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 :الدراص٘ ملدص

صمى اهلل - يا النبي  مَ األساليب التربوية التي استخدَ  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىمّ      
صحيح من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع ال ،في التربية عمى صبلة الميل -عميو وسمم

لمبخاري، والتعرف عمى أبرز التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في 
 ،استخدمت الباحثة المنيج االستنباطيلتحقيق أىداف الدراسة الجامع الصحيح لمبخاري. و 

 أىميا:من  ،ة نتائجد  ت الدراسة إلى عِ مَ والمنيج الوصفي، وتوص  

ي األسموب التربوي الذي رب  ة، وضرورة استخدام المُ أىمية تنويع األساليب التربوي -
 وواقعو. رب يتُ المناسب حال يُ 

في التربية عمى صبلة الميل،  متنوعةً  أساليبَ  -صمى اهلل عميو وسمم-م النبي ااستخد -
الترغيب، واألمر، والمدح والذم، والتعريض، والوصية، والتربية  :ومن ىذه األساليب

 بالموقف.

عدد من التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث ى لإىذه الدراسة  من خبللل التوص   -
ومنيا: المحافظة عمى قيام الميل، اإلحسان في  ،كتاب التيجد في الجامع الصحيح
ب التشديد عمى النفس، مسؤولية المؤمن عن أىمو العبادة، االعتدال في العبادة وتجن  

 ج الخط..ت من صحة الخبر قبل عبلوبيتو، التثب  

 ة توصيات، واقترحت دراسات تربوية أخرى. دّ وقد خرجت الدراسة بعِ      

 :المفتاحية الكممات

صحيح  -صبلة الميل -التيجدكتاب  - التوجييات التربوية - األساليب التربوية - التربية النبوية 
 .البخاري
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Abstract 

The study aimed to identify the most important educational methods 

that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used in 

the education of night prayers through the hadiths of the Book of Al 

Tahajjud at Al-Jamie Sahih of Al-Bukhari and to identify the most 

prominent educational guidance derived from the hadiths of the 

Book of Tahajjud at at Al-Jamie Sahih of Al-Bukhari. To achieve 

the objectives of the study, the researcher used the deductive and 

descriptive approaches. 

The main results of the study: 

- The importance of diversification of educational methods, and 

the for the educator to use the educational method that suits 

the educator’s condition and reality. 

- The Prophet, peace and blessings be upon him, used various 

methods in night prayers education, and these methods 

include invitation, commanding, praising, Condemning , 

allusion, advice, and education by situation. 

- This study reached a number of educational guidance drawn 

from the hadiths of the Book of Al Tahajjud at Al-Jamie 

Sahih, including: keeping the night prayer, sincerity in 

worship, moderation in worship and avoiding difficulty in 

oneself, the responsibility of the believer towards his family 

and his home, validation of the news before treating the 

mistakes. 

The study made several recommendations, and proposed other 

educational studies. 

Keywords: 

Prophetic Education - Educational Methods - Educational Guidance – the 

Book of Al Tahajjud - Night Prayer - Sahih Al-Bukhari.
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  :الدراص٘ ٘مكدم

 األمين، وبعد: الصادق   النبي   عمى والسبلمُ  العالمين، والصبلةُ  رب   هللِ  الحمدُ     

بحفظيا  -عز وجل-اهلل  ، وتكفلكريملمقرآن ال ُمبي نةالنبوي ة  الس نة -عز وجل–أنزل اهلل      
ن ا َلُو َلَحاِفُظونَ  قال تعالى: ْلَنا الذ ْكَر وا  [، فالذكر في ىذه اآلية يشمل ٜالحجر:] ﴾ إن ا َنْحُن َنز 

الذكر: اسم واقع عمى كل ما أنزل " (:ىـٖٚٗٔقال ابن حزم ) القرآن الكريم والسنة النبوية
، ٔج" )ُيبي ن بيا القرآن سنِة وحي  من قرآن أو من  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل عمى نبيو 

 .(ٕٓٓص

ل المصدر الثاني لمتشريع مث  تُ ة النبوي ة فيي الس ن ةمنزل –عز وجل -أعمى اهلل قد و      
أوجب عمينا اتباع  -وجل   عز  –فاهلل  ؛ا المصدر الثاني لمتربية اإلسبلميةل أيضً مث  اإلسبلمي، وتُ 

ُقْل إن ُكنُتْم ُتِحب وَن الم َو َفات ِبُعوِني  :قال تعالى ،واالقتداء بو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ُقِل اْدُعوا : وقال تعالى ،[ٖٔ] آل عمران:  ﴾ لم ُو وَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم والم ُو َغُفوٌر ر ِحيمٌ ُيْحِبْبُكُم ا

 ﴾ُكل  َشْيٍء َحِفيظٌ  -اَلِذيَن َزَعْمُتم م ن ُدوِن ِباآلِخَرِة ِمم ْن ُىَو ِمْنَيا ِفي َشك  َوَرب َك َعَمى
االقتداء بو في مجال  -صمى اهلل عميو وسمم-بي ؛ ومن مجاالت االقتداء بالن[ٕٔ]األحزاب:

ة المؤمنين تزكي -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  من ميامّ  -عز  وجل  –حيث جعل اهلل  ،التربية
َلَقْد َمن  الم ُو َعَمى الُمْؤِمِنيَن إْذ َبَعَث ِفيِيْم َرُسواًل م ْن َأنُفِسِيْم : قال تعالى ،وتعميميم وتربيتيم
ِبينٍ َيْتُمو عَ  ن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضبلٍل م  ]آل  ﴾ َمْيِيْم آَياِتِو وُيَزك يِيْم وُيَعم ُمُيُم الِكَتاَب واْلِحْكَمَة وا 
 [.471: عمران

تربية متكاممة  اا ب.نيوتميزت أيضً  ،متوازنةواقعية و وقد تميزت التربية النبوية ب.نيا تربية      
والتربية  ،والتربية الجسمية ،التربية اإليمانية :شممت حيث؛ ةكاف لممجاالت التربويةوشاممة 
 .مجاالتغيرىا من الو  ،والتربية االجتماعية والتربية الخمقية، ،العقمية
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 :الدراص٘ مشكل٘

صمى اهلل عميو -حيث حرص النبي  ،مجاالت التربية النبويةأىم  اإليمانية التربية  دّ عَ تُ      
فراده بالعبادةو  -عز  وجل  –عمى اإليمان باهلل عمى تربية المؤمنين  -وسمم لمغاية  اتحقيقً  ؛ا 

 ﴾وَما َخَمْقُت الِجن  واإلنَس إال  ِلَيْعُبُدونِ  :تعالى قال ،الناس من أجميا -عز  وجل  –التي خمق اهلل 
  [.67 ] الذاريات:

ين عمييا صبلة بتربية المؤمن -صمى اهلل عميو وسمم-ومن العبادات التي اعتنى النبي      
 ،مياضْ ن فَ وتُبي   ،ىذه العبادة العظيمةعمى  جاءت طائفة من األحاديث النبوية تحثّ  فقد ،الميل

صمى -رسول اهلل  أنّ  ،-رضي اهلل عنيما-عبد اهلل بن عمرو بن العاص ما رواه  ومن ذلك:
الصيام إلى اهلل  الصبلة إلى اهلل صبلة داود عميو السبلم، وأحب   أحب  »قال:  -اهلل عميو وسمم

 «اا ويفطر يومً صيام داود، وكان ينام نصف الميل ويقوم ثمثو وينام سدسو، ويصوم يومً 
 ،(4414) ر، رقمحَ ن نام عند الس  ، باب مَ كتاب التيجد)أخرجو البخاري في صحيحو، 

 -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو-وروى عمي بن أبي طالب (، 77ص
فقمت: يا رسول اهلل،  «يان؟صم  أال تُ »ليمة فقال:  -عميو السبلم-فاطمة بنت النبي و  طرقو

ا، ثم شيئً  فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قمنا ذلك ولم يرجع إلي   ،أنفسنا بيد اهلل
ُكل  َمَثٍل وَكاَن  نوَلَقْد َصر ْفَنا ِفي َىَذا الُقْرآِن ِلمن اِس مِ يضرب فخذه وىو يقول:  ل  وَ و وىو مُ سمعتُ 

، باب كتاب التيجد)أخرجو البخاري في صحيحو،  «[ٗ٘] الكيف:  ﴾ اإلنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَدالً 
 .(77، ص(4416) تحريض النبي عمى صبلة الميل، رقم

صمى -عن النبي  ما صح  نو م  كتاًبا لمتيجد ضَ  الصحيح جامعوالبخاري في اإلمام  فردَ أوقد      
ىذا الكتاب نجد  أحاديثوعند النظر في ، يذه العبادة العظيمةق بيتعم  فيما  -وسممميو اهلل ع

 -وسممصمى اهلل عميو -أنيا قد احتوت عمى مضامين تربوية ميمة؛ حيث استخدم النبي 
، كما صبلة الميلعمى  -رضي اهلل عنيم-لتربية أىل بيتو وصحابتو  نوعةأساليب تربوية مت

كشف عن مل الحالية الدراسة فكرة جاءت من ىناو  ؛تربويةال توجيياتالعدد من  اشتممت عمى
صحيح ال الجامع فيكتاب التيجد أحاديث الواردة في  وتوجيياتيا النبوية التربية أساليب

  مبخاري.ل
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 :الدراص٘ أصئل٘

  في السؤال اآلتي:  لدراسةا هل السؤال الرئيس ليذتمث       

 مبخاري؟لصحيح الجامع الفي كتاب التيجد أحاديث  فيوجيياتيا أساليب التربية النبوية وتما 

 ىذا السؤال األسئمة اآلتية: عن ع ويتفر       
في التربية  -وسممصمى اهلل عميو -استخدميا النبي األساليب التربوية التي  ىمأما  -1

 ؟خاريمبلصحيح ال الجامع فيكتاب التيجد  عمى صبلة الميل من خبلل أحاديث

صحيح الجامع الفي أحاديث كتاب التيجد  من قاةستالتوجييات التربوية الم برزأ ما -2
 مبخاري؟ل

 :الدراص٘ فاٍدأ

 ما ي.تي: ىذه الدراسة إلى تىدف     

 -وسممصمى اهلل عميو -أىم األساليب التربوية التي استخدميا النبي التعرف عمى  -1
مى صبلة الميل من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح في التربية ع

 لمبخاري.

أبرز التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في الجامع التعرف عمى  -2
 الصحيح لمبخاري.

 :الدراص٘ أٍنٔ٘

 :اليظزٓ٘ األٍنٔ٘: أًّلا

 اآلتي: في  تتمخص يذه الدراسةالنظرية لىمية األ     

إلى مجال الدراسات األصولية في التربية الدراسات التي تنتمي  ىحدإ الدراسةىذه  -1
ىذا ت نَ كما بي   اكبيرة جد   أىمية وأولوية بحثيةدرجة ب اإلسبلمية، وىذا المجال يحظى

 .(ىـٖٗٗٔ)ي او دراسة الميد

، عد القرآن الكريمكتاب ب أصح دّ عَ المكانة العممية لمجامع الصحيح لمبخاري، فيو يُ  -2
أىمية بحثية  الي من ناحية تربوية ة األحاديث النبوية الواردة فيووالعناية بدراس

 عالية.
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ًٔا  :العنلٔ٘ األٍنٔ٘: ثاى

ية الواردة في و فالتوجييات الترب ؛ليذه الدراسة أىمية عممية تتمثل في تطبيقيا في الواقع     
ية و بيا، واألساليب الترب خذكل مؤمن األلينبغي أحاديث كتاب التيجد توجييات تربوية ميمة 

ي تفعيميا في رب  طرق تربوية يمكن لممُ  ىي -صمى اهلل عميو وسمم-استخدميا النبي تي ال
 .مؤسسات التربوية المختمفةال

 :الدراص٘ ميَج

 ىما: ،نيْ ن بحثي  يْ اعتمدت ىذه الدراسة عمى منيجَ      

بيدف  ؛بوي من القرآن الكريم والسنة النبويةالتر  منيج االستنباط :ولالمنيج األ  -
في التربية  -وسممصمى اهلل عميو -األساليب التربوية التي استخدميا النبي  نباطاست
 ،يياالتوجييات التربوية الواردة فو ، من خبلل أحاديث كتاب التيجد الميل صبلة عمى

ط المضامين استنباىو المنيج المناسب لمدراسات التي تيدف إلى وىذا المنيج 
طريقة م( ب.نو: "ٕٙٔٓالعيسى ) وويعرف ،التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية

من طرق البحث التربوي يتم من خبلليا إظيار ما خفي من النص الوارد في القرآن 
)ص  "والسنة مما لو صمة بالتربية وفق قواعد وضوابط حددىا عمماء األصول

أشارت ليا خطوات العدد من تطبيق من خبلل  منيجوقد تم استخدام ىذا ال (،ٕٕٙٔ
  :كما ي.تي (ٓٛ-ٙٚص ص ، ىـٜٖٗٔالزىراني )عائشة 

تحديد النصوص الشرعية التي ستدرسيا الباحثة: وتم تحديدىا في أحاديث كتاب  -1
 التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري.

أحاديث كتاب  تحديد مفيوم المضمون التربوي الذي يتم في ضوئو االستنباط من -2
، نبويةالتيجد في الجامع الصحيح لمبخاري: وحددتيا الباحثة في أساليب التربية ال

 والتوجييات التربوية.

التحقق من ثبوت األحاديث النبوية: األحاديث التي اعتمدت عمييا الباحثة في  -3
ح ، والتوجييات التربوية وردت في الجامع الصحينبويةاستخراج أساليب التربية ال

لمبخاري؛ وبناء عمى ىذا ال تحتاج الباحثة لمتحقق من ثبوتيا حيث أن اإلمام 
 البخاري قد التزم الصحة في كتابو الجامع الصحيح.
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فيم أحاديث كتاب التيجد فيًما صحيًحا: وقد تم تطبيق ىذه الخطوة من خبلل  -4
 شرح صحيح البخاري البنوىي:  ،الرجوع إلى أىم كتب شروح صحيح البخاري

فتح الباري البن حجر العسقبلني، وعمدة القاري لمعيني؛ والقراءة بطال، و 
المستوعبة لشرح أحاديث كتاب التيجد لفيم معاني ىذه األحاديث، وجمع 
استنباطات العمماء ذات العبلقة ب.سئمة الدراسة. باإلضافة إلى جمع روايات 

ييات التربوية والنظر أحاديث كتاب التيجد المتعمقة باألساليب التربوية والتوج
فييا؛ وذلك ألن جمع روايات الحديث النبوي من أىم األمور الُمِعينة عمى َفْيم 

 الحديث النبوي فيًما صحيًحا.

مراجعة معاجم المغة العربية العامة والخاصة: ومن أىم المعاجم التي رجعت إلييا  -5
لحديث واألثر البن الباحثة معجم مقاييس المغة البن فارس، والنياية في غريب ا

 األثير. 

استخدام أدوات االستنباط في استخراج أساليب التربية النبوية والتوجييات  -6
وأدوات االستنباط التي تم استخداميا في ىذه  :التربوية من أحاديث كتاب التيجد

 الدراسة ىي دالالت األلفاظ، ومن ىذه الدالالت داللة اإلشارة. 
 ي استنباط أساليب التربية النبوية والتوجييات التربوية.االبتعاد عن التكمف ف -7

الت.كد من صحة استنباط أساليب التربية النبوية والتوجييات التربوية من خبلل  -8
عمى األساليب التربوية والتوجييات التربوية، وعدم  حاديثمراعاة صحة داللة األ

ة النبوية وجود معارض شرعي ليا، وذكر بعض الشواىد ألساليب التربي
 والتوجييات التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية.

أساليب التربية النبوية والتوجييات بيدف وصف  ؛المنيج الثاني: المنيج الوصفي -
أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح  دلت عميياالتي  الظاىرة والخفيةالتربوية 
 .لمبخاري

  تي:ستكون كما ي.فأما من ناحية تخريج األحاديث      

ج الباحثة األحاديث من مواضعيا في صحيح البخاري، وفي حال وجود روايات خر  ستُ  -1
عمى أن يكون  ،تكتفي الباحثة بالعزو إلييا في مواضعيام المعنى يْ تفيد في فَ أخرى 

 .أصميا في صحيح البخاري
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يا يلإتي توصمت عند االستشياد عمى األساليب التربوية والتوجييات التربوية ال -2
تكتفي الباحثة بالعزو إلييا في مواضعيا، مع ذكر لدراسة ب.حاديث من الكتب التسعة ا

  درجة الحديث.

عزو األحاديث الواردة في الكتب الستة عمى نسخة دار السبلم؛ في  الباحثة اعتمدت -3
 الكتب الستة(، وقد ُجمعت في مجمد واحد. - وىي: )موسوعة الحديث الشريف

 :الدراص٘ حدّد

التعرف و ، أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاريعمى  دراسةال هىذتقتصر      
أحاديث ىذا الكتاب دون غيرىا من الجوانب  األساليب التربوية والتوجييات التربوية من عمى

 .التربوية األخرى

  :الدراص٘ مصطلخات

 توضيح ما ي.تي: من المصطمحات الواردة في الدراسة وتحتاج إلى     
 الرتبْٓ٘ األصالٔب: 

 :لغ٘ الٔباألص

"الطريق، والوجو، والمذىب" )ابن  :ىو أسموب، واألسموب جمع، وواحدىااألساليب      
 .(1767 ، صسمب :مادة، 11 ج د. ت. منظور،

 :الرتبْٖ االصطالح يف األصالٔب

لتنشئة  الُمرب يالتي يستخدميا "الطرق التربوية الممنيجة، و  األساليب التربوية:ب قصديُ      
  .(11ىـ، ص ٜٖٗٔالحازمي، )ين تنشئة صالحة" ب  رَ تَ المُ 

استخدميا  الطرق التربوية التي :بأىَا الدراص٘ ٍذِ يف الرتبْٓ٘ األصالٔب الباحج٘ ُّتعزِّف
توصمت إلييا الباحثة من خبلل و  ؛في التربية عمى صبلة الميل -وسممصمى اهلل عميو -النبي 

ستيا ألحاديث كتاب التيجد، وذلك بعد الرجوع إلى شروح ىذه األحاديث في كتب شروح درا
 الحديث.
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 الرتبْٓ٘ التْجَٔات:  

 :لغ٘ اتالتْجَٔ

الحصى  ت الريحُ يَ يقال: وج  " :جاء في لسان العرب ،جمع، وواحدىا توجيو التوجييات     
ابن منظور، د. ت. ج ) "بعوات   انقادَ  أيِ  :وَ قاد فبلٌن فبلًنا، فوج   :و، ويقالتْ إذا ساقَ  توجيًيا

في تعريف توجيو:  معجم المغة العربية المعاصرةفي وجاء ، (ٚٚٚٗ، مادة وجو، ص ٖ٘
َو/  "مصدر َو إلى.وج  و إلى المواطنين أو  وج   ،عمر) األتباع"إرشادات أو ُنصح أو بيان يوج 
 .(1176، ص1ج ،ىـٜٕٗٔ

التربوية التي  اإلرشادات :بأىَا الدراص٘ ٍذِ يف لرتبْٓ٘ا التْجَٔات الباحج٘ فعزُِّّت
وذلك بعد الرجوع إلى شروح  ،من خبلل دراستيا ألحاديث كتاب التيجدالباحثة توصمت إلييا 

 ىذه األحاديث في كتب شروح الحديث.

  :الضابك٘ الدراصات

موضوع الدراسة  دراسة عممية تناولت الباحثة لم تجدالبحث عن الدراسات السابقة  بعد     
نما  ،الحالية الجامع  نالدراسات التي اىتمت باستنباط المضامين التربوية ممن  اعددً وجدت وا 

 مبادئَ  مأ تربويةً  أساليبَ  مأ تربويةً  كانت ىذه المضامين توجيياتٍ أسواء ، الصحيح لمبخاري
 :ما ي.تي ومن ىذه الدراسات ،ىاغيرَ  مأ ،تربويةً 

التوجييات التربوية لمعبلقات الزوجية المستنبطة من " :ّعيْاىَا ،(0202) عٔضٙال دراص٘ -1
  ."صمى اهلل عميو وسممأحاديث البخاري عن بيوت النبي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى التوجييات التربوية لمعبلقات الزوجية المستنبطة من      
، واستخدم الباحث المنيج -وسمماهلل عميو صمى -أحاديث البخاري عن بيوت النبي 

عدد ت ىذه الدراسة إلى مَ والوصفي الوثائقي، وتوص   ،واالستداللي ،واالستنباطي ،االستقرائي
، والمجال األخبلقي، والمجال النفسي، والمجال اإليمانيمن التوجييات التربوية في المجال 

 االقتصادي.
المضامين التربوية المستنبطة من كتاب فضائل "وعنوانيا:  ،(ٍـ0341) مصطفٙ دراص٘ -2

 ."الصحابة من صحيح البخاري
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ىدفت ىذه الدراسة إلى استنباط المضامين التربوية من كتاب فضائل الصحابة من      
صحيح البخاري اإليمانية واألخبلقية واالجتماعية، واستخدم الباحث المنيج االستنباطي، وكان 

الطاعات  لّ من أجَ  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل ورسولو محبة  أن من أبرز نتائج الدراسة:
 يظير أثرىا عمى الجوارح والمسان. بد أن وأعظم القربات، وىي من العبادات القمبية، وال

المضامين التربوية المستنبطة من كتاب المناقب في "وعنوانيا:  ،(ٍـ0344) األمحدٖ دراص٘ -3
 . "تطبيقاتيا في مجال األسرةو  -رحمو اهلل-صحيح اإلمام البخاري 

 لى إيضاح القيمة التربوية لكتاب المناقب من صحيح اإلمام البخاري،إىدفت ىذه الدراسة      
براز مفيوم األسرة، وخصائصيا، ومكانتيا في اإلسبلم، وأىمية دورىا التربوي، واستنباط وا  

اقتراح تطبيقات و البخاري، المضامين واألساليب التربوية من كتاب المناقب في صحيح اإلمام 
من أىم نتائج الدراسة: أن كتاب  تربوية مناسبة ليا، واستخدم الباحث المنيج االستنباطي، و

فيو  -صمى اهلل عميو وسمم-ى ب.حاديث المصطفى عنَ يُ  ا عن كونو كتابً صحيح البخاري فضبًل 
ة جوانب دّ بوية في عِ ل مدرسة تربوية، كما أن صحيح البخاري يحوي مضامين وأساليب تر مث  يُ 

 مختمفة.

مما جاء في البر التوجييات التربوية المستفادة  "وعنوانيا:  ،م(ٕٔٔٓ) ّلٕ حضني دراص٘ -4
 ."كتاب األدب من صحيح اإلمام البخاري صمة منالو 

لى بيان مفيوم التوجييات التربوية وأقساميا، وبيان التوجييات إالدراسة ىدفت ىذه      
المستفادة من باب البر والصمة من كتاب األدب من صحيح البخاري، وبيان  التربوية النبوية

التربوية المستفادة من باب  -صمى اهلل عميو وسمم-كيفية االستفادة من توجييات الرسول 
دب من صحيح البخاري، واستخدمت الباحثة المنيج االستقرائي، ة من كتاب األالبر والصم

ميل المحتوى، ومن أىم ما ورد في النتائج: أن التربية والمنيج االستنباطي، وأسموب تح
ا بالجانب االجتماعي ا كبيرً ي اىتمامً ولِ النبوية في إطار اىتماميا بالتكامل والتوازن التربوي تُ 

  لت.ثيره الخطير في تنشئة الفرد وبناء شخصيتو وتكوين اتجاىو وسموكو.

ضامين التربوية المستنبطة من أحاديث الم"وعنوانيا:  ،ىـ(1341دراسة عادل الزىراني ) -5
 ."كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح اإلمام البخاري

تو األحاديث النبوية الواردة في االعتصام بالكتاب نَ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما تضم       
ث كتاب والسنة من توجييات تربوية، واستنباط المضامين التربوية المتعمقة بالفرد من أحادي
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االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، واستنباط المضامين التربوية المتعمقة 
بالمجتمع من أحاديث كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، وبيان التطبيقات 
التربوية لتمك المضامين عمى فكر وسموك المسمم في واقعو ومجتمعو، واستخدم الباحث 

التحميمي، والمنيج االستنباطي االستنتاجي، وكان من أىم نتائج الدراسة: المنيج الوصفي 
المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسبلمي، السنة النبوية لمكانتيا التشريعية حيث ىي 

مصدر وقاعدة  َعدّ فإنيا بذلك تُ  ؛نة لكتاب اهلل تعالىبي  ولمكانتيا العممية حيث ىي الشارحة والمُ 
م التربية والتزكية التي ىي ربع الرسالة و ى العموم والمعارف، ومن ذلك عمتّ البيانات لشَ 
قاعدة تصحيح التصورات العقمية والشرعية ىي ضبط العقل بحدود  أنّ كما َتبي َن المحمدية، 

 يْ العقل عن الشرع فإنو يسير إلى طرفَ  لَ صَ ن فَ الشرع، وتفعيل الشرع بقدرات العقل، وكل مَ 
ما تقصير مف ،طر فم غموّ  اإمّ  :نقيض  قصد األمور ذميم. يْ رط، وكبل طرفَ وا 

 :الضابك٘ الدراصات علٙ التعلٔل 

حيث اىتمت  ،ل اىتماميامجا في مع الدراسات السابقة الدراسة الحالية تتشابو -
 .من الناحية التربوية مبخاريلصحيح الجامع ال أحاديث كتاب دراسةجميعيا ب

أساليب التربية النبوية تناولت  في أنيا سات السابقةالدرا عن الدراسة الحالية تختمف -
وىذا ، وتوجيياتيا الواردة في أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري

  .(عمم الباحثة عمى حدّ )ناولتو ال توجد دراسة سابقة ت الموضوع

 :الدراص٘ يف  الضري خط٘

 الحالية وفًقا لممباحث اآلتية:تسير الدراسة      

 اإلطار النظري لمدراسة. بحث األول:الم
في التربية -صمى اهلل عميو وسمم-األساليب التربوية التي استخدميا النبي  المبحث الثاني:

 .عمى صبلة الميل من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري

جامع الصحيح التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في ال المبحث الثالث:
 يذه المباحث: لوفيما ي.تي عرض  لمبخاري.



 ........................................................ أساليب التربية النبوية وتوجيهاتها في أحاديث كتاب التهجد

- 666 - 

 .يظزٖال طاراإل: األّل املبخح

لذلك  ؛ىذه الدراسة تبحث في أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لئلمام البخاري     
في من كتاب التيجد  يحسن بالباحثة التعريف بالجامع الصحيح، ومصنفو، ومفيوم التيجد

 .الجامع الصحيح

 : لبدارٖل الصخٔح باجلامع التعزٓف: أًّلا

 :البدارٖ اإلماو

لد بعد وُ  ،البخاري وبَ زْ دِ رْ سماعيل بن إبراىيم بن المغيرة بن بَ إىو أبو عبد اهلل محمد بن      
 ىـ(،ٜٗٔ) وتسعين ومائة من شير شوال سنة أربعصبلة الجمعة لثبلث عشرة ليمة خمت 

  (ٛٙ-ٚٙ، ص1ج، د.ت ،النووي) .ـ(ىٕٙ٘) سنة ست وخمسين ومائتينوتوفي 

كانت  ووالدتو بيت عمم ودين، فوالده كان من كبار العمماء، فيوقد نش. اإلمام البخاري      
-ومحبتو لمنبي  ،-وجل   عز  -إخبلصو هلل برف اإلمام البخاري ، وقد عُ من العابدات الصالحات

عنو  قال ،وورعو وعبادتو ،مومْ وسعة عِ ظو لمسنة النبوية، فْ وحِ ، -وسممصمى اهلل عميو 
مام الحُ ا" :(ىـٖٗٚٔ) الذىبي ا في رأسً و . كان رأًسا في الذكاء، ..اظفّ لبخاري شيخ اإلسبلم وا 

: "أبو عبد ىـ(ٜٔٗٔ) قال عنو ابن كثيرو (، 666، صٕج)العمم، ورأًسا في الورع والعبادة" 
م عمى سائر قد  ي أوانو، والمُ اهلل البخاري الحافظ، إمام أىل الحديث في زمانو، والمقتدى بو ف

   .(ٕٚ٘-ٕٙ٘ص  ،ٗٔجأضرابو وأقرانو" )

  :تصئفُ ّصبب ،الكتاب اصه

الصحيح المختصر من حديث رسول اهلل عميو المسند  الجامع" ىذا البخاري كتابو ىسم      
وقد  ."الجامع الصحيح"و "صحيح البخاريـ"العمماء ببين  تيرواشُ  ،"وسمم وسننو وأيامو

حيث انتشرت في  ،فقط جمع األحاديث الصحيحة بب تصنيف البخاري ليذا الكتابكان س
(: ىـٕٕٗٔالمباركفوري )قال  ،ن األحاديث الصحيحة والضعيفةالتي تتضم   فاتصن  المُ عصره 

قد خمطت األحاديث الصحيحة فوجدىا صيا وفحَ الُمصن فات مع البخاري عمى ىذه "ولقد اطّ 
، ٔ)ج "صحتيا في ال يشكّ  التي ،الصحيحة فقط األحاديثع أن يجمف.راد  ،بالضعيفة

ىدي الساري ) قال البخاري ،ىاآتصنيف ىذا الكتاب رؤيا ر ى لإأيًضا ، ومما دفعو (ٖٖٔص
وك.نني واقف  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  : "رأيتُ (ىـٕٙٗٔ ،مقدمة فتح الباري، ابن حجر
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عب رين، فقال لي: أنت تذب  عنو ض المُ بع بين يديو وبيدي مروحة أذب  بيا عنو، فس.لتُ 
  .(ٜ)ص الكذب! فيو الذي حممني عمى إخراج الجامع الصحيح"

 :العلنٔ٘ الصخٔح اجلامع ٘مكاى

األمة بالقبول،  مايُ تْ وقد تمق   ،-وجل   عز  - بعد كبلم اهللالكتب  أصحّ ومسمم صحيح البخاري      
أصح   فق العمماء رحميم اهلل عمى أنّ في شرح صحيح مسمم: "ات( ىـٗٔٗٔالنووي ) قال

وكتاب  ما األمة بالقبول،يُ تْ وتمق   (،ومسمم ،البخاري)الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان 
الجامع وقد كثرت مؤلفات العمماء حول (، ٖٖ)ص  "..البخاري أصحيما وأكثرىما فوائد

ىذه المؤلفات:  أبرز بيا، ومن يَ الكبيرة التي حظِ  مكانةلى الإ انظرً  وتنوعت مبخاريلصحيح ال
( ٖٖٗ -ٖٗٙ، ص صٔىـ، جٕٕٗٔبشرحو، وقد ذكر المباركفوري ) ُعنيت المؤلفات التي

 ثم عد  من الشروح العربية أكثرَ  ؛مبخاريلصحيح الجامع الأنو من الصعب استقصاء شروح 
  .من مائة شرح

فتح الباري بشرح و  شرح صحيح البخاري البن بطال، :من أشير شروح صحيح البخاريو      
 ؛صحيح البخاري البن حجر العسقبلني، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني

شرح صحيح البخاري لمحمد بن صالح العثيمين، ومنحة  :الشروح المعاصرة لوأبرز ومن 
 اهلل الراجحي. العزيز بن عبد الممك الجميل شرح صحيح محمد بن إسماعيل لعبد

ًٔا   :للبدارٖ الصخٔح اجلامع مً التَجد كتاب مً التَجد فَْوم: ثاى

 : اللغ٘ يف التَجد

ومنو قيل لصبلة  وىو من األضداد. ؛أي سير :دوىجد وتيج   .أي نام ليبًل  :دىجد وتيج  "     
د: "والياج (:ىـٜٜٖٔابن فارس )قال ، (٘٘٘، صٕجىـ، ٜٜٖٔ ،لجوىريا" )الميل: التيجد

ن صم    .(ٖٗ، صٙ)ج "د، ك.نو بصبلتو ترك اليجود عنوتيج   فيو مُ ى ليبًل النائم؛ وا 

 :االصطالح يف التَجد

التيجد عند كثير من العمماء: الصبلة في الميل بعد النوم؛ قال القرطبي      
فالتيجد  ،ألنو ينتبو ليا ا لمصبلة؛"التيجد التيقظ بعد رقدة، فصار اسمً  :(ىـٕٚٗٔ)

قال معناه األسود وعمقمة وعبد الرحمن بن األسود  ؛إلى الصبلة من النوم القيام
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ا" طمق عمى صبلة الميل مطمقً إّنو يُ   : قيل"و ،(ٙٗٔ-٘ٗٔ، صٖٔج) وغيرىم"
  (.77 ص، ٗٔ، ج ىـ4177 الموسوعة الفقيية،)

وقد ال  قد يسبقو نوم بعد صبلة العشاء" والفرق بين التيجد وقيام الميل: أن قيام الميل     
 (.ٙٛص ،ٗٔ، جىـٛٓٗٔ الموسوعة الفقيية،" )أما التيجد فبل يكون إال بعد نوم ،يسبقو
 من التيجد. عمى ىذا فقيام الميل أعمّ  وبناءً 

  :ّفضلُ ،التَجد حكه

الكريم  عمييا القرآنُ  (، دل  ٜٕٙ، ص ٔٔج ه،ٕٓٗٔ دة )ابن باز،ة مؤك  ن  التيجد سُ      
 ،ن فضل صبلة التيجدبي  وردت نصوص كثيرة تُ وقد  السمف الصالح. النبوية، وعملُ  ةُ نَ والس  

 ي.تي:  منيا ما

وِعَباُد الر ْحَمِن اَلِذيَن َيْمُشوَن َعَمى )قال تعالى:  ،عباد الرحمن اتصفن صبلة الميل م -1
َذا َخاَطَبُيُم الَجاِىُموَن َقاُلوا َسبلمًا ) دًا وِقَياماً ( وال ِذيَن َيِبيتُ ٖٙاأَلْرِض َىْونًا وا   ﴾ وَن ِلَرب ِيْم ُسج 

مخمصين  ،كثرون من صبلة الميل"أي: يُ : (ىـٕٙٗٔقال السعدي ) ،[71-71]الفرقان: 
بصبلتيم بالميل  أىل اإليمان -وجل   عز  -مدح اهلل و ، (ٙٛ٘ص) متذلمين لو" ،فييا لربيم
ُن ِبآَياِتَنا اَلِذيَن إَذا ُذك ُروا ِبَيا إن َما ُيْؤمِ )قال تعالى:  ،-وجل   عز  - إياهودعائيم ومناجاتيم 

دًا وَسب ُحوا ِبَحْمِد َرب ِيْم وُىْم ال َيْسَتْكِبُروَن ) وا ُسج  ( َتَتَجاَفى ُجُنوُبُيْم َعِن الَمَضاِجِع َ٘ٔخر 
َلُيم م ن ُقر ِة  م ا ُأْخِفيَ  ( َفبل َتْعَمُم َنْفٌس َٙٔيْدُعوَن َرب ُيْم َخْوفًا وَطَمعًا وِمم ا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقوَن )

يعني  ىـ(ٕٛٗٔقال ابن كثير) ،[46 -46]السجدة:  (َٚٔأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن )
 (.171، ص  7ج) بذلك: قيام الميل، وترك النوم واالضطجاع عمى الفرش الوطيئة"

ل ئِ قال: سُ  -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة  ،أفضل الصبلة بعد صبلة الفريضة صبلة الميل -2
الصبلة في »المكتوبة؟ قال:  الصبلة أفضل بعدَ  : أي  -وسممصمى اهلل عميو -رسول اهلل 
«. محر  اهلل الذي تدعونو المُ  شيرُ »رمضان؟ قال:  الصيام أفضل بعدَ  : أي  قيل«. جوف الميل

مسند ، ٖٔجىـ، ٚٔٗٔ ،في مسنده أحمد أخرجوإسناده صحيح عمى شرط الشيخين، )
  (.187(، ص7717أبي ىريرة رضي اهلل عنو، رقم )

يا أييا »: -وسممصمى اهلل عميو -ول اهلل سقال ر  ،الصبلة في الميل سبب لدخول الجنة -3
 «تدخموا الجنة بسبلم ؛وا بالميل والناس نيامالناس، أفشوا السبلم، وأطعموا الطعام، وصم  
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والسنة فييا، باب ما جاء في قيام الميل،  ةالصبل إقامة كتاب خرجو ابن ماجو في سننو،أ)
 .(1667، صوىو صحيح (4111رقم )

الذي رواه عبد اهلل  الحديثُ الصبلة في الميل من أسباب النجاة من النار، ويدل عمى ىذا  -4
إذا  -وسممصمى اهلل عميو -، قال: كان الرجل في حياة النبي -رضي اهلل عنيما-بن عمر 

يا ت أن أرى رؤيا ف.قص  يْ ، فتمن  -وسممصمى اهلل عميو -ول اهلل يا عمى رسرأى رؤيا قص  
وكنت أنام في المسجد عمى  ،اا شاب  ، وكنت غبلمً -وسممصمى اهلل عميو -عمى رسول اهلل 
ا بي ن أخذاني فذىبَ يْ ممكَ  ، فرأيت في النوم ك.نّ -وسممصمى اهلل عميو -عيد رسول اهلل 

ذا فييا أناس قد عرفتُ البئ إلى النار، فإذا ىي مطوية كطيّ  ذا ليا قرنان، وا  فجعمت  ،يمر، وا 
يا عمى حفصة، تُ صْ فقصَ  .فمِقَينا ممك آخر فقال لي: لم ُتَرعْ  أقول: أعوذ باهلل من النار. قال:

لو  ،اهلل ِنْعَم الرجل عبدُ »فقال:  -وسممصمى اهلل عميو -يا حفصة عمى رسول اهلل تْ فقص  
. )أخرجو البخاري في صحيحو، ال ينام من الميل إال قميبًل  دُ . فكان بع«ي من الميلصم  كان يُ 

 (.  77(، صٕٕٔٔ، ٕٔٔٔام صبلة الميل، رقم: )كتاب التيجد، باب فضل قي

قال رسول  :عن أبي ىريرة قال ،-وجل   عز  -الصبلة في الميل من أسباب حصول رحمة اهلل  -5
ت، فصم   وُ امرأتَ  ى، ثم أيقظَ الميل فصم   قام من رحم اهلل رجبًل »: -وسممصمى اهلل عميو -اهلل 

يا ت، ثم أيقظت زوجَ قامت من الميل فصم   في وجييا الماء، ورحم اهلل امرأةً  فإن أبت نضحَ 
أخرجو النسائي في سننو، كتاب قيام الميل ) «ت في وجيو الماءى، فإن أبى نضحَ فصم  
 ، حسن صحيح ىوو  (4747الترغيب في قيام الميل، رقم ) ع النيار، بابوتطو  
 .(1486ص
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 يف-ّصله علُٔ اهلل صلٙ- الييب اصتددمَا اليت الرتبْٓ٘ األصالٔب :الجاىٕ املبخح

 .للبدارٖ الصخٔح اجلامع يف التَجد كتاب أحادٓح خالل مً اللٔل صالٗ علٙ الرتبٔ٘

دة في التربية عمى ىذه العبا متنوعةً  أساليبَ  -وسممصمى اهلل عميو -استخدم النبي      
 العظيمة، وفيما ي.تي بيان ىذه األساليب:    

 : الرتغٔب أصلْب: أًّلا

وعد من اهلل " :قصد بوويُ  ،يةالتربالمستخدمة في من أىم األساليب  أسموب الترغيب    
، ىـٛٔٗٔ، حدريال) "ك محظوررْ ل م.مور أو تَ عْ يما، عمى فِ يْ أو كمَ بالجزاء العاجل، أو اآلجل، 

 .(ٕٙٙص

عبد اهلل بن عمرو بن عن  ،عمى قيام الميلدم الرسول ىذا األسموب في التربية قد استخو     
الصبلة  أحب  »قال لو:  -وسممصمى اهلل عميو -أن رسول اهلل  ،-رضي اهلل عنيما-العاص 

الصيام إلى اهلل صيام داود، وكان ينام نصف الميل  إلى اهلل صبلة داود عميو السبلم، وأحب  
 .(سبق تخريجو) «اا ويفطر يومً دسو، ويصوم يومً ويقوم ثمثو وينام س

ببيان  ؛في قيام الميل -عميو الصبلة والسبلم-طريقة داود  ترغيب في ففي ىذا الحديث     
ينام نصف الميل األول، ثم  -عميو الصبلة والسبلم-، حيث كان داود ايل -وجل   عز  – اهللحبة م

أجل األخذ  "منتعالى إلى اهلل  وىذه الطريقة أحب   ،سدس الميل األخير ناميقوم ثمث الميل، ثم ي
 إن اهلل ال يملّ »: -وسممصمى اهلل عميو -بالرفق لمنفس التي يخشى منيا السآمة، وقد قال 

نما كان ذلك أرفق؛ ألن النوم بعد «واحتى تمم   ، واهلل يحب أن يديم فضمو ويوالي إحسانو، وا 
)ابن  بخبلف السير إلى الصباح" ،بول الجسمالقيام يريح البدن، وُيذىب ضرر السير وذ

 .(411-411 ص، ٖج، ىـ 4111 ،بطال

، أن رسول اهلل -رضي اهلل عنو-ا في الحديث الذي رواه أبو ىريرة أيضً  ىذا األسموب ردَ وَ و     
ليمة إلى السماء الدنيا، حين  كل   -تبارك وتعالى- نانزل رب  يَ »قال:  -وسممصمى اهلل عميو -

ن يستغفرني و؟ مَ ن يس.لني ف.عطيَ لو؟ مَ  ن يدعوني ف.ستجيبَ ر، يقول: مَ الميل اآلخِ يبقى ثمث 
التيجد، باب الدعاء في الصبلة من آخر كتاب البخاري في صحيحو،  أخرجو) «لو ف.غفرَ 

 (. 78، ص(٘ٗٔٔالميل، رقم )
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اهلل لمداعين  ببيان إجابة ؛رفي ثمث الميل اآلخِ  الدعاءالصبلة و  ففي ىذا الحديث ترغيب في     
عطاء اهلل السائمين ما س.لوه، وغفرانو لممستغفرين    .في ىذا الوقت، وا 

ًٔا  :األمز أصلْب: ثاى

ى لإ ُمَتَرب يبتوجيو ال الُمرب ي، حيث يقوم أسموب األمر المستخدمة في التربيةاليب األسمن      
صمى اهلل عميو -خدم الرسول ستا ه المباشر بو. وقدما ينفعو في الدنيا واآلخرة من خبلل أمرِ 

 تيمنجاو  ي.مرىم بكل ما فيو سعادتيم قد كانف ،في تربية المؤمنين كثيًرا ىذا األسموب -وسمم
أن  :-رضي اهلل عنيا-عن أم سممة  ،يذه العبادة العظيمةأمرىم بمن ذلك و ، في الدنيا واآلخرة

الميمة من الفتنة؟ أُْنِزَل ماذا  سبحان اهلل،» :فقال ،استيقظ ليمة -وسممصمى اهلل عميو -النبي 
 «في اآلخرة في الدنيا عاريةٌ  كاسيةٍ  ب  رات؟ يا رُ جُ ظ صواحب الحُ وقِ ن يُ من الخزائن؟ مَ  لَ زِ نْ ماذا أُ 

رقم كتاب التيجد، باب تحريض النبي عمى صبلة الميل،  ،في صحيحو البخاري أخرجو)
- بإيقاظ زوجاتو -وسممعميو صمى اهلل -الرسول  .مرالحديث يففي ىذا  ؛(77، ص(4417)

رات جُ وقظ صواحب الحُ ن يُ مَ »لمحديث أخرى  ةفي روايحيث ورد  ،لصبلة الميل -رضي اهلل عنين
باب ال ي.تي زمان  كتاب الفتن، ،وصحيح فيالبخاري  أخرجو) «ين؟صم  لكي يُ  -يريد أزواجو-

نما خص  " ؛(687 (، صٜٙٓٚ) منو، رقم إال الذي بعده شر   ألنين الحاضرات  ؛قاظين باإليوا 
  (.177ص ،4 جم ،ىـٕٙٗٔ ،. )ابن حجر، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"حينئذٍ 

 رَ مَ أبقي الوتر فإذا  ،أيًضا أنو كان يقوم الميل -وسممصمى اهلل عميو -عن النبي ثبت وقد      
كان رسول اهلل  قالت: -عنيارضي اهلل -عائشة عن  ،روتِ تُ أن تقوم لِ  -رضي اهلل عنيا-عائشة 

 أخرجو) «قومي؛ ف.وتري يا عائشة»يصمي من الميل، فإذا أوتر قال:  -وسممصمى اهلل عميو -
 ، ص(611)، باب صبلة الميل، رقم صبلة المسافرين وقصرىامسمم في صحيحو، كتاب 

681).   

رضي -خطاب العمر بن  فكان ،في ىذا بالرسول  -رضي اهلل عنيم- وقد اقتدى الصحابة     
يصمي من الميل ما شاء اهلل، حتى إذا كان من آخر الميل، أيقظ أىمو لمصبلة، يقول  -اهلل عنو

بلِة واْصَطِبْر َعَمْيَيا ال َنْسَ.ُلَك ِرْزقًا ): اآلية. ثم يتمو ىذه الصبلةَ  ليم: الصبلةَ  وْأُمْر َأْىَمَك ِبالص 
 كتاب صبلة، ٔج في الموط.، مالك أخرجو) .[411 طو:] (ِٕٖٔلمت ْقَوى ) ن ْحُن َنْرُزُقَك واْلَعاِقَبةُ 

-، وكان أبو ىريرة (448، صإسناده صحيح (6) رقمجاء في صبلة الميل،  ماباب ، الميل

، كل واحد منيم يصمي ثمث الميل، فإذا وزوجتو وخادمو يتناوبون قيام الميل -رضي اهلل عنو
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 قال: -رضي اهلل عنو- عن أبي ىريرة ،ى أبو عثمان النيديرو  ،انتيى من صبلتو أيقظ اآلخر

فت أبا ىريرة سبًعا، فكان ىو وامرأتو وخادمو يعتقبون الميل أثبلثًا، يصمي ىذا، ثم يوقظ "تضيّ 
 .(178(، صٔٗٗ٘في صحيحو، كتاب األطعمة، رقم ) البخاري أخرجوىذا..." )

بكل ما  أىمو.مر تزداد عنايتو ب أن ُمرب يملينبغي رت فيو الفتن الذي كثُ  عصروفي ىذا ال     
 وسائل من أىمّ  َما، فيُ ، والدعاءىم بصبلة الميلن ذلك أمرُ ومِ  ،ايمن سبلمتيمليكون سبًبا 

 قال ابن حجر ،-رضي اهلل عنيا-الوقاية من الفتن كما ورد في الحديث الذي روتو أم سممة 

وال سيما في الميل؛  ،عند نزول الفتنةوفي الحديث الندب إلى الدعاء، والتضرع ": (ىـٕٙٗٔ)
   .(176، صٙٔ)مج "ن دعا لوكشف أو يسمم الداعي ومَ تُ لرجاء وقت اإلجابة لِ 

 :املدح أصلْب: لًجاثا

، وفي (ٖٓٗص ،ٔجىـ، ٜٜٖٔ )الجوىري،" الثناء الحسن"المدح في المغة:      
 (.461، صمٕٗٓٓاني، "الثناء بالمسان عمى الجميل االختياري قصًدا" )الجرج :االصطبلح

بمدحيا  رّ ، فالنفس البشرية ُتسَ ىامن أقوى غرائز بمت عميو النفس، وىو جُ  ب المدححو 
سموب المدح من أىم األساليب التربوية ألذلك فإن  ؛، واألفعال الجميمةالخصال الحميدةب

اَلِذيَن  ال َتْحَسَبن  ) : عند تفسير قول اهلل تعالى( ىـٕٙٗٔ) قال رضا ،المؤثرة في النفوس
َلُيْم َعَذاٌب َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا وُيِحب وَن َأن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُموا َفبل َتْحَسَبن ُيْم ِبَمَفاَزٍة م َن الَعَذاِب و 

ب المحمدة بالحق عمى العمل النافع من غرائز الفطرة حُ  لوال أنّ " :[ٛٛٔل عمران: آ] ﴾ أَِليمٌ 
ىذا القيد يدل عمى  د اهلل الوعيد عمى حب الحمدا قي  مَ ى التربية العالية لَ التي يستعان بيا عم

وىذا ىو الذي يميق بدين  ،د عميوتوع  أن حب الثناء عمى العمل النافع غير مذموم وال مُ 
 .الفطرة، بل جاء في الكتاب الحكيم ما يدل عمى مدح ىذه الغريزة

- انبيو محمدً  -عز  وجل  –مدح اهلل آن الكريم، حيث ىذا األسموب كثيًرا في القر  دَ وقد ورَ      
ن َك َلَعَمى ُخُمٍق َعِظيمٍ ) منيا قولو تعالى:  ،من اآليات في عددٍ  -صمى اهلل عميو وسمم  ﴾ وا 

ُكم َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل م ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنت ْم َحِريٌص َعَميْ )  [، وقولو تعالى:ٗ]القمم: 
 منيا ،في آيات كثيرة والمرسمين نبياءاأل  ، ومدح اهلل[ٕٛٔ]التوبة:  ﴾ ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف ر ِحيمٌ 

ْسَحاَق وَيْعُقوَب ُأْوِلي اأَلْيِدي واأَلْبَصاِر ))  قول اهلل تعالى: ( إن ا ٘ٗواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِىيَم وا 
ن ُيْم ِعنَدَنا َلِمَن الُمْصَطَفْيَن اأَلْخَياِر )ٙٗاِر )َأْخَمْصَناُىم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الد   ( واْذُكْر ٚٗ( وا 

 -وجل   عز  -اهلل  مدحو [، 17-16 ]ص: ﴾(ٛٗإْسَماِعيَل واْلَيَسَع وَذا الِكْفِل وُكل  م َن اأَلْخَياِر )
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ِذيَن إَذا ُذِكَر الم ُو إن َما الُمْؤِمُنوَن الَ ) منيا قول اهلل تعالى: ،عباده المؤمنين في آيات كثيرة
َذا ُتِمَيْت َعَمْيِيْم آَياُتُو َزاَدْتُيْم إيَمانًا وَعَمى َرب ِيْم َيَتَوك ُموَن ) ( ال ِذيَن ُيِقيُموَن ٕوِجَمْت ُقُموُبُيْم وا 

بلَة وِمم ا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقوَن )    .[1-1]األنفال:  ﴾( ٖالص 

ا في تربية المؤمنين عمى ىذا األسموب كثيرً  -هلل عميو وسممصمى ا-وقد استخدم الرسول      
الرسول  دحممن األحاديث النبوية  ت كثيرٌ نَ حيث تضم   ،خبلق الفاضمة، واألصالحةاألعمال ال

 .وا بوزُ وما تمي   بذكر فضائميم -رضي اهلل عنيم-و و وأصحابَ زوجاتِ  -صمى اهلل عميو وسمم-

ىذا قد استخدم  -صمى اهلل عميو وسمم-أن الرسول  دلميل نجمجال التربية عمى قيام اوفي    
صمى -، قال: كان الرجل في حياة النبي -مارضي اهلل عني-عن عبد اهلل بن عمر  ،موبساأل

أن  ، فتمنيتُ -صمى اهلل عميو وسمم-يا عمى رسول اهلل إذا رأى رؤيا قص   -اهلل عميو وسمم
وكنت أنام في  ،اا شاب  ، وكنت غبلمً - عميو وسممصمى اهلل-يا عمى رسول اهلل أرى رؤيا ف.قص  

ن أخذاني يْ ممكَ  ، فرأيت في النوم ك.ن  -صمى اهلل عميو وسمم-المسجد عمى عيد رسول اهلل 
ذا فييا أناس قد عرفتُ  ا بي إلى النار، فإذا ىي مطوية كطيّ فذىبَ  ذا ليا قرنان، وا  يم البئر، وا 

يا عمى تُ صْ فقصَ  .عْ رَ نا ممك آخر فقال لي: لم تُ يَ : فمقِ فجعمت أقول: أعوذ باهلل من النار. قال
 ،الرجل عبد اهللِنْعَم »فقال:  ،-صمى اهلل عميو وسمم-يا حفصة عمى رسول اهلل تْ حفصة، فقص  

   (.سبق تخريجو) .ال ينام من الميل إال قميبًل  . فكان بعدُ «ي من الميلصم  لو كان يُ 

- اهلل بن عمر عبدقد مدح  -صمى اهلل عميو وسمم-في ىذا الحديث نبلحظ أن النبي      

لو  ،اهلل رجل صالح عبد إنّ »وفي رواية أخرى لمحديث:  ،«الرجلِنْعَم »قولو: ب -رضي اهلل عنو
البخاري في صحيحو، كتاب التعبير، باب األخذ عمى  أخرجو) «كان يكثر الصبلة من الميل

 ،بطريقة غير مباشرة قيام الميلى لإيو ثم وجّ  ،(676ص ،(ٖٔٓٚاليمين في النوم، رقم )
رضي اهلل -بن عمر ا في، فكان ليذا األسموب أثر بالغ «ي من الميلصم  لو كان يُ »بقولو: 

 . الميل قيامذلك يحافظ عمى  بن عمر بعداهلل  عبد حيث كان -ماعني

ا في قد استخدم ىذا األسموب أيضً  -وسممصمى اهلل عميو -وفي حديث آخر نجد أن النبي      
قال: قال لي رسول  -رضي اهلل عنو-عن خريم بن فاتك األسدي  ،التربية عمى ترك المحظورات

. قمت: وما ىما يا «تان فيكم  لوال خَ  ،الرجل أنت يا خريمِنْعَم »: -وسممصمى اهلل عميو -اهلل 
رخاؤُ ك إزارَ إسبالُ »قال:  ؟رسول اهلل ي ف أحمد أخرجو)حديث حسن بطرقو،  .«كك شعرَ ك، وا 

 ،(48716أول مسند الكوفيين، حديث خريم بن فاتك، رقم )، ٖٔج ىـ،ٚٔٗٔ ،مسنده
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-قد مدح خريم بن فاتك  -وسممصمى اهلل عميو -أن النبي  (، نبلحظ في ىذا الحديثٖ٘ٛص

فيك  لوال أنّ » وفي رواية أخرى لمحديث: «خريم الرجل أنت ياِنْعَم »بقولو:  -رضي اهلل عنو
أحمد في مسنده،  أخرجوحديث حسن بطرقو، وىذا إسناد ضعيف، ) .«ن كنت أنتيْ اثنتَ 

ثم (، ٜ٘ٔ، ص(788ٛٔ، أول مسند الكوفيين، حديث خريم بن فاتك، رقم )ٖٔجىـ، ٚٔٗٔ
 -رضي اهلل عنو-خريم في فكان ليذا األسموب أثر بالغ  ؛صمتينىاتين الخَ ك رْ تَ ى لإو يَ وج  

  .واهلل ال أفعل" ،مَ رَ : "ال جَ حيث قال

أو ترك  اتفعل الخير ى لإتوجييو  قبل ُمَتَرب يالمدح أن  ه األحاديثيؤخذ من ىذو      
استخدام ىذا األسموب ، وأنو يمكن ليذا التوجيو ُمَتَرب يفي استجابة ال دور كبيرلو  حظوراتالم

في  و، أو استخدام-رضي اهلل عنو-كما في حديث خريم  ُمَتَرب يممن خبلل الخطاب المباشر ل
 . مابن عمر رضي اهلل عنياهلل  عبدو كما في حديث لفُيبم غ  ُمَتَرب يال م حضورحال عد

مدح في التربية  ليذا األسموب -وسمماهلل عميو صمى -ومن صور استخدام الرسول      
عن  ،بما تميزوا بو -رضي اهلل عنيم-الصحابة لعدد من  -وسممصمى اهلل عميو -الرسول 

أرحم أمتي »: -وسممصمى اهلل عميو -، قال: قال رسول اهلل -ورضي اهلل عن- أنس بن مالك
عثمان، وأعمميم بالحبلل والحرام  ب.متي أبو بكر، وأشدىم في أمر اهلل عمر، وأصدقيم حياءً 

، ولكل أمة أمين، وأمين ىذه األمة أبو يّ بَ معاذ بن جبل، وأفرضيم زيد بن ثابت، وأقرؤىم أُ 
صمى اهلل عميو في سننو، أبواب المناقب عن رسول اهلل  الترمذي أخرجو) «عبيدة بن الجراح

- ، وأبي عبيدة بن الجراحبن كعب ، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبيوسمم
  (.1714صوىو صحيح، ( ٜٖٓٚ، رقم )-رضي اهلل عنيم

رضي - الصديق بكر اقد مدح أب -وسممصمى اهلل عميو -في ىذا الحديث نجد أن الرسول      
بقوتو في  -رضي اهلل عنو-ومدح عمر بن الخطاب األمة، وعطفو عمى برحمتو  -اهلل عنو

-، ومدح معاذ بن جبل مق الحياءبخُ  -رضي اهلل عنو-بن عفان دين اهلل، ومدح عثمان 
بن  بيّ بالفرائض، ومدح أُ  رعية، ومدح زيد بن ثابت بالعممشبالعمم باألحكام ال -رضي اهلل عنو

 -رضي اهلل عنو-عبيدة بن الجراح  ابحفظ القرآن والعمم بو، ومدح أب -ورضي اهلل عن-كعب 
   . باألمانة
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 فيبالغ  ت.ثير، ولو جتماعيةن المعززات االمْ وفي عمم النفس يندرج أسموب المدح ضِ      
تقديره و ، ونفسب توبناء ثقفي  كبير ردو سيم بوك الفاضل، ويمسإلى الحيث يدفعو  ،نساناإل 

 .الممدوح قدوة لغيره في الخيرويجعل لذاتو، 

 يسيم فيطبلب المع المدح ألسموب استخدام المعمم الدراسات النفسية أن ت نَ بي  قد و      

  .(ٖٗ، صىـٜٖٗٔالمومني، )قيم الدراسي فو  تَ 

 ﴿ قال تعالى: ،عمى العشرة بين الزوجين بالمعروف -وجل   عز  -اهلل  حث   األسرة مجالوفي      

ن  ا اَلِذيَن آَمُنوا ال َيِحل  َلُكْم َأن َتِرُثوا الن َساَء َكْرىًا وال َتْعُضُموُىن  ِلَتْذَىُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموىُ َيا َأي يَ 
َبي َنٍة وَعاِشُروُىن  ِباْلَمْعُروِف َفإن َكرِْىُتُموُىن  َفَعَسى َأن َتْكَرُىوا َشْيئ  اً إال  َأن َيْ.ِتيَن ِبَفاِحَشٍة م 

 ح الزوج لزوجتودْ مَ  :ر العشرة بالمعروفوَ من صُ و  ،[ٜٔ]النساء:  ﴾ وَيْجَعَل الم ُو ِفيِو َخْيرًا َكِثيراً 

ت السيرة النبوية نَ وقد تضم   ؛أمام الناس يا خاصةً م  ب ذَ وتجن   ه عمى أفعاليا الطيبة،ؤ وثنا
 ومن ذلك ،-اهلل عنينرضي - وتِ ازوجفييا  -صمى اهلل عميو وسمم- نبيمواقف كثيرة يمدح ال

رضي اهلل -عن عائشة  ،-رضي اهلل عنيا-لزوجتو خديجة  -صمى اهلل عميو وسمم-مدح النبي 
ت عمى خديجة؛ رْ كما غِ  -صمى اهلل عميو وسمم-لرسول اهلل  عمى امرأةٍ  تُ رْ قالت: ما غِ  -عنيا

-حي إلى رسول اهلل و إياىا وثنائو عمييا، وقد أُ  -صمى اهلل عميو وسمم-ر رسول اهلل كْ لكثرة ذِ 
البخاري في  أخرجو). بصَ رىا ببيت ليا في الجنة من قَ بش  أن يُ  -وسمماهلل عميو  صمى

 (.161ص ،(6118) صحيحو، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدىن، رقم

أثر بالغ ميذا ف ؛قبل توجيييا يثني عميياأن  ما يكرهزوجتو  إذا رأى من مزوجل ينبغي امك     
 ينموالدلينبغي و ، "أنت زوجة صالحة ال تفعمي كذا ،يا فبلنة" :يقول مثبًل  ،ا لمتوجيوفي قبولي

فعبارات المدح والثناء التي يسمعيا األبناء من اآلباء ، بو او زُ بما تمي   ألبناءامدح  الحرص عمى
 والنجاح في الحياة. واالجتياد دّ لمجِ  حافز ليمىي ال

 :الذو أصلْب: رابًعا

 ،٘ىـ، جٜٜٖٔ )الجوىري، تو فيو ذميم"مْ ذمَ  :يقال ،"نقيض المدح :لمغةالذم في ا     
 عز  -اهلل  آن الكريم، حيث ذم  األساليب التربوية الواردة في القر من  ىذا األسموبو ، (ٕٜ٘ٔص
لمجدل بغير  -وجل   عز  -اهلل  ذم  ومن ذلك  ،من الوقوع فييا سيئة كثيرة لمتنفير أفعااًل  -وجل  
( ُكِتَب َٖوِمَن الن اِس َمن ُيَجاِدُل ِفي الم ِو ِبَغْيِر ِعْمٍم َوَيت ِبُع ُكل  َشْيَطاٍن م ِريٍد ) ﴿الى: قال تع ،عمم

ِفي َرْيٍب  ( َيا َأي َيا الن اُس إن ُكنُتمْ َٗعَمْيِو َأن ُو َمن َتَوال ُه َفَ.ن ُو ُيِضم ُو َوَيْيِديِو إَلى َعَذاِب الس ِعيِر )
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َخم َقٍة َوَغْيِر مُ م َن ا َخم َقٍة لَبْعِث َفإن ا َخَمْقَناُكم م ن ُتَراٍب ثُم  ِمن ن ْطَفٍة ثُم  ِمْن َعَمَقٍة ثُم  ِمن م ْضَغٍة م 
ُغوا َأُشد ُكْم َوِمنُكم ل ُنَبي َن َلُكْم َوُنِقر  ِفي اأَلْرَحاِم َما َنَشاُء إَلى َأَجٍل م َسم ى ثُم  ُنْخِرُجُكْم ِطْفبًل ثُم  ِلَتْبمُ 

اِمَدًة َفإَذا م ن ُيَتَوف ى َوِمنُكم م ن ُيَرد  إَلى َأْرَذِل الُعُمِر ِلَكْيبل َيْعَمَم ِمْن َبْعِد ِعْمٍم َشْيئًا َوَتَرى اأَلْرَض ىَ 
( َذِلَك ِبَ.ن  الم َو ُىَو الَحق  َوَأن ُو َ٘أنَزْلَنا َعَمْيَيا الَماَء اْىَتز ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمن ُكل  َزْوٍج َبِييٍج )

( َوَأن  الس اَعَة آِتَيٌة ال  َرْيَب ِفيَيا َوَأن  الم َو َيْبَعُث َمن ُٙيْحِيي الَمْوَتى َوَأن ُو َعَمى ُكل  َشْيٍء َقِديٌر )
ِنيٍر ) ( َوِمَن الن اِس َمن ُيَجاِدُل ِفي الم ِو ِبَغْيِر ِعْممٍ ِٚفي الُقُبوِر ) ]الحج:  ﴾(َٛوال ُىًدى َوال ِكتَاٍب م 

واْتُل َعَمْيِيْم َنَبَ. اَلِذي آَتْيَناُه آَياِتَنا )التباع اليوى، قال تعالى:  -وجل   عز  -اهلل  وذم   ،[7-ٖ
ُه ِبَيا وَلِكن ُو َأْخَمَد إَلى ( وَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناَ٘ٚٔفانَسَمَخ ِمْنَيا َفَ.ْتَبَعُو الش ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن الَغاِويَن )

الَقْوِم اأَلْرِض وات َبَع َىَواُه َفَمَثُمُو َكَمَثِل الَكْمِب إن َتْحِمْل َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُرْكُو َيْمَيث ذ ِلَك َمَثُل 
 [.467-466 :عراف]األ ﴾ (ٙٚٔاَلِذيَن َكذ ُبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص الَقَصَص َلَعم ُيْم َيَتَفك ُروَن )

عبد  عن، لمتربية عمى قيام الميلىذا األسموب  -وسممصمى اهلل عميو -النبي وقد استخدم      
-وسممصمى اهلل عميو -قال: قال لي رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-اهلل بن عمرو بن العاص 

البخاري في  أخرجو«. )يا عبد اهلل، ال تكن مثل فبلن، كان يقوم الميل فترك قيام الميل»: 
 ،(4461كره من ترك قيام الميل لمن كان يقومو، رقم )، باب ما يُ كتاب التيجدصحيحو، 

 . (87ص

وقد بي ن  قيام الميل لمن كان يقومو، كرْ تَ  -اهلل عميو وسممصمى - النبي ذم   ففي الحديث     
الصالحة، فبل جميع األعمال ىو عام لعمى قيام الميل بل  ال يقتصر األمر العمماء أن ىذا

ن مَ  فيو أن  " ىـ(:ٖٕٗٔ، قال ابن بطال )ينبغي لممؤمن إذا داوم عمى عمل صالح أن يتركو
وفيو " ه(:ٕٙٗٔ) رقال ابن حج، و (417، صٖ" )جيا فإنو مذمومعَ طاعة اهلل وقطَ دخل في 

ع طْ ستنبط منو كراىة قَ استحباب الدوام عمى ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويُ 
ن لم تكن واجبة العبادة إذا  -وسممصمى اهلل عميو -وقد كان الرسول  ،(677، صٖ)مج "وا 

قال:  -وسممصمى اهلل عميو -رسول اهلل  ، أنّ -رضي اهلل عنيا-عن عائشة  ، أثبتوعمل عمبًل 
ن  حتى تمم   اهلل ال يملّ  طيقون؛ فإن  فوا من العمل ما تُ مَ اكْ » مو، وَ العمل إلى اهلل أدْ  أحب   وا، وا 

نْ  ، باب تفريع تطوعأبو داود في سننو، كتاب ال أخرجو أثبتو. )وكان إذا عمل عمبًل  ،«قلّ  وا 
أبواب التطوع وركعات السنة، أبواب قيام الميل، باب ما يؤمر بو من القصد في الصبلة، رقم 

 (.4116ص ،وىو صحيح (1368)
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 :التعزٓض أصلْب :اخامًض

 وأنت قوالً  تَ مْ لفبلن وبفبلن إذا قُ  تَ ضْ يح، يقال: عر  "خبلف التصر  :تعريض في المغةال     
ىـ، ٜٜٖٔ )الجوىري،تعنيو. ومنو المعاريض في الكبلم، وىي التورية بالشيء عن الشيء" 

بتعميم  ،ما الحث أو المنع من فعلٍ : "التعريض في التربية.سموب وُيقصد ب، (ٚٛٓٔص، ٖج
بيدف تغيير  ؛دىا من خبلل الواقع الحاليالخطاب أو بذكر معنى أو حادثة قريبة يفيم مقص

 .(6، صىـٖٗٗٔ . )مجرشي،"أو تعزيز السموك

وىذا األسموب من أىم األساليب التربوية المستخدمة في تعديل السموك وتصحيح األخطاء      
تعميم الخطاب دون التصريح باسم  :منيا ،طرق متعددة من خبلل ،بطريقة غير مباشرة

ل من قم  خ أو يُ ُيوب  دون أن  خط.ه حصح  يُ و  من الخطاب ئ المقصودفيم المخطفيَ  ؛المخطئ
 . الفعل المذمومويسمع غيره الخطاب ويحذر من  ،ش.نو

رضي -ىذا األسموب في تربيتو ألصحابو  -وسممصمى اهلل عميو -وقد استخدم الرسول      
س.لوا أزواج النبي  -موسمصمى اهلل عميو -ا من أصحاب النبي نفرً  أن  ذلك:  ومن ،-اهلل عنيم

ج النساء، وقال بعضيم: فقال بعضيم: ال أتزوّ  ،عن عممو في السر -وسممصمى اهلل عميو -
أقوام،  ما بالُ »فحمد اهلل وأثنى عميو، فقال:  ؛ال آكل المحم، وقال بعضيم: ال أنام عمى فراش

رغب عن سنتي؛ قالوا كذا وكذا، لكني أصمي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن 
مسمم في صحيحو، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسو  أخرجو) .«فميس مني
من  -وسممصمى اهلل عميو -ر الرسول ففي ىذا الحديث حذ  (. 847ص ،(14٤1إليو، رقم )

 .عميو الصبلة والسبلم مقووىذا من كمال خُ  ،التشدد والغمو في العبادة، دون أن ُيعي ن الفاعل

في مثل  -وسممصمى اهلل عميو -طبو : "وىو الموافق لممعروف من خُ (ىـٗٔٗٔ) قال النووي
صمى -مقو ن فاعمو، وىذا من عظيم خُ عي  كراىيتو، وال يُ  رَ كَ ذَ  ،ا فخطب لوأنو إذا كره شيئً  ،ىذا

المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرىم ممن يبمغو ذلك،  ، فإن  -وسمماهلل عميو 
    .(164-167ص ،ٜج) "يحصل توبيخ صاحبو في المؤل وال

صمى اهلل -الرسول قول في  ورد التربوي ىذا األسموبفي التربية عمى قيام الميل نجد أن و     
يا عبد اهلل، ال تكن مثل »: -مارضي اهلل عني-بن العاص  ولعبد اهلل بن عمر  -وسممعميو 

  .تخريجو( )سبق «فبلن، كان يقوم الميل فترك قيام الميل



 ........................................................ أساليب التربية النبوية وتوجيهاتها في أحاديث كتاب التهجد

- 678 - 

الشخص الذي كان يعمم اسم  يحتمل أنو في ىذا الحديث -وسممصمى اهلل عميو -فالرسول    
بطريقو غير لو  اتوجييً ، و سترًا عميو اسموصرح بولكنو لم يُ  ،ثم ترك قيام الميليقوم الميل 

ن( لم ")مثل فبل  ىـ(:ٕٙٗٔ) قال ابن حجر ،قيام الميل ما اعتاده منعمى مداومة ال إلىمباشرة 
، ٖ)ج إبيام مثل ىذا لقصد السترة عميو" أقف عمى تسميتو في شيء من الطرق، وك.نّ 

   .(677ص

 :الْصٔ٘ أصلْب :اصادًص

 االنبوية عددً حيث تضمنت نصوص السنة والسيرة  : الوصية؛من أساليب التربية النبوية     
ن، دو  توجيو شفوي أو مُ .نيا: "ف الوصية بعر  وتُ  .من الوصايا النبوية في مواقف متنوعة اكبيرً 
 "بعبارات بميغة ومؤثرة ،بما ينفعو في دينو ودنياه لموصى إليوى الإو بو الموصي يتوج  

 .(1ه، صٖٙٗٔ)الجابري، 

جوانب جميع  والصغار، كما شممت ،والنساء، والكبار ،الرجال الوصايا النبويةوقد شممت      
تتعمق بالجانب  النبوية طائفة من الوصاياوية في السنة النب، فنجد اإلنسانية الشخصية

  االنفعالي واالجتماعي. مق بالجانبعتت أخرىتتعمق بالجانب الجسمي، و  ثانيةً اإليماني، و 

لعبد اهلل بن  -وسممصمى اهلل عميو -النبي  يماني وصيةاإلفمن الوصايا المتعمقة بالجانب     
قال: كنت خمف رسول  -رضي اهلل عنيما-عبد اهلل بن عباس  عن، -رضي اهلل عنيما-عباس 

مك كممات: احفظ اهلل يحفظك، عم  يا غبلم، إني أُ »فقال:  ،ايومً  -وسممصمى اهلل عميو -اهلل 
ذا استعنت فاستعن باهلل، واعمم أن األمة لو احفظ اهلل تجده تُ  جاىك، إذا س.لت فاس.ل اهلل، وا 

بو اهلل لك، ولو اجتمعوا عمى أن كتَ  اجتمعت عمى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد
 «حفت الص  فعت األقبلم وجف  بو اهلل عميك، رُ يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتَ 

صمى اهلل -صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل كتاب الترمذي في سننو،  أخرجو)
  (.4876-4871ص ،(ٕٙٔ٘رقم )، وقال: ىذا حديث حسن صحيح -وسممعميو 

 رجبًل  أن   -رضي اهلل عنو-ما رواه أبو ىريرة  الوصايا المتعمقة بالجانب االنفعالي:ومن      
ال »ا، قال: مرارً  دَ . فرد  «ال تغضب»: أوصني؟ قال: -وسممصمى اهلل عميو -قال لمنبي 

 ،(7447) البخاري في صحيحو، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، رقم أخرجو) .«تغضب
 (.647ص
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ألبي  -وسممصمى اهلل عميو -ومن الوصايا المتعمقة بالجانب االجتماعي وصية الرسول      
صمى اهلل عميو -قال: إن خميمي  -رضي اهلل عنو-، عن أبي ذر -رضي اهلل عنو-ذر 
يم منيا بْ صِ من جيرانك، ف.َ  ه، ثم انظر أىل بيتٍ ماءَ  رْ ف.كثِ ا مرقً  إذا طبختَ » :أوصاني -وسمم

باب الوصية بالجار  ،كتاب البر والصمة واآلدابمسمم في صحيحو،  رجوأخ) .«بمعروف
 (.4417ص ،(ٕٕ٘ٙ، رقم )واإلحسان إليو

رضي -بي ىريرة أل -وسممصمى اهلل عميو -النبي وفي التربية عمى قيام الميل نجد وصية      
قال:  -رضي اهلل عنو-أبي ىريرة  عن ،ينامأن قبل ر وتِ ب.ن يُ  (4)وألمتو من بعده –اهلل عنو

أوصاني خميمي بثبلث ال أدعين حتى أموت: صوم ثبلثة أيام من كل شير، وصبلة الضحى، 
اب صبلة الضحى في الحضر، ، بكتاب التيجد، في صحيحو البخاريأخرجو . )رونوم عمى وت

 .(84ص ،(1178رقم )

في الوصية  عند استخدام أسموبومن األمور التي تؤخذ من ىذا الحديث وينبغي مراعاتيا      
 ما ي.تي: التربية
 ُمَتَرب يأرجى لقبوليا وعمل ال امبي ُمَتَرب يإشعار الف ؛والعطف اقتران الوصية بالمحبة -

 ةوالخمّ  ، "ي"أوصاني خميم -اهلل عنو رضي-ىريرة  يىذا قول أبى لإ، ويشير بيا
 ابن األثير،لو؛ أي: في باطنو" )"الصداقة والمحبة التي تخممت القمب، فصارت خبل

 حيث ،أثر بالغ في قبول ىذه الوصية (، وقد كان ليذه المحبة4166، صٖج، د.ت

: رى لمحديثأخ : "ال أدعين حتى أموت"، وفي روايةفي ىذا الحديث قال أبو ىريرة

 أحمد في مسنده، أخرجوحسن رجالو ثقات، ) "لست بتاركين في سفر وال حضر"

ر يويش(. 117(، صٕٖٗٓٔ) ، رقم-رضي اهلل عنو-مسند أبي ىريرة ىـ، ٚٔٗٔ
صمى اهلل -أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو- رواه معاذ بن جبل ا ماىذا أيضً  ىلإ

. فقال: «ألحبك إني ألحبك، واهلل إني يا معاذ، واهلل»وقال:  ،أخذ بيده -وسممعميو 
رك كْ رك وشُ كْ ي عمى ذِ أوصيك يا معاذ، ال تدعن في دبر كل صبلة تقول: الميم أعن  »
رقم أبو داود في سننو، كتاب الصبلة، باب في االستغفار،  أخرجو) «سن عبادتكوحُ 
  .(4116ص ،وىو صحيح (4611)

                                                           
1
 على يدل دليل ُوجد إذا إال القيامة، يوم إلى كلها األمة يشمل األمة من لفرد -وسلم عليه هللا صلى- النبي خطاب 

 .الخصوص
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 ب  رَ تَ مُ  ل  كُ كان يوصي  -وسممصمى اهلل عميو - نبيفال ؛ُمَتَرب يمناسبة الوصية لحال ال -
 صمى اهلل عميو-مع حالو، حيث ذكر ابن القيم أن سبب وصية الرسول  بما يتبلءم

في ىذا الحديث بصبلة الضحى والوتر قبل  -رضي اهلل عنو-ألبي ىريرة  -وسمم
يم، أبا ىريرة كان يختار درس الحديث بالميل عمى الصبلة )ابن الق النوم أن  
بترك  -وسممصمى اهلل عميو -(، والرجل الذي أوصاه النبي ٘ٔٔص، ىـٖٓٗٔ

 العيني،) اح الحديثُشرّ اه بتركو كما بي ن ذلك الغضب لعمو كان َغُضوًبا فوصّ 

 (.(7447رقم ) ،167، ص11، جىـٕٔٗٔ

 اآلخرة،في الدنيا و  بما ينفعيم أبنائيمموالدين العناية بوصية لينبغي  ،األسرةوفي مجال      

والتوجيو السديد، وقد ورد في القرآن  بالوصية مدىعي  أبرز حقوق األبناء عمى اآلباء تَ ن فمِ 
إبراىيم  ةومن ذلك وصي ،ألبنائيم -السبلم الصبلة عمييم-من وصايا األنبياء الكريم نماذج 

َم إال  َمن َسِفَو َنْفَسُو وَلَقِد وَمن َيْرَغُب َعن م م ِة إْبَراِىي) قال تعالى:  ،بنيو بالتمسك بدين اإلسبلمل
اِلِحيَن ) ن ُو ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الص  ( إْذ َقاَل َلُو َرب ُو َأْسِمْم َقاَل َأْسَمْمُت ٖٓٔاْصَطَفْيَناُه ِفي الد ْنَيا وا 

ى ِبَيا إْبرَاِىيُم َبِنيِو وَيْعُقوُب َيا َبِني  إن  الِٖٔٔلَرب  الَعاَلِميَن ) م َو اْصَطَفى َلُكُم الد يَن َفبل ( وَوص 
 آلباء أن يختاروا لكللكما ينبغي [. 411-417]البقرة:  ﴾( َٕٖٔتُموُتن  إال  وَأنُتم م ْسِمُموَن )

  ين في ىذا بالنبي صمى اهلل عميو وسمم. قتدِ مُ  ،ناسب حالوابن الوصية التي تُ 

  :باملْقف الرتبٔ٘ أصلْب :صابًعا

 باإلنسان في حياتو، التي تمرّ  واألحداث التربوية الناجحة التربية بالمواقفمن األساليب      

ي من خبلليا رب  حداث ليُ المواقف واأل يستغلّ  -وسممصمى اهلل عميو -وقد كان الرسول 
 -صمى اهلل عميو وسمم- النبي ستخدامالكثيرة ت السنة النبوية أمثمة نَ ، حيث تضم  المؤمنين

  .متعددة في جوانبىذا األسموب 

-أنس بن مالك  ىذا األسموب في الحديث الذي رواه وفي التربية عمى قيام الميل نجد     
بين الساريتين،  ممدودٌ  فإذا حبلٌ  -وسممصمى اهلل عميو -قال: دخل النبي  -رضي اهلل عنو

 عميو صمى اهلل-ت. فقال النبي قَ قالوا: ىذا حبل لزينب، فإذا فترت تعم   «ما ىذا الحبل؟»فقال: 
كتاب البخاري في صحيحو،  أخرجو) قعد"فإذا فتر فميَ  ،وأحدكم نشاطَ  صل  يُ لِ  ،وهم  ال، حُ »: -وسمم

 (. 87-78( صٓ٘ٔٔ، رقم )، باب ما يكره من التشديد في العبادةالتيجد
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فو في ووظ   ىذا الموقف استغلّ  -وسممصمى اهلل عميو - نبيأن الفي ىذا الحديث نجد      
 حيث، من خبلل خطاب عام لمناس في العبادة( لمفيوم الخاطئ )مفيوم الغموّ ىذا اتصحيح 

ثم  ،-رضي اهلل عنيا-الذي استخدمتو زينب  بإزالة الحبل -وسممصمى اهلل عميو -النبي  رَ أمَ 
ين عمى عِ وذلك ألن االعتدال والتوسط في العبادة يُ  ؛في صبلة الميل عتدالإلى اال و الناسوج  

عن  وَ نْ في ىذا الموقف لم يَ  -وسممصمى اهلل عميو -فالنبي عمل الصالح، المداومة عمى ال
نما نيى عن التشد   ،صبلة الميل عميو الصبلة -فقال  ،ياكِ رْ تَ ى لإذلك  يؤديأن  مخافةَ فييا د وا 

أن  -وسممصمى اهلل عميو -النبي  ف.مرَ « قعدفإذا فتر فميَ  ،وكم نشاطَ أحدُ  ل  صَ يُ لِ »: -والسبلم
ف اإلنسان  يتكم  ، وأالّ قعدفميَ  ، ولكن إذا تعبالصبلةوالقدرة عمى  اإلنسان وقت النشاط يَ صم  يُ 

  .ا إال وسعياف نفسً كم  ال يُ  -وجل   عز  -فاهلل  ؛طيقمن العمل ما ال يُ 

تقوية  فيا فيوظ  ويُ  ُمَتَرب يعمى ال المواقف واألحداث التي تمرّ  غتنمأن ي الُمرب يعمى  إن       
، وتيذيب األخبلق، وتقويم السموك، الخاطئة تصحيح المفاىيم، و -وجل   عز  -ن باهلل اإليما

 شديد قال ،النفوس فيكبير قف ليا ت.ثير افالتربية باألحداث والمو  ؛صحوونُ  ُمَتَرب يتوجيو الو 

التجارب واألحداث،  وال يؤثر في النفوس شيء كما تؤثر فيو التربية في ظلّ " :(مٜٜٛٔ)
 .(ٜٕٗص) "النفس منفتحة لمتوجيو، والنفوس ميي.ة لبلنطباعحيث تكون 

قد استخدم أساليب متنوعة لمتربية  -وسممصمى اهلل عميو -النبي  ظير لنا أن  مما سبق يَ      
عمى ىذه العبادة العظيمة، حيث استخدم أسموب الترغيب، واستخدم أسموب التوجيو المباشر 

المباشر من خبلل التعريض، واستخدم أسموب المدح من خبلل األمر، وأسموب التوجيو غير 
وأسموب الذم، واستخدم أسموب الوصية، واستخدم أسموب التربية بالمواقف لمعالجة الخط. 

متنوعة  تربوية أساليب الُمرب ين ضرورة استخدام وىذا كمو ُيبي  في ىذه العبادة؛  حصلالذي 
  .وعِ وواقِ  ُمَتَرب يناسب حال التُ 
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 صخٔحال اجلامع يف التَجد كتاب أحادٓح مً اٗكضتامل الرتبْٓ٘ التْجَٔات :لجالحا املبخح

 .لبدارٖل

  أحاديث كتاب التيجد ما ي.تي: من المستقاةمن أبرز التوجييات التربوية      

  : اللٔل قٔاو علٙ احملافظ٘: أًّلا

رضي اهلل -عائشة و تْ ومن ذلك ما ذكرَ كتاب التيجد، جمل أحاديث ؤخذ من مُ وجيو يُ ىذا الت     
حتى  الميل يصمي فيكان  حيث ،بصبلة الميل -وسممصمى اهلل عميو -عن عناية النبي  -عنيا
لصبلة الميل،  -رضي اهلل عنين-و زوجاتِ  -صمى اهلل عميو وسمم- نبيال قظَ يأقدماه، و  تتفطر 

من  حث  ا كمو وفي ىذ ؛ميليما عمى صبلة الوحضّ  ليمةً  -رضي اهلل عنيما-فاطمة وعمي  وطرقَ 
  .الميل صبلةالمحافظة عمى  عمى -وسمماهلل عميو  صمى-الرسول 

  ومن اآلثار التربوية ليذه العبادة العظيمة ما ي.تي:     

فاإليمان يزيد بالطاعات وينقص  ؛تسيم في زيادة اإليمانفصبلة الميل  :زيادة اإليمان -1
 بالمعاصي، وصبلة الميل من أعظم الطاعات.

 ،-رضي اهلل عنو- معاذ بن جبلالذي رواه  ويدل عمى ىذا الحديثُ  :خطاياال رتكفي -2
ا منو ا قريبً في سفر، ف.صبحت يومً  -وسممصمى اهلل عميو -قال: كنت مع النبي 

دخمني الجنة ويباعدني عن النار. ونحن نسير، فقمت: يا رسول اهلل، أخبرني بعمل يُ 
نو ليسير عم»قال:  د اهلل وال ره اهلل عميو؛ تعبُ ى من يس  لقد س.لتني عن عظيم، وا 

، ثم «ا، وتقيم الصبلة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيتشرك بو شيئً تُ 
طفئ طفئ الخطيئة كما يُ ة، والصدقة تُ ن  ك عمى أبواب الخير؟ الصوم جُ أال أدلّ » :قال

ُجُنوُبُيْم َعِن َتَتَجاَفى  ﴿: . قال: ثم تبل«الماء النار، وصبلة الرجل من جوف الميل
( َفبل َتْعَمُم َنْفٌس م ا ٙٔالَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرب ُيْم َخْوفًا وَطَمعًا وِمم ا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقوَن )

 ... [46-47 ]السجدة:( 71)َلُيم م ن ُقر ِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن  ُأْخِفيَ 

باب  ،وسممصمى اهلل عميو اإليمان عن رسول اهلل أبواب  ،الترمذي في سننو أخرجو)
 ،(ٕٙٔٙرقم )وقال: ىذا حديث حسن صحيح، ما جاء في حرمة الصبلة، 

 ىا.وِ حْ الخطايا ومَ  صبلة الميل في تكفير ألثر ، ففي ىذا الحديث بيانٌ (4846ص
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الذي رواه  ويدل عمى ىذا الحديثُ  :وصبلة الميل من أسباب استقامة اإلنسان وصبلح -3
 -وسممصمى اهلل عميو -جاء رجل إلى النبي قال:  ،-رضي اهلل عنو-أبو ىريرة 

إسناده ) «سينياه ما تقولإنو »الميل، فإذا أصبح سرق، قال: با يصمي : إن فبلنً فقال
، ٘ٔىـ، ج ٜٔٗٔصحيح، رجالو ثقات رجال الشيخين، أخرجو أحمد في مسنده، 

 (.ٖٛٗ(، ص ٜٛٚٚ) ، رقمرضي اهلل عنوة مسند أبي ىريرة تتمّ 

صبلة الميل من العبادات الخفية التي يؤدييا ف :-وجل   عز  -التربية عمى اإلخبلص هلل  -4
وال يحافظ عمى  ،صينفيكون من عباد اهلل المخمِ  رضوان اهلل المؤمن في بيتو ابتغاءَ 
" قفمنا ىر الميلاما سقال قتادة: "قم   ،بعيد عن الرياء والنفاق صبلة الميل إال مخمص

 .(ٖٖٛ، ٕجىـ، ٙٔٗٔأخرجو أبو نعيم في حمية األولياء وطبقات األصفياء، )

صمى اهلل -ول الرسول قويدل عمى ىذا  :من أسباب الشفاء من األمراض صبلة الميل -5
عميكم بقيام الميل، فإنو دأب الصالحين قبمكم، وقربة إلى اهلل تعالى، »: -وسممعميو 

 أخرجو األلباني في) .«ومطردة لمداء عن الجسد وتكفير لمسيئات،ومنياة عن اإلثم، 

الدرداء وسممان  يأمامة وأب يوأببرواية ببلل  ،الصغير وزيادتو صحيح الجامع
  .(661، صٕمجه، ٛٓٗٔ، وىو صحيح ،(1768) رقمب ،وجابر

ًٔا  :العبادٗ يف اإلحضاٌ: ثاى

صبلة  -رضي اهلل عنيا-لنبوية التي تصف فييا عائشة ويؤخذ ىذا التوجيو من األحاديث ا     
أن  ،أخبرتو -رضي اهلل عنيا-أن عائشة  ،-رضي اهلل عنو-عن عروة  ،الرسول في الميل

كان يصمي إحدى عشرة ركعة، كانت تمك صبلتو يسجد »: -وسممصمى اهلل عميو -رسول اهلل 
رفع رأسو، ويركع ركعتين قبل صبلة ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن ي رَ دْ السجدة من ذلك قَ 

البخاري في  أخرجو) «و األيمن حتى ي.تيو المنادي لمصبلةالفجر، ثم يضطجع عمى شقّ 
مت ئوسُ  (.77ص (ٖٕٔٔ، باب طول السجود في قيام الميل، رقم )كتاب التيجدصحيحو، 
ان؟ في رمض -وسممصمى اهلل عميو -: كيف كانت صبلة رسول اهلل -عنيا رضي اهلل-عائشة 

يزيد في رمضان وال في غيره عمى إحدى  -وسممصمى اهلل عميو -فقالت: ما كان رسول اهلل 
َتَسْل عن ا فبل ولين، ثم يصمي أربعً سنين وطُ عن حُ  لْ سَ ا فبل تَ عشرة ركعة، يصمي أربعً 

ر؟ وتِ : يا رسول اهلل، أتنام قبل أن تُ ا. قالت عائشة: فقمتُ ، ثم يصمي ثبلثً ُحسنين وُطولين
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كتاب البخاري في صحيحو،  أخرجو) «تنامان وال ينام قمبي ي  يا عائشة، إن عينَ »: فقال
 (. 78ص (ٚٗٔٔباب قيام النبي بالميل في رمضان، رقم ) ،التيجد

وىي: اإلحسان في العبادة، حيث  ،اإلحسان ن صورة من صوران الحديثاىذن يتضم       
سن في الميل بالحُ  -هلل عميو وسممصمى ا-صبلة الرسول  -رضي اهلل عنيا-وصفت عائشة 

 ،-صمى اهلل عميو وسمم-عن طول سجود الرسول  -رضي اهلل عنيا-ول، وأخبرت عائشة والط  
  ر قراءة الصحابي خمسين آية قبل أن يرفع رأسو من السجدة.دْ قَ حيث كان بِ 

العبادة؛  سنحُ  -وجل   عز  -سؤال اهلل  -وسممصمى اهلل عميو -وقد كان من دعاء الرسول     
 -وسممصمى اهلل عميو -رسول اهلل   ، قال: سمعتُ -رضي اهلل عنو-عن شداد بن أوس 

الناس الذىب والفضة فاكنزوا ىؤالء الكممات: الميم إني أس.لك الثبات في  إذا كنزَ »يقول: 
، أس.لك ُحْسن عبادتك، وأس.لك قمًبا سميًماشد، وأس.لك ُشكر نعمتك، و األمر والعزيمة عمى الرّ 

، وأس.لك من خير ما تعمم، وأعوذ بك من شر ما تعمم، وأستغفرك لما صادًقا اوأس.لك لسانً 
ىـ، ج ٜٔٗٔ، في مسنده أحمد وبطرقو، أخرج)حديث حسن  «إنك أنت عبلم الغيوب ؛تعمم
 (.117(، صٗٔٔٚٔديث شداد بن أوس، رقم )مسند الشاميين، ح، ٕٛ

لى ىذا أشار وُيقصد باإلحسان في العبادة: "إتقانيا       واإلتيان بيا عمى أكمل وجوىيا، وا 
أن تعبد اهلل ك.نك تراه، »فقال:  ،ا س.لو جبريل عن اإلحسانلم   -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ففي ىذا الحديث بيان  ،(ٖٔ٘ص ،ٔه، مجٕٗٗٔ رجب،" )ابن «فإن لم تكن تراه فإنو يراك
اهلل فيجتيد في إتقانيا  ة ك.نو يرىوىي: أن يؤدي المؤمن العباد ،لوسائل إحسان العبادة

 يراه. -وجل   عز  -العبادة وىو يستشعر أن اهلل  ا، فإن لم يبمغ ىذه الدرجة فميؤد  وتكميمي

إن  الم َو َيْ.ُمُر ِباْلَعْدِل  قال تعالى: ،في القرآن الكريم باإلحسان -وجل   عز  -اهلل  وقد أمرَ     
يتَاِء ِذي الُقْربَ   ﴾ ى وَيْنَيى َعِن الَفْحَشاِء واْلُمنَكِر واْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعم ُكْم َتَذك ُرونَ واإلْحَساِن وا 

وَأنِفُقوا ِفي )تعالى:  قال ،ىمءوبي ن جزاعمى المحسنين،  -وجل   عز  -اهلل وأثنى [، ٜٓ]النحل: 
البقرة: ] ﴾(ٜ٘ٔإن  الم َو ُيِحب  الُمْحِسِنيَن ) َسِبيِل الم ِو وال ُتْمُقوا ِبَ.ْيِديُكْم إَلى الت ْيُمَكِة وَأْحِسُنوا

ل م ِذيَن َأْحَسُنوا الُحْسَنى وِزَياَدٌة وال َيْرَىُق وُجوَىُيْم َقَتٌر وال ِذل ٌة ُأْوَلِئَك  [، وقال تعالى:486
الدنيا من عبادة اهلل في ومعنى اآلية:  ،[17 يونس:] ﴾(َٕٙأْصَحاُب الَجن ِة ُىْم ِفيَيا َخاِلُدوَن )

وىي الجنة الكاممة في  (467 ص ،41ج ىـ،ٕٕٗٔ ،الطبري) ى"يَ ونَ  رَ قو، ف.طاعوه فيما أمَ مْ خَ 
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" والبيجة بقربو ،وسماع كبلمو، والفوز برضاه وىي النظر إلى وجو اهلل الكريم ،سنياحُ 
  (.171ص ىـ، ٕٙٗٔ)السعدي، 

قال  ،سن العمل ال بكثرتوفالعبرة بحُ  ؛فعمى المؤمن أن يحرص عمى إحسان العبادات     
 ،[ٕ]الممك:  ال ِذي َخَمَق الَمْوَت واْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأي ُكْم َأْحَسُن َعَمبًل وُىَو الَعِزيُز الَغُفورُ ) تعالى:

 ؛قبل حتى يكون خالًصا صواًباو. وقال: العمل ال يُ بُ وَ صْ و وأَ صُ مَ أخْ  قال فضيل بن عياض:
أخرجو أبو نعيم في حمية األولياء ة" )ن  لصواب: إذا كان عمى الس  الخالص: إذا كان هلل، وا

 (.86، صٛىـ، جٙٔٗٔ، وطبقات األصفياء

 :  اليفط علٙ التشدٓد بجتيُّّ العبادٗ يف االعتدال: ثالًجا  

اهلل رضي -عمى زينب  -وسممصمى اهلل عميو -الرسول  نكارِ إمن ىذا التوجيو ُيؤخذ      
 ،ت من طول القيامق بو إذا تعبَ بإزالة الحبل الذي كانت تتعم   هِ رِ ىا في العبادة، وأمْ دَ شد  تَ  -عنيا

 فإذا حبلٌ  -وسممصمى اهلل عميو -قال: دخل النبي  -رضي اهلل عنو- عن أنس بن مالك
ت. فقال قَ م  قالوا: ىذا حبل لزينب، فإذا فترت تع «ما ىذا الحبل؟»بين الساريتين، فقال:  ممدودٌ 
قعد" )سبق فإذا فتر فميَ  ،وأحدكم نشاطَ  صل  يُ لِ  ،وهم  ال، حُ »: -وسممصمى اهلل عميو -النبي 

 تخريجو(.
، قالت: -رضي اهلل عنيا-ا من الحديث الذي روتو عائشة ويؤخذ االعتدال في العبادة أيضً      

من »فقال:  -وسممميو صمى اهلل ع-رسول اهلل  فدخل عمي   ،كانت عندي امرأة من بني أسد
 اهلل ال يملّ  طيقون من األعمال؛ فإن  ، عميكم ما تُ وْ مَ »من صبلتيا، فقال:  رَ كِ قمت، فذُ  «ىذه؟

يكره من التشديد في العبادة،  أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب التيجد، باب ما) «واحتى تمم  
عن ىذا الفعل،  -سممو صمى اهلل عميو - النبينيى  ففي ىذا الحديث. (87، ص(ٔ٘ٔٔرقم )
مكنو االستمرار يُ  و إلى االقتصاد في العبادة بحيث ي.خذ اإلنسان من األعمال الصالحة ماووج  

عبد اهلل بن عمرو  أن   -وسممصمى اهلل عميو - عندما بمغ النبيو  ؛عميو، حتى ال يترك العمل
توازن بين متطمبات الروح و عمى االعتدال في العبادة ومراعاة اليقوم الميل ويصوم النيار حث  

، قال: قال لي -رضي اهلل عنيما-عبد اهلل بن عمرو  عن أبي العباس قال: سمعتُ  ،والجسد
قمت: إني أفعل  ،«ك تقوم الميل وتصوم النيار؟أنّ  رْ بَ خْ ألم أُ »: -وسممصمى اهلل عميو -النبي 

نّ سُ ت نفْ يَ فِ ك، ونَ ت عينُ مَ فإنك إذا فعمت ذلك ىجَ »ذلك. قال:  ا، ا، وألىمك حق  لنفسك حق   ك، وا 
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 ،(4461)، باب رقم كتاب التيجدالبخاري في صحيحو،  أخرجو) «مْ ونَ  مْ ، وقُ رْ طِ فْ وأَ  مْ فصُ 
   (.87ص

 :ىعنُ علٙ -ّجلَّ عشَّ- اهلل كزُش :رابًعا

-كان النبي  يقول: إنْ  -رضي اهلل عنو-ىذا التوجيو يؤخذ مما رواه المغيرة بن شعبة      
 بَل أفَ »يصمي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال لو فيقول: يقوم أو لَ لَ  -وسممو صمى اهلل عمي

صمى اهلل -أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب التيجد، باب قيام النبي ) «اا شكورً عبدً  أكونُ 
 (.77، ص(ٖٓٔٔالميل، رقم ) -وسممعميو 

 -وجل   عز  -أنعم اهلل التي  استشعر ىذه النعمة العظيمة -وسممصمى اهلل عميو -فالنبي      
حيث ورد في رواية  ،رم من ذنبو وما ت.خ  لو ما تقد   -عز  وجل  -وىي مغفرة اهلل  ،بيا عميو

أخرجو البخاري في ر؟" )م من ذنبك وما ت.خ  "فقيل لو: غفر اهلل لك ما تقد   :أخرى لمحديث
َر ِلَيْغِفَر َلَك ا) صحيحو، كتاب التفسير، سورة الفتح، باب قولو: لم ُو َما َتَقد َم ِمن َذْنِبَك وَما تََ.خ 

قام و (، ٖٔٗ، ص(ٖٙٛٗ، رقم )[ٕ]الفتح:  (ٕوُيِتم  ِنْعَمَتُو َعَمْيَك وَيْيِدَيَك ِصَراطًا م ْسَتِقيمًا )
 ،الصبلة في الميل وىو الصالح بيذا العمل جميمةالنعمة الى ىذه عم -عز  وجل  -اهلل بشكر 
أن يستشعر  ؛المؤمن ىكذا يجب أن يكون. لقمب والمسان والعمل بالجوارحيكون باهلل  فالشكر

ويكون الشكر بالقمب  ، ولسانو، وجوارحو؛قمبوباهلل عمييا  فيشكر ،عميو -وجل   عز  -عم اهلل نَ 
بيا عميو، ويكون الشكر بالمسان بالثناء والحمد هلل عمييا،  أنعمَ  -وجل   عز  -اهلل  بالعمم ب.ن  
قال ابن القيم  ،ىذه النعم في معصية اهلل  يصرفال  أو  ،بالعمل الصالحكر بالجوارح ويكون الش

وبالجوارح طاعة ، واعتراًفا ا واستكانة، وبالمسان ثناءً الشكر يكون بالقمب خضوعً  (: "ىـٖٜٖٔ)
عمو لو عمى نِ  وعد الشاكرينبالشكر، و  -وجل   عز  -أمر اهلل  وقد .(117ص ،1ج" )وانقياًدا
ْذ تََ.ذ َن َرب ُكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدن ُكْم وَلِئن َكَفْرُتْم إن  َعَذاِبي َلَشِديٌد ) :قال تعالى ،النعم بزيادة  ﴾وا 

)سبق  «وأس.لك ُشكر نعمتك» :-وسممصمى اهلل عميو - النبي كان من دعاءو [، ٚ]إبراىيم: 
   تخريجو(.
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  :ّصله ُعلٔ اهلل صلٙ الييب مع األدب مزاعاٗ :خامًضا

قال:  -رضي اهلل عنو-اهلل بن مسعود  الحديث الذي رواه عبد ىذا التوجيو ُيؤخذ من     
، قمنا: ءٍ وْ ب.مر سَ  ا حتى ىممتُ ليمة، فمم يزل قائمً  -وسمم صمى اهلل عميو-مع النبي  صميتُ »

ي في البخار  أخرجو« )-صمى اهلل عميو وسمم-النبي  رَ وأذَ  أن أقعدَ  ؟ قال: ىممتُ وما ىممتَ 
فابن مسعود  .(77ص (ٖ٘ٔٔ، رقم )باب طول القيام في صبلة الميل ،كتاب التيجدصحيحو، 

صمى اهلل عميو - ، وأطال النبي-وسممصمى اهلل عميو -ى مع النبي صم   -رضي اهلل عنو-
ًبا مع النبي ت.د   ؛جمسولم يأثناء الصبلة، ولكنو  بالجموس م  فيَ الصبلة، قيامو في  -وسمم

 عميو وسمم.  صمى اهلل

التربوية التي  قيمالمن أىم وتوقيره  -وسممصمى اهلل عميو -مراعاة األدب مع النبي  إن       
 :-وسممصمى اهلل عميو -ومن صور األدب مع النبي . ُمَتَرب ينفس الينبغي غرسيا في 

الد عمى النفس والولد والو  -وسممصمى اهلل عميو -وتقديم محبتو ، واالقتداء بو، اتباعو
ال َتْجَعُموا ُدَعاَء الر ُسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاِء )وتعظيم سنتو، والعمل بيا قال تعالى:  والناس أجمعين،

رِِه َأن َبْعِضُكم َبْعضًا َقْد َيْعَمُم الم ُو اَلِذيَن َيَتَسم ُموَن ِمنُكْم ِلَواذًا َفْمَيْحَذِر اَلِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأمْ 
صديق رضي اهلل أبو بكر الوقال  ،[ٖٙ]النور: ﴾( ْٖٙتَنٌة َأْو ُيِصيَبُيْم َعَذاٌب َأِليٌم )ُتِصيَبُيْم فِ 

يعمل بو إال عممت بو؛ إني  -صمى اهلل عميو وسمم-لست تاركا شيئا كان رسول اهلل " عنو:
 ،الجياد والسير أخرجو مسمم في صحيحو، كتاب " )أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ

 .(887( ص4668رقم ) «ال نورث، ما تركنا فيو صدقة»النبي: قول  باب

  :ّبٔتُ أٍلُ عً املؤمً مضؤّلٔ٘: صادًصا

صمى اهلل -أمر الرسول ؤخذ من تُ  مسؤولية المؤمن عن تربية أىمو وتعميميم ما ينفعيم     
مرىن بقيام ، ومن ذلك أوعظينتعميمين و ، و بالخير -رضي اهلل عنين- زوجاتو -وسممعميو 
فقال:  استيقظ ليمةً  -وسممصمى اهلل عميو -أن النبي  :-رضي اهلل عنيا-عن أم سممة  ،الميل

سبحان اهلل، ماذا أنزل الميمة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب »
لو  ببو  ىذا الحديث و ، (سبق تخريجو) «في اآلخرة في الدنيا عاريةٌ  كاسيةٍ  ب  رات؟ يا رُ جُ الحُ 

 ل.باب العمم والعظة بالميالبخاري في موضع آخر بقولو: 

بالمسؤولية  هشعور و  حتى بعد زواجينبناتو ب -صمى اهلل عميو وسمم-النبي اىتمام  وكذلك     
عمي بن أبي ومن ذلك ما رواه  ؛وي.مرىن بالخير ،الينو حأد ويتفق   ،، فكان يزورىنتجاىين
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-طرقو وفاطمة بنت النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو-طالب 

فإذا شاء أن  ،فقمت: يا رسول اهلل، أنفسنا بيد اهلل «صميان؟أال تُ »فقال:  ليمةً  -عميو السبلم
يضرب فخذه  ل  وَ ا، ثم سمعتو وىو مُ شيئً  يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قمنا ذلك ولم يرجع إلي  

ْفَنا ِفي َىَذا الُقْرآِن ِلمن اِس ِمنوَلَقْد صَ )  وىو يقول ُكل  َمَثٍل وَكاَن اإلنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَداًل  ر 
  (.سبق تخريجو) «[ٗ٘] الكيف:  ﴾(ٗ٘)

من  ويؤخذ ىذا ،ىمو تغيير المنكر وعبلج األخطاءأتشمل مسؤولية المؤمن عن  كما     
 -وسممصمى اهلل عميو -ل: دخل النبي قا -رضي اهلل عنو-الحديث الذي رواه أنس بن مالك 

قالوا: ىذا حبل لزينب، فإذا فترت  «ما ىذا الحبل؟»بين الساريتين، فقال:  ممدودٌ  فإذا حبلٌ 
فإذا فتر  ،وأحدكم نشاطَ  ل  صَ يُ لِ  ،وهم  ال، حُ »: -وسممصمى اهلل عميو -ت. فقال النبي قَ تعم  
عمى  -وسممصمى اهلل عميو -النبي  يظير حرص ىذا الموقففي ف ،(سبق تخريجو) «قعدفميَ 

 النبوي في المسجد بين ساريتين اممدودً  حببًل  إذ لم ا وجدَ  ؛من أىمو الذي صدر .خطال عبلج
الحبل، بإزالة  أمرَ ، و الخط.نيى عن ىذا  -رضي اهلل عنيا-بنت جحش  (2)زينبألم المؤمنين 

 اإلنسانقدرة  الصبلة في وقتوىو:  ،كرار ىذا الخط.ييم إلى ما يمكن من خبللو تبلفي تَ ووج  
ذا ونشاطو   قعد.فميَ تعب ، وا 

، رفقيم بخطائأ عبلج: أن يحرص عمى مو مع أىموعامُ تَ وىكذا ينبغي أن يكون المؤمن في      
في ىذا  -وسممصمى اهلل عميو - فالنبي ؛لشخصاوليس  سموكلعمى ا هنقد بّ صَ نْ يَ  وأن

 فقط. التشدد في العبادة() سموكالانتقد الموقف 
رضي اهلل -ابن عمر  عن ُرِويَ من الحديث الذي  ؤخذتفعن بيتو  ؤمنأما مسؤولية الم     

اجعموا في بيوتكم من صبلتكم وال »: -وسمم صمى اهلل عميو-، قال: قال رسول اهلل -عنيما
، رقم ، باب التطوع في البيتكتاب التيجدالبخاري في صحيحو،  أخرجو« )اتتخذوىا قبورً 

بالصبلة في  -وسممصمى اهلل عميو -ففي ىذا الحديث أمر الرسول  ؛(81ص ،(4476)
مة في بيتو من صور صبلة المؤمن النافالمقصود بالصبلة في ىذا الحديث النوافل، و البيت، و 

، فالصبلة في البيت نور لو، ومن أسباب نزول الرحمة والمبلئكة، الرعاية واالىتمام بالبيت
نما حث  "ىـ(: ٗٔٗٔ) قال النووي ،عد الشيطانوبُ  أخفى وأبعد عمى النافمة في البيت لكونو  وا 

                                                           
2
 ابن)  عنها هللا رضي جحش بنت زينب المؤمنين أم الحديث هذا في بزينب المقصود أن للحديث  الشراح أكثر جزم 

 (.555ص ،3مج هـ،1241 حجر،



 ........................................................ أساليب التربية النبوية وتوجيهاتها في أحاديث كتاب التهجد

- 777 - 

لمبلئكة، وينفر من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيو الرحمة وا
  .(86، صٙ)ج منو الشيطان"

ت.دية صبلة النافمة في بيتو، حيث كان  -صمى اهلل عميو وسمم-ىدي النبي وقد كان من      
عن صبلة رسول اهلل  -رضي اهلل عنيا-ت عائشة مَ ئِ سُ  ،في بيتووالتيجد يصمي السنة الراتبة 

ا، ثم صمي في بيتي قبل الظير أربعً ي كان»و. فقالت: عِ و  طَ عن تَ  -صمى اهلل عميو وسمم-
يخرج فيصمي بالناس، ثم يدخل فيصمي ركعتين، وكان يصمي بالناس المغرب، ثم يدخل 
فيصمي ركعتين، ويصمي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصمي ركعتين، وكان يصمي من الميل 

ا، وكان إذا قرأ وىو  قاعدً  طويبًل ا وليبًل  قائمً  طويبًل تسع ركعات فيين الوتر، وكان يصمي ليبًل 
ذا قرأ قاعدً  ى ا ركع وسجد وىو قاعد، وكان إذا طمع الفجر صم  قائم ركع وسجد وىو قائم، وا 

ا ، جواز النافمة قائمً صبلة المسافرين وقصرىامسمم في صحيحو، كتاب  أخرجو) «ركعتين
 .(681ص (ٖٓٚا، رقم )وقاعدً 

عمى األبناء  ىب  فيتر  ؛اقتداء أىل بيتو بوا أيضً ة في بيتو ومن فوائد صبلة المؤمن النافم     
ة من أكثر األساليب أسموب القدو أن  خاصةً  ،ىم يؤدييا أماميموالدَ عند رؤيتيم  الصبلة

 .آخر أسموبٍ  من أيّ أسرع فاألبناء يتعممون بالقدوة  ؛التربوية ت.ثيًرا

  :اخلطأ عالج قبل اخلرب صخ٘ مً تالتجبُّ: صابًعا

التثبت من صحة ما بمغو عنو؛  ُمَتَرب يقبل عبلج الخط. الذي وقع فيو ال يلمُمرب  ينبغي      
، قال: قال لي -رضي اهلل عنيما-ؤخذ من الحديث الذي رواه عبد اهلل بن عمرو يُ وىذا التوجيو 

إني أفعل  :قمت ،«أنك تقوم الميل وتصوم النيار؟ رْ بَ خْ أُ  مْ ألَ »: -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
نّ سُ ت نفْ يَ فِ ك، ونَ ت عينُ مَ ذلك ىجَ  فإنك إذا فعمتَ »ذلك. قال:  ا، ا، وألىمك حق  ك حق  لنفسِ  ك، وا 

 )سبق تخريجو(. «مْ ونَ  مْ ، وقُ رْ وأفطِ  مْ فصُ 

عن الخبر الذي بمغو  صحة من ت.كدفي ىذا الحديث  -وسممصمى اهلل عميو - نبيفال     
العتدال في ى الإ وتوجييوعبلجو ليذا الخط.  قبل -رضي اهلل عنو-عمرو  بناهلل  عبد

  .(674، صٖ)مج ت": "فيو أن الحكم ال ينبغي إال بعد التثب  (ىـٕٙٗٔ) قال ابن حجر ،العبادة

ويؤخذ من ىذا الحديث أيًضا تعميل التوجيو والنصح التربوي، وليذا أثر في استجابة      
رضي اهلل -بن عمروحين وجو عبداهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-المُترب ي لمتوجيو، فالنبي 

فإنك إذا فعمَت ذلك » لمتوسط في العبادة، ونياه عن التشدد فييا عمل لو ذلك بقولو: -عنيما
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ّن لنفِسك حق ا، وألىمك حق ا، فُصْم وأفِطْر، وُقْم وَنمْ  ، وفي «ىَجَمت عيُنك، وَنِفَيت نْفُسك، وا 
ن لعينك  ْر؛ فإن  ُصْم َوَأْفطِ و فبل تفعل، ُقْم َوَنْم، » رواية أخرى لمحديث: لجسدك عميك َحق ا، وا 

نك عسى أن يطول بك ُعُمر ن لزوجك عميك َحق ا، وا  ن لزورك عميك َحق ا، وا   «....عميك َحق ا، وا 

 (.646( ص  7411، رقم )باب حق الضيف ،األدب بكتاو، صحيحأخرجو البخاري في )

 :العله بيشز العيآ٘: ثامًيا

أن  :-رضي اهلل عنو-عمي بن أبي طالب  حديث الذي رواهىذا التوجيو ُيؤخذ من ال     
أال »فقال:  ،ليمةً  -عميو السبلم-طرقو وفاطمة بنت النبي  -وسممصمى اهلل عميو -رسول اهلل 

فقمت: يا رسول اهلل، أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قمنا  ،«؟يانصم  تُ 
وَلَقْد َصر ْفَنا ِفي َىَذا )يضرب فخذه وىو يقول:  ل  وَ و وىو مُ سمعتُ ا، ثم شيئً  ولم يرجع إلي   ،ذلك

سبق )« [ٗ٘] الكيف: ﴾(ُٗ٘كل  َمَثٍل وَكاَن اإلنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَداًل ) الُقْرآِن ِلمن اِس ِمن
  (.تخريجو

 ،لعمم ال يجوزكتمان ا وذلك ألن   ؛ولم يكتمو  روى ىذا الحديث -رضي اهلل عنو- اعمي  إن      
وفيو " :(ىـٕٙٗٔ) قال ابن حجر ؛-رضي اهلل عنو-، وىذا من فضائمو واجبلمناس  وتبميغو
ر العمم وتبميغو عمى شْ م مصمحة نَ حيث لم يكتم ما فيو عميو أدنى غضاضة، فقد   ؛عميمنقبة ل
  .( 646، صٖ)مج "كتمو

 :عن عبد اهلل بن عمرو ،لمناس وقد جاء في السنة النبوية الترغيب في نشر العمم وتبميغو    

البخاري في  أخرجو) «... وا عني ولو آيةغُ بم  »: قال -وسممصمى اهلل عميو -النبي  أنّ 
كر عن بني إسرائيل، رقم صحيحو، كتاب أحاديث األنبياء صموات اهلل عمييم، باب ما ذُ 

 .(171ص ،(ٖٔٙٗ)

 قال تعالى: ،مونو لمناس بالوعيد الشديدعم  يُ وال  يكتمون العمم ذينلا -وجل   عز  -اهلل  دَ وتوع     

َلِئَك إن  اَلِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن الَبي َناِت واْلُيَدى ِمْن َبْعِد َما َبي ن اُه ِلمن اِس ِفي الِكتَاِب ُأوْ ﴿
َأْصَمُحوا وَبي ُنوا َفُ.ْوَلِئَك َأُتوُب َعَمْيِيْم وَأَنا َتاُبوا و  ( إال  اَلذِينَ َٜ٘ٔيْمَعُنُيُم الم ُو وَيْمَعُنُيُم البل ِعُنوَن )

ن كان يراد بيا ،[ٓٙٔ - ٜ٘ٔ]البقرة:  ﴾(ٓٙٔالت و اُب الـر ِحيم ) الييود والنصارى، إال  واآلية وا 
ن المراد بذلك؟ واختمفوا مَ : "(ىـ٘ٔٗٔ) قال الشوكاني ،ذين يكتمون العممفي الأنيا عامة 

، وقيل: -وسممصمى اهلل عميو -ود ورىبان النصارى الذين كتموا أمر محمد فقيل: أحبار اليي
ن كتم الحق وترك بيان ما أوجب اهلل بيانو، وىو الراجح ألن االعتبار بعموم المفظ ال كل مَ 
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ئل ن سُ مَ »: -وسممصمى اهلل عميو -وقال رسول اهلل ، (ٕٖٓ، صٔج) "بخصوص السبب
أبواب الترمذي في سننو،  أخرجو«. )من نار القيامة بمجامٍ  جم يومَ لو؛ أُ مَ ثم كتَ  وُ مَ عمِ  مِ مْ عن عِ 

، وقال حديث ، باب ما جاء في كتمان العمم-وسممصمى اهلل عميو -العمم عن رسول اهلل 
  (.4848-4847، ص(1718، رقم )حسن

لعمم، ر اشْ بل نَ ت سُ رَ تيس   وفي العصر الحاضر؛ آداب طالب العمم العمم من أىمّ  رَ شْ نَ  إن      
 رشْ توظيفيا في نَ طبلب العمم لفينبغي  ؛المختمفة ائل التواصل االجتماعيومن ىذه السبل وس

مثل:  ،العممية النافعة ر الموادّ شْ من خبلل نَ ع المسممين فْ ونَ  ،اإلسبلمية س القيمرْ وغَ  ،العمم
 ، والوسائط المفيدة. ثالكتب، والبحو 

  :الدراص٘ ىتائج

 :وىي ،الميمة النتائجمن  عددٍ إلى  الحاليةت الدراسة مَ توص  

الذي التربوي سموب ألا الُمرب ي، وضرورة استخدام تنويع األساليب التربوية أىمية -1
 وواقعو. رب يتالمُ حال  ناسبيُ 

، تربية عمى صبلة الميلفي المتنوعة  أساليبَ  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  مااستخد -2
والذم، والتعريض، والوصية، والتربية  ،والمدح ،راألمالترغيب، و  :ومن ىذه األساليب

 بالموقف.

من أحاديث المستقاة من التوجييات التربوية  عددٍ ى لالدراسة إىذه  من خبللل التوص   -3
 وىي: ،الجامع الصحيح التيجد في كتاب

 المحافظة عمى قيام الميل. -

 اإلحسان في العبادة. -

 .يد عمى النفسب التشداالعتدال في العبادة وتجن   -

 مو.عَ عمى نِ  -وجل   عز  -كر اهلل شُ  -

 .وسممصمى اهلل عميو مراعاة األدب مع النبي  -

 مسؤولية المؤمن عن أىمو وبيتو. -

 ت من صحة الخبر قبل عبلج الخط..التثب   -

 ر العمم.شْ العناية بنَ  -
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 : الدراص٘ ّمكرتحات تْصٔات

 :بما ي.تي في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة     

توي حا تم  دراسة الكتب التي لم تدرس في الصحيحين والكشف عى لإتوجيو الجيود  -1
 .من أساليب وتوجييات تربويةعميو 

تفعيل إلى ضرورة توجيو القائمين عمى التربية في المؤسسات التربوية المختمفة  -2
وتعديل  ربيةلتفي اكتاب التيجد في صحيح البخاري  المستنبطة من أحاديثاألساليب 
  .وعبلج األخطاء ،السموك

قد دورات تربوية لآلباء واألميات في استخدام األساليب التربوية النبوية في التعامل عَ  -3
 مع األبناء.

 .المستنبطة من كتاب األدب المفرد لمبخاري ؤلساليب التربويةعممية لدراسة بالقيام  -4
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 املزاجع

 النياية في غريب الحديث واألثر.)د. ت.(.  بن محمدابن األثير، المبارك بن محمد  -
 تحقيق: أحمد بن محمد الخراط، قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية. 

المضامين التربوية المستنبطة من كتاب . ىـ(1344) ، تركي بن عمياألحمدي -
 بحث ) وتطبيقاتيا في مجال األسرة. -رحمو اهلل-المناقب في صحيح اإلمام البخاري 

(. قسم التربية، كمية الدعوة وأصول درجة الماجستير في التربيةغير منشور لنيل 
 الدين، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة.

. حمية األولياء وطبقات األصفياءىـ(. ٙٔٗٔ) األصفياني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل -
 : دار الفكر.، لبنانبيروت

. أشرف صحيح الجامع الصغير وزيادتو ىـ(.ٛٓٗٔ) األلباني، محمد بن ناصر الدين -
 : المكتب اإلسبلمي.، لبنان، بيروتٖط ،زىير الشاويش :عمى طبعو

 ،محمد فؤاد عبد الباقي :. تحقيقموط. مالك(. 4177) أنس، أبو عبد اهلل مالك -
 : دار إحياء التراث العربي.، لبنانبيروت

جمع  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة.(. ىـٕٓٗٔابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل ) -
 وترتيب: محمد بن سعد الشويعر، الرياض: دار القاسم لمنشر.

، ٕ. طشرح صحيح البخاريىـ(. ٖٕٗٔابن بطال، أبو الحسن عمّي بن خمف ) -
 تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراىيم، الرياض: مكتبة الرشد.

يات التربوية المستنبطة من التوجيىـ(. ٖٚٗٔ) الجابري، عبد الرحمن بن مسفر -
مشروع بحث غير منشور إلكمال ) اهلل اليذلي البنو وتطبيقاتو. وصية عون بن عبد

قسم التربية، كمية الدعوة وأصول الدين،  (.متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
 الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة.

محمد  :تحقيق ودراسة .معجم التعريفاتم(. ٕٗٓٓالجرجاني، عمي بن محمد ) -
 القاىرة: دار الفضيمة. ،صديق المنشاوي

، ٕط الصحاح تاج المغة وصحاح العربية.ىــ(. ٜٜٖٔالجوىري، إسماعيل بن حماد ) -
 : دار العمم لممبليين.، لبنانبيروت ،أحمد عبد الغفور عطار :تحقيق
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رة: مركز . المدينة المنو أصول التربية(. ىـٜٖٗٔالحازمي، خالد بن حازم ) -
 االستشراف لمدراسات التربوية والتعميمية واإلدارية. 

. وعميو فتح الباري بشرح صحيح البخاريىـ(. ٕٙٗٔابن حجر، أحمد بن عمي ) -
الرحمن البراك، اعتنى بو أبو  تعميقات ميمة لمشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد

 قتيبة نظر الفاريابي، الرياض: دار طيبة.

أساليب التربية الوقائية في اإلسبلم ومدى  (.ىـٛٔٗٔ ) ميل بن عبد اهللالحدري، خ -
حياء التراث  استفادة المدرسة الثانوية منيا. مكة المكرمة: معيد البحوث العممية وا 

 اإلسبلمي.

تحقيق :  .اإلحكام في أصول األحكام ىـ(.ٖٚٗٔ)عمي بن أحمد أبو محمد ابن حزم،  -
 دار ابن حزم.بيروت، لبنان:  ،ليعبد الرحمن زمر و فواز زمرلي 

تحقيق: شعيب  مسند اإلمام أحمد بن حنبل. ىـ(. ٚٔٗٔابن حنبل، أحمد بن محمد ) -
األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرين؛ المشرف العام: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، 

 : مؤسسة الرسالة.، لبنانبيروت

الرحمن  عبد :تحقيق ة الحفاظ.تذكر ىـ(. ٖٗٚٔ) الذىبي، شمس الدين أبو عبد اهلل -
 : دار الكتب العممية.، لبنانبيروت ،المعممي

مجموع رسائل الحافظ ابن ه(. ٕٗٗٔابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ) -
: الفاروق مصر ،، دراسة وتحقيق: طمعت فؤاد الحمواني، القاىرةٕط .رجب الحنبمي

 الحديثة لمطباعة والنشر.

 ج آياتو وأحاديثو وشرحَ ، خر  ٕط تفسير المنار.ىـ(. ٕٙٗٔ) يدرضا، محمد بن رش -
 : دار الكتب العممية. ، لبنانبيروت ،إبراىيم شمس الدين ُو:غريب

المضامين التربوية المستنبطة من أحاديث  .ىـ(ٖٔٗٔالزىراني، عادل بن سعيد ) -
ل لنيل درجة )بحث ُمكم   .كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح اإلمام البخاري

الماجستير في التربية اإلسبلمية والمقارنة غير منشور(. قسم التربية اإلسبلمية 
 والمقارنة، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

تصور مقترح لمعيار تقويم البحوث في  ىـ(.ٜٖٗٔالزىراني، عائشة بنت حسن ) -
بوية في ضوء المنيج االستنباطي في المضامين التربوية في القرآن الكريم والسنة الن
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 (.منشورة . )رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية اإلسبلمية غيرالتربية اإلسبلمية
قسم أصول التربية، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسبلمية، الرياض.

من في تفسير كبلم تيسير الكريم الرح. ىـ(ٕٙٗٔ) الرحمن بن ناصر السعدي، عبد -
، القاىرة ،العزيز بن عقيل، ومحمد الصالح العثيمين اهلل بن عبد تقديم: عبد المنان.
 . : دار الحديثمصر

دار التوزيع  :، مصرالقاىرة منيج القرآن في التربية.م(. ٜٜٛٔ)شديد، محمد  -
 والنشر اإلسبلمية. 

بين فني الرواية والدراية  فتح القدير الجامعىـ(. ٘ٔٗٔ) الشوكاني، محمد بن عمي -
 : دار الوفاء.، مصرسكندريةاإل ،عبد الرحمن عميرة :. تحقيقمن عمم التفسير

 جامع البيان عن ت.ويل آي القرآن.ىـ(. ٕٕٗٔ) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير -
: ، مصرالقاىرة ة،وعبد السند حسن يمام ،تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

 والنشر والتوزيع واإلعبلن.ىجر لمطباعة 

: ، مصر. القاىرةمعجم المغة العربية المعاصرة ىـ(.ٜٕٗٔعمر، أحمد بن مختار ) -
 عالم الكتب.

منيج االستنباط من القرآن الكريم والسنة  .(م 1741) العيسى، إبراىيم بن محمد -
 تربية،مجمة البحث العممي في ال. (نماذج تطبيقية في التربية اإلسبلمية)النبوية 

 ص (،4ٖ) 1القاىرة،  - كمية البنات لآلداب والعموم التربوية -جامعة عين شمس
 .4161 -4167 ص

التوجييات التربوية لمعبلقات الزوجية  .(1747) إبراىيم بن محمد ،العيسى -
مجمة البحث  المستنبطة من أحاديث البخاري عن بيوت النبي صمى اهلل عميو وسمم.

 - كمية البنات لآلداب والعموم التربوية -امعة عين شمسج العممي في التربية،
 .141 -476 ص ص (،ٜٔ) ٖالقاىرة، 

مما جاء التوجييات التربوية المستفادة   .م(ٕٔٔٓ) بيكم بنت محمد حسين ولي، نور -
دراسات عربية في  كتاب األدب من صحيح اإلمام البخاري. في البر والصمة من
 .ٜٓٓ -ٚ٘ٛ(، ص ص ٗ) ٘لتربويين العرب، رابطة ا التربية وعمم النفس،
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عمدة القاري شرح ىـــــ(. ٕٔٗٔالعيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ) -
: دار ، لبنانبيروت ،اهلل محمود محمد عمر عبد :وحَ طو وصح  بَ . ضَ صحيح البخاري
 الكتب العممية. 

. تحقيق: يس المغةمعجم مقايىــ(. ٜٜٖٔابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس ) -
 : دار الفكر.، سورياعبد السبلم محمد ىارون، دمشق

عبد اهلل بن  :. تحقيقالجامع ألحكام القرآنىـ(. ٕٚٗٔالقرطبي، محمد بن أحمد ) -
 : مؤسسة الرسالة.،لبنانبيروت ،عبد المحسن التركي

 . تحقيق: محمد حامدمدارج السالكينىـ(. ٖٜٖٔابن القيم، شمس الدين محمد ) -
 : دار الكتاب العربي.، لبنانالفقي، بيروت

. تحقيق: زاد المعاد في ىدي خير العبادىـ(. ٖٓٗٔابن القيم، شمس الدين محمد ) -
 : مؤسسة الرسالة.، لبنانالقادر األرنؤوط، بيروت شعيب األرنؤوط، وعبد

عبد . تحقيق: عبد اهلل بن البداية والنيايةىـ(. ٜٔٗٔابن كثير، إسماعيل بن عمر ) -
 : دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن.، مصرالمحسن التركي، الجيزة

. تحقيق: تفسير القرآن العظيمىـ(. ٕٛٗٔابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ) -
 ، الرياض: دار طيبة.ٗسامي السبلمة، ط

مام سيرة اإلمام البخاري سيد الفقياء وا  ىـ(. ٕٕٗٔالسبلم ) المباركفوري، عبد -
مكة المكرمة: دار  ،عبد العميم بن عبد العظيم البستوي :لى العربيةإنقمو  المحدثين.

 عالم الفوائد.

أسموب التعريض في ضوء التربية اإلسبلمية ىـ(. ٖٗٗٔ) مجرشي، خالد بن محمد -
ل لنيل درجة الماجستير في التربية كم  بحث مُ ) وتطبيقاتو في الواقع المعاصر.

قسم التربية اإلسبلمية والمقارنة، كمية التربية،  (.غير منشور ارنةوالمق اإلسبلمية
 م القرى، مكة المكرمة.أجامعة 

: دار ، مصرالقاىرة. لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين )د. ت.( -
 المعارف.

المضامين التربوية المستنبطة من كتاب . ىـ(ٖ٘ٗٔ) مصطفى، عمر عبد الخالق -
كمال متطمبات إل غير منشور  مشروع بحث)بة من صحيح البخاري. فضائل الصحا
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(. قسم التربية، كمية الدعوة وأصول الحصول عمى درجة الماجستير في التربية
 الدين، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة.

أولويــات البحث العممي في التربية اإلسبلمية ىـ(. ٖٗٗٔالميداوي، حسن بن محمد ) -
تحديات المعاصرة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ب.قسام التربية في ضوء ال

قسم التربية، كمية الدعوة  (.رسالة دكتوراه غير منشورة)في الجامعات السعودية.
 وأصول الدين، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة.

 العزيز : صالح بن عبدىـ(. بإشراف فضيمة الشيخٜٕٗٔ) موسوعة الحديث الشريف -
 الرياض: دار السبلم لمنشر والتوزيع. ،ٕط ،آل الشيخ

ون ؤ الكويت: وزارة األوقاف والش ،ٕط ىـ(.ٛٓٗٔ) الموسوعة الفقيية الكويتية -
 اإلسبلمية.

دوافع السموك اإلنساني بين اإلسبلم ىـ(. ٜٖٗٔ) المومني، محمد بن عمي العكاشة -
 األردن: دار الكتاب الثقافي.. ومدارس عمم النفس

 ،ٕ. طصحيح مسمم بشرح النوويىــ(. ٗٔٗٔبن شرف ) ىالنووي، محيي الدين يحي -
 . الرياض: مؤسسة قرطبة ،موافق لممعجم المفيرس أللفاظ الحديث

، . بيروتتيذيب األسماء والمغاتبن شرف )د.ت.(.  ىالنووي، محيي الدين يحي -
 : دار الكتب العممية.لبنان

 


