
  ك
    

 كلية التربية   
      المجلة التربوية    

 **         * 

 

 املفاهيم النبىيت يف املعهىدة  أصالت املسمياث
 نعكاساتها الرتبىيتاو

 
 

    عدادإ

 

 حامد بً أمحد إبساٍيه اإلقباليأ.

 باحث دكتوراه في قسم التربية اإلسالمية
 كمية التربية ، جامعة أم القرى  -والمقارنة 

 وزارة التعميم ، المممكة العربية السعودية  
 

10.12816/edusohag.2019.50348 

 
 

 و9102ـ ىوفرب  السابع والستوٌاجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 

   



 ....................................................................المفاهيم النبوية في المعهودة  أصالة المسميات

- 272 - 

 ملخص الدزاسة 

تمثؿ ىذه الدراسة بيانان ألصالة المسميات في المفاىيـ النبكية التي ذيكرت في كتب الحديث 
ؼ ، ككشفان لالنعكاسات التربكية التي تستفيدىا منظكمة التربية كالتعميـ مف ىذه األصالة الشري

التي ذكرىا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، كقد ىدفت إلى بياف أصالة المسميات في المفاىيـ 
اإليمانية ، كالخمقية ، كاالجتماعية ، كانعكاساتيا التربكية ، كقد استخدمت الدراسة المنيج 

لكصفي في عرض الحقائؽ كالمفاىيـ النبكية ، ثـ مقارنتيا كتحميميا لمكصكؿ إلى أحكاـ عامة ، ا
كاستخدمت االستقراء لتتبع جميع الكماالت المفاىيمية في كتب الحديث ، إضافة إلى المنيج 
االستنباطي الستخراج األثر التربكم مف نصكص األحاديث التي كردت بيا ىذه الكماالت 

كتضمنت أىـ النتائج أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نقؿ كثير مف المفاىيـ الدارجة  االسمية ،
المعركفة ، إلى مفاىيـ أكمؿ كأجمؿ كأحؽ ، كما أف التربية النبكية ترٌكز عمى جميع جكانب 
الشخصية إيمانيان كخمقيان كاجتماعيان كاقتصاديان  ، كبركز أساليب التزكية النبكية كتنكعيا لتكريس 

 لقيـ كتصحيح المفاىيـ ، ككشؼ حقيقة الدنيا لصحابتو كمعنى كجكدىـ.ا
 المفاىيم النبوية . –كمال المسميات  -الكممات المفتاحية : أصالة المسميات 
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Abstract: 

this study investigates a statement of  

Originality of names mentioned in the Prophetic concepts mentioned in 
the books of Hadith, and as a reflection of the educational  implications 
of the system of education of these qualities mentioned by the Prophet, 
peace be upon him, and aimed to explain the perfection of the concepts 
in the concepts of faith, moral, social, And its educational implications. 
The study used the descriptive approach in presenting the prophetic 
truths and concepts, then comparing them and analyzing them to reach 
general provisions . 

The most important results that the Prophet peace be upon him 
transferred many of the concepts known circulation, to the concepts of 
the most complete and beautiful and right, as the education of the 
Prophet focuses on all aspects of the personality faith, morally, socially 
and economically, and the emergence of methods of prophetic advice 
and diversity to devote values and correct the concepts, And the 

meaning of their existence 

Originality-Complementary Concepts-Prophetic concepts keywords: 
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 مكدمة

جاء اإلسالـ ليعٌمـ الناس أحقية اهلل بالعبادة مف غيره ، كيرشدىـ إلى طرؽ الخير في الحياة 
ميـك اآلخر بالعمؿ الصالح كالقكؿ الطيب كالنية الصادقة ، الدنيا ، كيكجييـ إلى االستعداد ل

فأرسؿ اهلل سبحانو كتعالى رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ باليدل كديف الحؽ ، ليظيره عمى 
الثقميف كافة ، كيعٌمؽ أفئدتيـ باهلل سبحانو كتعالى ، كيحثيـ عمى التزكد بالتقكل ، كقد جعؿ عميو 

عمـ كالعمؿ في الحياة الدنيا ، تبعان لمصائرىـ في الحياة اآلخرة ، كربط الصالة كالسالـ ميزاف ال
مفاىيـ الحياة كتصٌكراتيا بيذا اليـك ، كذلؾ ألف الحياة اآلخرة ال انقضاء ليا ، كال أمد يحٌدىا ، 
إذ ىي تعتبر بمثابة المصير الدائـ كالسرمدم ، خالفان لمدنيا التي حددىا اهلل بمكاف محدد ، 

 عمـك عنده.كزمف م

كالسنة النبكية المطيرة ، ىي األصؿ الثاني بعد القرآف الكريـ ، كمصدر مف مصادر      
التشريع التي ييعرؼ بو الديف ، كقد حدد الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ في عددو كبيرو مف 

ة معافو جديدة األحاديث المفاىيـ الحقيقية لبعض المسميات التي يتداكليا الناس ، كما قاـ بإضاف
، كتحكيؿ كنقؿ المعاني الدائرة المعتاد ، إلى آفاؽ أرحب كأكمؿ، فاتسع المعنى بذلؾ، كخرجت 

 الداللة مف ضيؽ الحياة الدنيا ،الى سعة اآلخرة األبدية.

إٌف ىذه المفاىيـ كالمصطمحات التي لفت إلييا النبي صمى اهلل عميو كسمـ تٌمثؿ المفاىيـ     
داكؿ في حياة الناس ككعييـ ، كاألكلى أف يتمقفيا عمماء التربية ، ألف التربية التي يجب أف تيت

يجادىـ ، كىك العبكدية ، كمف مقتضيات  ىي التي تكٌجو الناس نحك اليدؼ األساسي لخمقيـ كا 
العبكدية أف يعمـ المسمـ كماؿ الخصاؿ الممدكحة التي يحث عمييا الديف في أعمى مراتبيا 

كماؿ المذمكمات التي يحذر منيا اإلسالـ فيتجٌنبيا كيتركيا ، ألف اإلسالـ جاء  فيتٌبعيا ، كيعرؼ
فالمعاني الثابتة لمتحذير مف الخمؿ كالعيكب في كافة نكاحي الحياة ، لذلؾ يقكؿ ابف تيمية "

بالكتاب كالسنة : يجب إثباتيا كالمعاني المنفية بالكتاب كالسنة يجب نفييا ؛ كالعبارة الدالة عمى 
ثباتا إف كجدت في كالـ اهلل كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كجب إقرارىا)ال  (ُمعاني نفيا كا 

                                                           
 (1/111فتاوى ابن تيمية ، ) - 1
 (.2/781ابن رجب ، رسائل ابن رجب ، ) - 2
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لقد أدل التطكر الداللي في نقؿ المفاىيـ التي أشار الييا الرسكؿ في سمك أفكار الناس    
كتكجياتيـ ، كساىـ في نقؿ تصكرات الناس مف اإلخالد في األرض ، إلى التفكير في حياتيـ 

ة الدائمة في اآلخرة ، كربطت أذىاف الناس بمصائرىـ ، كأخرجتيـ مف التصكرات المستقبمي
المادية لألشياء ، إلى العقيدة التي تكازف بيف الجسد كالنفس ، كالمادة كالركح ، كألف اإلسالـ ديف 
الكماؿ في كؿ نكاحي الحياة ، فقد دعاىـ الى ىذا الكماؿ ، حيث حقائؽ األشياء كما جاءت مف 

 ا ، ككما أراد منيا مكجدىا .خالقي

  موضوع البحح

أكردت السنة النبكية المطيرة مجمكعة مف األحاديث النبكية ، تناكلت بعض المفاىيـ كالدالالت 
المتعارؼ عمييا عند الناس ، فجاءت أقكاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ صارفة لممعاني الظاىرة 

اءت ىذه المفاىيـ التي درسيا الباحث في كالمتداكلة إلى دالالت أخرل أرحب كأكمؿ ، كج
أحاديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ تتعمؽ بكماؿ المسميات ، كنياية القصد في المعنى المراد ، 
كىذه المفاىيـ فييا بيافه كتكضيح لممستحقيف ليذه األسماء عمى الحقيقة الكاجبة ليـ، كيترتب 

 عمييا سعادتيـ في الدنيا كاآلخرة، 

ه المفاىيـ التي تعٌرض ليا النبي إما مثبتة أك منفية ، فكما أنيـ في اإلثبات يثبتكف كتأتي ىذ  
ف انتفت صكرة المسمى فكذلؾ في النفي،  لممسمى اسـ الشيء إذا حصؿ فيو مقصكد االسـ، كا 
مىى انتفاء االسـ بانتفاء مسماه ، قد يدؿ عمى أف ىذا المفيـك لـ تكجد لو  فإف أدكات النفي تدؿ عى

قة مقصكدةه بالمسمى، كتارةن ألٌنو لـ تحمؿ تمؾ الحقيقة، كتارةن ألٌف ذلؾ المسمى ال ينبغي أف حقي
يككف مقصكدنا، بؿ المقصكد غيره، كذلؾ كفقان لمقتضى الكالـ، كما اقترف بو مف القرائف 

ذا كاف عمماء المغة كالمعاجـ يشترطكف في صحة المصطمح كبراعتو األصالة ِالمفظية) (  كا 
ة حتى يتسـ بالقبكؿ كاالستعماؿ ، فإنو ال أكثر أصالة مف المصطمحات التي قاليا النبي كالجد

في أحاديثو ، كقاـ بكضع دالالت جديدة غير التي يعرفيا الناس ، ككأنو بذلؾ يعيد تسمية 
 األشياء كفؽ ما يريده اهلل ، كليس كفؽ ما اتفؽ عميو الناس 

                                                           
 (.2/781ابن رجب ، رسائل ابن رجب ، ) - 2



 ....................................................................المفاهيم النبوية في المعهودة  أصالة المسميات

- 272 - 

ني منيا األمة اإلسالمية اليـك ، غياب استمياـ المفاىيـ كتكمف اإلشكالية المعرفية التي تعا   
التربكية النابعة مف اليكية اإلسالمية ، اليكية التي تعكد بجذكرىا إلى القرآف الكريـ كسنة 
المصطفى عميو الصالة كالسالـ ، فيذه األلفاظ التي بٌثيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بيف 

كركنو ، أك ينشدكنو ، ىي مفاىيـ متعالية عمى الكاقع القاصر صحابتو كىـ إما يسألكنو ، أك يحا
، كتتجاكز البعد الدنيكم المعركؼ عندىـ ، كتدير أفئدتيـ كأعناقيـ الى حقائؽ األشياء عمى مراد 

 اهلل.   

كحيث أف العناية بشرح ألفاظ األحاديث الشريفة ، كبياف معانييا الشرعية ، كلطائفيا       
يا المكافقة لمراد اهلل عز كجؿ ، ىك المنيج العممي السميـ الذم سار عميو عمماء التربكية كداللت

السمؼ الصالح كمف اقتفى أثرىـ ، كىك أصؿ في الدراسات الحديثية التحميمية ، سكاء تناكؿ 
( فإنو يتكجب الغكص في ىذه ّجكانبيا التربكية أك التعميمية أك مختمؼ النكاحي المعرفية)

باط الفقو التربكم منيا سكاء كاف بصكرة مباشرة أك ما تحتممو مف معافو األحاديث الستن
 كتكجييات دعكية.

كيتضح مما سبؽ ، حاجة التربية اإلسالمية إلى بياف أصالة المسميات في المفاىيـ النبكية    
لجانبو  سكاء كاف في جانبيا المشرؽ إجالالن كتعظيمان لممفيـك المراد ، أك كاف ذلؾ تحذيران كتنفيران 

 المظمـ كتبخيسان كتحقيران لو ، لذا فإف البحث الحالي يسعى لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:

 ما مدل أصالة المسميات في المفاىيـ النبكية كانعكاساتيا التربكية ؟

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ االسئمة الفرعية التالية:

ي أطمقيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ما مدل أصالة المسميات في المفاىيـ اإليمانية الت -ُ
 كانعكاساتيا التربكية المستنبطة ؟

ما مدل أصالة المسميات في المفاىيـ الخمقية التي أطمقيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ   -ِ
 كانعكاساتيا التربكية المستنبطة ؟

 ما مدل أصالة المسميات في المفاىيـ االجتماعية التي أطمقيا النبي صمى اهلل عميو -ّ
 كسمـ كانعكاساتيا التربكية المستنبطة ؟

                                                           
 .69مياتو ادلنفية )دراسة حتليلية(، صاللحيدان ، األحاديث الواردة يف ادلعىن الشرعي دلس - 3
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 أٍداف البحح

 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 التعرؼ عمى دالالت المفاىيـ كاأللفاظ في اإلسالـ -ُ
 بياف أصالة المسميات في المفاىيـ النبكية اإليمانية كانعكاساتيا التربكية -ِ
 كانعكاساتيا التربكيةتكضيح أصالة المسميات في المفاىيـ الخمقية النبكية  -ّ
 كشؼ أصالة المسميات في المفاىيـ االجتماعية النبكية كانعكاساتيا التربكية  -ْ

 أٍنية البحح 

أثر الدراسة التربكية في معرفة مقاصد النبي مف اصالة المسميات في مختمؼ المفاىيـ  -ُ
 الحياتية.

ؽ المفاىيـ تكجيو التربية اإلسالمية إلى اتباع المنيج النبكم الرشيد في إطال -ِ
 كالمصطمحات.

إثراء الدراسات كالبحكث بدراسة عممية تيعنى باستنباط األفكار التربكية مف أحاديث  -ّ
 المصطفى عميو الصالة كالسالـ.

 استنباط مضاميف كدالالت تربكية جديدة مف أحاديث الدراسة. -ْ
 ميَج البحح

تعرض لممفاىيـ  ، ككصؼ استعانت الدراسة بالمنيج الكصفي ، في شرح معنى الحديث كال     
االنعكاسات التربكية في المفاىيـ التي أطمقيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كتفسيرىا تربكيان، 
حيث يعتمد المنيج الكصفي عمى "تجميع الحقائؽ كالمعمكمات ، ثـ مقارنتيا كتحميميا كتفسيرىا 

 (. ْكذلؾ لمكصكؿ إلى تعميمات مقبكلة")

سة االستقراء كأداة لجمع المفاىيـ التي حٌدد ليا الرسكؿ صمى اهلل عميو كما استخدمت الدرا     
معت ىذه المفاىيـ مف مظانيا في األحاديث الشريفة لمرسكؿ  كسمـ كماالن في مسمياتيا ، كجي
صمى اهلل عميو كسمـ ، كالكاردة في أشير كتب الحديث ، كمنيج االستقراء كما يراه األصكليكف : 

                                                           
 .228بدر ، أمحد ، أصول البحث العلمي ومناىجو ، ص - 4
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داخمة تحت معنى كمي، حتى إذا كجدت حكما في تمؾ الجزئيات حكـ عمى  تصفح جزئيات كثيرة
( ، كاستفادت الدراسة مف المنيج االستنباطي الذم يعني استخراج المعاني ٓذلؾ الكمي بو)

( حيث قاـ الباحث باستخراج االنعكاسات ٔالدقيقة مف النصكص بفرط الذىف كقكة القريحة)
المفاىيـ الكمالية ، التي بٌثيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التربكية كالقكاعد التعميمية مف 

 لصحابتو ، كاراد بيا تعميـ أمتو كتكجيييا نحك ىذه المقاصد الشرعية كالدينية كالتعبدية.

 وقاو الباحح باإلجساءات التالية للوصول إىل اليتائج املسجوة مً ٍرا البحح :

 اإلحصاء واجلنع -0

فاىيـ التي كرد فييا نقالن لممفيـك مف معناه العرفي المعيكد ، إلى قاـ الباحث بتتبع جميع الم  
المعنى الكمالي الذم أراده الرسكؿ في كتب الحديث المذككرة، كىك في ذلؾ لـ يغٌير معناه 
نما أضاؼ لو داللة جديدة تحمؿ أبعادان معنكية كغيبية ، تعٌمؽ داللة االيماف في  السابؽ ، كا 

 تحمؿ الكماؿ المراد ليذا المسمى في أسمى صكره كأظير مراميو.نفكسيـ ، كىذه الداللة 

 الدزاسة املعجنية للنفاٍيه اليبوية  -9
كفييا تتبع الباحث دالالت المعاني لممفاىيـ العرفية ، التي أشار النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى 

ماؿ كمنتيى كماالتيا كفؽ العقيدة الصافية ، كىي بذلؾ تكتسب معافو إضافية ، ىي غاية الك
التماـ ، كيسمط الضكء عمى دالالتيا كما كردت في المعاجـ كعند المغكييف العرب ، ثـ 

 يستعرض الباحث المعنى الجديد.

 استيباط االىعكاسات الرتبوية لكناالت املسنيات -3
قاـ الباحث بعد استقراء المفاىيـ النبكية التي خٌصصيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالذكر،   

لدالالت التي أبرزت كماؿ المسمى ، خالفان لممعاني العرفية التي عرفيا صحابة الرسكؿ كشؼ ا
سكاء عف معنى الفقر ، اإلفالس ، الراحة ، الغنى ، إلى آخر ىذه المسميات، كالتي اكتسبت 
 بيعدان جديدان أضافو الرسكؿ ، كىي إضافة تحمؿ أبعادان تربكية لكؿ مفيـك كحثان كتكجييان لبني آدـ.

                                                           
 .148الغزايل، معيار العلم يف فن ادلنطق، ص - 5
6
 .54الجرجانً ، التعرٌفات ، ص - 
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كقد قٌسـ الباحث ىذه المفاىيـ إلى ثالثة أنكاع كىي  : كماؿ المفاىيـ اإليمانية ككماؿ     
 المفاىيـ الخمقية ، ككماؿ المفاىيـ االجتماعية التي حددىا النبي صمى اهلل عميو كسمـ منيا .

 مصطلحات الدزاسة

األشياء سكاء كاف كيقصد بيا الباحث غاية الكماؿ في مسميات أصالة المسميات المعيودة : 
ىذا الكماؿ مدحان فيو أك ذمان لو , كىي المعاني الخفية كالغيبية التي كشفيا النبي ، كتحمؿ 

 مالمح خمقية كأبعادان سامية لـ يتفطف ليا الصحابة.

كىذه المسميات المعيكدة ىي التي تعارؼ الناس عمى إطالؽ دالالت معينة عمييا ، كأصبحت 
ا، كحينما قاـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بتطكير دالالتيا ، ذكرىا مقترنة بيا ال تحيد عني

معٌرفة بأؿ التعريؼ كلـ تأت في سياؽ النكرة مثؿ المفمس ، الرقكب ،كأؿ )العيدية( إذا دخمت 
عمى النكرة جعمتيا تدؿ عمى شيء معيف كداللة العمـ ، كأما ماجاء في سياؽ النكرة فال يدخؿ 

( فيذه المفاىيـ معركفة كليا ٕعميو كسمـ : مستريح كمستراح منو) فيو مثؿ قكلو صمى اهلل
 دالالت معيكدة عند الناس .

( ،  كاعتبر أىؿ المغة أف ٖ: كأصؿ الكممة مف )فيـ( بمعنى سريع الفيـ ) المفاىيم النبوية
المفيـك ىك الصكرة الذىنية ، سكاء كضع بإزائيا األلفاظ أك ال ، كما أف المعنى ىك الصكرة 

 ( .ٗالذىنية إذا كضعت بإزائيا األلفاظ )

كالمفيـك اصطالحان ىك : الصكرة الذىنية التي تجمع متغيرات ثالثة كىي : الذىني ،      
كالشيء ، كالمفظ المعبر عف ىذا الشيء ، كتستخدـ المفاىيـ لمتعبير عف الشيء أك الظاىرة 

(َُ.) 

                                                           
 .585صحيح مسلم ، كتاب اجلنائز ، رقم احلديث  - 7
 .1157حمليط ، ص الفًنوزآبادي ، حممد بن يعقوب  ، القاموس ا - 8
 .738الكفوي ، أبو البقاء موسى احلسيين ، الكليات معجم يف ادلصطلحات والفروق الفردية ، ص  - 9

 . 66ادليمان ، بدرية صاحل ، حنو تأصيل إسالمي دلفهومي الرتبية وأىدافها ،ص  - 11
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عمى صحتو. أما الحديث في المغة ىك :  كيقصد بيا الباحث : مفردة تحمؿ معنى محددان متفقان 
( كفي االصطالح أف الحديث ُُككف الشيء بعد إذ لـ يكف ، بمعنى أنو يعتبر نقيضان لمقديـ)

الشريؼ: ما أيضيؼ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير ، أك كصؼ خمقي 
 ؼ بقية المفاىيـ كالتالي:( ، ككفقان لذلؾ فيمكف تعريُِأك خٍمقي ،كذلؾ بعد النبٌكة)

المفاىيـ اإليمانية : ىي المفردات التي تحمؿ معنى تصديقيان في القمب كتستدعي القكؿ  - أ
 بالشيادة العمؿ بأركاف الديف .

المفاىيـ األخالقية : ىي المفردات التي تحمؿ معنى التحٌمي بالقيـ الفاضمة كالسمكؾ  - ب
 الحسف.

لتي تصؼ أبعاد العالقات بيف أفراد المجتمع المفاىيـ االجتماعية : ىي المفردات ا - ت
 كركابط التياكف فيما بينيـ.

 االىعكاسات الرتبوية: 

كيعني بيا الباحث : األثر التربكم المحمكد الذم تتركو حقائؽ ىذه المفاىيـ النبكية عمى نفكس 
 الناس ، كقيـ التزكية التي يمكف استنباطيا مف ىذه األحاديث الشريفة .

 ةحدود الدزاس

تقتصر الدراسة عمى ذكر  المفاىيـ العامة المعيكدة لدل الصحابة ، التي أضاؼ إلييا النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ معافو إضافية تهعد كماالن ليذه المفاىيـ ، فتحكلت بدكرىا إلى دالالت جديدة 

يبٌدليا. كقد ، دكف أف يؤدم ذلؾ إلى تغيير المعاني األصيمة ليذه المفاىيـ المغكية أك يحرفيا أك 
عاد الباحث إلى األحاديث الشريفة التي كردت في كتب الحديث المعركفة كىي : صحيح 
البخارم ، صحيح مسمـ ، سنف الترمذم ، سنف ابف ماجو ، سنف أبي داككد ، سنف النسائي ، 
مسند أحمد ، كقاـ باستنباط ىذه المفاىيـ ، كاالستعانة بشركح العمماء كالمحدثيف عمى ىذه 

جكامع كالسنف ، إضافة الى تمٌمس بعض النكت كشركح المفاىيـ ، مف كتب غريب الحديث أك ال
 مشكؿ الحديث أك مختمؼ الحديث.

                                                           
 ابن فارس ، مقاييس اللغة ، مادة )حدث(. - 11
 . 17ص طحان ، تيسًن مصطلح احلديث ، - 12
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 الدزاسات السابكة

ظيرت بعض الدراسات القريبة مف ىذه الدراسة في بعض تفاصيميا ، لكنيا لـ تعالج البعد 
ما دراسات تناكلت قضية  التربكم فييا ، فكانت إما دراسة حديثية تناكلت المتف كاإلسناد ، كا 

المفيـك التصحيحي كجزء مف البحث في إطار معالجتيا لكافة المفاىيـ ، كيمكف ذكر بعض 
 الدراسات التي استفاد الباحث منيا في مفردات الدراسة كطريقة المعالجة ، كىي كالتالي:

 (.22تحميمية ): دراسة  دزاسة الطّعاٌ ) املفاٍيه اليبوية وأبعادٍا الرتبوية -2
كقد ىدفت الدراسة السابقة إلى حصر المفاىيـ النبكية ،كتأمؿ الخطاب النبكم مف زاكية الكممة 
المركزية التي تتبكأ مكانة في الفكر اإلسالمي كصياغتو كتكجييو ، كمف ثـ معالجتيا معالجة 

 تربكية سميمة.

النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمكممة ، كمف نتائج ىذه الدراسة : تبٌيف األىمية الكبرل التي يكلييا 
كلذلؾ جاءت األحاديث تحث عمى التريث في الكالـ كالتثبت مف األفكار، كما أف أبرز 
العناصر التربكية التي تركزت في المفاىيـ النبكية ىي : التكرار ، التنكع ، اإلغراب ، السؤاؿ ، 

فاىيـ النبكية ىي أمثمة عممية لجكامع كأف أىدافيا الترغيب كالترىيب، كما أبرزت النتائج أف الم
 الكمـ الذم أكتيو عميو الصالة كالسالـ.

 (.04دزاسة يوىس :املصطلحات املجياة العامة : اخلطاب اليبوي أمنوذجًا) -9

كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى جانب مف جكانب التعبير النبكم المتمثؿ في استعماؿ 
ما ارتباط كثيؽ مف جية الحكـ ، كمغايرة مفيكمية مف ظاىرة التثنية لمداللة عمى أمريف بيني

جانب المغة ، حيث تـ المزج بيف مفرديف متغايريف تحت مظمة كصؼ جامع مشترؾ يكحد 
 بينيما لتحفيز السامع لمخطاب عمى تمقي األكامر.

ى كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : أف عممية تفجير المصطمح كانتخابة لمداللة عمى معن
مستحدث ، يحتاج إلى كعي عممي بالمناسبة الرابطة بيف المعنى المغكم األصمي كالمعنى 

                                                           
 الطعان ، ادلفاىيم النبوية وأبعادىا الرتبوية . - 13
 يونس ، ادلصطلحات ادلثناة العامة : اخلطاب النبوي أمنوذجاً . - 14
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المستحدث الجديد، حتى يككف الرابط كاضحان كالداللة محكمة ، كأف )التثنية( تعكد إلى أسباب 
لفظية كاالختصار ككراىة التطكيؿ ، إضافة الى أسباب معنكية كالمغايرة ، حيث تجنح التثنية 

الجمع بيف المتغايريف تحت كصؼ جامع مشترؾ ، كأف التثنية ظاىرة ذات جانبيف ىما : إلى 
 التغاير بيف المفردتيف، كالترابط في كصؼ جامع مشترؾ.

 (.05دزاسة اللحيداٌ :)األحاديح الوازدة يف املعيى الشسعي ملسنياتُ امليفية) -3
لمسميات الشارع المنفية ،  كىدفت الدراسة الى بياف األحاديث الكاردة في المعنى الشرعي

 كدراستيا دراسة حديثية تحميمية تبٌيف مقتضى نفييا في ضكء السنة النبكية .

ككاف مف أبرز نتائجيا أثر الدراسة الحديثية في معرفة المعاني الشرعية لنفي المسميات الشرعية 
كاجب منيا ، كأف الكاردة في الحديث النبكم ، كأف نفي الشارع لمسمياتو الكاجبة يقتضي زكاؿ 

.  الكاجب نكعيف : كاجب الفعؿ ، ككاجب الترؾ ،كىك المحـر

 التعليل على الدزاسات السابكة:

كتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في مجاليا كمكضكعيا كطرية معالجتيا، فالدراسة 
ليا النبي صمى األكلى دراسة أسمكبية أكثر منيا دراسة تربكية ، فيي تناكلت الطريقة التي تناك 

اهلل عميو كسمـ في إطالؽ المفاىيـ كال تقارف بيذه الدراسة التي تتعرض لصمب المفاىيـ كمعانييا 
التي قصدىا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كالتقت الدراستاف في بعض المفاىيـ كالشديد كالمفمس 

ف كاف لكؿ دراسة طريقتيا في المعالجة، أما الدراسة الثانية فإنيا  تناكلت المصطمحات النبكية كا 
المثناة التي كانت تدؿ عمى معنى مفردو كحيف اقترنت بمفظ آخر أصبحت تشكؿ لفظان كمعنى 
جديدان ، كىي تدرس االنزياح المغكم أكثر مف الدالالت كآثارىا التربكية كلذلؾ فيي دراسة بالغية 

ميات المنفية فحسب ،كلـ تتعرض تربكية مثؿ ىذه الدراسة ، أما الدراسة الثالثة فقد تعرضت لممس
لبقية المسميات كاإلطالقات النبكية عمى األسماء المثبتة أك التي قررىا ، كما أنيا تناكلت 
المفاىيـ الشرعية فحسب كالغش كالسرقة كالزنا كغيرىا ، فيما تناكلت دراسة الباحث المفاىيـ 

فييا اال نزران يسيران حيث أنيا  بشكؿ عاـ سكاء جانبيا الديني أك الحياتي ، كال يشكؿ النفي
اشتممت عمى النفي كاالثبات ، كركزت عمى الجانب الكمالي لممفاىيـ ، سكاء في صكرتو الجميمة 

                                                           
 .2118اللحيدان ، األحاديث الواردة يف ادلعىن الشرعي دلسمياتو ادلنفية )دراسة حتليلية(،  - 15
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الممدكحة ، أك في صكرتو السيئة المذمكمة ، كما أنيا تناكلت البعد التربكم بصكرة أكثر تركيزان 
ة التي تركتيا ىذه المفاىيـ في نفكس ، كحاكلت استدعاء اآلثار النفسية كالمقامات الخمقي

الصحابة ، كمدل معالجتيا لألخطاء كاالنحرافات التي تقع فييا األمة مف خركجيا عف طريؽ 
الكحي ، كزيغيا عف طريؽ اليدل ، لتعيدىـ مجددان إلى الطريؽ الذم رسمو الرسكؿ صمى اهلل 

 عميو كسمـ ألمتو.

 ساومدخل إىل الدزاسة : دالالت األلفاظ يف اال

األلفاظ ىي الكسيمة التي تنقؿ التجربة ، كاألداة التي يتكصؿ بيا إلى فحكل العمـ ، كقد اىتـ     
اإلسالـ بيذه األلفاظ ، لذلؾ فإف لمعرفة المفاىيـ أىمية كبرل في ضبط العمـك كالمعارؼ ، 

، التي خاصة معرفة االسـ الشرعي ، ألىمية ىذه الدالالت في ضبط مفاىيـ الديف كالحياة 
(. كما أف المقاصد الشرعية التي يأمر اهلل بيا عباده ال ُٔيتعمؽ بيا كؿ أعماؿ القمكب كالجكارح)

تحيد عف مصدريف كىما القرآف أك السنة ، كبيذا يعي الباحث أف فيـ األلفاظ الشرعية عند 
ـ ، ما استعماليا كالحاجة إلى االستدالؿ بيا ، يقـك عمى منيجية مكحدة قررىا عمماء اإلسال

يعني أف عميو استقراء آيات القرآف الكريـ كاممة لمبحث عف تفسير لفظة كاحدة ثـ يطمع عمى 
كتب التفاسير ، كيدلؼ بعد ذلؾ الى قراءة أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمبحث عف 
مدلكؿ ىذه المفظة سكاء عف طريؽ كتب الحديث الشريؼ أك مف خالؿ شركح العمماء ليا ، 

عمى ذلؾ بتتبع معنى المفظة في كتب المعاجـ ، عمى أف يراعي دالالت سياؽ المفظة  كيعقب
التي كردت بيا ، كالقرائف المفظية ، حتى ال يخؿ بمعناىا أك يتكمؼ في استنباط دالالت بعيدة 

 (ُٕكخاطئة)

كقد تحمؿ األلفاظ مدلكالت جديدة عف طريؽ عرؼ الناس ، حتى يينسى مدلكليا األكؿ الذم  
تخدـ مف أجمو ، كأظير ما يككف ذلؾ في مدلكالت الشرع التي غٌيرت عف مدلكالتيا المغكية ، اس

(. كتأسيسان عمى ما ُٖلذلؾ فقد صٌؾ األصكليكف مفيكمي )الحقيقة الشرعية( )الحقيقة العرفية()

                                                           
 .21حلادثة يف ضوء الرتبية اإلسالمية ، صاألىدل ، دراسة حتليلية للمصطلحات الفكرية ا  - 16
 .11الطريف ، ادلنهجية العلمية يف حترير األلفاظ وادلصطلحات : مصطلح النظرية الرتبوية اإلسالمية منوذجاً ، ص - 17
 16،ص ، العرف والعادة يف رأي الفقهاء أبو سنة  - 18
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لؾ سبؽ فإف المفظ الحقيقي ينقسـ إلى ثالثة أقساـ ، كىي : المغكية ، كالشرعية ، كالعرفية ، كذ
 كفقان لكاضع المفظ ، كفيما يمي ىذه األقساـ :

الحقيقة المغكية: كىي الدالالت األكلى لٌمفظ قبؿ أف يعتريىو تغيُّر داللي؛ كألفاظ: األرض -ُ
 (.ُٗكالسماء، كالخير كالشر، حيف تستعمؿ بمعانييا الشائعة عند الناس )

ىا المغكم إلى معنى آخر ، الحقيقة العرفية : كىي ما كضعيا أىؿ العرؼ ثـ نيقمت مف معنا-ِ
كأصبح المعنى األكؿ مترككان ، كيمٌثمكف بذلؾ بمفظ )الدابة( التي كضعيا أىؿ العرؼ العاـ 
لذكات األربع ، كىي في المغة لكؿ ما يدٌب عمى األرض ، كىي حقيقة عرفية في تخصيصيا 

محدد كيتب لو  بذكات األربع ، أك الدكاب ذكات الحمؿ ، فحدث التغٌير ىنا نتيجة استعماؿ
 (َِالذيكع كالشيرة بيف الناس)

ّ- ، الحقيقة الشرعية : كىي كؿ لفظ كيًضع لمسمى في المغة، ثـ استيعًمؿ في الشرع لمسمِّى آخرى
( ُِمع ًىجراف االسـ لممسمى المغكم مع تقادـ الزماف ككثرًة االستعماؿ في المسمى الشرعي)

ء في المغة ، أصبح لو داللة أخرل كىي كيمٌثمكف بمفظ )الصالة( فبعد أف كاف يعني الدعا
( كتخصيص ىذه األلفاظ المطمقة لـ يتـ إال ببعض مكاردىا، فإف )الصالة( ِِشعيرة الصالة)

( كانت مكضكعةن لمطمىؽ الدُّعاء كاإلمساؾ، ثـ تخصَّصت بسبب الشرًع بدعاء  ك)الصـك
مساؾ معيف، كالتخصيص ال يتُـّ إال بإدخاًؿ قيكدو زائدة ع (.ككذلؾ في ِّمى األصؿ )معيف، كا 

ألفاظ الحج ، كالزكاة ، فإنو يعني القصد ، كزادت عميو الشريعة بعض الشعائر الدينية 
كالصفات المعمكمة ، كتحكؿ معنى الزكاة مف النماء فحسب إلى إعطاء الصدقة مف األغنياء 

 (.ِْإلى الفقراء ، ككأف الماؿ يزيد كينمك بيذه الصدقة)
بزغت أيضان أكؿ ما ظير اإلسالـ في الجزيرة العربية مفاىيـ : )المؤمف( كمف األلفاظ التي     

ف العرب إنما عرفت المؤمف مف األماف كاإليماف ، أم:  ك)اإلسالـ( ك)الكافر( ك)المنافؽ( كا 
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التصديؽ ، لكف الشريعة أضافت إلييا معافو أخرل كأكصاؼ جديدة ليصبح المؤمف مؤمنان ، 
كاف يعني إسالـ الشيء ، فتحٌكؿ إلى معافو أسمى كأكصاؼ أخرل ، كذلؾ مفيـك )المسمـ( فإنو 

كىك الرجؿ الذم يقر بالشيادة كيؤدم بقية أركاف اإلسالـ ، كيسرم ىذا في مفيـك )الكفر( كالذم 
كانت ال تعرؼ العرب سكل أنو الغطاء كالستر ، حتى تحٌكؿ الى إنكار الخالؽ كعبادتو في 

 (.ِٓاإلسالـ)

ف خالفت الحقائؽ الشرعية أك حقائؽ المغة كتيحمؿ ألفاظ     العرب عمى حقائقيا العرفية كا 
العربية، ذلؾ أف كثيران مف األلفاظ العربية طرأ عمييا تطكر في االستعماؿ ، فبعد أف كانت 

( ، ِٔتستعمؿ في زمف لمداللة عمى معنى ما ، أصبحت تستعمؿ لمداللة عمى معنى مغاير)
ية تطمؽ عمى األنثى مف الضأف كالمعز، بؿ كعمى الذككر أيضا، في فمثالن الشاة في المغة العرب

أربعيف شاة شاة كلك كانت ذككرا، كلكف قد جرل العرؼ عمى أف الشاة تطمؽ عمى األنثى مف 
الضأف، فإذا أقر شخص آلخر بشاة كأعطاه أنثى مف المعز فقاؿ المقر لو: ال، أنا أريد أنثى مف 

المغة تطمؽ عمى ىذا كعمى ىذا، يقاؿ: المعتبر العرؼ، أم:  الضأف، فقاؿ المقر: األنثى في
 (.ِٕأنثى مف الضأف)

لقد تطكرت الدالالت كثيران حينما جاء اإلسالـ كانتشر بيف الناس ، كخرجت مسميات كثيرة     
مف معانييا المغكية الضيقة الى آفاؽ رحبة ، لتشير الى دالالت إما كاسعة أك محددة كمعٌبرة ، 

اني األلفاظ في فترات زمنية متباعدة تدؿ عمى تبدؿ بعض الدالالت مف معاف الى كدراسة مع
معاف أخرل ، كقد أحدث في االسالـ معاف ذىنية خالؼ المعاني المفظية المعركفة ، لكجكد بيعد 
معرفي تصكرم عقمي يربط بيف الداللة األكلى كالداللة الدينية ، كىي نقمة كبيرة مف المعنى 

كس الى المجرد الديني ، كذلؾ مثؿ كممة الكاجب ، أم األمر الديني الذم كجب المجرب المحس
فعمو دكف خيار ، فالمفظ لغة بمعنى الكجبة ، أم السقطة مع اليٌكة ، كبنية االتصاؿ بيف 
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المعنييف : السقكط مف األعمى بشدة ، فالمعنى المغكم السقكط مف أعمى ، كالمعنى الديني : 
 (.ِٖكط)التنزيؿ اآلمر كالسق

لقد انتيى جيؿ الصحابة األكؿ الذم فيـ ىذه المفاىيـ كطبقيا في حياتو ، كتناسى الناس ىذه    
الكماالت ، فعادت الناس الى تصكراتيا المادية لممفاىيـ في ظؿ غياب المعيار الذم كانكا 

يد كالعمـ ، يطمقكنو عمى المفاىيـ ، فانعكس عمى عدد مف مفاىيـ الحياة المركزية: كالفقو كالتكح
كذكر أبك حامد الغزالي أف منشأ ذلؾ ىذه االلتباس ىك نقؿ المفاىيـ إلى أغراض فاسدة ، فالفقو 
الذم كاف يعني عمـ طريؽ اآلخرة كمعرفة دقائؽ النفكس ؛أصبح ال يعدك ككنو معرفة الفركع 

بعد أف كاف ىذا الغريبة في الفتاكل ، كالتكحيد تحٌكؿ إلى صناعة الكالـ كمعرفة عمـ المجادلة ف
محظكران في عيد الرعيؿ األكؿ، ككاف التكحيد عندىـ رؤية األمكر أنيا كميا مف اهلل ، ككاف 
العمـ يعني العمـ باهلل كبيانو ، فاندرس كأضحى يعني التمكف مف عمـ المناظرة  في المسائؿ 

كما ييطمؽ عميو الفقيية ، فانحدرت ىذه المفاىيـ مف مقاميا الكريـ إلى مقامات أقؿ منيا أك 
)التصرؼ بالتخصيص( ، مما ساىمت في ضعؼ عمـك اآلخرة مقارنة بعمـك الدنيا ، فتناسى 

 (.ِٗالناس معيكدىا الحقيقي إلى معافو جديدة فضعؼ االىتماـ بيذه العمـك )

 الباغة اليبوية ودالالتَا اللفعية  

ة ، كمنتيى الجالؿ في البالغة لقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ غاية البياف في الفصاح
، فكانت ألفاظو قميمة ، كمعانيو متدفقة ، حمالة لمكجكه العديدة مف الخير كالمعركؼ ، فال 
يسرؼ في القكؿ زيادة عف المعنى ، كال يبخس المعنى حقو مف المفظ ، تقكؿ عائشة رضي اهلل 

دكـ ، إنما كاف حديث رسكؿ عنيا  " ما كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يسرد الحديث كسر 
 (.َّاهلل صمى اهلل عميو كسمـ فصال تفقيو القمكب)

كقد أحاط رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالمغة إحاطة كاسعة ، كتمكف مف فيـ ألفاظيا 
كليجاتيا كمعانييا بصكرة شاممة ، كقد " استعمؿ المبسكط في مكضع البسط، كالمقصكر في 
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لكحشي، كرغب عف اليجيف السكقي، فمـ ينطؽ إال عف ميراث مكضع القصر، كىجر الغريب ا
حكمة، كلـ يتكمـ إال بكالـ قد حؼ بالعصمة، كشيد بالتأييد، كيسر بالتكفيؽ، كىك الكالـ الذم 
ألقى اهلل عميو المحبة، كغشاه بالقبكؿ كجمع لو بيف الميابة كالحالكة، كبيف حسف األفياـ، كقمة 

 (.ُّعدد الكالـ")

و الصالة كالسالـ يعرؼ تأثير الكالـ كمآالتو عمى النفس البشرية ، لذلؾ كاف يقكؿ ككاف عمي   
(. فكممة لقست كخبثت بمعنى كاحد ، ِّ:ال يقكلف أحدكـ خبثت نفسي كلكف ليقؿ لقست نفسي)

نما كره  مف ذلؾ اسـ الخبث فاختار المفظة السالمة مف ذلؾ ، ككاف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كا 
االسـ القبيح بالحسف ، كىي ترجع أيضا إلى معنى خبيث ، كقيؿ معناه ساء  مف سنتو تبديؿ

 (.ّّخمقيا ، كىي عمى معنى األدب كليس عمى سبيؿ اإليجاب)

كالحديث النبكم لـ يخرج عف المنيجية القرآنية في ضبط معاني المفاىيـ ، أك إعطائيا     
بعضيا ككراىة استعماؿ بعضيا  مضاميف كدالالت جديدة ، أك الترغيب كالندب إلى استعماؿ

اآلخر ، كتزخر كتب الحديث كشركحيا بأبكاب كأحاديث عف آداب األلفاظ كاألسماء ، كدعكة 
الرسكؿ لمتسمي بأفضؿ األسماء ككماالتيا ، كمف ذلؾ حكاية الصحابي الجميؿ الذم غٌير 

صالة كالسالـ ( . كما أنو عميو الّْالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ اسمو مف أصـر إلى زرعة)
يحث أمتو عمى التمثؿ هلل سبحانو كتعالى بالعبكدية كالطاعة قكالن كفعالن كمسمىن ، ألف مقاـ 
العبكدية أعظـ المقامات فقد قاؿ عميو الصالة كالسالـ )تسٌمكا بأسماء األنبياء ، كأحب األسماء 

( ّٓيا : حرب ، كمرة ")إلى اهلل : عبد اهلل ، كعبد الرحمف ، كأصدقيا : حارث ، كىماـ ، كأقبح
فالداللة إذف عمى المعاني الطيبة كالمقاصد الحسنة ، يجب أف يتـ فيو اختيار كانتقاء األلفاظ 

  (.  ّٔالحسنة كالمناسبة)
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كبالمجمؿ فإف فيـ دالالت الخطاب النبكم يسيـ في بناء الشخصية التربكية اإلسالمية ،   
ألفضؿ ، ألف كظيفة الحديث النبكم ىي التكجيو كالتي تككف قادرة عمى تبني الخيار الخمقي ا

لحمؿ الرسالة الخمقية اإلسالمية ، كىي كظيفة تتطمب أف تدرس أساليب الخطاب النبكم بغرض 
التعرؼ عمى خصائص ىذه التكجييات ، كفيـ أسمكبو في غرس القيـ كالمبادئ في نفكس الناس 

إلسالـ ، كتعيف في فيـ المفاىيـ النبكية ، مما يعطي كعيان بمحتكل كتفاصيؿ الرسالة الخمقية ل
 (ّٕالمندرجة تحت الكماالت الممدكحة أك الكماالت المذمكمة)

 املبحح األول : كنال املسنيات يف املفاٍيه اإلمياىية

 أواًل :مفَوو االساو
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حجة الوداع : أال أخبركم بالمؤمن من أمنو الناس 

ليم وأنفسيم ، والمسمم من سمم الناس من لسانو ويده ، والمجاىد من جاىد نفسو عمى أموا
 (22في طاعة اهلل ، والمياجر من ىجر الخطايا والذنوب)

( كىك في الشرع: استسالـ ّٗاإلسالـ لغة: ىك االنقياد كالخضكع كالذؿ؛ يقاؿ: أسمـ كاستسمـ )
ث عندما سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاالنقياد ألكامر اهلل تعالى الشرعية ،  كفي الحدي

عف ىذا المفيـك أكضح بأف " اإلسالـ ، أف تعبد اهلل كال تشرؾ بو شيئا ، كتقيـ الصالة المكتكبة 
 (َْ، كتؤدم الزكاة المفركضة ، كتصـك رمضاف ")

المفاىيـ كىك أكؿ المفاىيـ التي يتعرض ليا الباحث ككنيا تمٌثؿ العقيدة التي تيبنى عمييا بقية  
كالمسميات ، كىك مع ذلؾ لو حد أدنى كما لو حد الكماؿ الذم يمثؿ حقيقتو الفعمية ، كقد جاء 
قكؿ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ، ليحمؿ داللة الكماؿ في الديف اإلسالمي ، فإذا كاف أصؿ 

ق اـ الصالة ، اإلسالـ ىك االستسالـ ألكامر اهلل ، كالقياـ باألركاف الخمسة كىي الشيادة ، كا 
يتاء الزكاة ، كصـك رمضاف ، كحج البيت ، فإف كماؿ ىذا المسمى عالكة عمى ما سبؽ ؛ ىك  كا 
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تجٌنب إيذاء الناس بالمساف كما يستدعيو مف الشتـ كالقذؼ ، كباليد كما ينتج عنو مف ضرب ، 
 كسفؾ لمدماء ، كأكؿو ألمكاؿ الناس بالباطؿ.

جاءت فيو ) األلؼ كالالـ( لمكماؿ ، مثؿ  زيد الرجؿ أم  يقكؿ ابف حجر أف مفيـك )المسمـ(    
: الكامؿ في الرجكلية ،  فيستمـز أف مف اتصؼ بيذا خاصة كاف كامالن ، كما يراد منو أنو 
ثبات اسـ الشيء  أفضؿ المسمميف مف جمع إلى أداء حقكؽ اهلل تعالى أداء حقكؽ المسمميف ،  كا 

( كزاد ابف تيمية بأف المقصكد ىك الكماؿ ُْكالميـ)عمى معنى إثبات الكماؿ لو مستفيض في 
الكاجب كذلؾ ألف "الشارع ال ينفي مسمى اسـ شرعي إال النتفاء كمالو الكاجب ; فإف ىجر ما 
نيى اهلل عنو كاجب ; كسالمة المسمميف مف عدكاف اإلنساف بمسانو كيده كاجب كالمؤمف عمى 

 (.ِْذا كاف أمينان كاألمانة كاجبة")دمائيـ كأمكاليـ ال يككف مف أمنو الناس إال إ

كجاء ذكر المساف كاليد ىنا ليدرؾ أكثر الناس أنيا جماع األقكاؿ كاألفعاؿ ، فالمساف يعبر      
عف خمجات النفس ، كاليد تصدؽ ذلؾ  ، كيمكف أف تشتركا في فعؿ كاحد مثؿ الكتابة ، كمف 

ؿ فيو مف أخرج لسانو عمى سبيؿ المطائؼ في تحديد ذكر المساف في الحديث ، أنو قد  يدخ
 (.ّْ) االستيزاء ، أما اليد فقد يدخؿ فييا اليد المعنكية  ،كاالستيالء عمى حؽ الغير بغير حؽ

إف اإلسالـ الحقيقي ىك االستسالـ هلل كتكميؿي عبكديتو كالقياـ بحقكؽ المسمميف ، فال يتـ    
لمسمميف يده كلسانو أذلن كعدكانان ، اإلسالـ حتى يحب لممسمميف ما يحب لنفسو، فمف بسط في ا

كيؼ يتحقؽ فيو اإلسالـ؟ كيشير ابف سعدم إلى التمايز بيف مفيكمي المسمـ كالمؤمف فالمؤمف 
أعمى رتبة مف المسمـ، فإذا كميؿ المؤمف بأف كاف مؤتمنان عمى الدماء كاألمكاؿ ، نتج عنو أف 

نو لما ائتمنكه، لكف ال يعني أف مف سممكا المسمميف قد سممكا مف لسانو كيده ، كلكال سالمتييـ م
منو يككف مأمكنان عندىـ، فقد يترؾ أذاىـ كىـ ال يأمنكف إليو ، خكفان أف يككف ترؾ أذيتيـ رغبة 

  .(ْْأك رىبة ال لكجكد إيماف عامر في قمبو)
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 تأسيسان عمى ما سبؽ فإف كماؿ الديف اإلسالمي لألفراد يكمف في سالمة المجتمع مف كؿ ما    
يخؿ بأمنيـ ، كيصكف ممتمكاتيـ ، كيحافظ عمى حياة الناس فيو ككراماتيـ ، فالمسمـ الكامؿ مف 
يتصؼ باألخالؽ اإلسالمية التي تدعك إلى جماع كؿ خير ، كتجٌنب كؿ شر ، كىذا ما يجب 
أف تتنٌبو لو مناىج التربية كالمناشط التعميمية عمى كافة المستكيات التربكية ، فتركز عمى 

مارسات كالطرؽ التي تبني شخصية المسمـ المتسامحة المتزٌنة ، التي تحفظ الحقكؽ كتؤدم الم
الكاجبات ، كتتعٌيد النشأ بإزاء ىذا المفيـك ، حتى ال يظٌف فرد أف اإلسالـ ىك مجٌرد االلتزاـ 

 بالشعائر التعبدية دكف مالحظة مقاصدىا كغاياتيا اإليمانية كالعقدية كاالجتماعية.

 : مفَوو االمياٌثاىيًا 

قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حجة الوداع : أال أخبركم بالمؤمن : من أمنو الناس 
عمى أمواليم وأنفسيم ، والمسمم من سمم الناس من لسانو ويده ، والمجاىد من جاىد نفسو 

 (.22في طاعة اهلل ، والمياجر من ىجر الخطايا والذنوب)

قرار يأتي مفيـك االيماف بمع   نى التصديؽ ، كىك في االصطالح : تصديؽ بالجناف ، كا 
بالمساف ، كعمؿ بالجكارح كاألركاف ، فيك كما يقكؿ الشافعي قكؿ كعمؿ كنٌية ، ال تجزئ كاحدة 

 (ْٔمف الثالثة باألخرل)

كيكضح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا الحديث ، أف اإليماف ىك أمر مختمؼ عف ما   
مف أٌنو القكؿ كالعمؿ كالنية فحسب، فيك أيضان عالكة عمى ذلؾ ، تأميف الناس  عيده المسممكف

عمى أمكاليـ كأركاحيـ ، بحيث يطمأف المسممكف إلى دينو كأخالقو ، فال يخكنيـ في أمكاليـ ، 
كال يغدر بيـ في نفكسيـ، كذلؾ ىك كماؿ اإليماف الذم يريده اهلل كرسكلو ، مع بقاء اسـ اإليماف 

 مسماه االصطالحي.كفقان ل

إلى كماؿ اإليماف الذم   -في أكثر مف مكضع  –لقد أشار النبي صمى اهلل عميو كسمـ     
يجب أف يتحمى بو المرء المسمـ ، ليككف إيمانو كامالن دكف نقص ، كخمقو كافيان دكف عيب ، 
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( فالمؤمف ْٕالبذمء)فقاؿ عميو الصالة كالسالـ: ليس المؤمف بالطٌعاف كال الٌمٌعاف كال الفاحش كال 
الكامؿ يتجٌنب تعييب الناس  ، بحيث يقدح في أخالقيـ كمما رأل منيـ زٌلة ، كما يتكرع عف 
لعنيـ ، بحيث يشتميـ كيسٌبيـ كمما بدر منيـ خطان ، كجاء اختيار صيغة المبالغة فييما ; ألف 

 (. ْٖالكامؿ قٌؿ أف يخمك عف المنقصة ال بالكمٌية)

الصالة كالسالـ نفيان لإليماف الكامؿ قكلو "ليس المؤمف الذم يبيت كجاره كما جاء عنو عميو    
( فال يجدر بالمؤمف الحقيقي أف يغفؿ عف حاجة جاره الذم يسكف بجكاره ، كذلؾ في ْٗجائع")

أىـ الحاجات الحياتية كىي األكؿ قكاـ الحياة ،  كيبرز ىنا الدكر التربكم الذم يكٌد الرسكؿ 
ىك تممس احتياجات المجتمع ، كمكاساة الفقراء كالمساكيف ، فإف المحتاج غرسو في المؤمنيف ك 

 تنكسر نفسو حيف يرل جاره الميسكر يتردد الى منزلو ، كال يعرؼ حاجتو .

كمف ىذه األحاديث أيضاي التي تنفي كماؿ اإليماف ، قكلو صمى اهلل عميو كسمـ " ال إيماف       
حقكؽ اآلخريف ، كحفظان لممتمكاتيـ ، كانعداـ األمانة  ( كىذا تشديد فيَٓلمف ال أمانة لو")

يتكجب فيو نقص اإليماف ، كفي ذلؾ داللة تربكية غاية في النفاسة ، كىي أف أثر الديف يجب 
أف ينعكس في سمكؾ المسمـ تربكيان كخمقيان ، فميس الديف أداء شعائر فقط دكف إقامة بقية األكامر 

 الربانية.

كاإليماف مرٌكب مف أصؿ ال يتـ بدكنو، كمف كاجب ينقص بفكاتو نقصا " يقكؿ ابف تيمية   
( لذلؾ فإف الباحث يمكف أف ُٓ")يستحؽ صاحبو العقكبة، كمف مستحب يفكت بفكاتو عمك الدرجة

يقسـ مفيـك اإليماف إلى درجات ثالث : تبدأ باألصؿ كىي الدرجة األكلى)األدنى(التي تحتكم 
اف، ثـ الدرجة الثانية )المتكسطة( كىي درجة اإليماف الكامؿ عمى شيادة التكحيد كأصؿ اإليم

الكاجب ، كتضـ عددان مف األقكاؿ كاألعماؿ مف الكاجبات كالمستحبات ، ثـ درجة اإليماف الكامؿ 
 المستحب كىي )الدرجة األعمى(
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    كتعطي ىذه األحاديث داللة تربكية ميمة ، كىي أف اإليماف ليس فعالن جامدان كحقيقة ثابتة ، 
( كقاؿ جؿ ْ)الفتح:َّ  مئنئ زئ رئ ّٰٱُّٱ بؿ ىك يزيد كينقص ، كقد يقكل كيضعؼ ، قاؿ تعالى

( مما يعني أف ُّٕ)آؿ عمراف:َّ   من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكُّٱ شأنو
المؤمف ال يتكؿ عمى إيمانو ، كيتكجب عميو أف يفحص أعمالو عمى ميزاف اإليماف ، كىك ميزاف 

ترؾ المحرمات ، فينظر أييما يأتييا أكثر، كأييما ينشط عندىا دكمان. فعؿ الكاجبات ك   
لذلؾ فإف المؤمف الحقيقي ىك مف اطمأف الناس إلى أخالقو ، فترجـ ذلؾ الخمؽ إلى سمكؾ    

حي بالتجربة كالتعامؿ ، فكثؽ الناس في تقديمو عمييـ كسٌممكه أركاحيـ ، أك خاضكا معو حربان 
قائدان أك حارسان أك جنديان ، كتبرز ىنا صفة القكة إذ ال يحمي اآلخريف لحمايتيـ ، سكاء كاف 

سكل الرجؿ الشديد ، كأضاؼ إلى ذلؾ صفة األمانة التي ترعى أمكاليـ كتضعيا في مكاضعيا 
كاف مسؤكالن أك معممان كىنا تبرز صفة األميف ، إذف فالقكم األميف ىك ما تصمح بو  سكاء ن

 القدكات. المجتمعات كتيبنى عمى يده

كعادة الناس أف ال يثقكا أك يطمأنكا إلى أحد ما ، إال إذا رأكا تمسكو بأكامر اهلل ، ككماؿ خمقو    
كتعاممو مع اآلخريف ، سكاء في الصبر عمى المكاره ، أك التسامح مع المخطئ ، أك التكاضع 

صمى -ؾ قاؿ رسكؿ اهلل لمجميع ، فإنيـ عند ذلؾ يأمنكنو أمكاليـ كأركاحيـ، فيكمؿ إيمانو ، كلذل
 (.ِٓاهلل عميو كسمـ "أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقا")

كمما يجب أف تالخظو مؤسسات التربية كمحاضنيا المختمفة الظركؼ التي يعج بيا الكاقع    
مف ازدياد العنؼ بكافة أشكالو كصكره، كالتعدم عمى اآلخريف ، كسمب حقكقيـ كممتمكاتيـ ، 

، األمر الذم يستدعي بناء مناىج تربكية تحٌذر مف ىذه االنحرافات ، كتصحيح كانتشار الجريمة 
المفاىيـ التربكية ليخرج الجيؿ مراعيان لكماالت الديف األخالقية ، كيككف متسقان في ذاتو ، 

 كمصدران إلسعاد اآلخريف.
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 ثالجًا: مفَوو اجلَاد

 أخبركم بالمؤمن من أمنو الناس قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حجة الوداع : أال
عمى أمواليم وأنفسيم والمسمم من سمم الناس من لسانو ويده والمجاىد من جاىد نفسو في 

 (22طاعة اهلل والمياجر من ىجر الخطايا والذنوب)

معنى الجياد: المبالغة كاستفراغ ما في الكسع كالطاقة مف قكؿ أك فعؿ ، كىك الجاد في األمكر 
محاربة األعداء ، كجاىد العدك مجاىدة كجيادان : قاتمو ، كجاىد في سبيؿ  ، كالجياد ىك 

 (.ْٓاهلل)

كىذا المعنى السابؽ شائع عند العرب ، كىك إلى جانب مفيكمي اإليماف كاإلسالـ المذيف تـ    
التعرض ليما ، تغٌيرت داللتو عف معناىا التاـ، حيث أعطى الرسكؿ داللة جديدة تتجاكز معنى 

في سبيؿ اهلل ، كىي جياد النفس  ، كيككف ذلؾ بخطـ النفس عف المعاصي ، كمنعيا مف القتاؿ 
رغاميا عمى الخير كالمعركؼ ، كذلؾ ىك أصؿ الجياد كمادتو.  اتباع اليكل ، كا 

إف الكماؿ الحقيقي لمفيـك الجياد الذم يريده الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ، ىك في     
، ألف في التغمب عمييا تسيؿ أمامو بقية الصعاب ، مف مجابية  مصاكلة ىذه النفس كمقارعتيا

األعداء أك مكاجية المصاعب كالشركر ، لذلؾ قاؿ المصطفى عميو الصالة كالسالـ "ليس 
ف قتمتو كاف لؾ نكران، كلكف عدكؾ نفسؾ التي بيف  عدٌكؾ الذم إف قتمؾ أدخمؾ اهلل الجنة، كا 

ؾ، ككلدؾ الذم مف صمبؾ فيؤالء أعدل عدك ىك لؾ" جنبيؾ، كامرأتؾ التي تضاجعؾ عمى فراش
(ٓٓ) 

كقرف ابف تيمية بيف جياد النفس كجياد األعداء ، كرأل أف ضٍعؼ الثاني ال يحدث إال إذا    
ضعيؼ األكؿ ، كأف انتصار الكفار عمى المسمميف كظيكرىـ ، إنما بسبب ذنكب المسمميف التي 

(كىك ٔٓثـ إذا تابكا بتكميؿ إيمانيـ نصرىـ اهلل)أكجبت نقص إيمانيـ كعدـ جيادىـ لنفكسيـ، 
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ربط منطقي تكٌصؿ إليو ابف تيمية كا رتباط السبب بالنتيجة ، فال يمكف أف يحدث جياد خارجي 
 هب مب خب حب جب هئُّٱ أداتو اليد كعتاده القكة فيما النفس خائرة كضعيفة، يقكؿ اهلل تعالى عف ذلؾ  

 (. ُّٗ)آؿ عمراف: َّ     خت حت جت

مىى أشد أعدائو كقيره، كأسره كاكتفى      فمف ممؾ نفسو كقيرىا كدانيا عزَّ بذلؾ؛ ألٌنو انتصر عى
شرَّه، قاؿ تعالى: ُّٱ جم حم خم مم جن حن خن من  َّ) الحشر: ٗ( فحصر الفالح في كقاية شح نفسو، 

مىى ما ييضيرىا مما تشتييو: مف عمك كترفع، كماؿ كجاه،  كتطمُّعيا ًإلىى ما مينعت منو، كحرًصيا عى
 ك أىؿ كمسكف، كمأكؿ كمشرب، كممبس كغير ذلؾ)57(.

 
فالجياد الحقيقي منشأه النفس ، فإذا استطاع اإلنساف أف ينتصر عمى نفسو في الشجاعة    

كالكـر كالصبر كسائر أحكاؿ اإلنساف، فكؿ ما عداه يسير ، كىذا ما يجب أف تمتفت إليو التربية 
حياءىا في النفكس  ، سكاء بالتذكير أك المكعظة ، لذلؾ يقكؿ الرسكؿ في بعث القيـ كاكتسابيا كا 

نما الحمـ بالتحٌمـ) ( ، فال يقعد اإلنساف عف ٖٓعميو الصالة كالسالـ : إنما العمـ بالتعمـ ، كا 
المعالي بحجج كاىية ، أك يتعٌذر بأنو لـ ييرزؽ المكاىب العالية ، أك أنو غير مؤىؿ لممطالب 

 السامية.

بكم في ثنايا ىذا الحديث ، كىك أف جياد النفس أحكج لممسمـ مف كينبعث ىنا البعد التر     
جياد الكفار ، ذلؾ أف ىذا فرض عيف ، كذاؾ فرض كفاية ، كالصبر في جياد النفس مف 
أفضؿ األعماؿ ، كمف يتأمؿ الحديث بعيف المسؤكلية يبرز لو ، أف جياد النفس ىك حقيقة جياد 

ذلؾ الجياد ، كال يككف المسمـ محمكدان في جياد المشركيف ، ألنو مف صبر عميو صبر عمى 
النفس إال إذا غمب فيو ، بخالؼ الجياد في سبيؿ اهلل الذم يحصؿ بمكجبو إما النصر أك 

 (.ٗٓالشيادة)
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 زابعًا: مفَوو اهلجسة

قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في حجة الوداع : أال أخبركم بالمؤمن من أمنو الناس 
فسيم والمسمم من سمم الناس من لسانو ويده والمجاىد من جاىد نفسو في عمى أمواليم وأن

 (22طاعة اهلل والمياجر من ىجر الخطايا والذنوب)

اليجرة في أصؿ المغة : ضد الكصؿ ، كقد ىجره ىجران كىجرانان ، ثـ بعد ذلؾ استعمؿ لمخركج   
رةن) الرسكؿ  الذيف خرجكا  ( كالمياجركف ىـ صحابةُٔمف أرض إلى أرض ، يقاؿ : ىاجر مياجى

 (.ِٔمف ديار الشرؾ إلى دار اإلسالـ)

فالمياجر إذف ليس مف التحؽ بديار اإلسالـ كقطع صمتو بديار الكفر فحسب ، مع بقاء    
مسمى المياجر عمى مف فعؿ ذلؾ مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ، كلكنو مف تغٌمب عمى ىكاه 

؛ التي تككف سببان في سخط اهلل كغضبو كاستحقاؽ كنفسو ، كباعد بينو كبيف اآلثاـ كالذنكب 
 الكعيد الشديد.

كال يعني ىذا انتقاصان لمفيـك اليجرة كتبخيسان لدكر المياجريف الذيف ترككا أىمييـ كأمكاليـ ،     
بؿ إف فضميـ عمى المسمميف شامة في تاريخ اإلسالـ ، لكف المقصكد مف الحديث كشؼ مالمح 

يما أف الرعيؿ األكؿ مف المياجريف يظيف فييـ أنيـ قد تغٌمبكا عمى المياجر الحقيقي ، الس
اٌل لما ىاجركا ديارىـ كآثركا صحبة الرسكؿ ، يقكؿ عمي القارم  نفكسيـ كتخمصكا مف آثاميـ ، كا 

مف ترؾ الصغائر كالكبائر ، كقيؿ : الذنب أعـ مف الخطيئة ؛ ألنو يككف  أف " المياجر الكامؿ
ة ؛ ألف الحكمة مف اليجرة التمكف مف الطاعة بال مانع ، كالتبرؤ عف عف عمد بخالؼ الخطيئ

صحبة األشرار المؤثرة في اكتساب الخطايا ، فاليجرة التحرز عنيا ، فالمياجر الحقيقي ىك 
  .(ّٔالمتجانب عنيا")

                                                           
 .23438مسند أمحد ، مسند األنصار ، رقم احلديث  - 61
 .999ابن األثًن ، مرجع سابق ، ص - 61
 .137ث يف السًنة النبوية ادلتصلة بلفظ ىجر ، صأمحد ، ادلعاين واألحدا - 62
 .118القاري ، مرجع سابق ، كتاب الطهارة ، ص - 63



 ....................................................................المفاهيم النبوية في المعهودة  أصالة المسميات

- 222 - 

إف ىجر الذنكب مف أعظـ أعماؿ البر التي يجب أف يتنبو ليا اإلنساف ، كىذا يتطمب ترؾ      
رمات كالمحظكرات التي نيى اهلل عنيا ، فطاعة اهلل تستكجب اإلتياف بالكاجبات كالتباعد المح

قصاء المنيٌيات ، لذلؾ كرد الحديث بصيغة أخرل تحمؿ نفس المعنى في صحيح البخارم ،  كا 
( كقد حمؿ بعض ْٔكذلؾ في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  " المياجر مف ىجر ما نيى اهلل عنو")

ىذا القكؿ عمى أنو تطييبه لنفكس الذيف منعتيـ ظركفيـ مف اليجرة قبؿ فتح مكة  شراح الحديث 
، كذلؾ أف بإمكانيـ االتصاؼ بصفة )المياجر( إذا ىجركا ما نيى اهلل عنو ، بؿ كيحصؿ عمى 

 (.ٓٔشرؼ )المياجر الكامؿ ( )

كما أسمؼ الباحث  إف اليجرة الحقيقية تتجاكز أبعادىا الخركج مف دار الكفر الى دار االسالـ   
، بؿ ىي انتقاؿ مف المعصية كمكانيا كدكاعييا الى طاعة اهلل كمرضاتو ، فيجراف مناىي اهلل 
ىك بحد ذاتو اليجرة التي يريدىا ىذا الديف ، كيبتغييا الرسكؿ ألمتو، ككما يقكؿ الرسكؿ عميو 

رة تتضمف أمريف: ترؾ ( ، فيعني ذلؾ أف اليجٔٔالصالة كالسالـ :العبادة في اليرج كيجرة إلٌي)
ما يغضب اهلل ، كفعؿ ما يؤمر بو اهلل ، كىك العبادة التي يعرفيا العمماء: أنيا االقكاؿ كاالعماؿ 

 (.ٕٔالتي يحبيا اهلل)

كمف الدالالت التربكية التي يستنبطيا الباحث مف ىذا التكجيو الشريؼ: أف ال يٌتكؿ اإلنساف    
نت في الفضؿ كاألجر ، بؿ عميو أف يعمؿ دأب حياتو عمى أعماؿ شريفة سابقة لو ، ميما كا

في طاعة اهلل كامتثاؿ أكامره ، كترؾ الذنكب كالمعاصي ، فإذا كاف أصحاب اليجرة مف صحابة 
المصطفى لـ يككميـ الرسكؿ إلى ىجرتيـ لديار اإلسالـ كترؾ ديار الكفر ، فمف األكلى أف 

لصالحة ، ميما نالت مف قصب السبؽ كالريادة الذيف جاؤكا مف بعدىـ أال يغتٌركا بأعماليـ ا
 كاألجر ، فال يدرم المسمـ أم عمؿ يفكز فيو برضا اهلل كيككف خالصان لكجيو الكريـ.

كمف معاني التزكية التي يستشفيا الباحث مف الحديث أيضان ؛  أف ىذا الديف مضمار كاسع    
ف سبقكه باإلسالـ كنصرة الرسكؿ ، لممنافسة في األعماؿ الصالحة ، كأف المرء قد يدرؾ أجر م
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ف كاف ال يدانييـ فضالن ، فيذا الحديث يعمف أف أجر اليجرة مفتكح لمف أراد ، كاإلرادة تتضمف  كا 
أف يخمص المرء في عبادة ربو كيعصـ نفسو مف كؿ إثـ ، كيتجنب اقتراؼ كؿ معصية صغيرة 

 كانت أـ كبيرة ، فعند ذلؾ يناؿ فضيمة اليجرة الحقيقية.

كيمكف  لمباحث في ختاـ ىذا المبحث ، أف يمخص أبرز الفكائد المستنبطة مف ىذه المفاىيـ   
 اإليمانية عمى النحك التالي:

إف اإلسالـ يركز عمى المقاصد الشرعية لمحياة كالككف كالكجكد فيصرفيا كميا لسعادة   -ُ
 الفرد األبدية في اآلخرة .

ا ىي التي ليا عالقة ممتدة في حياة الفرد اعتبار المسميات الحقيقية لألشياء في الدني -ِ
 في اآلخرة.

أف كماؿ اإلسالـ يكمف في جمع أداء حقكؽ اهلل سبحانو كتعالى إلى جانب أداء حقكؽ  -ّ
 المسمميف.

إف المفاىيـ المتعمقة باإليماف تندرج ضمف أكؿ مقاصد الشرع كىك )حفظ الديف( كأف  -ْ
)حفظ النفس( فحقيقة اإلسالـ ضماف كماؿ ىذه المفاىيـ متعمؽ بالمقصد الثاني كىك 

سالمة أركاح اآلخريف ، ككماؿ اإليماف فيو ضماف أيضان عمى أنفس اآلخريف كأمكاليـ 
التي تعتبر عديؿ الركح ، كأف حقيقة الجياد في حفظ النفس مف اليكل كالشيطاف ، كما 

 أف حقيقة اليجر في حفظ النفس مف الكقكع في اآلثاـ كالمعاصي.
فاىيـ ال يتـ إذا اختٌؿ ركف مف أركاف العالقة بيف اإلنساف ، كنفسو ، أف كماؿ الم -ٓ

كخالقو، كاآلخريف ، فإذا اختٌؿ طرؼ منيا فإنيا ال تعطي المدلكؿ الكامؿ الالـز ، بؿ 
 بجزء منو أك أدنى معانيو الداللية ، فيظؿ المفظ عمى معناه في المغة أك العرؼ أك الشرع.

مراتب أدناىا كىي األصؿ التي تحتكم عمى كممة التكحيد  أف اإليماف يتدرج إلى ثالثة -ٔ
كالكسطى التي تعني الكماؿ اإليماف الكاجب ، كالعميا التي تعني اإليماف كماؿ اإليماف 

 المستحب
أف كماؿ اإليماف الحقيقي لمفرد ىك في اإليماف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسكلو كاليـك اآلخر  -ٕ

و في أمكاليـ كأركاحيـ ، ككأف الثاني نتيجة طبيعة كبالقدر إلى جانب تأميف الناس ل
 لألكؿ إذا أتى بيا دكف نقص.
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إف الجياد الحقيقي في االنتصار عمى النفس قبؿ االنتصار عمى المشركيف كالكفار ،  -ٖ
 ألف الثاني متعمؽ باألكؿ ، كال يتأٌتى ذلؾ إال بتربية النفس كتزكيتيا .

غيرة كالكبيرة قبؿ ترؾ أكطاف الكفر ، فتخمية إف اليجرة الحقيقية في ترؾ الذنكب الص -ٗ
 القمب مف الكدكرات أكلى مف تخمية الجسد مف أماكف الكفر.

إف كماؿ المفاىيـ اإليمانية كالتي تعتبر أصكؿ الديف كىي ) اإلسالـ ، اإليماف ،  -َُ
اليجرة ، الجياد ( تتككف مف حٌقيف ، كاحد لمخالؽ حتى يفكز بالرضا، كاآلخر لمخمؽ حتى 

 تقيـ الحياة ، فإذا اجتمعا ناؿ الدنيا كاآلخرة.تس
 المبحث الثاني : كمال المسميات في المفاىيم األخالقية

 أواًل : مفَوو احلياء

استحيكا ًمف اهلل حؽَّ الحياء. قاؿ: قمنا: يا رسكؿ اهلل إنَّا   :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ   
كفَّ االستحياء ًمف اهلل حؽَّ الحياء: أف تحفظ الرَّأس كما لنستحيي، كالحمد لمَّو. قاؿ: ليس ذاؾ، كل

كعى، كتحفظ البطف كما حكل، كتتذكَّر المكت كالًبمىى، كمىف أراد اآلخرة، ترؾ زينة الدُّنيا، فمىف 
 (.ٖٔفعؿ ذلؾ، فقد استحيا ًمف اهلل حؽَّ الحياء )

ا كاستحى ، كىك االنقباض الحياء في المغة : التكبة كالحشمة ، كقد حيي منو حياء كاستحي  
(كفي االصطالح:  تغيُّر كانكسار يعترم اإلنساف مف خكؼ ما يعاب ، كىك خمؽ ٗٔكاالنزكاء )

 (.َٕيبعث عمى ترؾ القبيح، كيمنع مف التقصير في حؽ ذم الحؽ)

ينٌبو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى حقيقة معرفية كدينية ميمة ، كىي أف الحياء ككمالو    
ما كعى الرأس ، كما حكل البطف ، كاالنشغاؿ بقضية المكت كالمصير ، كتسفيو الدنيا ىك حفظ 

. كىذا المعنى الجديد لـ يكف يستحضره الصحابة رضكاف اهلل تعالى عمييـ لمفيـك الحياء ، إذ 
لـ يكف عندىـ يعدك أف يككف خصمة فاضمة تدعك الى ترؾ المعيب كالقبيح، كاالنزكاء عف ما 

  يشيف النفس.
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كىذا المعنى لـ ينفيو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أك يستبعده مف معنى الحياء ، لكنو حياء    
ال يتجاكز بعده الدنيكم ، كىك مفيـك قاصر بالنسبة لممسمـ الذم تمتد حياتو بعد البعث كالنشكر 

حقيقة الحياء  إلى األبد ، فيجب عميو أف يمتـز خمقان ينفعو في حياتو كبعد مكتو ، كىذا الخمؽ ىك
 الذم يؤدم بو الى مرضاة اهلل كالنجاة مف عذابو.

كأعظـ الكماؿ أف تجتمع محبة اهلل مما يدعكه إلى الطاعات ، مع تعظيمو كما ينتج عنو      
مف خشية رؤيتو لفعؿ المعاصي كالمنكرات  ، ككما يقكؿ ابف القيـ " أف الحياء حالة حاصمة مف 

 ( .ُٕإذا اقترنا تكلد بينيما الحياء")امتزاج التعظيـ بالمكدة ، ف

كمف ذلؾ فقد عٌرؼ بعض العمماء )حؽ الحياء( بأٌنو : الحياء الالـز الثابت الصادؽ ،     
بحيث يحفظ المسمـ جكارحو عما ال يرضى اهلل بأف ال يسجد لغيره ، كال يخضع بو لغيره ، 

جتماعو بو مف الفرج كالرجميف كالتطٌير مف الرياء ، كحفظ البطف عف أكؿ الحراـ كما اتصؿ ا
كاليديف كالقمب ، كتٌذكر مصير اإلنساف في القبر عظامان بالية ، كترؾ زينة الدنيا ، فإنيما ال 

 (.ِٕيجتمعاف عمى كجو الكماؿ حتى لألقكياء)

إف المصطفى عميو الصالة كالسالـ يرٌبي األمة عمى خمؽ ىك مف أفضؿ األخالؽ التي    
نو يزكي النفكس كييذبيا ، كيدعكىا الى دار السعادة كالسالـ ، كيعمقيا يتصؼ بيا المسمـ ، أل

باليـك اآلخر ، كيذٌكرىا بالمكت المصير المحتـك ،كلقد جاء ىذا الحديث كأعظـ أحاديث الحياء 
التي أكردتيا كتب السنة ،  عمى أف ىناؾ العديد مف ىذه األحاديث الشريفة التي تدؿ عمى 

مؽ في  يىاء خيره كمُّو()مكانة ىذا الخي ( كقكلو) ّٕاإلسالـ ، كمنيا قكلو صمى اهلل عميو كسمـ )الحى
يىاء في شيء ْٕإفَّ الحياء ًمف اإليماف() ( كقكلو )ما كاف الفيٍحش في شيء إالَّ شانو، كما كاف الحى

 (.ٕٓإالَّ زىانىوي()
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ف كاف غريزة ، لذلؾ فإف الباحث أكرده ضمف     عؿ الحياء مف اإليماف كا  المفاىيـ كقد جي
اإليمانية ، كيككف الحياء اكتسابنا كسائر أعماؿ الًبر، كقد يككف غريزة، لكف استعمالو عمى قانكف 
الشرع يحتاج إلى اكتساب كنية كعمـ، فيك مف اإليماف ليذا؛ كلككنو باعثنا عمى أفعاؿ الخير، 

 اكتساب، فيك ييثاب كمانعنا مف المعاصي، فالغرائز جبٌمة في اإلنساف، لكف تطكيعيا تقٌربان هلل
 (.ٕٔعمى ىذا المكتسىب، كعمى تطكيعو النفس عمى مراد اهلل)

 ثاىيًا :مفَوو البخل 

 (77قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : البخيل الذي من ذكرت عنده فمم يصّل عمي)

كالبخؿ في العرؼ : الضٌف بما عند المرء ، كىك ضد الكـر ، كفي االصطالح : ىك المنع مف 
مساؾ المقتنيات عٌما ال يحؽ حبسيا عنو) ماؿ  (.ٖٕنفسو كا 

بخؿ ، فمف لـ يصؿ عمى الرسكؿ لقد جاء مفيـك البخؿ في ىذا الحديث بمعنى الكامؿ في ال   
الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ ؛ فقد بخؿ كمنع نفسو مف أف يكتاؿ بالمكياؿ األكفى ، فال يككف 
أحده أبخؿ منو ، مما أكجب بعض العمماء الصالة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمما ذكر 

يذكركا اهلل فيو كلـ يصمكا  ( مستشيديف بقكلو عميو الصالة كالسالـ : ما جمس قكـه مجمسا لـٕٗ)
ف شاء غفر ليـ)  (.َٖعمى نبييـ ، إال كاف عمييـ ًترة يـك القيامة فإف شاء عذبيـ ، كا 

ذا كاف اهلل أعٌد األجر العظيـ لمذاكريف لو ، كال يكمفيـ ذلؾ سكل أف تميج السنتيـ        كا 
مف يصٌمي عميو صمى  باألذكار المشركعة ، فإنو سبحانو كتعالى قد رفع ذكر الرسكؿ ، كجعؿ

اهلل عميو كسمـ مرة كاحدة يضاعؼ لو اهلل األجر عشر مرات ػ عالكة عمى ما في الذكر مف مف 
خيرم الدنيا كاآلخرة كىي زكاؿ اليـ كدخكؿ الجنة ، فعف أبي بف كعب رضي اهلل تعالى عنو أنو 

صالة عمٍيؾ فكـ أجعؿي لؾ مف قاؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "يا رسكؿى اهلل ًإنَّي أيٍكًثري ال
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صالًتي ، فقاؿ : ما شٍئتى ، قاؿ : قمتي الربعى قاؿ ما شٍئتى فًإٍف زدتَّ فيك خيره لؾى ، قمتي : 
النصؼى ، قاؿ : ما شئتى فًإٍف زدتَّ فيك خيره لؾى ،قاؿ: قٍمتي فالثمثيًف قاؿ ما شٍئت فًإٍف زدتَّ فيك 

 (.ُٖقاؿ : إذنا تيٍكفىى ىمَّؾ كيغفر لؾ ذنبيؾ")خيره لؾى ، قمتي أجعؿي لؾى صالتي كمَّيا 

سالميـ الكـر كالسماحة ، كقد تغنكا بيا في      إف مف أىـ مآثر العرب الخمقية في جاىميتيـ كا 
أياميـ كأشعارىـ ، لذلؾ كانت صفة البخؿ مف الصفات الذميمة التي تخدش مركءة الرجاؿ 

منيا الطباع ، كقاـ بتحكيميا إلى صفة تعبدية ، كتعيبيـ ، فاستثمر النبي ىذه الصفة التي تنفر 
كذلؾ لمحث عمى مكقؼ ديني كأخالقي شريؼ كىك الصالة عميو كالدعاء لو عميو الصالة 
كالسالـ، فأصبح لمبخؿ بيعدان جديدان ، يضاؼ الى المعنى المادم ، كىذا المعنى الركحي ىك 

د أف أخرجيا مف الضالؿ البييـ الى نكراف المرًء جميؿ الرسكؿ عمى أمتو ، كجحكد معركفو بع
( كليس ىذا استيانة مف النبي بصفة البخؿ ، أك تحقيران ليا ، إنما ىك ِٖنكر اإلسالـ المبيف)

تعظيـ لترؾ الصالة عميو كالدعاء لو صمى اهلل عميو كسمـ ، لذلؾ حٌذر مف البخؿ المادم ، 
 (.ّٖكقاؿ مرة عائبان لو " أمُّ داءو أدكأي مفى البخًؿ")

إف عمى المربيف كالمعمميف أف يتممسكا الجكانب التي تدعـ إيماف أبنائيـ كتزيده ، السيما كأف     
ىذه األعماؿ ال تكمؼ صاحبيا مشقة كال عناء كال كثير مجيكد ، كالصالة كالزكاة كالجياد ، 

نما يجب أف يستحضر المسمـ نٌيتو في أعمالو كأكقاتو متذكران النبي بالصالة عميو ، ف قد يبخؿ كا 
اإلنساف بمالو ، كيشح بنفسو ، كيضف عمى كقتو ، لكف حقيقة البخؿ تتجمى في عدـ تحريؾ 
المساف لذكر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، كمف يفعؿ ذلؾ فقد بخؿ عمى نفسو ، كزىد في 

ـر الخير كالثكاب.  األجر ، كال يفعؿ ذلؾ إال مف حي

ف مسؤكلية التربية الدائمة ىي غرس قي    ـ ىذا الديف في نفكس األجياؿ كتربيتيا التربية كا 
اإليمانية الصحيحة عمى نكر الكتاب كالسنة ، كربط األجياؿ بنبٌييا صمى اهلل عميو كسمـ ، محبة 
كطاعة كاتٌباعان ، كمعرفة بحقكقو ، كالقياـ بما لو صمى اهلل عميو كسمـ مف الصالة عميو ، 

ىذا ال يككف إال مف خالؿ مناىج فاعمة ، تراعي كافة كاألدب معو ، كالذب عف سٌنتو كىديو ، ك 
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المعطيات كالظركؼ ، السيما كقد تداعى أعداء اإلسالـ في ىذا العصر لمنيؿ مف جناب النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ ، سعيان إلى محاربة المسمميف كدينيـ ، مما يحٌتـ عمى األمة أفرادان 

 بي صمى اهلل عميو كسمـ كالقياـ بحقو.كجماعات كشعكبان تنشئة األفراد عمى حب الن

 ثالجًا : مفَوو الشّدة

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :  ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذم يممؾ نفسو  
 (.ْٖعند الغضب)

الٌصرىعة في المغة : كثير الصرع ألقرانو ، كرجؿ صريع إذا كاف ذلؾ صنعتو كحالو التي يعرؼ 
 (.ٖٓيا)ب

كانتقؿ المسمى في كمالو األسمى ، كحقيقتو الشرعية ، ليصبح مداٌلن عمى : الحمـ عند الغضب ، 
إذ الرجؿ الشديد ىك الذم يصرع غضبو كيحجمو عف الخطأ ، كيضبط نفسو عف االعتداء عمى 
اآلخريف ، كمف يفعؿ ذلؾ فقد استحؽ أف تيطمؽ عميو ىذه الصفة، مع بقاء مسمى )الشديد( 

 لصرعة( عمى الرجؿ القكم في بنيتو الجسدية ، كلكف ذلؾ في أدنى مراتبو الداللية.ك)ا

إف الشديد الحقيقي المستحؽ ليذا المسمى مف يممؾ نفسو عند الغضب ، فيصرعيا عما    
تدعكه إليو مف ىكاىا كما قاؿ الطحاكم ، مردفان " كليس ذلؾ عندنا كاهلل أعمـ إخراج منو ذا القكة 

، حتى يصرعو مف أف يككف صرعة ، إذ كاف الذم يممؾ نفسو فيصرعيا عما عمى صاحبو 
 (.ٖٔتريده منو مف ىكاىا فكؽ ذلؾ")

لقد تضافرت نصكص الكحي قرآنان كسنةن  عمى تزكية اإلنساف كتطييره ، كذلؾ مف أمراض     
عمى ما القمكب التي تفتؾ باألفراد كالمجتمعات ، كتسبب الشركر كاآلثاـ في الدنيا ، عالكة 

ينتظر صاحبيا مف الكباؿ كالخسراف يـك الديف ، كلذلؾ حٌذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف 
اإلصابة بيذه األدكاء ، كالغضب ، كالحسد ، كالحقد كيبٌيف مفاىيميا الحقيقية كمظاىرىا 
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الكاضحة ، كدعاىـ إلى المثؿ العميا كاألخالؽ الكريمة التي تنفع صاحبيا في تعاممو مع 
 خريف.اآل

كالغضب عبارة عف شعمة نار صفة شيطانية كحقيقتو غمياف دـ القمب بنار غضبو إلرادة    
( أم ىـ ّٕ()الشكرل: يل ىلمف أمكر دنياىـ )َّ   ام مل  يك ىكٱُّٱ االنتقاـ ، يقكؿ تعالى  

المختصكف بالغفراف في حاؿ الغضب ، أم يحممكف كيكظمكف الغيظ، كركم عف عائشة أف 
رضي -،ما يعني أنيا جعمت  فقالت: هلل در التقكل ما تركت لذم غيظ شفاءخادمنا ليا غاظيا 

االنتقاـ شفاء لمغيظ تنبيينا عمى أف الغيظ مرضه ، ألنو عرض نفساني يجده اإلنساف  -اهلل عنيا
عند غمياف دـ قمبو ، كصاحب التقكل إذا كظـ ىذا الغضب ال يمرض قمبو فال يحتاج أف 

كم أف النبي  عميو الصالة كالسالـ مٌر بقـك يصطرعكف فقاؿ )ما ىذا( قالكا: فالف يتشفى، كقد ري
ما يصارع أحدنا إال صرعو، قاؿ: "أفال أدلكـ عمى مف ىك أشد منو ؛ رجؿ كٌممو رجؿ فكظـ 

 ( . ٕٖ)"غيظو ، فغمبو ، كغمب شيطانو ، كغمب شيطاف صاحبو

رة العقؿ ، كليذا يقكؿ ابف كالشجاعة ال تعتمد عمى قكة البدف بؿ عمى صالبة الفؤاد كبصي   
تيمية "فقد يككف الرجؿ بدنو قكيان ضعيؼ القمب ; كالقتاؿ مداره عمى قكة البدف كصنعتو لمقتاؿ ; 
كعمى قكة القمب كخبرتو بو ، كالمحمكد منيما ما كاف بعمـ كمعرفة; دكف التيكر الذم ال يفكر 

الشديد الذم يممؾ نفسو عند الغضب صاحبو كال يميز بيف المحمكد كالمذمـك ; كليذا كاف القكم 
، حتى يفعؿ ما يصمح ، فأما المغمكب حيف غضبو فميس بشجاع كال شديد ، كجماع ذلؾ ىك 

 (.ٖٖالصبر" )

كيمكف أف يستنبط الباحث أف البعد التربكم الذم يريد الرسكؿ غرسو في صحابتو ىك :    
تعتبر جماع كأٌس األخالؽ  التخمؽ بالحمـ كعدـ الغضب كالتحٌمي بفضيمة الصبر ، كالتي

الفاضمة " كذلؾ ألف أصؿ ذلؾ ىك الصبر عمى المؤلـ ، كىذا ىك الشجاع الشديد الذم يصبر 
ف كاف مما ال يمكف دفعو أثار  عمى المؤلـ ، كالمؤلـ إف كاف مما يمكف دفعو أثار الغضب ، كا 
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ة ، كيصفر عند الحزف الحزف ، كليذا يحمٌر الكجو عند الغضب لثكراف الدـ عند استشعار القدر 
 (ٖٗلغكر الدـ عند استشعرا الحزف")

كقد تتابعت نصائح الحكماء كالشعراء عمى التريث عند إرادة اإلقداـ عمى األمكر العظيمة ، 
 :(َٗفالحكمة مقدمة عمى الشجاعة ، ألنيا إف لـ تأت عف عقؿ أىمكت صاحبيا، قاؿ المتنبي)

 ىك أكؿ كىي المحؿ الثاني ... عافً الرأم قبؿ شجاعة الشج                   

 زابعًا : مفَوو الوًٍ

قال رسول اهلل صّمى اهلل عميو وسّمم " يوشك األمم أن تداعى عميكم كما تداعى األكمة إلى  
قصعتيا، فقال قائل: ومن قّمة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكّنكم غثاء كغثاء 

كم الميابة منكم، وليقذفّن اهلل في قموبكم الوىن، فقال الّسيل، ولينزعّن اهلل من صدور عدوّ 
 (.22قائل: يا رسول اهلل، وما الوىن؟ قال: حّب الّدنيا وكراىية الموت")

الضعؼ في العمؿ كفي األشياء، ككذلؾ في العظـ كنحكه، كقد كىف العظـ  اٍلكىٍىف في المغة :
 .(ِٗييف كىنان ، كرجؿ كاىفه في األمر كالعمؿ)

تقؿ الكىف مف معناه المغكم كىك الضعؼ إلى معنى أعمؽ يمثؿ حقيقة الكىف ، كىك لقد ان   
سيطرة حب الدنيا في قمب المرء ، ككراىية مفارقة ىذه الحياة ، كالتشبث بالدنيا كممٌذاتيا ، يقكؿ 
شارح سنف أبي داكد " ككأنو أراد بالكىف ىنا ما يكجبو كلذلؾ فسره بحب الدنيا ككراىة المكت 

م ما يكجبو كما سٌببو... أك كأنو أراد مف أم كجو يككف ذلؾ الكىف )حب الدنيا ككراىية ... أ
المكت ( : كىما متالزماف فكأنيما شيء كاحد يدعكىـ إلى إعطاء الدنية في الديف مف العدك 

 (. ّٗالمبيف")
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ككأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يستقرئ تاريخ األمـ كتراجع الحضارات مف خالؿ    
طات الضعؼ التي تمر بيا كتتسبب في تراجعيا ، كىذا أمر غيبي ال يتعارض مع مح

مقتضيات الرسالة التي جاء بيا مف اهلل ، إذ أف اهلل سبحانو كتعالى أظيره عمييا بعممو، كفيو 
إشارة الى األمـ الميتة ، أك التي تكاد تمكت كتنسحب مف مضمار الحياة لتتكمس عمى ضفافو ، 

 (.ْٗذه الحالة ، يجعميا مطمعان لألعداء كالغزاة ، ليتكالبكا عمييا كيستنفذكا خيراتيا)كبمكغ األمة ى

كال يقصد كراىية المكت بيا عدـ الرغبة في ىذا المصير ، ألف النفس اإلنسانية مجبكلة عمى    
ذلؾ ، كلكف المقصكد ىك كره لقاء اهلل عند المكت ، ألنو عندىا يعرؼ مكانو في اآلخرة سكاء 

نت جنة أك ناران ، كىذا ما يكضحو حديث آخر لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ركتو عائشة رضي كا
اهلل عنيا ، كذلؾ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حينما قاؿ " مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل 

ره المكت لقاءه ، كمف كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه " فقالت : يا نبي اهلل ، أكراىية المكت؟ فكمنا نك
، فقاؿ : ليس كذلؾ ، كلكف المؤمف إذا بشر برحمة اهلل كرضكانو كجنتو أحب لقاء اهلل ، فأحب 

ف الكافر إذا بٌشر بعذاب اهلل كسخطو كره لقاء اهلل ككره اهلل لقاءه ")  (.ٓٗاهلل لقاءه ، كا 

البعد عف إف ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي أدت إلى ىذا التراجع الحضارم ، كلعؿ منيا :   
الديف االنشغاؿ بعركض التجارة كالزراعة ، كاستفحاؿ الربا في التعامالت االقتصادية ،  فكاف 
اليدؼ مف ىذا الحديث ؛ تحذيرىـ مف السبب الذم كاف العامؿ عمى تكاليب األمـ كىجكميـ 
عمى المسمميف، فإف ىذا الحب الدنيكم ككراىية المنية ؛ ىك الذم يستمـز الرضا بالذؿ، 
كاالستكانة إليو، كالرغبة عف الجياد في سبيؿ اهلل عمى اختالؼ أنكاعو؛ مف الجياد بالنفس 
كالماؿ كالمساف كغير ذلؾ، كال يككف الخالص إال باألخذ بأسباب النجاح كالفالح في الدنيا 

 (.ٔٗكاآلخرة)

ـ أعينيـ ، كالتربية اليـك مطالبة بمشركع يعيد تكعية الناس بيذه المفاىيـ كتجميتيا أما    
ليتعرفكا عمى الكاقع الذم يعيشكنو ، مف انخفاض كممة المسمميف ، كضعؼ صكتيـ العالمي ، 
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ثـ يقكمكا بالتخمص مف ىذا الكىف الذم أخمدىـ إلى األرض ، كأرضاىـ بالقعكد عف القياـ هلل ، 
ء كانت كتجمية صكرتو الحقيقية المشكشة في أذىاف اآلخريف عنو مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ سكا

 التقميدية أك الجديدة. 

كيمكف أف يذكر الباحث في ختاـ ىذا المبحث أبرز الصكر التربكية التي استنبطيا مف كماالت 
 ىذه المفاىيـ كىي عمى النحك التالي:

يكمف كماؿ الحياء في حفظ جارحتي الرأس كالبطف مف عبادة غير اهلل كأكؿ أمكاؿ  -ُ
مف شٌقيف أحدىما متعمؽ باهلل كاآلخر متعٌمؽ بخمقو ،  الناس بالباطؿ ، فكأف الياء الحقيقي

 كليس كما يتكٌىـ البعض مف أف الحياء يككف االنزكاء مف الخمؽ فحسب.
نما في منع لسانو مف  -ِ إف البخؿ الحقيقي في ىذه الحياة ليس في منع إخراج الماؿ ، كا 

 الصالة عمى الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ حينما يذكر اسمو.
أساس مفاىيـ الخمقية  ، سكاء كانت ممدكحة أك مذمكمة ال يككف مقتصران عمى  إف -ّ

جانبيا في التعامؿ مع اآلخريف ، بؿ إف كماليا كحقيقتيا في التعامؿ مع اهلل كأكامره 
ف جاء بيا  كحقكقو ، فإذا جاء بيا عمى أحسف كجو فقد كممت أخالقو كاستحؽ المدح ، كا 

 لكماؿ في سكء أخالقو كاستحؽ الذـ كالتكبيخ.عمى أسكأ طريقة فقد كصؿ حد ا
إف اسكأ خمقيف في حقيقتيما يتعمقاف بالذّْكر كالصالة، فاألكؿ يتعمؽ بحؽ اهلل في تقدير  -ْ

 ذكره في الصالة، كاآلخر يتعمؽ بحؽ الرسكؿ الكريـ في الصالة عميو كالدعاء لو.
نو ، فإذا استطاع السيطرة إف كماؿ الشدة كالقكة الحقيقية عند اإلنساف في قمبو كليس بد -ٓ

 عمى نفسو   ككظـ غضبو في مكاقؼ الشدة فقد استحؽ مسمى الشديد
أف كماؿ الكىف سيطرة حب الدنيا ككراىية المكت عمى القمب أكثر مف سيطرة الخكر  -ٔ

 كالضعؼ كحب الراحة عمى الجسد.
 املبحح الجالح : كنال املسنيات يف املفاٍيه االجتناعية 

 سقوبأواًل : مفَوو ال



 ....................................................................المفاهيم النبوية في المعهودة  أصالة المسميات

- 227 - 

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ما تعٌدكف الرقكب فيكـ ؟ قمنا : الذم ال يكلد لو ، قاؿ ليس 
 (.ٕٗذاؾ بالرقكب ، كلكنو الرجؿ الذم لـ يقدـ مف كلده شيئا)

الرقكب في المغة : الذم ال يعيش لو كلد ، سكاء كاف رجالن أك امرأة ، ألنو يرقب مكتو كيرصده 
 (. ٖٗخكفان عميو )

كمعنى الحديث : أٌنكـ تعتقدكف أف الرقكب المحزكف ىك المصاب بمكت أكالده ، كليس ىك   
كذلؾ شرعان، بؿ ىك مف لـ يمت أحد مف أكالده في حياتو فيحتسبو كييكتب لو ثكاب مصيبتو بو ، 

 (.ٗٗكثكاب صبره عميو ، كيككف لو فرطان كسمفان )

اهلل عميو كسمـ في كافة أحاديثو الشريفة،  كىذا ىك الكماؿ الذم يدعك إليو الرسكؿ صمى    
فالرقكب الحقيقي ىك الذم يمكت أبناءه قبمو ، فيحتسب عند اهلل أجر فجيعة مكت أبنائو ، فيناؿ 
األجر كيفكز بالرضا، كيبقى معنى الرقكب العرفي عمى معناه السابؽ مف مكت األبناء في حياة 

 كالدىـ.

الدنيا ، كىي داللة ال تخالؼ ىذا المعنى الذم أطمقو كما يطمؽ الرقكب أيضان عمى مصائب   
 ىل مل خل ٱُّٱٹٱٹالنبي ، كلكنو تحكيؿ المكضع الى غيره ، كقد كرد في القرآف الكريـ مثؿ ذلؾ ، 

 مم خيمي  حي جي يه ىه مه جه ين حم جم خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل
ف فييا ( فيـ يعقمكف أمر الدنيا كظاىرىا ، كيتمتعك ُٕٗ)األعراؼ :َّ     ّْ ُّ َّ ٍّ ّّٰى ٰر ٰذ يي

بحكاسيـ كأسماعيـ كأبصارىـ ، إال أنيـ كمف فقدكا ىذه الحكاس عف أمر اآلخرة  ، كىذا 
 االسمكب تستخدمو العرب كمثؿ قكؿ الشاعر :

 ال أعد اإلقتار عدمان كلكف    فقد مف قد رزيتو اإلعداـ                         

اد أف ىذا الفقد اآلخر أجٌؿ منو ، فالشاعر ال يقصد أف احتياج الماؿ ليس بعدـ ، كلكنو أر 
 (.ََُكأعظـ خطران كضرران عميو)
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كلذلؾ فإف ىذه المفاىيـ التي جاءت في ىذه األحاديث الشريفة ، ليا مقاصد كبياف مف ىك   
أحؽ بمسميات المدح كالذـ مما يتصٌكره الناس ، فاإلفالس مثالن حاجة عند الناس ، لكف حقيقة 

ىك المفمس، كمثميا العقـ كعدـ اإلنجاب في ىذا الحديث، فإف  الحاجة تككف في اآلخرة كذلؾ
النفكس تكرىو ، لكف االنتفاع بالكلد يككف عمى غير ما يظف الناس مف االنتفاع بو في الدنيا ، 
فإف االنتفاع بو في حقيقة األمر يككف يـك القيامة ، كذلؾ لمف احتسب أجر مكت أكالده قبمو ، 

 (.َُُكذلؾ ىك الرقكب)

ف المطائؼ التربكية التي يمكف استنباطيا مف ىذا الحديث : فضؿ الصبر عمى مكت كم   
األكالد ، كعمك درجة األب الذم يسبقو أكالده إلى اآلخرة ، ككرامة المكاساة النبكية لخاطر 
المؤمف عمى ىذه المصيبة عند مكت األحباب ، كاستشعار الشريعة لفقد ثمرات األفئدة كفمذات 

ف  ف كاف عظيمان كمؤثران عمى االنساف في الحياة الدنيا ، لكف فقد األجر األكباد ،كا  فقد الكلد كا 
ف حقيقة الكلد بالنسبة لممسمـ الذم قٌدمو  عمى الصبر كالتسميـ لمقضاء في اآلخرة أعظـ كأجؿ ، كا 
قبمو كاحتسب أجره ، كمف لـ يرزؽ ذلؾ ، فيك كالذم ال كلد لو ، عالكة عمى اإلشارة الضمنية 

 (.َُِالحديث بتفضيؿ التزكج بالنساء)في 

 ينٱُّٱ كعمـك المصائب مأجكر عمييا العبد المسمـ إذا صبر كاحتسب ما عند اهلل ، يقكؿ تعالى  
)البقرة َّ    ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ّْ ُّ َّ ٍّ ّّ ٰى  ٰر ٰذ ييمم خم خي حي جي  يه ىه مه جه

( كقد قيؿ أف الصبر نكعاف :  صبر عند الغضب ، كصبر عند المصيبة ، كما ُٔٓ-ُٓٓ:
 (. َُّتجرع عبد جرعة أعظـ مف جرعة حمـ عند غضب ، كجرعة صبر عند مصيبة" )

 ثاىيًا : مفَوو الػيى
 (222قال النبي صمى اهلل عميو وسمم : ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)
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الغني: ىك الذم ال يحتاج الى حد في شيء ، ككؿ أحد يحتاج إليو ، أما العرض: بالسككف كؿ 
ف مف الماؿ غير نقد كجمعو عركض ، كأما بالفتح فما يصيبو اإلنساف مف حظو في الدنيا ما كا

 (.َُٓ، كىك عمكمان حطاـ الدنيا كمتاعيا)

ييراد بغنى النفس حصكؿ الكماالت العممية كالعممية ، فميست حقيقة الغنى كثرة الماؿ ، ألف   
ك يجتيد في االزدياد كال يبالي مف أيف كثيرا ممف كسع اهلل عميو في الماؿ، ال يقنع بما أكتي في

نما حقيقة الغنى غنى النفس ، كىك مف استغنى بما أكتي  يأتيو ، فكأنو فقير لشدة حرصو ،كا 
كقنع بو كرضي، سكاء كاف قميؿ الماؿ أك كثيره ، لذلؾ فالغنى النافع كالممدكح ىك غنى النفس ؛ 

حظكة كالشرؼ أكثر مف الغنى الذم ألنيا إذا استغنت كفت عف المطامع ، كحصؿ ليا مف ال
 (.َُٔينالو فقير النفس لحرصو، فإنو يكرطو في رذائؿ األمكر لدناءة ىمتو كبخمو)

ف كاف يسمى خيران     إف اإلسالـ يقرر أف خيرية الماؿ ليست لذاتو بؿ بحسب ما يتعمؽ بو ، كا 
فيو ، فإف كاف في  في الجممة، ككذلؾ صاحب الماؿ الكثير ليس غنيان لذاتو ، بؿ بحسب تصرفو

ف كاف في نفسو فقيرا أمسكو كامتنع عف  نفسو غنيان ، لـ يتكقؼ في صرفو في كجكه البر ، كا 
بذلو فيما أيًمر بو خشية مف نفاده ، فإف غنى النفس ما يضمف الكفاية، فإف زاد قميال عاد ذلؾ 

 (.َُٕ)بزيادتؾ فيو الفقر، كذاؾ أف الدكاعي إنما تكثر كتتكسع األسباب ككثرتيا

إف المعيار النبكم الذم تيقاس بو المفاىيـ كاألشياء ، مختمؼ عف المعايير المادية التي     
يؤمف بيا الناس ، إنو معيار دقيؽ يقٌيـ الناس بحسب أخالقيـ كدينيـ ، كليس بحسب ماليـ 
كجاىيـ ، كفقان لما يممككف مف رصيد أخركم كليس رصيد مادم ،كىذا ما حدث مع أبي ذر 

اهلل عنو الذم ركل ىذا الحديث، حيف سألو النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ " أترل كثرة رضي 
الماؿ ىك الغنى ؟ فقمت : نعـ . فقاؿ : كترل أف قمة الماؿ ىك الفقر ؟ قمت : نعـ يا رسكؿ اهلل 
 . قاؿ : ليس كذلؾ ، إنما الغنى غنى القمب ، كالفقر فقر القمب ،ثـ سألني رسكؿ اهلل صمى اهلل
ذا حضر  عميو كآلو كسمـ عف رجؿ مف قريش ، فقاؿ : فكيؼ تراه ؟ قمت : إذا سأؿ أعطي كا 
دخؿ ، قاؿ : ثـ سألني عف رجؿ مف أىؿ الصفة ، فقاؿ : ىؿ تعرؼ فالنا ؟ قمت : ال يا رسكؿ 
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اهلل ، قاؿ : فما زاؿ يحميو كينعتو حتى عرفتو . قاؿ : قمت : نعـ يا رسكؿ اهلل ،قاؿ: فكيؼ تراه 
 ( .َُٖقمت : رجؿ مسكيف مف أىؿ المسجد . قاؿ : ىك خير مف طالع األرض مثؿ اآلخر ") ؟

إف الغنى الحقيقي ىك عدـ الحاجة ، فأقؿ الناس حاجة أكثرىـ غنى ، كلذلؾ كاف اهلل أغنى    
األغنياء ، ألنو ال حاجة بو إلى شيء ، فمف سد فقره بالمقتنيات كالعركض فما في انسدادىما 

كمف يرقع الخرؽ بالخرؽ ، كيسد الفقر بالفقر ، كمف سدىا باالستغناء عنيا  طمع ، فيك
ًصـ الغني بالذم َُٗكاالقتصار عمى حاجتو الضركرية ، فيك الغني المقٌرب مف اهلل) (" كلذلؾ كي

يجمع الماؿ كال ينتفع بو فقيران ، فالماؿ تحت يديو كلكنو لـ ينتفع بو في دنياه كال في 
 (.َُُآخرتو")

بر بعض أىؿ العمـ أف القناعة ىي الغنى ال كثرة الماؿ، كىي حقيقة معركفة بالعقؿ ، كاعت   
كصححتيا الخبرة كالتجربة، كلكف رب قضية مف العقؿ نافذة قد صارت كأنيا محؿ شؾ 
كارتياب، أك دكف ذلؾ في الصحة "لغمبة الجيؿ كالسفو عمى الطباع، كذىاب مف يعمؿ بالعقؿ 

، فجرم الغنى عمى كثرة الماؿ، ك الفقر عمى قمتو، فصاحب الماؿ ال كيذعف لو، كيطرح اليكل 
يعجز عف شيء يريده مف لذاتو كسائر مطالبو، لذلؾ سٌمي الماؿ الكثير غنى ،ككذلؾ مف قؿ 

 (.ُُُمالو، عجز عف إرادتو، كسيمي قمة الماؿ فقران")

في اليد ، كذـ الحرص عمى  لقد رٌبى النبي صحابتو كأمتو عمى التقمٌؿ مف الدنيا كالقناعة بما   
استعاذ النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف شر فتنة الغنى،  الدنيا كاإلقباؿ عمييا كتطٌمب المذائذ ،كقد 

نما دعاؤه بذلؾ صمى اهلل عميو كسمـ  عمى الرغـ مف أف اهلل تعالى قد أعاذه مف شر كؿ فتنة، كا 
 (.ُُِ)ىد في الدنياتكاضعان هلل كتعميمان ألمتو، كحضان ليـ عمى إيثار الز 
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 ثالجًا : مفَوو االفاس

قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أتدرون من المفمس؟ قالوا: المفمس فينا من ال درىم لو 
وال متاع، فقال: إن المفمس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي وقد 

ضرب ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، شتم ىذا، وقذف ىذا، وأكل مال ىذا، وسفك دم ىذا، و 
وىذا من حسناتو، فإذا فنيت حسناتو، قبل أن يقضي ما عميو، أخذ من خطاياىم فطرحت 

 (.222عميو، ثم طرح في النار)

المفمس في المغة : عديـ الماؿ بعد كفرة، حيث يقاؿ أفمس الرجؿ إذا لـ يبؽ لو ماؿ ، يراد بو  
 (.ُُْس)أنو صار إلى حاؿ يقاؿ فييا ليس معو فم

ييعرؼ اإلفالس عند الناس بمف ليس لو ماؿ ، لكف ليس ىك حقيقة المفمس ، ألف ىذا أمر  
يزكؿ كينقطع بمكتو ، كربما ينقطع بكفرة يتحصؿ عمييا بعد ذلؾ في حياتو كىذا أدنى مراتب 
نما حقيقة المفمس ككماؿ اإلفالس فيك اليالؾ اليالؾ التاـ ، كالمعدـك اإلعداـ  اإلفالس ، كا 

لمقطع يـك القيامة ، كذلؾ حيف تؤخذ حسناتو لغرمائو ، فإذا فرغت حسناتو أيخذ مف سيئاتيـ ا
فالسو)  (ُُٓفكضعت عميو ، ثـ أيلقي في نار جينـ ،  فتمت خسارتو كىالكو كا 

كقد رأل الباحث إف اإلفالس مف المفاىيـ االجتماعية ، ألنو يتعمؽ بحركة البيع كالشراء بيف     
مجتمع بينيـ في السكؽ ، كييطمؽ عمى مف كاف ممٌيان فأصبح معدمان ، كمف كاف الناس كتعامؿ ال

يممؾ فأصبح ال يممؾ ، فيصبح في نظر اآلخريف معسران يستجؿ تعاطفيـ كشفقتيـ عميو ، لذلؾ 
 فقد أدرجو ضمف سياؽ ىذه المفاىيـ.

ىاف الناس عف كأراد النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يطٌكر ىذا المفيـك الراسخ في أذ     
اإلفالس ، بحيث يخدـ منظكمة التربية األخالقية اإلسالمية ، كذلؾ في مفيـك متداكؿ كمتجذر 
عند الناس كيتعمؽ بمعاشيـ كحياتيـ ، كما يحصؿ في حركة السكؽ مف الخصاـ ،كالحمؼ، 

ربح  كالفجكر ،كالشتـ ،كتضييع األمانة ، فجاء الحديث محذران مف اإلفالس الحقيقي ، الذم ال
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بعده ، كال خسارة تعدلو ، إنو ليس إفالس مؤقت ينيض اإلنساف بعده ، بؿ ىك إفالس دائـ ، 
كخسارة حقيقية ، كذلؾ حيف يرل المسمـ أف حسناتو تتطاير أمامو ؛ بسبب ما كاف يرتكبو مف 

 (.ُُٔأذل لمناس في حياتو ، كيجد أف مصيره إلى النار ، كبئس المصير)

ميو كسمـ الحكـ في اآلخرة الذم يتجاكز أحكاـ الدنيا ، فٌمما كاف اإلنساف لقد بٌيف صمى اهلل ع   
إنما ييعد غنيان في الدنيا بمالو، ألنو يجتمب بو المسرة كيدفع المضرة، ككاف ىذا الحكـ في اآلخرة 
لمعمؿ الصالح، ثبت ال محالة أف يككف الخالي ىك )المفمس(، إذ قد عرم مما ألجمو يسمى 

اؿ في الدنيا )مفمسا( كىك عدـ ما يكصمو إلى الخير كالنعيـ، كيقيو الشر الخالي مف الم
 (ُُٕكالعذاب)

كمفاىيـ مثؿ الرقكب كالمفمس كالغني كالشديد كنحك ذلؾ ، ىي نفي لحقيقة ىذه األسماء مف      
صمى  -جية المعنى الًَّذم يتكجب اعتباره، ، لذلؾ كاف ىك المستحؽ ليذا االسـ دكف غيره فبيَّف 

-أف حقيقة ذلؾ المعنى ثابتة لغير ىذا المتكىـ، فمثالن انعداـ الماؿ يـك القيامة  -هلل عميو كسمـ ا
أحؽ باسـ المفمس ممف يعدميما ، حيث قد ال يتضرر بذلؾ ضررنا معتبرنا -حيث يضر عدمو 

 (.ُُٖفي الدنيا)

اممة اهلل ، ىك إٌف المتأمؿ الحقيقي ليذا الحديث يدرؾ أف مدار األعماؿ كميزانيا بعد مع  
نما بالخمؽ ، ألف الماؿ قد يكرث كفرة مؤقتة ، أما التعامؿ  التعامؿ مع اآلخريف ، ليس بالماؿ كا 
بالخمؽ الحسف ، فإنو سبب لدخكؿ الجنة ، كىذا يدؿ عمى عناية اإلسالـ باألخالؽ الفاضمة مع 

ييـ، مما يجب عمى اآلخريف كالصبر عمييـ ، كالعفة عف ما رآه فييـ ، كالزىد عف ما في أيد
اإلنساف أف يحاسب نفسو كيزكييا قبؿ كركد اآلخرة كفقان ليذا الميزاف ، كيتجٌنب ما يكرده الٌنار 
السيما شتـ الناس ، كقذفيـ ، كاالعتداء عمييـ ، كأكؿ ماليـ ، كسفؾ دمائيـ ، فإنيا أعظـ 

أف تشيد عميو ، كالت  األعماؿ التي تكرد الميالؾ ، فعمى اإلنساف حفظ لسانو ، كجكارحو قبؿ
 حيف مندـ.
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إف الدرس التربكم الذم يمكف يغرسو ىذا الحديث في نفكس المسمميف ؛ أف يحذركا مف    
مآالت كعكاقب االعتداء عمى حقكؽ اآلخريف ظنان منيـ أف اهلل يغفر الذنكب المتعمقة بحقكؽ 

ا تمحؽ حسناتو كتمقي بو في الخمؽ ، فيذه المظالـ تنقمب كباالن عمى المرء يـك القيامة ، كربم
النار ، كعمى الرغـ مف أنو جاء بحسنات كدرجات كالجباؿ ، إال أنيا لـ تنفعو أماـ حقكؽ 

 ( . ُُٗاآلخريف، مما يحث المرء عمى التعامؿ بالحسنى كالخمؽ الفاضؿ مع اآلخريف)

 زابعًا : مفَوو املسكية
لطواف الذي يطوف عمى الناس قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ليس المسكين بيذا ا

فترده المقمة والمقمتان والتمرة والتمرتان قالوا : فما المسكين يا رسول اهلل ؟قال :الذي ال يجد 
 (.222غنى يغنيو وال يفطن لو فيتصدق عميو وال يسأل الناس شيئا)

قد المسكيف في كالـ العرب: الذم سكنو الفقر أم قمؿ حركتو كاشتقاقو مف السككف ، يقاؿ : 
(  (ُُِتمسكف الرجؿ كتسكف إذا صار مسكينا ، كىك عمكمان أحسف حاالن مف الفقير المعدـك

كقد أراد الرسكؿ أنو ليس المسكيف حقا عمى الكماؿ ، كىك الذم بالغتو المسكنة بيذا الطكاؼ 
ألف ىناؾ مسكينا أشد مسكنة مف الطكاؼ ، كىك الذم ال يجد غنى ، كال يسأؿ ، كال يفطف لو 

عميو ، فالطكاؼ مسكيف ، كذلؾ مكجكد في اآلثار ، كمعركؼ في المغة ، أال ترل إلى فيتصدؽ 
(  فميس معناه إذف نفي ُِِرٌدكا المسكيف كلك بظمؼ محرؽ) - صمى اهلل عميو كسمـ -قكلو 

 (.ُِّأصؿ المسكنة عف الطٌكاؼ ، بؿ معناه نفي كماؿ المسكنة )

ث ، ىك الحث عمى الصدقة عمى أىؿ الستر إف التكجيو التربكم الذم نممسو مف ىذا الحدي   
كالتعفؼ أكثر مف السائميف كالمتشرفيف ليا ، كىذا يتطمب تممسيـ كالبحث عنيـ كمعرفة أخبارىـ 
حتى يتـ الكصكؿ الييـ كمساعدتيـ كفقان الحتياجاتيـ ، فالسائميف قد يككنكف مف أىؿ المسكنة 

                                                           
339
 ي رسمه الباحث معّبراً عن اإلفالس ، وهو نموذج ٌنطبق على كل هذه المفاهٌم الكمالٌة.( للشكل الذ66انظر ص ) - 
 .1139صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ،  - 121
 (.18/49ابن عبدالرب ، التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ، ) - 121
 (.18/49الرب ، التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ، ) أبن عبد 122
 .117النووي ، مرجع سابق ، ص - 123
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، فتضؿ الصدقة طريقيا ، كتذىب الى غير كالحاجة كالفقر ، كليس بالضركرة أف يككنكا كذلؾ 
 المحتاج ، كتغيب مقاصد الزكاة كالصدقة كىي إعطاء أصحاب الحقكؽ حقيـ.

كقد كشؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا الحديث مظاىر أصحاب الحاجة كعالماتيـ    
يو ، كالذم ال كمنيـ : الذم ال يممؾ ماالن كال عرضاى ، كالذم ال تبدك عميو آثار الحاجة لتخفٌ 

يتعٌرض لمناس في أماكنيـ كطرقيـ يطمب الماؿ كسد الفاقة ، مما يظير لمناس أف الرحمة في 
طمب المساكيف تبدك ميمة شاقة ، كىي ليست كذلؾ ، كلكف ذلؾ يتطمب فطنة المؤمف ككياستو 

لحي ، كتمٌمس أحكاؿ الناس ، كالسؤاؿ عنيـ ، كعدـ العيش في عزلة عنيـ ، سكاء كاف في ا
 الذم يسكف فيو ، أك اآلخريف الذيف يجتمع معيـ كيمتقي بيـ.

كتبدك عظمة اإلسالـ كمراعاتو لظركؼ الناس حتى قبؿ أف يجرحكا كراماتيـ بالسؤاؿ ،     
كدكف أف يريقكا ماء كجكىيـ لمناس مف أجؿ سد حاجاتيـ ، كىذه دعكة عظيمة قؿ أف يتنبو لنا 

لما كثر السائمكف في الطرقات ، كلما احتيج الى عرض  الناس ، ألنو لك فطنكا لمغزاىا ،
 أحكاليـ أماـ المكسريف ، كالختفت كثير مف مظاىر الذؿ كالمسكنة في المجتمعات اإلسالمية.

كما أف الباحث يستنبط أف المسكنة الحقيقية ىنا ليست في الحاجة كقمة الماؿ كالعرض فقط     
ف البحث عف عمؿ ، كحجزتو عف إظيار حاجتو ، ، بؿ ىي مسكنة نفسية في األصؿ منعتو م

 كصددتو عف طمب الماؿ بصكرة مباشرة خشية األعراض عنو مف الناس.

كيمكف أف يذكر الباحث في ختاـ ىذا المبحث أبرز الصكر التربكية التي استنبطيا مف كماالت 
 المفاىيـ االجتماعية ، كىي عمى النحك التالي:

 يس ترٌقب كالدتيـ قبؿ أف يكلدكا الد المسمـ بعد كالدتيـ ، كلإف الرقكب الحقيقي ىك مكت أك  -ُ
 أف المفاىيـ االجتماعية تككف حقيقتيا بحسب مقاصدىا كغاياتيا كنكاياىا كليس لذاتيا . -ِ
إف أكمؿ األجر كالثكاب الكبير يتحقؽ لكماؿ ىذه المسميات في جنسيا إف كانت ممدكحة ،  -ّ

 المسميات في جنسيا إف كانت مذمكمة . كما أف كماؿ العقاب كالسخط يككف لكماؿ
إف الغنى الحقيقي باعث نفسي سكاء كاف بالبذؿ أك القناعة كليس بالضركرة أف يككف معو  -ْ

 ماؿ كأمالؾ.
 إف  كماؿ اإلفالس في انعداـ الحسنات التي تشترم سمعة اهلل كىي الجنة. -ٓ
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يع المسكيف الحقيقي يكمف كماؿ المسكنة في النفس كليس في انعداـ الماؿ كليذا ال يستط -ٔ
 حتى إظيار حاجتو.

 اخلامتة واليتائج

كبعد ىذا العرض التفصيمي ألبرز كماالت المسميات كأصالة المفاىيـ التي ذكرىا النبي صمى 
اهلل عميو كسمـ التي كردت في كتب الحديث الشريؼ ، كصمت الدراسة إلى أبرز النتائج كىي 

 كالتالي:

عٌبر عف مضمكف الديف اإلسالمي كالذم يؤسس لقكاعد أصالة المفاىيـ النبكية التي ت -ُ
 الحياة العامة في الدنيا كاآلخرة.

أبدع النبي صمى اهلل عميو كسمـ  في نقؿ كثير مف المفاىيـ الدارجة المعركفة إلى  -ِ
 مفاىيـ أكمؿ كأجمؿ كأحؽ.

ية تركز التربية النبكية عمى تنمية جميع جكانب الشخصية المسممة في النكاحي اإليمان -ّ
 كاألخالقية كاالجتماعية .

 تعدد أساليب التربية النبكية كتنكع طرقيا في تكريس القيـ كتصحيح المفاىيـ. -ْ
تكظيؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المكاقؼ المختمفة لتربية أصحابو ، كلفت انتباىيـ  -ٓ

 إلى حقيقة دنياىـ كمعنى كجكدىـ.
ابتالء كاختبار ، كأف اآلخرة ىي دار تنظر التربية اإلسالمية إلى الدنيا عمى أنيا دار  -ٔ

 البقاء ، كأنو ال انفصاؿ بيف كجكدىما، كىما مرتبطاف عمالن كأجران.
إثارة التساؤؿ في الذىف كاستخداـ أسميب الحكار مف أساليب النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -ٕ

 في التربية.
لى آفاؽ نقؿ المفاىيـ كالتصكرات الحسية عند الناس مف كضعيا المادم المممكس إ -ٖ

 ركحية أرحب تحٌثيـ عمى العمؿ كتزرع فييـ الخمؽ الحسف كتكٌطد العالقة بينيـ.
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كتكضح ىذه الدراسة مثاالن إلبداع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في شرح أحد المسميات ألحد 
 ( التالي:ُالمفاىيـ االجتماعية في حياة األمـ كالشعكب )شكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ُ-ُشكؿ رقـ )

 الرؤية النبكية لممفاىيـ

 

 

 

 

مفهوم 

 اإلفالس

س )الٌملك مفل

 الحسنات(

 مفلس )ال ٌملك المال(

 

 كمال اإلفالس

 

 

 أدنى اإلفالس

 اإلفالس الحقٌقً

 اإلفالس العرفً



 ....................................................................المفاهيم النبوية في المعهودة  أصالة المسميات

- 227 - 

 املصادز واملساجع
 القرآف الكريـ جؿ شأنو كعظـ قدره.  .ُ
ابف األثير ، مجد الديف ابك السعادات المبارؾ بف محمد ، النياية في غريب الحديث   .ِ

 ىػ. ُُِْكاألثر ، أشرؼ عميو : عمي حسف الحمبي ، الرياض : دار ابف الجكزم ، 
بف خمؼ ، شرح صحيح البخارم ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف  ابف بطاؿ ، أبك الحسف عمي.ّ

 ىػ.ُِّْ،  ِإبراىيـ ، الرياض : مكتبة الرشد ، الطبعة 
ابف تيمية ، أحمد بف عبدالحميـ ، مجمكع الفتاكل ، جمع كترتيب : عبدالعزيز بف قاسـ   .ْ

 ىػ.ُُِْكابنو محمد ، 
،  ِمحمد رشاد سالـ ، الطبعة ابف تيمية ، أحمد عبدالحميـ ، االستقامة ، تحقيؽ : .ٓ

 ىػ.ُُُْ
ابف تيمية ، أحمد عبدالحميـ ، االستغاثة في الرد عمى البكرم ، تحقيؽ : عبداهلل السيمي ، .ٔ

 ىػ. ُُْٕ،  ِالرياض : دار الكطف ، الجزء 
 -ابف حنبؿ ،أبك عبداهلل أحمد بف محمد، مسند اإلماـ أحمد ، تحقيؽ :شعيب األرنؤكط .ٕ

 ، بيركت : مؤسسة الرسالة. عادؿ مرشد، كآخركف
ابف تيمية ، أحمد بف عبدالحميـ ،الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح ، الرياض : دار   .ٖ

 ىػ.ُُْٗ،  ِالعاصمة، الطبعة 
ابف فارس ،أبك الحسيف أحمد ، مقاييس المغة ،  راجعو : أنس الشامي ، القاىرة : دار   .ٗ

 ىػ.ُِْٗالحديث 
حمد بف فارس بف زكريا ، الصاحبي في فقو المغة العربية ابف فارس ، ابك الحسيف أ  .َُ

كمسائميا كسنف العرب في كالميا ػ عمؽ عميو : أحمد حسف بسج ، بيركت : دار الكتب 
 ىػ.ُُْٖالعممية ، 

ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ، التمييد لما في المكطأ مف   .ُُ
: مصطفى العمكم ، كمحمد البكرم ، مكتبة ابف المعاني كاألسانيد ،عمؽ عمى حكاشيو 

 ىػ.ُّٕٖتيمية  ، 
ابف ماجو ،أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،سنف ابف ماجو ،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد .ُِ

 الباقي،بيركت : دار إحياء الكتب العربية ،دت.
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 .ـ ََِّابف منظكر ،جماؿ الديف محمد مكـر ، لساف العرب ، بيركت : دار صادر ، .ُّ
 ـ .ُْٖٗأبك سنة ، أحمد فيمي ، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء ،مصر:   .ُْ
أحمد ، األميف محمد ، المعاني كاألحداث في السيرة النبكية المتصمة بمفظ ىجر ، مجمة   .ُٓ

، المدينة المنكر : نادم المدينة المنكرة األدبي الثقافي  ِّ، المجمد  ْٔ،ّٔالعقيؽ ، العدد 
 ـ. ََِٖ، 
ي ، محمد ناصر الديف ، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ، األلبان.ُٔ

 ىػ.ُُْٓالرياض : مكتبة المعارؼ ، 
األلباني ، محمد ناصر الديف ، حكؿ حديث )يكشؾ أف تتداعى عميكـ األمـ( ،  نقالن   .ُٕ

( مف مكقع اإلسالـ اليـك ، تاريخ ِْٔ – ُِْ/  ِْعف مجمة التمدف اإلسالمي )
 . http://iswy.co/e12l4lىػ ، رابط المادة: َُْْ/ٗ/ِٖترجاع : االس

اآلمدم ، سيؼ الديف  أبك الحسف عمي ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، بيركت :   .ُٖ
 ىػ.َُِْ،  ِالمكتب اإلسالمي ، الطبعة 

ية الحادثة في ضكء التربية األىدؿ ، انشراح عمي، دراسة تحميمية لممصطمحات الفكر .ُٗ
اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة أـ القرل : قسـ التربية اإلسالمية 

 ىػ.ُّْٓكالمقارنة ، 
ابف حجر ، أحمد بف عمي ، فتح البارم شرح صحيح البخارم ، تحقيؽ : محمد فؤاد   .َِ

 ىػ. ُّٕٗعبدالباقي ،بيركت : دار المعرفة ، 
الطاىر محمد ، تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير  ابف عاشكر ، محمد.ُِ

 الكتاب المجيد،   تكنس: دار سحنكف ، د ت.
ابف عثيميف ، محمد بف صالح ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، الرياض : ابف   .ِِ

 ىػ.ُِِْالجكزم ، 
، بيركت :  ٓـ، الجزء ابف عثيميف ،  أحمد بف عمي ، شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكا  .ِّ

 ـ.ََِٕدار الكتب العممية، 
ياؾ نستعيف   .ِْ ابف القيـ ، أبك عبداهلل محمد بف أبي بكر ، مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد كا 

 ىػ.ُُْٔ، تحقيؽ : محمد المعتصـ باهلل البغدادم ، بيركت : دار الكتاب العربي ، 

http://iswy.co/e12l4l
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ياؾ نستعيف ، ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر ، مدارج السالكيف   .ِٓ بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ق. ُُْٔ، ّتحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم بيركت: دار الكتاب العربي ، الطبعة 

ابف كثير ، اسماعيؿ بف عمر ، تفسير القرآف العظيـ ، تحقيؽ : سامي السالمة ،   .ِٔ
 ىػ. ُِِْالرياض : دار طيبة ، 

اإلفصاح عف معاني الصحاح ،  تحقيؽ: فؤاد  ابف ىبيرة ، محمد بف ىبيرة الذىمي ،   .ِٕ
 ىػ. ُُْٕعبد المنعـ أحمد ، الرياض: دار الكطف النشر: 

، اليند : مطبعة دائرة المعارؼ  ّأبك عبيد ، القاسـ بف سالـ ، غريب الحديث ، الجزء   .ِٖ
 ىػ.ُّْٖبحيدر أباد ، 

لشريعة ، بيركت : د .د األصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد ، الذريعة إلى أحكاـ ا  .ِٗ
 ىػ. ََُْ، 
األصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد ، المفردات في غريب القرآف ، دمشؽ : دار .َّ

 ىػ. ُُِْالقمـ ،
ابك االشباؿ ،حسف الزىيرم آؿ مندكه ، شرح صحيح مسمـ ، دركس صكتية قاـ بتفريغيا .ُّ

( تاريخ ٗ/ْٓ،) http://www.islamweb.net  ،2011مكقع الشبكة اإلسالمية،  
 ىػ..َُْْ/َُ/ُٓاالسترجاع : 

األمير ، محمد بف إسماعيؿ ، التنكير شرح الجامع الصغير ، تحقيؽ : د . محمد    .ِّ
 ىػ.ُِّْإسحاؽ ، الرياض : مكتبة دار السالـ ، 

ايزتسك  تكشيييكك ، المفيكمات األخالقية الدينية في القرآف نقالن عف الجطيكم ، محمد .ّّ
ت األخالقية الدينية في القرآف : دراسة كصفية تحميمية ، مجمة التأكيؿ ، عمي ، المفيكما

 ـ. َُِٔ، الرابطة المحمدية ، مركز الدراسات القرآنية ،  ّالعدد 
، مصر : المكتبة األكاديمية  ٗبدر ، أحمد ، أصكؿ البحث العممي كمناىجو ، الطبعة  .ّْ
 ـ.ُْٗٗ،
الكتاب كالسنة أسيء فيميا ، أعماؿ الندكة البخارم ، عبداهلل بك شعيب ، مصطمحات مف .ّٓ

العممية الدكلية : المصطمح القرآني كأثره في تأصيؿ المعرفة كضبط الفيـ ، كمية اآلداب 
 ـ .َُِِكالعمـك اإلنسانية ، جامعة ابف زىر بأكادير ، 
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البخارم ، محمد إسماعيؿ،  صحيح األدب المفرد ، تعميؽ : محمد ناصر الديف األلباني   .ّٔ
 ىػ. ُُْٖ،  ْالجبيؿ : دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة ، 
البخارم ، محمد إسماعيؿ ، الجامع المسند الصحيح ، تحقيؽ : محمد زىير الناصر ، دار .ّٕ

 ىػ. ُِِْطكؽ النجاة ، 
بكيكزاف ، بنعيسى ، فقو المغة العربية كأثره في فقو الحديث النبكم الشريؼ كفيمو ، مجمة  .ّٖ

سالمية ، العدد دراسات عربية ك  ، جامعة القاضي عياض ، كمية اآلداب كالعمـك  ُا 
 ـ.َُِْاإلنسانية ،

الترمذم ،  محمد بف عيسى ، سنف الترمذم ، تحقيؽ : أحمد شاكر كآخركف ، مصر :    .ّٗ
 ىػ.ُّٓٗ،  ِشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ، الطبعة 

 ّتحقيؽ : محمد عبدالقادر عطا ، الطبعة البييقي ، أحمد بف الحسيف ،السنف الكبرل ،   .َْ
 ىػ.ُِْْ، بيركت : دار الكتب العممية ، 

التيانكم ، محمد بف عمي ابف القاضي ، كشاؼ معجـ اصطالحات الفنكف ، تحقيؽ :   .ُْ
د.عمي دحركج ، نقؿ النص مف الفارسية إلى العربية : د. عمي الخالدم ، بيركت : مكتبة 

 ـ.ُٔٗٗلبناف ناشركف ، 
 ىػ.ُِّْجاحظ ، عمرك بف بحر ، البياف كالتبييف ،  بيركت : دار كمكتبة اليالؿ ، ال  .ِْ
الجرجاني ، عبدالقاىر ، أسرار البالغة ، تحقيؽ: محمكد شاكر ، جدة : مطبعة المدني    .ّْ

 ،ُُِْ. 
الجرجاني ،عمي محمد الشريؼ  ، التعريفات ، تحقيؽ : نصر الديف تكنسي ، القاىرة : .ْْ

 ـ.ََِٕشر كالتكزيع، شركة القدس لمن
الجكىرم ، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ، تحقيؽ : أحمد عبدالغفكر عطار ، .ْٓ

 ىػ.َُْٕ،  ْبيركت : دار العمـ لممالييف ، الطبعة 
الحاكـ ، أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل ، المستدرؾ عمى الصحيحيف ، تحقيؽ : مصطفى   .ْٔ

 ىػ. ُُُْعطا ، بيركت : دار الكتب العممية ، 
حممي ، عبدالرحمف ، مفيـك البر كالمنظكمة األخالقية القرآنية : البنية كالسياؽ ،مجمة   .ْٕ

journal of islamic ethics  ،2017 .ليدف: دار بريؿ لمنشر ، 
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 ِٔالخضير ، عبدالكريـ ، درس شرح كتاب التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح  .ْٖ
ير عمى الشبكة ،مكقع الشيخ عبدالكريـ الخض ُّْٖ، 

https://shkhudheir.com/scientific-lesson/1963375679  تاريخ االستعادة ،
 ىػ.َُْْ/ٗ/ِٔ: 
الخمشي ، متعب بف سالـ ، الدراسة المصطمحية لمتكف السنة النبكية : الرؤية كالمنيج ،   .ْٗ

: كمية ، جامعة القصيـ  ٓمؤتمر مستقبؿ الدراسات الحديثية : رؤية استشرافية ، المجمد 
 ـ.َُِٗالشريعة كالدراسات اإلسالمية ، 

الدميرم ، كماؿ الديف محمد مكسى ، النجـ الكىاج في شرح المنياج ، جدة : دار المنياج .َٓ
 ىػ.ُِْٓ، 
الرازم ،  أبك عبد اهلل محمد بف عمر ، المحصكؿ ، تحقيؽ : طو جابر العمكاني ، الطبعة .ُٓ

 ىػ.ُُّْ، بيركت : مؤسسة الرسالة ،  ّ
سعدم ، عبدالرحمف ناصر ، بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار شرح جكامع ال  .ِٓ

 ىػ.ُِّْاألخبار، صححو : سعد عبدالغفار ، بيركت : دار الكتب العممية ،  
السمرقندم ، عالء الديف شمس النظر أبك بكر محمد ، ميزاف األصكؿ في نتائج العقكؿ   .ّٓ

 ىػ.َُْْمطابع الدكحة الحديثة ، ، تحقيؽ :  د.محمد زكي عبد البر، قطر : 
السيكطي ، عبدالرحمف جالؿ الديف ، المزىر في عمـ المغة ، تحقيؽ : محمد أحمد جاد   .ْٓ

 ىػ.ُُْٖ، بيركت : المكتبة العصرية ،  ُالمكلى ، الجزء 
الشاكيش ، غالب محمد ، مف براعة البياف النبكم ؛ الغضب ، مجمة األمف كالحياة ،   .ٓٓ

 ـ. َُِِ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ،  ُّٔدد ، الع ُّالمجمد 
شيار ، سعيد ، المصطمح خيار لفظي كسمة حضارية ، الدكحة : كزارة األكقاؼ   .ٔٓ

 ىػ.ُُِْكالشؤكف اإلسالمية ، 
الطبراني ، سميماف بف أحمد ، المعجـ الكبير ، تحقيؽ حمدم بف عبد المجيد السمفي ، .ٕٓ

 . ِ، الطبعة  القاىرة : مكتبة ابف تيمية 
الطبراني ، سميماف بف أحمد ، مسند الشامييف لمطبراني ، المحقؽ: حمدم بف عبدالمجيد   .ٖٓ

 ىػ.َُْٓالسمفي ، بيركت : مؤسسة الرسالة ، 
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، الرياض : مكتبة المعارؼ ،  َُطحاف ، محمكد ، تيسير مصطمح الحديث ، الطبعة    .ٗٓ
 ىػ.ُِْٓ

شرح مشكؿ اآلثار ، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط  الطحاكم ، أيكب جعفر أحمد بف محمد ،  .َٔ
 ىػ. ُُْٓ، بيركت : مؤسسة الرسالة ، 

الطريؼ ، محمد إبراىيـ ، المنيجية العممية في تحرير األلفاظ كالمصطمحات : مصطمح .ُٔ
، جامعة  ُ، الجزء  ُٗٓالنظرية التربكية اإلسالمية نمكذجان ، مجمة التربية ، المجمد 

 ـ. َُِْ، األزىر : كمية التربية 
الطعاف ، أحمد إدريس الحاج، المفاىيـ النبكية كأبعادىا التربكية : دراسة تحميمية ، مجمة   .ِٔ

، الككيت : جامعة الككيت ،  ّٗ، العدد  ِٖالشريعة كالدراسات اإلسالمية ، المجمد 
 ـ.َُِّ

الطيبي ، شرؼ الديف بف الحسيف ، شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ   .ّٔ
لكاشؼ عف حقائؽ السنف( ، تحقيؽ: د. عبد الحميد ىنداكم ، مكة المكرمة : مكتبة الباز )ا
 ىػ.ُُْٕ، 
عبدالسالـ ، أحمد شيخ ، الخطاب الخمقي النبكم ، مصطمح الفرض نمكذجان ، مجمة   .ْٔ

، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،  َْجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ، العدد 
 . ََِّعممي ، ـعمادة البحث ال

العسكرم ، أبك ىالؿ ، الفركؽ المغكية ، تحقيؽ : د . مصطفى عبدالعميـ كسعد حمكدة   .ٓٔ
 ـ.َُِٔ، القاىرة : المكتبة التكفيقية ، 

العظيـ أبادم ، محمد شمس الحؽ ، عكف المعبكد في شرح سنف أبي داكد ، بيركت :   .ٔٔ
 ىػ.ُُْٓدار الكتب العممية ، 

بف الحسيف ، التبياف في شرح الديكاف ، تحقيؽ : مصطفى السقا العكبرم ، عبداهلل   .ٕٔ
 ىػ.ُّٓٓكآخركف ، بيركت : دار المعرفة ، 

الغزالي، أبك حامد محمد محمد ، معيار العمـ في فف المنطؽ، شرح أحمد شمس الديف ،   .ٖٔ
 ىػ.َُُْبيركت: دار الكتب العممية، 

يؽ : محمد عبدالسالـ ، بيركت : الغزالي ، أبك حامد محمد محمد ، المستصفى ، تحق  .ٗٔ
 ىػ.ُُّْدار الكتب العممية ، 
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-ُّ/ُالغزالي ، أبك حامد محمد محمد ، إحياء عمـك الديف ، بيركت : دار المعرفة )  .َٕ
ّٖ.) 

غزاكم ، فيصؿ جميؿ، تصحيح التصكرات كالمفاىيـ ، خطبة جمعة ألقاىا في رحاب    .ُٕ
ىػمف مكقع  َُْْ/ٗ/ ُِعيا في ىػ، تـ استرجا َُْْ/ِ/ ِْالحـر المكي ، في 
 .www.khutabaa.comالخطباء عبر الشبكة 

الفراىيدم ،  أبك عبدالرحمف الخميؿ بف أحمد ،كتاب العيف، تحقيؽ الدكتكر ميدم  .ِٕ
 المخزكمي كالدكتكر إبراىيـ السامرائي، القاىرة : دار كمكتبة اليالؿ.

بادم ، محمد بف يعقكب  ، القامكس المحيط ، ، بيركت : دار إحياء التراث الفيركزآ  .ّٕ
 ىػ. ُِْْ، ِالعربي ، الطبعة 

القارم ، مال عمي بف سمطاف ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، بيركت : دار    .ْٕ
 ىػ.ُِِْالفكر ، 

، مصر :  ٕالقسطالني ، أحمد محمد ، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ،الطبعة   .ٕٓ
 ىػ.ُِّْالمطبعة األميرية ، 

المحيداف ،األحاديث الكاردة في المعنى الشرعي لمسمياتو المنفية )دراسة تحميمية(، مجمة   .ٕٔ
،  ُْالجامعة اإلسالمية لمعمـك الشرعية ،المدينة المنكرة : الجامعة اإلسالمية ، المجمد 

 ـ.ََِٖ،  ُْٓالعدد 
ني ، الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ الفردية ، الكفكم ، أبك البقاء مكسى الحسي  .ٕٕ

 ىػ.ُّْٓمراجعة كتعميؽ د.محمد تامر كد. أنس الشامي ، القاىرة : دار الحديث ، 
خراج األمة كتنمية: األخكة   .ٖٕ الكيالني ، ماجد ، أىداؼ التربية اإلسالمية في تربية الفرد كا 

 ـ.ُٔٗٗفكر االسالمي،، فيرجينيا : المعيد العالمي لم  ِاإلنسانية ، ط
المباركفكرم ، أبك العال محمد عبدالرحمف ، تحفة األحكذم شرح جامع الترمذم ، بيركت : .ٕٗ

 دار الفكر .
المرزكقي ، أحمد محمد ، شرح ديكاف الحماسة ألبي تماـ ، تحقيؽ : غريد الشيخ ،   .َٖ

 ىػ.ُِْْبيركت : دار الكتب العممية ، 
عاني ، قكاطع األدلة في األصكؿ ، تحقيؽ : محمد المركزم ، أبي مظفر منصكر السم  .ُٖ

 ىػ.ُُْٖحسف الشافعي ، بيركت : دار الكتب العممية ، 

http://www.khutabaa.com/
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مسمـ ، أبك الحسف القشيرم ، المسند الصحيح ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبدالباقي ، بيركت : .ِٖ
 ىػ.ُُِْدار إحياء التراث ، 

تحقيؽ : محمد عزيز شمس المعممي ، عبدالرحمف يحي ، مجمكع رسائؿ أصكؿ الفقو ،   .ّٖ
 ىػ. ُّْْ، مكة : دار عالـ الفكائد ، 

المقبؿ ، عمر عبداهلل ، جكامع الكمـ النبكم ، دراسة تأصيمية ، مجمة الشريعة كالدراسات .ْٖ
 ـ. َُِٔ، جامعة الككيت ، مجمس النشر العممي ،  َُٓ، العدد  ُّاإلسالمية ، المجمد 

عارفيف بف عمي ، فيض القدير شرح الجامع المناكم ، محمد بف عبدالرؤكؼ تاج ال  .ٖٓ
 ىػ.ُّٓٔالصغير ، مصر : المكتبة التجارية الكبرل ،

الميماف ، بدرية صالح ، نحك تأصيؿ إسالمي لمفيكمي التربية كأىدافيا ، الرياض : دار .ٖٔ
 ىػ.ُِّْعالـ الكتب، 

ىػ   ُُْٖعربي ، النقيب، عبدالرحمف ، منيجية البحث في التربية ، القاىرة : دار الفكر ال  .ٕٖ
اليركم ، أبك عبيد أحمد محمد، الغريبيف في القرآف كالحديث ، تحقيؽ :أحمد  فريد المزيدم 

 ىػ.ُُْٗ، مكة : مكتبة نزار الباز ، 
النككم ، محي الديف أبك زكريا يحي بف شرؼ ، المنياج في شرح مسمـ عمى المنياج ، .ٖٖ

 األردف : بيت األفكار.
طمحات المثناة العامة : الخطاب النبكم أنمكذجان ، مجمة يكنس ، محمد ذنكف ، المص.ٖٗ

 ـ. ََِٖ، جامعة المكصؿ : كمية التربية ،  ْ، العدد  ُٓالتربية كالتعميـ ، المجمد 
 

 

 


