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 وبعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

ى  قال اهلل تعاىل:   ْشا ُء﴾ِمْن ِعبا   اهللا ﴿إِنََّما َيا ِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعلاَما ْرفا نُوا    اهللُ ﴿يا ِذينا آما الَّ

اٍت﴾ جا را ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما دا الَّ أصلا  وجعله    ،تعاىل عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم وا

بِّ  ، فقال تعاىل:  منهاالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعاىل- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةوالرفعةِ   اخلشيةِ  ُقْل را ﴿وا

﴾ِزْدِِن ِعل عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    َما

ْدرِ  القا فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ    ،امرأا سمع منا شيئاا  نَّضَّ اهللُ )):  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلاْلِق، وِرْفعِة 

لا اهللُ له  )): ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،(1)أوعى من سامع(( ، سهَّ ا يلتِمُس ِعلَما ن سلاكا طريقا ا إىل اجلنَّةِ ما  .(2) ((طريقا

لتأهيل    (أكاديمية التعليم املفتوح برامج )ضمن    )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(  من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعاىل،  طريق الفرد إىل    ُيمثُِّل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثري من املشكالت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ والتوجه إليه، إضافة إىل أّن العلم يُ 

طالق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إ، وبعد هذه الفرتة من التجربة يفةاألرسي و ،  املجتمعية

 ، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. للربنامج

 
 (. 66( وابن حبان برقم )2656( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )2)
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 . التخطيط للمرشوع  .1

 . املرشوعفريق   تشكيل .2

   .بناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم الرشعية .3

 . إعداد املقررات التعليمية .4

 تطبيق املقررات التعليمية.  .5

 املتابعة والتقييم املستمران لتنفيذ املقررات التعليمية.  .6

ُُتثل جمموعةا  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعاىلا بحمد-  تم إنجاز املرشوعو

ومجيع م،  ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات التعل  توضِّ و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  من املعلومات وال

ذلك،  املؤثرة يف  احلديثةوفق    العنارص  التعليمية  واالجتاهات  املنهج،  لصناعة  العلمية  واخلربات    ، الطريقة 

امل هلاباإل  ، عارصةالعاملية  املصاحبة  التعليمية  املقررات  إعداد  إىل  والفنية  ضافة  العلمية  املواصفات  وفق   ،

اإلطار الوطني العام للمؤهالت للتعليم العايل  " إضافة إىل حتقيقها مطالب املعتربة يف بناء املناهج التعليمية،

مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني   وكذلك وافقت معايري الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "يف اليمن

 يف التعليم واجلودة التعليمية واألكاديمية والرتبوية. 

داا   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "املفتوح التعليم  أكاديمية  "سعينا يف  و   ُمعا

بشكل عرصي وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  

الكريم وعلومه القرآن  إىل  وتفسريه،    ،وجتويده  ،واملشتمل عىل  والفقه وأصولهإضافة    ،احلديث وعلومه، 

اللغة  إىل جانب    والرتبية اإلسالمية،  ،ة، والفرق واألديان، والسرية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  ده،  وقواع

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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 برنامج حُماكم وفق معايري اجلودة واالعتَمد األكاديمي حملياا ودولياا.  .1

 )مبارش، إلكرتوِن، ذايت(.  نظام تعليمي متعدد املسارت .2

م .3  بتصميم تعليمي وفني إحرتايف.  ، حمتوى تعليمي معارص وحُماكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 .الفقهاعتَمد املنهج الشافعي يف تقرير مسائل  .5

 يراعي ظروف املستفيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.   .6

 . (ـه1435)عام  ذ انطالق الربنامج من يف تقديم العلوم الرشعية   مستمر عطاء  .7

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    هذا ونسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا املرشوع، وأن يكتب

 مجيعاا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعاىل. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خالل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه سيدنا حممدوصىل اهلل وسلم عىل 
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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

مقرر الرتبية اإلسالمية )اجلزء األول( للفصل األول    كتابكتاب    -أخي الدارس -  فنضع بني يديك 

األول املستوى  تشكيل    ،من  أساسية يف  ركيزة  اإلسالمية  الرتبية  وتعد   الربنامج،  وثيقة  وفق  بناؤه  تم  وقد 

د الدارس بمجموعة من املفاهيم القيمية والرتبوية واإليَمنية التي  الشخصية اإلسالمية املتكاملة واملتزنة، ُتزوِّ

زكي نفسية املتعلم، وتقوم سلوكه؛ من خالل عرض مفهوم الرتبية اإلسالمية وأصوهلا ووسائلها، مع بيان  ت 

   .أبرز القدوات واملقومات الرتبوية، إضافة إىل تزكية النفس

ورُ :  أولا  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  تعل  لكل وحدة    ما ِس تقسيم  أن  من    ،م وموضوع خمرجات  أجل 

 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها

تقريب  ثانياا  ب  وتبسيطها  املسائل:  واألمثلة،  األدلة  متنوعةمع  الكتاب  وطريقة  ،وسائل  ملطالعة  ،  تشوقك 

 ، وتتمكن من تطبيقها.  استيعاهبا عىل   - بإذن اهلل تعاىل-وتعينك  

هلا؛ من خالل    واستنباطاا ،  علومةعن امل   وبحثاا   وكتابةا   وتطبيقاا   : احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلَما ثالثاا 

املحتوىأ تعليمية وفراغات داخل  ب كِ ترُ   ،نشطة  لتكتبها  أمثلة من واقع  ،  أسلوبكت  وتَّضب عليها 

 هناية كل وحدة.   وملف االنجاز ، عايشتكحياتك ومُ 

  ، مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط   ة : تنميرابعاا 

 . ورضب األمثلة واملشاركة الفاعلة

ا ؛  اإلمجايل   املخطط التوضيحيليتضح لديك  ؛  تعليمية  وحدةدرس و  هناية كل   خرائط للمفاهيمرسم  :  خامسا

 الفرعية.  باملفاهيمالرئيسة  فاهيماملربط و
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وانطالقة  ،  لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية  دافعاا   الصورة هبذه  قرر  هذا املوالذي نؤمله أن يكون  

ا عظيَما به  ْن أراد اهللُ  ، واحرص أن تكون ِما عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك  خلريٍ  ا كثري  ،خريا أعانه  و اا؛  وناْفعا

ِه يف الدين،  قٌّ ين((: ملسو هيلع هللا ىلصقال كَم  عىل التفا ْهُه يف الدِّ ن يِرد اهللُ به خرياا يفقِّ ))ما
 (1). 

 .اإلسالم واملسلمني  نفع اهلل بكو  ،والعمل به ، لتفقه يف الدينل  وفقك اهلل

 

  

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

 اإلسالمية وفق املقرر.يرشح أبرز موضوعات الرتبية  -1

 يعتني بمقومات الشخصية املسلمة وفق الرتبية اإلسالمية. -2

 أعَمله.و قفهيتمثل الرتبية اإلسالمية يف سلوكه وموا -3

 يسهم يف عالج املظاهر السيئة يف حميطه. -4

 .يمتلك اجتاهاا إجيابياا نحو الرتبية اإلسالمية -5
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الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من 

 :أن

 يوضح مفهوم الرتبية اإلسالمية. -

 يعرف هوية املسلم. -

يناقش أمهية الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ عىل هوية  -

 املسلم.

 يوضح أصول الرتبية اإلسالمية. -

 .يعدد وسائل الرتبية اإلسالمية -

 

 خمرجات التعلم
األول: مفهوم الرتبية اإلسالمية وأهدافها املوضوع 

 وأمهيتها:

 أوال: مفهوم الرتبية اإلسالمية.

 ثانيا: أهداف الرتبية اإلسالمية.

 ثالثا: أمهية الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ عىل هوية املسلم.

 املوضوع الثاين: مصادر الرتبية اإلسالمية:

 أوالا: القرآن الكريم.

 النبوية.ثانياا: السنة 

 املوضوع الثالث: أصول الرتبية اإلسالمية:

 أوال: تعريف أصول الرتبية.

ثانيا: مكونات أصول الرتبية اإلسالمية: )العقدية، 

 التعبدية، الفكرية، النفسية، االجتَمعية، الثقافية( 

 املوضوع الرابع: وسائل الرتبية اإلسالمية:

 ثانياا: املدرسة.  أوالا: األرسة.

 رابعاا: وسائل اإلعالم.  ثالثاا: املسجد.

 

 مفردات الوحدة

 عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

2
 عدد األسابيع



 (12( 

 

 

 

 
 

أرسل    -سبحانه    -وإعَمر األرض، فإن اهلل    -تعاىل    -تتمثـل مهمـة اإلنسان الـوجـودية يف عبادة اللـه  

د به كل  حممداا ملسو هيلع هللا ىلص لرييب املسلمني حتى يكونوا صاحلني، وصدق   اهلل العظيم حينَم قال يف كالمه الذي ُيقصا

ْتُلو    إنسان مهَم تغري الزمان أو تعدد املكان: أانُفِسِهْم يا ْن  ُسوالا مِّ ثا فِيِهْم را ىلا اْلـُمْؤِمننِيا إْذ باعا نَّ اهللَُّ عا ْد ما قا لا

لِّـُمُهُم   ُيعا يِهْم وا كِّ ُيزا اتِِه وا ْيِهْم آيا لا بنِيٍ عا الٍل م  ِفي ضا ْبُل لا اُنوا ِمن قا إن كا ةا وا اْلـِحْكما  [. 164]آل عمران:    اْلِكتاابا وا

 وسنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل معارف مهمة تعد بمثابة مدخل لدراسة الرتبية اإلسالمية. 

 
 

 

 اإلنساِن؟بنّي أمهية االحتياج للرتبية اإلسالمية يف تقويم السلوك  

............................................................................................ 

.............................................. .............................................. 

 ............................................................................................ 
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ا بمعنى: زاد ونَم، والرب هو: املالك، واخلالق،   الرتبية لغة: التنشئة وإصالح اليشء والقيام عليه، وربا

 .(1)   والصاحب

عملية إعداد املسلم إعداداا كامالا من مجيع النواحي، ويف مجيع   وأما الرتبية اإلسالمية يف الصطالح فهي:

 . (2) مراحل نموه للحياة الدنيا واآلخرة، يف ضوء املبادئ والقيم، وطرق الرتبية التي جاء هبا اإلسالم 

 

نظر   يف  وهي  مصلحاا،  صاحلاا  مسلَما  وجعله  ملسلم،  الفرد  إلصالح  ة  موجها تربية  اإلسالمية  الرتبية 

 اإلسالم هتدف إىل: 

أوالا: تنشئة املسلم تنشئة سليمة متكاملة من النواحي البدنية، والروحية، واألخالقية، يف ضوء املبادئ  

 والقيم التي جاء هبا اإلسالم.

 
 (.381/ 2) فارس( مقاييس اللغة، أمحد بن 1) 

 (. 20ص:)  ( ينظر: أهداف الرتبية اإلسالمية وغاياهتا، مقداد ياجلن2) 

تتفق أغلب املفاهيم املذكورة للرتبية اإلسالمية بأهنا منهج كامل للحياة جتمع فيه بني 

تربية الفرد واملجتمع، وعىل األخالق الفاضلة والقيم املادية والروحية الرفيعة، احلرص عىل 

 والتوازن بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة.
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 ثانياا: حتقيق العبودية هلل بمفهومها الواسع والشامل.

 نحرفة، واآلراء الفاسدة. ثالثاا: غرس املفاهيم العقدية الصحيحة، وصيانتها من األفكار امل

رابعاا: تنمية قدرات الفرد عىل التأمل والتفكري بالنظر يف الكون، وتدبر ما فيه، ما ينعكس عىل زيادة  

 اإليَمن واليقني.

العقلية   مواهبه  من  باالستفادة  احلياة،  وإصالح  األرض،  عَمرة  يف  لإلسهام  الفرد  إعداد  خامساا: 

 والبدنية.  

 . (1) ابط اإلسالمية بني املسلمني، ودعم تضامنهم اإلسالمي، وخدمة قضاياهمسادساا: تقوية الرو 

 
 

 

 
( والرتبية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها 64-62ص)  ( ينظر: الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعارصة، عبد الغني النوري1) 

 (.21ص: ) ومعلمها

جاءت طريقة اإلسالم يف الرتبية متمثلة يف معاجلة الكائن البرشي كله معاجلة شاملة ال 

ترتك منه شيئاا وال تغفل عن يشء؛ جسمه وعقله وروحه، حياته املادية واملعنوية وكل نشاطه 

 ما انعكس عىل أهداف الرتبية اإلسالمية؛ فجاءت شاملة أيضا.عىل األرض، وهو 

 

 

 .حتت إرشاف معلمك وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر مظاهر شمولية الرتبية اإلسالمية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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باألمور   الدور  هذا  يتمثل  املسلم،  هوية  احلفاظ عىل  كبرية، يف  وأمهية  عظيم،  دور  اإلسالمية  للرتبية 

 اآلتية:  

احلفاظ عىل العقيدة اإلسالمية، صافية نقية، واإليَمن باهلل  تعاىل الذي هو لب اهلوية اإلسالمية،   -1

ابن عباس ريض اهلل عنه  ملسو هيلع هللا ىلص    المية تعمل عىل غرس العقيدة يف نفوس األفراد، كَم رّبى النبي فالرتبية اإلس 

يا غالم، إِن أعلمك كلَمت، احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا  ))عىل هؤالء الكلَمت العقدية:  

ينفعوك بيشء مل ينفعوك سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن  

إال بيشء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يَّضوك بيشء مل يَّضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك، رفعت  

 .(1) ((األقالم، وجفت الصحف 

الرتبية    -2 اهتمت  فقد  اإلسالمية،  اهلوية  يف  بارزة  هي سمة  التي  اإلسالمية،  األخالق  احلفاظ عىل 

وما  اإلسالمية   العبد،  ميزان  يثقل  وما  احلق،  املؤمن  اخللق من صفات  األخالق، وجعلت حسن  بعنرص 

 . (2)  ((إّن من خياركم أحاسنكم أخالقاا )) :ملسو هيلع هللا ىلص  يكتسب به العبد اخلريية، قال

التحذير من التشبه والتبعية العمياء للكفار: فقد ركزت الرتبية اإلسالمية عىل هذه القضية، كوهنا    -3

العوامل املهمة يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية، وصيانتها من الذوبان يف األمم األخرى املنحرفة، ونجد  من  

  :وحتذيره من التشبه واتباع سنن من كان قبلنا من األمم الضالة، يقول ملسو هيلع هللا ىلص  ، هذا واضحاا يف تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص

لكم شرباا بشرب، وذراعاا بذراع، حتى لو  لتتبعن سنن من كان قب ))  :، وقال ملسو هيلع هللا ىلص(3)  ((من تشبه بقوم فهو منهم ))

 
 ."حديث حسن صحيحهذا "( وقال: 2516) ( أخرجه الرتمذي برقم1) 

 (.2321) ( أخرجه مسلم برقم2) 

 (. 271/ 10) ( وحسنه احلافظ يف فتح الباري4031) ( أخرجه أبو داود برقم3) 
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 . (1)  ((فمن؟))قلنا: يا رسول اهلل، آليهود والنصارى؟ قال:  ((دخلوا جحر ضب التبعتموهم

 

 
  

 

  

 
 ( واللفظ ملسلم. 2669) ( ومسلم برقم7320) ( أخرجه البخاري برقم1) 

 .اقرتح ثالث وسائل أو آليات تنفيذية يمكن القيام هبا يف املجتمع املسلم للحفاظ عىل اهلوية اإلسالمية

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 فهو األصل األول الذي تستمد منه الرتبية اإلسالمية مبادئها وأسسها.  

فمن رمحة اهلل تعاىل أنه مل يرتك البرش عىل فطرهتم فقط، وإنَم أرسل إليهم الُرسل؛ ليدعوا الناس أوالا إىل  

التوحيد، ثم ليزكوا أخالقهم؛ لذلك كانت التصّورات الرتبوية اإلسالمية ُتستقى من القرآن؛ وقد بنّي اهلل  

بقوله:   ذلك  يِّنيا تعاىل  اأْلُمِّ يِف  ثا  باعا الَِّذي  اْلِكتاابا  ﴿ُهوا  ُمُهُم  لِّ ُيعا وا يِهْم  كِّ ُيزا وا اتِِه  آيا ْيِهْم  لا عا ْتُلو  يا ِمنُْهْم  ُسوالا  را  

ٍل ُمبنٍِي﴾ الا ِفي ضا ْبُل لا اُنوا ِمْن قا إِْن كا ةا وا ْكما
احْلِ ثا  [ وقال تعاىل:  2]اجلمعة:    وا ىلا املُْْؤِمننِيا إِْذ باعا نَّ اهللَُّ عا ْد ما قا ﴿لا

ُسوالا ِمْن أا  ْبُل لا فِيِهْم را اُنوا ِمْن قا إِْن كا ةا وا ْكما
احْلِ ُمُهُم اْلكِتاابا وا لِّ ُيعا يِهْم وا كِّ ُيزا اتِِه وا ْيِهْم آيا لا ْتُلو عا ٍل  ْنُفِسِهْم يا الا ِفي ضا

 [.164]آل عمران:   ُمبنٍِي﴾

 التزكية(. )  فبنّي اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني أّن احلكمة من إرسال الرسل، وإنزال الكتب هو

 التزكية يف القرآن الكريم:  حماور

نجد أّن القرآن الكريم قد بنّي املخاطر واألمراض التي تواجه النفس البرشية، وحّذر   تزكية النفس:  -1 

منها، مثل: الشيطان، والطاغوت، والدنيا، واهلوى، والنفس، والتي من آثارها: احلسد، والبغضاء، والغرور،  

هذه بدورها تؤدي إىل تعطيل الفهم، وعمى البصرية، واضطراب  والكرب، والبخل، والفساد يف األرض، و

ال بدَّ للرتبية يف أي زمان أو مكان من مصادر أساسية، ربانية، تستمد الرتبية أسسها، 

املطهرة املصدرين األساسيني للرتبية ومبادئها منها، وُيعترب القرآن الكريم والسنة النبوية 

اإلسالمية، حيث حيتويان عىل فلسفة تربوية واضحة متكاملة األسس واألهداف إضافة إىل 

 العقل السليم.
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ُْم ُقُلوٌب  السلوك األخالقي، واإلخالل بالعبودية، قال تعاىل:   ْنِس هلا اإْلِ نِّ وا ا ِمنا اجْلِ ثرِيا نَّما كا ا جِلاها ْأنا را ْد ذا قا لا ﴿وا

ُْم   هلا ونا هِباا وا ُْم أاْعنُيٌ الا ُيْبرِصُ هلا ُهونا هِباا وا ْفقا ِئكا ُهُم  الا يا ل  ُأولا ْل ُهْم أاضا اِم با اأْلاْنعا ِئكا كا ُعونا هِباا ُأولا ْسما اٌن الا يا آذا

 ﴾ افُِلونا  [.179]األعراف:  اْلغا

: فقد حثَّ القرآن عىل التدبر يف الكون، والنظر يف آيات اهلل، يف األنفس واآلفاق، وأمر  تزكية العقل  -2

ْلِق اإلنسان بالتفكر، فقال:   اٍت أِلُويِل اأْلاْلبااِب﴾    ﴿إِنَّ يِف خا يا اِر آلا النَّها ْيِل وا ِف اللَّ اْختاِلا اأْلاْرِض وا اِت وا وا َما السَّ

عمران:   السليم،  190]آل  والتفكري  الفهم  يف  يستعمله  ومل  وفكره،  عقله  عّطل  من  عىل  القرآن  وأنكر   ]

ثاِل الَّ ووصفهم بالصم والبكم والعمى، فقال يف املنافقني:  ما ثاُلُهْم كا ُه  ﴿ما ْولا ا حا ْت ما اءا لاَمَّ أاضا ا فا دا ناارا ِذي اْستاْوقا

﴾ ْرِجُعونا ُهْم الا يا ونا * ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فا ٍت الا ُيْبرِصُ ُهْم يِف ُظُلَما كا را تا با اهللَُّ بِنُوِرِهْم وا  [. 18،  17]البقرة:   ذاها

ما ل تعاىل:  اهتم القرآن بجسم اإلنسان الذي كّرمه ربه وفضله، قا  تزكية اجلسم:  -3 نِي آدا ْمناا با رَّ ْد كا قا لا ﴿وا

ْقناا   لا ثرٍِي ِمَّْن خا ىلا كا ْلنااُهْم عا فاضَّ يِّبااِت وا ْقنااُهْم ِمنا الطَّ زا را اْلباْحِر وا ِّ وا اْلنااُهْم يِف اْلربا محا ﴾  وا [  70]اإلرساء:  تاْفِضيالا

ة ربه، والسعي يف األرض وإعَمرها،  وأحاطه بسياج من العناية والرعاية؛ ألن اجلسم هو مطية العبد لعباد 

 والقيام برسالته التي أناطه اهلل هبا.  

ومن منهج القرآن الكريم يف تزكية اجلسم أنه أباح للعبد التمتع بالطيبات والزينة، رشيطة أن تستعمل  

ا ألهداف اإلسالم:   نُوا  طبقا ْزِق ُقْل ِهيا لِلَِّذينا آما يِّبااِت ِمنا الرِّ الطَّ جا لِِعبااِدِه وا تِي أاْخرا ما ِزيناةا اهللَِّ الَّ رَّ ْن حا ﴿ُقْل ما

﴾يِف احْلايااِة ا ْعلاُمونا ْوٍم يا اِت لِقا ُل اآْليا صِّ لِكا ُنفا ذا ِة كا ْوما اْلِقيااما ةا يا الِصا ْنياا خا [ وحدد له األطعمة  32]األعراف:    لد 

الا طايِّباا﴾  التي يأكلها، واشرتط فيها: أن تكون حالالا طيباا، قال تعاىل:   الا اا النَّاُس ُكُلوا ِمَّا يِف اأْلاْرِض حا ا أاُّي  ﴿يا

س عىل وجهه الصحيح:  168ة:  ]البقر اُؤُكْم  [ وأباح له النكاح، وجعله عمالا من أعَمل اخلري، حني يَمرا ﴿نِسا

ُكْم أانَّى ِشْئُتْم﴾  ْرثا ْأُتوا حا ُكْم فا ْرٌث لا  [. 223]البقرة:  حا
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السنة النبوية هي املصدر الثاِن للرتبية اإلسالمية، وتعترب تطبيق عميل للرتبية، ومصدر القدوة، خاصة  

ى * إِْن  ، والسنة النبوية الصحيحة وحي من اهلل تعاىل،  -عليه الصالة والسالم    -سريته   ِن اهْلاوا نْطُِق عا ا يا ما ﴿وا

ى﴾ ْحٌي ُيوحا أسايس ال يمكن أن تتحقق الرتبية اإلسالمية الصحيحة  [ فهي مصدر  4،  3]النجم:    ُهوا إاِلَّ وا

 أو تقوم بدوهنا. 

 

عندما يتحدث القرآن عن التزكية يتضمن تزكية )النفس، والعقل، والبدن(، حيث تبدو 

 .التزكية يف القرآن عملية متوازنة، اهتمت بالروح والعقل واجلسم يف آٍن واحدعملية 

 

 .اذكر ثالث وسائل تنفيذية يمنك أن تقوم من خالهلا بتزكية نفسك، وعقلك، وبدنك

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

 : (1)يشري النحالوي إىل فائدتني كبريتني للسنة يف املجال الرتبوي 

 الفائدة األوىل: إيضاح املنهج الرتبوي اإلسالمي املتكامل الوارد يف القرآن الكريم. 

الفائدة الثانية: بيان التفاصيل التي مل ترد يف القرآن الكريم، واستنباط أسلوب تربوي من 

 .(2)مع أصحابه، ومعاملته األوالد، وغرسه اإليَمن يف النفوس  ملسو هيلع هللا ىلصحياة الرسول 
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 (1()2 ) 

يعترب العقل من مصادر الرتبية اإلسالمية، وهو مصدر تابع للقرآن والسنة النبوية، وليس مستقالا بذاته،  

من حيث التجارب البرشية، وتطوير مفهوم وجمال الرتبية، حيث أوجد هلا قوالب كثرية ووسائل، اخترصت  

خراج الطاقة املوجودة عند املرتيب، وفّعلت العملية  مشاوير كثرية، وأوجد وسائل للرتويح عىل النفس، وإ

 الرتبوية يف جانب التعلم الفعال والنشط.

 

 
  

 
 (.38-37لنحالوي )ص( أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع، عبد الرمحن ا 1) 

 (. 29الرتبية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها ومعلمها، عاطف السيد )ص: ( 2) 

 

اذكر الصفات التي من املتوقع أن تتصف هبا مناهج الرتبية اإلسالمية بناء عىل كوهنا مستمدة 

 .من مصادر الرتبية اإلسالمية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 تربية(. ) أصول( وكلمة) أصول الرتبية( مركب من كلمتني: كلمة ) 

 . "هو ما يعتمد عليه غريه، وال يقوم املتعلق به إال عليه األصل يف اللغة:"فـ

 هي التنشئة أو التنمية أو اإلصالح واإلعداد.  والرتبية يف اللغة:

هي القواعد واألسس التي ُتبنى عليها نظرية الرتبية اإلسالمية،    الرتبية اإلسالمية اصطالحاا: وأصول  

 . (1)  أصول الرتبية اإلسالمية() وعملية تربية وتنشئة األفراد، ويطلق متأخراا عىل مقرر مادة مستقل بذاته

 

 األصول العقدية: -1

اإليَمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه    األصول العقدية اإلسالمية هي:

ورشه، وهذه ُتثل األساس املتني لبناء الشخصية املسلمة، واملنطلق السليم لترصفاته وسلوكه يف احلياة؛ وهلذا  

ي( وتقرير  اجلانب العقد)   وما حتتويه النصوص الرشعية هو ما يتعلق بـ  ، ملسو هيلع هللا ىلص  كان من أهم ما أمر به رسول اهلل

 
 (. 217ص:)  خالد احلازمي - ( أصول الرتبية اإلسالمية 1) 

ألصحابه نموذجا فريدا يف سالمة الطريقة وحصول النتيجة املثمرة،  ملسو هيلع هللا ىلصتعترب تربية النبي 

وذلك أن هذه الرتبية قامت عىل أصول إسالمية صحيحة، وهو ما يلزمنا حتقيقه يف زمننا املعارص 

 .إذا أردنا أن نريب جيالا مشاهباا للجيل األول
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الفرد   تستقيم حياة  النفوس، وال  الصحيحة يف  العقيدة  ا    -هذه  أم كبريا ا  بتحققها؛    -سواء كان صغريا إال 

 .(1)  ولذلك فإن الرتبية اإلسالمية ينبغي أن تنطلق وتعتمد عىل هذه األصول اهلامة

 األصول التعبدية:  -2

العبادة، وأمهيتها، وآثارها عىل املرتيب، وتزويده  معرفة معنى    األصول التعبدية للرتبية اإلسالمية تعني:

 بالطاقة الروحية املِعينة عىل القيام بالواجبات. 

 األصول الفكرية: -3

والغيبيات   والثقافات،  واألفكار  واإلنسان،  واحلياة  الكون  عن  اإلسالمي  بالتصور  يتعلق  ما  هي 

الرتبية اإلسال ُتبنى عليها  التي  املنزلة؛  السَموية  القيم والكتب  أّن هذه األفكار مستمدة من  مية، وال شك 

 الدينية، التي ُتستقى أساساا من القرآن والسنة. 

 األصول النفسية:  - 4

النفسية: األصول  وخصائصه،    ُتطلق  ومواهبه،  طبيعته،  الفرد:  إىل  املجتمع  بمنظور  يتعلق  ما  عىل 

ُيؤثر يف   الفطرية، وما  النفسية، ودوافعه  نفسيته، فاإلنسان بحاجة إىل إشباع حاجاته  وإمكانياته، وحاجاته 

املادية واملعنوية، كحاجة الشعور باألمن، وحاجة التقبل والتقدير االجتَمعي، وحاجة التحصيل والنجاح  

والتشجيع، وغريها من احلاجات التي راعتها الرتبية اإلسالمية، فأشبعت حاجات اجلسد باحلالل، وأشبعت  

النفس، و بتهذيب  الروح  يأِت اإلسالم لكبت وقمع  حاجات  الروحية، كفرد ومجاعة، ومل  السعادة  حتقيق 

، كَم أراد اهلل له أن يعيش   ُم  الطاقات اإلنسانية، وإنَم جاء لتنظيم حياة الفرد واملجتمع؛ ليعيش كريَما ْعلا ﴿أاالا يا

اخْلابرُِي﴾  اللَّطِيُف  ُهوا  وا لاقا  ْن خا يتحكم هبا، وال  14]امللك:    ما فهو  املسلم عبداا لشهواته،  يكون  [ وهبذا لن 

مع   الغايات  فيها  تتحد  واضحة  أهنا  يف  النظرات،  من  غريها  عن  اإلسالمية  النظرة  فتميزت  به،  تتحكم 

 
 ( ينظر: مقرر أصول الرتبية اإلسالمية، د. عبد اللطيف الرباح، جامعة اإلمام حممد بن سعود، عَمدة التعليم عن بعد.1) 
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    .(1)   ، وارتضاه لعباده، وعىل رأسهم األنبياء عليهم السالم - عز وجل    - الوسائل يف منهج واحد، اختاره اهلل  

 األصول الجتامعية:   -5

ما تقوم عليها واجبات كل من األفراد جتاه أنفسهم، وجتاه   األصول الجتامعية للرتبية اإلسالمية تعني:

ا، وجتاه األبناء، والعالقات الثابتة الراسخة بني األبناء،   خالقهم، وواجبات الزوج والزوجة جتاه بعضهَم بعضا

ا املجتمع، وسبل تعميقها وُتاسكها عىل أسس سليمة، ومبادئ وأهداف  وبني األفراد املسلمني داخل هذ

املسلمني   سبيل  األصول  هذه  لتكون  مرتامحاا،  ا  متَمسكا ا  جمتمعا املجتمع  من  جتعل  رشيدة،  تربوية  إسالمية 

الوحيد يف النهوض، ونفض غبار الركود، والتخلف يف العالقات االجتَمعية بني املسلمني، وإقامة عالقات  

 .  (2)  َمعية متَمسكة بني املسلمني، تقوم عليها ملكة اإلسالم يف األرض، وحتقيق رضا اهلل تعاىلاجت

 األصول الثقافية: - 6

الثقافة: هي كل ما أنتجته يد اإلنسان، وعقله، وقلبه، واملتمثلة باملهارات العملية، واملعارف العقلية،  

 والوجدانيات العاطفية.  

ا، فينبغي أن ُتشكل الثقافة أصالا مهَما   وألن الرتبية هي تربية اإلنسان املسلم عىل أن يكون إنساناا سويا

ننشئ جيالا صاحلاا ال بد من العناية بنوع الثقافة التي يتلقاها، سواء كانت    من أصول الرتبية؛ وهلذا إذا أردنا أن 

 الثقافة التي يكتسبها من خالل العلوم واملعارف، أم العادات والتقليد. 

 

 

 
األصول النفسية( د. لطيفة حسني )  ينظر: الرتبية االسالمية وحتديات العرص، عبد الغني عبود، وحسن عبد العال، و(  1) 

 الكندري، د. بدر حممد ملك، عىل الشبكة. 

 (. 68ص:)  ( ينظر: األصول االجتَمعية للرتبية من منظور إسالمي دراوشة، صدام راتب، والشعار، أنور سعود2) 
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يف رأيك؛ ماذا حيدث لو غاب أصل أو أصلني من أصول الرتبية اإلسالمية؛ أثناء عمليات الرتبية 

 ؟تأهيل املتعلمنياإلسالمية للنشء أو 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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كوسيلة من وسائل الرتبية يف  تظهر أمهية األرسة  

 النقاط اآلتية:

واملجتمع؛    - 1 الفرد  يصلح  األرسة  بصالح 

العقيدةا   الفرُد  منها  يكتسب  التي  هي  فاألرسة 

  :واألخالق، واألفكار والعادات والتقاليد، يقول ملسو هيلع هللا ىلص

دانه  )) ُّيوِّ فأبواه  الفطرة؛  عىل  يولد  إالَّ  مولوٍد  من  ما 

سانه ويمجِّ انه  كلَّ  ،  (1)   ((وينرصِّ أّن  احلديث:  فدل 

ن يقوم مقامهَم من املربِّني.  انحراٍف يصيُب املولود مصدره األول األبوان، أو ما

ُكْم ِمْن ناْفٍس األرسة من خالهلا يتحقق السكون النفيس، والطمأنينة، قال تعاىل:    -2 لاقا ﴿ُهوا الَِّذي خا

ا ْيها ا لِياْسُكنا إِلا ها ْوجا ا زا لا ِمنْها عا جا ٍة وا اِحدا  [. 189]األعراف:   ﴾وا

والقيم    -3 احلسن  اخللق  يتعلم  فالطفل  األبناء،  عليها  يرتبى  التي  واألخالق  للقيم  مصدر  األرسة 

 الفاضلة من العدل والصدق واخلري من األرسة. 

األرسة مصدر لتعليم العادات احلسنة، والقيم االجتَمعية الفاضلة، كالنظافة، والنظام، والتعاون    -4

 ها، كَم قال الشاعر: واالجيابية، وغري

 
 (.2658) ( ومسلم برقم1358) اري برقم( أخرجه البخ1) 

األرسة هي: رابطة اجتَمعية تتكون من 

زوج وزوجة وأطفاهلَم، وتشمل اجلدود 

واحلفدة، وبعض األقارب. واألرسة املسلمة 

هي الوسيلة األوىل للرتبية، واملحضن األول 

 .الذي ينشأ فيه الطفل يف جو الرتبية اإلسالمية
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ُه أُبوهُ ــــوينشُأ ناشُئ الفتياِن ِمنا *** عىل ما ك  دا وَّ  (1)  ان عا

 
 (2) 

 
 (3 ) 

 ُتعد املدرسة من وسائل الرتبية من خالل: 

* كوهنا ُتؤدي وظيفة تربوية إىل جانب وظيفتها التعليمية، ال تقل أمهية عن التعليم، فيرتبى الطالب 

عىل األخالق احلسنة، والقيم اإلسالمية، والعادات الفاضلة، برشط أن يكون مناهج هذه املدارس والقائمني  

 
 (.1458ص: ) ( ديوان أيب العالء املعري،1) 

 (. 229( حتفة املودود بأحكام املولود، ابن القيم )ص: 2) 

 (. 6ص:) ( الرتبية واإلدارة باملدارس األساسية، حممد الطيب العلوي3) 

يعد دور األبوين يف الرتبية دوراا حمورياا أساسياا، ومن أمهله كان آثَما مقرصاا، وما أمجل ما 

فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية )ذكره ابن القيم، حيث يقول: 

م فرائض اإلساءة، وأكثر األوالد إنَم جاء فسادهم من قبل اآلباء، وإمهاهلم هلم، وترك تعليمه

الدين، وسننه، فأضاعوهم صغاراا، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ومل ينفعوا آباءهم كباراا، كَم عاتب 

بعضهم ولده عىل العقوق، فقال: يا أبت إنك عققتني صغرياا، فعققتك كبرياا، وأضعتني وليداا، 

 .(1)(فأضعتك شيخاا 

 

فت املدرسة بأهنا: مؤسسة اجتَمعية، تقوم بعملية الرتبية والتعليم   .(3)ُعرِّ

واملدارس وصٌف ينسب لكل ما يدرس فيه مـن األمكنـة: كاملساجد، والكتاتيب، 

 .واملدارس القرآنية، وغريها من دور العلم واملعرفة
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 إلسالمية، وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف. عليها، قائم عىل املبادئ ا 

* كوهنا تدعم دور األرسة ومهمتها يف الرتبية من خالل التعاون والتكامل يف غرس السلوك احلسن،  

 والعادات احلسنة. 

 * كوهنا تزود املجتمع باألفراد املتعلمني، واملتدربني، الذين يسهمون يف تنمية املجتمع، وهنضته. 

 تنمية القدرات واألفكار اإلبداعية، وتنمي لدى الطالب الفضول املعريف، الذي  * املدرسة تعمل عىل 

 يدفعه للنجاح، من خالل توفري املناخ املناسب الذي يشجعه عىل اإلبداع، وتكوين العالقات االجتَمعية. 

 
 

 

 .تقوليف رأيك؛ هل املدرسة )بمفهومها الواسع( هلا أدوار أخرى يف عملية الرتبية؟ وضح ما 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ويكمن دور املسجد يف الرتبية يف األمور اآلتية: 

* املسجد مصدر للرتبية اإليَمنية: فهو مكان  

هي   التي  الصلوات  وعموده،  أداء  الدين  أساس 

واخلطب؛   والدروس،  املواعظ،  من  فيه  ويلقى 

باملسجد وبنائه منذ الوهلة  ملسو هيلع هللا ىلص    وهلذا اعتنى النبي

منطلقاا   ليكون  املدينة؛  إىل  وصوله  من  األوىل 

 للرتبية اإليَمنية. 

،  * وهو أيضاا مصدر للرتبية األخالقية: فاملسجد مكان ملزاولة األعَمل الصاحلة، واألخالق الفاضلة

ا باألخالق احلسنة، واهلدوء، والسكينة، وتلقى فيه دروس العلم، واخلطب   فريى الطفل فيه اجلميع متصفا

 التي حتث عىل مكارم األخالق. 

* وللمسجد دور يف الرتبية االجتَمعية، من خالل االجتَمع مخس مرات يف اليوم الواحد، فيتعرف الفرد  

ظرائه، وأهل احلي، واملناطق املجاورة، ويتعود فيه عىل االختالط  املسلم عىل إخوانه املسلمني، وجريانه، ون

 برفقة صاحلة طيبة، فيحصل االجتَمع والتواد والرتاحم والتالحم يف نسيٍج واحد. 

والراحة،   الطمأنينة  من  فيه  للفرد  ما حيصل  النفسية من خالل  الرتبية  دور ال َيفى يف  وللمسجد   *

ر والدعاء وحضور املالئكة، ويدل عىل ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه  والسكينة؛ ألنه حمل للعبادة والذك

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل،  ))أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:    -ريض اهلل عنه    -عن أيب هريرة  

فيمن   اهلل  وذكرهم  املالئكة،  وحفتهم  الرمحة،  وغشيتهم  السكينة،  عليهم  نزلت  إال  بينهم،  ويتدارسونه 

 . (1)((دهعن

 
 (. 2699) ( أخرجه مسلم برقم1) 

للمسجد يف اإلسالم مفهوٌم شامٌل، ال ينحرص 

يف املكان املعد للصالة، وقراءة القرآن فقط، 

فاملساجد يف الفكر اإلسالمي مراكز للدعوة، 

واإلعداد، والتعليم، والرتبية، وغري ذلك، وهلذا 

 .ُيعد املسجد من وسائل الرتبية، وأمهها، وأقدمها
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 مفهوم وسائل اإلعالم: 

هي الوسائل التي تقوم بتوصيل املعلومات واألخبار إىل الناس، ومل تقترص وسائل اإلعالم عىل هذا  

 التثقيف، والرتفيه، والتسلية، وغري ذلك. فحسب، بل شملت كل الوسائل التي تقدم ألواناا خمتلفة من 

التلفاز   به:  ويقصد  املرئي،  اإلعالم  شملت  فقد  قبل،  ذي  من  تنوعاا  أكثر  اليوم  اإلعالم  ووسائل 

واحلاسوب، واإلعالم املسموع: ويقصد به: اإلذاعة، أو الراديو، واإلعالم املقروء، وهو الكتب والصحف  

 رى من وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة. واملجالت، وغريها، ويتبع ذلك أنواع أخ

وفق   مفيدة،  بطريقة  معها  التعامل  كان  حال  يف  اإلسالمية  الرتبية  وسائل  من  اإلعالم  وسائل  وُتعد 

 الضوابط الرشعية. 

 دور وسائل اإلعالم يف الرتبية: 

ديدة، ما  * نرش العقيدة اإلسالمية الصحيحة، وتعاليم اإلسالم، والرتاث اإلسالمي إىل األجيال اجل

يساعدهم عىل احلفاظ عىل هويتهم اإلسالمية، وصوهنا من االندثار والتاليش، أمام مغريات العرص املختلفة  

 واجلذابة. 

اقرتح ثالث وسائل أو آليات تنفيذية يمكن للمسجد من خالها أن يامرس دوره يف الرتبية اإلسالمية 

 .يف املجتمع املسلم

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 * غرس األخالق احلسنة يف املجتمع، من خالل ما يبثه اإلعالم من برامج إعالمية هادفة. 

عالمية املفيدة، التي تعمل عىل انفتاح  * خلق روح املنافسة واإلبداع لدى النشء، من خالل الربامج اإل

 عقوهلم وأذهاهنم. 

 

تقوم بدورها اقرتح ثالث وسائل أو آليات تنفيذية يمكن لوسائل اإلعالم اهلادفة من خالها أن 

 .يف الرتبية اإلسالمية يف املجتمع املسلم

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 

 :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل

ا يف جدول عن مفهوم وأهداف وأمهية الرتبية اإلسالمية.•  ملخصا

 نقاط موجزة عن مصادر الرتبية اإلسالمية: القرآن الكريم، السنة النبوية، العقل.•

ا يف جدول عن أصول • الرتبية اإلسالمية: العقدية، التعبدية، الفكرية، ملخصا

 النفسية، االجتَمعية، الثقافية.

ا موجزا عن وسائل الرتبية اإلسالمية: األرسة، املدرسة، املسجد، وسائل • ملخصا

 اإلعالم.
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 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×الصحيحة، وعالمة اخلطأ )( أمام اجلملة ضْع عالمة الصواب ) :1س

 ( ) الرتبية اإلسالمية تعمل عىل تنمية قدرات الفرد عىل التأمل والتفكري بالنظر يف الكون (1
 ( )      ال نحتاج للرتبية اإلسالمية يف تقويم السلوك. (2
 ( )  الذوبان.للرتبية اإلسالمية دور يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية، وصيانتها من  (3
 ( )       يزكي القرآن النفس من دون العقل.  (4
 ( )   وخمالفة قوانني اهلل يف األنفس واملجتمعات كمخالفة قوانينه يف الكون. (5
 ( )     ُتشكل الثقافة اإلسالمية أصالا مهَما من أصول الرتبية. (6
 ( )   مفهوم املسجد يف اإلسالم أنه مكان للعبادة بالصالة والذكر فقط.  (7
 ( )    يمكن لإلعالم غرس األخالق احلسنة أو السيئة يف املجتمعات.  (8
 ( ) مل يأِت اإلسالم لكبت وقمع الطاقات اإلنسانية، وإنَم جاء لتنظيم حياة الفرد واملجتمع. (9

 ضع كل مصطلح من املصطلحات يف القائمة التالية أمام تعريفه يف اجلدول الذي يليها: : 2س

 اإلسالمية، التزكية، أصول الرتبية اإلسالمية، األرسة، املسجد( )الرتبية 

 املصطلح املناسب التعريف  م
  القواعد واألسس التي ُتبنى عليها نظرية الرتبية اإلسالمية.  1
  عملية إعداد املسلم إعداداا كامالا من مجيع النواحي. 2
  والرتبية.مركز للعبادة وللدعوة، واإلعداد، والتعليم،  3
  استقامة النفس عىل الدين واخلُلق.  4
  الوسيلة األوىل للرتبية، ومن خالهلا يتحقق السكون النفيس.  5
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 يقوم منهج الرتبية يف اإلسالم عىل العقيدة اإلسالمية والتصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة.

املكتبات؛ قم بجمع ما تراه من ميزات املنهج الرتبوي من خالل حمركات البحث اإللكرتونية أو 

 .اإلسالمي عن غريه من املناهج، ودوهنا يف بطاقة؛ ثم ضعها يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يعرض نَمذج من أعالم الرتبية اإلسالمية.  -

من العلَمء يف املجتمعات  يناقش أثر األعالم -

 .املسلمة

 خمرجات التعلم
 

 املوضوع األول: دور العلامء يف الرتبية.

 املوضوع الثاين: اإلمام الشافعي.

 املوضوع الثالث: اإلمام أمحد بن حنبل.

 املوضوع الرابع: حممد بن سحنون.

 املوضوع اخلامس: ابن عبد الرب.

 املوضوع السادس: أبو حامد الغزايل.

 املوضوع السابع: ابن مجاعة.

 لثامن: ابن تيمية.املوضوع ا

 املوضوع التاسع: ابن القيم.

 املوضوع العارش: ابن خلدون. 

 املوضوع احلادي عرش: ابن رجب. 

 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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اعتمد القرآن الكريم عىل أسلوب الرتبية بالقدوة، وهي من أكثر الوسائل تأثرياا؛ ولذلك أمر اهلل سبحانه  

تعاىل:   فقال  واملرسلني،  األنبياء  من  سبقه  بمن  باالقتداء  اْقتاِدِه﴾ نبيه  اُهُم  بُِهدا فا اهللُ  ى  دا ها ِذينا  الَّ ِئكا    ﴿ُأولا

الصفات املتميزة؛ ألهنم هنضوا بأعظم مهمة وهي إصالح    [ فاألنبياء هم مَّضب املثل يف 189]األعراف:  

النصيب   منها  هلم  كان  وهلذا  والقدوة؛  األخالق  من  عليا  مستويات  يتطلب  الناس  إصالح  الناس؛ وألن 

 الكامل، إعانةا هلم للقيام باملهام الشاقة. 

الصح  تليها شخصيات  الزمن،  مر  عىل  القدوة  نَمذج  أفضل  من  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص    - ابة  وتعترب شخصية 

متناا عىل نبينا حممد    -عز وجل    -، فهم أفضل الناس بعد األنبياء، ويف هذا يقول اهلل  -رضوان اهلل عليهم  

ظِيٍم﴾ :ملسو هيلع هللا ىلص ىل ُخُلٍق عا عا إِنَّكا لا ٌة  : -عز وجل  - [ وقال 189]األعراف:   ﴿وا ُسوِل اهللَِّ ُأسوا ُكم يِف را انا لا د كا قا ﴿لا

انا يارُجو اهللَّا  ناٌة ملِّان كا سا ثرِياا﴾حا را اهللَّا كا كا ذا الياوما اآلِخرا وا  [. 189]األعراف:    وا

ويعترب العلَمء هم النموذج األبرز بعد الصحابة ريض اهلل عنهم يف القدوة والرتبية؛ فهم ورثة األنبياء،  

ُثوا د )):  -عليه الصالة والسالم    -قال   ، وإنَّ األنبياءا مل ُيورِّ
ِ
ُثوا  وإنَّ العلَمءا ورثُة األنبياء ا، ورَّ ا وال درمها ينارا

ه أخذ بحظٍّ وافرٍ  ، فمن أخذا  . (1)  ((الِعلما

وهذا ما سنقوم به هنا يف هذه الوحدة التي سنركز فيها عىل التطبيقات العملية املستفادة من أعالم الرتبية  

 اإلسالمية. 

 

 
( وصححه األلباِن يف صحيح أيب 223(، وابن ماجه برقم2682(، والرتمذي برقم )3641)( أخرجه أبو داود برقم،  1) 

 (.3641داود برقم )
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زين يف الرتبية اإلسالمية؟ يف رأيك ما هي الصفات التي حيسن أن يتصف هبا العلَمء  •  املُربَّ

 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

...................... ..............................................................................  
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 عىل مر التاريخ اإلسالمي قام العلَمء بجهود كبرية يف جمال الرتبية، من تلك اجلهود:

 واحلرام للناس.االهتَمم بالعلم وتعليمه ونرشه، وتوضيح احلالل  -1

 القيام بتوعية األمة بدينها وقيمها وإصالحها واستقامتها، وبيان خطر األعداء واألفكار املنحرفة.    -2

 ُيعتربون القدوة احلسنة لغريهم يف امتثاهلم للقيم واألخالق اإلسالمية، وتعاليم اإلسالم.  -3

 اإلسالمية.   تربية الناس عىل األخالق اإلسالمية من خالل الدعوة يف املجتمعات  -4

 التأليف يف جمال الرتبية اإلسالمية، والتزكية، والسلوك، واألخالق.   -5

 إنكار املنكرات والبدع والعادات السيئة، واألخالق التي ختالف تعاليم اإلسالم. -6

ا يف ديار اإلسالم.  -7  تأسيس املراكز واملعاهد التعليمية والرتبوية التي ظلت منارا

 

 

علم يتناول سري حياة األعالم من الناس عرب العصور املختلفة، علم تراجم الرجال: هو 

وهو علم دقيق يبحث يف أحوال الشخصيات واألفراد من الناس، الذين تركوا آثاراا يف املجتمع، 

من األنبياء واخللفاء وامللوك  -يف شتى املجاالت  -ويتناول هذا العلم طبقات الناس كافة 

لفقهاء واألدباء والشعراء والفالسفة وغريهم، وُّيتم بذكر حياهتم واألمراء والقادة والعلَمء وا

 .الشخصية، ومواقفهم وأثرهم يف احلياة وتأثريهم فيها

 



 (38( 

 

 

 

 
 

  

 

من خالل ثقافتك اإلسالمية العامة اذكر ثالثا من أعالم الرتبية اإلسالمية يف العامل اإلسالمي 

 .االقتداء هبايمكن أن نعدها نَمذج عامة يمكن 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثَمن بن شافع اهلاشمي القريش املطلبي، أبو عبد اهلل.   اسمه:

 أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، وإليه ُتنسب الشافعية كافة. 

مكة، وهو ابن سنتني، وزار اليمن  ه( ومُحل منها إىل  150)   بفلسطني( سنة)  ولد يف غزة   مولده ووفاته:

ه( وقربه معروف يف 204)  هـ( وتويف هبا، سنة199)   وكان والياا فيها، وزار بغداد مرتني، وقصد مرص سنة

 . (1)  القاهرة

ا، كثري التنقل، ومل يكن عند أمه من النفقة ما تعطيه للمعلم، حيث مات أبوه وهو    نشأ الشافعي يتيَما فقريا

اليتامى الفقراء، وكان   صغري، وكان عمُره سنتني، وانتقلت به أمه إىل مكة، وعاش الشافعي يف مكة حياة 

 يقوم ببعض األعَمل املساعدة ملعلمه: مثل قيامه عىل صبيان احللقة حال غيابه، نظري تعليمه جماناا. 

كنت يتيَما يف حجر أمي، ومل يكن معها ما تعطي املعلم، وكان املعلم قد ريض من  "وروي عنه أنه قال:   

 .(2)  "أمي أن أخلفه إذا قام 

اإلمام   النبوي، فحفظ موطأ  إىل حفظ احلديث  اجته  ثم  الكريم يف صغره،  القرآن  الشافعي  لقد حفظ 

 
 (. 5ص:) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (.11ص:) ( سري أعالم النبالء، الذهبي2) 
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الشافعي:   قال  احلديث،  يف  عرش  حف"مالك  ابن  وأنا  املوطأ  وحفظُت  سنني،  سبع  ابن  وأنا  القرآن  ظُت 

 .(1) "سنني
 

 
 (2) 

ثني، فحفظ احلديث بالسمع، وكتبه عىل اخلزف أو اجللود، وكان ال جيد ما   واستمع الشافعي إىل املحدِّ

يكتب فيه؛ فكان يكتب يف األكتاف والظهور، ويذهب إىل ديوان البلد يستوهب منهم األوراق املستعملة؛  

 ليكتب عىل ظهرها. 

الشافعي يف علوم خمتلفة من اللغة واألدب والشعر، وأيام العرب، والفقه، واحلديث، وقد برع اإلمام  

وأفتى وهو ابن عرشين سنة، وكان ذكياا مفرطاا، وكان من أعرف الناس وأعلمهم بالكتاب والسنة، والفقه،  

 .(3)  بته منهوالقراءات، قال اإلمام أمحد بن حنبل: ما أحد من بيده حمربة، أو ورق إال وللشافعي يف رق 

 (4): 

ا ربانياا   عىل الرغم من انشغال اإلمام الشافعي بالعلم، والبحث الرشعي، وتدريسه، إال إنه كان عابدا

ا، مقبالا عىل شأنه وآخرته، ليس للدنيا عليه سبيل، فعن الربيع بن سليَمن قال:   كان الشافعي قد جزأ  "زاهدا

 
 (. 73ص: ) ( ينظر: طبقات الشافعيني، إسَمعيل بن كثري1) 

 (.11ص:) للذهبي( سري أعالم النبالء، 2) 

 (.165/ 4)  ( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس خلكان3) 

 ( وما بعدها.101ص:  ) ( ينظر: طبقات الشافعية البن كثري4) 

سلك اإلمام الشافعي طريق العلم وهو يف سن صغرية، فكان علمه كالنقش عىل احلجر، 

مل يكن يل مال، فكنُت أطلب العلم يف احلداثة، أذهب إىل الديوان : )حيث يقول الشافعي

 (2).(وأكتب فيهاأستوهب منهم الظهور، 
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 . "أجزاء: الثلث األول يكتب، يعني: احلديث، والثلث الثاِن: يصيل، والثلث الثالث: ينام الليل ثالثة 

ورعاا ومبتعداا عن احلرام، واألخالق السيئة، والتعصب، وكان ملتزماا بسنة    -رمحه اهلل تعاىل    -وكان  

ما حلفُت  "افعي:  ، ويدعو إىل التمسك هبا، فعن حرملة قال: قال الش-عليه الصالة والسالم    -رسول اهلل  

 . "هلل صادقاا وال كاذباا 

 

عاملهم   الناس،  من  الوافر  والثناء  التقدير  نالوا  الذين  اإلسالم  علَمء  أكثر  من  الشافعي  اإلمام  يعترب 

علَمء األمة الذين كتب  كلمة إمجاع بني الناس، وهو أكثر    -وعىل مر العصور    -وعاميهم، فلقد كان اإلمام  

يف مناقبهم وفضائلهم كتب ومؤلفات، من أشهرها: مناقب الشافعي للبيهقي، ومناقبه للخطيب البغدادي،  

 وتوايل التأسيس البن حجر. 

قلت أليب: أي رجل كان الشافعي، فإِن سمعتك تكثر من الدعاء له؟    "يقول عبد اهلل بن أمحد بن حنبل:

 .(1)  لدنيا، وكالعافية للناس، فهل هلذين من خلف، أو منهَم عوضقال: يا بني، كان كالشمس ل

  ملسو هيلع هللا ىلص إن اهلل يقيض للناس يف رأس كل مائة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول اهلل  "وقال أمحد بن حنبل:  

 
 (.45/ 10) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

وما يدلل عىل ذلك: قول  ؛ملسو هيلع هللا ىلصكان اإلمام الشافعي ال يقدم شيئا عىل سنة رسول اهلل 

فقولوا هبا،  ملسو هيلع هللا ىلصإذا وجدتم يف كتايب خالف سنة رسول اهلل ) الربيع: سمعت الشافعي يقول:

 .(ودعوا ما قلته

إذا صح احلديث فارضبوا بقويل ) . وقال:(مذهبيإذا صح احلديث فهو ) الشافعي: وقول

 .(احلائط
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 . ( 1)   "الكذب، قال: فنظرنا، فإذا يف رأس املائة عمر بن عبد العزيز، ويف رأس املائتني الشافعي 

الا اْبن عبد احلكم:  قا افِِعي أسخى النَّاس بَِما جيد"وا انا الشَّ  .(2)  "كا

ديف:   ا يف مسألة، ثمَّ  "وقال يونس الصَّ افعي، ناظرته يوما افرتقنا، ولقيني، فأخذ  ما رأيُت أعقل ِمن الشَّ

 .(3)  "بيدي، ثمَّ قال: يا أبا موسى، أالا يستقيم أن نكون إخواناا وإن مل نتَّفق يف مسألة

ا، اضطر أن يعمل يف القضاء لينفق عىل نفسه وأمه ورحلته يف   بسبب أن اإلمام الشافعي نشأ يتيَما فقريا

طلب العلم، وكان وقتها قد تأهل للفتيا، وجالس األكابر، وسمع من األعالم، فاستلم الشافعي عمله يف  

اء يعمل عىل نرش السنة والعلم  القضاء يف بالد اليمن، وأحبه الناس، ورضوا به، وكان بجانب عمله يف القض

والفقه؛ فعال قدره، وظهر أمره؛ وذلك كله وهو يف أوائل الثالثينيات، وبدأت عالمات احلسد والغرية تظهر  

عند أقرانه ومن يعملون معه، فوشى به أحدهم إىل اخلليفة العبايس هارون الرشيد، بتهمة التشيع واالنقالب  

 عىل اخلليفة.  

محاد الرببري( الذي ألقى  )   ايس هارون الرشيد بإرسال واٍل جديد لبالد اليمن، وهو فأرسع اخلليفة العب

القبض عىل اإلمام الشافعي ومن معه، وأوثقهم يف احلديد، ومحلوهم هبذه الصورة السيئة واملؤملة من بالد 

وما أن أدخل عىل  الرقة( يف شَمل بالد العراق؛ حيث مقر إقامة اخلليفة العبايس هارون الرشيد،  )  اليمن إىل

ا، دحض به أباطيل التهم   ا بليغاا مقنعا اخلليفة، وسأله عَم نسب إليه من تشيع وتآمر؛ فرد اإلمام الشافعي ردا

لذلك   اعتبار  رد  بمثابة  كانت  دينار،  آالف  بجائزة مخسة  له  وأمر  الرشيد،  اخلليفة  فانرشح صدر  الكاذبة؛ 

 اإلمام، وتربئة لساحته أمام الناس. 

 
 (. 46/ 10) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (. 123ص:) ل الصفدي( الوايف بالوفيات، صالح الدين خلي2) 

 (.15) ( سري أعالم النبالء، الذهبي3) 
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  (1) 

اهتم الشافعي واعتنى برتبية طالبه عىل الزهد يف الدنيا، وحث عىل التوكل عىل اهلل تعاىل واالعتَمد  -1

عليه سبحانه، فعن الربيع: قال يل الشافعي: عليك بالزهد، فإن الزهد عىل الزاهد أحسن من احليل عىل  

 .  (2)  الناهد
 

 قال يف هذا شعراا: وما  

راِزقي  كَّ  شا ال  اهللاا  أانَّ  نُت  أايقا وا  *** خالِقي  اهللاِ  ىل  عا ِرزقي  يف  لُت  كَّ  تاوا

ف يا لايسا  فا ِرزقي  ِمن  ُك  يا ما  واِمِق ـوا العا البِحاِر  قاِع  يف  كانا  لاو  وا  ***  وتاني 

بِفاضــــسا  ظيُم  العا اهللاُ  بِِه  اللِ ــياأيت  ِمنّي  ُكن  يا ملا  و  لا وا  *** بِناطِِق ـِلِه   ساُن 

*** ةا  رسا حا النافُس  ُب  تاذها  
ٍ
ء يشا أايِّ  قاسا   فافي  قاد  اخلاالِئِق ــوا ِرزقا  محاُن  الرا ما 

(3) 
 

اهتم الشافعي بالعلم وطلبه، واعترب طلب العلم طريق السعادة، وكان حيث طالبه عىل االجتهاد يف    -2

يقول:   السياق  العلم، ويف هذا  بالعلم"طلب  أراد اآلخرة فعليه  بالعلم، ومن  فعليه  الدنيا  أراد  .  (4)   "من 

 
 (. 291-290ص:) ( ينظر: تاريخ دمشق، أبو القاسم عيل بن عساكر1) 

 (.158/ 5) ( وتاريخ اإلسالم، الذهبي36/ 10) ( سري أعالم النبالء، الذهبي2) 

 (. 110ص:)  ( ديوان الشافعي، ت: حممد إبراهيم سليم3) 

 (. 20/ 1) املجموع رشح املهذب، أبو زكريا النووي( 4) 

يف حقيقتها قد تكون منحا؛ وكانت تلك املحنة لإلمام الشافعي فاحتة خري له؛ فلقد  املحن

ذكره يف األرض كلها، ونرش علمه يف املرشق واملغرب، وكبت خصومه  -عز وجل  -أعىل اهلل 

 (1) .وحساده كَم كبت كل حاسد وحاقد ألهل العلم الربانيني عىل مر العصور
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 .  (1)  "صداقةمن ال حيب العلم فال خري فيه، فال يكن بينك وبينه معرفة وال "وقال: 

 من أبيات اإلمام الشافعي الشعرية يف احلث عىل طلب العلم: 

فاواِئدِ  ُس  مخا األاسفاِر  فافي  سافِر  وا  *** الُعال  طالاِب  يف  األاوطاِن  ِن  عا ب  رَّ  تاغا

اِكتِس وا مٍّ  ها ُج  ر  فا ماِجدِ ــــــتا ُصحباُة  وا آداٌب  وا ِعلٌم  وا  *** ٍة  عيشا ما اُب 
 (2) 

 

 

 وقال ايضاا: 

بِبايانِ  تافصيِلها  ن  عا ُأنبيكا  سا  *** بِِستٍَّة  إاِّل  الِعلما  نالا  تا لان   أاخي 

ك مانِ ـــــذا زا طوُل  وا ُأستاٍذ  ُصحباُة  وا  *** ٌة  ُبلغا وا اِجتِهاٌد  وا ِحرٌص  وا  ( 3) اٌء 
 

بثاا، يقول مرة للربيع: لو   -3 العلم  الشافعي رفيقاا بطالبه، حمباا هلم، يريد أن يبث هلم  أمكنني أن  كان 

 .(4)  أطعمك العلم ألطعمتك. وقال أيضاا مشجعاا ومعرتفاا بالفضل له: الربيع راوية كتبي

 وكان يويص طالب العلم بالصرب والتزام األدب جتاه املعلم، وترك املعايص.  -4

 من أبيات اإلمام الشافعي الشعرية يف الصرب عىل املعلم واالنتصاح منه: 

ُمرِّ   ىل  عا راتِهِ اِصرِب  نافا يف  الِعلِم  ُرسوبا  إِنَّ  فا  *** لٍِّم  ُمعا ِمن   اجلافا 

ياتِهِ  حا طولا  اجلاهِل  ُذلَّ  عا  رَّ تاذا  *** ةا  ساعا ل ِم  التاعا ُمرَّ  ُذق  يا ملا  ن  ما  وا

أارباع يِه  لا عا ربِّ  فاكا  *** بابِِه  شا قتا  وا التاعليُم  ُه  فاتا ن  ما فاتِهِ ــــوا لِوا  ( 5) اا 
 

 
 (. 20/ 1) ( املجموع رشح املهذب، أبو زكريا النووي1) 

 (. 73ص:  ) ( ديوان الشافعي، ت: د. حممد عبد املنعم خفاجي2) 

 (. 138ص:)  ( ديوان الشافعي، ت: حممد إبراهيم سليم3) 

 (.589/ 12) ( سري أعالم النبالء، الذهبي4) 

 (. 33ص:)  الشافعي، ت: حممد إبراهيم سليم ( ديوان5) 
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 وقال أيضاا: 

أارشا  فا  *** ِحفظي  سوءا  كيٍع  وا إىِل  وُت  كا املاعايصـــشا تارِك  إىِل  ِن   دا

العِ  بِأانَّ  ِن  ا أاخربا نــــوا لِعايصـــــلما  ُُّيدى  ال  اهللاِ  نوُر  وا  ***  (1)وٌر 
 

الناس،   -5 ومعارشة  والعزلة،  اخللطة  يف  واالعتدال  والوسطية  احلسنة،  باألخالق  ُيويص  وكان 

ب أهل الرش واملعايص، واالبتعاد عن احلقد، يقول يونس بن عبد األعىل:  ومصاحبة الصاحلني، واجتنا

سمعُت الشافعي يقول: يا يونس، رضا الناس غاية ال تدرك، وليس إىل السالمة منهم سبيل، فعليك بَم 

 .  (2)  ينفعك، فالزمه

 من أبيات اإلمام الشافعي الشعرية يف هذا: 

لاسُت   وا الصاحِلنيا  أانُأِحب   أان  يّل  عا لا  *** هــــــــِمنُهم  فاعا شا هِبِم   الا 

ه البِضاعا يف  واءا  سا ُكنّا  و  لا وا  *** املاعايص  ُتُه  جِتارا ن  ما ُه  أاكرا وا
 (3 ) 

 

 وقال أيضاا: 

داواِت  العا مِّ  ها ِمن  نافيس  حُت  أارا  *** ٍد  أاحا ىل  عا أاحِقد  ملا  وا وُت  فا عا  ( 4) ملاّا 
 

الشافعي -6 اإلمام  فقد أوىص  قبل غريهم،  أنفسهم  واملربني بصالح  املعلمني  الشافعي يويص    - كان 

ل ما تبدأ به من "مؤِدب أوالد هارون الرشيد بقوله:    - أبا عبد الصمد  - رمحه اهلل تعاىل   إصالح   ليكن أوا

املؤمنني إصالح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح   أوالد أمري 

 
 (. 87ص:)  ( ديوان الشافعي، ت: حممد إبراهيم سليم1) 

 (. 89/ 10) ( سري أعالم النبالء، الذهبي2) 

 (. 90ص:)  ( ديوان الشافعي، ت: حممد إبراهيم سليم3) 

 (. 31ص:)  ( ديوان الشافعي، ت: حممد إبراهيم سليم4) 
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 .  (1)  "عندهم ما تركته

 

 
 

لإلمام الشافعي مؤلفات كثرية يف أصول الفقه، والفقه، والفضائل، والشعر، وُيعترب ديوان الشافعي   

 من الكتب املهمة يف الرتبية. 

 

وهو ديوان شعر، وقد اشتمل عىل توجيهات تربوية كثرية، ويتناول احلكمة، والزهد، ومناجاة اخلالق،  

التندم عىل املعايص، واحلث عىل مكارم األخالق؛ ولذلك انترش شعره بني الناس،  والدعاء واالستغفار، و

   .(2)  وال يزال شعره متداوالا حتى اآلن، وصارت بعض أبياته أمثاالا يتداوهلا الناس يف حياهتم اليومية

 سبق بعض األبيات الشعرية للشافعي، وإضافة إىل ما تقدم ما جاء يف ديوانه: 

 

 
 (.3/781( وتاريخ بغداد، أبو بكر أمحد البغدادي ) 9/147حلية األولياء، أبو نعيم األصبهاِن ) (1) 

 (. 26/ 6) ( واألعالم، خري الدين الزركيل71/ 2) ( ينظر ترمجته يف: طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين السبكي2) 

يف حياتك من: حياة اإلمام الشافعي العلمية، واملحنة  اذكر ثالثة دروس عملية يمكن أن تستفيدها

 .التي مر هبا، وجهوده يف الرتبية والتزكية واألخالق

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 قوله: 

حما  ذا  ها  *** ُحبَُّه  ُتظِهُر  أانتا  وا ها  اإِللا باديعُ ــتاعيص  الِقياِس  يف   اٌل 

ُمطيعُ  ب  
حُيِ ملِان  املُِحبَّ  إِنَّ   *** اطاعتاُه  ألا صاِدقاا  ُحب كا  كانا   ( 1)لاو 

 

 وقوله: 

ق ما  فاُكل    *** فيِه  السا اجلاِهِل  ِن  عا فيهِ ــأاعِرض  ُهوا  فا  الا 

باحرا    َّ رضا ياومما  فيهِ ـــــــالُفرات  الِكالِب  باعُض  خاضا  إِن   ***  (2) اا 

 

 
 

  

 
 (. 96ص:) ( ديوان الشافعي، ت حممد إبراهيم سليم1) 

 (. 156ص:) ديوان الشافعي، ت حممد إبراهيم سليم( 2) 

 

ف بإجياز بمحتويات ديوان اإلمام الشافعي  .باالستعانة باملصادر التعليمية املتاحة؛ عرِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اهلل، الشيباِّن، الوائيل، إمام املذهب احلنبيّل، وإمام أهل السنة،  اسمه: هو أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد  

 وأحد األئمة األربعة، أصله من مرو، وكان أبوه وايل رسخس. 

 (.ـه241)  ( وتويف سنة ـه164)  مولده ووفاته: ولد ببغداد سنة

أ أمحد بن حنبل يتيم األب، ما  إىل بغداد، ومات أبوه وهو صغري، فنش  "مرو"جاءت أمه حامالا به من  

دفع أمه إىل تربيته يف كنف عائلة والده الذي ترك هلَم بيتاا يسكناه يف بغداد، باإلضافة إىل الكثري من املال، األمر  

القرآن يف صغره، وتاله   أترابه تعلم  الذي دفعهَم للعيش يف بغداد، حيث يقيم الكثري من العلَمء، وكسائر 

 عن ظهر قلب. تالوة جيدة، وحفظه 

إىل طلب العلم الذي وجهته أرسته إليه، وبقي يتلقى احلديث    -رمحه اهلل    - اجته اإلمام أمحد بن حنبل  

سنة من  بغداد  سنة179)  يف  إىل  البرصة  186)  هـ(  إىل  فرحل  العلمية؛  رحالته  أمحد  اإِلمام  ابتدأ  ثم  هـ( 

هـ( التقى يف رحلته إىل احلجاز مع 187)  بعامل إال رحل إليه، ويف سنة واحلجاز واليمن والكوفة، وما سمع  

اإِلمام الشافعي، وأخذ عنه الفقه وأصوله، وعلم الناسخ واملنسوخ، ولقي اإِلمام الشافعي بعد ذلك ببغداد،  

ح  أنتم أعلم باألخبار الصحا"ونضج أمحد يف احلديث وعلم الرواية، حتى كان اإِلمام الشافعي يقول له:  
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واستمر عىل هذا    (1)   "منا، فإذا كان خرب صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفياا كان، أو برصياا، أو شامياا 

أنا أطلب العلم إىل أن  "يقول:    - رمحه اهلل    -اجلد والطلب حتى بلغ مبلغ اإِلمامة يف احلديث والفقه، وكان  

، وجلس للتدريس والفتيا يف املسجد اجلامع ببغداد، وقد بلغ األربعني، وكان إقبال الناس (2)  "أدخل القرب

؛ إذ كان ذكره قد ذاع يف   اآلفاق اإلسالمية قبل أن يتخذ جملساا، ويروى أنَّ عدد من كانوا  عىل جمالسه عظيَما

يستمعون إىل درسه نحو مخسة آالف، وكانت جمالسه ُتتاز بالوقار والسكينة، وحسن اإلنصات، وإجالل  

إذا جلس يف جملسه بعد  "العلم، وكان للفقراء تقديم عىل األمراء واألغنياء، نقل الذهبي عن املروزي قال:  

 . (3) "لفتيا ال يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إىل مسجده مل يتصدر، يقعد حيث انتهى به املجلسالعرص ل

ا يف   - رمحه اهلل    -كان اإلمام أمحد   بد اهلل بن أمحد بن  )  والصدق، فقد قال  الزهد والورع والعبادة رأسا

َم مرض من تلك األسواط أضعفته، فكان يصيل يف  كان أيب يصيل يف كل يوم وليلة ثالثَمئة ركعة، فل"حنبل:  

 .  (4) "كل يوم وليلة مائة ومخسني ركعة، وكان قرب الثَمنني 

وقال املروذي: كان اإلمام أمحد إذا ذكر املوت خنقته العربة، وكان يقول: اخلوف يمنعني أكل الطعام  

والرشاب. وقال: إذا ذكرت املوت هان عيل كل يشء من أمر الدنيا، وإنَم هو طعام دون طعام، ولباس دون  

   .( 5)  رجت حتى ال يكون يل ذكرلباس، وإهنا أيام قالئل، ما أعدل بالفقر شيئاا. وقال: لو وجدُت السبيل خل

 
 (. 33/ 10) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (. 37ص: ) ( مناقب اإلمام أمحد، مجال الدين ابن اجلوزي2) 

 (. 298ص:  ) ( مناقب اإلمام أمحد، البن اجلوزي3) 

 (.181/ 9) ( حلية األولياء، أليب نعيم األصبهاِن4) 

 (. 81/ 18الذهبي )تاريخ اإلسالم، ( 5) 
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 أصل املحنة:

واعتنق  لقوهلم،  املأمون  مال  املعتزلة سمومهم يف رأسه، حتى  نفث  اخلالفة،  العبايس  املأمون  توىل  ملا 

مذهبهم، الذى يقول بأن القرآن خملوق، وغري ذلك من أفكارهم التي خالف فيها عقيدة األمة الصحيحة،  

فلَم رأى إعراض العلَمء، حثَّه املبتدعة وزينوا له أن جيرب العلَمء بقوة الدولة، وهدد وتوعد بقطع األرزاق،  

والعزل من املناصب ملن يرفض القول بخلق القرآن، ومن يومها بدأت فصول املحنة العظمى التي حتمل  

 .اإلمام أمحد بن حنبل وحده عبأها، والوقوف يف وجه أرباهبا ودعاهتا 

 ."عصم اهلل األمة بأيب بكر يوم الردة، وبأمحد بن حنبل يوم املحنة "قال املزِن رمحه اهلل:

 وتعترب هذه املحنة من أشد املحن عىل األمة، وأعظمها وأخطرها، ألهنا كانت يف باب العقيدة.   

 
  (1) 

  : 

ملا رفض اإلمام أمحد ومن معه من العلَمء القول بخلق القرآن، محلوه ومن معه إىل دار السلطان، ومع 

التهديد والوعيد استجاب العلَمء الواحد تلو اآلخر بالقول بخلق القرآن، إال أمحد بن حنبل غضب هلل عز  

قر إقامة اخلليفة، ويف الطريق  وجل، وجهر باحلق، ومعه حممد بن نوح؛ فُحِمال من بغداد إىل طرسوس إىل م

ا، وما   ا، وإن عشت عشت محيدا قابله رجل من عامة املسلمني، فقال له: يا أمحد، إن يقتلك احلق مت شهيدا

 
 (. 2999( أخرجه مسلم برقم )1) 

ِّ االبتالء يكون يف اخلري  والرش، وذلك يقول اهلل تعاىل:  ْبُلوُكم بِالرشَّ نا ْيناا وا إِلا اخْلارْيِ فِْتناةا  وا وا

ُعونا  اكا )): ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول النبي [35 :األنبياء] ُتْرجا ْيسا ذا لا ، وا رْيٌ ُه خا ُه ُكلَّ ْمِر املُْْؤِمِن، إِنَّ أاْمرا
باا أِلا جا عا

ٍد إاِلَّ لِْلُمؤْ  هُ  ِمِن،أِلاحا ا لا رْيا انا خا ا فاكا ربا اُء صا َّ ْتُه رضا ابا إِْن أاصا ُه، وا ا لا رْيا انا خا را فاكا كا اُء شا َّ ْتُه رسا ابا  ((إِْن أاصا

(1). 
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ى قلُب اإلمام أمحد هبذه الكلَمت وِّ  .عليك أن تقتل هاهنا وتدخل اجلنة؛ فاقا

جعفر األنباري، وقال ألمحد بن حنبل:  وقابل اإلمام أمحد بالطريق أحد أصدقائه القدامى، واسمه أبو   

يا هذا، أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فواهلل لئن أجبت إىل خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت مل  

جتب ليمتنعن خلق من الناس كثري، ومع هذا فإن الرجل إن مل يقتلك فإنك ُتوت، البد من املوت، فاتق اهلل  

 وال جتب. 

كان    السفر  طريق  يرى  ويف  ال  أن  وجل  عز  اهلل  ويدعو  الليل،  ويصيل يف جوف  يتهجد  أمحد  اإلمام 

ا، ويلح يف الدعاء، ويف رجب سنة   هـ، وقبل أن يصل اإلمام أمحد ورفيقه  218املأمون، وأال جيتمع معه أبدا

حممد بن نوح إىل طرسوس هلك املأمون فجأة بال مرض أو تعب؛ فراح ضحية سهم من سهام الليل، من  

 .لوم، بوتر ملكوم: وهو دعاء اإلمام أمحد عليهقوس مظ 

: 

هذا الفصل هو األشد واألروع يف فصول هذه املحنة العظمى، وجتىل فيه صمود اإلمام أمحد؛ حيث  

أول قرار  أصبح وحده يف امليدان بعد أن مات حممد بن نوح يف الطريق حتت وطأة احلبس والتنكيل، كان  

أخذه املعتصم هو رد اإلمام أمحد إىل بغداد، وسجنه هناك يف سجن ضيق مظلم، والقيود يف يديه ورجليه،  

حتى أنه أصيب بمرض شديد يف شهر رمضان، فنقلوه إىل سجن أوسع مع عموم الناس، ومكث يف هذا  

ا  .السجن ثالثني شهرا

البدع يف حضور اخلليفة املعتصم وقادة الدولة، وىف وبينَم هو يف السجن بدأت املناظرة العلنية مع أهل   

هذه املناظرات هزمهم اإلمام مجيعاا، وكانوا يقولون له: ما تقول ىف القرآن؟، فيجيب: هو كالم اهلل، فيقولون  

له: أخملوق هو؟ فيجيب: هو كالم اهلل، وال يزيد عىل ذلك، وحيتج عليهم باآليات واألحاديث واآلثار، وهم 

 ."أعطوِن شيئاا من كتاب اهلل وسنة رسوله "الم الفالسفة؛ ويقول: حيتجون بك 
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واستمرت املناظرة ثالثة أيام، حتى كان اليوم الرابع، وكان املعتصم ضاق بطول املناظرة، فهدد اإلمام  

بالَّضب واجللد، وأحَّضت اخلشبة والسياط وأعجب اخلليفة بثباته وصالبته، كَم أشفق عليه، فقال له أحد  

عة: يا أمري املؤمنني، ترتكه فيقال غلب خليفتني؛ فعمى املعتصم، وأخذ اجلالدون يتناوبون عىل رضب  املبتد

   .اإلمام بالسياط حتى أغمي عليه من شدة الَّضب، وقد ُتزق ظهره من هليب السياط

بعد هذا الثبات العجيب التي تعجز عن مثله اجلبال الراسيات، أمر املعتصم بإطالق رساحه، وخرج   

ا من احلبس والَّضب، من سنة  28إلمام أمحد وعاد إىل بيته بعد ا  .هـ221هـ حتى سنة 218شهرا

 : 

ظل أمحد بعد خروجه من سجن املعتصم يعالج يف بيته فرتة طويلة من آثار الَّضب والتعذيب حتى  

ابنه  ُتاثل للشفاء، وأخذ حيَّض اجلمعة واجلَمعة، وحيد الناس ويفتي، حتى مات املعتصم، ووىل مكانه  ث 

الواثق، وكان قد تربى يف حجر قايض املحنة أمحد بن أيب دؤاد؛ فرشبه البدعة منذ صغره، فكان الواثق من  

أشد وأخبث الناس يف القول بالبدعة، حيث أظهرها بقوة، وأجرب الناس عليها، وأمر بنفي اإلمام أمحد من  

م من بيته، وظل متخفياا ال يستطيع أن َيرج إىل الصالة، وال إىل جملس علم وحتديث،  بغداد، فخرج اإلما

 هـ. 231حتى هلك الواثق العبايس سنة

:

املتوكل عىل   الواثق، وكان  املتوكل اخلالفة بعد  ملا تويل  للتحديث،  للناس، وجلس  خرج اإلمام أمحد 

 لسنة واجلَمعة وعقيدة األمة، وقد أمر برفع البدعة، وإظهار السنة.مذهب أهل ا 

ا اإلمام من الفتنة أيام املتوكل، ولكنها كانت فتنة بالرساء، ليس بالَّضاء، ذلك أن املتوكل    ومل يسلم أيضا

قد أفاض عليه باألموال والعطايا اجلزيلة، وحاول استَملته ليسكن مدينة سامرا، ويرتك بغداد، وأن يتوىل  

   انى بسبب هذا الرفض معاناة شديدة.، ولكن اإلمام رفض ذلك بشدة، وع "الـُمعتز" تعليم وتأديب ولده 
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قديَما وحديثاا، حتى أطلقوا عليه: إمام أهل    - رمحه اهلل    - أكثر العلَمء من الثناء عىل اإلمام أمحد بن حنبل  

 السنة بال منازع، ومن أقواهلم يف الثناء عليه: 

ـه، وال أورع من أمحد"الصنعاِن شيخ اإلمام أمحد: قال عبد الرزاق  -  .(1)  "ما رأيُت أحداا أفـقا

نبل، فاعلم أانه صاحُب ُسنَّة"وعن قتيبة قال:  -  . (2)  "إِذا رأيتا الرجل حُيب أامحد بن حا

خرجُت من بغداد، فَم خلفت هبا رجالا أفضل، وال أعلم، وال أفقه، وال أتقى "وقال الشافعي:  -

 . (3)  "بن حنبلامن أمحد 

أراد الناس منا أن نكون مثل أمحد بن حنبل، ال واهلل ما نقوى عىل ما يقوى  "وقال حييى بن معني:  -

 . (4) "عليه أمحد بن حنبل، وال عىل طريقة أمحد

 
 (.195/ 11) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (. 103مناقب اإلمام أمحد، البن اجلوزي )ص:   (2) 

 (.195/ 11سري أعالم النبالء، الذهبي ) (3) 

 (.168/ 9حلية األولياء، أليب نعيم األصبهاِن ) (4) 

اذكر ثالثة دروس عملية يمكن أن تستفيدها يف حياتك من: حياة اإلمام أمحد العلمية، واملحنة التي 

 .مرَّ هبا

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 . (1)  "مجع أمحد بن حنبل املعرفة باحلديث والفقه والورع والزهد والصرب": وقال النسائي  -

 .(2)  "أعز اهلل الدين بالصديق يوم الردة، وبأمحد يوم املحنة "وعن ابن املديني قال:  -

ع له علم األاولني واآلخرين من كل  "وقال إبراهيم احلريب،  - رأايُت أامحد بن حنبل فرأايُت كأنَّ اهلل مجا

، وُيمسك ما شاءا صنف، ي  . (3)  "قول ما شاءا

الرتبية عىل الصرب والثبات: فقد كان له موقف عظيم يف الثبات يف فتنة خلق القرآن، ما ُيعد هذا من    - 1

الثبات يف هذه   أن  كلها، وال شك  لألمة  العملية  الرتبوية  الدروس  كل  أعظم  إجياباا عىل  ينعكس  املواقف 

النفوس املؤمنة التي تزداد يقيناا باحلق الذي بني يدُّيا، ومانعة ضد الباطل، وتعشق من األمور معاليها، ومن  

 القربات عزائمها. 

تربية طالبه وحمبيه وأهله وجمتمعه، بل واألمة عىل الزهد والورع، فقد كان إماماا يف ذلك، وكان    -2

طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإهنا أيام قالئل، ما أعدل بالفقر شيئاا، ولو وجدت    إنَم هو"يقول:  

 . (4) "السبيل خلرجُت حتى ال يكون يل ذكر

الناس    -3 أن يكون متواضعاا مع طالبه، ومع  املعلم واملريب  أن من صفات  وكان اإلمام أمحد يدرك 

ما رأيُت مثل أمحد،  "يقول حييى بن معني وهو أحد طالبه:    مجيعاا؛ وهلذا كان اإلمام أمحد رأساا يف التواضع، 

 .  (5) "صحبناه مخسني سنة، ما افتخر علينا بيشء ما كان فيه من اخلري 

 
 (.199/ 11) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (.196/ 11) ( سري أعالم النبالء، الذهبي2) 

 (. 77ص:  ) ( مناقب اإلمام أمحد، البن اجلوزي3) 

 (. 216- 215/ 11) ( سري أعالم النبالء، الذهبي4) 

 (.214 /11) ( سري أعالم النبالء، الذهبي5) 
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وكان اإلمام أمحد قدوة لطالبه يف اهلدي الظاهر، واللباس، والزينة، يقول: عبد امللك بن عبد احلميد    -4

ف بدناا، وال أشد تعاهداا لنفسه يف شاربه، وشعر رأسه، وشعر بدنه،  ما أعلم أِن رأيُت أحداا أنظ "امليموِن:  

 .(1)  "-ريض اهلل عنه   - وال أنقى ثوباا بشدة بياض من أمحد بن حنبل 

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل:   

وفيه الكثري من األحاديث الصحيحة  هو مسند يف احلديث النبوي، ومن أشهر كتب احلديث وأوسعها،  

ا، وجعله مرتباا   التي ال توجد يف الصحيحني، وضع اإلمام أمحد هذا الكتاب ليكون مرجعاا للمسلمني وإماما

عىل أسَمء الصحابة الذين يروون األحاديث كَم هي طريقة املسانيد، فجاء كتاباا حافالا كبري احلجم، يبلغ عدد  

باا، وقد رتب كتابه عىل املسانيد، فجعل مرويات كل صحايب يف موضع واحد، وعدد أحاديثه أربعني ألفاا تقري

 ( صحايب. 904) الصحابة الذين هلم مسانيد يف مسند اإلمام أمحد

 كتاب الزهد: 

وهو كتاب عظيم يف الزهد، والرقاق، وقرص األمل، وليس الزهد عند أمحد هو التقشف املتزمت، وإماتة  

عراض عن غرور الدنيا، وأباطلها، وُّيدف إىل إصالح املجتمع، والوقوف أمام  النفس واجلسد، بل هو اإل 

 .(2)   االنحالل اخللقي فيه

يقول: حب الدنيا أصل    -عليه السالم    -ما ورد يف كتاب الزهد: عن سفيان قال: كان عيسى ابن مريم  

الفخر واخليالء، قالوا: فإن سلم؟    كل خطيئة، واملال فيه داء كثري، قالوا: وما داؤه؟ قال: ال يسلم صاحبه من

 
 (.208/ 11( سري أعالم النبالء، الذهبي )1) 

 (. 203/  1( واألعالم للزركيل )177/ 11سري أعالم النبالء، الذهبي )( ينظر: 2) 
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 . (1) قال: يشغله إصالحه عن ذكر اهلل تعاىل

وعن سفيان عمن أخربه: إن لقَمن احلكيم قال البنه: أي بني، إن الدنيا بحر عميق، قد غرق فيه ناس  

وكل  ، ورشاعها الت- عز وجل    - ، وحشوها اإليَمن باهلل  -عز وجل    - كثري، فاجعل سفينتك فيها تقوى اهلل  

 . (2)  عىل اهلل، لعلك تنجو، وال أراك ناجياا 

 
 

 

  

 
 (. 190/ 1( الزهد، ألمحد بن حنبل )1) 

 (. 205/ 1) ( الزهد، ألمحد بن حنبل2) 

 

من خالل بعض املصادر املتنوعة؛ اكتب تعريفا مبسطا عن حمتويات كتاب الزهد لإلمام أمحد بن 

 .حنبل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



(57( 

 

 
 

 

 

هو حممد بن عبد السالم بن سحنون التنوخي، أبو عبد اهلل، فقيه مالكي، مناظر، كثري التصانيف،    اسمه:

 من أهل القريوان، مل يكن يف عرصه أحد أمجع لفنون العلم منه. 

هـ( وُنقل إىل  256)  هـ( وُتويف بالساحل سنة235)   هـ( رحل إىل املرشق سنة202)  ولد  مولده ووفاته:

 . (1) ا، ورُثي بثالثَمئة مرثية، وكان كريم اليد، وجيهاا عند امللوك، عايل اهلمة القريوان، فُدفن فيه

نشأ حممد بن سحنون يف بيت علم وأدب، وهو وحيد أبيه من الذكور، اإلمام سحنون، الذي ُيعترب من  

نشئته تنشئة دينية، وكان شديد  أكرب فقهاء القريوان يف املذهب املالكي يف ذلك العهد، وسهر عىل تربيته، وت 

ا عليه، وكان يقول ملعلم ولده:   ال تؤدبه إال بالكالم الطيب، واملدح، فليس هو من يؤدب "الرفق به، عطوفا

 .(2)  "بالتعنيف والَّضب، فإِن أرجو أن يكون نسيج وحده، وفريد أهل زمانه

لس العلم واملناظرة، وحلقات الدرس وبعد أن حفظ ما تيرس من القرآن الكريم، بدأ حيَّض مع والده جما

 بالقريوان، حتى شهد له اجلميع برباعته، وذالقة لسانه، وقدرته عىل احلجة. 

يا بني، سلم  "وكان سحنون جيتهد يف تربية ابنه حممد عىل األخالق احلميدة، ومن ذلك أنه كان يقول له:  

 
 (. 205-204/ 6( واألعالم للزركيل )60/ 13ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي ) (1) 

 (.170/ 2( الديباج املذهب يف معرفة أعيان علَمء املذهب، إبراهيم بن عيل بن فرحون )2) 
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 . (1)  "وداره، فإن رأس اإليَمن باهلل املداراة بالناسعىل الناس؛ فإن ذلك يزرع املودة، وسلم عىل عدوك، 

عىل يد أبيه سحنون، وسمع من ابن أيب حسان، وموسى بن معاوية،   - رمحه اهلل    - تفقه حممد بن سحنون  

وعبد العزيز بن حييى املدِن، وغريهم، ورحل إىل املرشق، فلقي باملدينة أبا مصعب الزهري، وابن كاسب،  

 ع من سلمة بن شبيب. وسم

وكان إماماا يف الفقه، ثقة عاملاا بالذب عن مذاهب أهل املدينة، عاملاا باآلثار، صحيح الكتاب، مل يكن يف 

الفقه واملناظرة، وكان حيسن احلجة، والذب عن أهل   الغالب عليه  العلم منه، وكان  بفنون  عرصه أحذق 

فقه والنظر، ومعرفة اختالف الناس، والرد عىل أهل األهواء،  السنة، وكان عاملاا فقيهاا مربزاا مترصفاا يف ال

وكان قد فتح له باب التأليف، وجلس جملس أبيه بعد موته، وكان من أكثر الناس حجة، وألقنهم هبا، وكان  

 . (2)  يناظر أباه يف حياته

 

 
 (. 74/ 4) ( ترتيب املدارك وتقريب املسالك، القايض عياض اليحصبي1) 

 (.169/ 2) ، إبراهيم بن عيل بن فرحونأعيان علَمء املذهب( الديباج املذهب يف معرفة 2) 

 

بإجياز إحدى مناظرات باالستعانة باملصادر املتاحة واملتنوعة، وبالتعاون مع زمالئك؛ استعرض 

 .ابن سحنون

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ما    • باملغرب، جامعاا خلالل قل  املدينة  إمام عرصه يف مذهب أهل  ابن سحنون  ابن اجلزار: كان  قال 

اجتمعت يف غريه من الفقه البارع، والعلم باألثر واجلدل واحلديث، والذب عن مذهب أهل احلجاز، سمحاا  

اا عند امللوك والعامة، جيد النظر يف بَمله، كريَما يف معارشته، نّفاعاا للناس، مطاعاا، جواداا بَمله وجاهه، وجيه

 .(1)  امللَمت

 قال ابن أيب دليم: وكان الغالب عليه الفقه واملناظرة، وكان حيسن احلجة والذب عن السنة واملذهب.  •

وقال ابن حارث: كان عاملاا فقيهاا مربزاا، منرصفاا يف الفقه والنظر، ومعرفة اختالف الناس، والرد عىل    •

 .(2)  أهل األهواء، والذب عن مذهب مالك، وكان قد فتح له باب التأليف، وجلس جملس أبيه بعد موته

ورعاا، عامالا بالعلم، متأثراا بالقرآن، غزير الدمعة، جاء  عباداا زاهداا    -رمحه اهلل    -كان حممد بن سحنون  

يف ترتيب املدارك: حكى بعض سكان القرص: أنه خرج ليلة يف القرص بعد العشاء اآلخرة، فإذا بقارئ يقرأ  

ا بُِغُروٍر﴾ يف بعض البيوت   مُها الَّ ُكَما ملاِنا النَّاِصِحنيا * فادا ُهَما إِِنِّ لا ما قااسا [ ويردد اآلية،  22، 21]األعراف:    ﴿وا

فرجع الرجل إىل صالة الصبح، وهو عىل حالته، قال: وأسمع وقع الدموع عىل احلصري، إىل أن خرج لصالة  

 . (3)  الفجر مستور الوجه، فلم أزل أرتقبه، فإذا به حممد بن سحنون

 
 (. 206/ 4) ، القايض عياض اليحصبي( ترتيب املدارك وتقريب املسالك1) 

 (. 205/ 4) ، القايض عياض اليحصبيترتيب املدارك وتقريب املسالك( 2) 

 (. 210 -4/209) ( ترتيب املدارك وتقريب املسالك، القايض عياض اليحصبي3) 
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ما ُيعرف اليوم بالتعليم املختلط بني الفتيان والفتيات يف مؤسسة واحدة؛ وحذر  أنه تطرق ملسألة    - 1

وأكره للمعلم أن ُيعلم اجلواري، وال َيلطهن مع الغلَمن؛ ألن  "منه، ملا فيه من مفسدة عظيمة، حيث يقول:  

 . (1) "ذلك فساد هلم

كتاب  -2 ابن سحنون يف  تأديب  )  وتعّرض  إىل جواز  املعلمني(  اآلداب، آداب  ما خالفوا  إذا  الطلبة 

 مبدأ الثواب والعقاب(. ) ويكون هذا وفق رشوط حمددة، وفق 

فيؤكد ابن سحنون عىل استخدام الطريقة الصحيحة يف الَّضب، فال يَّضب عىل الوجه والرأس،    •

 . (2)  "وال جيوز أن يَّضب رأس الصبي وال وجهه"حيث يقول:  

عىل    -يعني املؤدب أو املعلم    -وال بــــأس أن يَّضهبم  ":  وأال يتجاوز باألدب ثالثاا، حيث يقول  •

آذى أحداا، ويؤدهبم عىل   إذا  أكـثـر من ذلك  فـي  يأذن األب  أن  إال  ثالثاا،  باألدب  يتجاوز  منافعهم، وال 

 .(3)  "اللعب والبطالة، وأما عىل قراءة القرآن فال جياوز أدُبه ثالثاا 

رص عىل تعليم املرتيب القرآن أوالا، وما يتعلق به، من إعرابه،  وقّرر ابن سحنون أّن عىل املريب احل   -3

 ورسمه بالشكل، وإتقان اهلجاء، والقراءة احلسنة، والعناية باستقامة وحسن سلوك املرتيب. 

وينبغي له أن يعلمهم إعراب القرآن؛ وذلك الزم له، والشكل واهلجاء، واخلط احلسن،  "حيث يقول:    •

 . (4) "قيف، والرتتيل؛ يلزمه ذلك والقراءة احلسنة، والتو

 
 (.  136ص:) ( آداب املعلمني، البن سحنون1) 

 (.  104ص: ) ( آداب املعلمني، البن سحنون2) 

 (.   88-87ص: ) ( آداب املعلمني، البن سحنون3) 

 (.   106-105ص:) ( آداب املعلمني، البن سحنون4) 
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 (1). 

   آداب املعلمني(:) -1

الرتبية، وترجع قيمة هذا الكتاب إىل كونه ُيعترب من أقدم الوثائق الرتبوية التي ُأّلفت  وهو من أقدم كتب  

 يف موضوع آداب املعلم واملتعلم، وعاجلت موضوع الرتبية يف القرن الثالث اهلجري. 

الفقيه سحنون، ألفه يف سياسة األطفال،   أبيه اإلمام  نه اإلمام املريب حممد بن سحنون املغريب، عن  دوَّ

 وتعليم الصبيان، وتأديبهم، وفيه يشء من قواعد الرتبية، وآداهبا عند املسلمني.  

 آداب املتناظرين(:) -2

وهو كتاب من جزأين، حيتوي عىل قواعد، وآداب املناظرة، واآلداب الرتبوية التي جيب أن يتحىل هبا  

مؤثراا   ليكون  واملناقشة؛  والدعوة  واملناظرة  واجلدل  احلوار  عند  والتواضع،  املسلم  اإلخالص،  وهي: 

 . (2) والرمحة، وعدم التعايل وحب الظهور، وقبول احلق

 
 (. 127-126ص:) ( آداب املعلمني، البن سحنون1) 

 (. 205-204/ 6( واألعالم للزركيل )60/ 13) ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي (2) 

من اجتهادات ابن سحنون يف هذا الباب؛ أنه ذهب إىل أن الصبيان ُيعلَّمون القرآن يف 

تمع فيها الصبيان  -كتاتيب قرآنية خاصة  ت هذه منذ فجر اإلسالم، وهي أماكن جيا وقد ُوجدا

ظون من النجاسة، ، وأال يكون ذلك يف -حلفظ القرآن الكريم وتاداُرسه  املسجد؛ ألهنم ال يتحفَّ

وُسئل مالك عن تعليم الصبيان يف املسجد، فقال: ال أرى ذلك جيوز؛ ألهنم ال ) حيث يقول:

ب املسجد للتعليم ظون من النجاسة، ومل ُينصا  (1).(يتحفَّ
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د ثالثة دروس عملية يمكن أن تستفيدها  من خالل اطالعك عىل سرية اإلمام حممد بن سحنون؛ عدِّ

 .يف حياتك من: حياته العلمية، جهوده يف الرتبية والتزكية واألخالق، أحد مؤلفاته

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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هو يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري، القرطبي، املالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ    اسمه:

 احلديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، يقال له: حافظ املغرب. 

هـ( ورحل رحالت طويلة يف غريب األندلس، ورشقيها، وويل  368)  ولد بقرطبة سنة   مولده ووفاته:

 .  (1) هـ( 463) سنة  قضاء لشبونة وشنرتين، وتويف بشاطبة 

ولد أبو عمر ابن عبد الرب يف قرطبة، وكانت يومئٍذ دار اخلالفة األموية، ألرسة من بني النمر بن قاسط،  

هـ( وكان أبوه فقيهاا من فقهاء قرطبة، وتويف والده وهو يف سّن الثانية عرشة من    368)  ربيع اآلخر   25يف  

قرطبة، وتلّقى فيها تعليَما متازاا عىل أيدي جّلة من علَمء عرصه، برز وتفّوق، واستوعب كثرياا  عمره، فنشأ يف  

 من علوم الفقه، واحلديث، والتاريخ، واألدب، وغريها.

ثم ارحتل إىل بطليوس أيام سقوط الدولة األموية باألندلس، وعاش هبا يف كنف أمراء بني األفطس،  

 مدة املظفر بن األفطس، أحد أمراء بني األفطس، ثم حتّول إىل رشق األندلس،  وويل قضاء أشبونة وشنرتين يف

هـ( وأدرك الكبار، وطال عمره، وعال سنده، وارتفعت    390)  فنزل ببلنسية ودانية، وطلب العلم بعد سنة 

 
 (. 240/  8( واألعالم للزركيل )153/ 18( ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي )1) 
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 عابداا متهجداا،  هـ( وكان فقيهاا   380)  مكانته، وقد فاته السَمع من أبيه اإلمام أيب حممد، فإنه مات قديَما يف سنة

 . (1) وعاش أبوه مخسني سنة، وكان قد تفقه عىل التجيبي، وسمع من أمحد بن مطرف، وأيب عمر بن حزم املؤرخ

العلم عىل أيدي جّلة من علَمء عرصه، برز وتفّوق، واستوعب كثرياا    -رمحه اهلل    - تلّقى ابن عبد الرب  

واألدب وغريها يف بلده قرطبة، أعظم املدن األندلسّية يف ذلك الوقت  من علوم الفقه واحلديث والتاريخ  

وأحفلها باملكتبات والعلَمء، فلزم أبو عمر كوكبة من العلَمء، وأخذ عنهم، كأيب الوليد بن الفريض احلافظ،  

  وعنه أخذ كثرياا من علم احلديث، وروى عنه، وروى بقرطبة عن أيب القاسم خلف بن القاسم احلافظ، وأيب 

 عمر الباجي. 

ودأب ابن عبد الرب يف طلب العلم وافتّن فيه، وبرع براعة فاق فيها من تقّدمه من رجال األندلس، فغدا  

التمهيد ملا يف املوّطأ )  إمام عرصه يف احلديث، واألثر، وما يتعّلق هبَم، وأّلف عىل املوّطأ كتباا مفيدة، منها كتاب

ؤلفات سيأيت ذكرها يف مؤلفاته املتعلقة بالرتبية، وقد كان مع تقّدمه يف  من املعاِن واألسانيد(، وغريه ومن امل 

 . (2) علم األثر وبرصه بالفقه ومعاِن احلديث له بسطة كبرية يف علم النسب

 
( والديباج املذهب يف 127/  8( وترتيب املدارك وتقريب املسالك )153/  18( انظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء )1) 

 (. 367/ 2معرفة أعيان علَمء املذهب )

( والديباج املذهب يف  127/  8( وترتيب املدارك وتقريب املسالك )153/  18( ينظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء )2) 

 (. 367/ 2معرفة أعيان علَمء املذهب )
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إماماا ديناا، عابداا زاهداا ورعاا، خاشعاا هلل، كعادة العلَمء الربانيني، كَم قال    - رمحه اهلل    - كان ابن عبد الرب  

ُء﴾اهلل تعاىل عنهم:   ى اهللَّا ِمْن ِعبااِدِه اْلُعلاَما ْشا [ فنشأ يف أرسة عرفت بالعلم والعبادة، فوالده  28]فاطر:    ﴿إِنََّما َيا

 ثري من علَمء األندلس، وكذا جده حممد؛ فقد ذكر أنه كان من العباد الزهاد.عبد اهلل تتلمذ عىل ك

كان إماماا ديناا، ثقة، متقناا، عالمة، متبحراا، صاحب سنة واتباع... وكان    "قال اإلمام الذهبي عنه:    •

تقدمه يف علم األثر وبرصه بالفقه ومعاِن احلديث  موفقاا يف التأليف، معاناا عليه، ونفع اهلل بتواليفه، وكان مع  

 . (1)  "له بسطة كبرية يف علم النسب واخلرب

وقال أبو عيل الغساِن: مل يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن حممد، وأمحد بن خالد اجلباب، ومل    •

 
 (.158  -153/ 18( سري أعالم النبالء، الذهبي )1) 

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل البحث النَِّشط؛ اذكر بعض الوسائل التي يرى اإلمام ابن عبد 

 .تربية النشءالرب أهنا تؤثر يف 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . (1) "يكن ابن عبد الرب بدوهنَم، وال متخلفا عنهَم

ر فقيه حافظ مكثر، عامل بالقراءات وباخلالف، وبعلوم احلديث والرجال، أبو عم"وقال احلميدي:    •

 .(2)  "قديم السَمع، يميل يف الفقه إىل أقوال الشافعي

االج  - 1 من  فيه  ويمدح  حُيمد  وما  وتبليغه  نرشه  وفضل  فضله،  وبنّي  وطلبه،  العلم  يف  تهاد  رغّب 

 والنصب، وبنّي فساد القول يف دين اهلل بغري فهم، وحتريم احلكم بغري حجة. 

الطلب    -2 طريقة  وبنّي  عليه،  واملواظبة  به،  التخل ق  واملتعلم  العامل  يلزم  وما  التعلم،  آداب  وذكر 

 . (3)  الصحيحة

وكان ابن عبد الرب يرى أن التقوى هي مجاع الفضائل اإلسالمية، وهي نقطة البداية، ونقطة النهاية،    -3

اجلهد   يشني  أن  يمكن  ما  اجلوارح،  تطهري  من حيث  البداية:  نقطة  العلم،  طالب  هبا  يتحىل  أن  التي جيب 

ية الشخصية املسلمة بالفضائل التعليمي، ومن حيث عقد النية، واإلخالص هلل، ونقطة النهاية: من حيث حتل 

ى﴾إىل أن تصل هبا إىل اجلنة، قال اهلل تعاىل:  اِد التَّْقوا رْيا الزَّ إِنَّ خا  .(4) [197]البقرة:   ﴿فا

قد ذم اهلل  ":  - رمحه اهلل    - وكان ابن عبد الرب يرى رضورة العمل بالعلم، وأنه ال ينفع العلم بال عمل، يقول    - 4

ا كانوا يأم  ا يتىل عىل طول الدهر إىل يوم  يف كتابه قوما ا، وبخهم اهلل هبا توبيخا رون الناس بأعَمل الرب، وال يعملون هبا ذمًّ

 
 (.156/ 18) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (.156/ 18) النبالء، الذهبي( سري أعالم 2) 

 (.17/ 1) ( جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر بن عبد الرب3) 

 (.181ص:) ( انظر: أعالم الفكر الرتبوي اإلسالمي، سعيد إسَمعيل عيل4) 
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﴾ القيامة، فقال:   ْعِقُلونا ْتُلونا اْلِكتاابا أافاال تا أاْنُتْم تا ُكْم وا ْونا أاْنُفسا نْسا تا ْأُمُرونا النَّاسا بِاْلرِبِّ وا  . ( 1)   "[ 44]البقرة:    ﴿أاتا

وكان يرى: أّن من اآلداب الواجبة لطالب العلم والتي تزيده رشفاا ورفعة وبركة: التواضع، وترك    - 5

ومن  "الدعوى ملا ال حيسنه والفخر والتعايل، فإن هذه خالل مهلكات يف طريق طلب العلم، حيث يقول:  

  - ذلك، كَم اضطر يوسف  أدب العامل: ترك الدعوى ملا ال حيسنه، وترك الفخر بَم حيسنه، إال أن يضطر إىل

ِليٌم﴾حني قال:    -عليه السالم   ِفيٌظ عا اِئِن اأْلاْرِض إِِنِّ حا زا ىلا خا ْلنِي عا الا اْجعا  .(2)  "[55]يوسف:  ﴿قا

 
 

 جامع بيان العلم وفضله:  -1

وهو كتاب عظيم مشهور، ذكر فيه مؤلفه: العلم، وفضل طلبه، ومحد السعي فيه، والعناية به، وبنيَّ فساد  

القول يف دين اهلل بغري علم، وحتريم احلكم بغري حجة، أو دليل، وحتّدث فيه عن آداب التعلم، وما يلزم العامل  

 يه، مورداا الكثري من األحاديث النبوية، واآلثار يف هذا املوضوع.  واملتعلم التخلق به، واملواظبة عل 

 
 (.349/ 1) ، أبو عمر بن عبد الربجامع بيان العلم وفضله( 1) 

 (.289/ 1) ، أبو عمر بن عبد الربجامع بيان العلم وفضله( 2) 

ة جيُد العديد من األدلة والشواهد التي ُتبنيِّ  إنَّ القارئ ألفكار وآراء ابن عبد الرب الرتبويَّ

الرتبويَّة يف خمتلف اجلوانب؛ مثل: الطرق والوسائل الرتبوية التي ُتساير كلَّ اهتَممه باملبادئ 

ناه القرآن والسنَّة واألثر، ويف ذلك دليٌل عىل  عرص وبيئة، وقد استند يف تلك اآلراء عىل ما تضمَّ

 .أصالة تلك اآلراء، ناهيك عن كوهنا تصلح كآراء معارصة
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ال تعلَّموا العلم لتباهوا به العلَمء، وال لتَمروا به السفهاء، وال لتحتازوا به املجالس، فمن  "قال فيه:  

 .(1)   "فعل ذلك فالنار النار

 هبجة املجالس وأنس املجالس:  -2

ملوسوعات األدبية اإلخبارية، ضم بني دفتيه خالصة ما قرأه ودونه  وهو عبارة عن جمموعة من النوادر وا

 ، وما نقل فيه: (2)  يف ميدان األدب، والرتبية، وغريمها

 وقال حممد بن سريين: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. 

 .(3)  وقال احلسن: التعّلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر

 . "ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل، فتفتنوا قلوبكم "قال:  أنه  -عليه السالم  -وعن عيسى  

 .(4)  وعن ابن مسعود وسلَمن الفاريس قاال: أكثر النّاس وقوفاا يوم القيامة: أكثرهم خوضاا يف الباطل

 

 
  

 
 (.336/ 1) ( جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر بن عبد الرب1) 

 (. 240/  8( واألعالم للزركيل )153/ 18( ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي )2) 

 (.18ص: )  هبجة املجالس وأنس املجالس، أبو عمر بن عبد الرب( 3) 

 . (10ص: )  أبو عمر بن عبد الرب هبجة املجالس وأنس املجالس،( 4) 

د ثالثة دروس عملية يمكن أن تستفيدها يف حياتك من: حياة ابن عبد الرب العلمية، وثناء العلامء  عدِّ

 .عليه، وجهوده يف الرتبية والتزكية واألخالق

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل، الطويس، أبو حامد، حجة اإلسالم، فيلسوف، متصوف، له    اسمه:

 نحو مائتي مصنف. 

قصبة طوس بخراسان( )  هـ( وهي   505)   هـ( وتويف سنة  450)   ولد يف الطابران، سنة   مولده ووفاته:

عند  )  بلدته، نسبته إىل صناعة الغزلرحل إىل نيسابور، ثم إىل بغداد، فاحلجاز، فبالد الشام، فمرص، وعاد إىل  

الة  زا  . (1) من قرى طوس( ملن قال بالتخفيف) من يقوله بتشديد الزاي( أو إىل غا

ولد الغزايل يف الطابران، إحدى بلديت طوس، وكان أبوه رجالا فقرياا، صاحلاا، يغزل الصوف ويبيعه يف  

طوف عىل املتفقهة وجيالسهم، ويتوفر عىل خدمتهم، وجيد يف  دكانه بطوس، فيأكل من كسب يده، وكان ي

اإلحسان إليهم، والنفقة بَم يمكنه، وكان إذا سمع كالمهم بكى، وتَّضع إىل اهلل أن يرزقه ابناا، وجيعله فقيهاا،  

وحيَّض جمالس الوعظ، فإذا طاب وقته بكى، وسأل اهلل أن يرزقه ابناا واعظاا، فاستجاب اهلل دعوته، فرزقه  

 بأيب حامد الذي صار أفقه أهل زمانه، وبأخيه أمحد الذي صار واعظاا مؤثراا. 

وملا حَّضته الوفاة وابناه صغريان أوىص هبَم إىل صديق له من أهل اخلري، وقال له: إن يل لتأسفاا عظيَما 

يع ما  عىل تعلم اخلط، وأشتهي استدراك ما فاتني يف ولدي هذين، فعلمهَم، وال عليك أن تنفق يف ذلك مج

 أخلفه هلَم.  

 
 (. 22/ 7)  ( واألعالم للزركيل322/ 19) ( ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي1) 
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ــري الذي خلفه هلَم أبومها، وتعذر   وملا مات األب أقبل الويص عىل تعليمهَم إىل أن فني ذلك النذر اليس

د   ا رـجل من الفقر والتجرـي ان لكَم، وأـن ا ـك ت عليكَم ـم ال هلَم: اعلَم أِن أنفـق ام بقوهتَم، فـق عىل الويص القـي

، فيحـصل  -كأنكَم من طلبة العلم-لكَم أن تلجآ إىل مدرـسة    بحيث ال مال يل فأواـسيكَم به، وأـصلح ما أرى

ذا، ويقول:   ان الغزايل حيكي عن ـه ك، وـك ا العلم لغري اهلل،  "لكَم قوت يعينكَم عىل وقتكَم، ففعال ذـل طلبـن

 . (1) "فأبى أن يكون إال هلل

ا من الفقه ببلده طوس عىل أـستاذه أمحد بن حممد الرازكاِن، ثم ـشد الرحال إىل  قرأ الغزايل يف ـصباه طرفا

جرحان، فأخذ عن اإلمام أيب نرصــ اإلســَمعييل، وعاد بعد ذلك إىل طوس، حيث بقي هبا ثالث ســنني، ثم  

والتحق باملدرسـة    ،سـنة  -  وهي عاصـمة الدولة السـلجوقية ومدينة العلم بعد بغداد   -انتقل إىل نيسـابور  

ام   ايل اجلويني إـم ام أيب املـع ه، وعلم الكالم، والنطق عىل اإلـم ــول الفـق ـها علم أص ة، حـيث تلقى في امـي النـظ

ه   اـئ ذـك ب ـب ــول، وأعـج دل واألص ب واخلالف واجـل ذـه ـهد حتى برع يف امـل د واجت ه، وـج احلرمني، والزـم

 (3). (2) نهوغوصه عىل املعاِن الدقيقة، واتساع معلوماته، وفاق أقرا

 

 
 (. 194-  6/193) ( ينظر: طبقات الشافعية الكربى، السبكي1)

 (. 534ص: ) ( طبقات الشافعيني، أبو الفداء إسَمعيل بن كثري2)

 (. 72/ 4جمموع الفتاوى، ابن تيمية )( 3)

يف آخر حياته إىل عقيدة أهل السنة واجلَمعة، وأكب عىل الكتاب  -رمحه اهلل  -رجع الغزايل 

والعمل بَم كان  ،ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة، وذم الكالم وأهله، وأوىص األمة بالرجوع إىل كتاب اهلل وسنة رسوله 

اهلل  محهر-، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، قال شيخ اإلسالم -ريض اهلل عنهم  -عليه الصحابة 

 .(1)وإن كان بعد ذلك رجع إىل طريقة أهل احلديث وصنف )إجلام العوام عن علم الكالم( ): -
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وكان قد ظهر  "بالزهد والتصوف والعبادة، وما يدل عىل ذلك قوله:    -رمحه اهلل    -اشتهر اإلمام الغزايل  

اآلخرة إال بالتقوى، وكف النفس عن اهلوى، وأن رأس ذلك كله قطع عالقة  عندي أنه ال مطمع يل يف سعادة  

القلب عن الدنيا، بالتجايف عن دار الغرور، واإلنابة إىل دار اخللود، واإلقبال بكنه اهلمة عىل اهلل تعاىل، وأن  

 .(1)  "ذلك ال يتم إال باإلعراض عن اجلاه واملال، واهلرب من الشواغل والعالئق

الشيخ، اإلمام، البحر، حجة اإلسالم، أعجوبة الزمان... صاحب التصانيف،  "قال عنه اإلمام الذهبي:  

 .  (2)  "والذكاء املفرط

احلنبيل:   العَمد  ابن  العلم،  "وقال  يف  واالستبحار  املفرط،  والذكاء  التصون  مع  التصانيف،  صنف 

 . (3)  "وباجلملة: ما رأى الرجل مثل نفسه

 .(4)  "فكان من أذكياء العامل يف كل ما يتكلم فيه، وساد يف شبيبته"عنه ابن كثري: وقال 

اهتم اإلمام الغزايل باجلانب التطبيقي والعلمي للعلم، وعده الثمرة احلقيقية يف العلم؛ وهلذا نجده    - 1

فإنه حيسب أن العلم املجرد له سيكون نجاته وخالصه فيه، وأنه مستغٍن عن  "الولد(:  أُّيا )  يقول يف رسالته

أي العلم بال عمل( فسبحان اهلل العظيم! ال يعلم هذا القدر أنه حني حّصل  )  العمل، وهذا اعتقاد الفالسفة

 
 (. 173ص: )  الضالل، أبو حامد الغزايل( املنقذ من 1) 

 (. 322/ 19سري أعالم النبالء، الذهبي )( 2) 

 (. 9/  4) ( شذرات الذهب، عبد احلي بن العَمد3) 

 (.214/ 12) ( البداية والنهاية، أبو الفداء إسَمعيل بن كثري4) 
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 .(1)  "العلم إذا مل يعمل به تكون احلجة عليه آكد

ذكر أن اهلدف من العملية التعلمية وطلب العلم وحتصيله: أهنا تزكية النفوس، والتحيل باألخالق   -2

عن األخالق املذمومة املهلكة، وإرشادهم إىل األخالق  إفادة العلم، وهتذيب نفوس الناس  "احلسنة، فيقول:  

 . (2)  "املحمودة املسعدة، وهو املراد بالتعليم

أكد اإلمام الغزايل عىل دور الوالدين، وأثرمها يف الرتبية اإلسالمية، فنجده يقول معلقاا عىل حديث:    -3

يمجسانه)) أو  ينرصانه  أو  ُّيودانه  والتعلي":  ((فأبواه  باالعتياد  يف أي  البدن  أن  وكَم  الرذائل،  تكتسب  م 

قابلة   ناقصة،  النفس ختلق  فكذلك  بالغذاء،  والرتبية  بالنشوء  ويقوى  يكمل  وإنَم  كامالا،  االبتداء ال َيلق 

 . (3) "للكَمل، وإنَم تكمل بالرتبية، وهتذيب األخالق، والتغذية بالعلم 

يكون قدوة للناس، وهكذا املرتيب ال بد له من  أن    - عليهم السالم    - بني أن من احلكم يف إرسال الرسل    - 4

وال بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إىل سبيل اهلل تعاىل؛ ألن اهلل أرسل للعباد    "قدوة صاحلة يقتدي هبا، فيقول:  

 .  ( 4)   "فقد خلف اخللفاء يف مكانه، حتى يرشدوا إىل اهلل تعاىل   ، رسوالا لإلرشاد إىل سبيله، فإذا ارحتل ملسو هيلع هللا ىلص 

والوصول بالنفس إىل كَمهلا    - عز وجل    - الغزايل يعترب الغاية من الرتبية هي: التقرب إىل اهلل    كان  - 5

أن يكون قصد املتعلم  "البرشي، بالتحيل بمحاسن األخالق، وهلذا يرشد إىل تصحيح النية والقصد، فيقول:  

والرتقي إىل جوار املأل األعىل من    يف احلال حتلية باطنه، وجتميله بالفضيلة، ويف املآل القرب من اهلل سبحانه،

 .(5)  "املالئكة، واملقربني، وال يقصد به الرياسة واملال واجلاه وماراة السفهاء ومباهاة األقران

 
 (. 2اإلسالمية الدعوية )ص: أُّيا الولد، أبو حامد الغزايل، منشور عىل شبكة جماهد مسلم ( 1) 

 (.13/ 1إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل )( 2) 

 (. 61/ 3إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل )( 3) 

 (.11  -12ص:) ، أبو حامد الغزايل( أُّيا الولد4) 

 (.53/ 1إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل )( 5) 
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 إحياء علوم الدين: -1

وهو كتاب جليل عىل ما فيه من مالحظات، ُيعنى بالرتبية، واألخالق، والفقه، والعقيدة، رّتبه مؤلفه  

 عىل أربعة أقسام، وهي:  

أحكام العبادات، ثم العادات، ثم املهلكات، مثل عجائب القلب، ورياض النفس، وآفات شهوة البطن  

 والصرب، واخلوف من اهلل...، وختمه بذكر املوت. والفرج، وآفات اللسان، ثم املنجيات، كالتوبة، 

 

 

من خالل التعاون مع زمالئك وباالستعانة بمصادر التعلم املتاحة؛ ناقش باختصار منهج اإلمام 

 .الغزايل يف الرتبية والتعليم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل  من الكتب العظام يف تراث اإلسالم، وفيه فوائد كثرية، 

ومنه ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو متنازع فيه، وهذا شان كثري من العلَمء والبرش، 

أورد فيه أحاديث وآثارا ضعيفة، بل موضوعة كثرية، وفيه أشياء من فليس كالمهم معصوم، فقد 

أغاليط الصوفية وت رهاهتم،  وفيه مع ذلك من كالم املشايخ الصوفية العارفني املستقيمني يف أعَمل 

القلوب املوافق للكتاب والسنة، ومن غري ذلك من العبادات واألدب ما هو موافق للكتاب والسنة، 

 .يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه ما هو أكثر ما
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 أهيا الولد املحب:  -2

وهو عبارة عن رسالة حتوي نصائح، وارشادات لكل من املعلم واملتعلم، ضمنها بعض آرائه يف الرتبية، 

قلبك، ويزكي نفسك، كَم  إذا قرأتا العلم أو طالعته، ينبغي أن يكون علمك علَم يصلح  ":  (1)  وما جاء فيها

لو علمتا أن عمرك ما يبقى غري أسبوع، فبالَّضورة ال تشتغل فيها بعلم الفقه واخلالف واألصول والكالم 

وأمثاهلا؛ ألنك تعلم أن هذه العلوم ال تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب، ومعرفة صفات النفس، واإلعراض  

الذم األخالق  عن  نفسك  وتزكي  الدنيا،  عالئق  واالتصاف  عن  وعبادته،  تعاىل  اهلل  بمحبة  وتشتغل  يمة 

 .(2)  "باألوصاف احلسنة، وال يمر عىل عبد يوم وليلة إال ويمكن أن يكون موته فيه

 منهاج املتعلم(:) كتاب  -3

وهو كتاب نادر لإلمام الغزايل، حيتوي أيضاا عىل بعض آرائه يف الرتبية والتعليم، ذكر فيه ما يتعلق بكيفية  

   العلم، وأسباب حفظه ونسيانه، وأساليب التفنن يف أخذه، وأفضل أوقات طلبه، إىل نحو ذلك.فهم 

وجيب عىل املتعلم اهلمة العالية يف العلم وغريه، فإن املرء يطري هبمته كَم يطري بجناحيه،  "وما جاء فيه:  

 . (3) "حيصل له من العلم إال قليل  أما إذا كانت له مهة ومل يكن له جد، أو كان له جد ومل تكن له مهة عالية فال 

 
  

 
 (. 22/ 7)  ( واألعالم للزركيل322/ 19) ( ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي1) 

 (. 17أُّيا الولد، أبو حامد الغزايل )ص: ( 2) 

 (. 110ص:) ( منهاج املتعلم، أبو حامد الغزايل3) 

يف حياتك من: عبادة اإلمام الغزايل وزهده وورعه،  اذكر ثالثة دروس عملية يمكن أن تستفيدها

 .وجهوده يف الرتبية والتزكية واألخالق، ومؤلفاته

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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هو حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناِن، احلموي، الشافعّي، بدر الدين، أبو عبد اهلل،   اسمه:

 قاٍض، من العلَمء باحلديث، وسائر علوم الدين. 

هـ( وويل احلكم واخلطابة بالقدس، ثم القضاء بمرص، فقضاء  639)  ولد يف محاة، سنة  مولده ووفاته:

 هـ(.733) وعمي، وكان من خيار القضاة، وتويف بمرص سنة الشام، ثم قضاء مرص، إىل أن شاخ 

  يف بيت علم وديانة وقضاء، فأبوه القايض برهان الدين ابن مجاعة   -رمحه هلل    -نشأ بدر الدين ابن مجاعة  

اهيم هـ( من أهل العلم، وجده كذلك، وقد تسنى لبدر الدين أن يعيش يف كنف أبيه برهان الدين إبر675ت)

حياة علمية راقية، ذلك أن أباه كان فقيهاا متعبداا، مراقباا هلل يف حاله ومقاله، وهو شيخ البيانية يف زمانه، فنشأ  

 بدر الدين عىل طريقة أبيه حمموالا عىل جناح العلم. 

والقاهر والقدس،  ودمشق،  محاة،  يف  العلم  طلب  يف  صغره  منذ  مجاعة  ابن  الدين  بدر  ة،  سعى 

أقرانه  وساد  وتقدم  متعددة،  علوماا  وحصل  بالعلم،  واشتغل  احلديث،  فسمع  وبارش  واإلسكندرية،   ،

التدريس يف حي القيمرية بدمشق، ثم ويل احلكم واخلطابة بالقدس الرشيف، ثم نقل منه إىل قضاء مرص يف  

ريس العادلية وغريها مدة  األيام األرشفية، ثم ويل قضاء الشام، ومجع له معه اخلطابة مشيخة الشيوخ وتد
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 . (1) طويلة، كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع، وكف األذى، وله التصانيف الفائقة النافعة 

انا ينطوي  "عاملاا عامالا، وعابداا زاهداا، يقول عنه ابن الوردي:    -رمحه اهلل    -كان بدر الدين ابن مجاعة   كا

تعبد وتصون وتصوف، وعقل ووقار، وجاللة، وتواضععىل دين   . ويقول عنه يف قالدة النحر أنه كان:  (2)  "وا

 .  (3)  "حسن اهلدي، متني الديانة، ذا تعبد، وأوراد، وحج واعتَمر"

ين...، وسمع  "قال عنه ابن كثري:   اة العامل شيخ اإلسالم بدر الدِّ احلديث، واشتغل بالعلم،  قايض الُقضا

 . (4)  "وحصل علوماا متعددة، وتقدم وساد أقرانه

السبكي:   اإلقليمني "وقال عنه  الكناِن احلموي، حاكم  اهلل  أبو عبد  الدين  بدر  القضاة  شيخنا قايض 

 .(5)  "مرصاا وشاماا، وناظم عقد الفخار الذي ال يسامى

ابن مجاعة    -1 اهلل    -ذكر  السكينة    - رمحه  ومع غريه:  نفسه،  مع  تعليمه  املعلم يف  آداب  أبرز  من  أّن 

الناس  ومعاملة  االسالم،  شعائر  عىل  واملحافظة  والنزاهة،  والزهد،  العلم،  وصيانة  والتواضع،  والوقار، 

يف الرس والعلن، واملحافظة عىل خوفه يف    دوام مراقبة اهلل تعاىل "بحسن اخللق، ومراقبة اهلل تعاىل، فيقول:  

مجيع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمني عىل ما أودع من العلوم، وما منح من احلواس والفهوم،  

 
 (. 188/ 14) ( البداية والنهاية، البن كثري 1) 

 (. 292/ 2تاريخ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن الوردي )( 2) 

 (. 205/ 6الدهر، أبو حممد الطيب با خمرمة احلَّضمي )قالدة النحر يف وفيات أعيان ( 3) 

 (. 188/ 14) ( البداية والنهاية، البن كثري 4) 

 (. 139/ 9طبقات الشافعية الكربى، السبكي )( 5) 
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أاْنُتْم    قال اهلل تعاىل: اتُِكْم وا انا ُوُنوا أاما ختا ُسولا وا الرَّ ُوُنوا اهللَّا وا نُوا ال ختا ِذينا آما اا الَّ ا أاُّي  ﴾ ﴿يا ْعلاُمونا [ 27]األنفال:  تا

ْوِن﴾وقال تعاىل:   اْخشا ُوا النَّاسا وا ْشا اءا فاال ختا دا ْيِه ُشها لا اُنوا عا كا  .  (1)"[44]املائدة:    ﴿بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتااِب اهللَِّ وا

وتكلم ابن مجاعة عىل آداب املتعلم، وركز عليها كثرياا، وذكر مجلة من اآلداب، أبرزها: تطهري النفس    -2

وكَم ال تصلح الصالة التي هي "وتنقيتها من الرذائل واألخالق السيئة التي تنايف محلة العلم، فنجده يقول: 

ذلك ال يصح العلم الذي هو عبادة القلب  عبادة اجلوارح الظاهرة إال بطهارة الظاهر من احلدث واخلبث، فك

 .  (2)  "إال بطهارته عن خبث الصفات، وحدث مساوئ األخالق، ورديئها

املناهج   -3 من  فاألرشف،  األرشف  تقديم  مع  العلوم،  أخذ  يف  التدرج  مبدأ  إىل  مجاعة  ابن  ودعا 

م فاألهم؛ فيقدم تفسري  إذا تعددت الدروس قّدم األرشف فاألرشف، واأله"والدروس، والعلوم، إذ يقول:  

القرآن، ثم احلديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم املذهب، ثم اخلالف، أو النحو، أو اجلدل، وكان  

بعض العلَمء الزهاد َيتم الدروس بدرس رقائق يفيد به احلارضين تطهري الباطن، ونحو ذلك من عظة ورقة  

 . (3) "وزهد وصرب 

 

 
 (. 10تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ابن مجاعة )ص: ( 1) 

 . (34واملتعلم، ابن مجاعة )ص: تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل ( 2) 

 (. 21تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ابن مجاعة )ص: ( 3) 

ياتك العلمية والعملية بعد تعرفك عىل: حياة ابن مجاعة العلمية، وجهوده ماذا يمكنك أن تفعله يف ح

 .يف الرتبية والتزكية واألخالق

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم:تذكرة 

وهو كتاب مجع فيه مصنفه آداباا كثرية، ختص طلب العلم، يتحىل هبا الشيخ، والطالب، وقد وضع فيه  

أبواباا عدة يف فضل العلم، ورشف أهله، وأدب العامل، ومراعاة الطالب، وأدب املتعلم مع نفسه، وشيخه  

 ه: ، وما ذكر في(1)  وأقرانه، وكتبه

حسن النية يف طلب العلم؛ بأن يقصد به وجه اهلل تعاىل، والعمل به،  "من آداب املتعلم مع نفسه:    -

وإحياء الرشيعة، وتنوير قلبه، وحتلية باطنه، والقرب من اهلل تعاىل يوم القيامة، والتعرض ملا أعد ألهله من  

 . (2) " من نيتيما عاجلت شيئاا أشد عيلّ "رضوانه، وعظيم فضله، قال سفيان الثوري: 

الدنيوية، من حتصيل الرياسة واجلاه واملال، ومباهاة األقران،    األغراض":وال يقصد املتعلم من علمه  -

 .  ( 3)  "وتعظيم الناس له، وتصديره يف املجالس، ونحو ذلك، فيستبدل األدنى بالذي هو خري

حيذر من التنقل من كتاب إىل كتاب من غري موجب،  "ويؤكد عىل آداب املتعلم يف دروسه وقراءته، و  -

 . (4)  "اإلفالحفإنه عالمة الضجر، وعدم 

 
  

 
 (.297/ 5) ( واألعالم للزركيل139/ 9) ( ينظر: طبقات الشافعية الكربى، للسبكي1) 

 (. 35تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ابن مجاعة )ص: ( 2) 

 (. 35السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ابن مجاعة )ص:  تذكرة( 3) 

 (.51( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، ابن مجاعة )ص: 4) 

 

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل البحث النِّشط يف مصادر التعلم؛ وضح بإجياز فن التعليم 

 .ومسؤوليات املعلم عند ابن مجاعة

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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احلراِن،    اسمه: النمريي،  القاسم اخلَّض  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  هو 

 الدمشقّي، احلنبيل، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، اإلمام، شيخ اإلسالم. 

هـ( وحتول به أبوه إىل  661)  ولد يف حران، وهي تقع جنوب مدينة أورفة يف تركيا سنة   مولده ووفاته:

فنبغ واشتهر، وُطلب إىل مرص من أجل فتوى أفتى هبا، فقصدها، فتعصب عليه مجاعة من أهلها،    دمشق،

هـ( 720)  هـ( واعتقل هبا سنة  712)  فسجن مدة، وُنقل إىل اإلسكندرية، ثم أطلق فسافر إىل دمشق سنة

 هـ( فخرجت دمشق كلها يف جنازته.728)  وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقالا بقلعة دمشق سنة

مل يتزوج حتى مات، قال الذهبي    - رمحه اهلل    - وذكر غري واحد من أهل العلم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  

له شهامة، وقوة نفٍس توقعه يف أموٍر صعبٍة، ويدفع اهلل عنه، وله نظٌم قليٌل وسٌط، ومل يتزوج وال  "يف ترمجته:  

 . (1) "ترسى

اح رغبة عنه، وتركاا للسنة، ولكنه كان مشغوالا باجلهاد والعلم وحماربة البدعة  النك   - رمحه اهلل    -ومل يرتك  

وأهلها والدعوة واإلصالح والرتبية، مع ما كان فيه من الشدة، وما القاه من االضطهاد واحلبس والَّضب  

ا كان عليه من  واألذى واالغرتاب، فآثر العلم والرتبية واجلهاد عىل النكاح، الذي كان ربَم ال يتيرس له؛ مل

 شدة احلال. 

 
 (. 10ص:) ( ترمجة شيخ اإلسالمية ابن تيمية، للذهبي1) 
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 (1) 

ولد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مدينة حران، وعندما كان يف السابعة من عمره انتقل إىل دمشق، مع   -

والده، ونشأ يف عائلة مليئة باملعرفة والفقه والدين، والدليل عىل ذلك أن العديد من آبائه وأجداده وإخوانه  

املعروف بأيب  -اهلل بن تيمية، جمد الدين  وأعَممه من العلَمء املعروفني، فجده األول هو عبد السالم بن عبد  

، عامل كبري، وكذلك والده عبد احلليم بن عبد السالم، وشقيقه عبد الرمحن، وآخرين، يف هذه  -الربكات  

 البيئة العلمية والدينية نشأ شيخ اإلسالم ابن تيمية.  

علَمء دمشق، وظهر ُتّيزه يف  العلم منذ صغره، عىل أيدي    - رمحه اهلل    - طلب شيخ اإلسالم ابن تيمية    -

ذلك، حتى بلغ مبلغ العلَمء وهو يف مقتبل الُعْمر؛ فصار ُمؤْهالا للتدريس والفتوى، وأخذ العلم من أزيد من  

مائتي شيخ، يف خمتلف العلوم، منها التفسري، واحلديث، والفقه، والعربية، وقد رشع يف التأليف والتدريس 

العلمّي من املؤلفات أكثر من أْن حتىص؛ فهي منترشة يف البالد واألمصار،    يف سن السابعة عرشة، وكان إنتاجه 

 فضالا عن أّنه كان رسيعاا يف الكتابة، وكان كثري التأليف. 

وكان ذكياا كثري املحفوظ، فصار إماماا يف التفسري، وما يتعلق به، عارفاا بالفقه،   "يقول عنه ابن كثري:    -

اهب من أهلها الذي كانوا يف زمانه وغريه، وكان عاملاا باختالف العلَمء، عاملاا  فيقال: إنه كان أعرف بفقه املذ

 
 (.175ص:  ) ( االختيارات العلمية لشيخ اإلسالم1) 

وإن احتاج اإلنسان إىل النكاح، وخيش العنت برتكه، ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه:

قدمه عىل احلج الواجب، وإن مل َيف قدم احلج، ونص اإلمام أمحد عليه يف رواية صالح وغريه، 

واجلهاد قدمت عىل النكاح إن مل واختاره أبو بكر، وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم 

 (1).(َيش العنت
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يف األصول والفروع والنحو واللغة، وغري ذلك من العلوم النقلية والعقلية، وما قطع يف جملس وال تكلم  

ث فكان حامل  معه فاضل يف فن من الفنون إال ظن أن ذلك الفن فنه، ورآه عارفاا به متقناا له، وأما احلدي 

 . (1) "رايته، حافظاا له، ميزاا بني صحيحه وسقيمه، عارفاا برجاله، متضلعاا من ذلك 

كان شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تعبده عجباا من العجاب؛ وذلك ملا آتاه اهلل من جلد عجيب، ورغبة  

 وحمبة للعبادة.  

وحَّضُت شيخ اإلسالم ابن تيمية مرة صىل الفجر، ثم جلس يذكر اهلل تعاىل "يقول تلميذه ابن القيم:    -

 .  (2)  "هذه غدويت، ولو مل أتغد سقطت قويت"إىل قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إيل، وقال: 

كان مواظباا عىل تالوة القرآن العظيم، مكرراا ألنواع التعبدات الليلية والنهارية، وكان    "وقال البزار:  

إذا ذهب الليل، وحَّض مع الناس بدأ بصالة الفجر يأيت بسنتها قبل إتيانه إليهم، وكان إذا أحرم بالصالة  

يمنة   يميله  حتى  أعضاؤه،  ترتعد  الصالة  يف  دخل  فإذا  اإلحرام،  بتكبرية  إتيانه  هليبة  القلوب  تنخلع  تكاد 

 . (3)  "ويرسة

ولقد اتفق كل من رآه خصوصا من أطال مالزمته، أنه   "وأما زهده فقد كان شيئاا عجباا، يقول البزار:  -

ما رأى مثله يف الزهد يف الدنيا، مل ُيسمع أنه رغب يف زوجة حسناء، وال رسية حوراء، وال دار قوراء، وال  

ماليك جوار، وال بساتني، وال عقار، وال شد عىل دينار وال درهم، وال رغب يف دواب، وال نعم، وال ثياب  

وال حشم وال زاحم يف طلب الرئاسات، وال رئي ساعيا يف حتصيل املباحات، مع أن امللوك  ناعمة فاخرة،  

 
 (.157/ 14والنهايةـ البن كثري )البداية ( 1) 

 (. 42ص:  ) ( الوابل الصيب من الكلم الطيب، حممد ابن القيم2) 

 (. 36ص: )  ، عمر بن عيل البزار( األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية3) 
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واالمراء والتجار والكرباء كانوا طوع أمره خاضعني لقوله وفعله، وادين أن يتقربوا إىل قلبه، مهَم أمكنهم،  

 .(1)  مظهرين إلجالله، أو أن يؤهل كال منهم يف بذل ماله

 

ة األوحد، شيخ اإلسالم، مفتي اْلفرق، قدوة األمة،  "عنه مرعي احلنبيل:  قال   شيخنا اإلمام العامل العالما

ِقّي الّدين، سيد اْلعباد  ان، باحر اْلُعُلوم، حرب اْلُقْرآن، تا ما  .(2) "أعجوبة الزَّ

أخذ منها ما يريد، ملا اجتمعت بابن تيمية رأيت رجالا العلوم كلها بني عينيه، ي"وقال ابن دقيق العيد:  

 . (3) "ويدع ما يريد 

نْيا الركن واملقام،  "وقال عنه الذهبي:   ىلا سريته مثيل، فلو حلفت با ُهوا أكرب من أان ينبه عا وحماسنه كثرية، وا

ا رأى مثل ناْفسه ا رأيت بعيني مثله، وأنه ما  .  (4)  "حللفت: إِن ما

 
 (. 46األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية، عمر بن عيل البزار )ص: ( 1) 

 (.40ة عىل ابن تيمية، مرعي الكرمي )ص: ( الشهادة الزكية يف ثناء األئم2) 

 (.29الشهادة الزكية يف ثناء األئمة عىل ابن تيمية، مرعي الكرمي )ص: ( 3) 

 (.497/ 4ذيل طبقات احلنابلة، زين الدين ابن رجب )( 4) 

 

 مه من تعرفك عىل عبادة ابن تيمية وزهده وورعه؟ماذا يمكن أن تتعل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ت ملغادرة حران يف الفرتة التي بدأ فيها اقرتاب املغول إىل حران، وجلأوا  كانت عائلة ابن تيمية اضطر

ابن تيمية بتحريض   إىل مدينة دمشق يف بالد الشام، ولكن مع بدء اقرتاب الزحف املغويل إىل دمشق، قام 

تدمر،    الناس إىل رضورة الوقوف أمام الزحف املغويل، وانتدبه الناس للسفر إىل مرص، ومن ثم سافر إىل أمري

 حيث احلكام وامللوك عىل جهاد املغول والتصدي له، ومحاية ديار املسلمني من الغزو املغويل.

وبعد أن طاف عىل عدد كبري من البلدان وحثها عىل أمر اجلهاد، قام بجمع اجليوش اإلسالمية من أجل  

وقام بتوزيع املأكل واملرشب    مالقاة املغول، وقال ابن تيمية: إن اإلفطار أفضل من مالقاة العدو وهم صيام،

الكافية من أجل   الطاقة  الطعام من أجل احلصول عىل  تناول  عىل كل عنارص اجليش وكان يشجعهم عىل 

 مواجه املغول.  

النارص  السلطان  قيادة  بالقرب من دمشق يف سورية، وكانت حتت  وبدأت احلرب يف سهل شقحب 

يومني، وانتهت بانتصار املسلمني، ومل يتمكن التتار من  واخلليفة املستكفي باهلل، وكانت مدة احلرب فقط  

دخول بالد الشام والعراق واحلجاز ومرص، وكانت هذه املعركة من أهم املعارك التي دخلت التاريخ بأن  

 الفضل يعود هلا يف القضاء عىل التتار، سميت هذه احلرب باسم حرب شقحب.

برية، وكانت حياته من أوهلا إىل آخرها عبارة عن  وقد تعرض شيخ اإلسالم ملحن عظيمة، وابتالءات ك

حمنة مستمرة، فقد ظل طوال حياته ينتقل من حمنة ألخرى، ومن ابتالء آلخر، ومن سجن آلخر، ومن الشام 

ر به يف كل مكان، وُنفي  ملرص، وقد شملت حمنته كافة صنوف األذى؛ حيث ُمنع من اإلفتاء والتدريس، وُشهِّ

ب وُسجن، حتى و  صل األمر بأهل الباطل إىل تكفريه، وحبك املؤامرات والدسائس لتصفيته وسفك  وُعذِّ

 دمه. 

يقول: كان  هذا  ال  "ومع  معي  فهي  رحت  أين  يف صدري،  وبستاِن  جنتي  أنا  يب؟  أعدائي  يصنع  ما 
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 . (1)  "تفارقني؛ أنا حبيس خلوة، وقتيل شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة

سنتني وثالثة أشهر، بسبب فتوى أفتى هبا، وتسبب السجن يف   هـ ملدة  726وقد ُسجن يف دمشق  عام  

 إصابته باملرض، وذلك كان قبل وفاته بحوايل عرشين يوماا. 

وكانت اجلنازة يف ُتام الساعة الرابعة فجراا، ومن كثرة الناس الذين شاركوا يف اجلنازة تم حضور بعض  

الصالة عليه يف القلعة أوالا، ومن ثم تم الصالة    أفراد اجليش من أجل حفظ النظام واألمن يف اجلنازة، وتم

عليه مرة أخرى يف جامع دمشق، وذلك بعد صالة الظهر، وقام الناس بإلقاء املناديل البيضاء عىل نعش اإلمام  

الفاضل، تم دفنه وقت العرص أو بعدها بقليل، ومل يزل أحد يف منزله، فقد خرج اجلميع من أجل حضور  

 يد. اجلنازة وتوديع الفق

من املبادئ الرتبوية التي قررها ابن تيمية هي الرجوع إىل الكتاب والسنة واالعتصام هبَم، وأن كل    - 1

 مقررات العقيدة مرجعها إىل الكتاب والسنة بفهم الصحابة، بعيداا عن البدع واخلرافات. 

قال:    -2 النفس، حيث  تزكية  اإليَمن هو أعظم عامل يف  أن  تيمية عىل  ابن  التوحيد  "أكد  وهلذا كان 

واإليَمن أعظم ما تزكو به النفس، وكان الرشك أعظم ما يدسيها، وتتزكى باألعَمل الصاحلة والصدقة، هذا  

 .(2)  "كله ما ذكره السلف

لغة العربية، وأثرها يف فهم نصوص الرشيعة، ومشاهبة لفت ابن تيمية إىل رضورة اهتَمم املرتيب بال  -3

الكتاب    "صدر هذه األمة، فيقول:   الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم  العربية من  اللغة  فإن نفس 

والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب  

 
 (.153/  1) ( املستدرك عىل جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية1) 

 (.632/ 10البن تيمية )جمموع الفتاوى، ( 2) 
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 .  (1)   "ما هو واجب عىل الكفاية عىل األعيان، ومنها 

واعترب ابن تيمية أن ثمرة العلم أنه يوجب خشية اهلل، واخلوف منه، وترك املعايص، وأن من اقتحم    -3

فإن العلم بَم أنذرت به  "أبواب املعايص هو يف احلقيقة جاهل، ولو كان يعلم كثرياا من املعلومات؛ إذ يقول: 

الع كان  فإذا  اخلوف،  يوجب  السيئات، وكل  الرسل  وترك  احلسنات،  فعل  احلاملة عىل  اخلشية  يوجب  لم 

 .(2)  "عاٍص فهو جاهل، ليس بتام العلم، يبني ما ذكرنا من أصل السيئات اجلهل، وعدم العلم

وحّذر ابن تيمية من التشبه بالكفار، وأوىل هذه القضية اهتَمماا كبرياا، حيث ألف فيها كتاباا مستقالا    -4

 اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم( ملا هلا من أثر بالغ عىل عقيدة الفرد املسلم، وأخالقه. )  سَمه

 
 

 جمموع الفتاوى( املجلد العارش:) علم السلوك يف -1

تيمية، حوى العديد من فتاويه وكالمه وفوائده املتعلقة هو جملد كبري ضمن كتاب فتاوى شيخ اإلسالم ابن   -

 
 (. 527/ 1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، البن تيمية )( 1) 

 (. 65 -64احلسنة والسيئة، البن تيمية )ص:( 2) 

د ثالثة دروس عملية يمكن أن تستفيد منها  يف حياتك من خالل اطالعك عىل كل من:  عدِّ

 .املحنة التي مر هبا ابن تيمية، وجهوده يف الرتبية والتزكية واألخالق 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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يف  ويقع  والتزكية،  مفرداا 793)  بالسلوك  طبع  وقد  صفحة،  بعنوان)  (  القلوب  )  مستقالا(  أمراض 

 وشفاؤها( البن تيمية، وهذا املجلد بعمومه فيه نفائس وحتقيقات عظيمة يف أمراض القلوب وشفائها. 

القلوب - فيه عىل أمهية أعَمل  له، والتوكل عليه،  ":  أكد  الباطنة، كمحبة اهلل، واإلخالص  وهذه األعَمل 

والرضا عنه، ونحو ذلك، كلها مأمور هبا يف حق اخلاصة والعامة، ال يكون تركها حمموداا يف حال أحد،  

 . (1)  "وإن ارتقى مقامه

الدار اآلخرة، وهو "وبني معنى الزهد املرشوع، فقال:    - والزهد املرشوع هو ترك الرغبة فيَم ال ينفع يف 

فضول املباح التي ال يستعان هبا عىل طاعة اهلل، كَم أن الورع املرشوع هو ترك ما قد يَّض يف الدار اآلخرة،  

أرجح منها كالواجبات، فأما ما ينفع   وهو ترك املحرمات والشبهات التي ال يستلزم تركها ترك ما فعله، 

 .  (2)  "يف الدار اآلخرة بنفسه، أو يعني عىل ما ينفع يف الدار اآلخرة، فالزهد فيه ليس من الدين

 كتاب الستقامة: -2

وهو من أجل الكتب، وأكثرها  "كتاب االستقامة البن تيمية، ولقد أثنى عىل الكتاب ابن عبد اهلادي بقوله:   -

كتابه االستقامة لسببني: لبيان الطريق املستقيم، ورد املنحرفني من    -رمحه اهلل   -لف ابن تيمية  .  وأ(3)   "نفعاا 

 الغالة واجلفاة عن حد االستقامة. 

اهلل   - باب أسَمء  الكريم، والسنة يف  القرآن  فيه عىل  قاعدة رضورة االستقامة، واالعتدال، ومتابعة  حتدث 

القرآن الكريم والسنة عىل  تعاىل، وصفاته، واإليَمن بوحدانية اهلل   تعاىل، بالقول واالعتقاد، وبيان اشتَمل 

 . (4)  "كل علم دين ال يطلب من القرآن، فهو ضالل ": -رمحه اهلل   - مجيع اهلدى. وما جاء فيه: يقول 

 
 (. 16/ 10) ، البن تيميةجمموع الفتاوى( 1) 

 (. 21/ 10) ، البن تيميةجمموع الفتاوى( 2) 

 (. 45ص: ) اإلسالم أمحد بن تيمية، البن عبد اهلادي( العقود الدرية من مناقب شيخ 3) 

 (.21/ 1االستقامة، البن تيمية )( 4) 
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بالتعاون مع زمالئك ومن خالل مصادر التعلم اإللكرتونية أو املكتبات العامة؛ اذكر بإجياز 

 .كتايب الفتاوي واالستقامة البن تيميةأمهية 

........................................................................................ 
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........................................................................................ 
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ْرعي الدمشقّي، أبو عبد اهلل، شمس الدين، من أركان    اسمه: هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الز 

 اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار العلَمء.

 هـ(.   751) سنة وتويف:( 691) كان يف دمشق، سنةمولده: 

يف مدينة دمشق، يف   -رمحه اهلل  -نشأ ابن قيِّم  

جوِّ علمي، وتربى يف كنف والده الشيخ الصالح  

عىل قيَما  كان  الذي  بكر،  اجلوزية(  )  أيب  املدرسة 

 بدمشق،  وأخذ منه علم الفرائض. 

رمحه القيم   ابن  العلوم،    وبرع  شتي  يف  اهلل 

وفاق األقران، واشتهر يف اآلفاق، وتبحر يف معرفة  

مذاهب السلف، وما برع فيه: التوحيد، والتفسري،  

وبرع   املذهب،  يف  وتفقه  املتفننني،  من  وكان  والنحو،  واللغة،  والفرائض،  واألصول،  والفقه،  واحلديث، 

 التفسري ال جيارى، وسمع احلديث، واشتغل بالعلم،  وأفتى، والزم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكان عارفاا يف

وقد كان    (1)   "عني باحلديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه وجييد تقريره"وقال عنه الذهبي رمحه اهلل:  

 عاملاا بعلم السلوك، وكالم أهل التصوف، وإشاراهتم، ودقائقهم.

 
 (. 269ص: ) ( املعجم املختص باملحدثني، للذهبي1) 

لإلمام واملعلم يف حياة طالب العلم أمهية كبرية؛ 

انعكس ذلك عىل طالبه؛  وكلَم كان املعلم متمكنا كلَم

وكلَم كان طالب العلم حريصا عىل التعلم كلَم كان 

حتصيله للعلم عىل نور وبصريه، وقد اختص ابن القيم 

بوا بلقب شيخ اإلسالم؛  بأنه أخذ العلم من اثنني من ُلقِّ

ومها: ابن تيمية، واهلروي، ومل يمنعه ذلك من أن يبدى 

 .ما يراه صوابا ولو خالف ذلك  شيوخه
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يِّم، وعاش مع تراثه املمتع النافع    - وحيسه  إن أول ما يلمسه املرء    - فا ابن القا را وبخاصة إذا كان من عا

أنه أمام عامل عامل، وداعية خملص صادق، ومرٍب فاضل، أفنى عمره يف حماربة كل رش ورذيلة، والدعوة    -

 إىل التخلق بكل خري وفضيلة. 

وكان فاضالا... وال أعرف يف هذا العامل    كان رجالا صاحلاا متعبداا، قليل التكلف، "قال عنه ابن كثري:    -

 . (1)  "يف زماننا أكثر عبادة منه

كان رمحه اهلل ذا عبادة وهتجد، وطول صالة إىل الغاية القصوى،  "قال عنه احلافظ بن رجب رمحه اهلل: و  -

واالطِّراح بني  وتأله وهلج بالذكر، وشغف باملحبة، واإِلنابة واالستغفار، واالفتقار إىل اهلل، واالنكسار له،  

 . (2)  "يديه عىل عتبة عبوديته، مل أشاهد مثله يف ذلك

فيقول:    - وعبادته،  للناس،  القيم، وسالمة صدره  ابن  ُخلق  كثري  ابن  القراءة  "وصف  وكان حسن 

واخللق، كثري التودد، ال حيسد أحداا، وال يؤذيه، وال يستعيبه، وال حيقد عىل أحد، وكنت من أصحب الناس 

 .(3)  "له، وأحب الناس إليه

، وال أعرف بمعاِن اْلُقْرآن والسنة وحقائق اإليَمن  وال رأيت أوسع منه    "قال عنه ابن رجب:    - علَما

عا الشيخ تقي الدين   ْ أرا يِف معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس ما منه، وليس ُهوا املعصوم، ولكن ملا

نُْه إال باْعد موت الشيخ ْ يفرج عا ملا نُْه، وا  . (4)  "يِف املرة األخرية بالقلعة، منفرداا عا

 
 (. 270/ 14) ، البن كثري ( البداية والنهاية1) 

 (. 173ص:)   (كتاب ذيل طبقات احلنابلة، البن رجب2) 

 (.523/ 18البداية والنهاية، البن كثري )( 3) 

 (. 173 -5/172) ، البن رجبذيل طبقات احلنابلة( 4) 
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 قيم يف الرتبية والتعليم، والتزكية واألخالق:دور ابن ال

املبدأ الرتبوي عند ابن القيم وغريه من العلَمء: أن الرتبية تقوم عىل العلم النافع، والعمل الصالح،   -1

للنبي املتابعة  إىل  النصوص من كتاب وسنة، وحتري األحاديث    ، ملسو هيلع هللا ىلص  باإلضافة  به، وتعظيم  واالقتداء 

 عايص، ولزوم السنة.  الصحيحة، واخلوف من البدع وامل

الرتبية اإلسالمية تربية شاملة متكاملة، توازن بني الروح اجلسد، فكالمها   -2 القيم عىل أن  ابن  يؤكد 

وكل من القلب والبدن حمتاج إىل أن يرتبى؛ فينمو ويزيد  "حيتاج إىل حظه من الرتبية والتزكية؛ إذ يقول:  

و باألغذية املصلحة له، واحلمية عَم يَّضه، فال ينمو  حتى يكمل ويصلح، فكَم أن البدن حمتاج إىل أن يزك 

إال بإعطائه ما ينفعه، ومنع ما يَّضه، فكذلك القلب ال يزكو وال ينمو، وال يتم صالحه إال بذلك، وال  

سبيل له إىل الوصول إىل ذلك إال من القرآن، وإن وصل إىل يشء منه من غريه فهو نزر يسري، ال حيصله  

 .(1)  "ذلك الزرع ال يتم إال هبذين األمرين، فحينئٍذ يقال: زكا الزرع، وكمل به ُتام املقصود، وك

وأوىل ابن القيم الرتبية االجتَمعية أمهية كبرية، من خالل تأكيده عىل مراعاة مشاعر اآلخرين، والتنبيه   -3

وقد أمرهم يوم اجلمعة بالغسل والطيب  "عىل عدم أذية املسلم ألخيه املسلم بأي وجه كان، حيث يقول:  

لالجتَمع، ثم يفرتقا، ومنع   عند اجتَمعهم؛ لئال يؤذى بعضهم بعضاا برائحته التي إنَم يتجشمها ساعة 

يتناجيا دون   أن  االثنني  به، ومنع  الناس واملالئكة  تأذى  املسجد ألجل  الثوم والبصل من دخول  آكل 

 .(2)  "صاحبهَم، خشية تأذيه وحزنه، ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه العباا؛ ألن ذلك يؤذيه

، واعترب إمهال هذه املسؤولية عاقبتها وخيمة  وأكد ابن القيم عىل دور األبوين يف الرتبية تأكيداا عظيَما  -4

فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية اإلساءة،  "عند اهلل يوم القيامة، فيقول:  

 
 (.46/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم )( 1) 

 (.248/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، البن القيم )( 2) 
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وسننه،   الدين  فرائض  تعليمهم  وترك  هلم،  وإمهاهلم  اآلباء،  قبل  من  فسادهم  جاء  إنَم  األوالد  وأكثر 

نتفعوا بأنفسهم، ومل ينفعوا آباءهم كباراا، كَم عاتب بعضهم ولده عىل العقوق،  فأضاعوهم صغاراا، فلم ي 

 . (1)  "فقال: يا أبت، إنك عققتني صغرياا، فعققتك كبرياا، وأضعتني وليداا، فأضعتك شيخاا 

وما حيتاج إليه الطفل  "وبنّي ما حيتاجه الطفل من رعاية تربوية، وعناية إرشادية، منذ الصغر، فيقول:   -5

ية االحتياج االعتناء بأمر ُخُلِقه، فإنه ينشأ عىل ما عوده املريب يف صغره.. وجيب أن يتجنب الصبي إذا غا

عقل جمالس اللهو والباطل والغناء، وسَمع الفحش والبدع، ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عرس 

 . (2)  "عليه مفارقته يف الكرب، وعز عىل وليه استنقاذه منه

 

 
 

 
 (.5/ 17بأحكام املولود، البن القيم )  حتفة املودود( 1) 

 (.9/ 18حتفة املودود بأحكام املولود، البن القيم )  (2) 

 

خالل ما يتاح لك من مصادر التعلم؛ استعرض يف نقاط حمددة منهج ابن القيم يف الرتبية من 

 .والتزكية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 حتفة املودود بأحكام املولود: -1

املتعلقة   األحكام واألمور  فيه عن  تكلم  القيم،  ابن  اإلمام  ألفها  التي  الكتب  نفائس  الكتاب من  هذا 

 باملولود، وسطر بقلمه كثرياا من الفوائد يف جمال تربية األوالد، ويف غريها، وما قال فيه:  

ه طبيعة، ونشأ بأن  وينبغي لوليه أن جينبه األخذ من غريه غاية التجنب، فإنه متى اعتاد األخذ صار ل"

يأخذ، ال بأن يعطي، ويعوده البذل واإلعطاء، وإذا أراد الويل أن يعطي شيئاا أعطاه إياه عىل يده ليذوق حالوة  

اإلعطاء، وجينبه الكذب واخليانة أعظم ما جينبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب واخليانة أفسد 

 .(1)   "خري، وجينبه الكسل والبطالة والدعة والراحة  عليه سعادة الدنيا واآلخرة، وحرمه كل

 مدارج السالكني: -2

 منازل السائرين(  ) وهو كتاب ألفه ابن القيم، رشح به كتاب شيخ اإلسالم أيب إسَمعيل األنصاري

يقرره يف هذا   وتزكيتها، وما  النفس  تربية  فائق يف  وفيه كالم  بابه،  وأمجلها يف  الكتب،  أنفع  من  وهو 

 الكتاب: أّن تزكية النفس، وتربيتها ال تكون إال عن طريق الرسل؛ إذ يقول:  

يدُّيم  فإن تزكية النفوس مسلم إىل الرسل، وإنَم بعثهم اهلل هلذه التزكية، ووالهم إياها، وجعلها عىل أ"

 .(2)  "دعوة، وتعليَما وبياناا، وإرشاداا، ال خلقاا وال إهلاماا، فهم املبعوثون لعالج نفوس األمم 

 الداء والدواء: -3

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف( كتبه ابن القم إجابة لسؤال طرح  )   هذا الكتاب واملسمى بـ

جيد هلا حيلة، أو دواء، فأجابه املؤلف بأنه لو أخذ بالفاحتة  عليه من رجل مريض، مصاب ببلية أعيته، ومل  

لرأي فيها عجباا، وأنه ما من داء إال وقد جعل اهلل تعاىل له دواء، فإن صادفه حصل الربد والشفاء، ثم بسط  

 
 (.9/ 18حتفة املودود بأحكام املولود، البن القيم ) ( 1) 

 (. 300/ 2مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن القيم )( 2) 
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الكالم عىل هذا األمر، بإسهاب ورشح وتفصيل، وقد حتدث فيه عن املحبة والشوق، والرشك والذنوب  

ر، وجعل  واجلرائم،   واملعايص والعقوبات، وثمرات التوبة، وبركة الطاعة، وشؤم املعصية، والدعاء والقدا

ا يف كل ذلك بالكتاب والسنة والشعر واألقوال، وقد أجاد وأفاد؛ حيث إنه   احلب أصل كل عمل، مستشهدا

 يبدأ يف موضوع بذكر أسباب الداء، ثم يرشع يف وصف الدواء املالئم للداء. 

 

 
 

  

الثة دروس عملية يمكن أن تستفيدها يف حياتك من: جهود ابن القيم يف الرتبية والتزكية اذكر ث

 .واألخالق، ومن مؤلفاته

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن خلدون أبو زيد، ويّل الدين احلَّضمّي، اإلشبييل، من ولد وائل   اسمه:

 بن حجر، الفيلسوف، املؤرخ، العامل االجتَمعي، البحاثة، أصله من إشبيلية. 

 هـ( يف القاهرة.  808)  ه( وتويف سنة  732) بتونس سنة مولده ومنشأه:

خلدون يف أرسة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم يف طفولته، وكان أبوه هو معلمه األول،  نشأ ابن  

وشغل أجداده يف تونس واألندلس مناصب سياسية ودينية مهمة، وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من  

ل حكم  األندلس يف منتصف القرن السابع اهلجري، وتوجهوا إىل تونس، وكان قدوم عائلته إىل تونس خال

 دولة احلفصيني، وقىض أغلب مراحل حياته يف تونس واملغرب األقىص. 

ا    -رمحه اهلل    -بدأ ابن خلدون   مشواره العلمي يف مسقط رأسه بتونس، وقىض منها نحو مخسة عرش عاما

اا من العلوم،، يف حفظ القرآن، وجتويده بالقراءات، ودرس اللغة العربية، وتتلمذ عىل الشيوخ، وحصل كثري

الوظائف  استأثرت  وقد  األندلس،  بالد  وبعض  واألقىص،  واألوسط  األدنى  املغرب  بالد  بني  تنقل  ثم 

الثالثة   مرحلته  يف  ثم  املرحلة،  أثناء  يف  وجهوده  وقته  بمعظم  والسياسية  التفرغ    -الديوانية  مرحلة  وهي 

ا كامالا للتأليف، فكان  فقد قضاها يف قلعة ابن سالمة، ويف تونس، وقد تفرغ    - للتأليف   يف هذه املرحلة تفرغا

ا إىل اليوم، ولعل أشهرها مقدمة ابن خلدون(  )  له العديد من الكتب واملؤلفات التي ما زال تأثريها حارضا

والتي يصنف ابن خلدون بناء عىل ما جاء فيها بأنه مؤسس علم االجتَمع، باإلضافة إىل مؤلفات أخرى يف 

 يخ واحلساب واملنطق واحلكمة. جماالت عدة، مثل: التار 
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توىل ابن خلدون العديد من الوظائف السياسية، وشغل مناصب سياسية ودينية مهمة، فكان سفرياا،  

وحاجباا، وعضواا بمجلس العلَمء، وعمل يف جمال التدريس، والسفارة، والكتابة، فشغل وظيفة كاتب لدى  

  رس لدى سلطان مراكش أيب عنان املريني. أمري تونس أيب إسحاق احلفيص، وأمني

 وقد سجن ملدة عامني باملغرب، بتهمة املؤامرة عىل ما ُيغضب السلطان. 

وبعد خروجه من السجن بمساعدة أحد الوزراء، أصبح أمني رس للدولة لدى السلطان أيب سامل، ثم  

للوزراء  ا  أن أصبح رئيسا إىل  البالط  ا إىل غرناطة، وعمل يف  الدولة    انتقل الحقا يف بجاية، ولكن تعرضت 

للغزو، وتغري احلكم، وانتقل بعد ذلك بني العديد من املناطق والقبائل يف شَمل أفريقيا، ثم عاد إىل األندلس،  

املالكي يف األزهر، وعمل كذلك كقايض هناك لذات   للفقه  ومن ثم عاد إىل مرص، حيث عمل كمدرس 

 املذهب. 

وأّول من وضعه عىل أسسه احلديثة، وقد   االجتَمع، هو مؤّسس علم  - رمحه اهلل    - ن  ابن خلدو ُيعترب

توصل إىل نظرّيات حول قوانني العمران، ونظرية العصبية، وبناء الدولة، وأطوار عَمرها، وسقوطها، وقد  

ا بعّدة قرون عدد من مشاهري العلَمء يف العامل.   سبقت آراؤه ونظرياته ما توّصل إليه الحقا

لت نظرية ابن خلدون علم االجتَمع إىل ثالثة أقسام، وهي:    وقد أصَّ

إن اإلنسان خملوق اجتَمعي مدِن بطبيعته، وإن قْوته وأمانه ال    حاجة اإلنسان لالجتامع والعمران:  -1

يتحقق بقدرات شخصية، فهو بحاجة إىل تكاتف مجاعي، مع بني جلدته ليحافظ عىل ديمومته وبقائه وقْوته،  

تَمع والعمران حاجة برشية بالسليقة، ولكنها بحاجة إىل ما يشد هذا النسيج االجتَمعي، وبحسب ابن  فاالج

 احلكم واملُْلك(.  )  خلدون هو 
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اهلل    - يقول   إال  ":  -رمحه  وبقاؤها  حياهتا  يصح  ال  عىل صورة  وركبه  اإلنسان  خلق  سبحانه  اهلل  أن 

فيه   بفطرته، وبَم ركب  التَمسه  إىل  البرش بالغذاء، وهداه  الواحد من  قدرة  أن  إال  القدرة عىل حتصيله،  من 

 . (1)  "قارصة عن حتصيل حاجته من ذلك الغذاء غري موفية له بَمدة وحياته منه

وعمرانه:  -2 لنتظامه  دولة  إىل  اإلنسان  الدولة  حاجة  الستقرار  )  فتعترب  الوحيد  احلاضن  امللك( 

البرشي، فتحدث بشكل مفصل ومطول عن نشأهتا وازدهارها وهرمها  العمران، ويدور يف حمورها االجتَمع  

العمران، وهي احلافظ لوجوده، ولكنه   انقراضها، فالدولة بحسب نظرية ابن خلدون مقومة  ووهنها، ثم 

ا أن الدولة امتداد زماِن ومكاِن لعصبية ما  .(2)  اعترب أيضا

صاد يف قيام الدولة وسقوطها، بقدر ما يعطي  ويعطي ابن خلدون أمهية خاصة لالقت   فاعلية العمران:  -3

اعلم أن مبنى امللك عىل أساسني،  "اجلند الذين هم أداة السلطة الرئيسة يف الوقت احلارض، ويف هذا يقول:  

ال بد منهَم، فاألول: الشوكة والعصبية، وهو املعرب عنه باجلند، والثاِن: املال الذي هو قوام أولئك اجلند،  

 . (3) "إليه امللك من األحوال، واخللل إذا طرق الدولة طرقها يف هذين األساسني  وإقامة ما حيتاج

 

 

 
 (. 42- 41خلدون )ص: ( مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن  1) 

 (. 43( انظر: مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )ص:  2) 

 (.294( مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )ص: 3) 

مل يكن توجه ابن خلدون للمجتمع وتأسيسه لعلم العمران بعيدا عن توجهاته للرتبية 

والتعليم؛ حيث إن العمران عنده هو أساس كل يشء، فالتعليم والتعل م والرتبية ُتعد من عمران 

 .احلياة
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الرجل الفاضل، حسن اخللق، جّم الفضائل، باهر اخلصال، رفيع  "قال عنه لسان الدين ابن اخلطيب:  

 . (1)  "القدر، ظاهر احلياء، أصيل املجد، وقور املجلس...، عايل اهلّمة

 . (2)  "األدب، وفن الكتابةوقرأ يف كثري من الفنون، ومهر يف مجيع ذلك، ال سيَم "وقال عنه الشوكاِن: 

 

قرر ابن خلدون أمهية التعليم والرتبية، ورضورة جودهتَم، حتى يكون الناتج جيداا، حيث يقول:    -1

 . (3) "وعىل قدر جودة الّتعليم، وملكة املعّلم، يكون حذق املتعّلم يف الّصناعة، وحصول ملكته "

كَم أشار ابن خلدون إىل قضية التدرج يف العلوم، وعدم إرهاق املتعلم باملعلومات دفعة واحدة،    -2

 .  (4)  والبدء باألهم، والبدء بالبسيط لبساطته أّوالا 

تلقني العلوم للمتعّلمني بالّتدريج    "ثم كان له خطة تعليمية فريدة، يف طريقة تلقني العلوم، وهي    -3

فشيئاا، وقليالا قليالا، يلقى عليه أّوالا مسائل من كّل باب من الفّن هي أصول ذلك الباب، ويقّرب له يف  شيئاا  

رشحها عىل سبيل اإلمجال، ويراعى يف ذلك قّوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه، حّتى ينتهي إىل آخر  

ك الّرتبة إىل أعىل منها...، ثّم يرجع به وقد شّد  الفّن،...ثّم يرجع به إىل الفّن ثانية فريفعه يف الّتلقني عن تل

فال يرتك عويصاا وال مهَّما وال مغلقاا إاّل وّضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفّن، وقد استوىل عىل ملكته  

 
 (. 377/ 3اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حممد الغرناطي ابن اخلطيب ) ( 1) 

 (. 337/ 1ِن ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن عيل الشوكا( 2) 

 .(1/501تاريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )( 3) 

 (. 501/ 1انظر: تاريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )( 4) 
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 . (1) "هذا وجه الّتعليم املفيد، وهو كَم رأيت إّنَم حيصل يف ثالث تكرارات

ا  -4 أّن املدنية  ملنفلتة، واحلضارة غري املضبوطة بالرشع، تفسد أخالق النشء،  ثم يقرر ابن خلدون: 

وجتعلهم يقلدون بعضهم بعضاا باملساوئ والرذائل، وأن األخالق احلاصلة من احلضارة والرتف هي عني  

الفاصل بني   إذا أمهلت الدول الرتبية، وأكد عىل مكانة األخالق يف اإلسالم، وأهنا هي  الفساد، وبخاصة 

 . (2)  الناس

أشار إىل دواعي تكرب بعض األفراد واألمم؛ هو الغرور وتوهم الكَمل، وحاجة اآلخرين لصاحب  و

العلم أو احلرفة أو النسب واجلاه ما يسبب الرتفع عن اآلخرين، وذكر أن هذا خلق سيئ، وشنع عليه، وأنه  

 .  (3)  من األخالق املذمومة التي ينبغي تركها وهجرها

إلسالم قويم، وهو من صلب الرتبية، وهو سالمة الصدر من الغل واحلسد  كَم أكد عىل ُخلق يف ا   -6

والكراهية، وحفظ اللسان، وبخاصة لسلف هذه األمة، وهم الصحابة، وقّرر أنه ينبغي حبهم وصون اللسان  

فإّياك أن تعّود نفسك أو لسانك الّتعّرض ألحد منهم، وال يشّوش قلبك  "من التعرض هلم، فنجده يقول:  

ب يف يشء مّا وقع منهم، والتمس هلم مذاهب احلّق وطرقه ما استطعت، فهم أوىل النّاس بذلك، وما  بالّري

اختلفوا إاّل عن بّينة، وما قاتلوا أو قتلوا إاّل يف سبيل جهاد، أو إظهار حّق، واعتقد مع ذلك أّن اختالفهم  

له إمامه وهاديه ودليله، فافهم ذلك،  رمحة ملن بعدهم من األّمة؛ ليقتدي كّل واحد بمن َيتاره منهم، وجيع

 . (4)  "وتبنّي حكمة اهلل يف خلقه وأكوانه، واعلم أّنه عىل كّل يشء قدير، وإليه امللجأ واملصري

 

 
 (. 734/ 1تاريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )( 1) 

 (. 209مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )ص:  ( انظر: 2) 

 (. 221خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )ص:  مقدمة ابن ( انظر: 3) 

 (. 272/ 1تاريخ ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون )( 4) 
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 مقدمة ابن خلدون: 

كتاب العرب، وديوان املبتدأ واخلرب  )  املقدمة هو كتاب ألفه ابن خلدون كمقدمة ملؤلفه الضخم املوسوم 

 يف أيام العرب والعجم والرببر، ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب(. 

يف هذه املقدمة حرص ابن خلدون عىل حتديد منهج خاص بالرتبية، ذلك املنهـج الذي ال ختتلف أسسه  

ناهج اجلديدة ببسـاطته وتدرجه يف ومبادئه عَم يدعـو إليه علم اللسـان الرتبـوي احلديث، بل يتميز عن امل

 . (1) املعرفة، واستنـاده إىل احلفظ والذكر، وُتسكه ببساطة املعلم، وبنظام صارم للثواب والعقاب

الطرائق   التـربية والتعليـم يف عرصه، ونقد  الرتبوية لرجـال  املقدمة شتى األفكـار  تناول يف هذه  كَم 

 
 . (330/ 3األعالم للزركيل )( و337/ 1) ( ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاِن1) 

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل البحث النِّشط اإللكرتوِن أو يف املكتبات؛ استعرض بإجياز 

ات(نظرية ابن خلدون يف التعليم   .والرتبية املعروفة باسم )تربية املالاكا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وقد شاهدنا كثرياا من املعلمني  "يفية تأدية املعلمني هلا، حيث قال: التعليمية التي كانت سائدة يف عرصه، وك

هلذا العهد الذي أدركنا، جيهلون طرق التعليـم وإفاداته، وحيَّضون للمتعلم يف أول تعليمـه املسائل املقفلة  

ونه رعي  من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه يف حلها، وحيسبون ذلك مرانا عىل التعليم، وصواباا فيه، ويكلف

 .  (1)  "ذلك وحتصيله، وَيلطون عليه بَم يلقون له من غايات الفنون يف مبادئها

 

 
 

  

 
 (.589/ 1مقدمة، ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون ) (1) 

ماذا يمكنك أن تفعله يف حياتك العلمية والعملية بعدما اطلعَت عىل جهود ابن خلدون يف الرتبية 

 .والتزكية واألخالق، وعىل بعض مؤلفاته

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب الّسالمي، البغدادي، ثم الدمشقّي، أبو الفرج، زين الدين،    اسمه:

 حافظ احلديث، ومن العلَمء األجالء. 

 هـ(. 795) هـ( ونشأ وتويف يف دمشق سنة 736) ولد يف بغداد سنة  ومولده ووفاته: 

علمية عريقة يف العلم، واإلمامة يف الدين، ثم قدم إىل    يف بغداد، من عائلة  -رمحه اهلل    -ولد ابن رجب  

 دمشق وهو صغري، ونشأ فيها. 

اجته ابن رجب نحو طلب العلم قبل سن التمييز، وحَّض جمالس العلم والعلَمء، وتلقى يف سن مبكر 

حو مركز الثقل، وجمتمع إجازات كبار العلَمء يف بغداد ودمشق، ومحله والده أمحد مع إخوانه، وتوجه هبم ن

هـ، وهبا سمع الوالد والولد كبار املسندين واملحدثني، وأدركا  744العلم والعلَمء، فدخل هبم دمشق سنة  

هـ( واإلمام    745ت  )  البقية الباقية من علَمء القرن السابع، مثل شمس الدين حممد بن أيب بكر بن النقيب

السبكي، ثم   املؤمن  الدين أمحد بن عبد  ابن رجب حممد بن  749ت  )  النوويعالء  هـ( ويف دمشق سمع 

 إسَمعيل اخلباز وغريه.  

إماماا وحافظاا للحديث النبوي الرشيف، وعىل معرفة واسعة باملتون    - رمحه اهلل    -حتى أصبح ابن رجب  

 واألسانيد وأحوال الرجال، دون أن يتعّصب أو يتحّيز ألي مذهب من املذاهب، أو يقّلل من شأن أحدها. 
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خمالطة    بعبادته، وأدائه احلسن للصالة، وهتّجده لليل، معتزالا بنفسه، جمتنباا   - رمحه اهلل    -ُعرف ابن رجب  

وكان منجمعاا عن الناس، ال َيالطهم، وال يرتّدد إىل أحد من ذوي  "الناس، حيث قال عنه ابن قايض شهبة:  

الواليات، ويسكن باملدرسة العسكرية بالقصاعني، وكان ال يعرف شيئاا من أمور الدنيا، فارغاا عن السياسة  

فقرياا   وكان  بالعلم،  االشتغال  إال  شغل  له  ليس  بعده  وأسباهبا،  َيلف  مل  وباجلملة:  النفس،  غني  متعففاا 

 .(1) "مثله 

عنه:   احلنبيل  العَمد  ابن  احلجة  "قال  الثقة  العمدة  احلافظ  الربكة  القدوة  الزاهد،  العالمة  العامل  اإلمام 

يه، ومالت  احلنبيل..، وكانت جمالس تذكريه للقلوب صارعة، وللناس عامة مباركة نافعة، اجتمعت الفرق عل

 . (2)  "القلوب باملحبة إليه

اإلمام احلافظ احلجة والفقيه العمدة، أحد العلَمء الزهاد واألئمة العباد،  "وجاء يف ذيل تذكرة احلفاظ: 

 .  (3)  "مفيد املحدثني، واعظ املسلمني

 
 (. 140ص:) يض شهبة( تاريخ ابن قا1) 

 (. 6/339) ( شذرات الذهب، البن العَمد2) 

 (.118/  1تذكرة احلفاظ وذيوله، الذهبي )( 3) 

 .اقرتح ثالثة وسائل عملية يمكن أن يربى هبا الشباب عىل البتعاد عن التعصب املذهبي

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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أن املعايص شؤٌم عىل األفراد واجلَمعات، وأكد عىل سالمة املجتمع    - رمحه اهلل    - ُيقّرر ابن رجب    - 1

فالعايص مشؤم عىل نفسه وعىل  "املسلم من اهلالك، من خالل البعد عن غشيان أماكن املعايص، حيث يقول:  

غريه؛ فإنه ال يؤمن أن ينزل عليه عذاب، فيعم الناس، خصوصاا من مل ينكر عليه عمله، فالبعد عنه متعني،  

ا كثر اخلبث هلك الناس عموماا، وكذلك أماكن املعايص وعقوباهتا، يتعني البعد عنها واهلرب منها، خشية  فإذ 

 . (1) "نزول العذاب

عن أمهية تزكية القلب باإليَمن، والرتبية، واألخالق احلسنة، فيقول    -رمحه اهلل    - وحتّدث ابن رجب    -2

أُّيا املؤمن: إن اهلل بني جنبيك بيتاا  ":  -تبارك وتعاىل    -يكرهه اهلل  خماطباا املؤمن، وحمذراا له من إشغال قلبه بَم  

 .(2) "لو طهرته ألرشق ذلك البيت بنور ربه، وانرشح وانفسح

وقّسم ابن رجب احلقوق التي يف ذمة املسلم، وجعل أعظمها، وأمهها حق اهلل، وأنه جيب تقديمه    -3

ما قدم أحد  "لك ينال السعادة يف الدنيا واآلخرة، فقال: عىل كل احلقوق، وعىل هوى النفس، وأن املسلم بذ

حق اهلل عىل هوى نفسه وراحتها إال رأى سعادة الدنيا واآلخرة، وال عكس أحد ذلك فقدم حظ نفسه عىل  

 .(3)  "حق ربه إال ورأى الشقاوة يف الدنيا واآلخرة 

شدد ابن رجب عىل أمهية دور اجللوس يف املساجد يف الرتبية والتزكية، واكتساب األخالق احلسنة،    -4

هذا يدل  عىل استحباب اجللوس يف املساجد لتالوة  "فيقول معلقاا عىل حديث اجللوس يف بيت من بيوت اهلل:  

 
 .( 77لطائف املعارف، البن رجب )ص: ( 1) 

 (.251لطائف املعارف، البن رجب )ص: ( 2) 

 (.234لطائف املعارف، البن رجب )ص: ( 3) 
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 .(1)  "القرآن، ومدارسته 

ة بإحياء أوقات الغفالت بالطاعات، واملسارعة يف  وينصح ابن رجب املرتيب وطالب الدار اآلخر  - 5

ويف إحياء الوقت املغفول عنه بالطاعة فوائد: منها: أنه يكون أخفى "اخلريات، مع إخفاء احلسنات، فيقول:  

وإخفاء النوافل وإرسارها أفضل، ال سيَم الصيام، فإنه رس بني العبد وربه؛ وهلذا قيل: إنه ليس فيه رياء، وقد  

لسلف أربعني سنة ال يعلم به أحد، كان َيرج من بيته إىل سوقه ومعه رغيفان، فيتصدق هبَم،  صام بعض ا

ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهَم، ويظن أهل السوق أنه أكل يف بيته، وكانوا يستحبون ملن صام أن يظهر ما  

 . (2)  "َيفي به صيامه

فإنه أسهل وأقرب الطرق إىل اهلل، فيقول:  وقسم ابن رجب العلوم واملعارف، وأن أمهها العلم باهلل،    -6

ْج عنه وصل إىل اهلل تعاىل وإىل اجلنَِّة  " ه ومل ُيعرِّ فإنَّ العلم يدل  عىل اهلل ِمْن أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقا

الدنيا واآلخرة، فال طري  الط ُرق املوصلُة إىل اجلنَّة كلها يف  ُهلات عليه  الط رق وأسهلها، فسا قا إىل  ِمْن أقرب 

معرفة اهلل، وإىل الوصول إىل رضوانه، والفوِز بقربه، وجماورته يف اآلخرة إالَّ بالعلم النَّافع الذي بعثا اهلل به  

كوك باِه والش  ى يف ُظلَمِت اجلهل والش  ليل عليه، وبه ُُّيتادا وهلذا سّمى اهلل كتابه    ،ُرُسلاه، وأنزل به كتبه، فهو الدَّ

ى  ؛نوراا   .  (3)  "به يف الظ لَمتألّنه ُُّيتادا

واملقصود: أنَّ  "ويعيل ابن رجب من شأن عملية التفكر التي تقود إىل زيادة اإليَمن واليقني، يقول:   -7

وآياتِِه   املتلوِة،  املسموعِة  آياتِِه  والتفكريا يف عجائِب  قدره وخلِقِه،  مْن  وأفعالِِه  وأسَمئِه وصفاتِِه  باهللَِّ  العلما 

ُه، ويمنُع من  املشاهدِة املرئيةِ   من عجائِب مصنوعاتِِه، وِحكِم مبتدعاتِِه، ونحو ذلك ما يوجُب خشيتاُه وإجاللا

 
 (. 300/  2جامع العلوم واحلكم، البن رجب )( 1) 

 .(131لطائف املعارف، البن رجب )ص: ( 2) 

 (. 298/  2جامع العلوم واحلكم، البن رجب )( 3) 
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ارتكاِب هنيِه، والتفريِط يف أوامره؛ هو أصُل العلم النافع، وهلذا قالا طائفٌة من السلِف لعمرا بِن عبِد العزيِز  

 : فا رباه ثما ع "وسفيان بن عيينةا را  قلٌب عا
ِ
 .(1)  "صاهُ أعجُب األشياء

 

 

   لطائف املعارف: -1

لطائف املعارف( واحداا من أفضل الكتب يف الرقائق والوعظ، وتزكية النفس، وبيان أمهية  ) ُيعد كتاب

املكان والزمان، تنوعت أساليبه ما بني قصص الصحابة وتابعيهم، واألحاديث النبوية، واآليات القرآنية،  

ابتداءا بشهر حمرم، وانتهاءا بشهر ذي احلجة، مقسمة إىل جم  الس، وذكر فيه  قسمه مؤلفه بحسب كل شهر، 

الفصول الشمسية يف ثالثة جمالس، يشري إىل أمهية العمل قبل فوات األوان، وحلول األجل، وأن الشهور  

 ساعات، وأيام معدودة، فمن اخلطأ االغرتار بكثرهتا، وتضييعها فيَم ال ينفع يف الدنيا وال اآلخرة. 

 ا قبل املوت، واألسباب املعينة عليها. ثم ختم جمالس الكتاب باحلديث عن التوبة، وأمهية احلرص عليه

 وما قاله يف هذا الكتاب: 

 
 (.124/ 2) ( تفسري ابن رجب احلنبيل1) 

 .ما أول يشء ستطبقه يف حياتك بعدما تعرفت عىل جهود ابن رجب يف الرتبية والتزكية واألخالق

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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صالة الليل أشق عىل النفوس، فإن الليل حمل  "يقول مبيناا أمهية صالة الليل يف تزكية النفس وجماهدهتا:  

ل النوم والراحة من التعب بالنهار، فرتك النوم مع ميل النفس إليه جماهدة عظيمة، قال بعضهم: أفضل األعَم

 . (1)  "ما أكرهت عليه النفوس

الذنوب، ووجوب هجرها، وهجر أماكنها:   هجران أماكن املعايص وأخواهتا من  "ويقول حمذراا من 

مجلة اهلجرة املأمور هبا، فإن املهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه، قال إبراهيم بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج  

َيالطه، وإال مل ينل ما يريد. احذروا الذنوب، فإهنا مشؤمة، عواقبها ذميمة،  من املظامل، وليدع خمالطة من كان  

وعقوباهتا أليمة، والقلوب املحبة هلا سقيمة، والسالمة منها غنيمة، والعافية منها ليس هلا قيمة، والبلية هبا ال  

 .(2)  "سيَم بعد نزول الشيب داهية عظيمة 

 الفرق بني النصيحة والتعيري: -2

من الرسائل املهمة التي حتتوي عىل    - رمحه اهلل    - الفرق بني النصيحة والتعيري( البن رجب  )   الةُتعد رس

كلَمت خمترصة جامعة، يف الفرق بني النصيحة والتعيري، فإهنَم يشرتكان يف أن كالًّ منهَم: ِذْكُر اإلنسان بَم يكره  

ه، وقد يشتبه الفرق بينهَم عند كثري من الناس، فبني اب  ن رجب الفرق وآداب النصيحة. ِذْكرا

ة الزانية مع  ملسو هيلع هللا ىلص    فالتوبيخ والتعيري بالذنب مذموم، وقد هنى النبي":  -رمحه اهلل    -وما قاله   با األاما أن ُتثارَّ

 . (3)  "أمره بجلدها، فتجلد حداا، وال تعري بالذنب، وال توبخ به

أيضاا:   املنكر "وقال  والنهي عن  باملعروف  األمر  يكرهون  السلف  أن    وكان  الوجه، وحيبون  عىل هذا 

يكون رساا، فيَم بني اآلمر واملأمور، فإن هذا من عالمات النصح، فإن الناصح ليس له غرض يف إشاعة عيوب  

 
 (.40لطائف املعارف، البن رجب )ص: ( 1) 

 (.77لطائف املعارف، البن رجب )ص: ( 2) 

 (. 16الفرق بني النصيحة والتعيري، البن رجب )ص: ( 3) 
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اهلل   حرمه  ما  فهو  العيوب  وإظهار  إشاعة  وأما  فيها،  وقع  التي  املفسدة  إزالة  غرضه  وإنَم  له،  ينصح  من 

 . (1)  "ورسوله

 
  

 
 (. 17ص: ) ، البن رجب ( الفرق بني النصيحة والتعيري1) 

 

ُتعدَّ يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك رسام شجريا عن دور العلامء يف عمليات الرتبية •

 اإلسالمية.
ا يف جداول عن دور العلامء • الذين تعرفَت  -تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 الرتبية والتعليم والتزكية واألخالق.يف  -عليهم يف الوحدة 

 
 

 .زمالئك؛ بني بإجياز منهج ابن رجب يف تزكية النفوس وتربيتهابالتعاون مع 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ): ضُع عالمة الصواب )1س

 ( )   ."من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم"قال ابن حنبل  (1

 ( )    املختلط، ملا فيه من مفسدة عظيمة. حذر ابن سحنون ما يسمى التعليم  (2

 ( )    ابن عبد الرب يرى رضورة العمل بالعلم، وأنه ال ينفع العلم بال عمل. (3

 ( )      دعا ابن مجاعة إىل مبدأ تعلم العلوم دفعة واحدة.  (4

 ( )   كان اإلمام الشافعي يقول: إذا ذكرت املوت هان عيل كل يشء من أمر الدنيا. (5

 والوصول بالنفس   -عز وجل  -كان الغزايل يعترب الغاية من الرتبية هي: التقرب إىل اهلل  (6

 ( )          إىل كَمهلا البرشي.

 ( )       مل ُيِعْر ابن القيم الرتبية االجتَمعية اهتَمما. (7

 ( ) ثاِن: املال.يرى ابن خلدون أن امللك يبنى عىل أساسني، ال بدَّ منهَم، فاألول: الشوكة والعصبية، وال (8

 ( )     رأى ابن رجب أن أهم العلوم واملعارف هو العلم باالقتصاد. (9

 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(: 2س

 )ب(  )أ( 

 إال أنه ميلء باألحاديث املوضوعة والضعيفة. وجود القدوة احلسنة 

 ألنه يشمل كل االجتَمع البرشي بأموره املادية واملعنوية.  نحتاج إىل قراءة تراجم علَمء الرتبية اإلسالمية 

 يسهم يف انتشار اخلري. يمكن تربية الناس عىل األخالق اإلسالمية 

 من خالل الدعوة. كتاب إحياء علوم الدين عىل ما فيه من فوائد

 وِمْن ثامَّ استخالص الدروس العملية املستفادة.  أعم من علم االجتَمع علم العمران عند ابن خلدون 
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 من خالل دراستك أكمل اجلدول التايل: : 3س

 اسم مؤلف من أشهر مؤلفاته العامل الرتبوي  م

  اإلمام الشافعي 1

  ابن عبد الرب 2

  اإلمام الغزايل 3

  ابن القيم 4

  ابن خلدون 5

  ابن رجب 6

  سحنون ابن  7

  ابن مجاعة 8

 

 قارن بني حمنة اإلمام أمحد ابن حنبل وحمنة ابن تيمية من خالل اجلدول اآليت:: 4س

 حمنة ابن تيمية  حمنة اإلمام أمحد ابن حنبل املجال م 

   األسباب  1
   من مظاهر االبتالء 2

   النتائج 3
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لذروة الفكر اإلسالمي وتناقضاته يف آن معا، وكانت حياته ا ا حقيقا كان اإلمام أبو حامد الغزايل جتسيدا 

الفكرية والدينية والسياسية جتسيدا الضطرابات وجتاذبات عرصه، وقد قاد حركة إصالح تربوي 

 .وتعليمي يف العامل اإلسالمي يف عرصه

صالح؛ من خالل البحث النَِّشط وحتت إرشاف معلمك قم بتحديد قواعد منهج اإلمام الغزايل يف اإل

 .ثم ضعها يف ملف إنجازك
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 3  

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يقدر أمهية التوازن يف الشخصية املسلمة. -

 يرشح املقومات الرتبوية يف الشخصية املسلمة. -

 يظهر التوازن يف شخصيته الرتبوية.  -

 يرشح مفهوم الرتبية الروحية. -

 يدرك أمهية الرتبية الروحية. - 

 يظهر أثر الرتبية الروحية يف نفسه.  - 

 يرشح مفهوم الرتبية العقلية. -

 يدرك أمهية الرتبية العقلية. - 

 يظهر أثر الرتبية العقلية يف نفسه.  - 

 الرتبية السلوكية.يرشح مفهوم  -

 يدرك أمهية الرتبية السلوكية. - 

 يظهر أثر الرتبية السلوكية يف نفسه.  - 

 يرشح مفهوم الرتبية العاطفية. -

 يدرك أمهية الرتبية العاطفية. - 

 يظهر أثر الرتبية العاطفية يف نفسه.  - 

 يرشح مفهوم الرتبية اجلَملية. -

 يدرك أمهية الرتبية اجلَملية. - 

 يظهر أثر الرتبية اجلَملية يف نفسه.  - 

 يرشح مفهوم الرتبية االجتَمعية. -

 يدرك أمهية الرتبية االجتَمعية. - 

 يظهر أثر الرتبية االجتَمعية يف نفسه. -

 

 خمرجات التعلم
 

 املوضوع األول: معنى املقومات الرتبوية ومفهومها. 

 ملسلمة.املوضوع الثاين: أمهية التوازن يف الشخصية ا

 املوضوع الثالث: أنواع الرتبية اإلسالمية:

 أوالا: الرتبية الروحية.

 ثانياا: الرتبية العقلية.

 ثالثاا: الرتبية السلوكية.

 رابعاا: الرتبية العاطفية.

 .خامساا: الرتبية اجلَملية )الذوقية(

 سادسا: الرتبية االجتَمعية.

 

 مفردات الوحدة

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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لقد حرص اإلسالم عىل إبراز شخصية املسلم احلق، وأكد عىل األخذ بمقوماهتا اإلسالمية األصيلة،  

كيان األفراد واألمم؛ حتى تتضح  وحتدث بكثرة عن معامل هذه الشخصية ومالحمها وركائزها وآثارها يف  

 الصورة الصادقة عن اإلسالم احلق، وأثره يف حياة الناس. 

وبني اإلسالم أن أصل مقومات الشخصية اإلسالمية تقوم عىل اإليَمن باهلل ورسله والتصديق بوعده  

ملة من الصدق  ووعيده، واإلذعان واالنقياد ألحكام الرشيعة وأصوهلا وآداهبا، متحلية بآداب الرشيعة الكا

املعروف   فعل  واألمانة والعفة واحلياء واخللق احلسن وحسن اجلوار واملسارعة يف اخلريات واإلعانة عىل 

 وكف األذى، إىل غري ذلك من أخالق اإلسالم. 

وقد تعرضت الشخصية اإلسالمية الكريمة عرب القرون إىل محالت آثمة استهدفت تشوُّيها ومسخها  

 أعداء اإلسالم بفلسفات وثقافات ليزامحوا هبا اإلسالم يف نفوس املسلمني.   أو االستخفاف هبا؛ فجاء

فكان ال بدَّ للشخصية اإلسالمية اليوم أن تتمسك بَم كان عليه أسالفهم من قبل من جتريد التوحيد   

أخالق  وصحة االنتَمء وقوة الوالء لدين اهلل، وُتام التربؤ من أعداء اهلل وعقائدهم ومبادئهم، مع التخلق ب

ُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِق )) :اإلسالم، وقد قال را الِحا اأْلاْخالا ِّما صا  . (1)((إِنََّما ُبِعْثُت أِلُُتا

 

 

د جوانب بناء الشخصيات اإلنسانية؟   من خالل أحد حمركات البحث أو من خالل االستعانة بمعلمك؛ عدِّ

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................ 
  

 
 (.2349) برقم: "صحيح اجلامع"وصححه األلباِن يف  (8729) ( أخرجه أمحد، برقم:1) 
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، أو اعتدال، ألي يشء، أو عمٍل،  )  هي مجع كلمةمعنى املقومات الرتبوية:   م( وتعني: ما ُيعطي قيمةا ُمقوِّ

 أو شخٍص، أو جمموعٍة. 

األسس التي تقوم وتعتدل عليها الرتبية اإلسالمية، وُتبنى عليها مفاهيمها، وقضاياها،   ومفهومها هنا:

 بحيث تكون تربية متوازنة، ومتكاملة، وشاملة. 

الروحية  )  وتتمثل املقّومات الرتبوية يف الشخصية اإلسالمّية يف كوهنا متوازنة، وشاملة ألنواع الرتبية 

 اجلَملية(.واالجتَمعية، والعقلية، والنفسية، و

 

 
 

  

خلق اهلل اإلنسان وجعل ذاته وحدة مرتابطة متزجة املكونات من )الروح والعقل 

واجلسد(، وجعل اهلل لإلنسان شخصية أيضا تعددت جوانب بنائها تبعا لتعدد متزجاهتا؛ 

فشخصية اإلنسان هي مزيج من: الدوافع، والعادات، والقيم، وامليول، واالجتاهات، 

واألفكار، واملدركات، والتصورات، واالستعدادات، والرغبات، واآلراء، والعقائد، 

 .والقدرات، واملواهب، والعواطف، واملشاعر، واألحاسيس، والسَمت، وغري ذلك
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ألن اإلسالم يرى أن الغلوَّ  التواُزن يف كل شؤون احلياة هو القاعدة الكربى يف الرتبية اإلسالمية؛ وذلك  

كالتفريط، كالمها َيّل بمصلحة الفرد، كَم َيل بمصلحة املجتمع، عىل حد سواء، وعظمة اإلسالم يف دفع 

اعتنى اإلسالم  آخر؛ وهلذا  يطغى جانب عىل  بحيث ال  والتوسط واالعتدال،  للتوازن  املسلمة  الشخصية 

ة واجلَملية واالجتَمعية، وهذا التوازن يريب شخصية مسلمة  برتبية النفس الرتبية الروحية والعقلية والنفسي

جادة ومعتدلة بنفس الوقت، وهذه هي الرتبية التي ينبغي الرتكيز عليها، خاصة مع ظهور الرتبية العرصية  

التي تريب عىل رسعة احلركة، وعدم االتزان، وكثرة الضحك، وما ُيسمى باملقالب واالستهزاء والسخرية،  

اخليا واألفالم وكثرة  كاأللعاب  تَّض،  قد  بل  تنفع،  ال  بأشياء  التام  واالشتغال  احلقائق،  وقلب  الضار،  ل 

 الكرتونية واملسلسالت الساخرة... الخ، وفتح املجال إىل رؤية اإلباحيات والقدوات السيئة. 

 

 

املقصود بالشخصية اإلسالمية هي جمموع الصفات التي ينبغي عىل املسلم أن يتحىل هبا يف 

سلوكه وتواصله مع اآلخرين، فالشخصية اإلسالمية هي من تؤمن باإلسالم عقيدة وفكراا، 

وتسعى لتطبيقه يف احلياة، ويكون اكتساب تلك الصفات بطريقني: العلم، والرتبية، فأما العلم 

فسبيله االطالع والتلقي من العلَمء، وأما الرتبية فهي األسلوب العميل الذي يبني تطبيق 

 .الرشعية املتعلقة بالسلوك واخللق احلسناألحكام 
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يقصد بالتوازن مراعاة وإصابة املقدار. هات من القرآن الكريم ما تدلل به عىل اهتَمم ربنا تبارك 

 .وتعاىل بالتوازن يف كل يشء

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 هي: الشخصية املسلمة السوية املتوازنةأنواع الرتبية اإلسالمية، التي تكتمل هبا  

 مفهوم الرتبية الروحية:

يتجىل مفهوم الرتبية الروحية: بأنه ترسيخ وغرس اإليَمن يف نفوس النشء؛ وهتذيب غرائزهم، والسمو  

تستمد من اإليَمن  بنزعاهتم، وتوجيه سلوكهم، عىل أساس القيم الروحية، واملبادئ واملثل األخالقية، التي  

 . (1)  ، ومالئكته، وكتبه، ورسوله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه-عز وجل    -الصحيح باهلل 

 
 

 أمهية الرتبية الروحية:

 الرتبية الروحية ترتكز عىل تنمية اإليَمن وتقويته، الذي به ينجو اإلنسان من النار.   - ١

ُل * ُقِم  ومثال ذلك: أنه ورد احلث الشديد يف الكتاب والسنة عىل صالة الليل، قال تعاىل:   مِّ اا املُْزَّ ا أاُّي  ﴿يا

ِلي ُه أاِو اْنُقْص ِمنُْه قا ِليالا * نِْصفا ْيلا إاِلَّ قا ْوالا ثاِقيالا  اللَّ لاْيكا قا نُْلِقي عا ْرتِيالا * إِنَّا سا ِل اْلُقْرآنا تا تِّ را ْيِه وا لا الا * أاْو ِزْد عا

 
( وأسس الرتبية اإلسالمية يف السنة 66ص:)  منهج وميادين( د. خالد حممد حمرم)  ( ينظر: الرتبية اإلسالمية لألوالد1) 

 (. 326ص: ) احلميد الصيد الزنايتالنبوية، د. عبد 

، وإىل عقل رشعي وقلب من معاِن الرتبية الروحية يف اإلسالم االنتقال إىل نفس مزكاة

مطمئن سليم، وروح عارفة باهلل قائمة بحقوق العبودية له، وجسم منضبط برشيعة اهلل عز 

 .قوال وفعال وحاال ملسو هيلع هللا ىلصوجل، وذات أكثر كَمال يف صالحها ويف اقتدائها برسول اهلل 
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﴾ ُم ِقيالا أاْقوا ْطئاا وا د  وا ْيِل ِهيا أاشا اِشئاةا اللَّ ))أفضل الصيام بعد رمضان  [ ويف احلديث:  6  -  1]املزمل:    * إِنَّ نا

، وال شك أّن هذا التأكيد الشديد عىل صالة  (1)   الفريضة صالة الليل((شهر اهلل املحرم، وأفضل الصالة بعد  

فإهنا   الروحية، فهي وراء كوهنا عبادة عظيمة،  املسلم  الكبري يف حياة  الرتبوي  أثرها  باعتبار  إنَم هو  الليل، 

﴾حتتوي عىل أثرين مهمني سجلتهَم اآلية السابقة:   ُم ِقيالا أاْقوا ْطئاا وا د  وا ْيِل ِهيا أاشا قيام الليل بَم  ف  ﴿إِنَّ نااِشئاةا اللَّ

فيه من جماهدة للنفس، ومعاناة سلطان النوم، وأتعاب النهار، فهو أشد وطئاا، وأكرب أثراا يف تقوية اإليَمن،  

وبناء اإلرادة والصرب والتحمل ونبذ الكسل، وما أحوج املسلم يف دربه الطويل، ومسريته الصعبة، وعناء  

وأيضاا ملا كانت عبادة الليل بعيدة عن مشتتات االنتباه، وتتخذ    الدعوة، إىل بناء اإلرادة، وتكوين ملكة الصرب،

 الطابع الرسي، بعيداا عن أعني الناس، فهي هلذا أقوم قيالا، وأكثر تثبيتاا للقلب عىل اإليَمن، وإخالصاا للعمل. 

ينظر إىل   إن اهلل ال ))  : أهنا تتعلق بالقلب، وهو أهم األعضاء، وحمل نظر اهلل تعاىل، كَم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  - ٢

 .(2) ((أجسادكم، وال إىل صوركم، ولكن ينظر إىل قلوبكم 

ويشحن   مطمئناا،  قلباا  القلب، وجيعله  يغذي   ، إيَمِنٌّ زاٌد  احلقيقة  الذكر هي يف  كثرة  مثالا عىل  فالرتبية 

نُوا  الطاقات، ويقوي العزيمة واإليَمن؛ وهلذا قال تعاىل:   ِذينا آما أاالا بِِذْكِر اهللَِّ  ﴿الَّ ِئن  ُقُلوهُبُْم بِِذْكِر اهللَِّ  تاْطما وا

ِئن  اْلُقُلوُب﴾ ِريٌن﴾[ وقال تعاىل:  28]الرعد:    تاْطما ُه قا ُهوا لا ْيطااناا فا ُه شا يِّْض لا مْحاِن ُنقا ْن ِذْكِر الرَّ ْعُش عا ْن يا ما   ﴿وا

ِه  [ وقال:  36]الزخرف:   بِّ ْن ِذْكِر را ْن ُيْعِرْض عا ما ا﴾﴿وا دا عا اباا صا ذا ْسُلْكُه عا [. قال مالك بن دينار:  17]اجلن:    يا

وما تلذذ املتلذذون بمثل ذكر اهلل عز وجل، فليس يشء من األعَمل أخف مؤنة منه وال أعظم لذة وال أكثر  

 .(3)  فرحة وابتهاجاا للقلب

 
 (. 1163) ( أخرجه مسلم برقم1) 

 (. 2564) ( أخرجه مسلم برقم2) 

 (.81ص: ) ( الوابل الصيب من الكلم الطيب، البن القيم3) 
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 يف املجتمع. أهنا تتعلق باعوجاج أو استقامة سلوك الفرد، الذي جيعله صاحلاا أو فاسداا  - ٣

فإذا أمهل اإلنسان تربية روحه فسد قلبه، ومن ثّم فسدت جوارحه، وصار فاسداا يف نفسه، مفسداا يف  

والنبي واألخالق  ملسو هيلع هللا ىلص    جمتمعه،  واالستقامة،  التقوى  عىل  القلب  تربية  وهي  الروحية،  الرتبية  مبيناا  يقول 

لحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا ص"احلسنة، وأمهية القلب وإصالحه:  

 .   (1)  "فسد اجلسد كله، أال وهي القلب

 
 أثر الرتبية الروحية: 

 حُتقق الرتبية الروحية للمرتيب السعادة، والراحة، والطمأنينة يف احلياة، وانرشاح الصدر، واليقني.  - ١

ومن آثار الرتبية الروحية: أّن الفرد يبرص هبا احلقائق، وُّيتدي إىل طريق اخلري، وَيرج من الظلَمت    - ٢

ِت  إىل النور، كَم قال تعاىل:   ثاُلُه يِف الظ ُلَما ْن ما ما ْميِش بِِه يِف النَّاِس كا ا يا ُه ُنورا ْلناا لا عا جا أاْحياْينااُه وا ْيتاا فا انا ما ْن كا ﴿أاوا ما

ْيسا بِ  ا﴾ لا اِرٍج ِمنْها [ فهذه احلياة حتصل بالرتبية الروحية، عىل الوحي الرباِن، الذي حيصل  122]األنعام:    خا

 به احلياة احلقيقية. 

 
 (. 1599) ( ومسلم برقم52) ( أخرجه البخاري برقم1) 

تعرفَت عىل أمهية الرتبية الروحية يف اإلسالم؛ من خالل ذلك اذكر ثالثة دروس عملية يمكن أن 

 .تعمل هبا يف حياتك

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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أال وإن  ))ومن آثارها: استقامة السلوك، وصالح العمل، وسالمة القلب، وقد جاء يف احلديث:    -٣

 .  (1) ((اجلسد كله، أال وهي القلبيف اجلسد مضغة: إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد  

ومن آثارها: مراقبة اهلل، واجتناب املنكرات، ومساوئ األخالق، وقد جاء يف احلديث ما ُيبنيِّ أن    - ٤

ال يزِن الزاِن حني يزِن وهو مؤمن، وال يرسق السارق  ))   :اإليَمن هو احلاجز عن ارتكاب املعايص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص

مؤمن، وال   مؤمنحني يرسق، وهو  وهو  اخلمر حني يرشهبا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(2)  ((يرشب  وقال  قيد  ))  : ،  اإليَمن 

 ، أي: أن اإليَمن يقيد صاحبه عن الفتك، وهو القتل، وسائر املعايص. (3)  ((الفتك، ال يفتك مؤمن

 

 
  

 مفهوم الرتبية العقلية:

العقلية: من إدراك، وذاكرة،  املراد بالرتبية العقلية: هي تنمية قدرات الفرد الذهنية، وكل ما يتصل بقواه  

وخيال، وحفظ، واستنتاج، وختي ل، وغريها من القوى العقلية، التي حتتاج إىل صقل وتدريب، باإلضافة إىل  

امليول العقلية، كامليل إىل البحث واالّطالع، والتنقيب واالبتكار، وتقوية مهارات القراءة والكتابة، والتفكري  

 
 (. 1599) ( ومسلم برقم52) ( أخرجه البخاري برقم1) 

 (.57) رقم( أخرجه مسلم ب2) 

 (. 2769) ( وصححه األلباِن يف صحيح أيب داود برقم2769) ( أخرجه أبو داود برقم3) 

إن الغاية العامة من الرتبية اإلسالمية، هي: حتقيق العبودية هلل تعاىل، واالستخالف 

األرض، وهذه هي احلكمة من اخللق، وهي ال تتحقق إال بأن تكون الرتبية تربية الصحيح يف 

 .شاملة تشمل )الروح، والعقل، واجلسد(
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 .(1)  املنطقي السليم واملنظم

 
 

 أمهية الرتبية العقلية:

ْعلاُمونا  العقل هو آلة العلم والبرص واإلدراك، قال تعاىل:     - 1 اتُِكْم الا تا ها ُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ جا اهللَُّ أاْخرا ﴿وا

ْمعا  ُكُم السَّ لا لا عا جا ْيئاا وا ﴾ شا لَُّكْم تاْشُكُرونا عا ةا لا اأْلاْفِئدا ارا وا اأْلاْبصا  [. 78]النحل:  وا

ر يف آالء اهلل، وقراءة صفحة   وهلذا دعا القرآُن الكريُم اإلنسانا إىل النظر يف آفاق الكون من حوله، والتفك 

﴿إِنَّ يِف  ال تعاىل:  الكون املفتوحة أمامه؛ ألن ذلك يؤدي إىل اإليَمن، ويساعد عىل تنمية العقل والتفكري، ق

  ﴾ عِقُلونا يا وم  لِقا اٍت  آليا لِكا  النبي30]الروم:ذا كان  وهلذا  بتوجيه  ملسو هيلع هللا ىلص    [  املتعلمني،  انتباه  إثارة  عىل  حيرص 

إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإهنا مثل  ))  :له ملسو هيلع هللا ىلصاألسئلة التي فيها استعَمل العقل والتفكري. كقو

هي ما  فحدثوِن  النخلة،    ؟((املسلم،  أهنا  نفيس  يف  ووقع  اهلل:  عبد  قال  البوادي  شجر  يف  الناس  فوقع 

 
 مشكالت الشباب: احللول املطروحة واحلل اإلسالمي( عباس حمجوب. ) ( ينظر: كتاب األمة احلادي عرش 1) 

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل البحث النِّشط يف مصادر التعلم املتاحة؛ بنيِّ وظيفة العقل يف 

 .اإلسالم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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عىل تنمية  ملسو هيلع هللا ىلص    رص النبي . فقد ح(1)  ((هي النخلة))قال:    ؟فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اهلل 

 عقوهلم واستثارة انتباههم عن طريق هذا السؤال، فوقع الناس يف شجر البوادي يفكرون. 

 
ال   -2 رتبية العقلية  أهنا تتعلق بصون األفكار واملعتقدات التي ُيؤمن هبا، ويعتنقها الفرد؛ وهلذا كانت 

 رضورية للحفاظ عىل هذا اجلانب، من أن يدخل فيه الزيغ، واالنحراف، والتضليل، واألباطيل.  

أهنا تتعلق باجلانب اإلبداعي لدى الفرد الذي بواسطته يكون االبتكار واإلبداع والتجديد والتطور،    -3

 واالستفادة من التطور العلمي يف خدمة اإلسالم واملسلمني.  

النبيوهلذا   ويشحذ  ملسو هيلع هللا ىلص    استثار  ابتكاراهتم،  ويستخرج  عقوهلم،  لينمي  كثرية؛  مواقف  يف  أصحابه 

أذهاهنم، فاستشارهم أمر األرسى، فأشار أبو بكر عليه بأخذ الفدية، ورأى عمر قتلهم؛ ألهنم أئمة الكفر،  

انا  فَمل رسول اهلل لرأي أيب بكر، فنزل القرآن موافقاا لرأي عمر   ا كا تَّى ُيْثِخنا يِف  ﴿ما ى حا ُه أارْسا ُكونا لا لِنابِيٍّ أاْن يا

[. ويف معركة ُأحد شاور أصحابه بني أن يبقوا داخل املدينة، أو َيرجوا ملُالقاة العدو  67]األنفال    اأْلاْرِض﴾

النبي استعمله  الذي  الذهني،  العصف  بمسألة  الشباب يف اخلروج، واعتنى  برأي  فأخذ  يف  ملسو هيلع هللا ىلص    خارجها، 

ذان، وكيف ُيعلن عن الصالة، فطرح هذا األمر بني الصحابة للشورى، فتم العصف الذهني، فأدىل مسألة األ

كل منهم برأيه، وأبدى اقرتاحه، فقال بعضهم: نتخذ ناقوساا، وقال آخر: نتخذ بوقاا، وقال الثالث: نشعل  

 صحابة نبّيه هذه األلفاظ يف منامهم. ناراا، ومل يصلوا إىل رأي، إىل أن تنّزل الوحي بكلَمت األذان، وُيِري اهللُ  

 
 (.2811) ( ومسلم برقم61) ( أخرجه البخاري برقم1) 

الرتبية العقلية تتعلق بتنمية العقل، وتغذيته، وإمداده بأسباب النشاط واحليوية، والقدرة 

 .عىل النظر والتأمل والتدبر والتحليل واالستنتاج واالستنباط، واالبتكار واإلبداع
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تضلل    -4 التي  العقلية،  املفسدات  من  العقل، وصونه  بوسائل حفظ  تعتني  به،  أهنا  وتفتك  العقل، 

 وحترفه عن الصواب. 

الطريق   عن  وينحرف  عقله،  يفسد  من  عليه  َُيشى  والضالل  االنحراف  كتب  يف  مثالا  يقرأ  فالذي 

 بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص    املستقيم؛ وهلذا ملا أتى عمر بن اخلطاب إىل النبي

اخلطاب  أمتهوكون ))ال:  غضب، وقملسو هيلع هللا ىلص   ابن  يا  نقية، ال    ؟!فيها  بيضاء  هبا  لقد جئتكم  بيده  نفيس  والذي 

تسألوهم عن يشء، فيخربوكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو أن موسى كان  

 كتاب سَموي حمرف، فَم بالك بكتب الضالل األخرى؟!  . فهذا يف(1) ((حياا ما وسعه إال أن يتبعني 

 
 ( وضعفه حمققو املسند.15156)  مسنده ط الرسالة برقم( أخرجه أمحد يف 1) 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر مثاال آخر من السرية النبوية عىل استثارة العقول

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 أثر الرتبية العقلية: 

ملسو هيلع هللا ىلص    تنمية العقل، وشحذ الذهن، والعناية بالقدرات العقلية، واملواهب الذهنية؛ وهلذا كان النبي  - ١

ويشحذوا   عقوهلم،  ليستعملوا  وذلك  املجرد؛  اخلرب  بصورة  ال  سؤال،  بصورة  أصحابه  عىل  اخلرب  يطرح 

 والتأمل.أذهاهنم يف التفكري 

تقوية التفكري، وامللكة الفكرية، التي هي آلٌة ألخذ العربة والعظة، والوصول إىل اليقني، قال تعاىل:    -٢

﴾ ْوٍم ُيوِقنُونا اٌت لِقا ٍة آيا ابَّ ُبث  ِمْن دا ا يا ما ْلِقُكْم وا يِف خا [ وهلذا أمرنا اهلل بالتفكري يف خلق السموات،  4]اجلاثية:    ﴿وا

يِف أاْنُفِسُكْم أافاالا  والتفكري يف النفس، والتفكر حتى يف احليوان، كاإلبل، ليزداد املؤمن يقيناا وإيَمناا، فقال:   ﴿وا

 ﴾ ونا ْيفا ُخِلقا [ وقال:  21]الذاريات:    ُتْبرِصُ بِِل كا نُْظُرونا إىِلا اإْلِ إىِلا  ﴿أافاالا يا ْت * وا ْيفا ُرفِعا  كا
ِ
ء َما إىِلا السَّ ْت * وا

ْت﴾ ْيفا ُسطِحا إىِلا اأْلاْرِض كا ْيفا ُنِصباْت * وا بااِل كا  [. 20 -  17]الغاشية:   اجْلِ

والتخمينات،    - ٣ الظنون،  عىل  املبنية  واألحكام  واألباطيل،  واألوهام،  اخلرافات  من  العقل  تنقية 

 واألهواء. 

متوازنة منضبطة بالرشع، فإذا ضبط املرتيب فكره، انضبطت عاطفته، وال  ضبط العاطفة، وجعلها    -4

 ينضبط الفكر إال بالرتبية العقلية الصحيحة، القائمة عىل كتاب اهلل، وسنة رسوله. 

 

من وسائل تربية العقل: تدبر آيات اهلل القرآنية؛ حتى يسهم يف تنمية العقل وحفظه من 

بَُّرونا طرق اهلالك والضالل، حيث أمر اهلل تعاىل بتدبر القرآن الكريم، فقال تعاىل:  تادا أافاال يا

اهُلاا ىلا ُقُلوٍب أاْقفا ية: كاجلبال والسهول ، وكذلك تدبر آيات اهلل الكون[24حممد:] اْلُقْرآنا أاْم عا

واألودية وغريها ما يدل عىل عظمة اخلالق تبارك وتعاىل، فيتدرب العقل عىل صحة التوجه 

يِف وسعة النظر، فيزداد إيَمنه وتتسع آفاقه وتفكريه، قال تعاىل:  اِق وا اتِناا يِف اآلفا نُِرُّيِْم آيا سا

ُه احْلاق   ُْم أانَّ ا هلا تابانيَّ تَّى يا  .[53فصلت:] أاْنُفِسِهْم حا
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 مفهوم الرتبية السلوكية:

يتلقنها  أن  جيب  التي  والوجدانية،  السلوكية  والفضائل  اخللقية،  املبادئ  جمموعة  املسلم،    هي  الفرد 

ويكتسبها، ويعتاد عليها منذ ُتييزه وتعقله، إىل أن يصبح مكلفاا، إىل أن يتدرج شاباا، إىل أن َيوض خضم  

 . (1)  احلياة

 األخالقية(:) مراحل الرتبية السلوكية

أي: ختلية طبع الفرد املسلم من كل رذيلة، وإبعاده عن كل    "التخلية"ويسموهنا بمرحلة    املرحلة األوىل:

الرجل  ))ء السوء، فقد هنانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قرناء السوء، فقال:  مؤثرات الرش والسوء، وعدم خمالطته لقرنا

مثل اجلليس الصالح والسوء، كحامل املسك، ونافخ  )). وقال:  (2)  ((عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من َيالل

الكري، فحامل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحياا طيبة، ونافخ الكري: إما أن حيرق  

 
 (. 167/ 1)  ( ينظر: تربية األوالد يف اإلسالم، عبد اهلل ناصح علوان1) 

برقم2)  داود  أبو  أخرجه  برقم4833)  (  والرتمذي وحسنه  الصاحلني2378)  (  رياض  النووي يف  وقال   )  (139/1 :)

 ."إسناده صحيح"

 ما الذي يمكنك عمله يف حياتك بعدما تعرفَت عىل الرتبية العقلية يف اإلسالم، وأثرها عىل املرتيب؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 . (1) ((ثيابك، وإما أن جتد رحياا خبيثة

الثانية الفرد املرحلة  حتلية  هبا  ويقصد  والتزكية،  التحلية  مرحلة  وهي  الكريمة،    :  بالفضائل  املسلم 

للقدوات   خمالطته  من  احلسنة،  العادات  واكتسابه  األخالق،  هلذه  ترشبه  طريق  عن  املحمودة،  واألخالق 

 . (2)  الصاحلة، واملسلم الكامل هو الذي اكتملت أخالقه بإكَمل دينه وإيَمنه

 
 أمهية الرتبية السلوكية: 

متى    - 1 احلسنة  فالقيم  والعمل،  للسلوك  الدافعة  القوة  أساساا  ُتعترب  التي  باألخالق،  تتعّلق  كوهنا 

 الواقع. تأصلت وجتذرت يف نفس الفرد، فإنه يسعى دائَما للعمل عىل حتقيقها، وامتثاهلا يف  

ا عظيَما يف نفوسهم، فامتثلوا هذه الرتبية يف اخلارج، وطبقوها  ملسو هيلع هللا ىلص    فلقد كان لرتبية النبي  ألصحابه أثرا

شموخاا وعزة، فجعلته يقف  ملسو هيلع هللا ىلص    عىل أرض الواقع، فهذا ربعي بن عامر ريض اهلل عنه أثرت تربية النبي له 

عباد  لنخرج من شاء من  ابتعثنا  اهلل  إن  قائالا هلم:  الفرس  إىل  أمام  الدنيا  اهلل، ومن ضيق  إىل عبادة  العباد  ة 

 
 (.2628) ( ومسلم برقم5534) ( أخرجه البخاري برقم1) 

 (.201ص: ) ( ينظر: الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية، حممد منري مريس2) 

 

 نبدأ يف الرتبية: التخلية أم التحلية؟ وملاذا؟ يف رأيك؛ بأُّيَم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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إياه(1)   سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم  يناوله  فَم يسأل أحداا  .  (2)  . وكان يسقط سوط أحدهم، 

 .(3)  "ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشني صاحبه"ويقول عمر ريض اهلل عنه: 

 قاس به مدى امتثاله لتعاليم اإلسالم من عدمه.كَم أن سلوك الفرد ُيعد هو املعيار الذي يُ  -2

فيقاس املرء بأخالقه، وتدينه، وتعامله، فالدين املعاملة، وكَم قيل: إنَم املرء بأصغريه قلبه ولسانه، وقد  

قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع،   ((ما تقولون يف هذا؟))قال:  فملسو هيلع هللا ىلص    مرَّ رجٌل عىل النبي

قالوا:    ((ما تقولون يف هذا؟))وإن قال أن يستمع، قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء املسلمني، فقال:  

هذا خري  ))  :حري إن خطب أن ال ينكح، وإن شفع أن ال يشفع، وإن قال أن ال يستمع، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 .  (4) ((من ملء األرض مثل هذا 

الشخصية املسلمة ال يكتمل بناؤها باملهنة أو بالعلم، أو باملكانة االجتَمعية فقط؛ وإنَم ال بدَّ من    -3

إنَم بعثُت ألُتم  ))فقد صحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:    ،هو الغاية األوىل من بِعثته النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اجلانب السلوكي الذي

بناء  . فك(5)   ((صالح األخالق النبيأن مكارما األخالق  البناء ويكمله،  ملسو هيلع هللا ىلص    شيَّده األنبياء، وُبعث  ليتم هذا 

، فاملسلم ال يكمل إال بخلقه احلسن، وتعامله  (6)   ((أكمل املؤمنني إيَمناا، أحسنهم خلقاا ))  :ملسو هيلع هللا ىلص  ويقول النبي 

 الراقي مع من حوله.   

 
 (. 47/ 7) ( البداية والنهاية، البن كثري 1) 

 (. 1043) ( أخرجه مسلم برقم2) 

 (. 253ص: ) ( الصمت، البن أيب الدنيا3) 

 (. 5091) ( أخرجه البخاري برقم4) 

 ."صحيح"( وقال حمققو املسند: 8952) أخرجه أمحد يف املسند برقم (5) 

 ."حسن صحيح"( وقال: 1162) ( الرتمذي برقم4682) ( أخرجه أبو داود برقم6) 
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 أثر الرتبية السلوكية: 

الناس حتبه وتألفه، فيكثر أصدقاؤه، ويقل   إذا اتصف املسلم بحسن اخللق، والسلوك السوي، فإن    -1

 أعداؤه، ويتودد الناس إليه، ويطلبون قربه. 

إِنَّ  ))بالرتبية السلوكية ينال املسلم درجة رفيعة عند اهلل تعاىل، كَم جاء يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:   -2

اِئمِ  اْلقا اِئِم  ةا الصَّ جا را ُخُلِقِه دا ُيْدِرُك بُِحْسِن  لا ُع يِف امليزان أثقُل ِمن  ))  :، وقال ملسو هيلع هللا ىلص(1)  ((املُْْؤِمنا  ء ُيوضا ما ِمن يشا

 .(2) ((ُحْسِن اخلُُلِق 

 الرتبية السلوكية جتلب األلفة واملودة بني الناس، وتقلل من املشاكل واخلالفات بينهم.    -3

 الرتبية السلوكية جتلب للمسلم السعادة واالنرشاح واالطمئنان.   -4

األخالقية هي أساس بقاء األمم، وانتفاءها يعني زوال األمم، واهنيارها؛ فاألخالق هي  أن الرتبية    - 5

ة ما أو اهنيارها؛ فاألمة التي تنهار أخالُقها يوشك أن ينهارا كياهُنا.   املؤرشِّ احلي عىل استمرار أمَّ

 
 

 
 (. 4165) ( وصححه األلباِن يف صحيح أيب داود برقم4165) ( أخرجه أبو داود برقم1) 

 (.1926) ( أخرجه الرتمذي وصححه برقم2) 

د ثالثة دروس عملية يمكن أن تعمل هبا يف حياتك من خالل تعرفك عىل  الرتبية السلوكية يف عدِّ

 .اإلسالم

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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   املراد بالرتبية العاطفية:

هي إشباع حاجة الفرد إىل العاطفة، والشعور باحلب واحلنان، واأللفة، واالحرتام، والتقدير، وتنمية  

العاطفية الوجدانية اإلجيابية لديه، وتوجيهها نحو الفضائل، وغرس السلوك احلسن يف نفسه،  االجتاهات  

بمهَمت  القيام  يستطيع  ال  مدلالا  نرجسيا  ينشأ  املسلم  الفرد  جيعل  العاطفة  يف  اإلفراط  ألن  إفراط؛  بدون 

 األمور. 

 
 أمهية الرتبية العاطفية:

ولقد اعتنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبذا النوع من الرتبية، مع الصغار والكبار؛ ملا هلا من  الرتبية العاطفية منهج نبوي،   - 1

التميمي جالساا، فقال   أثر كبري عىل النفوس؛ وهلذا نجده ملا قبَّل ملسو هيلع هللا ىلص احلسن بن عيل، وعنده األقرع بن حابس 

 . ( 1)   (( ال يرحم ال يرحم من  )) ثم قال:    ، األقرع: إن يل عرشة من الولد ما قبلت منهم أحداا، فنظر إليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 (.2318) ( ومسلم برقم5997) أخرجه البخاري برقم( 1) 

 

د صور احلب يف اإلسالم  .عدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



 (130 ( 

 

 

؛ وذلك أنه إذا أخربه بأنه حيبه استَمل بذلك  (1)  ((إذا أحب الرجل أخاه، فليخربه أنه حيبه))  : وقال ملسو هيلع هللا ىلص

 قلبه، واجتلب به مودته، وإذا علم أنه حمب له قبل نصحه. 

الكبري    -2 العمرية، حتى  الفئات  وإنَم تشمل مجيع  معينة،  فئة عمرية  العاطفية عىل  الرتبية  تقترص  ال 

بحاجة إىل رعاية وجدانه وشعوره، ومراعاة عاطفته؛ وهلذا نجد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد أن يوجه ألحد  

ذ، واهلل إِن ألحبك، واهلل إِن ألحبك،  يا معا))كَم قال ملعاذ:    ((إِن ألحبك))أصحابه كالماا مهَما بدأه بقوله:  

،،  (2)  ((أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة تقول: اللهم أعني عىل ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

واهلل إِن  ))وورد أنه ملسو هيلع هللا ىلص استقبله نساء وصبيان وخدم جائني من عرس من األنصار، فسلم عليهم، وقال:  

 .  (3)  ((ألحبكم

دان والعواطف واملشاعر واألحاسيس، وهذه املشاعر الفطرية يف احلقيقة هي  كوهنا تعتني بالوج  -3

املحرك الفعيل لبقية الطاقات اجلسدية، والفكرية، والعقلية يف اإلنسان، فإذا ُاشبعت الناحية العاطفية نمت  

   هذه األمور نمواا سلمياا متكامالا. 

الرتبية، يعتمد عىل هذه    -4 العاطفي يف  القلب، وتوجيهه نحو اخلري  املنهج  التأثري عىل  العواطف يف 

اخلري   وحب  ورسوله،  اهلل  حب  نحو  العواطف  هذه  توجه  أن  الَّضوري  من  كان  وهلذا  العليا؛  واملثل 

 والصالح. 

هي الغاية التي يسعى إليها يف الرتبية عىل اخلري واإليَمن،  ملسو هيلع هللا ىلص    ألن حمبة اهلل سبحانه، وحمبة رسول اهلل 

بيد عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلص    كان يريب الصحابة عىل هذا املبدأ وهو حب اهلل ورسوله، فيأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص    وهلذا نجد النبي

 
 (.5124) ( وصححه األلباِن يف صحيح أيب داود برقم5124) ( أخرجه أبو داود برقم1) 

 (.1522) ( وصححه األلباِن يف صحيح أيب داود برقم1522) ( أخرجه أبو داود برقم2) 

 ."حديث صحيح"( وقال حمققو املسند: 12522) ( أخرجه أمحد يف مسنده برقم3) 
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ال،  ))  : من نفيس، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اخلطاب، فيقول له عمر: يا رسول اهلل، ألنت أحب إيل من كل يشء إال

يل من  فقال له عمر: فإنه اآلن، واهلل، ألنت أحب إ   ((والذي نفيس بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك

 . (1) (( اآلن يا عمر)) : نفيس، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 أثر الرتبية العاطفية:

والطمأنينة    - 1 النفيس،  باألمن  والشعور  النفسية،  املرتيب  حاجات  تلبية  عىل  العاطفية  الرتبية  تعمل 

 والتقدير، والشعور باالنتَمء والقبول. 

 

 
 (2) 

بقيمته    -2 املرتيب  العاطفية  الرتبية  احلياة  تشعر  بنفسه، وانطالقه نحو  ثقته  يعزز  ما  احلياة،  وأمهيته يف 

 بإجيابية وابداع. 

 جتعل الرتبية العاطفية املتزنة شخصية املرتيب أكثر اتزاناا وانضباطاا وتفاعالا وتعاوناا مع اآلخرين.   -3

 د. تسهم الرتبية العاطفية يف نمو اجلانب العقيّل، واجلسمّي، واألخالقّي، لدى الفر -4

 
 (. 6632) ( أخرجه البخاري برقم1) 

 ."إسناده صحيح"( وقال حمققو املسند: 16033) ( أخرجه أمحد يف مسنده برقم2) 

أمهية اإلشباع العاطفي للطفل، وأن ذلك يؤدي إىل سالمته من العلل  ملسو هيلع هللا ىلصأدرك النبي 

أطال السجود، فُسئل عن ذلك، فقال: ))ابني  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنفسية، فنجده ملا ركب احلسن عىل ظهره 

 .(1) ارحتلني، فكرهُت أن أعجله، حتى يقيض حاجته((
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 املراد بالرتبية اجلاملية بمفهومها العام:

يقصد بالرتبية الذوقية واجلَملية: تنمية التذوق اجلَميل احليس واملعنوي لدى الفرد املسلم، بحيث يشمل   

 مجال املعنى، والنفس، والروح، وما يستلزم ذلك من مجال األفكار، والقيم، واملبادئ.

ذلك إىل اجلَمل  فاجلَمل يف اإلسالم بمعناه الشامل ال يقترص عىل اجلَمل الظاهري فحسب، ولكنه يتعدى  

الباطني، فاإلسالم لفت األذهان والعقول والقلوب إىل اجلَمل احلقيقي، فليس معيار اجلَمل يف اإلسالم هباء  

الصورة، وحسن الطلعة، والتناسق بـني أعـضاء اجلسم، وليس منطلقه الرائحة الطيبة، تنبعث من صاحبها،  

 فحسب وإنَم هو مجال الروح والفعل والقول.

 

 

ماذا يمكنك أن تفعل يف حياتك العملية بعدما درسته عن الرتبية العاطفية يف اإلسالم، وأثرها عىل 

 ؟املرتيب

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

أطلق القرآن الصرب اجلميل، والصفح اجلميل، واهلجر اجلميل، والرساح اجلميل، وكلها 

صفات وأخالق وأفعال، وأمر اإلسالم بالتزين باللباس احلسن، والريح احلسن، وأمر بقراءة 

 .القرآن بالصوت احلسن، ما يدل عىل أن اجلَمل يدخل يف كل يشء
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 : اجلامل ينقسم إىل ظاهر وباطن

فاجلَمل الباطن هو املحبوب لذاته، وهو مجال العلم والعقل واجلود  "اجلَمل الباطن: يقول ابن القيم:    - 1

وموضع حمبته، كَم يف احلديث الصحيح:    والعفة والشجاعة، وهذا اجلَمل الباطن هو حمل نظر اهلل من عبده، 

باطن يزين  ، وهذا اجلَمل ال(1)   ((قلوبكم وأعَملكمإن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل  ))

الصورة الظاهرة، وإن مل تكن ذات مجال، فتكسوا صاحبها من اجلَمل واملهابة واحلالوة بحسب ما اكتست  

 .  (2)  "روحه من تلك الصفات..

القيم:    -2 وأما اجلَمل الظاهر: فزينة خص اهلل هبا بعض الصور عن    "اجلَمل الظاهر، يقول عنه ابن 

اُء﴾بعض، وهي من زيادة اخللق التي قال اهلل تعاىل فيها   ا ياشا ِزيُد يِف اخْلاْلِق ما [ قالوا: هو الصوت  1]فاطر:    ﴿يا

 .(3)  " هي مفطورة عىل استحسانهاحلسن، والصورة احلسنة، والقلوب كاملطبوعة عىل حمبته، كَم

 
 (. 2564) ( أخرجه مسلم برقم1) 

 (. 222 -221روضة املحبني ونزهة املشتاقني، البن ابن القيم )ص:( 2) 

 (. 222 -221القيم )ص:روضة املحبني ونزهة املشتاقني، البن ابن  ( 3) 
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 أمهية الرتبية اجلاملية:

الرتبية اجلَملية هلا أثر عظيم يف أنَمط سلوك اإلنسان االجتَمعي، بحيث يصبح رقيق الوجدان، مرهف احلس   .1

ما  واملشاعر، وقد جعل اإلسالم حب اجلَمل، وتذوقه، فطرة فطر اهلل الناس عليها، قال تعاىل:   رَّ ْن حا ﴿ُقْل ما

يِّبا  الطَّ جا لِِعبااِدِه وا تِي أاْخرا لِكا  ِزيناةا اهللَِّ الَّ ذا ِة كا ْوما اْلِقيااما ةا يا الِصا ْنياا خا نُوا يِف احْلايااِة الد  ْزِق ُقْل ِهيا لِلَِّذينا آما اِت ِمنا الرِّ

 ﴾ ْعلاُمونا ْوٍم يا اِت لِقا ُل اآْليا صِّ ااٌل ِحنيا  [. وقال معلالا خلق األنعام للناس:  32]األعراف:    ُنفا ا مجا ُكْم فِيها لا ﴿وا

ِحنيا تارْسا  ﴾  ُتِرحُيونا وا عن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناا ونعله  ملسو هيلع هللا ىلص    [. ويف احلديث ملا ُسئل 6]النحل:  ُحونا

 .(1) ((إن اهلل مجيل، حيب اجلَمل))قال:  حسنة، 

مكون من جسد وروح، ولكلٍّ غذاٌء ال بدَّ    -كَم هو معلوم    -أهنا تتعلق بالروح، وهتذيب املشاعر، واإلنسان   .2

برتبية جسم املسلم، وروحه، وأخالقه، وعقله، وعاطفته، ووجدانه، فلم ُّيتم جانب  منه، واإلسالم قد اعتنى  

 عىل حساب اآلخر. 

 
 (.91) ( أخرجه مسلم برقم1) 

 

دلِّل من القرآن الكريم عىل ما فيه لفٌت لنظر املؤمنني جلَمل الكون والتأمل فيه وفتح آفاق التفكري 

 .فيه

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وهلذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعتني بالرتبية الذوقية، ويراعي أحاسيس أصحابه ومشاعرهم غاية املراعاة لذوقه الكريم،  

جييء من  ". وكان ملسو هيلع هللا ىلص  ( 1)   (( رجلني، إال بإذهنَم ال جيلس بني  ))   : وينمي فيهم الذوقيات احلسنة، فنجده يقول ملسو هيلع هللا ىلص 

، ويسمع اليقظان  ، ال يوقظ نائَما ، وأهداه الصعب بن جثامة محاراا وحشياا، فرده عليه، فلَم  ( 2)   "الليل، فيسلم تسليَما

 . ، مراعاة ملشاعره، وهذا من ذوقه ملسو هيلع هللا ىلص ( 3)   (( إنا مل نرده عليك إال أنا حرم )) رأى ما يف وجهه قال:  

 ة اجلَملية الذوقية من سَمت هذا الدين العظيم، الذي جاء متمَما ملكارم األخالق والعادات. تعد الرتبي  .3

كان إذا لبس ظهر يف قمة  ملسو هيلع هللا ىلص    فقد اعتنى اإلسالم بجَمل الظاهر والباطن، ومن مجال الظاهر  أن النبي

، قد  (4)   (يف حلة محراء، ما رأيُت شيئاا أحسن منهملسو هيلع هللا ىلص    وقد رأيته):  - ريض اهلل عنه    -اجلَمل والبهاء، يقول الرباء  

﴾أشار اهلل إليه يف قوله:   ُحونا ِحنيا تارْسا ااٌل ِحنيا ُتِرحُيونا وا ا مجا ُكْم فِيها لا ما [ وقوله:  6]النحل:    ﴿وا رَّ ْن حا ﴿ُقْل ما

نْ زِ  نُوا يِف احْلايااِة الد  ْزِق ُقْل ِهيا لِلَِّذينا آما يِّبااِت ِمنا الرِّ الطَّ جا لِِعبااِدِه وا تِي أاْخرا لِكا  يناةا اهللَِّ الَّ ذا ِة كا ْوما اْلِقيااما ةا يا الِصا ياا خا

﴾ ْعلاُمونا ْوٍم يا اِت لِقا ُل اآْليا صِّ  [. 32]األعراف:  ُنفا

ينقسم قسمني: ظاهر وباطن: فاجلَمل الباطن: هو مجال العلم والعقل   اعلم أن اجلَمل"يقول ابن القيم: 

اجلَمل  عبده وموضع حمبته...، وهذا  من  اهلل  نظر  الباطن هو حمل  اجلَمل  والشجاعة، وهذا  والعفة  واجلود 

الباطن يزين الصورة الظاهرة، وإن مل تكن ذات مجال، فتكسوا صاحبها من اجلَمل واملهابة واحلالوة، بحسب  

إيَمنه، فمن رآه هابه، ومن  م املؤمن يعطى مهابة وحالوة بحسب  فإن  الصفات،  تلك  اكتست روحه من  ا 

.. وما يدل عىل أن اجلَمل الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب ال تنفك عن تعظيم صاحبه  .خالطه أحبه، 

 
 (. 4844) ( وحسنه األلباِن يف صحيح أيب داود برقم4844) ( أخرجه أبو داود برقم1) 

 (.2055) ( أخرجه مسلم برقم2) 

 (.1193) ( ومسلم برقم1825) ( أخرجه البخاري برقم3) 

 (.5848) ( أخرجه البخاري برقم4) 
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وهي من زيادة اخللق التي  وحمبته وامليل إليه، وأما اجلَمل الظاهر فزينة خص اهلل هبا بعض الصور عن بعض، 

فيها:   تعاىل  اهلل  اُء﴾  قال  ياشا ا  ما اخْلاْلِق  يِف  ِزيُد  احلسنة،  1]فاطر:  ﴿يا والصورة  احلسن،  الصوت  هو  قالوا:   ]

 .(1)  "والقلوب كاملطبوعة عىل حمبته، كَم هي مفطورة عىل استحسانه

النفس البرشية بطبعها ميالة إىل اإلحساس باجلَمل، وتذوقه، واالستمتاع بمشاهدته، وحبه، ولو ُتركت بدون   .4

 توجيه وتربية يف هذا اجلانب اجلَميل الذوقي لفهمت اجلَمل فهَما خاطئاا، وبالتايل ساء ترصفها، وتعاملها معه. 

اعتبار اجلَمل احلقيقي، وهو مجال الدين، وهلذا  أن املرأة تنكح ألربع، ولكنه حث عىل  ملسو هيلع هللا ىلص    وهلذا بنّي النبي

عن الرجل حيب أن  ملسو هيلع هللا ىلص    ، واعُترب اإلسالُم دينا اجلَمل، وملا ُسئل (2)((فاظفر بذات الدين، تربت يداك))قال:  

 .(3)  ((إن اهلل مجيل، حيب اجلَمل)) ة، قال: يكون ثوبه حسناا، ونعله حسن

 أثر الرتبية اجلاملية:

ُتكسب الرتبية الذوقية اجلَملية الفرد املسلم الذوق الرفيع، والسلوك احلسن، واملعاملة الراقية، التي    -1

ازهد يف الدنيا حيبك اهلل، وازهد  )) هبا ينال حمبة اهلل والناس مجيعاا، وقد جاء يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:  

 . (4) ((فيَم يف أيدي الناس حيبك الناس

بية اجلَملية إىل االرتقاء بالفرد املسلم وجتعله متزناا، يعيش بإنسانية، وأخالق عالية، ورمحة  تؤدي الرت  -2

بالناس أمجعني، وتقدير لشعورهم ونفسيتهم، وتبعده عن اهلمجية والبهيمية املوحشة، وتقيض عىل سلوكه  

ن النار، ويدخل  من أحب أن يزحزح ع ))العدواِن ضد اآلخرين، وقد جاء يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:  

 
 (. 222-221ص: ) ، البن ابن القيمهة املشتاقني( روضة املحبني ونز1) 

 (.1466) ( ومسلم برقم5090) ( أخرجه البخاري برقم2) 

 (.91) ( أخرجه مسلم برقم3) 

 (.4102) ( وصححه األلباِن يف صحيح ابن ماجه برقم4102) ( أخرجه ابن ماجه برقم4) 
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 .(1)  ((اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه

والقول    -3 احلسن،  الفعل  عىل  التي حتث  اإلسالم،  أخالق  املسلم  امتثال  إىل  اجلَملية  الرتبية  تؤدي 

ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناا﴾ احلسن، والظن احلسن، قال تعاىل:   تِي [ وقال:  83]البقرة:    ﴿وا ُقوُلوا الَّ ُقْل لِِعبااِدي يا ﴿وا

ْينا  ُغ با نْزا ْيطاانا يا ُن إِنَّ الشَّ ا ُمبِيناا﴾ِهيا أاْحسا ُدوًّ اِن عا ْنسا انا لإِْلِ ْيطاانا كا  [. 53]اإلرساء:  ُهْم إِنَّ الشَّ

فيها،    -4 بالتفكر  تعاىل  اهلل  أمره  التي  واملخلوقات  الكون،  املسلم أرسار مجال  يدرك  اجلَملية  بالرتبية 

لا ، قال تعاىل:  - سبحانه وتعاىل    - فيزداد بذلك إيَمنه ويقينه وإخباته هلل   ا  ﴿الَِّذي خا ا ما اٍت طِبااقا وا َما ْبعا سا قا سا

تانْيِ  رَّ كا ا  اْلبارصا اْرِجِع  ُثمَّ  ُفُطوٍر *  ِمْن  ى  تارا ْل  ا ها اْلبارصا اْرِجِع  فا اُوٍت  تافا ِمْن  مْحاِن  الرَّ ْلِق  ى يِف خا ْيكا    تارا إِلا ِلْب  نْقا يا

ْنياا ءا الد  َما نَّا السَّ يَّ ْد زا قا لا ِسرٌي * وا ُهوا حا اِسئاا وا ُ خا ابا    اْلبارصا ذا ُْم عا ا هلا أاْعتاْدنا يااطنِِي وا ا لِلشَّ ا ُرُجوما ْلنااها عا جا ابِيحا وا صا بِما

ِعرِي﴾  [. 5 -  3]امللك:  السَّ

فاإلنسان املسلم يتأثر بَم حييط به، وبتأمله يف مجال الكون وما فيه من تناسق ونظام وانسجام يدرك أن  

فهو   جليلة،  إهلية  حكمة  واملوجودات  املخلوقات  خلق  وُتتلئ  يف  ببصريته،  وحيس  بحسه،  ويبرص  يرى 

ا، فإذا به حياول أن يكون مجيالا يف مظهره وجوهره، ويف قوله وفعله؛ ألنه   مشاعره إعجاباا، فسعادة، فرسورا

أحس، فأعجب فسعد، فإذا أغفل عن التأمل حيرم نفسه متعة اإلعجاب باجلَمل الذي حوله، وحيرم نفسه  

 وهو ما تستهدفه الرتبية اجلَملية لإلنسان. من التأيس به، وصبغ حياته به، 

 
 (. 1844) ( أخرجه مسلم برقم1) 
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 مفهوم الرتبية الجتامعية: 

التعامل   عىل  قادراا  يكون  بحيث  املسلم،  الفرد  يكتسبها  التي  اإلسالمية  واملعارف  القيم  هي جمموعة 

السليم مع جمتمعه، والناس من حوله، ومارسة مهامه وأدواره االجتَمعية يف شمولية واتزان، والتعامل مع 

 (.1(ة اهلل تعاىل، وطلباا لرضوانهاملواقف االجتَمعية املختلفة حسب أحكام اإلسالم، وأخالقه وتعاليمه، طاع 

 
 الجتامعية:أمهية الرتبية 

والتي    -1 املسلم،  الفرد  فيها  يعيش  التي  االجتَمعية  بالبيئة  بارتباطها  االجتَمعية  الرتبية  أمهية  تكمن 

 
 هـ. 1429( ينظر: منهج الرتبية االجتَمعية يف ضوء القرآن الكريم، بلغيث الغانمي، ماجستري، جامعة أم القرى 1) 

تعرفَت عىل الرتبية اجلاملية يف اإلسالم وأثرها عىل املرتيب؛ من خالل ذلك اذكر ثالثة دروس عملية 

 .يمكن أن تعمل هبا يف حياتك

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

 

 .اذكر بإجياز دور البيئة املجتمعية يف توجيه األفراد نحو الصواب أو اخلطأ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 تشكل أهم العوامل املؤثرة يف تشكيل شخصيته اإلنسانية سلباا وإجياباا. 

ري، والتعاون عىل  فاملسلم بطبيعته اجتَمعي يعيش يف جمتمع يألفه، وَيدمه، ويتعاون مع افراده يف نرش اخل

بني أفراد املجتمع، يسودها املحبة واإلخاء واألخالق    الرب؛ إذ أساس العالقات االجتَمعية هو أن حيصل ألفة

أكنافاا، الذين    أكمل املؤمنني إيَمناا أحاسنهم أخالقاا، املوطئون))  :احلسنة، واملعاملة الراقية، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1) ((يألفون ويؤلفون، وال خري فيمن ال يألف، وال يؤلف

تزود الرتبية االجتَمعية الفرد بمعرفة األساليب احلسنة يف تعامله مع الناس، ومعرفة ما هلم عليه من    -2

ادئها من  واجبات، وما له عليهم من حقوق، وال يدرك ذلك إال من خالل الرتبية االجتَمعية التي تستقي مب

القرآن الكريم والسنة النبوية، فالقرآن والسنة مليئان باملفاهيم الرتبوية االجتَمعية، كحرمة التجسس والظن،  

ْغتا قال تعاىل:   الا يا ُسوا وا اسَّ الا جتا ا ِمنا الظَّنِّ إِنَّ باْعضا الظَّنِّ إِْثٌم وا ثرِيا نُوا اْجتانُِبوا كا ِذينا آما اا الَّ ا أاُّي  ُضُكْم  ْب باعْ ﴿يا

ا﴾   [. 13، 12]احلجرات:  باْعضا

حق املسلم عىل املسلم مخس:  ))  :، فقال ملسو هيلع هللا ىلصوقد بينت السنة النبوية حقوق املسلمني بعضهم عىل بعض

 .(2) ((رد السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس 

 أثر الرتبية االجتَمعية: 

االجتَمعي، حيث جتعل الفرد صاحلاا يف نفسه، مصلحاا لغريه، نافعاا ملجتمعه، حيب حتقيق الرتابط    - 1

ألخيه املسلم ما حيبه لنفسه، ويعرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، فيحب للناس اخلري، ويسعى 

 .  (3) (( ال يؤمن أحدكم، حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه))  : يف خدمتهم، ونفعهم، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص

 
 (. 1231) ( وحسنه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم605)  ( أخرجه الطرباِن يف املعجم الصغري برقم1) 

 (.2162) ( ومسلم برقم1240) ( أخرجه البخاري برقم2) 

 (.45) ( ومسلم برقم13) خاري برقم( أخرجه الب 3) 
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التعامل مع أفراد  ا  -2 لرتبية االجتَمعية تزود الفرد بمعرفة األساليب احلسنة، واآلداب الرشعية، يف 

املجتمع، وكيفية الترصف يف املواقف االجتَمعية املختلفة التي تعرض له يف حياته، فيألف ويؤلف، وقد قال  

 .(1) ((ري الناس أنفعهم للناساملؤمن يألف ويؤلف، وال خري فيمن ال يألف، وال يؤلف، وخ ))  :رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

ور، والعالقات العدوانية بني أفراد  حتقيق األمن االجتَمعي؛ وذلك من خالل إزالة اجلرائم، والرش  -3

 املجتمع املسلم.

ن وقع يف االنحراف والفساد واألخالق السيئة، وهذا بسبب البيئة     -4 هناك ِمن الشباب والفتيات ما

االجتَمعية السيئة، وذلك حث القرآن الكريم والسنة النبوية عىل مالزمة األصحاب والزمالء الصاحلني،  

عني باإليَمن إىل كل خري، املنرصفني  املطيعني لرهبم، امللتزمني بأوامر دينهم، احلريصني عىل مرضاة اهلل، املسار

وأهله،   للعصيان  املبغضني  اهلل،  يف  املعادين  اهلل،  يف  املوالني  وأهلها،  للسنة  املحبني  كل رش،  عن  بالتقوى 

يِشِّ اجلادين يف احلياة والعلم والعمل، قال تعاىل:   اْلعا اِة وا دا ُم بِاْلغا هبَّ ْدُعونا را ِذينا يا عا الَّ كا ما اْصرِبْ ناْفسا  ُيِريُدونا  ﴿وا

ن ذِ  ْلباُه عا ْلناا قا ْن أاْغفا الا ُتطِْع ما ْنياا وا نُْهْم ُتِريُد ِزيناةا احْلايااِة الد  ْينااكا عا ْعُد عا الا تا ُه  وا ْجها انا أاْمُرُه  وا كا اُه وا وا باعا ها اتَّ ا وا ْكِرنا

 [. 28. ]الكهف:ُفُرطاا﴾

 

 
 (. 426) ( وصححه األلباِن يف السلسلة الصحيحة برقم5787) ( أخرجه الطرباِن يف املعجم األوسط برقم1) 

رشادهم لسلوكيات عملية يمكنهم فعلها ساعد بعض الشباب الذين وقعوا يف بعض النحرافات بإ

 .ليبتعدوا عن النحراف

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ا يف جداول عام ييل  :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 أمهية الرتبية الروحية وأثرها.•

 أمهية الرتبية العقلية وأثرها.•

 أمهية الرتبية السلوكية وأثرها.•

 أمهية الرتبية اجلَملية وأثرها.•

 الرتبية االجتَمعية وأثرها.أمهية •
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 قارن بني اجلامل الظاهري واجلامل الباطني من خالل اجلدول التايل:: 1س

 اجلَمل الداخيل اجلَمل الظاهري 

  

 

 ضع رقم التعريف يف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من مصطلح القائمة األوىل:: 2س
 القائمة الثانية  القائمة األوىل

 ترسيخ وغرس اإليَمن يف نفوس النشء؛ وهتذيب غرائزهم.  (1) )  ( مقومات الرتبية  

األسس التي تقوم وتعتدل عليها الرتبية اإلسالمية، وُتبنى عليها   (2) )   ( الشخصية 

 مفاهيمها، وقضاياها. 

 تنمية التذوق احليس واملعنوي لدى الفرد املسلم.  (3) )   (  التخلية  

الشخص   (4) ( الرتبية اجلَملية )     كيان  يف  املوجودة  املتنوعة  والطباع  اخلصال  جمموع 

 باستمرار، والتي ُتيزه عن غريه وتنعكس عىل تفاعله مع البيئة. 

إبعاد طبع الفرد املسلم عن كل رذيلة، وعن كل مؤثرات الرش   (5) )  ( الرتبية الروحية  

 والسوء. 

 

 



(143( 

 

 
 

 

 : ( أمام اجلملة اخلطأ×اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )( أمام ضْع عالمة الصواب ) : 3س
 ( )   التواُزن يف كل شؤون احلياة هو القاعدة الفرعية يف الرتبية اإلسالمية.  (1)
 الغاية من الرتبية اإلسالمية، هي: حتقيق العبودية هلل تعاىل، واالستخالف الصحيح (2)

 ( )          يف األرض.  
 ( )    وحدة مرتابطة متزجة املكونات. خلق اهلل اإلنسان وجعله   (3)
 ( )    الرتبية العقلية رضورية للحفاظ عىل األفكار واملعتقدات.  (4)
 ( )     الشخصية املسلمة يكتمل بناؤها باملهنة والعلم فقط.  (5)
 ( )     الرتبية الروحية ال ترتكز عىل تنمية اإليَمن وتقويته.  (6)
 ( )  اليب احلسنة يف تعامله مع الناس. تزود الرتبية االجتَمعية الفرد بمعرفة األس (7)
 ال تقترص الرتبية العاطفية يف اإلسالم عىل فئة عمرية معينة، وإنَم تشمل مجيع   (8)

 ( )          الفئات العمرية. 
 ( )     الرتبية اجلَملية الذوقية من سَمت هذا الدين العظيم.  (9)

 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(: 4س

 )ب( )أ(

 بمكانة العقل، واحرتامه.  فتح القرآن للمسلمني اآلفاق  

 بالتأمل والتفكر يف آيات وآالء اهلل سبحانه وتعاىل.  بينت السنة النبوية  

 السعادة، والراحة، والطمأنينة يف احلياة. أشاد اإلسالم 

 امتثاله لتعاليم اإلسالم من عدمه. املعيار الذي ُيقاس به مدى  حُتقق الرتبية الروحية للمرتيب 

 حقوق املسلمني بعضهم عىل بعض.  سلوك الفرد ُيعد  
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 :اكتب موجزا خمترصا من ورقة واحدة عن مسألة واحدة فقط ما ييل؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك

 البناء القيادي للفرد املسلم. -

 .البناء الثقايف والفكري للفرد املسلم -
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم تزكية النفس. -

 يقدر أمهية تزكية النفس. -

 يعتني بتزكية النفس وهتذيبها. -

 يناقش أثر القرآن يف تزكية النفس. --

 يطبق وسائل التزكية والرتبية للنفس. -

 حياسب نفسه وجياهدها عىل الطاعة. -

 

 خمرجات التعلم
 

 املوضوع األول: مفهوم وأمهية تزكية النفس:

 أوال: مفهوم تزكية النفس.

 ثانيا: أمهية تزكية النفس.

 املوضوع الثاين: أثر قراءة القرآن يف تزكية النفس.

 املوضوع الثالث: وسائل التزكية والرتبية للنفس:

)التوحيد، الصالة، الصدقة، ترك املعايص 

 الدعاء(واملحرمات، حماسبة النفس، 

 املوضوع الرابع: جماهدة النفس وحماسبتها:

 أوالا: املراد بمجاهدة النفس.

 ثانياا: املراد بمحاسبة النفس.

 ثالثا: أقسام حماسبة النفس.

 رابعا: دواعي جماهدة النفس وحماسبتها.

 خامسا: ثمرة املجاهدة واملحاسبة.

 سادسا: طرق ووسائل جماهدة النفس.

 

 الوحدةمفردات 

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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اِهُدوا يِف اهللِ قال اهلل تعاىل:    جا ٍج وا را يِن ِمْن حا ْيُكْم يِف الدِّ لا لا عا عا ا جا ما اِدِه ُهوا اْجتابااُكْم وا قَّ ِجها :    حا ]احْلاجِّ

، وقيل: هو إشارٌة إىل امتثال مجيع ما أمر اهلل به، واالنتهاء عن كل  "[. قال اإلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل:  78

وها عن اهلوى، وجاهدوا الشيطان يف رّد وسوسته،  ما هنى اهلل عنه؛ أي: جاهدوا أنفسكم يف طاعة اهلل، وردّ 

إِنَّ  . وقال اهلل تعاىل:  "والظلمة يف رد ظلمهم، والكافرين يف رّد كفرهم ناا وا نَُّهْم ُسُبلا ناْهِديا ُدوا فِيناا لا اها ِذينا جا الَّ وا

املُْْحِسننِيا  ملااعا  بوِت:    اهللا  نْكا القيم:  69]العا ابن  قال  الناس هداية  "[.  فأكمل  باجلهاد،  اهلداية  علَّق سبحانه 

ا. وأفرض اجلهاد جهاد النفس، وجهاد اهلوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا، فمن جاهد   أعظمهم جهادا

امل رضاه  ُسُبلا  اهلل  هداه  اهلل  يف  األربعة  اجلنةهذه  إىل  النبِّي  (1)   "وصلة  وقال  الصحيح:  .  احلديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 

 . (2) ((املجاهد من جاهد نفسه يف اهلل عز وجل))

إنقاذ  فالتزكية عىل  عن   النفس تعمل  بعيدا  التقوى،  وفالح  النجاة  بر  إىل  هبا  والوصول  الفجور  من 

جماهدة   يتطلب  ما  وهو  الوحي،  عن  واإلعراض  اهلوى  اتباع  عن  املتأتيني  والضالل  النفس االنحراف 

 وحماسبتها حتى تصل للتزكية. 

 

 درستا يف الوحدة السابقة أن للرتبية السلوكية مرحلتني. 

 يف رأيك: هل يمكن أن تكون الرتبية بالتخلية مصحوبة بالتحلية والتزكية؟ وملاذا؟ 

 ........................................................................................................

............................................. ..... ...................................................... 
  

 
 . (59( الفوائد )ص 1)

حه األلباِن  يف ٢٤٦٨٥( أخرجه أمحد برقم )2)  .(٥٤٩) ((الصحيحة))(، وصحَّ
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هي تطهري النفس، وتنقيتها من الصفات املذمومة، والقبيحة، والسعي عىل تكميلها وجتميلها باألعَمل 

 .(1)  الصاحلة، وتعظيم اهلل تعاىل، وتنميتها باإليَمن

ْد  وعد القرآن الكريم الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة مرهوناا بتزكية النفس وهتذيبها، قال تعاىل:   ﴿قا

ا﴾ اها ْن داسَّ ابا ما ْد خا قا ا * وا اها كَّ ْن زا ى لِناْفِسِه  [ وقال تعاىل:  10،  9]الشمس:    أاْفلاحا ما كَّ تازا إِنََّما يا ى فا كَّ زا ْن تا ما ﴿وا

إىِلا اهللَِّ املْاِصريُ  ْيِهْم  [ وقال:  18]فاطر:    ﴾وا لا ْتُلو عا ُسوالا ِمْن أاْنُفِسِهْم يا ثا فِيِهْم را ىلا املُْْؤِمننِيا إِْذ باعا نَّ اهللَُّ عا ْد ما قا ﴿لا

يِهْم﴾ كِّ ُيزا اتِِه وا  [. 164]آل عمران:  آيا

 

 
 

 
 ( خمترص الدروس يف تزكية النفوس، طه حسني بافضل، األلوكة. 1) 

 جاءت التزكية يف االستعَمل القرآِن عىل ثالثة وجوه:

 خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبااألول: اإلصالح: ومنه قوله تعاىل: 

 [ أي: تصلحهم هبا.١٠٣]التوبة:

 [ أي: فال ُتدحوها.٣٢]النجم: فال تزكوا أنفسكمالثاِن: الثناء واملدح: ومنه قوله تعاىل: 

[  أي: طهرها ٩:]الشمس قد أفلح من زكاهاالثالث: الطهارة والنقاء: ومنه قوله تعاىل: 

 .من الذنوب واملعايص
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أن اإلسالم اعتنى بتزكية النفوس عناية فائقة، وجعل من مهمة الرسل واألنبياء الرئيسة، التي ُبعثوا  -1

نَّ اهللَُّ  من أجلها هي تزكية النفوس، وهتذيبها، وتطهريها من أدران الرشك، واملعايص، قال اهلل تعاىل:   ْد ما قا ﴿لا

ُسوالا مِ  ثا فِيِهْم را ىلا املُْْؤِمننِيا إِْذ باعا يِهْم﴾ عا كِّ ُيزا اتِِه وا ْيِهْم آيا لا ْتُلو عا ﴿ُهوا [ وقال:  164]آل عمران:    ْن أاْنُفِسِهْم يا

يِهْم﴾  كِّ ُيزا اتِِه وا ْيِهْم آيا لا ْتُلو عا ُسوالا ِمنُْهْم يا يِّنيا را ثا يِف اأْلُمِّ ِذي باعا  [. 2]اجلمعة: الَّ

ْن  :  أهنا سبب لفالح الفرد املسلم يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل  -2 ابا ما ْد خا قا ا * وا اها كَّ ْن زا ْد أاْفلاحا ما ﴿قا

ا﴾ اها  [.10،  9]الشمس:  داسَّ

ر القلب، فيكون قابالا للخري واهلداية، والعلم، والعمل به، واإلخالص، وتزيل عنه    -3 أن التزكية ُتطهِّ

عىل ربه بقلب    ما حيجبه من قواطع وموانع وآفات، كالتكرب والُعجب، وغريها من اآلفات، فيقبل املسلم

ِليٍم﴾سليم،  ْلٍب سا ْن أاتاى اهللَّا بِقا نُونا * إاِلَّ ما الا با اٌل وا ُع ما نْفا ْوما الا يا  [. 89، 88]الشعراء:   ﴿يا

أن النفس من أشد أعداء اإلنسان؛ ألهنا تدعوه إىل الطغيان، وإيثار احلياة الدنيا، وإذا أغفل املسلم تزكيتها    - 3

اللهم آت نفيس تقواها،  ))   : كة؛ وهلذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ باهلل من رشها كثرياا، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص وتربيتها، قادته إىل اهلل 

 . ( 2)   (( أعوذ بك من رش نفيس ))   : ، وكان يقول ملسو هيلع هللا ىلص ( 1)   (( وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها 

 
  

 
 (. 2722) ( أخرجه مسلم برقم1) 

 (. 3392)  ( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم3392) ( والرتمذي برقم5067) ( أخرجه أبو داود برقم2) 

 

تقسيم النفس النفس اإلنسانية نفس واحدة؛ ولكن أحواهلا قد ختتلف، وبناء عىل ذلك جرى 

 .ألنواع تبعا ألحواهلا؛ اذكر ثالثة أنواع للنفس اإلنسانية كَم بينها القرآن الكريم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



 (150( 

 

 

 

 

للقرآن الكريم دوٌر كبرٌي يف تزكية النفس، وتطهريها من الرذائل العقدية، كالرشك والشك والنفاق،  -1

وغري ذلك، وختليصها من مساوئ األخالق، كاجلبن والبخل واحلقد واحلسد والظلم والكذب، وغريها،  

 تعاىل بقراءة القرآن  وجتميلها أيضاا بمكارم األخالق وحماسن الصفات والفضائل احلميدة؛ ولذلك أمر اهلل

الكريم، وتدبره، وتالوته، وترتيله، ملا يف ذلك من أثر يف جالء القلوب، وصفاء النفوس، وسعادهتا، فقال:  

 ﴾ ْرتِيالا ِل اْلُقْرآنا تا تِّ را ٌك  [ وذكر احلكمة من نزوله، فقال:  4]املزمل:    ﴿وا ْيكا ُمباارا ْلنااُه إِلا اتِِه  ﴿ِكتااٌب أاْنزا ُروا آيا بَّ لِيادَّ

را ُأوُلو اأْلاْلبااِب﴾ كَّ لِياتاذا ةا  [ وامتدح التالني له، فقال:  29]ص:    وا الا اُموا الصَّ أاقا ْتُلونا ِكتاابا اهللَِّ وا ِذينا يا ﴿إِنَّ الَّ

﴾ ُبورا ْن تا ةا لا ارا ْرُجونا جِتا نِياةا يا الا عا ا وا ْقنااُهْم رِسًّ زا ُقوا ِمَّا را أاْنفا  [29]فاطر:  وا

اعترب القرآن الكريم الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة مرهون بتزكية النفس، وتطهريها من القبائح    -2

ا﴾والرذائل؛ فقال تعاىل:   اها ْن داسَّ ابا ما ْد خا قا ا * وا اها كَّ ْن زا ْد أاْفلاحا ما [ ما يدعو املسلم  10،  9]الشمس:    ﴿قا

 ح، وهو الفوز باملطلوب، والنجاة من املرهوب.للسعي لتزكية نفسه، وتطهريها؛ ليحصل عىل الفال

تالوة القرآن حيصل هبا طمأنينة القلب، وراحة النفس، وسكينتها وتوازهنا؛ وهلذا جاء يف احلديث:    -3

السكينة،  )) بينهم، إال نزلت عليهم  يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه  وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل، 

 .(1)  ((املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عندهوغشيتهم الرمحة، وحفتهم 

ا قراءة القرآن تورث اخلشوع والبكاء من خشية اهلل، قال تعاىل:    -4 ْبِلِه إِذا ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما ِمْن قا ﴿إِنَّ الَّ

انا وا  ناا إِْن كا بِّ انا را ُقوُلونا ُسْبحا يا ا * وا دا اِن ُسجَّ ونا لأِْلاْذقا ِر  ْيِهْم َيا لا ْبُكونا  ُيْتىلا عا اِن يا ونا لأِْلاْذقا ر 
ِ
َيا ناا ملااْفُعوالا * وا بِّ ْعُد را

ا﴾ ِزيُدُهْم ُخُشوعا يا  [.109  -  107]اإلرساء:  وا

 
 (. 2699) ( أخرجه مسلم برقم1) 
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من خالل ما درستاه؛ اذكر يف أربع عبارات موجزة بعناية وشمول؛ أثر قراءة القرآن عىل تزكية 

 .النفس
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 .لتزكية نفسكبني كيف يمكن لك أن توظف قراءة القرآن الكريم يف حياتك 
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 (152( 

 

 

 

 

سلوكية وعملية، والقسَمن يكمالن   ووسائل معرفية،  وسائل  قسمني:  إىل وسائل تزكية النفس تنقسم

 بعضهَم بعضا، وال ينفكان عن بعضهَم. 

 السلوكية والعملية، وهي كَم ييل:وإليك بعض الوسائل 

فهو يزكي النفس، ويطهرها من أدران الرشك ولوثة اإلحلاد، وقد سَمه اهلل تعاىل زكاة يف  التوحيد:    -1

﴾قوله:   افُِرونا كا ُهْم  ِة  بِاآلِخرا ُهْم  وا اةا  كا الزَّ ُيْؤُتونا  ال  ِذينا  الَّ  * ِكنيا  لِْلُمرْشِ ْيٌل  وا وهذا  7  - 6]فصلت:    ﴿وا  ]

اةا﴾، حيث قال يف قوله تعاىل:  -ريض اهلل عنه    -مأثور عن البحر ابن عباس  التفسري   كا ُيْؤُتونا الزَّ : ال  ﴿ال 

قال أكثر املفرسين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد،  ". ويقول ابن القيم: (1) "يشهدون أن ال إله إال اهلل 

القلب،   به يزكو  الذي  إله إال اهلل، واإليَمن  القلب؛  شهادة أن ال  فإنه يتضمن نفي إهلية ما سوى احلق من 

وذلك طهارته، وإثبات إهليته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونَمء... إىل أن قال: فأصل ما تزكو به القلوب  

 .  (2)  "واألرواح هو التوحيد

ْد   فهي من أعظم ما تزكو به النفوس؛ ولذلك قرن اهلل تعاىل بينها وبني التزكية يف قوله:الصالة:   -2 ﴿قا

﴾ ىلَّ ِه فاصا بِّ را اْسما را كا ذا ى * وا كَّ تازا ْن  تطهري الصالة للنفوس  ملسو هيلع هللا ىلص    [ وقد شّبه النبي15  -14]األعىل:    أاْفلاحا ما

ا بباب أحدكم، يغتسل منه  ))مرفوعاا:    -ريض اهلل عنه    -بتطهري املاء لألبدان، فعن أيب هريرة   أرأيتم لو أنَّ هنرا

اٍت، هل يبقى   نِِه يشء؟كلَّ يوم مخس مرَّ را ات  ))قالوا: ال يبقى من درنه يشء، قال:    ((من دا لاوا ثل الصَّ لِكا ما فاذا

 
 (.430/ 21) ( تفسري الطربي1) 

 (. 49/ 1) ، البن ابن القيمان من مصائد الشيطان( إغاثة اللهف2) 
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 .(1)  ((اخلمس يمحو اهلل هبنَّ اخلطايا

يِهْم هِباا﴾ قال تعاىل:    الصدقة:  -3 كِّ ُتزا ُرُهْم وا ةا ُتطاهِّ قا دا ْم صا
اهِلِ أاْموا [ قال الشيخ  103]التوبة:    ﴿ُخْذ ِمْن 

وفيها: أن العبد ال يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى َيرج زكاة ماله، وأنه ال يكفرها يشء سوى  "السعدي:  

 . (2)  "أدائها؛ ألن الزكاة والتطهري متوقف عىل إخراجها

ا﴾قال تعاىل:  ترك املعايص واملحرمات:    - 4 اها كَّ ْن زا ْد أاْفلاحا ما ى نفسه بفعل  [ أي: زكّ 9]الشمس:    ﴿قا

ا﴾  الطاعات، ثم قال:   اها ْن داسَّ ابا ما ْد خا قا رِسا من دساها بالفجور واملعايص، يقول  10]الشمس:  ﴿وا [ أي: خا

فكذلك النفس واألعَمل ال تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، وال يكون الرجل  ":  -رمحه اهلل    - شيخ اإلسالم  

 .  (3) "دسيها متزكياا إال مع ترك الرش، فإنه يدنس النفس وي

وأيضاا فإن زكاهتا وطهارهتا موقوف عىل حماسبتها، فال تزكو وال  "يقول ابن القيم:  حماسبة النفس:    -5

فبمحاسبتها ياطَِّلُع عىل عيوهبا ونقائصها؛ فيمكنه السعي  "إىل أن قال:    "تطهر وال تصلح ألبتة إال بمحاسبتها

 . (4) "يف إصالحها 

جأ إىل اهلل تعاىل بالدعاء والتَّضع ليصلح له نفسه ويزكيها؛ ولذلك كان  فعىل العبد أن يل  الدعاء:  - 6

اها، أنت ولِي ها وموالها))  :ملسو هيلع هللا ىلص من دعاء نبينا  ا أنت خري من زكَّ ها كِّ ا، وزا اها  .  (6) (5) ((اللَّهمَّ آِت نفيس تقوا

 
 (.667) ( أخرجه مسلم برقم1) 

 (. 350ص: ) ( تفسري السعدي2) 

 (. 62ص: ) ( الزهد والورع والعبادة، البن تيمية3) 

 (. 477/ 2البن ابن القيم )( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، 4) 

 (. 2722) ( أخرجه مسلم برقم5) 

 ( ينظر: تزكية النفس أمهيتها ووسائلها، عمر محرون اجلزائري، موقع رسالة اإلسالم.6) 
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 .اذكر وسليتنْي أخرينْي غري ما ورد بالدرس؛ يمكنك هبَم تزكية نفسك.
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بنيِّ كيف يمكن لك أن توظفهام يف حياتك اخرت وسيلتنْي من وسائل التزكية مما ورد بالدرس؛ ثم 

 .لتزكية نفسك
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هو إلزام النفس بالقيام بأوامر اهلل تعاىل، وااللتزام هبا، واالجتناب عن ما هنى اهلل عنه، واالبتعاد عنه،  

 . (1)  وخمالفة اهلوى؛ بمنع النفس عن املعايص، والشبهات، واإلكثار من الشهوات املباحة لتتوفر هلا يف اآلخرة 

 
 (2) 

هو أن يقف اإلنسان مع نفسه، ويراجع ما صدر منه من أعَمل وأفعال وأقوال، وحياسب نفسه عليها.  

ويؤدي ما عليه؛ ألنه  وهي التمييز بني ما له وعليه، فيستصحب ما له،  "قال ابن القيم يف معنى املحاسبة:  

 
 (. 3305/ 8( ونَّضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم )638انظر: التعاريف، املناوي )ص: ( 1) 

 لقائل. ( بدون نسبة189/ 3) ( البيتان يف جماِن األدب يف حدائق العرب، رزق اهلل شيخو،2) 

تعترب املجاهدة أقوى سالح لإلنسان جياهد هبا أعداءه، وعىل رأسهم أربعة أعداء، جيب 

الوقوف أمامهم، وجماهدهتم بكل وسيلة، وهم إبليس، والدنيا، والنفس األمارة بالسوء، 

 واهلوى، وكَم قال الشاعر:

 دة شقويت وعنائيـــ*** إال لش إِن بليت بأربع مل َيلقوا

 (2)يس واهلوى *** كيف اخلالص وكلهم أعدائيا ونفــإبليس والدني
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 .  (1)  "مسافر سفر من ال يعود 

أن "وقد قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه:   قبل  أنفسكم  أن حُتاسبوا، وزنوا  قبل  أنفسكم  حاسبوا 

األكرب   للعرض  وتزينوا  اليوم،  أنفسكم  حتاسبوا  أن  ا  غدا احلساب  يف  عليكم  أهون  فإنه  ِئٍذ  ُتوزنوا،  ْوما ﴿يا

ْفا  ُضونا الا ختا افِياٌة﴾ُتْعرا  . (2) (([18]احلاقة:  ى ِمنُْكْم خا

اهلل:   رمحه  مهران  بن  ميمون  حماسبة  "وقال  من  أشد  نفسه  حياسب  حتى  املتقني  من  الرجل  يكون  ال 

 .(3)  "رشيكه، حتى يعلم من أين مطعمه؟ ومن أين مرشبه؟ ومن أين ملبسه؟ أِمن حالل ذلك أم حرام؟

حماسبة النفس قبل العمل، بأن يقف العبد عند أول مهه وإرادته للعمل، وال يبادر بالعمل    القسم األول:

- رمحه اهلل    - حتى يتبني له أن هذا العمل يريض اهلل تعاىل، فيعمله، أو يسخط اهلل تعاىل، فيرتكه، قال احلسن  

ا وقف عند مهه، فإن كان هللَّ أمىض، وإال كف":   . (4)  "رحم اهللَّ عبدا

 حماسبة النفس بعد العمل، بثالثة أمور:   القسم الثاين:

حماسبة النفس عىل طاعة قرصت فيها يف حق اهلل تعاىل، فلم تكن عىل الوجه الذي ينبغي، ابتداء    -1

ر فيها نقصاا أو عدم إخالص هلل تعاىل، أو مل تكن عىل السنة تداركه، إما بقضاء أو إصالح،   بالفرائض، فإن تذكَّ

ا عىل املناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئاا تداركه بالتوبة واالستغفار، واحلسنات املاحية، ثم  ثمَّ حياسبه

ْكر، واإلقبال عىل اهلل، ثمَّ حياسبها بَم تكلم   حياسب نفسه عىل الغفلة، فإن كان قد غفل عَم ُخِلق له تداركه بالذِّ

أذناه:   أو سمعته  يداه،  بطشته  أو  إليه رجاله،  أو مشت  فعلتيه؟ وعىل أي وجه  به،  أردِت هبذا؟ وملن  ماذا 

 
 (.187/ 1مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن ابن القيم ) (1) 

 (. 306الزهد، عبد اهلل بن املبارك برقم ) (2) 

 (.89/ 4) ( حلية األولياء، أبو نعيم3) 

 (. 94الذريعة اىل مكارم الرشيعة، أبو القاسم األصفهاِن )ص:  (4) 
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 .(1)  فعلتيه؟

 حماسبة النفس عىل كل عمل كان تركه خرياا من فعله.   -2

حماسبة النفس عىل أمر مباح أو معتاد مل فعله؟ وهل أراد به اهلل والدار اآلخرة؟ فيكون رابحاا، أو    -3

 به.  أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخرس ذلك الربح، ويفوته الظفر

 
 

النفس جمبولة عىل  "أن النفس جمبولة عىل حب اهلوى، والشهوات، وامللذات، يقول ابن اجلوزي:    - 1

إن العبد ال يزال بخري ما كان له  "احلسن:  ، وقال  (2)   "حب اهلوى...، فافتقرت لذلك إىل املجاهدة واملخالفة

 .(3)  "واعظ من نفسه وكانت املحاسبة من مهه

 
 (.141  -140(، وإغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، البن القيم )ص:  356ينظر: أدب الدنيا والدين، املاوردي )ص:  (  1) 

 (. 36ص: )  ( ذم اهلوى، ابن اجلوزي2) 

 (. 146/ 2) ( حلية األولياء، أليب نعيم3) 

 

 .ارضب مثاال عىل كل صورة من صور حماسبة النفس عىل عملها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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بالسوء، قال تعاىل:    -2 آمرة  ﴾أهنا  يبِّ ِحما را را ا  ما إاِلَّ   
ِ
وء بِالس  ٌة  ارا امَّ النَّْفسا ألا [ وقال  53]يوسف:    ﴿إِنَّ 

؛ وهلذا قيل:  (1)  "سبة من الرشيك لرشيكهال يكون العبد تقياا حتى يكون لنفسه أشد حما "ميمون بن مهران:  

 .(2)   "النفس كالرشيك اخلوان، إن مل حتاسبه ذهب بَملك

 أهنا ُتيل إىل التقصري والراحة والدعة واخلمول والكسل، والتفريط يف حق اهلل وحق غريه.  -3

تعويدها عىل  وألن النفس البرشية حسب ما اعتادت عليه، خرياا ورشاا، فتحتاج جماهدة وحماسبة، و  -4

، وكان عبد  (3)  "العلم بالتعلم، واحللم بالتحلم، ومن يتحرَّ اخلري ُيْعطاُه، ومن يتَّق الرش يوقه "اخلري، وكَم قيل:  

دوهم "اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه يقول:   .  (4)  "اخلري، فإنَم اخلري عادة - أي األبناء-وعوَّ

جماهدة العدو بَم فيها النفس سبب لتوفيق اهلل تعاىل للعبد، وهدايته للطريق املستقيم، ومعية اهلل تعاىل ملن   -1

﴾أحسن ذلك، قال سبحانه:   إِنَّ اهللَّا ملااعا املُْْحِسننِيا ناا وا نَُّهْم ُسُبلا ناْهِديا ُدوا فِيناا لا اها ِذينا جا الَّ  [.69]العنكبوت:    ﴿وا

املؤمن قوام عىل نفسه،  "تخفيف احلساب يوم القيامة وشدته، قال احلسن البرصي:  حماسبة النفس سبب ل -2

حياسب نفسه هلل، وإنَم خف احلساب يوم القيامة عىل قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإنَم شق احلساب يوم  

إىل بعض    -  ريض اهلل عنه  -. وكتب عمر بن اخلطاب  (5)   "القيامة عىل قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبة

 قبل حساب الشدة  "عَمله:  
ِ
ك يف الرخاء قبل حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه يف الرخاء حاِسْب نفسا

 
 (. 89/ 4) ياء، أليب نعيم( حلية األول1) 

 (.133/ 1) ( إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، البن القيم2) 

 (. 20/ 3)  ( البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي3) 

 (.9155) ( املعجم الكبري، الطرباِن، برقم4) 

 (.157/ 2) ( حلية األولياء، أليب نعيم5) 
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 . (1)  "عاد أمره إىل الرضا والغبطة، ومن أهلْتُه حياُته وشغلته أهواؤه عاد أمره إىل الندامة واحلرسة

رىض اهلل    -شكر هلل تعاىل؛ فعن عائشة  جماهدة النفس سبب للقرب من اهلل تعاىل، والوصول إىل مرتبة ال -3

إذا صىل قام حتى تفطَّر رجاله، قالت عائشة: يا رسول اهلل، أتصنع هذا  ملسو هيلع هللا ىلص   كان رسول اهلل"قالت:   -عنها 

 . (2)  ((يا عائشة أفال أكون عبداا شكوراا ))وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 

من أعظم ثَمر جماهدة النفس بالطاعة، وهنيها عن اهلوى، واخلوف من اهلل تعاىل: هو احلصول عىل رضوان   -4

ى﴾ اهلل، ودخول اجلنة، قال اهلل تعاىل:   إِنَّ اجْلانَّةا ِهيا املْاْأوا ى * فا ِن اهْلاوا اى النَّْفسا عا هنا ِه وا بِّ اما را قا افا ما ْن خا ا ما أامَّ   ﴿وا

يف اجلنة؛ فعن ربيعة بن    - عليه الصالة والسالم    - هي كذلك سبب ملرافقة النبي  [ و 41،  40]النازعات:  

، فقلت:  سلفأتيته بوضوئه وحاجته، فقال يل: ملسو هيلع هللا ىلص  كنُت مع النبي)قال:   - رىض اهلل عنه   - كعب األسلمي 

 . (3)  (السجود فأعني عىل نفسك بكثرة  قلُت: هو ذاك، قال: أو غري ذلك؟  اسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: 

 

 
 (.134/ 1) الشيطان، البن القيم( إغاثة اللهفان يف مصايد 1) 

 (. 2820) ( أخرجه مسلم برقم2) 

 (.489) ( أخرجه مسلم برقم3) 

 

من خالل ما درستاه؛ اذكر يف أربع عبارات موجزة بعناية وشمول؛ ثمرات املجاهدة واملحاسبة 

 .للنفس

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اخلري   -1 أهل  مع  والصرب  نفسه،  عيوب  عىل  ويطلعونه  أنفسهم،  حياسبون  الذين  األخيار  صحبة 

ِذينا  والفضل، واجللوس يف حلق الذكر والعلم، وترك صحبة من عداهم، قال تعاىل:  عا الَّ كا ما اْصرِبْ ناْفسا ﴿وا

الا  ُه وا ْجها يِشِّ ُيِريُدونا وا اْلعا اِة وا دا ُْم بِاْلغا هبَّ ْدُعونا را ْلناا    يا ْن أاْغفا الا ُتطِْع ما ْنياا وا نُْهْم ُتِريُد ِزيناةا احْلايااِة الد  ْينااكا عا ْعُد عا تا

انا أاْمُرُه ُفُرطاا﴾ كا اُه وا وا باعا ها اتَّ ْن ِذْكِرناا وا ْلباُه عا  [. 28]الكهف:  قا

يف هواها    فاْطُمها عن املألوفات، والشهوات، والنفس إذا فطمها صاحبها ُفطمت، وإال اسرتسلت  -2

 وملذاهتا وشهواهتا، كَم قال الشاعر:    

طِم نْفا ضاِع وإْن تاْفطِْمُه يا ىل *** ُحبِّ الرَّ بَّ عا ملُه شا  . (1)  والنّفُس ّكالطِفِل إْن هتا

إليه  -3 االستعاذة باهلل من الشهوات واألهواء، واخلوف منه، واستشعار مراقبته سبحانه؛ وااللتجاء 

يبِّ  عند ما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها، فقال:    -عليه السالم    - بالدعاء، كَم فعل يوسف   ُه را اذا اهللَِّ إِنَّ عا ﴿ما

الظَّاملُِونا  ُيْفِلُح  ُه الا  إِنَّ ايا  ْثوا ما نا  نُْه  أاْحسا فا عا لِنارْصِ لِكا  ذا ِه كا بِّ را انا  ُبْرها أاى  را أاْن  ْوالا  لا هِباا  مَّ  ها بِِه وا ْت  َّ ْد مها قا لا وا  * 

﴾ ا املُْْخلاِصنيا ُه ِمْن ِعبااِدنا اءا إِنَّ ْحشا اْلفا وءا وا  [.  24، 23]يوسف:  الس 

ذلك: قول أنس بن مالك  النظر يف أخبار أهل املحاسبة واملراقبة من سلفنا الصالح، وما جاء يف  -4

: عمر بن  -وبيني وبينه جدار    - دخل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حائطاا فسمعته يقول  "ريض اهلل عنه:  

 .(2)  "اخلطاب أمري املؤمنني بخ! واهلل لتتقنيَّ اهلل يا ابن اخلطاب، أو ليعذبنّك

رتقى الصفا، فأخذ بلسانه، فقال:  إنه ا "وكان ابن مسعود ريض اهلل عنه يعاتب لسانه وحياسبه، ويقول:  

ا تغنم، واسكت عن رشٍّ تسلم، من قبل أن تندم، ثم قال: سمعُت رسول اهلل يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص    يا لسان، قل خريا

 
 (. 238ديوان البوصريي )ص:  ( 1) 

 (. 376( خمترص منهاج القاصدين، البن قدامة املقديس )ص:  2) 
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 . (1)  ((أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه))

ق بأرض قيمتها مائة ألف درهم  . (2) وروي أن عمر بن اخلطاب فاتته صالة العرص مع مجاعة، فتصدَّ

زي قال:  وعن  أسلم  ما لوجهك  "د بن  فقيل:  يتهلل،  دخل عىل أيب دجانة وهو مريض، وكان وجهه 

يتهلل؟ فقال: ما من عميل يشء أوثق عندي من اثنتني: أما إحدامها: فكنُت ال أتكلم فيَم ال يعنيني، وأما  

 .(3)  "األخرى: فكان قلبي للمسلمني سليَما 

املوتى الذين ال يستطيعون حماسبة أنفسهم، أو تدارك ما فاهتم، وأخذ  زيارة القبور والتأمل يف أحوال  - 5

االعتبار أن الفرصة واحدة ال تتكرر، فإذا جاءت السكرة فال رجعة وال عودة، وخماطبة النفس، وتذكريها  

 باملوت. 

 
 (4) 

 
 (. 107/ 4( وأبو نعيم يف حلية األولياء )10446أخرجه الطرباِن برقم )( 1) 

 (. 107/ 4( وأبو نعيم يف حلية األولياء )10446أخرجه الطرباِن يف املعجم الكبري برقم )( 2) 

 (.184/ 1) ( صفة الصفوة، البن اجلوزي3) 

 (. 222ص: ) ( ديوان أيب العتاهية4) 

 قال أبو العتاهية:

حيُل *** وأاظلّ   يُل ـــــِك اخلاْطُب اجلالِ ــا يا نافُس قاد أاِزف الرَّ

بي ي تأاهَّ لعاب بك األمُل الطويُل ــفا  ا نافُس ال *** يا

تان  نزٍل *** يانسى اخلليلا فيه اخلليُل ــــــزلِنَّ بمــفلا

 (4)ـ *** ـه ِمن الثَّرى ثقٌل ثاقيُل ـليِك فيــولاريكبنَّ ع
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وتنسيه حماسبة  -6 الغفلة،  اإلنسان يف  تغمر  فإهنا   ،
ِ
السوء والفسِق وجلساء  اللَّهو  االبتِعاُد عن جمالس 

ُأ هِباا فاالا تاقْ نفسه، قال اهلل تعاىل:   ُيْستاْهزا ُر هِباا وا اِت اهللَِّ ُيْكفا ِمْعُتْم آيا ا سا ْيُكْم يِف اْلِكتااِب أاْن إِذا لا لا عا ْد نازَّ قا ُعُدوا  ﴿وا

هُ  عا ْثُلُهْم﴾  ما ا مِّ ِه إِنَُّكْم إِذا رْيِ ِديٍث غا ُوُضوا يِف حا تَّى َيا مثاُل  )):  -عليه الصالة والسالم    -[ وقال  140]النساء:  ْم حا

 كحامِل املسِك ونافِخ الكرِي، فحامُل املسِك إما أن تبتاعا منه، وإما أن  
ِ
اجلليِس الصالِح ومثُل جليِس السوء

، ونافُخ   .(1) ((الكرِي إما أن حُيِرقا ثياباك، وإما أن جتدا منه رحياا خبيثةا   جتدا منه رحياا طيبةا

 

 

  

 
 (.2628( ومسلم برقم )2101أخرجه البخاري برقم )( 1) 

 ؟اذكر كيف يمكن أن جتاهد نفسك جتاه بعض من املألوفات، والشهوات يف زمننا املعارص

......................................................................................................

......................................................................................................

............................................................................ 

 

 
 

ا يف جداول عام ييل  :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 مفهوم وأمهية تزكية النفس.•

 أثر قراءة القرآن يف تزكية النفس.•

 وسائل التزكية والرتبية للنفس.•

 أقسام ودواعي وطرق وثامر حماسبة النفس.•
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تعرفَت عىل وسائل عملية ستة لتزكية النفس وتربيتها؛ قم من خالل اجلدول التايل بذكر وسيلة تنفيذية :  1س

 . يمكنك أن تقوم هبا ملجاهدة نفسك أو حماسبتها أو تطهريها

 اآللية التنفيذية املقرتحة  الوسيلة  م 
 تبارك وتعاىل العبادات القلبية وقطع الرجاء والتعلق بكل ما سوى اهلل   التوحيد  1

  التوحيد  2

  الصالة  3

  الصدقة  4

  ترك املعايص واملحرمات  5

  حماسبة النفس 6

 

 قارن حماسبة النفس قبل العمل وبعد العمل من خالل اجلدول التايل:: 2س

 حماسبة النفس بعد العمل حماسبة النفس قبل العمل
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 القوسني ملا يناسبه من مصطلح القائمة األوىل:ضع رقم التعريف يف القائمة الثانية بني : 3س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

إلزام النفس بالقيام بأوامر اهلل تعاىل، وااللتزام هبا، واالجتناب عن ما هنى اهلل   (1) )   ( التزكية  

 عنه، واالبتعاد عنه، وخمالفة اهلوى. 

 صدر منه من أعَمل، وأفعال، وأقوال. وقوف اإلنسان مع نفسه، ويراجع ما   (2) )   ( املجاهدة 

عىل  (3) )   (  املحاسبة    والسعي  والقبيحة،  املذمومة،  الصفات  من  وتنقيتها  النفس،  تطهري 

 تكميلها وجتميلها باألعَمل الصاحلة، وتعظيم اهلل تعاىل، وتنميتها باإليَمن. 

 

 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(: 4س

 )ب(  )أ( 

 يريض اهلل تعاىل، فيعمله.  تالوة القرآن حيصل هبا  

الرئيسة،   واألنبياء  الرسل  مهمة  من  اإلسالم  جعل 

 التي ُبعثوا من أجلها 

 حب اهلوى، والشهوات، وامللذات. 

 طمأنينة القلب، وراحة النفس. جيب أال يبادر بالعمل حتى يتبني له أن هذا العمل  

 احلصول عىل رضوان اهلل.  النفس جمبولة عىل  

عن  وهنيها  بالطاعة،  النفس  جماهدة  ثَمر  أعظم  من 

 اهلوى  

 تزكية النفوس. 

 

 

 



(165( 

 

 
 

 

 .ت جماهدة النفس وحماسبتهااعدد ثمر:  5س
 .......................................................................................................

 .......................................................................................................

.................................................. .....................................................

 ............................................................. .......................................... 

 .اذكر أمهية جماهدة النفس: 6س
...................................................................... .................................

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................

 ................. ............................................ .......................................... 

  

تعرفت يف هذه الوحدة عىل بعض الوسائل السلوكية والعملية للتزكية. اكتب بحثا خمترصا 

 .عن الوسائل املعرفية لتزكية النفس؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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