجتمعنه، وأشنرقت أمامننا  وإذا علمنا الفنرد النذي صننعته التربٌنة اإلٌمانٌنة     

ننة, وشنناملة ومسننتقبل حٌاتننه وجماعتننه بننالنهوض والصننبلح والنجنناح، إذا كانننت تربٌننة كاملننة   ٌ  و ح

الننة، وإال  فننؤي  نقننص فننً تربٌننة الفننرد  نننا ذلننك أم المجتمننع علم اإلٌمانٌننة سننوؾ ٌنقلننب سننلبا علننىفع 

 .جهلناه أو تجاهلناه

حاول فنً سؤو ,مرتبطة بعضها باألخرى  ,ةٌة فً المجتمع كثٌرة وواضحوآثار التربٌة اإلٌمان     

 :ترتٌب تلك وتفصٌلها بقدر اإلمكان فً خمسة مطالب   -إن شاء هللا -هذا المبحث 

 

 

 

، المخلصنٌن، ابنتبلؾ القلنوب والمشناعرإن  من أوضح تعالٌم اإلسبلم، وألنزم خنبلل المسنلمٌن      

أن مننن أهننم  أسننباب بقنناء الدولننة اإلسننبلمٌة وأبننرز أسننرار نجنناح  واتحنناد الؽاٌننات والمننناهج، كمننا

 .رسالتها، توحٌد الصفوؾ واجتماع الكلمة

                                                           
211
 .خ ١٘ٚخِىزج  244 – 243ِؾّذ اٌفمٟ  ص / د. اإلعالَ فٟ اٌؾ١بح اٌّغٍُ 

 اإلتحاد و األخوة: المطلب األول 
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المشناركة فنً الحٌناة  دٌث الشرٌفة التً تدعو المسلم علىوقد تضافرت اآلٌات الكرٌمة واألحا     

 .زاج بالمجتمع اإلسبلمًالجماعٌة واالمت

 .113{  ا بحبل هللا جمٌعا و ال تفرقواواعتصمو} : انقال هللا تعالً فً سورة آل عمر     

ً عننن الننناس، ونهنن ر باالعتصننام بكتنناب هللا وعهننده إلننىثننم أمنن " :قننال صنناحب التفسننٌر المنٌننر     

وحبنل هللا ,  علٌه وسلمطاعة هللا والرسول صل هللا التفرقة عنه أبدا، والتزام األلفة واالجتماع على

رجنه الترمنذيلقولنه صنل هللا علٌنه وسنلم فٌمنا أخ ,بنالقرآن  اإلٌمان والطاعنة والعمنلهو : 
212
 :« 

كثنرة  ه، وال تفنً ؼراببه، وال ٌخلنق علنىالقرآن حبل هللا المتٌن، ونوره المتٌن، ال تنقضً عجاعب

الرد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هدي إلنً صنراط 

". مستقٌم
213
 

ربنه جماعنة فنً أزمننة  عبدٌة التً هً أخص ما بنٌن العبندالشعابر الت تعالى جلوقد شرع هللا      

 .وأمكنة متحدة، مثل الصلوات المفروضة والجمع واألعٌاد والحج والصوم، والجهاد، وؼٌرها

منهج هللا، وٌنبثق من التقوى،  ٌمانٌة ذلك الرباط الذي ٌقوم علىكل ذلك تحت ظل األخوة اإل     

عتصام بحبل هللا، وهً صفة مبلزمة لئلٌمان وخصلة مرافقة للتقوى، إذ ال أخوة اال لىوٌرتكز ع

ا }: إٌمان بدون أخوة، قال هللا تعالى بدون إٌمان، وال م  ن ون   إ نَّ ْإم  ة   اْلم   11.214حجرات { إ ْخو 

المنننإمن للمنننإمن كالبنٌنننان المرصنننوص ٌشننند بعضنننه  »:  ى هللا علٌنننه وسنننلمصنننلقنننال رسنننول هللا 

.«بعضا
215
 

منن اإلٌمنان أن ٌحنب  »: أو بلفنظ  «ال ٌإمن أحندكم حتنى ٌحنب ألخٌنه منا ٌحنب لنفسنه  »: ولوٌق

«ب لنفسه ألخٌه ما ٌح
216
. 

                                                           
 ,ف كتاب اصتامعمصنّ  ,ذي، أبو عيسىزتد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الًتم (.م892 - 824ىـ، 279 - 209)التّـْرمِذي، أبوعيسى  212

كتابو الشهَت اصتامع؛ : ومن تصانيفو. صّنف الكثَت، تصنيف رجل عامل متقن. ىذا مع ورعو وزىده. كان ُيضرب بو اظتثل يف اضتفظ   .حافظ، علم، إمام، بارع
 .173ص  2ج , شذرات الذىب: انظر .العلل؛ الشمائل النبوية وغَتىا

213
 1991َ - 1411٘, 1داس اٌفىش  ث١شٚد غ,  28ص  4, 3ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ ط . د, اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش 

 
215
 2585ِٚغٍُ فٟ اٌجش ػ . 481اٌجخبسٞ فٟ اٌصالح ػ  سٚاٖ 
216
ْٓ  ثَبة, اٌجخبسٞ فٟ اإل٠ّبْ  ِِ  ِْ ب َّ ٠ ْْ  اإْلِ ِٗ  ٠ُِؾتَّ  أَ ب ٤َِِخ١ ِٗ  ٠ُِؾت   َِ  (.7) ٌَِْٕفِغ
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وأن , تمناعً منن مقتضنٌات اإلٌمنان الكامنلٌتبٌن من هذه اآلٌات واألحادٌث أن التضنامن االج     

  ٌ الضنعفاء وٌقنؾ  تفنت إلنىحنال المسناكٌن، ولنم ٌل إخواننه المسنلمٌن، ولنم ٌتفقند لق باال علنىمن لم 

بننٌن ربننه، فننإن إٌمانننه ال زال ادة والصننبلح ومهمننا أحسننن مننا بٌنننه وأنننه مهمننا بلننػ مننن العبننبجننانبهم 

 .إصبلح وتوثٌق وترمٌم وعقٌدته ما زالت علٌلة تحتاج إلى ناقصا،

انه -الٌوم -نحنو      ة ٌعانً أؼلب سك  بنة ا الفقر والجوع واألوببة واألمراض والجهل، بجانب فأم 

 !!مرها إال أعداإنا ثم ٌصبون علٌها أضرارهاث، ال ٌستد وال تحصىتملك ملٌارات ال تع

ألٌس هذا من مظاهر الضنعؾ اإلٌمنانً، ومصنداق ؼٌناب التربٌنة اإلٌمانٌنة علنً سناحة األمنة      

 !اإلسبلمٌة ؟

 

نز علٌهنا اإلسنبلم لتحقٌنق الحٌناةإن من أهم األسنس التنً      كافنل والتضنامن د التالكرٌمنة للفنر رك 

: اتحقنق التكافنل، ومنن بٌنهنن العطناء الندٌنً التنً منن خبللهنا ٌفؤوجد أشكاال عدٌندة من ,االجتماعً

سننند  والمطلنننوب أال ٌقتصنننر العطننناء علنننى.. .الزكننناة والصننندقة والوقنننؾ و الكفنننارات والننننذور 

 »:بنن الخطناب، قال عمنر اسٌة لئلنسان، بل لٌوصله أٌضا إلى حد  الكفاءة والؽنىاالحتٌاجات األس

.«إذا أعطٌتم فؤؼنوا
217
 

 . ً عمل مشروعات صؽٌرة ونحو ذلكوذلك إما عن طرٌق توفٌر فرص العمل أو المساعدة ف    

 :والتكافل االجتماعً ٌنقسم إلً قسمٌن كما ذكر العلماء      

 .والتكافل المعنوي -2 .التكافل المادي -1

التوجٌننه : مثننل  ولكننن تتضننمن أشننٌاء أخننرى، المننال فقننط قتصننر احتٌاجننات اإلنسننان علننىفننبل ت     

 .هٌناله الفرد إال من بنً جنس قة والتعلٌم وؼٌر هذا مما الواإلرشاد، والصد

الكننل  شننخص مهمننا تكننن مهنتننه وحالتننه، فعلننى هننذا المفهننوم مفننروض مننن كننل فالتكافننل علننى     

 .االجتماعٌة ولو بؤقل القلٌل تكبلمسإولٌة حل  المش
                                                           

217
ٚا٤صش أخشعٗ اثٓ أثٟ ش١جخ فٟ اٌّصٕف  .اٌؼشثٟ غ داس اٌىزبة, 141ص ,  عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّٛد, أصٛي اٌّغزّغ اإلعالِٟ 

 . ٚػجذ اٌشصاق فٟ ِصٕفٗ ثبة لغُ اٌّبي. ثبة ِب لبٌٛا فٟ اٌزوبح لذس ِب ٠ؼطٝ

 .التكافل والتضامن : المطلب الثانً 
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نٌوٌنة منهنا قنول التكافل االجتماعً فً كثٌر من اآلثار القرآنٌة واألحادٌنث الولقد ظهر مفهوم      

ن ون   }:  هللا تبارك وتعالى ْإم  اْلم  ات   و  ن  ْإم  اْلم  ه مْ  و  اء   ب ْعض   ٌ  .71التوبة { ب ْعض   أ ْول 

ل ى }: وقوله  ع  مْ  و  بِّه  ل ون   ر  كَّ و  ت  ٌن  ( 2) ٌ  ة   ٌ ق ٌم ون   الَّذ  بل  مَّ  الصَّ م  مْ  او  اه  ْقن  ز   .3 -2األنفال { ٌ ْنف ق ون   ر 

آخً واإلٌثنار منن أجنل تنال السنة كثٌر من األحادٌث التنً تحنث المسنلمٌن علنى كما وردت فً     

ثبلث منن كنن فٌنه  »: فٌما رواه عنه أنس بن مالك  ى هللا علٌه وسلمصلقال رسول هللا : اآلخرٌن 

ه أحب إلٌه مما سواهما، ومنن أحنب عبندا ال ٌحبنه إال حبلوة اإلٌمان، من كان هللا ورسولبهن وجد 

.«هللا، ومن كره أن ٌعود فً الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما ٌكره أن ٌقذؾ فً النار
218
 

قنال العلمناء رحمهنم , ا حدٌث عظٌم أصل من أصول اإلسبلمهذ ": -رحمه هللا  –قال النووي      

عزوجنل ورسننوله  هللا عنات وتحمنل المشنقات فنً رضنىذاذ الطااسنتل: حنبلوة اإلٌمنان  عننىم: هللا 

بفعل طاعتنه  ا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالىعرض الدنٌ وإٌثار ذلك على ,هللا علٌه وسلم ىصل

" .وترك مخالفته، وكذلك محبة رسوله صل هللا علٌه وسلم 
219
 

 ,معهنا عنٌشحنب وعقنل خصنب، فٌنذعن لهنا وٌهذه اآلٌات واألحادٌث ٌتلقاها المإمن بصندر ر    

المسلم أخو المسلم، ال ٌظلمه وال ٌسلمه، ومن كنان فنً حاجنة  » : إخوانه ولسانه حاله فٌنطلق إلى

أخٌه كان هللا فً حاجته، ومن فنرج عنن مسنلم كربنة فنرج هللا عننه كربنة منن كربنات ٌنوم القٌامنة، 

.«ومن ستر مسلما ستره هللا ٌوم القٌامة 
220
 

 

 

ٌ  لأخٌه ا إن من حق األخ على      حق األخنوة، ودفعنا لنؤلذى  ره وٌنصح له إبقاء علىص  ب  مسلم أن 

 .عن أخٌه وعن المجتمع كله

                                                           
218
 .43ِٚغبَ فٟ اإل٠ّبْ ػ .  16ا١ٌخبسٞ فٟ اإل٠ّبْ ػ سٚاٖ  
219
 .213ص , 2 -1ط , ششػ صؾ١ؼ ِغٍُ  
220
 . ٚاثٓ ِبعٗ فٟ اٌّمذِخ. ٚد فٟ ا٤دة ٚاٌزشِزٞ فٟ اٌؾذٚدٚأثٛ دا. ِٚغٍُ فٟ اٌجش. اٌجخبسٞ فٟ اٌّظبٌُ سٚاٖ 

 .التناصح والتسامح  :المطلب الثالث 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

84 

سنان وال ٌنحنرؾ عنن سننن الحنق، وفنً اإلن فإن من المعلوم أنه لٌس من البشر منن ال ٌخطنا     

 رؾ خطنؤهوالخٌر والشر، ولنٌس كنل إنسنان ٌعن, الرشد والؽً ن الؽرابز والطباع ما ٌمٌل به إلىم

إال دعا إلٌها، أنه لم ٌخل بها دٌن من األدٌان السماوٌة، ولم ٌؤت رسول  ولذلك نرى ,ٌهتدي إلٌهأو 

مْ  }: لسان نوح علٌه السبلم  فقد قص القرآن على ك  لِّؽ  ت   أ ب  اال  س  بًِّ ر  ح   ر  أ ْنص  مْ  و   .68األعراؾ { ل ك 

ٌهنا ضنمن أفعنال ثبلثنة، فعنن هللا علٌنه وسنلم أخنذ البٌعنة منن الصنحابة عل ىكما أن رسنول هللا صنل

جرٌر بن عبد هللا
221
إقنام  رسول هللا صل هللا علٌه وسلم علنى باٌعت »: قال  –رضً هللا عنه  – 

 222 .»  الصبلة وإٌتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

هذا ٌكون فً نفس المإمن أن النصٌحة فضنٌلة منن الفضنابل وأسناس منن أسنس مكنارم  وعلى     

إمن ماعٌة وقاعدة من قواعد الندعوة إلنى هللا تعنالى، فنالمالعبلقات االجتاألخبلق وركن من أركان 

وال األنانٌة، فؤمامه حدٌث النعمان بن بشٌر الٌعرؾ االنفرادٌة كما أسلفت
223
رضنً هللا عنهمنا  – 

حندود هللا والواقنع فٌهنا، كمثنل قنوم اسنتهموا  قابم علنىالمثل  »: هللا علٌه وسلم  ىعن النبً صل –

ا منن المناء منروا ب بعضهم أعبلها، وبعضهم أسفلها، فكان الذٌن فً أسفلها إذا أستقواسفٌنة، فؤص

وا أرادإذ من فوقنا، فإن ٌتركنوهم ومنا و أنا خرقنا فً نصٌبنا خرقا ولم نل: من فوقهم، فقالوا  على

«أٌدٌهم نجوا ونجوا جمٌعا  وأهلكوا جمٌعا وإن أخذوا على هلكوا
224
. 

در منن الشنخص، ولٌسنت بنً ٌمكنن أن ت  فً جمٌع وجوه الخطنؤ التن خلوهذه النصٌحة عامة تد     

العبد فً حق هللا ، أو أخطؤ فً حق الؽٌر فقط، بنل حتنى ولنو أخطنؤ  الذي ٌقترفه ذنبفً ال قاصرة

ٌقننوم  أن هننو علٌننه ، فالننذي ٌنبؽننًتجنناه شننخص مننا فننبل ٌنتظننر هننذا مننن ؼٌننره أن ٌنصننححه وٌنبهننه

 .أو الظالم لمخطاء النصٌحة األخوٌة على هذا ابإسدا

                                                           
وكان لو يف , م بأربعُت يوما وكان حسن الصورة أسلم جرير قبل وفاة النيب صلى اهلل عليو و سل ,زجرير بن عبد اهلل بن جابر وىو الشليل بن مالك بن نصر  221

ص  1أسد الغابة ج : انظر .ا أتى علي الكوفة وسكنها سار جرير عنها إىل قرقيسياء فمات هباأقام بالكوفة وظت. القادسية وغَتىا أثر عظيم: عراق اضتروب بال
176.  

222
 .57أخشعٗ ِغٍُ فٟ اإل٠ّبْ  

أَبُو ػُتَمٍَّد  : َويـَُقالُ  -َواْبُن َصاِحِبِو، أَبُو َعْبِد اهلِل   -َوَسلََّم  َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ -اأَلِميـُْر، الَعامِلُ، َصاِحُب َرُسْوِل اهلِل   .النـُّْعَماُن بُن َبِشَْتِ بِن َسْعِد بِن ثـَْعَلَبَة األَْنَصارِيُّ  223
، اْبُن ُأْخِت َعْبِد اهلِل بِن َرَواَحةَ  - َياِن بِاتِـَّفاقٍ َسَنَة اثـَْنتَـُْتِ؛ َوُعدَّ ِمَن الصَّحَ : َوُوِلَد النـُّْعَمانُ  .األَْنَصارِيُّ، اطتَْزَرِجيُّ ا َدَعا أَْىَل زِتَْص ِإىَل : لَ ِقيْ  .ابَِة الصِّبـْ ِإنَّ النـُّْعَماَن َلمَّ

َعِة اْبِن الزُّبـََْتِ، َذحَبُوهُ  , النبالء عالمسَت أ: انظر .-َرِضَي اهللُ َعْنو-  قُِتَل ِبَقْريَِة ِبَْتِْيَن، قـَتَـَلُو َخاِلُد بُن َخِليٍّ بـَْعَد َوقْـَعِة َمرِْج رَاِىٍط، يف آِخِر َسَنِة أَْرَبٍع َوِستـُِّْتَ : َوِقْيلَ  .بـَيـْ
 .206, 5ج 
  

224
 .12ٚاٌزشِزٞ فٟ اٌفزٓ ػ . 2493اٌجخبسٞ فٟ اٌششوخ ػ سٚاٖ  
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قنال :  :حندثنا معتمنر، عنن حمٌند، عنن أننس رضنً هللا عننه قنال: مسدد روى البخاري عن        

قنالوا ٌنا رسنول  »: وفنً رواٌنة  «نصر أخناك ظالمنا أو مظلومنا ا »: رسول صل هللا علٌه وسلم 

.«تؤخذوا فوق ٌده : هللا هذا ننصره مظلوما، فكٌؾ ننصره ظالما ؟ قال 
225
  

وأمنا عبلقنة المسنلم بؽٌنر . عدة التً قررها اإلسبلم فً عبلقة المسلم بؤخٌنه المسنلماذه هً القفه    

لتسنامح والمسنالمة فنإن  مبندأ المعاملنة معهنم فنً اإلسنبلم هنو ا ممن ٌدٌنون بؤدٌنان أخنرى المسلمٌن

 : وفً ذلك آٌات كثٌرة وأحادٌث عدٌدة فمن اآلٌات. داء إال إذا اعتدى هوتعواألمن وعدم اال

ُ  ْ  ِإنَـّا النَّـا    َأيُـَّهـا يَا }:  قوله تعالى -1 ـ    ِمـ ْ  َخَلْقنَـا َُ ُ  ْ  َوأ نـْثَـ  َذ ُ با َوقـََبائِـ َ  ش ـع بًاا َوَجَعْلنَـا ََ ُ  ْ  ِإنَّ  لِتَـَعـا ـَ َم ُْ  َأ

ُ  ْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َقا  .13الحجرات { َخِبي    َعِلي    اللَّهَ  ِإنَّ  َأتـْ

ننن   }:وقولننه  -2 ننول   آم  س  ننا الرَّ ل  أ   ب م  ننه   ْنننز  ٌْ نننْ  إ ل  ننه   م  بِّ ن ننون   ر  ْإم  اْلم  ننل   و  ننن   ك  ت ننه   ب نناهللَّ   آم  ب ك  بل  م  ت ب ننه   و  ك   و 

ل ه   س  ر  ق   ال   و  ن   ن ف رِّ ٌْ د   ب  نْ  أ ح  ل ه   م  س   .285البقرة { ر 

ال   }: وقوله  -3 ل وا و  اد  اب   أ ْهل   ت ج  ت  ً   ب الَّت ً إ الَّ  اْلك  ن   ه  ٌن   إ الَّ  أ ْحس  ل م وا الَّذ  ْنه مْ  ظ   .46كبوتنالع {م 

 :وأما األحادٌث فمنها        

.«هللا الحنفٌة السمحة أحب الدٌن إلى »: هللا علٌه وسلم  ىقوله صل -1
226
   

وعن عبادة بن الصامت -2
227

ً   »: أنه قال   اإلٌمان باهلل : العمل أفضل ؟ قال  هللا أي   ٌا نب

السماحة  »: من ذلك ٌا رسول هللا، قال أرٌد أهون : والتصدٌق به والجهاد فً سبٌله، قال 

«والصبر 
228
. 

نجنران نصارىه وسلم وفد هللا علٌ ىلقد استقبل رسول هللا صلو      
229
قنة الصنبلة وسنمح لهنم بإ 

فً المسجد بنفسه
230
.

231
 

                                                           
225
 .ِٚغٍُ فٟ اٌجش, فٟ اٌّظبٌُ اٌجخبسٞ سٚاٖ  
 .رواه البخاري تعلٌقا فً كتاب اإلٌمان باب الدٌن ٌسر 226

َلَة الَعَقَبِة، َوِمْن أَْعَياِن الَبْدرِيِـّ  .اْبِن قـَْيِس بِن َأْصَرمَ , ُعَباَدُة بُن الصَّاِمِت بِن قـَْيِس بِن َأْصَرَم األَْنَصارِيُّ  227 , ُْتَ اإِلَماُم، الُقْدَوُة، أَبُو الَولِْيِد األَْنَصارِيُّ، َأَحُد النـَُّقَباِء لَيـْ
ْقِدسِ 

َ
ْيالً  َكانُ  .َسَكَن بـَْيَت اظت  .1ص  3ج , سَت األعالم: انظر. َنَة أَْربٍَع َوَثالَِثُْتَ، َوُىَو اْبُن اثـَْنتَـُْتِ َوَسْبِعُْتَ َسَنةً بِالرَّْمَلِة، سَ : َماتَ  .َرُجالً ُطَوااًل، َجِسْيماً، رتَِ

 .3334ح ,وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة. 319ص  5رواه أحمد فً المسند ج  228
229
  (.خلف) باب , لسان العرب :انظر. ىي اأَلطراف والنَّواحُ واظتخاليف .  ؾتران يف ؼتاليف اليمن من ناحية مكة 
230
 .داس اٌىزبة اٌؼشثٟ/ غ  95ص  4الثٓ ٘شُ ط / اٌغ١ش إٌج٠ٛخ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

86 

قبل هدٌة من المقنوقسكما      
232
فنً مصنر، وهنً الجارٌنة التنً أنجبنت إبنراهٌم ولنده ثنم وقنؾ  

«لً فٌهم نسبا وصهرا  خٌرا فإن   استوصوا بالقبط »: وقال 
233
. 

هللا علٌنه وسنلم منع  ىمسامحته صنل على ى هللا علٌه وسلم تدل  من هدٌه صل ة أخرىوهناك أدل       

ذلك االتفناق  م والوبام واالحترام، وبقاءه علىؼٌر المسلمٌن وقبوله العٌش معهم تحت رحاب السبل

وذلك واضح فً معامبلته مع الٌهود فنً المدٌننة  فق علٌها،روط المتمهما التزم الجانب اآلخر بالش

 .وخٌبر

للندعاة حنٌن دخنل بٌنت المقندس  ٌطب ق ما رسمه القرآن والسنة –رضً هللا عنه  –وهذا عمر      

شنًء وال تسكن مساكنهم وال تهدم وال ٌنقص من أموالهم  فؤعطى األمان لسكانها من النصارى أال

.ٌكرهون علً دٌنهم
234
 

بشنرعٌة منا ن جهته ٌعترؾ بوجود الؽٌر المخنالؾ فنردا كنان أو جماعنة، وٌعتنرؾ فاإلسبلم م     

ر والممفً اال لهذا الؽٌر من وجهة نظر ذاته رسنة، وقند شنهد بعنض علمناء الؽنرب اعتقناد والتصنو 

دتوماس أرنو ل: تسامح المسلمٌن مع ؼٌرهم، منهم  على
235
، قنال (اإلسبلم الدعوة إلى )كتابه  فً 

سننلمون الظننافرون العننرب المسننٌحٌٌن بتسننامح عظننٌم منننذ القننرن األول للهجننرة لقنند عامننل الم ": 

واسننتمر هننذا التسننامح فننً القننرون المتعابقننة، ونسننتطٌع أن نحكننم بحننق أن القبابننل المسننٌحٌة التننً 

اعتنقت اإلسبلم إنما اعتنقته عن اختٌار وإرادة وحرٌة، وأن العرب المسنٌحٌٌن النذٌن ٌعٌشنون فنً 

". هذا التسامح عات مسلمة لشاهد علىا هذا بٌن جماوقتن
236
   

                                                                                                                                                                                                 
 

 إلٌهبعث رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم حاطب بن أبً بلتعه .اسمه جرٌج بن مٌنا القبطً, المقوقس صاحب مدٌنة االسكندرٌة 232
هللا علٌه و سلم وأهدى له مع حاطب كسوة وبؽله بسرجها كرم حاطبا وأحسن نزله وسرحه الى النبً صلى أفقبل الكتاب و

وهبها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لحسان التً ٌرٌن سأختها  :فهً خرىما األأو .مارٌة القبطٌة أم ابراهٌم :إحداهما, وجارٌتٌن

 .181ص  4ج, البن كثٌر, البداٌة والنهاٌة: انظر. بن ثابت
233
 .غ داس صبدس 212ص  8ٚ اٌطجمبد اٌىجشٞ اثٓ عؼذ ط .  93ص  2ٟ ط ع١ش أػالَ إٌجالء ٌٍز٘ج: أظش 
234
لصخ أثٟ ) , ٌٍز٘جٟ, ٚع١ش ا٤ػالَ إٌجالء. ثبة فزؼ ث١ذ اٌّمذط ػٍٝ ٠ذ ػّش ثٓ اٌخطبة, الثٓ وض١ش, اٌجذا٠خ ٚإٌٙبثخ: أظش 

 (ػج١ذح 
 أهل من ,انكلٌزي مستشرق, (م 1931 - 1864=  هـ 1281 - 1349)Thomas Walker: Arnold آرنلد ووكر توماس 235

 باالنكلٌزٌة كتب وله. وطبع العربٌة إلى االخٌر ترجم وقد( الخبلفة) و( المعتزلة) و( االسبلم تعالٌم) فً باالنكلٌزٌة كتب له .لندن

 .94ص  2ج, األعبلم للزركلً .االسبلمٌة الشإون فً مرجعا آرنولد كان: آربري قال االسبلمٌٌن، والرسم الفن فً أٌضا
236
ؽغٓ إثشا١ُ٘ ؽغٓ : اٌؼشث١خرشعّخ إٌٝ , 183ص , ٌزِٛبط آسٌٔٛذ, ثؾش فٟ ربس٠خ ٔشش اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ, اٌذػٛح إٌٝ اإلعالَ 

 .3غ , اٌمب٘شح, ِىزجخ إٌٙعخ اٌّصش٠خ, ٚآخشْٚ
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ً   ولكن مع      ل حنال منن األحنوال التنناز  ٌعننً بنؤي  أن التسامح ال إلى ذلك كله فإنه ٌنبؽً أن نع

أسننس  ً القبننول بنناآلخر والتعامننل معننه علننىعننن المعتقنند أو الخضننوع لمبنندأ المسنناومة، وإنمننا ٌعننن

.عاته األخرىالعدالة والمساواة بصرؾ النظر عن أفكاره وقنا
237
 

 

المسلمون فً هذه الفترات نتٌجة الخمول والكسل وهنذا اللهنو  ههذا التؤخر المإسؾ الذي ٌشهد     

الشهوات والملذات، وهللا إنه لنٌس منن تعنالٌم دٌننهم  الحد بجانب الؽفلة واالنؽماس على الذي جاوز

خننرة السننعادة فننً اآل فاألصننل أن المننإمن ٌننوقن أن ,هم وال مننن تركننة أسننبلفهموال مننن هنندي نبننٌ

ألهنل الفنراغ والكسنالى والبطنالٌن،  اءإنتاجه، ألن الجنة لٌست جنز والنجاح فً الدنٌا موقوؾ على

ل نون   }: والعمنل واإلتقنان، قنال هللا تعنالىبل ألهل الجد   ْعم  ْننت ْم ت  نا ك  نا ب م  ْثت م وه  ور 
نة  الَّت نً أ  نَّ ت ْلنك  اْلج  { و 

 .72الزخرؾ 

مننن داخلننه ال سننوط  انٌنبعثنن خالصننة  تامننة وٌتجننه إلننى العمننل بجدٌننة بننإرادة لبننذلا فٌننندفع إلننى     

ٌسوقه منن الخنارج وذلنك الباعنث النذاتً هنو اإلٌمنان بناهلل ربنا وبناآلخرة موعندا وبنؤن مهمتنه هنً 

 .عمارة األرض

 نوبٌ بالعمل، وثٌقا ارتباطا مرتبط اإلٌمان أن وبٌن علٌه وشجع العمل على اإلسبلم حث فقد"     

أ نْ } : تعالى قال عمل بما ٌجزى اإلنسان أن س   و  ٌْ ان   ل  ْنس  ا إ الَّ  ل ئْل  ى م  ع  أ نَّ ( 39) س  ه   و   ٌ ْع ْوؾ   س   س 

ى اه   ث مَّ ( 41) ٌ ر  اء   ٌ ْجز  ز  " .41 - 39:النجم{ ( 41) اأْل ْوف ى اْلج 
238
  

نو   }:  تعنالىقنال هللا , العمنل واإلنتناج لقرآن الكرٌم آٌات كثٌرة تدعو إلنىفمن ا      ه  ي و  ر   الَّنذ  نخَّ  س 

ْحر   ل وا اْلب  ؤْك  ْنه   ل ت  ا ل ْحًما م  ً ٌ ر  وا ط  ج  ْخر  ْست  ت  ْنه   و  ةً  م   ٌ ْل ا ح  ه  ون  س  ْلب  ى ت  ت ر  اخ ر   اْلف ْلنك   و  نو  نوا ف ٌنه   م  ؽ  ْبت  ل ت  ننْ  و   م 

مْ  ف ْضل ه   لَّك  ل ع  ون   و  ْشك ر   .14النحل { ت 

 .11الجمعة { اللَّو َفْضلِ  ِمنْ  َوابـْتَـُغوا اأْلَْرضِ  يف  فَانـَْتِشُروا الصَّاَلةُ  تِ ُقِضيَ  فَِإَذا }:  وقال تعالى

                                                           
 

 دار -بهانج ,مالٌزٌا, م2119 - هـ 1431,األولى الشحودالطبعة ناٌؾ بن علً, اإلسبلمٌة التربٌة أصول فً الخبلصة 238

 .المعمور

 :العمل واإلنتاج: المطلب الرابع 
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هللا  ىل صنلمنهللا علٌه وسلم ٌإكد بؤفعاله وأقوالنه قٌمنة العمنل فنً اإلسنبلم؛ فع ىوالرسول صل     

علٌه وسلم برعً الؽنم
239
والتجارة 

240
ننة ، وشارك صحابته الكرام فً بناء مسجده الشرٌؾ بالمدٌ

المنورة
241
.فً حفر الخندق الذي حصنت المدٌنة فً ؼزوة األحزابو ,

242
 

االتكننال  العمننل وٌنفننرهم مننن ٌن الحٌنناة بٌننده وٌحننث المسننلمٌن علننىنفننك ٌعمننل فننً مٌننادومننا ا     

د قال ذكنر رجنل عنن –رضً هللا عنه  –عن جابر  العبادة ، والكسل إلى درجة تفضٌل العمل على

: ة فقال النبنً صنل هللا علٌنه وسنلم عنده برعواجتهاد، وذكر آخر  عبادةالنبً صل هللا علٌه وسلم ب

عة » ال ٌعدل بالر 
243
 ».

244
 

منا فٌنه منن إحسناس بالحرٌنة لوجعل الرسول ما ٌنتجنه الفنرد لٌؤكنل مننه هنو أفضنل األطعمنة،      

 ٌؤكل نن  نبً هللا داود كاما قط خٌر من أن ٌؤكل من عمل ٌده وإما أكل أحد طعا »: والعزة، فقال 

«من عمل ٌده
245
نْ   ة   وع   ٌ ا ب  اف ع   ْبن   ع  نْ  ْبن   ر  ،ع  ٌج  د  ب ٌه ،ق ال   خ 

نا ق ٌل  :أ  نول   ٌ  س  ْسنب   أ يُّ  هللا   ر  نب   اْلك   ٌ  أ ْط

ْسب  :" ق ال   ؟ ل   ك  ج  ك لُّ  الرَّ ه ،و  د   ٌ ع   ب  ٌْ ور   ب  ْبر  ." م 
246
  

كنان نوعنه منا دام ٌعنود  مهمنا هللا علٌه وسلم من الناس أال ٌحقروا عمبل ىوطلب الرسول صل     

هنو خٌنر للفنرد منن أن أننه حقٌنر  لنىوالمجتمع، وأن ما ٌنظر إلٌه منن األعمنال ع بالنفع على الفرد

ألن ٌحتطنب أحندكم »: هللا علٌنه وسنلم  ىالعمنل، ٌقنول صنل ٌكون عالة علنى ؼٌنره وهنو قنادرعلى

«أعطوه أو منعوه ظهره خٌر من أن ٌسؤل الناس  حزمه على
247
ننْ  . ة   ب نىأ   وع  نر  ٌْ ر   هللا رضنً - ه 

                                                           
239
ِٟ  ثَبة: صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ثبة: أظش  ُِ  َسْػ ٌَْغَٕ فٟ ٚالدح سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ , الثٓ ٘شبَ, ٚاٌغ١شح إٌج٠ٛخ. لََشاِس٠ػَ  َػٍَٝ ا

 .ٚعٍُ
240
 . -سظٟ هللا ػٕٙب -فٟ ؽذ٠ش رض٠ٚظ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ خذ٠غخ, الثٓ ٘شبَ, اٌغ١شح إٌج٠ٛخ: أظش 
241
 2ط, ؽٛي ث١ٕبْ اٌّغغذ: ثبة, هللا اٌغ١ٍٟٙ ػجذ ثٓ اٌشؽّٓ ٌؼجذ, ٚاٌشٚض ا٤ٔف. 216ص 3ط, اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ: أطش 
 .336ص
242
َْٕذقِ  فٟ َؽْفشُ , اٌشٚض ا٤ٔف: أظش  ٌَْخ رََخبُريُ  ا َٚ  َٓ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ِعذّ  ا َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ  .419ص 3ط, ا
243
) أٞ فٟ اٌؼجبدح ( ٙبد ثبٌؼجبدح ٚاالعز) لٌٛٗ  : بسوفٛسٞٚلبي اٌّج, ٌىف ػٓ عٛء ا٤دةاالؽزشبَ  ٚا: لبي اثٓ ا٤ص١ش: ٚاٌشػخ  

أٞ ال ٠ؼذي ثىضشح اٌٛسع  خصٍخ غ١ش٘ب ِٓ خصبي اٌخ١ش ثً اٌٛسع , ٚاٌشػخ ثىغش اٌشاء أٞ اٌٛسع, ثص١غخ اٌّغٙٛي( ال٠ؼذي 

رؾفخ ا٤ؽٛرٞ : ٚأظش , 385ص 5غ اٌشاء ط ثبة اٌٛاٚ ِ, الثٓ ا٤ص١ش, إٌٙب٠خ فٟ فش٠ت اٌؾذ٠ش: أظش. أػظُ فعال

 .  188ص  7ط , ٌٍّجبسوفٛسٞ
  . حدٌث حسن ؼرٌب: وقال, ابقترمذي فً أبواب صفة القٌامة والرقال رواه244

245
 .فٟ اٌج١ٛع ِٓ ؽذ٠ش اٌّمذاد ,  ٞسٚاٖ اٌجخبس 
246
 .١ت ٚاٌزش١٘تٚصؾؾٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ اٌزشغ. وزبة اٌج١ٛع, فٟ اٌزشغ١ت ٚاٌزش١٘ت, سٚاٖ إٌّزسٞ 
247

: " لبي اٌؾبفع اثٓ ؽغش فٟ اٌفزؼ. ِٓ ؽذ٠ش أثٟ ٘ش٠شح, بٌده وعمله الرجل كسب باب[ 15]اٌجخبسٞ فٟ اٌج١ٛع ثبة  سٚاٖ

  ٠ىْٛ أْ ِٓ أػُ اٌىغت ٤ْ اٌؼبَ، ػٍٝ اٌخبص ػطف ِٓ اٌىغت ػٍٝ ثب١ٌذ اٌؼًّ ػطف"  ث١ذٖ ٚػٍّٗ اٌشعً وغت ثبة : "لٌٛٗ
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ننول   أ نَّ  - عنننهم س  ننال   - وسننلم علٌننه هللا صننلى - هللاَّ   ر  الننذي»  ق  ننى و  ْفس  ه   ن  نند   ٌ ننذ   أل نْ  ب  ؤْخ  مْ  ٌ  ك  نند  ْبل ننه   أ ح   ح 

ب   ْحت ط   ٌ ل ى ف  ه   ع  ْهر  ر   ظ  ٌْ نْ  ل ه   خ  ؤْت ى   أ نْ  م  اه   ٌ  ،أ ْعط  ْسؤ ل ه   ٌ بلً،ف  ج  ه   أ وْ  ر  ع  ن  .« م 
248
 

العمل بكنل عزٌمنة ونشناط،  فكانوا ٌقبلون على –رضً هللا عنهم  –بة حاالص وعلى هذا سار     

 –رضنً هللا عننه  –اإلنتاج إال وانتهزوها، فهنذا عمنر  ٌجدون فرصة ٌوجهون فٌها الناس إلىوال 

ال ٌقعند أحندكم عنن طلنب النرزق، وٌقنول اللهنم ارزقننً وقند  ": ٌنهر العاطلٌن المتوكلٌن ، فٌقنول 

."علم أن السماء ال تمطر ذهبا وال فضة 
249
 

منناطق الندنٌا بعملهنم وجندهم وإخبلصنهم فقند  هكذا فقند أوصنل المسنلمون دٌننهم إلنى أقصنىو     

 . وفً آثارهم السابؽة لوجه المعمورة مصداقا لذالك, ة عبادا تجارا عمارااكانوا دع

250
 

نمعلننوم أن   ، وأكثننر مننن فننً األرض وحقننه بننهمننن راع ورعٌتننه، ولكننل منهمننا واج المجتمننع مكننو 

 .ال الواجبات ومطالبة الحقوقإهم مطبوع على

أداء  األنظمنة اإلنسنانٌة البحتنة أن تندفع واحندا منهمنا علنىال الوضنعٌة ووال تستطٌع القنوانٌن      

 أن ٌخدع شنعبهفالربٌس دابما ٌحاول  الواقع ٌوضح ذلك؛ ر، والواجبات التً هً حق للجانب اآلخ

المقنرر للجنانً  إال خوفا من العقناب الدولة  قوانٌنٌجدها أمامه، والمواطن ال ٌلتزم ببؤدنى فرصة 

فننالحق عننند أؼلننبهم هننو مننا ٌننواتً  ,س ال ٌمٌننزون بننٌن الحننق والواجننببننل أكثننر النننا, و المعتنندي

 .شهواتهم، كما أن الواجب عندهم ال ترتبط بؤي أجر أو ثواب، وال ٌصدر طواعٌة من النفس
                                                                                                                                                                                                 

 ٚا٤شجٗ ٚاٌصٕؼخ، ٚاٌزغبسح اٌضساػخ اٌّىبعت أصٛي: اٌّبٚسدٞ لبي. اٌّىبعت أفعً فٟ اٌؼٍّبء اخزٍف لذٚ. ثغ١ش٘ب أٚ ثب١ٌذ ػّال

 اٌّمذاَ ثؾذ٠ش إٌٛٚٞ ٚرؼمجٗ. اٌزٛوً إٌٝ ألشة ٤ٔٙب اٌضساػخ أغ١جٙب أْ ػٕذٞ ٚا٤سعؼ: لبي اٌزغبسح، أغ١جٙب أْ اٌشبفؼٟ ثّز٘ت

 ِٓ ػ١ٍٗ ٠شزًّ ٌّب اٌّىبعت أغ١ت فٙٛ صساػب وبْ فئْ: لبي ا١ٌذ، ثؼًّ وبْ ِب تاٌىغ أغ١ت أْ اٌصٛاة ٚأْ اٌجبة ٘زا فٟ اٌزٞ

. ػٛض ثغ١ش ِٕٗ ٠ٛوً أْ اٌؼبدح فٟ ف١ٗ ثذ ال ٤ٚٔٗ ٌٍٚذٚاة، ٣ٌدِٟ اٌؼبَ إٌفغ ِٓ ف١ٗ ٌّٚب اٌزٛوً، ِٓ ف١ٗ ٌّٚب ا١ٌذ، ػًّ وٛٔٗ

 أششف ٚ٘ٛ ٚأصؾبثٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ إٌجٟ ِىغت ٚ٘ٛ ثبٌغٙبد اٌىفبس أِٛاي ِٓ ٠ىزغت ِب ا١ٌذ ػًّ ِٓ رٌه ٚفٛق: لٍذ

 أفعً ؽمٗ فٟ فبٌضساػخ ث١ذٖ ٠ؼًّ ٌُ ِٚٓ: لبي ا٤خشٚٞ، ٚإٌفغ أػذائٗ وٍّخ ٚخزالْ رؼبٌٝ هللا وٍّخ إػالء ِٓ ف١ٗ ٌّب اٌّىبعت

 فٕفؼٗ ثب١ٌذ ٠ؼًّ ِب وً ثً ٌضساػخا فٟ اٌّزؼذٞ إٌفغ ٠ٕؾصش ٌُٚ اٌّزؼذٞ، إٌفغ ِٓ ف١ٗ ثؾش ِب ػٍٝ ِجٕٟ ٚ٘ٛ: لٍذ. روشٔب ٌّب

 ٚا٤شخبص، ا٤ؽٛاي ثبخزالف ٠خزٍف ٚلذ اٌّشارت، ِخزٍف رٌه أْ ٚاٌؾك. إ١ٌٗ إٌبط ٠ؾزبط ِب أعجبة ر١ٙئخ ِٓ ف١ٗ ٌّب ِزؼذ

 أثٟ شؽذ٠ فٟ ثٗ ِصشؽب عبء وّب اٌؼبًِ، ٔصؼ إرا اٌّىبعت عبئش ا١ٌذ ػًّ ٠فعً إّٔب: إٌّزس اثٓ لبي. رؼبٌٝ هللا ػٕذ ٚاٌؼٍُ

 ثب٤ِش اٌشغً ثب١ٌذ اٌؼًّ فعً ِٚٓ اٌٛاعطخ، ثٙزٖ رؼبٌٝ هللا ِٓ ثً اٌىغت ِٓ اٌشصق أْ ٠ؼزمذ ال أْ ششغٗ ِٚٓ: لٍذ. ٘ش٠شح

 ػجذ: رؾم١ك, 314ص  4ط , فزؼ اٌجبسٞ" . اٌغ١ش إٌٝ ٚاٌؾبعخ اٌغؤاي رٌخ ػٓ ٚاٌزؼفف ثزٌه إٌفظ ٚوغش ٚاٌٍٙٛ اٌجطبٌخ ػٓ اٌّجبػ

 .        اٌجبلٟ ػجذ فؤاد ِؾّذ: رشل١ُ,اٌخط١ت  اٌذ٠ٓ ِٚؾت ثبص ثٓ هللا ػجذ ثٓ اٌؼض٠ض
248
 .اٌّغأٌخ ػٓ االعزؼفبف ثبة, سٚاٖ اٌجخبسٞ 

249
     .ث١شٚد, اٌؼشثٟ اٌىزبة داس ,23ص  2ط ,اٌىزبٟٔ اٌؾٟ ٌؼجذ, اإلدسا٠خ اٌزشار١ت اٌّغّٝ إٌج٠ٛخ اٌؾىِٛخ ٔظبَ    
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لصحٌح هو الذي ٌمنح اإلنسان قوة اإلرادة وتمام الرؼبة فنً القٌنام بالواجبنات، وعندم واإلٌمان ا   

ع  " اإلفراط فً مطالبة الحقوق جنل  –ألن الواجب فً الشرٌعة اإلسبلمٌة هو كل ما أوجبه المشنر 

وكل ما من شؤنه أن ٌحقق كرامنة اإلنسنان ومصنالحه وأمننه فنً  ,على الشخص والجماعة –شانه 

 .منها وفق إرادة هللا تعالىأالجماعة أو إطار مصالح

ع  حق فهو المصلحة الثابتة للشخص علىوأما ال     سبٌل االختصناص واالسنتثمار وٌقنرره المشنر 

 .الحكٌم

."فالحق فً اإلسبلم مقٌد بمراعاة مصلحة اآلخر وعدم اإلضرار بالجماعة 
251
 

والحرٌة والمساواة واالعتقاد والتعلم حق الحٌاة والكرامة : ومن الحقوق التً قررها اإلسبلم للفرد 

 .والرعاٌة

 .والة األمورو جبات تجاه ربه وتجاه والدٌه أسرته وتجاه المجتمعوفً مقابلها وا     

كما أوجنب لنه النصنح , الفرد السمع والطاعة للحاكم من ؼٌر معصٌة هللا فؤوجب اإلسبلم على     

سنلطان  من الخنروج علنىرعٌة، وٌحذر اإلسبلم وإعانته النهوض لمسإولٌاته فً تحقٌق مصالح ال

فنق شنروط الوالٌنة ، أوامرهم إال فً حالة نقنض الحناكم العهند منع هللا و والة األمور والتمرد على

ا }:  قال هللا تعالى ا ٌ  ه  ٌُّ ٌن   أ  ن وا الَّذ  وا آم  ٌع  وا هللاَّ   أ ط  ٌع  أ ط  ول   و  س  أ ولً  الرَّ ْمر   و 
مْ  اأْل  ْنك   .59ساء سورة الن{ م 

أوصنٌكم بتقنوى هللا عزوجنل والسنمع والطاعنة ولنو  »: وقال رسول هللا صنل هللا علٌنه وسنلم      

.«تؤم ركم عبد حبشً 
252
 

 .ن فً إصبلح الدٌن والدنٌا معامكرر اإلسبلم واجبات تجاه الرعٌة تكما ق     

منام راع ومسنبول اإل... كلكنم راع ومسنبول عنن رعٌتنه  »: هللا علٌنه وسنلم  ىقال رسول هللا صنل

.«... رجل راع فً أهله وهو مسبول عن رعٌتهالعن رعٌته، و
253
 

                                                           
251
 .                   214َ/  14/  16/ثزبس٠خ . ثزصشف .dialogueoline.orgٌّٟ ٌٍؾٛاس ِغزفبد ِٓ ِٛلغ إٌّزذٞ االعالِٟ اٌؼب 
 252
 رخش٠ظ فٟفٟ ظالي اٌغٕخ  , ٚصصؾٗ ا٤ٌجبٟٔ .ٚاثٓ ِبعٗ فٟ اٌّمذِخ. 16ٚاٌزشِزٞ فٟ اٌؼٍُ . 5أثٛ داٚد فٟ اٌغٕخ  سٚاٖ 

 .1993َ-1413 - 3 غ. ث١شٚد – اإلعالِٟ زتاٌّى, 233ص  2ط , ثبة فٟ روش اٌغّغ ٚاٌطبػخ,  ػبصُ أثٟ الثٓ اٌغٕخ
253
 .  1829ِٚغبَ فٟ اإلِبسح ػ . 6893ٌغّؼخ ػ اٌجخبسٞ فٟ ا سٚاٖ 
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 :ومن تلك الواجبات التً تخص  الراعً المسلم 

                                        .حب الرعٌة -

 .أتم وجه رعاٌة مصالحها على -

 .                              النصح للرعٌة -

 .            والمرضىرعاٌة الفقراء والعجزة  -

  .                         جتمعبث الهداٌة فً الم -

 .السفهاء الحجر على -

 .أٌدي اآلثمٌن األخذ على -

 .بث روح الجهاد فً المجتمع -

 .الرأفة بالناس -

 .تحكٌم الشرٌعة فً كل األمور -

 .تشجٌع العلماء والعلم -

 .تطوٌر المجتمع والنهوض به  -

 .الشورى  -

 .قلٌات ؼٌر المسلمةرعاٌة حقوق األ -

الوجننه الصننحٌح النندابم إال التربٌننة  لتطبٌننق هننذه الحقننوق والواجبننات علننى وال نجنند مننا ٌكفننل     

 .اإلٌمانٌة التً هً روح النظام الحكمً فً اإلسبلم

ٌ   وعلى"       بصنماته نظنام  به اإلسبلم ووضع علٌه اإلٌمنان حال فإن النظام السٌاسً الذي أتى ةأ

النظنام السٌاسنً اإلسنبلمً ٌقنوم ، إن له مثٌبل  _ولن تعرؾ إلى األبد _ة إلى اآلنلم تعرؾ البشرٌ

الصدق والمصارحة بنٌن الراعنً والرعٌنة لمنا فٌنه مصنلحة الطنرفٌن ومصنلحة اإلسنبلم قبنل  على

." ذلك وبعده
254
 

و الحٌاة فإنها عدالعالم الٌوم  اإللحادٌة التً طؽت علىالتجاهات وأما هذه األنظمة العلمانٌة وا     

معارضننة  ومزٌلننة العدالننة، إن هننا قابمننة علننى الظلننم ونشننر االنحننراؾ، تحننث علننى ومننا حٌننة التنندٌن

                                                           
254
 .1419ٖ ,غ داس اٌضمبفخ, 191ص  ,شٌّؾّذ سفؼذ ثخ١, أ١ّ٘خ اإل٠ّبْ ٚآصبسٖ فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ 
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ٌة تنننازع فننً الحكننم والرباسننة وتسننعى إلٌننه بجمٌننع الوسننابل مننع للحكننام بإنشنناء أحننزاب سٌاسننتالمج

 إشنعال حنرب شندٌدة ي إلنىع وكشؾ عورات الحناكم ممنا ٌنإدالكذب والخٌانة والخدا معتمدة على

الننرد الننذي ال ٌفٌنند أبننناء بننٌن السٌاسننٌٌن، فٌنعنندم مننن جننراء ذلننك أداء الواجبننات واالهتمننام باألخننذ و

 .الدولة

ٌ  رإساء المس فلذلك ٌنبؽً على     ، إٌمانهم وٌنظروا فنً دٌننهم واو  ق  لمٌن أن ٌعتبروا بحال األمة، و

 ىسنبلم وهندي المصنطفً صنلهم أن ٌشعروا ما نحن فٌه من الهموم والهوان وٌؤخذوا بمعنالم اإلل  ع

 .هللا علٌه وسلم وٌنشدوا مجد األمة

 

 

 

 

 

 

 :وفٌه تمهٌد خمسة مطالب                  

 :مهٌدـت

فً سره وعبلنٌته، لفرد اٌتمتع بها ن آثار التربٌة اإلٌمانٌة لقد وجدنا فً المبحثٌن الماضٌٌن أ    

 .فً جمٌع جوانبه المجتمعب وتحٌط

 ٌن كؤنهننا ضننرب مننن الخٌننال أو نننوع منننسننٌرة السننابق ار لمننن لننم ٌطلننع علننىوتبنندو تلننك اآلثنن     

ولنم  حٌناة المعاصنرٌن هكنذا ٌظنن منن كنان علمنه قاصنرا علنى نعنم ,التروٌج، أو جنس من اآلمنال

 .ٌقؾ على تارٌخ السلؾ

مؽتبطنون بماضنً أسنبلفهم المشنرق، النذٌن عاشنوا حٌناة  –حنال  كنل   علنى –ولكن المسلمٌن      

تنراث، فكنانوا لننا قندوة  مثال، وخلفوا لمن ٌؤتً بعدهم أؼلنىور، وتركوا ألحفادهم خٌر تفوق التص

 .حسنة وعبرة بالؽة

 .المسلمٌنتارٌخ  ذج إٌمانٌة مننما: المبحث الثالث
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عجابننب  مننن سننٌرتهم الخالنندة، لٌتجلننى اد شننٌا ٌسننٌررإلننى إٌننث ٌسننعى الباحننوفننً هننذا المبحننث     

 .اإلٌمان فً صنع الرجال

 : فجاء المبحث فً خمسة مطالب    

 

نخعًإبراهٌم ال :أوال    
255
 :ٌؽطً المصحؾ 

قال ابن الجوزي    
256
كنان إبنراهٌم النخعنً إذا قنرأ فنً المصنحؾ فندخل داخنل  »: فً المندهش 

.«ؼطاه
257
 

جهاد عبد هللا بن المبارك: ثانٌا    
258
: 

كننا فنً سنرٌة منع عبند هللا بنن المبنارك : قال عبد هللا بن سنلٌمان»: وقال أٌضا فً صفة صفوة    

البنراز، فخنرج  فندعا إلنى الصفان خرج رجل من العندو   ، فلما التقىلعدو  فً ببلد الروم، فصادفنا ا

 البنراز فخنرج إلٌنه ر فقتلنه ثنم آخنر فقتلنه، ثنم دعنا إلنىإلٌه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخن

ن رجل ه، فطارده فطعنه فقتله فازدحم علٌه الناس، وكنت فٌمن ازدحم علٌه فنإذا هنو ٌلنثم وجهنه بكم 

نن وأنننت ٌننا أبننا عمننر ممننن ٌشنننع : ه فمددتننه فننإذا هننو عبنند هللا بننن المبننارك، فقننالفؤخننذت بطننرؾ كم 

.«علٌنا
259
 

ة اإلمام أحمدمحن :لثااث
260

    : 

                                                           
. سنة ست وتسعُت وىـو ابـن ستسـُت أوؿتوىـا ثَتا من اطتامسة ماتثقة إال أنو يرسل كإبراىيم ابن يزيد ابن قيس ابن األسود النخعي أبو عمران الكويف الفقيو  255

 .85ص  1ج , تقريب التهذيب

عالمة عصره يف التاريخ : بن علي بن ػتمد اصتوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج عبد الرزتن (م 1201 - 1114= ىـ  597 - 508)ابن اصتوز 256
 .316ص  3ج , األعالم. لو ؿتو ثالث مئة مصنف.من ػتاعتا( مشرعة اصتوز)وفاتو ببغداد، ونسبتو إىل مولده و . واضتديث، كثَت التصانيف

257
 .1981َ ٖ 1411 ,1غ , ث١شٚد ,داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ,47ص  ,اثٓ اٌغٛصٞ ٤ثٟ اٌفشط, اٌّذ٘ش 

258
. و خصال اطتَت من الثامنة مات سنة إحدى وذتانُت ولو ثالث وستونعبداهلل ابن اظتبارك اظتروزي موىل بٍت حنظلة ثقة ثبت فقيو عامل جواد غتاىد رتعت في 

 . 320ص  2ج , تقريب التهذيب
259
 .م2113 - ه1424 ,1ط , القاهرة ,الصفا, 86 ص 2ج  ,له أٌضا, صفوة الصفوة 

ْرَوز  َأَسِد الشَّْيَباينُّ  بنِ  ِىاَللِ  بنِ  َحْنَبلِ  بنِ  ػُتَمَّدِ  بنُ  َأزْتَدُ  اهللِ  َعْبدِ  أَبُو  اإِلَمامُ : ُىوَ  َحْنَبلٍ  بنُ  َأزْتَدُ  260
َ
 إمام كان,ِِ  ، اأَلْعاَلمِ  األَِئمَّةِ  َأَحدُ  البَـْغَداِديُّ، مُثَّ  يُّ اظت

 َشْيخاً  َكانَ و  ,.َوماَئةٍ  َوِستـُِّْتَ  أَْرَبعٍ  َسَنةَ  ولد, حديث ألف ألف حيفظ كان إنو: وقيل لغَته، يتفق مل ما اضتديث من فيو ورتع اظتسند، كتابو صنف احملدثُت،
 ودفن ببغداد، ومائتُت وأربعُت إحدى سنة ,األول ربيع شهر من خلت ليلة عشرة الثنيت اصتمعة، هنار ضحوة تويفتويف سنة , السُّمَرةِ  َشِديدَ  َأشْتََر، ُطَوااًل، ؼَتُضوباً،

 .36ص  2ج , البن خلكان, ووفيات األعيان. 121ص 12 ج, سَتأعالم النبالء: انظر. حرب باب مبقربة
 

 .فً اإلخالص والثبات: المطلب األول
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لمنا، لكنن ابا، ولنٌس عال هنو محمند بنن ننوح، وكنان ابنن ننوح شنحمن " :قال الشٌخ حامد أحمند     

رض وٌوصنً اإلمنام ٌمن محمند بنن ننوح المنؤمون، فٌشناء هللا أن إلنى صبر منع اإلمنام أحمند فحمنل

 .مام وأما أنا فؤموت وال أحد ٌؤبه لً، فاصبرأنت إ: فٌقوله

      ٌ  الدخول علىبل دا، ودخل علٌه بعض الناس قوبموت محمد فً الطرٌق وٌإخذ اإلمام أحمد مق

نن وري حتننى تمضننً ننناك أحادٌننث فننً التقٌننة والمننرء عننند الشنندة ٌمكننن أن ٌننه هالخلٌفننة ٌننذكرون بؤن 

صنعون بحدٌث خباب؟ إنه من كان قبلكم ٌنشر أحندهم بالمنشنار ثنم ال ٌصنده ؾ تكٌ: العاصفة، قال

 .فٌبسوا منه وتركوه ,عن دٌنهذلك 

ووصنل  ,اللهم ال ترٌنً وجه المنؤمون، فمنات المنؤمون قبنل أن ٌصنل أحمند: وقال اإلمام أحمد     

ٌقتلننك  نفسننك إنننه ال ٌننا أحمنند إنهننا وهللا: الخلٌفننة الننذي بعننده والمحنننة مننا زالننت مسننتمرة، فٌقننول لننه

د، فؤسكته اإلمام أحمند ناظر ابن أبً دإا: لد ضرب حتى تموت قابالسٌؾ ولكن ٌضربك ضربا بع

هاتوا شٌبا من القرآن أقول به، هاتوا شنٌبا منن السننة أقنول بنه، فنبل : وقطع حجته، ٌقول لهم اإلمام

كننان : قننال الخلٌفننة. هسننمعت بنن: تعننرؾ صننالح الرشننٌدي؟ قننال: ٌننؤتون بنندلٌل ٌقننول الخلٌفننة ألحمنند

أن القنرآن ؼٌنر مخلنوق أمنرت بنه  علنى الفنً، ولمنا خنالفنً وأصنر  خنبً، فسؤلته عن القنرآن فمإد  

 .فوطا وسحب حتى مات

ثم قال الخلٌفنة للجبلدٌنن تقندموا واضنربوه، . ابتونً بؽٌرها: هاتوا العقابٌن والسٌاط، قال: قال     

شند  : وطٌن بؤقوى ما عنده، وٌقول الخلٌفة للجبلدٌنوربطوا اإلمام أحمد، وكل فرد منهم ٌضرب س

ثنم ٌقننول . أعظنم عننذاب –رحمنه هللا –وٌتعاقنب علٌنه الجننبلدون، لٌننال اإلمننام . ٌندك قطنع هللا ٌنندك

رأسننه الحننارس ٌنخسننه بالسننٌؾ،  ؟ إنننً علٌننك لشننفٌق، وجعننل ذلننك علننىعننبلم تقتننل نفسننك: الخلٌفننة

حتنى أطلقنك فٌقنول  أي شنًء ٌكنون لنك فٌنه فنرج وٌحك ٌا أحمد ما أجبتنً أجبننً إلنىوذلك ٌقول 

، ثنم من كتاب هللا ومن سننة رسنول هللا صنل هللا علٌنه وسنلمٌا أمٌر المإمنٌن، أعطنً شٌبا : اإلمام

 .ٌؤتً الجبلد وٌضرب وهكذا تستمر عملٌة الضرب

جهك و كببناك على: د فً ٌدي فقال لً رجلحتى ذهب عقلً فؤفقت واألقٌا: ٌقول اإلمام أحمد     

 .ما شعرت بذلك: فقال! ووطبنا علٌك اوجعلنا فوقك حصٌر

 جاءوا بنه والندم ٌسنٌل فنً ثوبنه فصنلىال أفطر، وكان صابما، ثم : فلما أتوه بسوٌق لٌؤكل قال     

ثم مكنث فنً  ,رجه ٌثؽب دماوج رعم صلى: قال أحمد! لدم ٌسٌل فً ثوبك؟صلٌت وا: فقال أحدهم

"  فنً بٌتنه( الحصنر)وعشرٌن شهرا ثم جعل فنً اإلقامنة الجبرٌنة السجن، ثم خلً عنه بعد ثمانٌة 

.
261
 

 

                                                           
حلٌنة : وانظنر, م 2118 - ه1429 , 1ط , دار الفجر,  111 – 119ص  ,لحامد أحمد الطاهر ,كتاب هإالء ٌحبهم هللا: انظر 261

 .بٌروت ال ط ,دار الكتب العلمٌة  ,2111 193ص  9ج , ألبً نعٌم األصفهانً  ,األولٌاء

 .فً طلب العلم: المطلب الثانً
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ٌقول أبو الدرداء :أوال    
262
رجنبل  ٌذكرنٌها إالأحدا لو أنسٌت آٌة لم أجدا  » -رضً هللا عنه  – 

ببرك الؽماد
263
.«رحلت إلٌه 

264
  

 : عبد هللا بن عباس والشاب األنصاري   :ثانٌا    

قلنت  هللا علٌنه وسنلم صنلىل هللا ولمنا تنوفً رسن »: قنال – رضنً هللا عننه –عن ابن عبناس      

، فننإنهم الٌننوم كثٌننر، فقننال نسننؤل أصننحاب رسننول هلل صننلى هلل علٌننه وسننلم لرجننل مننن األنصننار هلننم  

هللا علٌنه  ىصلفً الناس من أصحاب النبً أترى الناس ٌحتاجون إلٌك و! عباس عجبا لك ٌا ابنوا

نً الحندٌث عنن الرجنل فآتٌنه وهنو فإن كان لٌبلؽ ,لمسؤلةمن ترى؟ فترك ذلك، وأقبلت على ا وسلم

د ردابً علىقاب ً  التراث، فٌخرج فٌرانً، فٌقول ل فؤتوس   رسنول ٌا ابنن عنم  : بابه فتسفً الرٌح عل

ً  فؤتٌننك؟ فننؤقولهللا رجننل حتننى رآنننً وقنند فبقننً ال: قننال. أحننق أن آتٌننك فؤسننؤلكأنننا : ، أال أرسننلت إلنن

ً  فقال .«لفتً أعقل منًهذا ا: اجتمع الناس عل
265
 

سعة علم الحافظ الذهبً :ثالثا    
266
: 

قال تقً الدٌن السبكً    
267
وأمنا أسنتاذنا أبنو عبند هللا فبصنر ال نظٌنر لنه،  " :عن أسنتاذه النذهبً 

ولفظننا، وشننٌخ  ذهننب العصننر معنننىوكنننز هننو الملجننؤ إن نزلننت المعضننلة، إمننام الوجننود حفظننا، و

ل كؤنما جمعت األمة فً صعٌد واحند فنظرهنا ثنم أخنذ والتعدٌل، ورجل الرجال فً كل سبٌ الجرح

ً   ٌنتبرؼبنات منن تؽ رجال تؽٌبنت، ومنتهنى من حضر، وكان محط   إخبارٌخبر عنها  تعمنل المطن

أوتنبنلجواره، وتضرب الجزل المهناري  أكبادهنا فنبل تبنرح  إلى
268
جنه نحنو   داره، وهنو النذي خر 

 عنننا أفضننل الجننزاء، وجعننل حظننه مننن فننً هننذه الصننناعة، وأدخلنننا فننً عننداد الجماعننة، جننزاه هللا

 «...ؼرفات الجنان موفر األجزاء 

ػ الثامنننة عشننرة مننن عمننره ٌعتنننً بطلننب العلننم حٌنمننا بلنن –رحمننه هللا  –بنندأ اإلمننام الننذهبً     

 .وتوجهت عناٌته إلً القراءة والحدٌث

                                                           
م أبيو وأما ىو فمشهور بكنيتو وقيل اشتو عامر وعودير لقب صحايب جليل أول مشاىده أحد عودير ابن زيد ابن قيس األنصاري أبو الدرداء ؼتتلف يف اس 262

 .434ص  2ج , تقريب التهذيب. وكان عابدا مات يف أواخر خالفة عثمان وقيل عاش بعد ذلك
263
 .316ص  1ط, ثبة اٌجبء ِغ اٌشاء, إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش: أظش .شن اٌغّبد ِٛظغ ثٕبؽ١خ ا١ٌّٓٚث 
264
 .1997َ - 1417٘ ,1غ, ث١شٚد, داس اٌفىش, 119ص  4ط , الثٓ ػغبوش ,ربس٠خ ِذ٠ٕخ دِشك 
265
 .1998َ - 1419٘ ,11ِؤعغخ اٌشعبٌخ غ , 342 – 342ص  3ٌٍز٘جٟ ط  ,جالءٕالَ اٌع١ش ا٤ػ 

266
. مؤرخ، عالمة ػتقق حافظ،: بد اهللػتمد بن أزتد بن عثمان بن قادياز الذىيب، مشس الدين، أبو ع (م 1348 - 1274= ىـ  748 - 673) الذىيب 

. ىـ تصانيفو كبَتة كثَتة تقارب اظتئة 741رحل إىل القاىرة وطاف كثَتا من البلدان، وكف بصره سنة  .تركماين االصل، من أىل ميافارقُت، مولده ووفاتو يف دمشق
  .326ص  5عالم ج األ

عبد الكايف بن علي بن دتام السبكي االنصاري اطتزرجي، أبو اضتسن، تقي  علي بن (م 1355 - 1284= ىـ  756 - 683) تقي الدين السبكي 267
 .302ص  4ج , األعالم  .شيخ اإلسالم يف عصره، وأحد اضتفاظ اظتفسرين اظتناظرين: الدين

268
 5ط , ءثبة إٌْٛ ِغ اٌجب ,اٌغضسٞ ِؾّذ ثٓ اٌّجبسن اٌغؼبداد ٤ثٟ ,إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش: أظش .أٞ عبلٙب: ٔجً اإلثً 
 .اٌطٕبؽٟ ِؾّذ ِؾّٛد - اٌضاٜٚ أؽّذ غب٘ش د, 1979َ - ٘ـ1399 ، ث١شٚد,  اٌؼ١ٍّخ اٌّىزجخ ,23ص 
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د العزٌنز وتمٌز فً دراسة القراءات وبرع فٌها براعة جعلت شٌخه شنمس الندٌن محمند بنن عبن    

حٌنمنا أصنابه المنرض النذي  ه692الدمٌاطً ٌتناول له عن حلقته بالجامع األموي فً أواخر سننة 

 .توفً فٌه

 دٌث، وأعتننىسماع الحن الثامنة عشرة من عمره قد مال إلى وفً الوقت نفسه كان الذهبً وهو فً

البلندان  لنى الرحلنة إلنىر عوكان رحمه هللا ٌتحس ,تفكٌرهكل  به عناٌة فابقة، وطؽى هذا العلم على

ٌشنجعه  لما فً ذلك من أهمٌة بالؽة فً تحصٌل علو  اإلسناد وقدم السماع إال أن والده لنم ,األخرى

 ...الرحلة بل منعه فً بعض األحٌان  على

دار الحندٌث  الصالحات بدمشنق، وتنولى بتربة أم ه718اإلمام مشٌخة دار الحدٌث سنة  ىوتول      

 .ه729بالظاهرٌة 

 ...تدرٌس الحدٌث بالمدرسة النفٌسٌة، دار الحدٌث والقرآن التنكزٌة تولى 739وفً سنة      

 :فًفقد ألؾ : ه وأزهاره، ففوق الحصرا آثاره التً ترٌك عجاببه وأخباره وأنواروأم    

وأصننول  - ه.  والعقابنند –د . ومصننطلح الحنندٌث –ج . الحنندٌثو –ب . اتالقننراء - أ

 والسنننٌر والتنننراجم –ط . والتنننارٌخ والتنننراجم –ح . قوالرقننناب -ز. الفقنننه -و. الفقنننه

. األربعٌننات –م . المشنٌخات –ل . والتخنارٌج –ك . وكتنب متنوعنة –ي . المفردة

"...والمختصرات. واألجزاء. ومعجمات الشٌوخ -ن  
269
 

 

تنشنرح لهنا الننفس،  ضوع له والتضرع إلٌه ممتعنة شنٌقةكانت أخبار السلؾ فً عبادة هللا والخ    

 :منها مة، وتوقظ الرؼبة، وهذه نبذةالقلب، وتبعث اله رب بهاوتط

 :فً الصبلة :أوال    

سة بن األزهربنروى اإلمام الطبرانً عن ع -1
270
الحارث بن حسانتزوج  »: قال 

271
وكان  

وهللا إن  امرأة تمنعنً منن : أتخرج وإنما بنٌت أهلك فً هذه اللٌلة؟ فقال: له صحبة، فقٌل له
.«المرأة سوء صبلة الؽداة فً جمع

272
 

                                                           

الذهبً ومنهجنه ״مختصر من كتاب , م 1964 - ه1383 ,1مطبعة عٌسً البابً ط  111 – 111 ص 9ج , طبقات الشافعٌة269 

 – 521ص  ,سٌد بن حسٌن العفانً .د, ح األمة فً علو الهمةصبل ״من كتاب  لبشارعواد معروؾ نقبل ״فً كتابه تارٌخ اإلسبلم 

 .م1997 - ه1418 ,1ط , بٌروت , مإسسة الرسالة ,535

 .433ص  2ج , تقريب التهذيب. عنبسة ابن األزىر الشيباين أبو حيِت الكويف قاضي جرجان صدوق رمبا أخطأ من العاشرة 270
 .145ص  1ج , تقريب التهذيب. صحايب لو وفادة ونزل البادية وكان يقدم الكوفة[اضتارث بن يزيد: الويق]اضتارث ابن حسان البكري ويقال اشتو حريث  271
272
 ,2158ػ , عّبػخ فٟ ٚاٌصجؼ ا٢خشح اٌؼشبء صالح فٟ ثبة, سٚاٖ اٌطجشأٟ فٟ اٌىج١ش ثئعٕبد ؽغٓ: لبي ا١ٌٙضّٟ فٟ اٌّغّغ 

 . ٘ـ 1412 - ث١شٚد اٌفىش، داس .167ص  2ط 

 .فً العبادات :المطلب الثالث
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ٌصنلً العشناء ثنم ٌندخل بٌتنه فكنان ٌصنلً بالنناس  »: وقال الحافظ ابن كثٌر عن لٌل عمنر -2
ٌ   لبن نمت بالنهار ألضٌعن   »: وقال عمر لمعاوٌة بن خدٌج , «الفجر إلى ة ولبن نمنت الرع

  ٌ «!عن نفسً، فكٌؾ بالنوم مع هذٌن ٌا معاوٌة ؟ باللٌل ألض
273
. 

 
 :فً الصوم :ثانٌا    

دداود بن أبً هن » فً صفة الصفوة أن     
274
صام أربعٌن سنة ال ٌعلم به أهلنه وال أحند، وكنان  

ٌ  ق بنه فنً اجزارا ٌحمل معه ؼداءه من عنندهم، فٌتصند   ن ر معهنم، فنٌظا فٌفطنلطرٌنق وٌرجنع عشن

«أهل السوق أنه قد أكل فً البٌت، وٌظن أهله أنه قد أكل فً السوق
275
. 

 .فً النفقة والجود :ثالثا    

ٌومنا أن نتصندق فوافنق ذلنك  ى هللا علٌه وسنلمصل أمرنا رسول هللا : عمر بن الخطابقال  -1
رسنول هللا   فجبنت بنصنؾ منالً، فقنال ,لٌوم أسبق أبا بكر إن سبقته ٌوماال عندي، فقلت اام

كل ما عننده، فقنال لنه أبو بكر ب وأتى: بقٌت ألهلك؟ فقلت مثله، قالأ »هللا علٌه وسلم  ىصل
قلنت . سنولهأبقٌنت لهنم هللا ور: قنال «ما أبقٌت ألهلك؟  »: ى هللا علٌه وسلم صل رسول هللا

«شًء أبد ال أسابقك إلى
276
. 

خٌنركم  »: ى هللا علٌنه وسنلمصنلقنال رسنول هللا : قنال –رضً هللا عننه  –عن أبً هرٌرة  -2
قال فباع عبد الرحمن بن عوؾ «خٌركم ألهلً من بعدي

277
مابة ألؾ فقسنمها حدٌقة بؤربع 

« ى هللا علٌه وسلمصل زواج النبً فً أ
278
. 

 
 :فً الحج: رابعا       

هشام بن حسان عن -1
279

أن أٌوب السختٌانً : "
280
".حج أربعٌن حجة  

281
 

                                                           
  .م1983 - ه1413 ,1ط , بٌروت, دار الكتب العلمٌة, 152ص , م أحمدلئلما ,الزهد273
274
الَبْصرِيُّ، قَاَل  ِديـَْناُر بُن ُعَذاِفٍر، اإِلَماُم، اضتَاِفُظ، الثِـَّقُة، أَبُو ػُتَمٍَّد اطتُرَاَساينُّ، مُثَّ : َواْسُم َأيب ِىْندٍ  (4خت، م، )َداُوُد بُن َأيب ِىْنٍد ِديـَْناِر بِن ُعَذاِفٍر اطتُرَاَساينُّ  

، َوحَيَِْت بُن َمِعُْتٍ، َوَغيـْرمُُهَا  . 467ص  11ج , سَت األعالم النبالء .ثَِقةٌ : النََّساِئيُّ
275
 .148ص  2ط  
276
 ثبة 16ٚاٌذاسِٟ فٟ إٌّبلت  ,و١ٍّٙب ػّٕٙب هللا سظٟ ػّش ٚ ثىش أثٟ ِٕبلت فٟ ثبة, فٟ إٌّبلت اٌزشِزٞ أخشعٗ ,ؽغٓ 

 . ػٕذٖ ِب ١غثغّ ٠زصذق اٌشعً
277
عبد عمرو وقيل : كان اشتو يف اصتاىلية . عبد الرزتن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن اضتارث بن زىرة بن كالب بن مرة القرشي الزىري يكٌت أبا ػتمد  

اطتالفة فيهم وأخرب أن رسول اهلل أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن اطتطاب كان ,صلى اهلل عليو و سلم عبد عبد الكعبة فسماه رسول اهلل : 
 .اظتكتبة الشاملة .708ص  1ح , أسد الغابة: انظر. تويف سنة إحدى وثالثُت باظتدينة, صلى اهلل عليو و سلم تويف وىو عنهم راض

278
 .2َ غ 1993 1413٘اٌّىزت اإلعالِٟ ث١شٚد  1414ػ  612أخشعٗ اثٓ أثٟ ػبصُ فٟ اٌغٕخ  

 الحسن عن رواٌته وفً سٌرٌن ابن فً الناس أثبت من ثقة البصري هللا عبد أبو الدال وضم بالقاؾ دوسًالقر األزدي حسان ابن هشام 279

 .572ص  2ج , تقرٌب التهذٌب. وأربعٌن ثمان أو سبع سنة مات السادسة من عنهما ٌرسل كان قٌل ألنه مقال وعطاء
 إحدى سنة مات ,الخامسة من ,العباد الفقهاء كبار من ,جةح ثبت ثقة ,البصري بكر أبو السختٌانً كٌسان تمٌمة أبً ابن أٌوب 280

 .117ص  1ج , تقرٌب التهذٌب. وستون خمس وله ومابة وثبلثٌن
 .21ص  6ج , سٌر أعبلم النببلء 281
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وكان هارون الرشٌد -2
282
عاما، وكنان إذا حنج أحنج معنه مابنة منن الفقهناء  ٌؽزو عاما وٌحج   

.وأبناءهم، وإذا لم ٌحج أحج ثبلثمابة بالنفقة السابعة والكسوة التامة
283 

 
  :فً التبلوة :خامسا    

 قنال رسنول هللا{ كفنروا منن أهنل الكتناب لم ٌكنن النذٌن}   لما نزلت: عن أنس بن مالك قال -1
ً  بنن كعنب ى هللا علٌه وسلمصل ألب

284
وذكرننً؟  :قنال « أمرننً أن أقنرأ علٌنك إن هللا »: 

ً  . قال نعم .«فبكً أب
285
  

قال أبو عبد هللا بن بشٌر القطان -2
286
ما رأٌت أحسنن إنتزاعنا لمنا أراد منن آي القنرآن منن  " 

أبً سهل بن زٌاد
287
وكنان جارننا، وكنان ٌندٌم صنبلة اللٌنل والنتبلوة فلكثنرة درسنه صنار . 

".القرآن كؤنه بٌن عٌنٌه 
288
 

 
 

أنه لمنا منع أصنحابه  ى هللا علٌه وسلمصلعن النبً  - عنهً هللارض -جابر بن عبد هللا  عن (1)   

 ً الشنجر فلنم ٌنرعهم إال والنبنًفً واد فعلق سٌفه فً شجرة فتفرق الناس فً الوادي ٌسنتظلون فن
ى هللا علٌنه صنل بشنخص وسنٌؾ سناقط، فقنال رسنول هللاٌندعوهم فنؤتوه، فنإذا  ى هللا علٌه وسنلمصل

سننً فلننم أشننعر إال رأ فؤخننذ السننٌؾ فاسننتٌقظت وهننو قننابم علننىإن رجننبل أتننانً وأنننا نننابم  »: وسننلم
والسٌؾ صلتا

289
هللا، قال، فشام: ً؟ قلتعك من  من ٌمن: فقال 

290
«السٌؾ 

291
. 

 

إن امننرأة خرجننت فننً سننرٌة مننن  »: ى هللا علٌننه وسننلمصننلروى اإلمننام أحمنند عننن النبننً ( 2)   

ٌتهاٌصنالمسلمٌن وتركت ثنتً عشرة عنزا لهنا وص
292
ا، ففقندت عننزا منن ؼنمهنا كاننت تنسنج بهن 

ٌا رب  إنك قد ضمنت لمن خنرج فنً سنبٌلك أن تحفنظ علٌنه ، وإننً قند فقندت : فقالت ,وصٌصٌتها
 .«عنزا من ؼنمً وصٌصٌتً، وإنً أنشدك عنزي وصٌصٌتً

رجنت هللا وخ وشندة توكلهنا علنى -تبنارك وتعنالى -فجعل رسول هللا ٌذكر شدة مناشدتها لربها      

ت دإن هللا أخلنؾ وعنده، ولكنن نشن: ا، ولما عادت ما قالنتفً سبٌل هللا، ومعتمدة أن  هللا ٌحفظ ماله

                                                           
ل د المنصور جعفر بن المهدي بن الرشٌد هارون 282  سنة المسلمٌن خبلفة تولً. ومابة وأربعٌن ثمان سنة, الري مدٌنة فً و 

 فً مات التواضع فً المثل به ٌضرب كان,الدنٌا مدن أعظم من عصره فً بؽداد وأصبحت. عاًما وعشرٌن خمسة وسنه هـ،171

 .617ص  4ج , تارٌخ األمم والرسل والملوك: انظر. (هـ193) ومابة وتسعٌن ثبلث سنة اآلخر جمادى ثالث
 .م1917 - ه1418, 3ط , بٌروت, دار الفكر,  211ص  7ج , البن كثٌر, البداٌة والنهاٌة 283
. عشرة تسع سنة مات,  شٌبه ٌؽٌر ال واللحٌة الرأس أبٌض كان, الخزرجً األنصاري زٌد بن عبٌد بن قٌس بن كعب بن أبً 284

 .31ص  1ج , أسد الؽابة
 .799مسلم كتاب فضابل الصحابة ح  و.4961و, ح  ,كتاب التفسٌر ,البخاريرواه  285
286
 .اٌشعبي فّب ٚعذ ٚعذد ثؾضذ اعّٗ فٟ وزت اٌزبس٠خ ٚرشاعُ  
 . 217ص 8ج , تارٌخ اإلسبلم: انظر. حاتم أبو وثقه, بلخ نزٌل ,البصري العتكً األزدٌد سهل أبو زٌاد بن كثٌر 287

 .46 – 45ص  5تارٌخ بؽداد ج  و,  521ص  15السٌر ج 288 
289
  .278ص  1ٌٍغٛ٘شٞ ط , اٌصؾبػ فٟ اٌٍغخ: أظش .صٍزب أٞ ِغٍٛال 
  .128ص  4ج ,باب شام, لؤلزهري, تهذٌب اللؽةانظر  .أؼمده: شامه 290

 (.483)مسلم فً الفضابل  .(4137)البخاري فً المؽازي  رواه291 
   .222ص  4ج , باب وصى, تهذٌب اللؽة: انظر .السٌخ الذي ٌنسخون به الؽزل: الصٌصة 292

 .فً التوكل على هللا والثقة به :المطلب الرابع

 

 .العادل فً الحاكم :المطلب الخامس
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حت عنزهننا فؤصننب »: ٌننه وسننلم هللا عل ىصننلقننال رسننول هللا , ربهننا مننا وعنند بننه وأخننذت تلننح وتلننح

 وفنً الصنباح وجدتنه لمنا نامنت علنى الندعاء والتوكنل , رجنع مضناعفا ومثلها وصٌصٌتها ومثلهنا

مضاعفا من عند هللا
293
. 

 

عننن الشننعبً (1)    
294
نن   ٌ عننىأن أب ، فلننم ٌعرفهننا، فجعننبل بٌنهمننا زٌنند بننن علننى عمننر دعننوى ا اد 

ثابت
295
جبنناك لتقضنً بٌنننا، وفنً بٌتنه ٌنإتى الحكنم، : له فلما دخنبل علٌنه قنال عمنرفؤتٌاه فً منز 

ن: هاهننا ٌنا أمٌنر المنإمنٌن، فقنال: له زٌد عن صدر فراشه فقنال فتنحى: قال رت ٌنا زٌند فنً أول ج 

ً  وأ صمً فجلس بٌن ٌدٌه، فادعىقضابك، ولكن أجلسنً مع خ زٌد أعؾ أمٌنر : نكر عمر، فقالأب

فحلنؾ عمنر ثنم حلنؾ عمنر ال ٌندرك زٌند : المإمنٌن من الٌمٌن، وما كنت ألسؤلك ألحد ؼٌره، قال

«سواه هالقضاء حتى ٌكون عمر ورجل من عرض المسلمٌن عند
296
. 

امبلػ عن هش (1)    
297
 .عن رجل كبلما ؼلٌظا، فؤحضره فلما وقؾ بٌن ٌدٌه، جعل ٌتكلم 

نْوم   } :ٌقول هللا عزوجنل :فقال وتتكلم أٌضا؟: فقال هشام  نؤْت ً ٌ  نلُّ  ت  ْفنس   ك  ل   ن  ناد  ننْ  ت ج  ا ع  نه  ْفس  النحنل { ن 

«وٌحك تكلم بحاجتك : فقال هشام ادل هللا جداال، وال نكلمك كبلما؟أفنج.111
298
.  

 

 

 

 

                                                           
محمد صالح المنجند  ,نقبل من أعمال القلوب (1147/ 6)وصححه الشٌخ األلبانً فً السلسلة الصحٌحة  ,(21141)رواه أحمد فً مسنده  293

 .م2115 - ه1426 ,1ط  –القاهرة  –دار الفجر للتراث  231ص 
 من نحو وله المابة بعد مات .منه أفقه رأٌت ما :مكحول قال ,الثالثة من ,فاضل فقٌه مشهور ثقة ,عمرو أبو,  الشعبً شراحٌل ابن عامر 294

 .287ص  2ج  , تقرٌب التهذٌب. ثمانٌن
 و علٌه هللا صلى هللا رسول استصؽره ,سعٌد أبو النجاري ثم الخزرجً األنصاري عمرو بن لوذان بن زٌد بن الضحاك بن ثابت بن زٌد 295

 .395ص  1ج , أسد الؽابة. وأربعٌن خمس سنة توفً, الصحابة أعلم وكان ,أحدا وشهد فرده بدر ٌوم سلم
  .م2111 - ه1422ط األولً  ,بٌروت ,كتبعالم ال ,76ص  ,لوكٌع بن حبان ,أخبار القضاة296 
297
بن هشام أخً  مة بنت األمٌر هشام بن إسماعٌلوأمه فاط ,115استخلؾ فً شعبان سنة  ,هشام بن عبد الملك بن مروان األموي الخلٌفة 

 وكان ,مدرسة الدٌن نور نالسلطا منها فعمل بدمشق الخواصٌن عند داره وكانت سنة عشرٌن خبلفته وكانت,  خالد ابنً الولٌدٌن المخزومً
 البذل قلٌل للمال الجمع شدٌد األخبلق شكس الكبلم حسن سدٌداً  سمٌناً  أبٌض وكان سنة وخمسٌن أربعاً  عاش للمال وجمع وحلم وحزم رأي ذا

, اٌّصش٠خ ا٤ٚلبف ٚصاسح ِٛلغ, 95ص  1ج , موسوعة األعبلم: انظر. ملكه أمر من شًء عنه ٌؽٌب ال متٌقظاً  حازماً  وكان

council.com-http://www.islamic .ص  1ج ,1089: ت, الدمشقي العكري أزتد بن اضتي لعبد, ذىب من أخبار يف الذىب شذرات: وانظر

   . العلمية الكتب دار, 157
مكننة  ,دار الثقافننة, 215ص  ,حمنند رفعننت أحمنند بخٌننرلم ,نقننبل مننن أهمٌننة اإلٌمننان ,284قننؾ حاسننمة للعلمنناء فننً اإلسننبلم موا 298

  .ه1419المكرمة ال ط 
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 .انٌةظاهرة االنحراف عن التربٌة اإلٌم :الفصل الثالث

 

 :ثالثة مباحث  تمييد  وفيو

 .مظاىر االنحراف عن التربية اإليمانية بين المسلمين :المبحث األول

 .أسباب االنحراف عن التربية اإليمانية  :المبحث الثاني

 .حلول مقترحة لمحاربة االنحراف عن التربية اإليمانية  :المبحث الثالث  
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 : دتم ي ي

ة لفنرد والمجتمنع لمنن الؽاٌنات النبٌلنمسنتوى ا لتً تثمرها التربٌة اإلٌمانٌة علنىإن تلك اآلثار ا     

  ٌ السنبل  ها جمٌعل ؤالتً ٌرٌد هللا خالق السماوات واألرض أن تتحقق على وجه المعمورة، ولذلك ه

نةومعنوٌن معٌننة مادٌنةال مناتالمقو   وأعند لهنا مإدٌة إلٌهاال ر لبننً آدم العمنل ألجلهنا، وجعلهنا ، وٌس 

ل ق ندْ  }: قابمة على أساس العبودٌة الخالصة له قال هللا تعنالى مْ  و  ناك  نَّ كَّ نا اأْل ْرض   ف نً م  ْلن  ع  ج  نمْ  و  نا ل ك   ف ٌه 

ٌ ش   ا ع  بًل  م  ا ق لٌ  ون   م  ْشك ر   .11األعراؾ{ ت 

ان األرض أن ٌ فكان ٌسنٌرا علنى      سنتقوا منن مننهج هللا لٌعٌشنوا عٌشنة هنٌبنة وٌموتنوا مٌتنة سنك 

  ٌ ْنه مْ  }ة، ولكن سنة هللا فً الكون دابما سو نْ  ف م  ن   م  ْنه مْ  آم  م  نْ  و  ف ر   م   .253البقرة  {ك 

ن      أننواع االبنتبلء النذي ابتلٌنت بنه اإلنسنانٌة بنبلء  ع تنارٌخ اإلنسنان تبنٌن لنه أن منن أشند  ومن تتب 

رضنٌة بندٌبل عنن ، وارتضابها باألهواء البشرٌة واألفكار األسبحانه وتعالى هللانحراؾ عن دٌن اال

منه نبع منه الكفر والشنقاء،  وجه األرض ببلء أشد   هذا الببلء الذي لم ٌكن على, دٌن رب  العالمٌن
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كثٌنر  ان فً إمكان اإلنسان أن ٌتؽلنب علنىلقد ك ,لمآسً التً اكتنفت مسٌرة البشرٌةوظهرت كل ا

سننل م التطننور وؾ وأنننواع الصننعاب التننً ظهننرت فننً طرٌقننه ومنعننت تقدمننه وارتقنناءه فننً صننن مننن

 .الفقر بزٌادة اإلنتاج وإتقان فنون الصناعة المادي كما تؽلب على األمراض باختراع األدوٌة على

عقندت هنذا الفصنل ألتنناول ٌتبع هواء وٌنحرؾ عنن دٌنن الحنق، وقند  إال  أن ولكن اإلنسان أبى    

 :مباحث ةثبلثة االنحراؾ عن التربٌة اإلٌمانٌة فجاء فً ظاهرفٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 :وفٌه تمهٌد وخمسة مطالب                 

      : تم ي يد

ود حنند القننابمٌن علننى ,خننرم اآلودتننه التجننارب أن المننإمنٌن بنناهلل والٌننإن ممننا أثبتتننه الحقننابق وأك    

وراء تحقٌنق  –حقٌقنة  -ٌم هنم النذٌن ٌسنعون  صنراط هللا المسنتق النداعٌن إلنى ,الشرٌعة اإلسنبلمٌة

مننة راح ٌشننرق والتننارٌخ شنناهد أمننٌن، فمنننذ أن سننطع نننور الهنندى مننن مكننة المكر  ؼاٌننة الوجننود

عبننادة هللا وحننده، وٌمحننو الضننبلل وٌحننذر مننن الشننرك حتننى سنناد الحننق  للعننالمٌن وٌنندعوهم إلننى

 واالناس عن اإلٌمنان وانصنرفؼلب أثم لما انحرؾ وانتصر التوحٌد وكان للناس فٌه الخٌر الكثٌر، 

الدنٌوٌنة فردٌنة وجماعٌنة، األزمنات ة والدٌنٌن اتبنالفجوالكفر والطؽٌنان أصنبحت الحٌناة ملٌبنة  إلى

 :فً كافة المٌادٌن وعامة المجاالت، ٌمكن ذكرها فً خمسة مطلب تتجلى

 .اإلٌمانٌة بٌن المسلمٌن مظاهر االنحراف عن التربٌة :المبحث األول

 

 .االنحراف فً العقٌدة :المطلب األول
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 دة أولننى أن ٌحتنناطا واآلخننرة، فالعقٌننفسنناد العقٌنندة فسنناد للنندٌن، وفسنناد النندٌن هننو خسننارة النندنٌ     

منا دامنت عقٌندة المنرء ف. ح وتراقب من أي  شًء آخنر فنً الحٌناةعلٌها االنحراؾ وأجدر أن تصح  

 .اإلٌمان المؽفرة إن مات على له ٌرجىجوانب أخرى تقصٌر فً نه الإن حصل مصحٌحة فإنه 

ل ممنن كنان رجن»: قنال ى هللا علٌنه وسنلمصنلعنن النبنً  –رضً هللا عننه  –عن أبً هرٌرة      

انظنروا إذا أننا منت  أن ٌحرقنوه حتنى : كان قبلكم لم ٌعمل خٌرا قط إال التوحٌد فاحتضر قنال ألهلنه

ٌدعوه حمما، ثم اطحنوه، ثم أذروه فً ٌوم رٌح، فلما مات فعلنوا ذلنك بنه، فنإذا هنو فنً قبضنة هللا، 

فؽفنر لنه : ك، قنالأي رب  منن مخافتن: ما فعلت؟ قال ٌا ابن آدم ما حملك على  -عزوجل -فقال هللا 

.«بها، ولم ٌعمل خٌرا قنط إال التوحٌند
299
إسنحاق بنن إبنراهٌم ورى البخناري عنن 

300
حندثنا : قنال 

معاذ بن هشام
301
أن النبنً صنلى هللا علٌنه : حندثنا أننس بنن مالنك: حدثنً أبً، عن قتادة قنال: قال 

:  وسنعدٌك، قناللبٌك ٌا رسنول هللا: قال. ((ٌا معاذ بن جبل)): وسلم، ومعاذ ردٌفه على الرحل، قال

منا منن أحند ٌشنهد أن ال إلنه إال هللا وأن )): لبٌك ٌا رسول هللا وسعدٌك، ثبلثا، قنال: قال. ((ٌا معاذ))

ٌننا رسننول هللا، أفننبل أخبننر بننه : قننال. ((محمنندا رسننول هللا، صنندقا مننن قلبننه إال حرمننه هللا علننى النننار

.ند موته تؤثماوأخبر بها معاذ ع. ((إذا ٌتكلوا)): الناس فٌستبشروا؟ قال
302
 

.اإلٌمان بل البد من العمل لك أن التصدٌق القلبً كاؾ فً مسمىوال ٌعنً ذ     
303
 

                                                           
299
 صؾ١ؼ ٚ٘زا إعٕبد: ٚلبي ا٤ٌجبٟٔ فٟ اٌغٍغٍخ اٌصؾ١ؾخ, ٗ فٟ اٌصؾ١ؾ١ٓ ِٓ ؽذ٠ش أثٟ ٘ش٠شحسٚاٖ أؽّذ، ٚاٌٍفع ٌٗ، ٚأصٍ 

 .3148ػ , ِزصً ػٓ أثٟ ٘ش٠شح
 قبل تؽٌر أنه داود أبو ذكر ,حنبل ابن أحمد قرٌن ,مجتهد حافظ ثقة ,المروزي هوٌهرا ابن محمد أبو الحنظلً مخلد ابن إبراهٌم ابن إسحاق 300

 .99, 1ج , تقرٌب التهذٌب. وسبعون اثنتان وله وثبلثٌن ثمان سنة مات بٌسٌر موته
 2ج, رٌب التهذٌبتق. مابتٌن سنة مات التاسعة من وهم ربما صدوق الٌمن سكن وقد البصري الدستوابً هللا عبد أبً بن هشام بن معاذ 301
 .536ص 
 302

 .الجنة دخل التوحٌد على مات من أن على الدلٌل باب, ومسلم .خص بالعلم قوما دون قوم، كراهٌة أن ال ٌفهموا من: باب ,رواه البخاري
 ذكر كثَتة أقوال على اهلل إال لوإ قالال من على النار حترًن من معناه يف ما و الباب حديث تأويل يف اختلفوا قد و ىذا: قال األلبانً فً السلسلة   303

 أن ، تتعارض ال و األدلة جتتمع بو و الصدر لو ينشرح و النفس إليو تطمئن الذي و" .  الفتح"  يف سائرىا ترى و( 238/  2" )  الًتغيب"  يف اظتنذري بعضها
 : ثالثة أحوال على حتمل

 . مطلقا النار عليو حترم و اصتنة يدخل فهو ، ظاىره على حينئذ ،فاضتديث اضترمات عن البتعادا و الفرائض التزام من الشهادتُت بلوازم قام من:  األوىل   
 يغفر و اهلل مشيئة يف يدخل ؽتن فهذا ، احملرمات بعض ارتكب و الواجبات ببعض هتاون رمبا لكنو و اطتمسة باألركان قام قد و ، عليها ديوت أن:  الثانية   

 . اظتعروفة اظتكفرات األحاديث من غَته و ىذا بعد اآليت اضتديث يف كمال
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 : شر، ٌمكن حصره تحت قسمٌن اثنٌنتواالنحراؾ العقدي الواقع فً األمة الٌوم ظاهر ومن    

 .ما ال ٌخرج من الملة (2). ما ٌخرج من الملة (1)    

 هوهو الذي ٌخنرج المسنلم منن دٌنن اإلسنبلم، وٌخلند: الملةمن رج المخ االنحراؾ :القسم األول    

- نعوذ باهلل منه  -فً النار، وٌجعله حبلل الدم والمال 

 : وهً, هافٌ مل الكبلمجبعضها باألخرى، أ  ثة أمور مرتبطة وسببه واحد من ثبل     

 .النفاق -3 . الشرك -2.  الكفر -1    

منننعم بننالجحود أو بعمننل هننو كننالجحود فننً مخالفننة المنننعموهننو سننتر نعمننة ال: الكفننر :أوال    
304
.  

ى هللا علٌه وسلم أو بعض منا جناء بنه محمند صنلى صلإلنكار المتعمد لما جاء به محمد هو ا: وقٌل

 مما علم من دٌنه بالضرورة هلل علٌه وسلم
305
.  

 :الكفر المخرج من الملة خمسة أقسام هًقد جعل العلماء  و     

نْ  }:  تعالىالدلٌل قول هللاكفر التكذٌب و -أ م  نن   أ ْظل م   و  مَّ ى م  نر  ل نى اْفت  ًبا هللاَّ   ع  نذ  ب   أ وْ  ك  نذَّ قِّ  ك  نا ب ناْلح   ل مَّ

ه   اء  س   ج  ٌْ م   ف ً أ ل  نَّ ه  ْثًوى ج  ٌن   م  اف ر   .68سورة العنكبوت  {ل ْلك 

نن }: ر مننع التصنندٌق، والنندلٌل قولننه تعننالىكفننر اإلبنناء واالسننتكبا -ب إ ْذ ق ْلن  م  و  د  وا آل  د  ننة  اْسننج  ب ك  بل  ا ل ْلم 

ٌن   اف ر  ن  اْلك  ان  م  ك  ر  و  ْكب  اْست  ب ى و 
س  أ  وا إ الَّ إ ْبلٌ  د  ج    .34البقرة {  ف س 

ل   }: ، والدلٌل قوله تعالى، وهو كفر الظن  كفر الشك   -ج خ  د  ه   و  ت  نَّ و   ج  ه  ال م   و  ه   ظ  ْفس  ا ق ال   ل ن  ننُّ  م   أ نْ  أ ظ 

ب ٌد   ذ   ت  ًدا ه  ه  ا( 35) أ ب  م  نُّ  و  ة   أ ظ  اع  ةً  السَّ ل ب نْ  ق اب م  ْدت   و  د  بًِّ إ ل ى ر  نَّ  ر  ًرا أل  ج د  ٌْ ا خ  ْنه  ل ًبا م  ْنق   ق نال  ( 36) م 

                                                                                                                                                                                                 

 إىل ىو مث ، اضتديث. . . "  سرق إن و زىن إن و: "  عليو اظتتفق ذر أيب فيحديث كما اهلل ػتارم عن حتجزه مل و حبقها يقم مل لكنو و قبلو كالذي:  الثالثة   
 منها خيرج بل فيها معهم خيلد فال ، دخلها إن و فهو ، الكفار على وجبت اليت النار يوعل حترم إمنا فهذا ، اهلل مغفرة بو يستحق ما األعمال من يعمل مل ذلك

 أصابو ما ذلك قبل يصيبو ، دىره من يوما نفعتو اهلل إال إلو ال قال من: "  وسلم عليو اهلل صلى قولو يف صريح ىذا و ، البد و اصتنة يدخل مث غَتىا أو بالشفاعة
 (.3014ح  . أعلم تعاىل و سبحانو اهلل و( .  1932)  برقم اهلل شاء إن حتقيقو يف أيتسي كما صحيح حديث ىو و" . 
 
304
 .ا٤ث١بسٞ إثشا١ُ٘:  رؾم١ك,1415 ، 1غ , ث١شٚد – اٌؼشثٟ اٌىزبة داس .37,ص  1ثبة اٌىبف ط , ٠فبد ٌٍغشعبٟٔاٌزؼش 
305
 . 5443ص  11ج , سوعة نضرة النعٌممو 
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ب ه   ل ه   اح  و   ص  ه  ه   و  ر  او  ف ْرت   ٌ ح  ي أ ك  ل ق ك   ب الَّذ  نْ  خ  اب   م  نْ  ث مَّ  ت ر  اك   ث مَّ  ن ْطف ة   م  وَّ بًل  س  ج   -35رة الكهنؾ سنو{ ر 

37. 

ون   }:اإلعراض،والدلٌل قوله تعالى كفر -د ض  وا م ْعر  ر  ْنذ 
ا أ  مَّ وا ع  ف ر  ٌن  ك  الَّذ   .3سورة األحقاؾ آٌة { و 

ل ك   }: كفر النفاق، والدلٌل قوله تعالى -ه ه مْ  ذ  ن وا ب ؤ نَّ وا ث مَّ  آم  ف نر  ب نع   ك 
ل نى ف ط  مْ  ع  ْفق ه نون   ال   ف ه نمْ  ق ل نوب ه   ٌ }

. 3ورة المنافقون آٌة س
306
 

قال المنناوي: الشرك :ثانٌا    
307
أو أصنؽر . أكبنر، وهنو إثبنات الشنرٌك هلل تعنالىالشنرك إمنا " : 

. "وهو مراعاة ؼٌر هللا فً بعض األمور
308
 

خنذ ال ٌؽفنره هللا إال بالتوبنة مننه، وهنو أن ٌت  : فالشرك األكبنر" :  -رحمه هللا  –وقال ابن القٌم      

ا، ٌحبننه كمننا ٌحننب هللا، وهننو الشننرك الننذي تضننمن تسننوٌة آلهننة المشننركٌن بننرب  مننن دون هللا  ننند 

نناهللَّ   }: العننالمٌن، ولهننذا قننالوا آللهننتهم ننا إ نْ  ت  نَّ ل   ل ف ننً ك  ننبل  ب ننٌن   ض  مْ  إ ذْ ( 97) م  ٌك  ننوِّ بِّ  ن س  ٌن   ب ننر  ننال م  { اْلع 

تخلنق وال آلهنتهم ال  ٌكنه، وأن  مع إقرارهم بؤن هللا وحده خنالق كنل شنًء ورب نه ومل . 98 -97 الشنعراء

وإنما كاننت هنذه التسنوٌة فنً المحبنة والتعظنٌم والعبنادة كمنا هنو حنال  ,ترزق، وال تحً وال تمٌت

. "وٌعظمونها وٌوالونها من دون هللا  مأكثر مشركً العالم، بل كلهم ٌحبون معبود اته
309
 

ل نك   إ نَّ هللاَّ   }: فٌنه هذا الشرك هو الذي قال هللا تعالىو       ون  ذ  نا د  ْؽف نر  م   ٌ ك  ب نه  و  ٌ ْشنر  ْن 
ْؽف نر  أ   ٌ ال  

اء   ش   ٌ ْن   .116سورة النساء  {ل م 

 :والشرك األكبر أربعة أنواع     

ٌن   }: والدلٌل قول هللا تعالىشرك الدعاء،   - أ نٌن  ل نه  الندِّ ْخل ص  ا هللاَّ  م  نو  ع  ب وا ف نً اْلف ْلنك  د  ك  ا ر  إ ذ  ف 

مْ  اه  ا ن جَّ ل مَّ ك ون   ف  ٌ ْشر  ْم  ا ه  رِّ إ ذ   .65العنكبوت { إ ل ى اْلب 

                                                           
 

"   الٌتٌمة الدرة"  منها كتب، له. مصري الشافعً موقت المناوي أحمد بن هللا عبد (م 1651 بعد - 111=  هـ 1161 بعد - 111) المناوي 307

 .69ص  4ج , األعبلم ". البهٌة الكواكب نظم على السنٌة االقمار"  و
308
 .ٔمال ِٓ ِٛعٛػخ ٔعشح إٌؼ١ُ.313اٌزٛف١ك  
 .279ص  1مدارج السالكٌن ج  309
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نننْ  }: رادة والقصند، والنندلٌل قولنه تعننالىشنرك النٌننة واإل  - ب نان   م  ٌنند   ك  ناة   ٌ ر   ٌ ا اْلح   ٌ ْن ننا النندُّ ه  ت  ٌن  ز   و 

ؾِّ  مْ  ن و  ه  ٌْ ال ه مْ  إ ل  نا أ ْعم  نمْ  ف ٌه  ه  نا و  نون   ال   ف ٌه  س  ٌن   أ ول ب نك  ( 15) ٌ ْبخ  ة   ف نً ل ه نمْ  س  ل نٌْ  الَّنذ  نر   إ الَّ  اآْلخ 

ار   ب ط   النَّ ح  ا و  وا م  ع  ن  ا ص  ل   ف ٌه  اط  ب  ا و  ان وا م  ل ون   ك  ْعم   .16 -15هود { ٌ 

وا }: شرك الطاعة، والدلٌل قوله تعالى  - ت ذ  مْ  اتَّخ  ه  ار  ه مْ  أ ْحب  نان  ْهب  ر  اًبنا و  ننْ  أ ْرب  ون   م  التوٌنة { هللاَّ   د 

31. 

ننن    } :ل قولننه تعننالىشننرك المحبننة، والنندلٌ  - ث م  نناس   و  نننْ  النَّ ننذ   م  تَّخ  نننْ  ٌ  ون   م  اًدا هللاَّ   د  ه مْ  أ ْننند  ننون  بُّ  ٌ ح 

بِّ  ح   . 165البقرة  {هللاَّ   ك 

 .فً كتب العقٌدة تقسٌمات أخرى للعلماء، موضوعة وثم       

قال الجرجانً: النفاق :ثالثا    
310
. بالقلبمان باللسان وكتمان الكفر إظهار اإلٌ: النفاق: 

311
 

 :قسمٌن ابن رجب أن النفاق ٌنقسم شرعا إلىوذكر الحافظ     

م والنفنناق األكبننر، وهننو أن ٌظهننر اإلنسننان اإلٌمننان بنناهلل ومبلبكتننه وكتبننه ورسننله والٌنن: أحةةدهما    

 .اآلخر وٌبطن ما ٌناقض ذلك أو بعضه

 ، وننزل القنرآن بنذم  سنلمى هللا علٌنه وصنلوهذا هو النفاق الذي كان على عهند رسنول هللا : قال     

.أهله وتكفٌرهم، وأخبر أن أهله فً الدرك األسفل من النار
312
. 

اه العلماء القسم هو وهذا: قلت      (.النفاق االعتقادي)الذي سم 

 :وله عبلمات كثٌرة، منها  

 .تكذٌب الرسول صلى هللا علٌه وسلم، أو تكذٌب بعض ما جاء به - أ

 .وبؽض ما جاء بهبؽض الرسول صلى هللا علٌه وسلم، أ  - ب

                                                           
 العلماء كبار من. فٌلسوؾ: الجرجانً بالشرٌؾ المعروؾ علً، بن محمد بن علً (م 1413 - 1341=  هـ 816 - 741) الجرجانً 310

  .7ص  5ج , األعبلم :انظر .خمسٌن نحو له فٌه و توفً شٌراز فً ودرس( استراباد قرب) تاكو فً ولد .بالعربٌة
311
 .245اٌزؼش٠فبد  
ثم قنال الحنافظ  .م2113 - ه1424ط األولً  –بٌروت  –دار الفكر  48شرح الحدٌث فً  439 -438جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلً ص   312

وهنذا التعرٌنؾ " النفاق األصؽر، وهنو نفناق العمنل؛ وهنو أن ٌظهنر اإلسنبلم عبلنٌنة وٌنبطن منا ٌخنالؾ ذلنك : والثانً:" ابن رجب
  .للنفاق األصؽر فٌه نظر إذ لم ٌظر فٌه تفرٌق بٌنه وبٌن النفاق األكبر
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 .المسرة بانخفاض دٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم، أو الكراهة بانتصار دٌنه  - ت

ل ننب نْ  }: االسننتهزاء بنناهلل ورسننوله وآٌاتننه، قننال هللا تعننالى  - ث ه مْ  و  ننؤ ْلت  ق ننول نَّ  س   ٌ ننا ل  م  ننا إ نَّ نَّ ننوض   ك  خ   ن 

نب   ْلع  ن  ب ناهللَّ   ق نلْ  و 
ات نه   أ   ٌ آ نول ه   و  س  ر  ْننت مْ  و  ب ون   ك  ْهز  ْسنت  وا ال  ( 65) ت  ر  نذ  ْعت  ف نْرت مْ  ق ندْ  ت  ْعند   ك  مْ  ب  ننان ك  م  { إٌ 

 .66 -65التوبة 

نناف ق ون   }: األمننر بننالمنكر والنهننً عننن المعننروؾ، قننال تعننالى  - ج ن  اف ق ننات   اْلم  ن  اْلم  ننه مْ  و  ْعض  نننْ  ب   م 

ْعنننض   ون   ب  نننؤْم ر  ر   ٌ  ْنك  نننْون   ب ننناْلم  ْنه   ٌ نننن   و  وؾ   ع  ْعنننر  ٌ   اْلم  نننون  و  ه مْ  ْقب ض   ٌ ننند  ٌْ نننوا أ  س  ه مْ  هللاَّ   ن   ٌ ننن س   إ نَّ  ف ن 

اف ق ٌن   ن  م   اْلم  ق ون   ه   .67التوبة { اْلف اس 

ر   أ ل مْ  }: مشركٌن ومن أهل الكتاب، قال تعالىمواالة الكفار من ال  - ح ٌن   إ ل ى ت  اف ق وا الَّذ  ق ول ون   ن   ٌ 

م   ان ه  ٌن   إل  ْخو  وا الَّذ  ف ر  نْ  ك  اب   أ ْهل   م  ت  ْجت مْ  ل ب نْ  اْلك  ْخر 
نَّ  أ  ج  ْخر  مْ  ل ن  ك  ع  ال   م  ٌنع   و  مْ  ن ط  نًدا ف نٌك  نًدا أ ح   أ ب 

إ نْ  مْ  ق وت ْلت مْ  و  ك  نَّ ر  ْنص  هللاَّ   ل ن  د   و  ْشه  ه مْ  ٌ  ب ون   إ نَّ اذ   .11الحشر{ ل ك 

نر   ل نمْ أ   }: قنال هللا تعنالى ,هو كنل منا عبند منن دون هللا هنو راضالتحاكم إلى الطاؼوت، و  - خ  ت 

ٌن   إ ل ى م ون   الَّذ  ْزع  ه مْ  ٌ  ن وا أ نَّ ا آم  ل   ب م  ْنز 
ك   أ  ٌْ نا إ ل  م  ل   و  ْننز 

ننْ  أ  ون   ق ْبل نك   م  ٌند  م وا أ نْ  ٌ ر  ناك  ح  ت   إ ل نى ٌ 

وت   اؼ  ق دْ  الطَّ وا و  ر  وا أ نْ  أ م  ْكف ر  ٌد   ب ه   ٌ  ٌ ر  ان   و  ط  ٌْ لَّه مْ  أ نْ  الشَّ اًل  ٌ ض  بل  ًٌدا ض  ع   .21نساء ال{ ب 

ا }: له صلى هللا علٌنه وسنلم، قنال تعنالىعدم الرضا بالتحاكم هلل ولرسو  - د إ ذ  نال ْوا ل ه نمْ  ق ٌنل   و  ع   ت 

ا إ ل ى ل   م  إ ل ى هللاَّ   أ ْنز  ول   و  س  ت   الرَّ ٌْ أ  اف ق ٌن   ر  ن  ون   اْلم  دُّ ْنك   ٌ ص  وًدا ع  د   .61النساء { ص 

ا ؼٌر منا ذكنرت هننا ٌمكنن       (صنفة النفناق) :أن ٌرجنع لهنا إلنى كتنب العقٌندة مثنلوهً كثٌرة جد 
ألبً بكر جعفر بن محمد الفرٌابً

313
  . 

، وهنو التخلنق بنبعض أخنبلق المننافقٌن الظناهرة أو النفاق العملً  األصؽرالنفاق هو  :الثانًو    

 مع اإلٌمان باهلل ورسوله والٌوم اآلخر، كما ورد فً قوله صنلى هللا..الصبلة كالكذب،والتكاسل عن

                                                           
ْعف ر   هو 313 د   بن   ج  مَّ ح  ن   بن   م  س  ف اض   بن   الح  ْست  ام ، الم  ، اإل م  اف ظ  ، الح  ْكر   أ ب و الثَّْبت  ، ب  ًُّ اب   ٌ ً الف ْر ل د  , الق اض  ة  :و  ن  ْبع   س  ن  ، س  ٌْ ت  ماب  ؾ   و  وَّ  ط 

ْرقاً  ْرباً، ش  ؼ  ً   و  ل ق  ًُّ  ق ال   .األ ْعبل م   و  ق ْطن  ار  ات  :الدَّ ًُّ  م  اب   ٌ ، ف ً الف ْر م  رَّ ة   الم ح  ن  ى س  ث بل ث   إ ْحد  ة   و   27ج , سٌر اعبلم النببلء: انظر .ماب 
 .111ص 
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عن عبد هللا بن عمرو: وسلم علٌه
314
أربنع منن كنن فٌنه كنان منافقنا، أو )):قال -رضً هللا عنهما - 

إذا حندث كنذب، وإذا وعند : كانت فٌه خصنلة منن أربعنة كاننت فٌنه خصنلة منن النفناق حتنى ٌندعها

(.أخلؾ، وإذا عاهند ؼندر، وإذا خاصنم فجنر
أثقنل صنبلة علنى )): وقولنه صنلى هللا علٌنه وسنلم 315

316.))وصبلة الفجر، ولو ٌعلمون ما فٌهما ألتوهما ولو حبوً  قٌن صبلة العشاء،المناف
  

تنا نجد أن كثٌرا من المسلمٌن قند تلنب س بانحرافنات عقدٌنة كثٌنرة لشندة  وإذا نظرنا إلى      واقع أم 

 :ومن أبرزها ,الجهل الذي ٌؽمر العقول وٌؽطً القلوب وٌعمً األبصار

: ى هللا علٌنه وسنلمصنلع النببلء أو دفعنه، وقند قنال رسنول فلبس الحلقة والخٌط ونحوهما لر -1

« من علق تمٌمة فقد أشرك»
317
.  

ٌ   الرقى -2 ة، فعن ابن مسعودالشرك
318
ى هللا صنلسنمعت رسنول هللا : قنال -رضنً هللا عننه  - 

.«والتمابم والتولة شرك إن الرقى»: ٌقول علٌه وسلم
319
  

 .زوجه إلىأنها تحبب المرأة إلى زوجها والرجل التولة، وٌزعم  -3
                                                           

 والكتب القرآن قرأ عالما فاضبل وكان ,أبٌه قبل أسلم ,سهم بن سعٌد بن هاشم بن وابل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد 314

 صلى هللا رسول لحدٌث أحفظ أحد كان ما:  هرٌرة أبو قال .له فؤذن عنه ٌكتب أن فً سلم و علٌه هللا صلى النبً استؤذن ,المتقدمة
 خمس سنة:  وقٌل وستٌن ثبلث سنة هللا عبد وتوفً .أكتب وال ٌكتب كان فإنه العاص بن عمرو بن هللا عبد إال منً سلم و علٌه هللا

 .657ص  1ج , أسد الؽابة: انظر. بمصر وستٌن
315

  .إرا خبصُ فغش ثبة ,سٚاٖ اٌجخبسٞ
  .فعً اٌؼشبء فٟ اٌغّبػخ ثبة, سٚاٖ اٌجخبسٞ  316

ة  من مسند , رواه أحمد 317 ْقب  ر   ْبن   ع  ام  ًِّ  ع  ن  ه   و:  قلت: قال األلبانً (.496)وهو فً الصحٌحة برقم  ,وؼٌره, 17558 ح,  اْلج 

 ابن و سفٌان بن عقوبٌ وثقه المصري لٌلى أبو, الحجري عامر ابن هو و دخٌن ؼٌر مسلم رجال ثقات رجاله صحٌح إسناد هذا

"  يف كما اإلسالم فأبطلها زعمهم يف العُت هبا يتقون أوالدىم على تعلقها العرب كانت خرزات:  التميمة ( ُائدة ): ثم قال. الحاكم له صحح و حبان
 يف أمامهم السائقُت بعض يضعها اليت اطترزات امثله و اظتدنيُت بعض و الفالحُت و البدو بُت فاشية الضاللة ىذه تزال ال و:  قلت . األثَت البن"  النهاية
 لدفع ذلك كل!  الدكان أو الدار واجهة يف فرس نعل يعلقون غَتىم و!  مؤخرهتا يف أو السيارة مقدمة يف نعال يعلق بعضهم و ! اظترآة على يعلقوهنا السيارة
 إبطاعتا أجل من إال الكتب أنزلت و الرسل بعثت ما اليت الوثنيات و الشركيات من ينافيو ما و ، بالتوحيد اصتهل بسبب طم و عم ؽتا ذلك غَت و ، زعموا العُت

 إىل هبا التقرب إىل تعداه بل ، اظتخالفة غترد عند ببعضهم األمر يقف مل و . الدين عن بعدىم و ، اليوم اظتسلمُت جهل من اظتشتكى اهلل فإىل ، عليها القضاء و
 على و ػتمد على صل اللهم"  ( : بوالق طبع 111 ص)  األحد يوم يف السابع اضتزب يف يقول"  اطتَتات دالئل"  صاحب اصتزويل الشيخ فهذا!  تعاىل اهلل
 الورقة ىي و دتيمة رتع التمائم"  بأن"  الدالئل"  لـ الشارح تأويل و " ! التمائم نفعت و ، البهائم سرحت و اضتوائم زتت و ، اضتمائم سجعت ما ، ػتمد آل
 األثَت ابن عن سبق كما اطترزات ىي إمنا اإلطالق عند التمائم ألن يصح ال فما " . للتربك مثال الرأس على تعلق و اآليات أو األشتاء من شيء فيها تبيك اليت

"  على تعليقي يف بينتو ماك ذلك كراىة السلف بعض عن جاء لذلك و ، تنفع اظتعٌت هبذا التميمة أن على الشرع يف دليل فال التأويل هبذا سلم لو أنو على ،
 (  اإلسالمي اظتكتب طبع 45 - 44 ص" )  الطيب الكلم

 أول قدٌما إسبلمه كان ,زهرة بنً حلٌؾ الهذلً الرحمن عبد أبو مخزوم بن فار بن شمخ بن حبٌب بن ؼافل بن مسعود بن هللا عبد 318

 توفً ,بمكة بالقرآن جهر من أول وهو ,بزمان الخطاب بن رعم إسبلم قبل وذلك الخطاب بنت فاطمة وزوجته زٌد بن أسلم حٌن اإلسبلم
 .671ص  1ج , أسد الؽابة: انظر. وثبلثٌن اثنتٌن سنة بالمدٌنة

319
ُِ  رَْؼ١ٍِكِ  فِٝ سٚاٖ أثٛ داٚد ثبة  بئِ َّ , فٟ اٌغٍغٍخ اٌصؾغؾخ, ٚصؾؾٗ ا٤ٌجبٟٔ .3615ٚ أؽّذ ِٓ ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد  ػ . .اٌزَّ

 . 331ػ 
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ت مْ  ق لْ } : ر، أو نحوهما، قال هللا تعالىك بشجرة أو حجالتبر   -4 ٌْ أ  ا أ ف ر  ون   م  ْدع  ننْ  ت  ون   م   إ نْ  هللاَّ   د 

  ً ن  اد  نر   هللاَّ   أ ر  نلْ  ب ض  ننَّ  ه  نف ات   ه  اش  ه   ك  نرِّ ن نً أ وْ  ض  اد  نة   أ ر  ْحم  نلْ  ب ر  ننَّ  ه  ات   ه  نك  ْمس  ت نه   م  ْحم   ق نلْ  ر 

  ً ْسب  ه   هللاَّ   ح  ٌْ ل  ل   ع  كَّ و  ت  ل ون   ٌ  كِّ و  ت   .38لزمر ا{ اْلم 

ت ً إ نَّ  ق نلْ  }: ، قال هللا عزوجل تعالىالذبح لؽٌر هللا -5 نبل  نك ً ص  ن س  ناي   و   ٌ ْح م  نات ً و  م  م  َّ   و  بِّ  هلل   ر 

ٌن   ال م   .162األنعام { اْلع 

ننْ  }: ؽاثة أو دعاء ؼٌر هللا، قال تعنالىاالستعاذة أو االست -6 م  نلُّ  و  ننْ  أ ض  مَّ و م  نْدع  ننْ  ٌ  ون   م   هللاَّ   د 

نْ  ْست ج ٌب   ال   م  ْوم   إ ل ى ل ه   ٌ  ة   ٌ  ام   ٌ مْ ب اْلق  ه  نْ  و  مْ  ع  اب ه  ع  اف ل ون   د   .5األحقاؾ { ؼ 

نَّ } : ىالسحر، قال هللا تعال -7 ل ك  ٌن   و  اط   ٌ وا الشَّ ف ر  لِّم ون   ك  ْحر   النَّاس   ٌ ع   .112البقرة { السِّ

هللا علٌنه  ىصنل)قنال رسنول هللا : قنال -رضً هللا عننه  -، عن أبً هرٌرة التشاإم والطٌرة -8

.«وال نوء وال ؼول»: وزاد مسلم «ال عدوى وال طٌرة وال هامة وال صفر»: وسلم
320 

فً الربوبٌة، واالسنتؽاثة  م مع هللا تعالىلحٌن، كاعتقاد عصمتهم، أو اشتراكهافً الص الؽلو   -9

ل ى} : عالىعلٌهم، قال هللا ت بهم ، والتوكل ع  ل وا هللاَّ   و  كَّ و  ْنت مْ  إ نْ  ف ت  ن ٌن   ك  ْإم   .23المابدة { م 

منن كنان حالفنا فنبل ٌحلنؾ إال »: ى هللا علٌنه وسنلمصنلالحلؾ بؽٌر هللا تعالى، قال رسول هللا  -11

«باهلل
321
.  

ة      تناب لمنا تخل نت عنن ك ى هللا علٌنه وسنلمصنلمحمند  هذه وؼٌرها انحرافات عقدٌة فشت فً أم 

 القدٌر أن ٌرد جمٌع المنحرفٌن إلنى، نسؤل العلً ى هللا علٌه وسلمصللها وابتعدت عن الهدى نبٌها 

 .دٌنه مردا جمٌبل

 :نوب والمعاصًعدم تكفٌر المإمنٌن بالذ: تنبٌه مهمّ     

ا علنى ون قند ؼلطنوا فٌهنا، وتجنرإثٌرٌا هذه، ألن كالحاجة إلى تبٌانها فً أٌامن هذه مسؤلة تشتد    

نصنوص  ند هنإالء إلنىقند اسنتوالمإمنٌن بالكفر بارتكابهم بعض النذنوب والمعاصنً،  م علىالحك

 وجههننا الصننحٌح، ولننم ٌفطنننوا إلننى علننىوآثننار مننن الكتنناب الحكننٌم والسنننة المطهننرة ولننم ٌفهموهننا 

ظ ؼٌر البقة، وأصدروا أحكام ؼٌر صاببة، ألن مسنؤلة التكفٌنر ادالالتها الحقٌقة، فصدرت منهم ألف

ها إلىسابل العوٌصة، من الم الكتاب والسنة، وال ٌجوز تكفٌنر المسنلم  واألحكام الشرعٌة التً مرد 

                                                           
320
 . خبسٞ فٟ اٌطت ِٚغٍُ فٟ اٌغالَسٚاٖ اٌج 
321
 ثبة إٌٟٙ ػٓ اٌؾٍف ثغ١ش هللا ,ِغٍُ، وزبة اإل٠ّبْ ساٖ 
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ً  على بقول قنول أو فعنل  وال ٌلزم من إطنبلق حكنم الكفنر علنى ذلك، أو فعل ما لم ٌدل دلٌل شرع

 ثبوت موجبة فً حق المعٌن إال إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، كما بنٌن العلمناء ذلنك، فٌجنب

ٌ منا»: قال رسنول هللا صنلى هللا علٌنه وسنام, التثبت والحذر من تكفٌر المسلم رجنل قنال ألخٌنه ٌنا  أ

«كننافر فنند بنناء بهننا أحنندهما
322
مننن  –سننلفا وخلفننا  –ولننذالك قنند قننام كثٌننر مننن علمنناء المسننلمٌن  . 

 ,ألقوا الخطب والمحاضرات فً ذالنكمنهم من , التحذٌر عن التكفٌر المجرد عن القوابد واألصول

ومنهم من ألفوا الكتب
323
كنل , ومننهم منن قندموا دروسنا علمٌنة, ومنهم من عقدوا دورات تربوٌة, 

    .ذالك حرصا منهم على بقاء األمة على المنهج النبوي المعتدل

ٌنبؽً االعتناء بطلب العلنم ونشنره والعمنل بمنا ٌصنلح الندٌن والندنٌا بندل االشنتؽال بتنصنٌؾ ف     

التجاهر والتباؼض والتفرق  شوِّ ف   فً األبرٌاء وؼٌبتهم مما ٌإدي إلىن الناس والحكم علٌهم والطع

 . -وعلٌه التكبلن المستعان وهللا -

 .ال ٌخرج من الملة االنحراؾ الذي :القسم الثانً

خلده فنً الننار، وال المرء بمجردها من اإلسبلم، وال ت وهً االنحرافات العقدٌة التً ال ٌخرج     

ونها منن كبنابر النذنوبا الدم، إال أن  تجعله حبلل المال و  ذلنك اإلمامنان لنىكمنا ذهنب إ ,لعلماء ٌعند 

الذهبً
324
ابن حجرو 

325
 .الهٌثمً 

326
 

 .تناول األقسام الباقٌة من الكفر والشرك والنفاقٌو     

                                                           
 .111ومسلم فً اإلٌمان   .73البخاري فً األدب  رواه 322

323
( ِٛلف أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ِٓ أً٘ ا٤٘ٛاء ٚاٌجذع ) ِضً وزبة , اإلشبسح إٌٝ ثؼط اٌىزت -فٟ ِضً ٘زا اٌجبة -ٚرغذس  

ٚ٘ٛ ا٢ْ ِطجٛع , ٚأصٍٗ سعبٌخ دوزٛساٖ رفذَ ثٙب إٌٝ لغُ اٌؼم١ذح ثبٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح, إثشا١ُ٘ اٌشؽ١ٍٟ/ ٌٍذوزٛس

ٚأِب فٟ ثبة اٌزىف١ش ٚاٌزفغ١ك ٚغ١شّ٘ب ِٓ ا٤ؽىبَ فئْ اٌغٍف ال : " فٟ ِمذِخ اٌىزبة ٗلبٌِّٚب , (عبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ) ِٓ ِىزجخ 

٠ٚؾزسْٚ أػظُ اٌزؾز٠ش ِٓ اٌزىف١ش أٚ إٌفغ١ك ٤ؽذ ِٓ أً٘ اٌجذع إال ثذ١ًٌ ٠ٚؼذْٚ , أٚ ٠فغمٛٔٗ إال ثذ١ًٌ ٠ىفشْٚ أؽذا ِٓ اٌجذع

ُٚ٘ ٠فشلْٛ ث١ٓ اٌزىف١ش ٚاٌزفغ١ك اٌّطٍم١ٓ وبٌٕىف١ش ٚاٌزفغ١ك ثب٤فؼبي أٚ ٌجؼط فشق أً٘ اٌجذع ػٍٝ ٚعٗ . راٌه ِٓ فؼً أً٘ اٌجذع

  (.اٌزىف١ش ٚظٛاثطٗ) ٌٚٗ أ٠عب . 14ص  1ط: والِٗأظش".  ٚث١ٓ ٔىف١ٝ اٌّؼ١ٓ, اإلعّبي
324
. فٟ اٌىجبئش  

 
  

 الدٌن شهاب االنصاري، السعدي الهٌتمً حجر بن علً بن محمد بن أحمد (م 1567 - 1514=  هـ 974 - 919) الهٌتمً حجر ابن 325

 .234ص 1ج , األعبلم. ربمص ٌةالؽرب إقلٌم من الهٌتم أبً محلة فً مولده مصري، باحث فقٌه: العباس أبو االسبلم، شٌخ
326
 .4718ص  11ط  ,ٚأظش ِٛعٛػخ إٌعشح . اٌىجبئش الزشاف ػٓ اٌضٚاعش فٟ .
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 شنًء عنن فسنؤله عرافنا أتنى من »: ى هللا علٌه وسلمصلمثل قول النبً : الكفر األصؽر  :أوال    

« لٌلة أربعٌن ةصبل له تقبل لم
327
الفخنر باألحسناب : أربنع منن أمتنً منن أمنر الجاهلٌنة»: وقولنه 

«والطعن فً األنساب واالستسقاء بالنجوم والنٌاحة
328
. 

سٌر ك  وأما الشرك األصؽر ف  " :  - رحمه هللا تعالى-الشرك األصؽر، قال ابن القٌم  :ثانٌا    

من »: أنه قال ى هللا علٌه وسلمصلت عن النبً ؾ بؽٌر هللا، كما ثبع للخلق، والحلالرٌاء، والتصن  

«هللا فقد أشركحلؾ بؽٌر
329
هللا وشبت، وهذا من هللا ومنك  ولو ال أنت لم وقول الرجل ما شاء  

 ها. " وقد ٌكون هذا شركا أكبر بحسب قابله ومقصده ...ٌكن كذا و كذا
330
 

النفاق العملً :ثالثا    
331

إلٌمنان بناهلل ولكنهنا تصندر ، وهو ارتكاب بعنض خصنال المننافقٌن منع ا

. المسلم قلٌبل، وال تصٌر دٌدنا لهمن 
332
 

إذا حندث كنذب ، وإذا وعند أخلنؾ، : آٌة المننافق ثنبلث»: ى هللا علٌه وسلمصلمثل قول النبً      

.«وإذا أبتمن خان
333
  

 

كتابنه  العبودٌنة هلل تعنالى باتبناع لما كانت الؽاٌة من وجود اإلنسان فنً هنذه الحٌناة هنً تحقٌنق     

صنبلح القلنب وسنبلمة  فنإن هنذه الؽاٌنة السنامٌة مبنٌنة علنى ؛ى هللا علٌنه وسنلمصنلوطاعة رسنوله 

 .االعتقاد، ولذا كانت التربٌة اإلٌمانٌة الطاقة المولدة للعبادات، والمعٌار الذي ٌناط به

                                                           
327
 . 142ص  5ط , "ٚسعبٌٗ صمبد : " ٚلبي ا١ٌٙشّٟ فٟ اٌّغّغ, 9862ػ , سٚاٖ اٌطجشأٟ فٟ اٌىج١ش ِٓ غش٠ك اثٓ ِغؼٛد 
 .مسلم فً الجنابز باب التشدٌد فً النٌاحة رواه 328

329
١َِ٘خِ  ثبة ,ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ, ِٓ ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ػّش, اإلِبَ أؽّذ فٟ اٌّغٕذسٚاٖ   ِ  ثَِغ١ْشِ  اٌَْؾٍِفِ  َوَشا ًَّ  َػضَّ  هللاَّ َع َٚ .

 .1166ػ , ٚؽغٕٗ ا٤ٌجبٟٔ فٟ اٌغٍغٍخ اٌصؾ١ؾخ
 . 683ص  1مدارج السالكٌن ج  330

331
 .115اٌىالَ ف١ٗ ص  رمذَ  
 .م2115 - ه1426دار الفجر للتراث القاهرة ال ط  ,122ص  ,فً مرادمصط. د, والمعامبلت أخطاءنا فً العباداتانظر  332

, أبننوداود فننً السنننةو, (117 )ومسننلم فننً اإلٌمننان. مننن حنندٌث أبننً هرٌننرة, (17)والمظننالم ( 24)ري فننً اإلٌمننان رواه البخننا 333

 .والترمذي فً  اإلٌمان 

 

 :االنحراف فً العبادات: المطلب الثانً
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زم تنوٌل تالطاعنا اوم علنىاإلنسان ٌقوى فنً العبنادات وٌند لذلك عند ما نرى أن   اوٌكفً شاهد     

بٌنما نراه ضعٌفا فنً , إٌمانه وشدة خوفه للخالق الباري ، فً حالة زٌادةالخضوع والتذلل هلل تعالى

 . العبادات متثاقبل عن الطاعات فً حالة نقصان إٌمانه

بعضننها تتعلننق بالواجبننات  ,كثٌننرة فننً األمننة فٌمننا ٌتعلننق بشننؤن العبننادات تخرافنناوقنند وقعننت      

ه، وأظهنر أننواع االبنتبلء عبناد العبادات من أعظم نعم هللا تعالى علنى أنوأخرى بالمستحبات، مع 

والعبننادات بؤنواعهننا المختلفننة قنند أحاطننت بننالمرء فننً جمٌننع جوانبننه، ولننم  .وأمثننل وسننابل التصننفٌة

 .م بهالوالتزتعطه فرصة لبلنحراؾ والعصٌان 

ومنا ٌتعلنق بهنا ( الحنج   – الصنوم –الزكناة  –الصنبلة )كدها األركان األربعنة ومن أعظمها وآ     

 .من مسابل تقتضٌها كالطهارة وتعلم العلم، والدعوة إلٌه والدعاء والذكر ونحوها

ن قد ٌكون االنحنراؾ الواقنع فنً العبناداتو        ٌ بتؽٌٌنر صنورتها  ا أو بتنرك بعضنها، أوبتركهنا كل

م الٌنوم متهناون فنً فكنم منن مسنل ,المشروعة بالزٌادة أو نقصان أو إزالتها عن كٌفٌتهنا المشنروعة

عنن الفحشناء والمنكنر وال تربنً الننفس وال تمسنكها عنن ؼٌهنا،  ىكم من صنبلة ال تنهنالعبادات، و

من صوم ال أثر له فً القلب وال ر المال، ووالبخل وال تطه   ومن زكاة ال تعصم صاحبها من الشح  

ي  ٌزٌد اإلٌمان وال ومنن دعناء , لعبرة واالتعناظإلى التوبة وال إلى اٌكسر الشهوة، ومن حج ال ٌإد 

م العبودٌة وؼٌر هذا، كل ذلك ٌننزل العبنادات ... والعلم الذي ال ٌعمل به , الٌجلب الخضوع والٌتم 

ى هللا صنلقال رسنول هللا  الشرٌفة منزلة العادات الحٌاتٌة، بسبب ضعؾ اإلٌمان وانحراؾ التربٌة،

ٌ  »: علٌه وسلم ها، وحند  حندودا فنبل أشٌاء فبل تنتهكو عن عوها، ونهىإن هللا فرض فرابض فبل تض

 .«عن أشٌاء رحمة لكم ال عن نسٌان فبل تبحثوا عنها تعتدوها، وعفى
334
 

      ً  .الشقاء بحانه، أل ن ذلك مبدأ الشر ومنتهىع هللا سوتحذٌر أكٌد عن تضٌٌع شر وفٌه نهً جل

 

                                                           
. 796ح ". الصحٌح  رجال ورجاله :" وقال الهٌثمً فً المجمع, 413ص  22ج, عن أبً ثعلبة, أخرجه الطبرانً فً الكبٌر 334

نا بناب, فنً السننن, والبٌهقنً. 183ص  4ج , والدار قطنً فً سننه فنً الرضناع رْ  ل نمْ  م  نه   ٌ نْذك  ٌم  ْحر  ال   ت  نان   و  نى ف نى ك  ْعن  نا م  نر   م  ك   ذ 

ه   ٌم  ْحر  ا ت  مَّ ل   م  ب   أ وْ  ٌ ْإك  نه النووي ف. ٌ ْشر  نه األلبانً فً اإلٌمان البن تٌمٌة – 31ً األربعٌن رقم وقد حس   . وحس 

 

 .االنحراف فً المعامالت :المطلب الثالث
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 حكام الربطاإلنسان، وإ لها لجمٌع جوانب حٌاةمن أقوى خصابص الشرٌعة اإلسبلمٌة شمو إن       

ن ن ه المسنلم إلنىبعضها بالبعض، فعند ما ٌوج  ه فنً الوقنت نفسنه تصنحٌح عقٌدتنه وإتمنام عبادتنه، فإن 

 .واألحكام الموضوعة لضبط الحٌاةمطالب بإصبلح العبلقة مع بنً جنسه، والسٌر وفق القوانٌن 

أرض  ن قسنم المعنامبلت إلنىفات الشنرعٌة منل فنً المصننإنزال المسج   وما أحوجنا الٌوم إلى     

 .بنا مؤساة القوانٌن األرضٌة التً ما زادت للبشرٌة إال قلقا وشقاوة وجوراالواقع بعد ما جر  

ن ,وأهمنل شنؤنها ,قد أبعد شنرع هللا رب  األربناب عنن الحٌناة ومع األسؾ الشدٌد      ودي أهلهنا وع 

لمتندٌنٌن، منع مخالفنات عدٌندة قلٌلة منن احتى فً أؼلب البلد اإلسبلمٌة، فلم ٌبق لها أثر إال فً فبة 

 :وهً تتجلى فٌما ٌلً, فٌها

نلَّ هللاَّ   }ة، مثنل الربنا م هللا كسب المنال بنالطرق الضنار  فقد حر  : فً المعامبلت المالٌة :أوال     أ ح  و 

ا ب  م  الرِّ رَّ ح  ع  و  ٌْ ، واالحتكنار جسوالنن ,والؽش ,والرشوة ,البٌع والبٌع على ,وبٌع الؽرر .75البقنرة { اْلب 

البننوك الربوٌنة و ,هنذه المنهٌنات المفسندة االقتصادٌة العالمٌة قابمة على واتروقد علمنا أن الث... 

 .المنتشرة خٌر شاهد

ن اللبنات األولنى :األحكام األسرٌة :ثانٌا     للمجتمنع، فؤوالهنا الشنارع عناٌنة بالؽنة،  واألسرة تكو 

االسنتعداد الكامنل قبنل الندخول  إلى - فً الدرجة األولى -حملون المسإولٌة ٌ نشد الرجال الذٌروأ

وأبننناءهم فننً  مننا ٌنبؽننً أن ٌكونننوا علٌننه مننع زوجنناتهم لننىفننً ذلننك المشننروع العظننٌم، وأبصننرهم إ

 .بٌوتهم

 نرى فً هذا الجانب مخالفات تتجلى فً التبتل، و الزنى، وؼنبلء المهنور والخطبنة علنى ولكن    

، وتزوٌج الكفنار منن )باألجنبٌات، واألنكحة الفاسدة  والخلوة ,واالختبلط  الخطبة،  ً كالنكاح ببل ول

ننرى حرمنان الورثنة منن كمنا  ,السنفوروالتبنرج و ,وعندم قٌنام النزوجٌن بحقنوق زوجنه( المإمنات

وؼٌننر ذالننك مننن , األٌتننام وأكننل أمننوالهم اإلسنناءة إلننىحقننوقهم، أو تقسننٌمها بطرٌقننة ؼٌننر شننرعٌة، و

 . المخالفات الشرعٌة

مبلزمنة التقنوى والحنذر  علنى إن كانت التربٌة اإلٌمانٌة تحمنل الفنرد  :الجناٌات والحدود :ثالثا    

مننن المعاصننً والمنكننرات، فننإن بعننض أصننحاب النفننوس الخبٌثننة ال ٌننردعهم إال العصننا، فجنناءت 
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, وتسوي فً ذالنك بنٌن القنوي والضنعٌؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة بؤحكام عادلة تحكم بٌن الناس بالحق،

ن .والكبٌنر والصنؽٌر, والرجنل والمنرأة, رٌؾ والوضنًءوالش  ا هناجم أعنداإنا الندٌار اإلسنبلمٌةولم 

الجانً،  فً العقوبات تحت ستار قسوتها على هاجموا الحدود بؤفكارهم الهدامة ودعاوهم الخداعة؛

ً  حننق متناسننٌن  وكننان مننن أشنند مننا تعانٌننه الشننعوب  .علٌننه، فانتشننر الفسنناد فننً البننر  والبحننر المجننن

ط و السننحاق والقننذؾ والزنننى وعمننل قننوم لننوإلسننبلمٌة، انتشننار القتننل والنهننب والظلننم والجننور ا

 .ونحوها مما ٌفسر البعد المإسؾ عن التربٌة اإلٌمانٌة, والسرقة

لنو كاننت  - منع منا فٌهنا منن القصنور - هنذه القنوانٌن الوضنعٌةإن  :األقضٌة والشهادات :رابعا    

م فٌهنا المنال ك  حاألمر، ولكن ال ٌلتزم بمضمونها مع كل أحد بنل ٌنتت علٌه لهان ذ على ما وضعنف  ت  

افة إلى تولٌة الفساق والجهبلء والدكتاتورٌٌن علنى والجاه والمعرفة والعبلقة والقرابة ونحوها، إض

وذالننك أقننوى حنناجز أمننام النندعوة اإلسننبلمٌة وأمنننع سنند  دون إنتشننار اإلسننبلم علننى , دول المسننلمٌن

 . البلبق

 

  

ن منن أشند أنننواع الببلٌنا التنً أصننابت األمنة فننً حٌاتهنا الراهننة فسنناد األخنبلق وؼٌنناب روح إ    

ننالفضننٌلة فننً الحٌنناة العامننة والخاصننة  ننوالٌكنناد ٌسننلم مننن ذالننك إال القلننة القلٌلننة مم  ك بتعننالٌم ن تمس 

ننالننوحٌٌن وربطهمننا بواقننع الحٌنناة   ات، ففاتننت بننذلك مصننالح كثٌننرة فننً النندٌن والنندنٌا، وبطلننت مهم 

 .وخٌرات للببلد ف قدت, للعباد

 :إجمالها فٌما ٌلً تحاولنوع، تواالنحراؾ الخلقً بٌن المسلمٌن كثٌر وم    

 .ترك األخبلق الفاضلة :أوال    

 .التلب س باألخبلق المذمومة :ثانٌا    

 .االنحراف فً األخالق :المطلب الرابع
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 والشننجاعة، ,والحلننم الصننبر، واإلٌثننار، والكننرم، والجننود، :فمننن األخننبلق الفاضننلة المهجننورة      

نن والصننالحٌن، والتواضننع، والحننرص  الخٌننر والعنندل، وحننب   هللا، والرحمننة والحٌنناء، ىل علننوالتوك 

 .ما ٌنفع ونحو ذالك على

 ,والسنب   ,واللعنن ,كنذبوال ,والنمٌمة ,كالؽٌبة: ةفمنها اللفظٌ :شرةتوأما األخبلق المذمومة المن     

  .والهجاء وؼٌرها, والفخر ,والؽناء

ٌ ة بص      األجنبٌنات وعنورات  والنظنر إلنى ,واالستماع إلى المعنازؾ ,سكالتجس  : رٌةومنها سمع

 .العباد وؼٌرها

       ٌ واسنتخدام  ,والسنرقة ,جالجنسنٌة بجمٌنع صنورها المنشنرة، والتبنر   اتكاالنحرافن: ةومنها عمل

 . مة وؼٌرهاخاذ الصور المحر  المخدرات، وات  

 .والرٌاء وؼٌرها, والكبر, ء الظنوسو, لؽضبوا ,والحسد ,كالبخل: ومنها قلبٌة     

هذه االنحرافات الخلقٌة من آثار ضعؾ التربٌة اإلٌمانٌة فً أبناء المسلمٌن وعدم ربط العقٌندة      

 ى إلننىانفصننال بٌنهننا، ممننا أد   أي   مننع عنندم وجننود. والعبننادات بنناألخبلق فننً واقننع العمننل والتطبٌننق

 .ة اآلالم والمآسًو  بابها فً ها، وؼٌاب سلطانها، وانكتدهور األمة وسقوط هٌبته

البننر حسننن الخلننق واإلثننم مننا حنناك فننً صنندرك  »عقننب حنندٌث  –رحمننه هللا  –قننال ابننن القننٌم     

ه وهنو أن حسنن الخلنق هنو الندٌن كل ن علنى وهنذا ٌندل   ": قنال 335  «وكرهت أن ٌتطلع علٌنه النناس

336. "حقابق اإلٌمان وشرابع اإلسبلم، ولهذا قابله باإلثم
 

 ".الدٌن كله خلق، فمن زاد علٌك فً الخلق، زاد علٌك فً الدٌن ": مكان آخر وقال فً    
337
 

 .أهمٌة األخبلق ومكانتها فً حٌاة اإلنسان وهذا ٌدل على    

 

                                                           
  (.2389)ح الترمذي و. واإلثم البر تفسٌر باب (22553) ح مسلم رواه 335

 . 54ص  1ج , مدارج السالكٌن 336

 .55ص  , السابق  المرجع  337

 .االنحراف فً اآلداب :المطلب الخامس
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      ٌ  .قصد بها اآلداب الشرعٌة المتعلقة باألمور المباحةو

 م إذا أتنى بهنا علنىفنً األصنل، إال أن المسنل وهً وإن كاننت ال تندخل فنً العبنادات المنؤجورة    

أبةً ذرمنزلنة العبنادات، فعنن  هنا ٌمكنن أن ترتقنً إلنىالوجه المطلوب شنرعا فإن  
338
رضنً هللا  – 

ٌنا : ى هللا علٌنه وسنلمقنالوا للنبنً صنل ى هللا علٌنه وسنلمصلأن ناسا من أصحاب رسول هللا  –عنه 

قون ٌتصنند  رسننول هللا ذهننب أهننل النندثور بنناألجور، ٌصننلون فمننا نصننلً وٌصننومون كمننا نصننوم، و

أو لٌس قد جعل هللا لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسنبٌحة صندقة وكنل تكبٌنرة  »: بفضول أموالهم قال

صدقة و كل تحمٌدة صدقة وكل تهلٌلة صندقة وأمنر بنالمعروؾ صندقة ونهنً عنن المنكنر صندقة، 

 »: ٌنا رسنول هللا أٌنؤتً أحندنا شنهوته وٌكنون لنه فٌهنا أجنرا قنال: قنالوا «وفً بضنع أحندكم صندقة

. «أرأٌتم لو وضعها فً حرام أكان علٌه فٌها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فً الحبلل كان له أجر
339
 

نن أن   وفننً هننذا دلٌننل علننى"  :قننال النننووي فننً شننرح الحنندٌث      ٌ ات المباحننات تصننٌر طاعننات بالن

أو طلنب الصادقات، فالجماع ٌكون عبادة إذا ننوى بنه قضناء حنق الزوجنة ومعاشنرتها بنالمعروؾ 

".  أو ؼٌر ذلك من المقاصد الصالحة ...ح أو إعفاؾ نفسه ولد صال
340
 

شنعور،  و عنادة كثٌنر منن المسنلمٌن دون أدننىكاد أن ٌكنون االنحنراؾ الواقنع فنً اآلداب هنو     

ٌ ما مننع اإلهمننال الشنندٌد الننذي نبلحظننه مننن المننرب   االنحرافننات  مننٌن، وكننؤن  ٌن كالوالنندٌن والمعل  والسنن

 .آلداباالهتمام با دة و العبادٌة حجبت دونالعقٌ

 :ومن أكثرها شٌوعا  

وتننرك  ,وحلننق اللحٌننة، وعنندم التٌننامن ,ة، كالتشننبه بالكفننار فننً الملننبسآداب  اللبنناس والزٌننن -1

 .األذكار

همنا، وتنرك البسنملة والنذكر، و نفنخ المطعنوم أو كمجناوزة الحند  فٌ: آداب الطعام والشنراب -2

 .المشروب

                                                           
 وفضبلبهم الصحابة كبار من كان ,فٌه قٌل ما وأصح رأكث وهو جنادة بن جندب:  فقٌل كثٌرا اختبلفا اسمه فً اختلؾ , الؽفاري ذر أبو 338

 ,المدٌنة سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول على قدم حتى بها وأقام قومه ببلد إلى انصرؾ ثم خامسا وكان أربعة بعد أسلم:  ٌقال.  اإلسبلم قدٌم
. عظٌما طوٌبل ذر أبو وكان.  بذكرها تطول ال أحادٌث بالربذة ومقامه موته فً معه كان ومن علٌه مسعود بن هللا عبد وصبلة موته ذكر وفً

 .1169ص  1ج , أسد الؽابة
339
 .اٌّؼشٚف ِٓ ٔٛع وً ػٍٝ ٠مغ اٌصذلخ اعُ أْ ث١بْ ثبة ,اٌضوبح فٟ,ِغٍُسٚاٖ  
340
 .1415٘ -َ 1995 ,غ داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ,81ص  7ط , ششػ صؾ١ؼ ِغٍُ 
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خول فنً والند ,والركنوب ,النوداعقنة بالسنفرعند عل  آداب السفر، كترك األدعٌة واألذكار المت -3

 .لخروج ٌوم الجمعة، وعدم مصاحبة األخٌارالقرٌة أو الخروج منها، وكا

  .ار الصالح، أو اإلهمال فً حقوقهمآداب الجوار، كعدم اختٌار الج -4

آداب الضٌافة والسبلم و االسنتبذان، كمنن ٌنزور أخناه بندون تواعند، ومنن ال ٌختنار أوقنات  -5

، من الضٌؾ بدون اتفاق مع المضٌؾ الثبلثة األٌام وكعدم إكرام الضٌؾ، وتجاوزة، الزٌار

بالسنإال  المسنلمٌن، أو التقلٌنل مننه، أو تخصٌصنه بمنن ٌعنرؾ، والبندء وكترك السبلم على

 . وكالدخول فً البٌوت بدون إذن وؼٌرها كثٌر ,قبل السبلم، وإجابته 

وم شنرعً، وتنرك األدعٌنة واألذكنار، وكتنرك الننرا بدون عنذر م مبك  وآداب النوم، كعدم الن -6

 .الشق األٌمن على

ى هللا علٌنه صنلكنان الرسنول وؼٌر هذه من االنحرافات التنً وقعنت فنً اآلداب الدٌنٌنة التنً       

فننً  حٌننث كننانوا ٌننرون العننزة هللا علننٌهم، رضننوانوكننذلك صننحابته الكننرام  ,حرٌصننا علٌهننا وسننلم

ومعدودة منن  هامش الحٌاة اآلن موضوعة على فقد أصبحت, هافً العٌش مع والفضل االلتزام بها

 .العمل نوافل

 

 :وفٌه تمهٌد و مطلبان                  

 :تمييد  

بعنض مظناهر  الفرد والمجتمع، وبعندما مررننا علنىبعدما رأٌنا سابقا آثار التربٌة اإلٌمانٌة فً     

ناالنحراؾ عن التربٌة اإلٌمانٌة فً حٌاة األمة، فإن ا فنً قلبنه  - بنبل شنك   -ر سٌشنعر لمسلم المتبص 

شٌبا من التؤسؾ  والحزن لفوات كثٌر منن آثنار التربٌنة اإلٌمانٌنة عنن واقنع كثٌنر منن أبنناء األمنة، 

 .بحثا عن سبٌل مقاومة ظاهرة االنحراؾ عن التربٌة اإلٌمانٌة –ببل رٌب  –وسٌجول خاطره 

إزالتهنا ب ثنم السنعًك المظناهر وتشخٌصنها، تلن ابومن أقرب السبل المٌسنرة لنذلك تجلٌنة أسنب     

 .الناجح التنفٌذالواقعً فانتهاء إلى  التخطٌطمرورابو الشرعً العلموتنحٌتها انطبلقا من 

 .ٌة اإلٌمانٌةأسباب االنحراف عن الترب :المبحث الثانً
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ربٌنة اإلٌمانٌنة، أسنباب االنحنراؾ عنن الت أهنم –إن شناء هللا  –تنناول وفً هذا المبحث سوؾ أ    

تهنناون  ٌمانٌننة وجنندنا أن  بعضننها تعننود إلننىاإل نننا إذا فحصنننا أسننباب االنحرافنناتألن  ، فننً مطلبننٌن

وبعضننها , تننرك مننا أمننروا بالتمسننك بننهب ع أورهم عنننه الشننارااللتبنناس بمننا حننذ  ب المسننلمٌن أنفسننهم

  ٌ  .الدوابر نارها أعداإهم الذٌن ٌترب صون بهمأشعل و وضع خططها ةاألخرى خارج

 

ت والضنعؾ ا ٌصٌبهم دابما منن النكبنالم إن  هناك مخالفات كثٌرة ٌرتكبها المسلمون هً سبب       

ا }: ، قال هللا تعالىوالوهن التخلؾما ٌصلون إلٌه من و م  مْ  و  ك  اب  نْ  أ ص  ة   م  نٌب  نا م ص  نب تْ  ف ب م  س  مْ  ك  ٌك  ند  ٌْ  أ 

ْعف و  ٌ نْ  و  ث ٌر   ع   .31الشورى { ك 

ننأمننور كثٌننرة متفر   وترجنع األسننباب الداخلٌننة إلنى       ٌ ننة وأخنرى جماعقنة، بعضننها فرد ة، وٌمكننن ٌ 

 :حصرها فً ثبلثة أسباب ربٌسة هً

ً  هً انتشار إن أكبر نكبة أصٌب بها المسلمون الٌوم  :قلة العلم الشرعً :أوال      قلة العلم الشرع

  َ  َ  َ ر فً الكتاب والسننة، وهنذا هنو النذي زعنزع أركنان عقابندهم ه فً دٌن هللا والتدب  وعدم التفق 

إن  جهل كثٌر من الناس بنؤمور  .الفوضى والفساد اتهم إلىب مساعٌهم، ودفع حٌٌ  ت شملهم وخوشت  

فهننم  تربٌننة أوالدهنم حنال دون الوصننول إلنى إتبناع مننهج اإلسننبلم، وإهمنالهم دٌننهم وانشنؽالهم عننن

له األثر الكبٌر فنً فسناد النناس وانحنراؾ  علٌه ضعؾ الوازع الدٌنً الذي بحقٌقة اإلسبلم، وترت  

.أخبلقهم
341
 

ً  فقلة العلنم الشنر      ٌجعنل اإلنسنان ضنعٌؾ اإلٌمنان وٌننتج منن ذلنك شنرور عظٌمنة وأضنرار  ع

 :كثٌرة منها

 .وعدم خشٌته ومراقبته عدم الخوؾ من هللا تعالى -1

 .عدم تعظٌم حرمات هللا تعالى -2

 .النفس فً جمٌع األمور ضعؾ القدرة على التحكم على -3

 .فً الحٌاة ٌقة دورهالجهل بحق -4

                                                           
341
 .1416٘ ,1غ , 129ص  ,غؼذ ٘الي اٌىجشٌٜ ,اإلعالِٟ ٌظب٘شح رؼبغٟ اٌّغىشادإٌّظٛس : أظش 

 .األسباب الداخلٌة :المطلب األول
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.والمنكر والخداع والخٌانة التنافس الشدٌد فً متاهات الدنٌا،  -5
342 

 .تها من علم ومن جهلع كؤس مرارتجر  إلى ؼٌر ذلك من نتابج وخٌمة ٌ      

اإلنسنان، وبنبلإه أصنعب  األعنداء علنى ٌعتبنر الهنوى منن أضنر   :بناع الهنوىت  ا :السبب الثانً     

، وعدو  محبوب  ً  .الببلٌا، وعبلجه لٌس بالٌسٌر؛ ألنه صاحب خف

الشننهوة، واالنقٌنناد لهننا فٌمننا تنندعو إلٌننه مننن معاصننً هللا  إٌثننار مٌننل النننفس إلننى ": والهننوى هننو     

".  عزوجل
343
إن الحمد هلل نحمده  »: ٌقول فً خطبته ى هللا علٌه وسلمصلولذلك كان رسول هللا  

.«...ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
344
 

، فإنه ٌكون فً معٌشنته أشنبه اق وراء أهوابهقط وٌنسواإلنسان حٌنما ٌختار الملذات الدنٌوٌة ف     

نت   }: قنال هللا تعنالى الحٌنوان، ستخدم عقله الذي مٌزه هللا بنه علنىبالحٌوان بل أضل، ألنه لم ٌ ٌْ أ   أ ر 

ن   نذ   م  نه   اتَّخ  اه   إ ل ه  نو  ؤ ْننت   ه  نون   أ ف  ك  نه   ت  ٌْ ل  نٌبًل  ع  ك  نب   أ مْ  و  ْحس  مْ  أ نَّ  ت  ه  نر  ون   أ ْكث  ع  ْسنم  ْعق ل نون   أ وْ  ٌ  نمْ  إ نْ  ٌ   إ الَّ  ه 

ام   ْنع 
اأْل  مْ  ب لْ  ك  لُّ  ه  ب ٌبًل  أ ض   .44 -43الفرقان { س 

ٌة إلى إن  هوى النفس من أقوى األسباب     هنا إذا مالنت االنحراؾ عن التربٌة اإلٌمانٌنة، ألن   المإد 

 .صح أو إرشادها تمٌل كذلك بالقلب والعقل والذهن، عندبذ ال ٌنفع معها نللشهوات فإن  

إن  تبعننات ومسننإولٌات والٌننة الننناس لٌسننت مننن األمننور   :ضننٌاع المسننإولٌة :السةةبب الثالةةث    

منا  ب بذل تمام الجهد فً كنل  ها فً المنهج اإلسبلمً تفوٌض ألداء أمانة عظٌمة تتطل  السهلة، بل إن  

سننان مننن تربٌننة مننن اسننترعى هللا تعننالى اإلن ٌوكننل لئلنسننان مننن أعمننال ومهننام، وهننً شنناملة لكننل  

. وتوجٌه
345
ٌنبؽنً أن تتضنافر جهودهنا  جواننبأربعنة  لٌة القٌنام بالتربٌنة اإلٌمانٌنةمسنإو تقاسمتو 

 : وتجتمع قدراتها وتشترك آلٌاتها فً سبٌل التؽٌٌر

                                                           
 .ه1423 ,1ط , 142ص ,ناصر بن عبد هللا التركً .د, فً المجمع الفساد الخلقً :انظر 342

343
 .3752ص  9ط  ,ٛػخ إٌعشحِٛع 
344
اُٖ : " لبي اٌؾبفع اثٓ ؽغش. فٟ ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ػجبط, سٚاٖ اإلِبَ أؽّذ فٟ اٌّغٕذ  َٚ ذُ  َس َّ ا٤َْْسثَؼَ ,  أَْؽ َُٕٗ ,  خُ َٚ َؽغَّ َٚ   ٞ ِز ِِ ,  اٌَزِّْش

 ُُ ٌَْؾبِو ا    .2114َ -1425ٖ, 1غ , اٌمب٘شح, ِىزجخ اٌصفب, 197ص, وزبة إٌىبػ, ثٍٛؽ  اٌّشاَ ِٓ أدٌخ ا٤ؽىبَ ". َٚ
وزارة الشنننإون اإلسبلمسنننة  ,ه1426 ,2ط , 142خالنند بنننن حامننند الحننازمً ص . د ,سنناوى األخنننبلق وأثرهننا علنننً األمنننةم 345

 .دعوة واالرشادواألوقاؾ وال
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ما نبلحظه  وال ٌخفى .التربوٌة المسلمٌن، ورإساء الدول، والمإسساتعلماء و, أرباب البٌوت    

 .وإهمال بارز ظاهر فً كل فرٌق من تقصٌر

ه لتؽٌٌنر منكنر وال أمنر بمعنروؾ، فكؤن ن ىه الدعوة الخالصة، وال ٌسعفبعض العلماء ال ٌهم   -

نبنفسه ووث   عتنىإذا ا شناطا األمنان، وذلنك  ا مننه أننه وصنل إلنىق صلته باهلل كفناه ذلنك ظن 

 .خطؤ كبٌر ٌجب تصحٌحه

هنم فنة صنحٌحة، ألن  سنبلم معرأن تجد مننهم منن ٌعنرؾ اإلفؤما رإساء الدول اإلسبلمٌة فقل   -

موه تعلما خاطبا، فبل ٌعرفون أن هللا سبحانه، قد جعنل فنً ا ما تعلموا الدٌن أصبل، أو تعل  إم  

اإلسنبلم لحنل   ال ٌرجعنون إلنى دٌنه جمٌع حاجنات البشنر منن عقٌندة وعبنادة وسٌاسنة، ولنذا

 .وٌةات التربل دابما، وخاصة فً المهم  مشكبلت المجتمع مما ٌجلب لهم الفش

المدرسنة : ة للتربٌنة واإلصنبلح، مثنلاألمكننة المعند  : التربوٌة، فنالمراد بهنا وأما المإسسات -

 ...والمسجد والسجون 

مسننإولٌة العناٌننة التربوٌننة، عننن طرٌننق ؼننرس  –أٌضننا  – عنناتق هننذه المإسسننات وتقننع علننى     

ن أؼلبهنا لنم تفلنح فنً رات الخاطبنة، ولكناإلٌمان والفضنابل الخلقٌنة بنٌن أفرادهنا، ومعالجنة التصنو  

 .ذلك

ى إلى انحرافات عن دٌن هللا، أش      نشنؽال واال ,وضعؾ اإلٌمنان ,ها فساد العقٌدةد  وهذا بدوره أد 

 .منواالهتمام بشؤن السبلم والجو اآل ,المادي األمور بإصبلح

ن ظة ٌنتعظ بهنا المسنلمون لٌرجعنوا إلنىع أن تكون تلك الحوادث األولى وكان      كوا دٌننهم وٌتمس 

 .به

ت ب   }: قال هللا تعالى      نَّ  هللاَّ   ك  ا أل  ْؼل ب  لً  أ ن  س  ر  ي   هللاَّ   إ نَّ  و  ٌز   ق و  ز    .21المجادلة  سورة {ع 

وا إ نْ  }: وقال       ر  ْنص  مْ  هللاَّ   ت  ْرك  ْنص  بِّتْ  ٌ  ٌ ث  مْ  و  ك  ام   .7محمد  سورة {أ ْقد 

 .متاع الدنٌا، بل مع اإلٌمان والصبر والثبات ون إلىالتمكٌن ال ٌكونان مع الرك فالنصر     

 .األسباب الخارجٌة :المطلب الثانً 
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بشنتى الوسنابل المختلفنة، لكنً ٌقضنوا  أن ٌكٌندوا لنه سنطع ننوره أن حاول أعداء اإلسنبلم مننذ     

 .ه ال ٌإثرذلك الكٌد فإن   اك وقاٌة تصد  ت هنولكن إذا كان ,سبلم وأهله، والتارٌخ شاهد مبٌناإل على

إ   }:قال هللا تعالى      وا نْ و  ْصب ر  ق وا ت  تَّ ت  مْ  ال   و  ك  رُّ مْ  ٌ ض  ه  د  ٌْ ًبا ك  ٌْ نا هللاَّ   إ نَّ  ش  ل نون   ب م  ْعم  نٌط   ٌ  آل عمنران { م ح 

ً  ولم  "  .121 عندبنذ بندأ  –الصنبر والتقنوى  –روح االلتزام بهذٌن الشرطٌن  ا فقد المجتمع اإلسبلم

". الوهن ٌسري فً كٌان المجتمع محاولة منهم لئلجهاز علٌه
346
 

 :ومن أضر  وأخطر الوسابل التً استخدمها     

ا  محاوالت ومإامرات ومكابد ال تحصنى لقد شهد العالم اإلسبلمً " :الحروب الدامٌة :أوال     عند 

 هننبسننبلم وتركٌننع المسننلمٌن ومصننادرة وناإل ضننخامة وشراسننة اسننتهدفت القضنناء علننى وال تقنندر

. "خٌرات العالم اإلسبلمً ومقدراته
347
 

 : كثٌرة ومتتالٌة، كان من أشدهاوهً      

 .، ومكابد الٌهود، وثورات الشٌوعٌٌنر، والحرب الصلٌبٌة، وهجمات االستعماالؽزو الثقافً    

الساحة  ة تفقد وزنها علىجعلت األم   ,وآثار مظلمة ,هلةا تركت فً المسلمٌن أوضاعا مذوكل ه     

  ٌ م فنً شنإونها ت الٌنوم فنً ذٌنل األمنم، ٌنتحك  شًء، فؤصبح فً كل   ة بعد أن كانت هً األولىالدول

 .قٌن ومتناحرٌنقٌن متمز  متفر   اعب اد الصلٌب، وصارو

ً   إن :الثقافً الؽزو :ثانٌا     فنً العصنر الحاضنر عنند  أعداء اإلسبلم قاموا باستخدام الؽزو الثقاف

  ٌ بهم العسننكرٌة صننلبٌون مننن حننرووالهننزابم المتتالٌننة التننً خننرج بهننا ال عن لهننم الفشننل الننذر ٌننمننا تبنن

.مع المسلمٌن فً القرنٌن الخامس والسادس الهجرٌٌن األولى
348
 

                                                           
 - ه1417مكتبننة المنننار الزرقنناء ط األولننً  .238 -237عبنند هللا سننلٌمان المشنننوفً ص . د/ انظننر مجتمعنننا المعاصننر أسننباب ضننعفه ووسننابل عبلجننه  346

 .م1987

347
 .َ ث١شٚد1981 1411ِ٘ؤعغخ اٌشعبٌخ غ ا٤ٌٟٚ  9فزؾٟ ٠ىٓ ص  –اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ٚاٌّىبئذ اٌذ١ٌٚخ خالي اٌمشْ اٌشاثغ ػشش اٌٙغشٞ  
348
 .1418ِٖؤعغخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍصؾبثخ عذح غ اٌضب١ٔخ  196ٚالؼٕب اٌّؼبصش ٌؾّذ لطت ص : أظش 
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ل األو   عارك الضناربة التنً ٌشننونها وهندفهموالسبلح فً الم وال ٌقل  خطره عن خطر الجندي       

ال حنول لهنا وال قنوة نابنذة لقٌمهنا الدٌنٌنة،  محاولة إبقاء الشعوب اإلسبلمٌة ضنعٌفة هزٌلنة: منه هو

 .قة لمبادبهم الخبٌثة، مطب  فوذهاخاضعة لن

 :وقد كانت أهم وسابلهم فً هذا الؽزو نتمثل فً وسٌلتٌن هما     

1-   ٌ ٌ   -2. ةوسابل تعلٌم  .ةوسابل إعبلم

 الوسائل التعلٌمٌة: 

مسنتقبل األمنة،  ت، والسنٌطرة علٌنه ٌعننً سنٌطرة علنىٌعتبر مجال التعلٌم من أخطنر المجناال     

 .ة مجاالت الحٌاةم فً خطواتها فً كافوتحك  

ه األعنداء جنل  اهتمامن     ناتهم نحنو إفسناد التعلنٌم، فجناءوا بولذا وج   ٌ ة، خطنط ومنناهج ومنواد تعلٌم

وا أجٌاال ال ٌعرفون الصلة بناهلل تع... وبنوا مإسسات وأنفقوا أمواال ألجنل  ون إال  لنى، وال ٌعملنلٌعد 

 .الشهوات

  ٌّةالوسائل اإلعالم: 

ر عقنول النناس وأرواحهنم، فهنً تنإث   خطورته وتؤثٌره على –له المختلفة بوساب -إن لئلعبلم  "    

ن  أكثر وسنابل اإلعنبلم وإ, منظورةال من خبلل الصورة مقروءة أو مسموعة، أو فٌهم خبلل الكلمة

رة إلشناعة الفاحشنة، واإلؼنراء بالجرٌمنة، والسنعً بالفسناد فنً األرض، وفنً مسخ   الٌوم المختلفة

 ".القٌمهذا تحطٌم لؤلخبلق و
349
 

مراكنز اإلعنبلم فنً العنالم فننالوا بؽٌنتهم  جهنودهم لٌسنٌطروا علنى وقد بنذل أعنداء اإلسنبلم كنل      

 .أهدافهم كثٌرا من وحققوا

 

 

 

                                                           
349
 .ػٍٟ عششخ -71 -71ص  ,ٔمٍٗ ِٓ أعب١ٌت اٌغضٚ اٌفىشٞ ,127ص , اٌفغبد اٌخٍمٟ :أظش 
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 :وفٌه تمهٌد مطلبان               

 :تمييد

ع حقٌقنة فنً لقد بان لنا من خبلل المبحثٌن السنابقٌن أن االنحنراؾ عنن التربٌنة اإلٌمانٌنة قند وقن    

نن  ٌ ٌ  األمننة اإلسننبلمٌة، وتننرك أمراضننا عقد أبناءهننا، وجعلهننم  اكننة علننىة، وأفننرز سننموما فت  ة وسننلوك

ٌنندها ٌفقنندون مجنندهم الننذي بننناه أسننبلفهم، وٌعننانون مننن ؼٌنناب الصننورة المسننلمة الممتننازة التننً ٌر

 .األرض فً خلٌفتهالشارع من اإلنسان المإمن 

نن      أسننبابه معروفننة لنندٌنا  هننو أشنند مصنناببنا فننً هننذه الفتننرات، وأن  هننذا االنحننراؾ  ا أن  وإذا أٌقن 

ٌ   أمامنا، فكذالك ٌجب أن نوقن بؤن واضحة ٌ ن وةلتلك المصٌبة طرقا شنرع وأسنالٌب  ,ةووسنابل علم

  ٌ  .ٌمكن أن ٌواجه بها جمٌع مظاهر االنحراؾ عن التربٌة اإلٌمانٌة ,ةعمل

سنبٌل  ؤخنذ بهمنا إلنىوأعرضنهما أمامنه لٌ داعًعلنى الن ٌن شاملٌن أقترحهماحلذكر وسؤكتفً ب     

 :إلٌه كثٌر من أولً الهمم العالٌة، وٌؤمله كل مسلم ؼٌور بدٌنه ٌر الذي ٌسعىالتؽٌ

 

 .حلول مقترحة لمعالجة االنحراف عن التربٌة اإلٌمانٌة :المبحث الثالث

 

 .الكتاب والسنة علً فهم سلف األمة الرجوع إلى :المطلب األول

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

124 

, قد أنعم على هذه األمنة منن جملنة نعمنه علٌهنا بنعمنة عظٌمنة وجلٌلنة -تبارك وتعالى -إن هللا"     

صلى هللا علٌه وسلم إال بعد أن أكمنل لنه الندٌن أال وهً نعمة كمال الدٌن وتمامه فلم ٌتوفق رسوله 

رسوله صنلى هللا علٌنه وسنلم قبنل وفناتهخ بؤشنهر فنً حجنة النوداع  فؤنزل على, ورصٌه له وألمته

ْوم  } : قوله  ٌ ْلت   اْل مْ  أ ْكم  مْ  ل ك  ك  ٌن  ْمت   د  أ ْتم  مْ  و  ك  ٌْ ل  ت ً ع  ٌت   ن ْعم  ض  ر  م   و  م   ل ك  ًٌنا اإْل ْسبل   .3المابدة { د 

أخبننر هللا نبٌننه صننلى هللا علٌننه وسننلم : " فننً تفسننٌر هننذه اآلٌننة -رضننً هللا عنهمننا -قننال بننن عبنناس

وقند , والمإمنٌن أنه أكمنل لهنم اإلٌمنان فنبل ٌحتناجون إلنى زٌنادة أبندا وقند أتمنه هللا فنبل ٌنقصنه أبندا

".رضٌه فبل ٌسخطه أبدا 
350
  

 دتسـكتم مـا تضـلوا لـن أمـرين يكمفـ تركـت »: فقنال ى هللا علٌنه وسنلمصنلطنب رسنول هللا خوقد    

.« نبيو وسنة اهلل كتاب هبما
351
 

لننوحٌٌن الصننافٌٌن، عننن هنندى ا عننراض والصنند  اء اإلمننن جننر   وم إال  ومننا كننل  مننا ٌحنندث لنننا الٌنن     

نْ  }: إذ ٌقول وصدق هللا تعالى م  ض   و  ننْ  أ ْعنر  ي ع  ْكنر  نإ نَّ  ذ  نةً  ل نه   ف  ٌش  ع  نْنًكا م  ه   ض  ْحش نر  ن  نْوم   و   ٌ   ٌ نة  اْلق   ام 

ى  .124طه { أ ْعم 

ٌ   أن   وال شننك        نناألمننة اإلسننبلم ة إلننى هداٌننة إلننى معننالم الشننرع، وأن  العننودة إلننى ة فننً حاجننة ماس 

عنا وال نفنبل، فنبل عنز  لننا وال نصنر وال كرامنة إال كل مسلم ولنٌس تطو   الكتاب والسنة فرض على

 .بذلك

 .هر بالكتاب أو السنة فقد كفر باإلسبلم كل  فالكتابة والسنة أصبل اإلسبلم واإلٌمان فمن كف     

 : وجوب االلتزام بهما على وهناك نصوص كثٌرة من الكتاب والسنة تدل       

ا }: قال هللا تعالى      ا ٌ  ه  ٌُّ ٌن   أ  ن وا الَّذ  وا آم  ٌع  وا هللاَّ   أ ط  ٌع  أ ط  ول   و  س  أ ولً  الرَّ ْمر   و 
مْ  اأْل  ْنك   .59النساء { م 

                                                           
350
  .73ص  1ط, ِٛلف أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ِٓ أً٘ ا٤٘ٛاء ٚاٌجذع  
351
 مشهور معروؾ محفوظ أٌضا وهذا: " قال ابن عبد البر .ط دار الحدٌث -686من الببلؼات ص , كتاب القدر,  رواه مالك فً الموطؤ 

 أبً أحادٌث من أحادٌث اآلحاد أخبار من ذلك فً وروى اإلسناد عن بها ٌستؽنً ٌكاد شهرة العلم أهل عند سلم و علٌه هللا صلى النبً عن
بنحوه كتاب  931, والحدٌث أخرجه أٌضا الحاكم فً المستدرك. 525ص  11ج , التمهٌد .لٌهماثم ساق بسنده إ ". عوؾ بن وعمرو هرٌرة

 .العلم عن أبً هرٌرة
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ا }: عالىقال ت و    م  م   و  اك  ول   آت  س  وه   الرَّ ذ  ا ف خ  م  مْ  و  اك  ه  ْنه   ن   .7الحشر { ع 

ناب   ": قنال –رضنً هللا عننه  –وروى البخاري عن عبد هللا بن مسعود       ت  ٌث  ك  ند  نن  اْلح  إ نَّ أ ْحس 

نور  م   م 
نرَّ األ  ش  ند  صنلى هللا علٌنه وسنلم و  مَّ ْدي  م ح  ْدي  ه  ن  اْله  ْحس 

أ  ون  آلت  هللا  و  ند  نا ت وع  إ نَّ م  ا و  ات ه  ث  ْحند 

ٌن   ْعج ز  ْنت ْم ب م 
ا أ  م  ". و 

352
 

, فٌجننب علننى المسننلمٌن عامننة أن ٌتبعننوا الكتنناب والسنننة فننً جمٌننع أمننورهم الدٌنٌننة والدنٌوٌننة    

وأن ٌقتفوا آثار السنلؾ , صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌشرعه رسوله وٌتجنوا االبتداع ما لم ٌؤذن به هللا

  .صالح فً  تؤوٌل نصوص الوحٌٌنال

أن ٌكون بفهم السلؾ الصالح، وهم الصحابة والتابعون  د الرجوع إلى الكتاب والسنة ٌلزموعن     

 .ومن تمسك بهدٌهم من بعدهم

ل القنرآن الكنرٌم والحنوادث التنً ننزل فٌهنا -رضنً هللا عننهم  -فالصحابة        وهنم , شنهدوا تننز 

 .اله الرسول صلى هللا علٌه وسلمأعلم الناس باللؽة وبما ق

اهم هللا تعالى فً آٌات كثٌرة منها       :وقد زك 

ن وا ف إ نْ }: قوله      ْثل   آم  ا ب م  ْنت مْ  م  ْوا ف ق د   ب ه   آم  د   .فهذه تزكٌة ما بعدها تزكٌة. 137البقرة { اْهت 

ً   }: وقال تعالى      ض  ْنه مْ  هللاَّ   ر  وا ع  ض  ر  ْنه   و   .8ة البٌن{ ع 

فعلٌكم بسن تً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن منن ... »: وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم     

 «...بعدي
353
مْ  »: وقال.  ك  ر  ٌْ ٌن   ث مَّ  ق ْرن ً خ  ه مْ  الَّذ  ل ون  ٌن   ث مَّ  ٌ  ه مْ  الَّذ  ل ون   ٌ».

354
 

طرٌنق السنلؾ لمنن أراد أن  إلى ؼٌر ذلنك منن اآلٌنات واألحادٌنث التنً تندل  علنى حتمٌنة لنزوم    

 .ٌتمسك بهدي هللا وسنة نبٌٌه صلى هللا علٌه وسلم

                                                           
352
 .باب اإلقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم, كتاب اإلعتصام, أخرجه البخاري فً الصحٌح 

353
 .ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ صؾ١ؼ, اعزٕبة اٌجذعثبة ا٤خز ثبٌغٕخ ٚ, ٚاٌزشِزٞ. ثبة فٟ ٌضَٚ اٌغٕخ, سٚاٖ أثٛ داٚد 
ان   عنالبخاري فً الشهادة  رواه 354 ْمر  ن   ْبن   ع  ٌْ ص  ً   ح  ض  ا هللاَّ   ر  ْنه م  د   ال   ب اب ,ع  ْشه  ل ى ٌ  ة   ع  اد  ه  ْور   ش  ا ج  د   إ ذ  ْشه 

 فضل باب, ومسلم. أ 

 .ٌلونهم الذٌن ثم ٌلونهم الذٌن ثم الصحابة
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فمن ابتؽى تؤوٌل الوحٌٌن على خبلؾ ما فهموا فقد سلك مسلك الضبلل وساق نفسه إلى      

 .الظلمات، فلن ٌصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها

ان مستن ا فلٌستن  بمن قد مات أولبك من ك:"  -رضً هللا عنه  –قال عبد هللا بن مسعود     
ها قلوبا، وأعمقها علما، وأقل ها  أصحاب محمد صلى هللا علٌه وسلم، كانوا خٌر هذه األمة، وأبر 

تكل فا، قوم اختارهم هللا لصحبة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ونقل دٌنه، فتشب هوا بؤخبلقهم وطرابقهم، 

 ."فهم كانوا على الهدى المستقٌم 
355
 َوِإنْ  َسَلَف، َمنْ  بِآثَارِ  َعَلْيك: " ل اإلمام األوزاعًوقا  

 َطرِْيقٍ  َعَلى َوأَْنتَ  يَنَجِلي، اأَلْمرَ  فَِإنَّ  بِالَقْوِل، َلكَ  َزْخَرُفوهُ  َوِإنْ  الرَِّجاِل، َوآرَاءَ  َوِإيَّاكَ  النَّاُس، َرَفَضكَ 
." ُمْسَتِقْيمٍ 

356 
 
 

األطراؾ متعددة الوسابل مختلفة األسالٌب بفعنل عٌدة بالتربٌة فً العصر الحدٌث أصبحت  إن       

  ٌ ا ٌشنهد عالمننا الٌنوم اخنتبلط ة، كمنالتطور التكنلوجً والفكري واختبلؾ األماكن والمفاهٌم التربو

صعوبة حصنر التربٌنة تحنت زاوٌنة معٌننة، بنل أصنبح منن الصنعوبة  ى إلىوالثقافات مما أد األمم

ٌ   بمكان حفظ الدٌن وتحصٌن الناشا ضد    .ارات الؽربٌة الفاسدةالت

ن ومن هنا كان ال بد        مسنإولٌة التربٌنة اإلسنبلمٌة أن ٌضنع نصنب عٌنٌنه  ل علنى عاتقنهلمن ٌوك 

 .فً التربٌة الحدٌثة وأال  ٌحصر نفسه فً دابرة ضٌقة من الوسابل ةهذه العوامل المإثر

لزمان والمكان واألشنخاص مع ا فالمربً الناجح ٌؤخذ بالتنوع فً وسابل التربوٌة، وما ٌناسب     
 ثواب التربٌة وأصولها مع الحفاظ على, واألحوال

 :ومن أهم الوسابل الحدٌثة التً ٌنبؽً االستفادة منها ما ٌؤتً     

 ...كالمعاهد والجامعات والمساجد: المراكز التعلٌمٌة :أوال    

نالمإس   :ثانٌا      ٌ ٌ نة الخٌسات االجتماع ل منن األؼنٌناء وتحسنن فنً إٌصنالها التنً تجمنع األمنوا :ةر

 .مصالح األمة إلى

                                                           
 ط - دمشنق - اإلسبلمً المكتب, , 214ص  1ج , باب رد البدع واألهواء, فً كتاب اإلٌمان, أخرجه البؽوي فً شرح السنة  355

 .م1983 - هـ 1413 ـ بٌروت, 3

356
   .2113َ٘ـ ـ 1424،اٌصفب ـ اٌمب٘شح ، غ ا٤ٌٚٝ 311ص 5اٌغ١شاٌٍز٘جٟ ط 

 .توفٌر وسائل الدعوة السلٌمة :المطلب الثانً
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 .المناطق النابٌة وتبلػ الدعوة بؤحسن الطرق الناجحة القوافل الدعوٌة التً تصل إلى :ثالثا    

 ...ت أو الكتب النافعةبة والتؤلٌؾ فً المجبل  االكت :رابعا    

ن والؽنناببٌن باألشننرطة الحاضننرٌ ات والننندوات التننً توصننل النندعوة إلننىالمحاضننر :اخامسةة    

 .ونحوها

.وسابل االتصاالت المعاصرة مثل اإلذاعة و التلفزة واإلنترنت وما ٌتصل بهما  :سادسا    
357
 

وإال ال  -بقنندر اإلمكننان  - اهننذه وؼٌرهننا ٌنبؽننً االهتمننام بهمننا، وعنندم إهمننال جانننب واحنند منهنن كننل  

محنل  التربٌنة اإلٌمانٌنة ٌنة المنحرفنة ت التربٌنة الؽربنفسح المجال ألصحاب النفنوس الخبٌثنة، ولحل ن

 .المصلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
357
 اٌغبِؼخ, اٌؼصش ِٚزغ١شاد عال١ِخاإل اٌذػٛح ِؤرّش .صبٌؼ اٌشالت. د/ اٌٛعبئً ٚا٤عب١ٌت اٌّؼبصشح ٌٍذػٛح اإلعال١ِخ  

  http://ktaby.com/vb/t36678. 2115/ 14/  17اٌذ٠ٓ   أصٛي و١ٍخ – ثغضح اإلعال١ِخ
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وبعد هذا الجهد المبذول فقد توصلت إلى نتابج جمة تستوقفنً فً نهاٌة هذا البحث ألسجل      

 :مضامنها على ما ٌؤتً 

من الهنود والصٌنٌٌن والفارسٌٌن  -أن المجتمعات البشرٌة التً سبقت دٌن اإلسبلم  -1

 .كانت فاقدة االعتدال هاوٌة فً الضبلل –والعرب وؼٌرهم والرمان 

إن مسٌرة حٌاة أي أمة من األمم إنما تناط بمستواها الفكري ومستقاها اإلعتقادي  -2

 .وإن لؤلمة اإلسبلمٌة قصب السبق فً ذلك كله.. ومصدرها التربوي 

هً  –افٌة إن التربٌة اإلسبلمٌة بما فٌها من أسس متٌنة، وأهداؾ نبٌلة، ومصادر ص  -3

إذا ! ة بناء الحضارة للشعوب والجماعاتنٌالفرد السعادة الكاملة المعالكفٌلة على إعطاء 

ترقٌة  علمنا أن السعادة هً طهارة النفس وصفاء القلب، وإذا علمنا أن الحضارة هً

  .العمران روح اإلنسان قبل ترقٌة

 على وحملها بذلك، وتزكٌتها وسلم، علٌه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب األمة تعلٌم إن -4

 بعضها طؽٌان بدون معا، والمجتمع واألسرة للفرد السعادة تحقق التً هً بهما، العمل

 بل تطاحن، وال نزاع وال صراع بدون واجبه، وٌإدي حقه، ٌؤخذ كل بعض، على

 ألن فحسب، السلطة بقوة مجتمع وال أسرة وال فرد أمن ٌفرض فبل واطمبنان، برضا

 فبل والتقوى، البر على وبالتعاون والحقوق، بالواجبات ٌإمنون والمجتمع سرةواأل الفرد

 اتمة الخ
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 أحكام من ٌردعه ما وجد ؼٌره، على االعتداء أحد أراد وإذا سواه، على ألحد طؽٌان

.والضعٌؾ القوي على تطبٌقها األمة هللا كلؾ التً الشرع
358 

فإن المنهج الوسط ... مان ذا بهم حول مسابل اإلٌما اختلفت آراء العلماء وتشابكت ممه -5

فمذهب أهل السنة . والمذهب الحق ال ٌختفً فً ثناٌا وال ٌضٌع فً أوحال الشبهات

أن األٌمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل باألركان، ٌزٌد بالطاعات : والجماعة 

وٌنقص بالمعاصً، وأنهم ال ٌكفرون مرتكب الكبٌرة وال ٌسلبونه مسمى اإلٌمان كلٌا، 

 ...مإمن بإٌمانه، فاسق بكبٌرته : بل ٌقولون 

على المإمن أن ٌجعل أكبر همه وأقصى جهده الثبات على إٌمانه الذي إنما اهتدى إلٌه  -6

وأن ٌدوم على المنافسة إلٌه، وٌقوم على المحافظة علٌه، لٌصل ...بفضل من هللا ورحمة 

هذا اإلٌمان لٌس مجرد . ن إلى أعلى مراتبه التً إمتاز بها األبرار وفاز بها الصالحو

ه  سر كامن معلومات تحصل، وال مجموعة اكتشافات تعرؾ، وال نوع شهادات تنال، إن

ٌعتنً به المرء ٌكون  فبقدر ما. نه انتسابا طابفٌا أو مظهرا تعبدٌابٌن العبد وربه قبل كو

 .والنصٌب له فٌه الحظ

ل إلى أؼوار نفسه، إنسان حابر أن اإلنسان الذي لم ٌخالط اإلٌمان بشاشة قلبه، ولم ٌص -7

 لبٌم، ألنه معترض لباربه معاكس لفطرته

ن المعٌار العام الذي ٌمٌز به بٌن اإلنسان لى أساس هذا اإلٌمان ٌنبؽً أن ٌكوإن ع -8

وأما أن ٌكون المعٌار ...الصالح واإلنسان الكالح، وبٌن الشًء النافع والشًء الضار، 

فذلك قلب ... والمظهر، أو الجنس والعرق  هو المال أو الحسب والجاه أو الشكل

 .للموازٌن واعتداء على الحقٌقة وظلم للببلد والعباد ونشر للفساد والرذٌلة

أن من كرمت علٌه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها، وزكاها وعبلها، ووضعها  » -9

ومن هانت علٌه نفسه وصؽرت . فً أعلى المحال، وزاحم بها أهل العزابم والكماالت

ساها ولم ٌصنها عن ود. شناقها، وحل  زمامها وأرخاه قوأطل.. ابلً الرذده ألقاها فعن

 «صون النفس : فؤقل ما فً تجنب القبابح . قبٌح
359
 

وقد تبٌن من خبلل البحث أن هناك فارقا كبٌرا بٌن واقع العبلقات اإلجتماعٌة التً  -11

ذلك الشؤن مع ذوي تسود األسرة الٌوم وبٌن واقع األسرة فً المنظور اإلسبلمً ك

األرحام والجواز وبقٌة أفراد المجتمع، كما أن المعاٌٌراألخبلقٌة أصابها انحراؾ بسبب 

 .بعد الناس عن دٌن هللا

                                                           
358
 .اٌّىزجخ اٌشبٍِخ,  11ص 1ط, ا٤٘ذي لبدسٞ د ػجذهللا, اإلعالِٟ اٌّغزّغ أِٓ فٟ اإلعال١ِخ اٌزشث١خ أصش 

 
359
 .448ص 1سط اٌغبٌى١ٓ الثٓ اٌم١ُ ط ِذا 
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إن السبب األساس الذي أدى إلى هذا الوهن الذي تعٌشه األمة اإلسبلمٌة حتى طمع  -11

إنما هو البعد فٌها أعداإها، وتفرق أفرادها، وتضاعفت أمراضها، وؼفلت عن ؼٌها، 

 .عن التربٌة اإلٌمانٌة وفساد العقٌدة وخلطهما بالبدع والشبهات

ضخامة المسإولٌة المتعلقة على عاتق المسلم أمام هذا العالم التابه، لما ٌملكه من  -12

العقٌدة الصحٌحة التً بها ٌنبؽً أن ٌنقذ اإلنسانٌة المعذبة فً ظلمات الكفر والضبلل، 

 .لى نور الشرٌعة واإلٌمان، ودرجات العلم واإلحسانودركات الجهل والعصٌان إ

 

إلً أي نقص  واولست أنسى وقد وصلت إلى هذا المنتهى أن أرفع طلبً إلى إخوانً لٌشٌر    

 .الحظوه فٌه ولٌنبهوا على أي خطإ وقفوا علٌه فإن المرء قلٌل بنفسه كثٌر بإخوانه

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فيرس اآليات (1

 .فيرس األحاديث (2

 .فيرس المراجع (3

 .فيرس الموضوعات (4

 :الفيارس العامة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

132 

 

 

 

 

 اآليات  فيرس
 الصفحة رقميا اآلية السورة
 65    6    إٌاك نعبد  سورة الفاتحة

 وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم سورة البقرة

 هللا ولً الذٌن آمنوا 

 وإذ قال ربك للمبلبكة 

 وإذا سؤلك عبادي عنً

 كذلك ٌحً هللا

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا

 وال تلقوا بؤٌدٌكم إلى التهلكة 

 آمن الرسول 

 وإذ قلنا للمبلبكة 

 ومن الناس من ٌتخذ 

 ولكن الشٌاطٌن كفروا 

 فإن آمنوا بمثل 

143  

257  

31   

186     

78  

172 

191  

285 

34  

165  

112  

137  

 

33 

39 

45 

66 

72 

77 

77 

85 

115 

116 

119 

126 
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 الذٌن قال لهم الناس سورة آل عمران

 إن فً خلق السماوات

 واعتصموا بحبل هللا 

 بروا وتتقواوإن تص

173  

191  

113  

121 

41 

59 

81 

122 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا سورة النساء

 إن هللا ال ٌؽفر 

 ألم تر إلى الذٌن ٌزعمون

 وإذا قٌل لهم تعالوا 

59  

116  

61  

61  

125 

116 

117 

118 

 الٌوم أكملت لكم سورة المابدة 

 قد جاءكم من هللا نور 

مت علٌكم المٌتة  حر 

 وعلى هللا فتوكلوا 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا كونوا قوامٌن 

3  

15  

31  

23             

8  

43- 45 - 124  

51 

78 
 

111 

 

75 
 وكٌؾ أخاؾ ما أشركتم سورة األنعام

 ما فرطنا فً الكتاب

 الذٌن آمنوا ولم ٌلبسوا 

 قل إن صبلتً 

81  

38  

82  

162 

41 

29 

69 

119 

 ذي هدانا لهذاالحمد هلل ال سورة األعراؾ

 ٌا بنً آدم خذوا

 أبلؽكم رساالت ربً

 ولقد مكناكم

43  

31  

62  

11  

51 

78 

84 

112 
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 41 2 إنما المإمنون الذٌن سورة األنفال

 وإذا ما أنزلت سورة سورة التوبة

 والمإمنون والمإمنات 

 اتخذو أحبارهم 

 ولبن سؤلتهم لٌقولن 

124  

71  

31  

67  

41 

83 

116 

117 

 41  62 أال إن أولٌاء هللا سسورة ٌون

 هو أنشؤكم من األرض سورة هود

 ولبن أذقنا اإلنسان 

 من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا

61  

119  

19 

45 

71 

116 

 ولقد همت به سورة ٌوسؾ

 إنا أنزلناه قرآنا

24  

2 

41 

72 

 إنه لٌس له سلطان سورة النحل

 وال تحزن علٌهم 

 وهو الذي سخر البحر

 من عمل صالحا

99  

127  

14  

97 

52 

71 

88 

39 

 72 36 وال تقؾ ما لٌس لك سورة اإلسراء

 115 35 ودخل جنته سورة الكهؾ

إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات  سورة مرٌم

 سٌجعل

96 39 

 125 124 ومن أعرض عن ذكري  سورة طه

 ثم إنكم بعد ذلك سورة المإمنون

 أفحسبتم أنما خلقناكم

15  

115       

74 

73 
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 77 51 ٌا أٌها الرسل كلوا 

 74  51 إنما كان قول المإمنٌن سورة النور

 وهو الذي جعل لكم سورة الفرقان

 أرأٌت من اتخذ 

47  

43  

79 

121 

 116  97 تاهلل إن كنا سورة الشعراء

 47  64 أمن ٌبدأ الخلق سورة النمل

 والذٌن جاهدوا فٌنا سورة العنكبوت 

 ومن أظلم ممن افترى 

 ركبوا فً الفلكفإذا 

 وال تجادلوا أهل الكتاب 

69 

67  

65   

46 

64 

115 

116 

 

85 

 فطرة هللا التً فطر سورة الروم

 فؤقم وجهك للدٌن

3  

31  

25 

54 

 27  28 إنما ٌخشً هللا سورة فاطر

 74  41 ال الشمس ٌنبؽً لها أن تدرك سورة ٌاس 

 قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون سورة الزمر

  رجبلضرب هللا مثبل

 قل أفرأٌتم ما تدعون

9  

29  

28  

57 

73 

119 

 شرع لكم من الدٌن سورة الشورى 

 ما أصابكم من مصٌبة 

3  

31  

34 

119 

 87 72 وتلك الجنة التً أورثتموها سورة الزخرؾ

 45 18 ثم جعلناك على شرٌعة سورة الجاشٌة

 115  3 والذٌن كفروا عما أنذروا سورة األحقاؾ
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 119 5 ومن أضل ممن ٌدعو

 121  7 إن تنصروا هللا ٌنصركم سورة محمد 

 69  4 هو الذي أنزل السكٌنة سورة الفتح

 إنما المإمنون إخوة سورة الحجرات 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال ٌسخر 

 ٌا أٌها الذٌن آمنوا اجتنبوا 

 ٌا أٌها الناس إنا خلقناكم

 قالت األعراب آمنا

 ٌمنون علٌك أن أسلموا

11  

11  

12 

13  

14  

17  

81 

76 

76 

85 

38 - 48 
 

49 
 74  16 ونحن أقرب إلٌه سورة ق 

 وما خلقت الجن واإلنس سورة الذارٌات 

 وذكر فإن الذكرى

56  

55  

27 

63 

 وما ٌنطق عن الهوى سورة النجم

أ نْ  س   و  ٌْ ان   ل  ْنس   ل ئْل 

3  29 
 

88 

 71 27 كل من علٌها فان سورة الرحمن 

 121 21 تب هللا ألؼلبنك سورة المجادلة

 ما أصاب من مصٌبة سورة الحشر 

 ٌا أٌها الذٌن اتقوا 

 ألم تر إلى الذٌن نافقوا 

 وما أتاكم الرسول 

11  

18  

11  

7  

41 

64 

117 

125 

 61  6 لقد كان لكم فٌهم أسوة سورة الممتحنة
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 88 11 فإذا قضٌت الصبلة سورة الجمعة 

 115 3 ا ثم كفرواذلك بؤنهم آمنو سورة المنافقون 

 71 2 خلق الموت والحٌاة سورة الملك

 58 19 واسجد واقترب سورة العلق

 126 8 رضً هللا عنهم ورضوا عنه سورة البٌنة

 
 
 

 

 فيرس األحاديث

 الصفحة طرف الحديث ح
 آٌة المنافق  (أ)حرؾ األلؾ 

 اتخذ النبً صلى هللا علٌه وسلم  

 إذ أتٌت 

 إذا تقرب إلً  

 لدٌن أحب ا

 إذا سمعتم الطاعون 

 إذا شرب الكلب 

 إذا كان ٌوم القٌامة 

 أربع من أمتً  

 أكمل المإمنٌن  

 أال وإن فً الجسد 

76 

61 

79 

65 

85 

79 

79 

52 

111 

74 

49 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

138 

 أنصر أخاك 

 انطلق بنا 

 أن تعبد هللا كؤنك  

 أن تإمن باهلل  

 إن أهل الجنة  

 إن الرقً  

 إن هللا حً

 إن هللا طٌب  

 إن هللا فرض  

 إن  فقهم قلٌل 

  أمرنً أن أقرأإن هللا 

 اإلٌمان بضع  

 اإلٌمان باهلل 

 أنا عند ظن عبدي بً

 أوصٌكم بتقوى هللا عز وجل

 أولٌس قد جعل هللا

85 

62 

74 

34 
 

51 
 

119 

 

66 
76 
 

113 

49 
 

98 
82 
 

86 
59 
 

91 
116 

 باٌعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (ب)حرؾ الباء 

 ن الخلقالبر حس

84 

116 

 83 ثبلث من كن فٌه  (ث)حرؾ الثاء 

 خٌر القرون قرنً (خ)حرؾ الخاء 

 خٌركم خٌركم ألهله

61 
 

98 

 75 -49 عجبا ألمر المإمن  (ع)حرؾ العٌن 
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  61 علٌكم بسنتً 

 فإن لجسمك  (ؾ)حرؾ الفاء 

 فر  من المجذوم  

 فعلٌكم بسنتً

77 

79 

126 

 القرآن شافع  (ق)حرؾ القاؾ 

 قم أو قعد 

 القرآن حبل هللا 

61 

79 
 

81 

حرؾ الكاؾ 

 (ك)

 كلكم راع 

 كان رجل ممن كان

ْسب   ل   ك  ج   الرَّ

91 

113 

 

89 
 

 ال تدخلوا الجنة حتى  (ل)حرؾ البلم 

 ال تزول قدما  

 ال ٌإمن أحدكم 

 ال ٌعدل بالرعة 

 ألن ٌحتطب أحدكم 

 ال عدوى و ال طٌرة 

75 

77 

82 

88 

89 

119 

 من رأى منكم  (م)حرؾ مٌم 

 ما من مولود  

 من ٌرد هللا به  

 مثل الجلٌس  

 ما من مصٌبة  

41 

55 

57 
62 
71 
75 
79 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

141 

 من كان ٌإمن باهلل  

 ما أنزل هللا داء 

 المإمن للمإمن  

 المسلم أخو المسلم  

 مثل القابم  

 من علق تمٌمة 

 من كان حالفا  

 من أتى عرافا  

 من حلؾ بؽٌر هللا 

81 
 

26 
 

81 
 

81 
 

118 

 

111 

 

111 

111 

 وما تقرب (و)حرؾ الواو 

 والذي نفسً بٌده لتؤمرن  

الذي ى و  ْفس  ه   ن  د   ٌ ذ   أل نْ  ب  ؤْخ   ٌ 

 وقد تركت فٌكم 

58 

63 
 

89 
125 

 

 41 ٌدخل أهل الجنة  (ي)حرؾ الٌاء 
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 فيرس المصادر و المراجع

 :الكتب: أوال       

عالم الكتب , محمد منٌر مرسً/ للدكتور. ً التربٌة المقارنةاإلتجاهات المعاصرة ف (1

 .القاهرة ال ط, 

ً  . إحٌاء علوم الدٌن  (2 دار اآلفاق العربٌة  -لئلمام أبً حامد بن محمد الؽزال

 .م2114( 1ط ) -القاهرة

  -بٌروت -عالم الكتب . لوكٌع محمد بن خلؾ بن حبان, أخبار القضاة  (3

 .م2111 - ه1422( 1ط )    

 –دار الفجر للتراث  -مصطفً مراد / للدكتور. أخطاإنا فً العبادات والمعامبلت  (4

 . م2115 - ه1426ط , القاهرة

 عبد طه تحقٌق الماوردي، البصري حبٌب بن محمد بن لعلً .والدنٌا الدٌن أدب (5

 . المنصورة -اإلٌمان مكتبة -سعد  الرإوؾ
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 -دار الؽد الجدٌد  -عٌل البخاريلئلمام ألبً عبد هللا محمد بن اسما. األدب المفرد (6

 . م2117  ه1428( 1ط ), القاهرة

 –لئلمام أبً زكرٌا ٌحً بن شرؾ النووي . األذكار المتخب من كبلم سٌد األبرار (7

 .م2111 - ه1422( 1ط ), القاهرة –مكتبة الصفا 

لمحمد ناصر الدٌن األلبانً المكتب , إرواء الؽلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌل  (8

 . م1979 - ه1399( 1ط ), بٌروت  –سبلمً اإل

, القاهرة –مكتبة الصفا  -محمد بن عبد الرحمن العارٌفً / للدكتور. استمتع بحٌاتك (9

 .م2118 - ه1429( 1ط )

 . م2114  -دار الشروق -لخلٌفة ٌوسؾ الطراونة. أساسٌات فً التربٌة (11

مركز  -العمار حمد بن ناصر/  للدكتور. أسالٌب الدعوة اإلسبلمٌة المعاصرة  (11

 .م1996 - ه1416( 1ط ), الرٌاض –الدراسات واإلعبلم 

( 3ط ) ,القاهرة-مكتبة وهبة  -محمد البقً / للدكتور. اإلسبلم فً حٌاة المسلم  (12

 .م1973 - ه1393

 -مكتبة دار الزمان  -خالد بن حامد الحازمً / للدكتور, أصول التربٌة اإلسبلمٌة (13

 .م2115 - ه1426( 2ط ) -المدٌنة المنورة 

عالم  ,محمد منٌر مرسً/ للدكتور -الثقافٌة والفلسفٌة -أصول التربٌة اإلسبلمٌة  (14

 . م1977 ,ال ط -القاهرة  -الكتب 

 -لمحمد بن مهنؤ آل علً دار المإٌد  .أصول اإلسبلم فً مواجهة التحدي الفكري (15

 .م1998 - ه1418( 1ط )  -الرٌاض 

ط )دمشق  -دار الفكر  -بد الرحمن النحبلويلع. أصول التربٌة اإلسبلمٌة وأسالٌبها (16

 .م1979 - ه1399(1

 -لمحمد األمٌن بن محمد المختارالشنقٌطً .أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن (17

 .  م1996 -  ه417بٌروت   -دا الكتب العلمٌة

 -للحافظ أبً بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً .عتقاد والهداٌة إلى سبٌل الرشاداإل (18

 . م2113 - ه1424( 2ط ), الرٌاض  –دارة البحوث العلمٌة واإلفتاء رباسة إ
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دار العلم  -هـ1396ت ,الزركلً الدمشقً لخٌر الدٌن بن محمود بن محمد .األعبلم (19

  .م 2002, ( 15ط ),  -للمبلٌٌن

 -مكتبة دار التراث -ماجد عرسان الكببلنً  /كتوردلل. أهداؾ التربٌة اإلسبلمٌة (21

 .م1988 - ه1418, (2ط ), المدٌنة المنورة

دار  -محمد رفعت أحمد زنجبٌر ل  .أهمٌة اإلٌمان وآثاره فً بناء الفرد والمجتمع  (21

 .  ه1419 (ال ط ),مكة المكرمة -الثقة 

 ه1414 ,(1ط ) ,بٌروت –دار الكتاب العربً  -لشٌخ اإلسبلم إبن تٌمٌة  .اإلٌمان (22

 .م1993 -

 . ال سنة( 4ط ) ,محمد نعٌم ٌاسٌنل /كتوردلل. اإلٌمان أركانه حقٌقته نواقضه  (23

دار  -محمد عبدهللا الشرقاوي  /كتوردلل  .اإلٌمان حقٌقته وأثره فً النفس والمجتمع (24

 .م1991 - ه1411,( 2ط ) ,بٌروت –الجٌل 

 , (16ط  ) ,القاهرة -مكتبة وهبة -القرضاوي  ؾسٌو /اإلٌمان والحٌاة للدكتور (25

 . م2117 - ه1428

بٌروت  -دار الفكر  -سماعٌل بن عمر بن كثٌرألبً الفداء الحافظ إ .البداٌة والنهاٌة (26

 .م1997 - ه1418 ,(2ط )

محمد بن حجر العسقبلنً  بنللحافظ أحمد بن علً . األحكام أدلة من المرام  بلوغ (27

 . م2114 - ه1425, (1 ط), القاهرة -الصفا مكتبة -

 -دار الفرقان  -الفرح عبد الرحمن بن مبارك / كتوردلل .مجتمع اإلسبلمًبناء ال (28

 .م1997 - ه1418, (  1ط ) ,الرٌاض 

دار  - الذهبً للحافظ محمد بن أحمد. واألعبلمتارٌخ اإلسبلم ووفٌات المشاهٌر  (29

 . م2113 - ه1423 , ال ط ,بٌروت –الكتاب العربً 

 الكتب دار -جعفر أبو ,الطبري جرٌر بن محمدل. والملوك والرسل األمم تارٌخ (31

 .هـ 1417 ،(1 ط), روتبٌ – العلمٌة

 –دار الكتب العلمٌة -الخطٌب البؽدادي أحمد بن علً  بكر ألبً .تارٌخ بؽداد (31

 .م1997 - ه1417, ( 1ط ) ,بٌروت
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, القاهرة -عالم الكتب -محمد منٌر مرسً ل .تارٌخ التربٌة فً الشرق والؽرب (32

 . م1977

دار الفكر  -عساكربن  القاسم علً بن الحسٌن الشافعً ألبً .تارٌخ مدٌنة دمشق  (33

 .م1998 - ه1419, ( 1ط ) ,بٌروت –

مكتبة  -عمار لمحمود المصري أبً .ساجد من أخطاء العبادات والعقابدالٌر تحذ (34

 . م2116 - ه1427, ( 1ط )  ,القاهرة -الصفا

-, األلبانً الدٌن ناصر لمحمد .اإلسبلم عالجها وكٌؾ الفقر مشكلة أحادٌث تخرٌج  (35

 .م 1984 - ه1415 , (1 ط), روتبٌ - اإلسبلمً المكتب

  .    بٌروت -العرب الكتاب دار -الكتانً الحً لعبد .اإلدراٌة التراتٌب (36

محمد منٌر ل /كتوردلل .صولها وتصورها فً الببلد العربٌةأ التربٌة اإلسبلمٌة (37

 . ال ط ,القاهرة  -عالم الكتب  - ,مرسً

المكتب  -النحبلوي لعبد الرحمن .التربٌة اإلسبلمٌة والمشكبلت المعاصرة (38

 . م1985 - ه1415, ( 2ط ) ,بٌروت  -اإلسبلمً 

(  8ط ) ,القاهرة –دار اإلسبلم  -عبد هللا ناصح علوان ل ,تربٌة األوالد فً اإلسبلم (39

 .م1985 - ه1415,

 .م1981,( 4ط ) ,بٌروت -دار القلم للمبلٌٌن -لعبد هللا الدبم .التربٌة عبر التارٌخ (41

 .م1981ال ط , القاهرة -دار المعارؾ -ألحمد فإاد األهوانً  .التربٌة فً اإلسبلم  (41

 . م1981, (3ط ) ,بٌروت -دار القلم للمبلٌٌن -فاخر عاقلل. التربٌة قدٌمها وحدٌثها  (42

 1414, ( 1ط), بٌروت -مإسسة الرسالة -إلبراهٌم ناصر .التربٌة وثقافة المجتمع (43

 .   م1983 - ه

, بٌروت -العربً الكتاب دار -  .األبٌاري مإبراهٌ تحقٌق  ,للجرجانً .التعرٌفات (44

  .ه1415 ،(1ط )

 ,تونس -مكتبة ابن تٌمٌة -للشٌخ محمد الطاهر بن عاشور. وٌرتفسٌر التحرٌر والتن (45

 .م1984
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دار الفكر  -لئلمام محمد رشٌد رضى  ,رآن الحكٌم الشهٌر بتفسٌر المنارتفسٌر الق (46

 . (2ط ) –

جمعٌة إحٌاء  -ٌل بن عمر كثٌر الدمشقًافظ إسماعلحل. تفسٌر القرآن العظٌم (47

 .م2118 - ه1429, ( 5ط ) ,الكوٌت  -التراث اإلسبلمً 

 - دار الفكر -وهبة الزحٌلً/ كتوردلل. التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرعٌة والمنهج  (48

 .م1991 - ه1411, (1ط ) ,بٌروت 

امة , ألحمد بن حجر العسقبلنً. تقرٌب التهذٌب (49  –دار الرشٌد  -تحقٌق محمد عوَّ

 .هـ1406,( 1ط ), حلب

ٌوسؾ بن عبد هللا بن عبد لحافظ ل .فً الموطؤ من المعانً والمسانٌد التمهٌد لما (51

 . م1999 - ه1419, ( 1ط ) ,بٌروت  -دار الكتب العلمٌة  -البر

  -العربً التراث إحٌاء دار -األزهري أحمد بن محمد منصور ألبً .اللؽة تهذٌب   (51

 .م2111, بٌروت

 ,الهند -النظامٌة المعارؾ دابرة مطبعة -العسقبلنً  حجر البن .التهذٌب هذٌبت  (52

 .هـ1326 ،(1 ط)

 –دار النحوي  -عدنان علً رضا النحوي/ كتوردلل. التوحٌد وواقعنا المعاصر (53

 . م1993 - ه1413, (2ط ) ,الرٌاض

كتب دار ال -ألبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري. جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن (54

 .م1999 - ه1421,( 2ط )بٌروت  -العلمٌة 

زٌن الدٌن عبد  لئلمام .شرح خمسٌن حدٌثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم فً (55

 .م2113 - ه1424, ( 1ط ) ,بٌروت  -دار الفكر  -بن رجب الحنبلً الرحمن 

مد ألبً عبد هللا مح .األنام خٌر محمد على والسبلم الصبلة فضل األفهام فً جبلء (56

 . م1988 -هـ 1418 ,(1ط ) -كثٌر ابن دار -الجوزٌة قٌم بنبن أبً بكر بن أٌوب 

ط ), بٌروت -مإسسة الرسالة -لعمر رضا كحالة .جولة فً ربوع التربٌة والتعلٌم (57

 .  م1981 - ه1411,(1

 -للحافظ أبً نعٌم أحمد بن عبد هللا األصفهانً  .حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء (58

 . ال ط ,بٌروت  -علمٌة دار الكتب ال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اٌزشث١خ اإل٠ّب١ٔخ ٚأصش٘ب فٟ اٌفشد ٚاٌّغزّغ
 

 

146 

اإلتحاد اإلسبلمً العالمً - لسٌد قطب .خصابص التصور اإلسبلمً ومقوماته (59

 .م1978 - ه1398, ال ط  -للفظات الطبلبٌة

, مالٌزٌا -المعمورة دار -لعلً ناٌؾ الشحوذ .اإلسبلمٌة التربٌة أصول فً الخبلصة (61

 . م2119 - هـ 1431, (1 ط) ,بهانج 

 -دار المعمورة - علً ناٌؾ الشحودل .لعقٌدة اإلسبلمٌةبلصة فً خصابص االخ (61

 .م2119 - ه1431, (1 ط), بهانج ,مالٌزٌا

 1ط ) -توكالة المطبوعا -سٌد إبراهٌم الجبار . دراسات فً تارٌخ الفكر التربوي (62

 . م1974 -ه1394, (

مإسسة  - لعبد الرحمن صالح عبد هللا .دراسات فً الفكر التربوي اإلسبلمً  (63

 . م1996 - ه1417, ( 1ط ) ,بٌروت  -ة الرسال

 - ه1411, (3ط ) -مكتبة الرشد -لمحمد الراوي .الدعوة اإلسبلمٌة دعوة عالمٌة (64

 .م1991

 ه1416,( 2ط ) ,المنصورة -الٌقٌن دار -توفٌق الواعً ل /كتوردلل. الدعوة إلى هللا (65

 .م1995 -

 -بابن قٌم الجوزٌة ربً عبد هللا محمد أبً بكأل .زاد المعاد فً هدي خٌر العباد (66

 .م2118 - ه1429, ( 1ط ) ,القاهرة –شركة القدس للتجارة 

 مركزالدراساتحقٌق ت, الهٌثمً حجر البن. الكبابر اقتراؾ عن الزواجر (67

 .م1999 - هـ1421,العصرٌة المكتبة -الباز مصطفى نزار مكتبة -والبحوث

, الصفا –دار السلفٌة ال -محمد ناصر الدٌن األلبانً ل .سلسلة اآلحادٌث الصحٌحة (68

 .ه1414 ,(3ط )  –الكوٌت 

مكتبة  -األلبانًمحمد ناصر الدٌن ل. سلسلة اآلحادٌث الضعٌفة والموضوعة  (69

 .م1987 - ه1418 ,(1ط ) ,الرٌاض -المعارؾ

 ,(1ط ) ,القاهرة -دار الفجر - ,لشٌخ محمد صالح المنجدل .سلسلة أعمال القلوب  (71

 . م2115 - ه1426

 , القاهرة -السبلم دار -السماعً لمصطفى .اإلسبلمً التشرٌع فً ومكانتها السنة (71

   .م2116 - هـ 1427, (3 ط)
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قٌق صدقً جمٌل تح, مد بن ٌزٌد القزوٌنًللحافظ أبً عبد هللا مح .سنن ابن ماجه (72

 .م1995 - ه1415,ال ط  ,بٌروت -دار الفكر -العطار

 -دار الحدٌث -سجستانًللحافظ أبً داود سلٌمان بن األشعث ال .سنن أبً داود  (73

 . م1974 - ه1394, (1ط ) ,حمص

 ,ستانبولإ -المكتبة اإلسبلمٌة -ألبً حسٌن محمد بن عٌن الترمذي  .سنن الترمذي (74

 . ال ط

 عبد السٌد: تحقٌق, البؽدادي الدارقطنً الحسن أبو عمر بن علًل .الدارقطنً سنن (75

  .م1966 – ه1386 ، بٌروت - المعرفة دار -المدنً  ٌمانً هاشم هللا

دار الكتب  -لئلمام أبً محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً  .سنن الدارمً   (76

 .م1996 - ه1417, (1ط ) ,بٌروت  -العلمٌة 

ال ط  ,بٌروت -دار الكتب العلمٌة -لئلمام أحمد بن الحسٌن البٌهقً .السنن الكبرى (77

 .م1999 - ه1421

مكتبة  - بد الرحمن النسابًحمد بن شعٌب أبو علئلمام أ .سنن النسابً   (78

 .ه1431 - ه1347, (1ط ) ,بحلب  -المطبوعات اإلسبلمٌة

 ,بٌروت  -بًار الكتاب العرد -محمد عبد الملك بن هشام ألبً .السٌرة النبوٌة  (79

 .م1999 - ه1421, ( 7ط)

 –مإسسة الرسالة  -لئلمام شمس الدٌن محمد بن أحمد الذهبً  .سٌر أعبلم النببلء  (81

 .م19998 - ه1419 ,(11ط ) ,بٌروت

 ت, الدمشقً العكري أحمد بن الحً لعبد .ذهب من أخبار فً الذهب شذرات (81

  .العلمٌة الكتب دار, 1189

مكتبة  -للشٌخ محمد بن عثٌمٌن  .لٌنشرح رٌاض الصالحٌن من كبلم سٌد المرس (82

 . م2116 - ه1423 ,(1ط ) ,القاهرة -الصفا

دار إحٌاء التراث  -بن شرؾ النوويمام أبً زكرٌا ٌحً لئل .شرح صحٌح مسلم (83

  (.2ط ) ,بٌروت –العربً 
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 -وقٌفٌةالمكتبة الت -البن أبً العز الحنفً علً بن محمد .شرح العقٌدة الطحاوٌة (84

 .ال ط ,القاهرة

 -دار ابن الجوزي -للشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن. شرح العقٌدة الواسطٌة  (85

 . م2115 -1425ط , القاهرة

   ,بٌروت  -دار العلمٌة  -ام أبً بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقًلئلم .شعب اإلٌمان (86

 . م2111 - ه1421 ,(8ط )

لمحمد بن أبً بكر ابن قٌم . شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل (87

 .م2118 - ه1429, (1ط ) ,القاهرة –مكتبة الصفا  -الجوزٌة

 ,(1ط ) ,بٌروت -دار الفكر -ألبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري  .الصحاح (88

 .م1998 - ه1418

 -بٌت األفكار الدولٌة  -أبً عبد هللا بن إسماعٌل البخاريلئلمام  .صحٌح البخاري (89

 .م1998 - ه1419 ,ال ط ,الرٌاض 

المكتب اإلسبلمً  -لمحمد ناصر الدٌن األلبانً  .تهاداصحٌح الجامع الصؽٌر وزٌ  (91

 .م1988 - ه1418 ,(1ط ) ,بٌروت  -

بٌت األفكار الدولٌة  -لئلمام أبً الحسٌن مسلم بن الحجاج الٌسابوري .ح مسلمصحٌ (91

 .م1998 - ه1419 ,ال ط -الرٌاض  -

 - المعتوق ٌوسؾ بدر: تحقٌق, جعفر أبو الطبري جرٌر بن لمحمد .السنة صرٌح (92

 .هـ 1415 ،( 1ط), الكوٌت - اإلسبلمً للكتاب الخلفاء دار

دار  -لرحمن بن علً المعروؾ بابن الجوزي ألبً الفرج عبد ا .صفة الصفوة  (93

 .م2113 - ه1424, (1ط ) -الفجر للتراث

 .م2113 - ه1424,  (1ط ) -القاهرة –الصفا  .صٌد الخاصر له أٌضا (94

 -لتاج الدٌن أبً نصر عبد الوهاب بن عصٌر الشبكً .طبقات الشافعٌة الكبرى (95

 . (1ط ) -مطبعة عٌسً البانً الحلبً وشركاه

 -دار الكتب العلمٌة  -لمحمد بن سعد بن منبع المشهً المصري .كبرىالطبقات ال  (96

 .م1997 - ه1418 , (2ط ) ,بٌروت
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ط ),    بٌروت -المكتبة العصرٌة -ارجب   يسهام مهدل .الطفل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة (97

 .  م1997 - ه1417(1

 - لمحمد ناصر الدٌن األلبانً. عاصم أبً البن السنة تخرٌج فً ظبلل الجنة  (98

 .م1993- ه1413 - (3ط . )بٌروت - اإلسبلمً المكتب

ط الثالثة  –بٌروت  –مإسسة الرسالة  –العالم اإلسبلم والمكابد الدولٌة فتحً ٌكن  (99

 .م1983 ه1413

 . ه1399( 5)بٌروت ط  -المكتب اإلسبلمً  -لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  .العبودٌة (111

 .م1983 - ه1413, (3ط ) ,ٌروتب -دار الفكر - لسٌد سابقل. العقابد اإلسبلمٌة  (111

 ,دمشق –دار القلم  -لعبد الرحمن حسن حبنكة المٌدانً .العقٌدة اإلسبلمٌة وأسسها  (112

 .م1988ه1418 ,(5ط )

لمحمد بن إبراهٌم  .السنة والجماعة مفهومها خصابصها خصابص أهلها عقٌدة أهل (113

 .م1998 - ه1419, (2ط ) ,الرٌاض  -دار إبن خزٌمة  -الحمد 

 - ه1423 , (1ط ) ,القاهرة –الصفا  -بكر جابر الجزابري  ألبً .المإمن عقٌدة  (114

 . م2112

دار  -ٌخ عبد الرحمن عبد القادر العلمًللش .الؽفلة أسبابها مظاهرها آثارها عبلجها (115

  .م2119, (1ط ) ,اإلسكندرٌة –اإلٌمان 

  -للحافظ أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً. فتح الباري بشرح صحٌح البخاري  (116

لمحمد بن علً ٌن جحمد  .فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة من علم التفسٌر  (117

 . م2118 - ه1429 ,(7ط ), صورة ندار الوفاء الم -انًالشوك

محمد  للدكتور .به، آثاره، عبلجه فً ضوء اإلسبلمأسبا الفساد الخلقً فً المجتمع (118

ط ) -واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد بلمٌةوزارة الشإون اإلس -ناصر الدٌن عبد هللا التركً 

 .ه1423,  (1

الدمام  –عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر دار بن القٌم  –فقه األدعٌة واألذكار   (119

 . م2111 - ه1422ط األولى  –القاهرة  –دار بن عفان  –
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ط  –المصورة  –دار الوفاء . علً عبد الحلٌم محمود/ د –فقه الدعوة إلى هللا  (111

 .م1991 - ه1412الرابعة 

علً خلٌل أبو العثٌمٌن دار الفكر . فلسفة التربٌة اإلسبلمٌة فً القرآن الكرٌم   (111

 .م1981العربً ط األولى 

 .م2112 - ه1423ط األولى  –القاهرة  –الصفا  –البن قٌم الجوزٌة  –الفوابد  (112

( 3)ط  –دمشق  –دار القلم  –د صبلح عبد الفتاح الخالدي . فً ظبلل اإلٌمان  (113

 .م1994 - ه1415

 .م1982 - ه1412ط العاشرة . دار الشروق –سٌد قطب  –فً ظبلل القرآن   (114

 –لمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي مكتبة اإلٌمان  –القاموس المحٌط  (115

 .م2119 - ه1431ط األولى  –المنصورة 

 –للشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن دار اإلتفاق  –القول المفٌد علً كتاب التوحٌد  (116

 .ال ط –اإلسكندرٌة 

 .بٌروت , الجدٌدة الندوة دار ,الذهبً عثمان بن لمحمد ,الكبابر (117

ال ط  –بٌروت  –المكتبة العصرٌة  –عبد المجٌد الزندانً  –كتاب التوحٌد   (118

 .م2112 - ه1422

 . الوطن دار. 21611: اآلجري اإلمام, الشرٌعة كتاب (119

, الشٌبانً حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد ألبً ,حنبل بن أحمد اإلمام مسند (121

 ،1 ط,الرسالة مإسسة, وآخرون ، مرشد عادل - األرنإوط شعٌب :تحقٌق, هـ241ت

 .م 2111 - هـ 1421

 العلوم مكتبة ,الطبرانً القاسم أبو أٌوب بن أحمد بن لسلٌمان ,الكبٌر المعجم (121

 .فًالسل عبدالمجٌد بن حمدي:  تحقٌق, م1983 – هـ 1414 ، 3 ط,الموصل – والحكم
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