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ملدص الدراص٘:
استخد َميا النبي -صمى اهلل
أىم األساليب التربوية التي
َ
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ّ
عميو وسمم -في التربية عمى صبلة الميل ،من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح
لمبخاري ،والتعرف عمى أبرز التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في
الجامع الصحيح لمبخاري .ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج االستنباطي،
والمنيج الوصفي ،وتوصمَت الدراسة إلى ِعدة نتائج ،من أىميا:
-

المربي األسموب التربوي الذي
أىمية تنويع األساليب التربوية ،وضرورة استخدام ُ
ُيناسب حال المتُربي وواقعو.
أساليب متنوع ًة في التربية عمى صبلة الميل،
استخدام النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
َ
ومن ىذه األساليب :الترغيب ،واألمر ،والمدح والذم ،والتعريض ،والوصية ،والتربية
بالموقف.

-

التوصل من خبلل ىذه الدراسة إلى عدد من التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث
كتاب التيجد في الجامع الصحيح ،ومنيا :المحافظة عمى قيام الميل ،اإلحسان في
العبادة ،االعتدال في العبادة وتجنب التشديد عمى النفس ،مسؤولية المؤمن عن أىمو

وبيتو ،التثبت من صحة الخبر قبل عبلج الخط..
وقد خرجت الدراسة ِ
بع ّدة توصيات ،واقترحت دراسات تربوية أخرى.

الكممات المفتاحية:
التربية النبوية  -األساليب التربوية  -التوجييات التربوية  -كتاب التيجد -صبلة الميل -صحيح
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.

- 676 -

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

مكدم٘ الدراص٘:

الحمد ِ
السبلم عمى النبي الصادق األمين ،وبعد:
هلل رب العالمين ،والصبلةُ و
ُ
ُ

أنزل اهلل –عز وجل -السنة النبوية ُمبينة لمقرآن الكريم ،وتكفل اهلل -عز وجل -بحفظيا
قال تعالى :إنا َن ْح ُن َنزْل َنا الذ ْكر وانا لَ ُو لَح ِ
ون ﴾ [الحجر ،]ٜ:فالذكر في ىذه اآلية يشمل
افظُ َ
َ
َ

القرآن الكريم والسنة النبوية قال ابن حزم (ٖٔٗٚىـ)" :الذكر :اسم واقع عمى كل ما أنزل
اهلل عمى نبيو -صمى اهلل عميو وسمم -من قرآن أو من ِ
سنة وحي ُيبين بيا القرآن" (جٔ،
صٕٓٓ).
وقد أعمى اهلل -عز وجل – منزلة السنة النبوية فيي تُمثل المصدر الثاني لمتشريع

أيضا المصدر الثاني لمتربية اإلسبلمية؛ فاهلل –عز وجل -أوجب عمينا اتباع
اإلسبلمي ،وتُمثل ً
ون الم َو فَات ِب ُعوِني
النبي -صمى اهلل عميو وسمم -واالقتداء بو ،قال تعالىُ :ق ْل إن ُكنتُ ْم تُ ِحب َ
ِ
ي ْح ِب ْب ُكم الم ُو ِ
يم ﴾ [ آل عمران ،]ٖٔ :وقال تعالىُ :ق ِل ْاد ُعوا
وي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ
َ
ُ
وب ُك ْم والم ُو َغفُ ٌ
ور رح ٌ
ُ
ون ِب ِ
ين َز َع ْمتُم من ُد ِ
ش ْي ٍء َح ِفيظٌ﴾
شك َو َرب َك َعمَىُ -كل َ
اآلخ َرِة ِمم ْن ُى َو ِم ْن َيا ِفي َ
الَ ِذ َ
[األحزاب]ٕٔ:؛ ومن مجاالت االقتداء بالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -االقتداء بو في مجال
ميام النبي -صمى اهلل عميو وسمم -تزكية المؤمنين
التربية ،حيث جعل اهلل –عز وجل -من
ّ
ِ
سوالً م ْن أَنفُ ِس ِي ْم
الم ْؤ ِم ِن َ
ين إ ْذ َب َع َث في ِي ْم َر ُ
وتربيتيم وتعميميم ،قال تعالى :لَ َق ْد َمن الم ُو َع َمى ُ
ِ
ي ْتمُو عمَ ْي ِيم ِ ِ
ض ٍ
بلل م ِب ٍ
ين ﴾ [آل
اب وا ْل ِح ْك َم َة وان َكا ُنوا ِمن قَْب ُل لَ ِفي َ
وي َعم ُم ُي ُم الكتَ َ
وي َزكي ِي ْم ُ
آياتو ُ
َ ْ َ
َ
عمران.]471 :

أيضا ب.نيا تربية متكاممة
وقد تميزت التربية النبوية ب.نيا تربية واقعية ومتوازنة ،وتميزت ً
وشاممة لممجاالت التربوية كافة؛ حيث شممت :التربية اإليمانية ،والتربية الجسمية ،والتربية
العقمية ،والتربية الخمقية ،والتربية االجتماعية ،وغيرىا من المجاالت.
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مشكل٘ الدراص٘:
تُ َع ّد التربية اإليمانية أىم مجاالت التربية النبوية ،حيث حرص النبي -صمى اهلل عميو
وسمم -عمى تربية المؤمنين عمى اإليمان باهلل –عز وجل -وافراده بالعبادة؛ تحقيقًا لمغاية
ت ِ
اإلنس إال ِل َي ْع ُب ُد ِ
ون﴾
وما َخمَ ْق ُ
الجن و َ
التي خمق اهلل –عز وجل -الناس من أجميا ،قال تعالىَ :
[ الذاريات.]67 :
ومن العبادات التي اعتنى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -بتربية المؤمنين عمييا صبلة
ضميا،
الميل ،فقد جاءت طائفة من األحاديث النبوية ّ
تحث عمى ىذه العبادة العظيمة ،وتُبين َف ْ
أن رسول اهلل -صمى
ومن ذلك :ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل عنيماّ ،-
اهلل عميو وسمم -قال« :أحب الصبلة إلى اهلل صبلة داود عميو السبلم ،وأحب الصيام إلى اهلل
يوما»
يوما ويفطر ً
صيام داود ،وكان ينام نصف الميل ويقوم ثمثو وينام سدسو ،ويصوم ً
(أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب َمن نام عند الس َحر ،رقم (،)4414

ص ،)77وروى عمي بن أبي طالب -رضي اهلل عنو :-أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
طرقو وفاطمة بنت النبي -عميو السبلم -ليمة فقال« :أال تُصميان؟» فقمت :يا رسول اهلل،

شيئا ،ثم
أنفسنا بيد اهلل ،فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .فانصرف حين قمنا ذلك ولم يرجع إلي ً
آن ِلمن ِ
صرْف َنا ِفي َى َذا القُْر ِ
ان
اس ِمن ُكل َمثَ ٍل و َك َ
سمعتُو وىو ُم َول يضرب فخذه وىو يقول :ولَقَ ْد َ
ش ْي ٍء َج َدالً ﴾ [ الكيف( »]٘ٗ :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب
ان أَ ْكثََر َ
اإلنس ُ
َ
تحريض النبي عمى صبلة الميل ،رقم ( ،)4416ص.)77
ضمنو ما صح عن النبي -صمى
وقد أ َ
كتابا لمتيجد َ
فرد اإلمام البخاري في جامعو الصحيح ً
اهلل عميو وسمم -فيما يتعمق بيذه العبادة العظيمة ،وعند النظر في أحاديث ىذا الكتاب نجد
أنيا قد احتوت عمى مضامين تربوية ميمة؛ حيث استخدم النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
أساليب تربوية متنوعة لتربية أىل بيتو وصحابتو -رضي اهلل عنيم -عمى صبلة الميل ،كما
اشتممت عمى عدد من التوجييات التربوية؛ ومن ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية لمكشف عن
أساليب التربية النبوية وتوجيياتيا الواردة في أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح
لمبخاري.
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أصئل٘ الدراص٘:
تمثل السؤال الرئيس ليذه الدراسة في السؤال اآلتي:
ما أساليب التربية النبوية وتوجيياتيا في أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري؟
ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة اآلتية:
 -1ما أىم األساليب التربوية التي استخدميا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في التربية
عمى صبلة الميل من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري؟
 -2ما أبرز التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح
لمبخاري؟

أٍداف الدراص٘:
ىدفت ىذه الدراسة إلى ما ي.تي:
 -1التعرف عمى أىم األساليب التربوية التي استخدميا النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
في التربية ع مى صبلة الميل من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح
لمبخاري.
 -2التعرف عمى أبرز التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في الجامع
الصحيح لمبخاري.

أٍنٔ٘ الدراص٘:
أّلًا :األٍنٔ٘ اليظزٓ٘:
األىمية النظرية ليذه الدراسة تتمخص في اآلتي:
 -1ىذه الدراسة إحدى الدراسات التي تنتمي إلى مجال الدراسات األصولية في التربية
اإلسبلمية ،وىذا المجال يحظى بدرجة أىمية وأولوية بحثية كبيرة جدا كما بي َنت ىذا

دراسة الميداوي (ٖٗٗٔىـ).

 -2المكانة العممية لمجامع الصحيح لمبخاري ،فيو ُي َع ّد أصح كتاب بعد القرآن الكريم،
والعناية بدراسة األحاديث النبوية الواردة فيو من ناحية تربوية ليا أىمية بحثية
عالية.
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ثاىًٔا :األٍنٔ٘ العنلٔ٘:
ليذه الدراسة أىمية عممية تتمثل في تطبيقيا في الواقع؛ فالتوجييات التربوية الواردة في
أحاديث كتاب التيجد توجييات تربوية ميمة ينبغي لكل مؤمن األخذ بيا ،واألساليب التربوية
لممربي تفعيميا في
التي استخدميا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ىي طرق تربوية يمكن ُ
المؤسسات التربوية المختمفة.

ميَج الدراص٘:
منيج ْين بحثي ْين ،ىما:
اعتمدت ىذه الدراسة عمى
َ
 المنيج األ ول :منيج االستنباط التربوي من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ بيدفاستنباط األساليب التربوية التي استخدميا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في التربية
عمى صبلة الميل من خبلل أحاديث كتاب التيجد ،والتوجييات التربوية الواردة فييا،
وىذا المنيج ىو المنيج المناسب لمدراسات التي تيدف إلى استنباط المضامين
التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية ،ويعرفو العيسى (ٕٓٔٙم) ب.نو" :طريقة
من طرق البحث التربوي يتم من خبلليا إظيار ما خفي من النص الوارد في القرآن
والسنة مما لو صمة بالتربية وفق قواعد وضوابط حددىا عمماء األصول" (ص
ٕ ،)ٕٔٙوقد تم استخدام ىذا المنيج من خبلل تطبيق عدد من الخطوات أشارت ليا
عائشة الزىراني (ٖٜٔٗىـ ،ص ص  )ٛٓ-ٚٙكما ي.تي:
 -1تحديد النصوص الشرعية التي ستدرسيا الباحثة :وتم تحديدىا في أحاديث كتاب
التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري.
 -2تحديد مفيوم المضمون التربوي الذي يتم في ضوئو االستنباط من أحاديث كتاب
التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري :وحددتيا الباحثة في أساليب التربية النبوية،
والتوجييات التربوية.
 -3التحقق من ثبوت األحاديث النبوية :األحاديث التي اعتمدت عمييا الباحثة في
استخراج أساليب التربية النبوية ،والتوجييات التربوية وردت في الجامع الصحيح
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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صحيحا :وقد تم تطبيق ىذه الخطوة من خبلل
فيما
ً
 -4فيم أحاديث كتاب التيجد ً
الرجوع إلى أىم كتب شروح صحيح البخاري ،وىي :شرح صحيح البخاري البن
بطال ،وفتح الباري البن حجر العسقبلني ،وعمدة القاري لمعيني؛ والقراءة
المستوعبة لشرح أحاديث كتاب التيجد لفيم معاني ىذه األحاديث ،وجمع
استنباطات العمماء ذات العبلقة ب.سئمة الدراسة .باإلضافة إلى جمع روايات
أحاديث كتاب التيجد المتعمقة باألساليب التربوية والتوجييات التربوية والنظر
الم ِعينة عمى فَ ْيم
فييا؛ وذلك ألن جمع روايات الحديث النبوي من أىم األمور ُ
صحيحا.
فيما
ً
الحديث النبوي ً

 -5مراجعة معاجم المغة العربية العامة والخاصة :ومن أىم المعاجم التي رجعت إلييا
الباحثة معجم مقاييس المغة البن فارس ،والنياية في غريب الحديث واألثر البن
األثير.
 -6استخدام أدوات االستنباط في استخراج أساليب التربية النبوية والتوجييات
التربوية من أحاديث كتاب التيجد :وأدوات االستنباط التي تم استخداميا في ىذه
الدراسة ىي دالالت األلفاظ ،ومن ىذه الدالالت داللة اإلشارة.
 -7االبتعاد عن التكمف في استنباط أساليب التربية النبوية والتوجييات التربوية.
 -8الت.كد من صحة استنباط أساليب التربية النبوية والتوجييات التربوية من خبلل
مراعاة صحة داللة األحاديث عمى األساليب التربوية والتوجييات التربوية ،وعدم
وجود معارض شرعي ليا ،وذكر بعض الشواىد ألساليب التربية النبوية
والتوجييات التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية.
-

المنيج الثاني :المنيج الوصفي؛ بيدف وصف أساليب التربية النبوية والتوجييات
التربوية الظاىرة والخفية التي دلت عمييا أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح
لمبخاري.

أما من ناحية تخريج األحاديث فستكون كما ي.تي:
 -1ستُخرج الباحثة األحاديث من مواضعيا في صحيح البخاري ،وفي حال وجود روايات
أخرى تفيد في فَ ْيم المعنى تكتفي الباحثة بالعزو إلييا في مواضعيا ،عمى أن يكون
أصميا في صحيح البخاري.
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 -2عند االستشياد عمى األساليب التربوية والتوجييات التربوية التي توصمت إلييا
الدراسة ب.حاديث من الكتب التسعة تكتفي الباحثة بالعزو إلييا في مواضعيا ،مع ذكر
درجة الحديث.
 -3اعتمدت الباحثة في عزو األحاديث الواردة في الكتب الستة عمى نسخة دار السبلم؛
وىي( :موسوعة الحديث الشريف  -الكتب الستة) ،وقد ُجمعت في مجمد واحد.

حدّد الدراص٘:

تقتصر ىذه الدراسة عمى أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري ،والتعرف
عمى األساليب التربوية والتوجييات التربوية من أحاديث ىذا الكتاب دون غيرىا من الجوانب
التربوية األخرى.

مصطلخات الدراص٘:
من المصطمحات الواردة في الدراسة وتحتاج إلى توضيح ما ي.تي:

 األصالٔب الرتبْٓ٘:
األصالٔب لغ٘:
األساليب جمع ،وواحدىا أسموب ،واألسموب ىو" :الطريق ،والوجو ،والمذىب" (ابن
منظور ،د .ت .ج  ،11مادة :سمب ،ص .)1767

األصالٔب يف االصطالح الرتبْٖ:
المربي لتنشئة
ُيقصد باألساليب التربوية" :الطرق التربوية الممنيجة ،والتي يستخدميا ُ
المتََربين تنشئة صالحة" (الحازمئٖٜٗ ،ىـ ،ص .)11
ُ

ّتُعزِّف الباحج٘ األصالٔب الرتبْٓ٘ يف ٍذِ الدراص٘ بأىَا:

الطرق التربوية التي استخدميا

النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في التربية عمى صبلة الميل؛ وتوصمت إلييا الباحثة من خبلل
د ارستيا ألحاديث كتاب التيجد ،وذلك بعد الرجوع إلى شروح ىذه األحاديث في كتب شروح
الحديث.
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 التْجَٔات الرتبْٓ٘:
التْجَٔات لغ٘:
الريح الحصى
التوجييات جمع ،وواحدىا توجيو ،جاء في لسان العرب" :يقال :وج َيت
ُ
انقاد واتبع" (ابن منظور ،د .ت .ج
أي
فبلن فبل ًنا ،فوج َوِ :
َ
توجييا إذا ساقَتْو ،ويقال :قاد ٌ
ً
ٖ٘ ،مادة وجو ،ص  ،)ٗٚٚٚوجاء في معجم المغة العربية المعاصرة في تعريف توجيو:
"مصدر وج َو /وج َو إلى .إرشادات أو ُنصح أو بيان يوجو إلى المواطنين أو األتباع" (عمر،
ٕٜٔٗىـ ،ج ،1ص.)1176

ّتُعزِّف الباحج٘ التْجَٔات الرتبْٓ٘ يف ٍذِ الدراص٘ بأىَا:

اإلرشادات التربوية التي

توصمت إلييا الباحثة من خبلل دراستيا ألحاديث كتاب التيجد ،وذلك بعد الرجوع إلى شروح
ىذه األحاديث في كتب شروح الحديث.

الدراصات الضابك٘:
بعد البحث عن الدراسات السابقة لم تجد الباحثة دراسة عممية تناولت موضوع الدراسة
عددا من الدراسات التي اىتمت باستنباط المضامين التربوية من الجامع
الحالية ،وانما وجدت ً
ٍ
مبادئ
أساليب تربوي ًة أم
توجييات تربوي ًة أم
الصحيح لمبخاري ،سواء أكانت ىذه المضامين
َ
َ
غيرىا ،ومن ىذه الدراسات ما ي.تي:
تربوي ًة ،أم َ

 -1دراص٘ العٔضّ ،)0202( ٙعيْاىَا" :التوجييات التربوية لمعبلقات الزوجية المستنبطة من
أحاديث البخاري عن بيوت النبي صمى اهلل عميو وسمم".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى التوجييات التربوية لمعبلقات الزوجية المستنبطة من
أحاديث البخاري عن بيوت النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-واستخدم الباحث المنيج

االستقرائي ،واالستنباطي ،واالستداللي ،والوصفي الوثائقي ،وتوصمَت ىذه الدراسة إلى عدد
من التوجييات التربوية في المجال اإليماني ،والمجال األخبلقي ،والمجال النفسي ،والمجال

االقتصادي.
 -2دراص٘ مصطفٍ0341( ٙـ) ،وعنوانيا" :المضامين التربوية المستنبطة من كتاب فضائل
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
أج ّل الطاعات
من أبرز نتائج الدراسة :أن محبة اهلل ورسولو -صمى اهلل عميو وسمم -من َ
وأعظم القربات ،وىي من العبادات القمبية ،وال بد أن يظير أثرىا عمى الجوارح والمسان.
 -3دراص٘ األمحدٖ (ٍ0344ـ) ،وعنوانيا" :المضامين التربوية المستنبطة من كتاب المناقب في
صحيح اإلمام البخاري -رحمو اهلل -وتطبيقاتيا في مجال األسرة".
ىدفت ىذه الدراسة إ لى إيضاح القيمة التربوية لكتاب المناقب من صحيح اإلمام البخاري،
وا براز مفيوم األسرة ،وخصائصيا ،ومكانتيا في اإلسبلم ،وأىمية دورىا التربوي ،واستنباط
المضامين واألساليب التربوية من كتاب المناقب في صحيح اإلمام البخاري ،واقتراح تطبيقات
تربوية مناسبة ليا ،واستخدم الباحث المنيج االستنباطي ،ومن أىم نتائج الدراسة :أن كتاب
كتابا ُيع َنى ب.حاديث المصطفى -صمى اهلل عميو وسمم -فيو
صحيح البخاري ً
فضبل عن كونو ً
ُيمثل مدرسة تربوية ،كما أن صحيح البخاري يحوي مضامين وأساليب تربوية في ِع ّدة جوانب
مختمفة.
 -4دراص٘ حضني ّلٕ (ٕٔٔٓم) ،وعنوانيا" :التوجييات التربوية المستفادة مما جاء في البر
والصمة من كتاب األدب من صحيح اإلمام البخاري".
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان مفيوم التوجييات التربوية وأقساميا ،وبيان التوجييات
التربوية النبوية المستفادة من باب البر والصمة من كتاب األدب من صحيح البخاري ،وبيان
كيفية االستفادة من توجييات الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -التربوية المستفادة من باب
البر والصمة من كتاب األدب من صحيح البخاري ،واستخدمت الباحثة المنيج االستقرائي،
والمنيج االستنباطي ،وأسموب تحميل المحتوى ،ومن أىم ما ورد في النتائج :أن التربية

كبير بالجانب االجتماعي
اىتماما ًا
النبوية في إطار اىتماميا بالتكامل والتوازن التربوي تُولِي
ً
لت.ثيره الخطير في تنشئة الفرد وبناء شخصيتو وتكوين اتجاىو وسموكو.
 -5دراسة عادل الزىراني (1341ىـ) ،وعنوانيا" :المضامين التربوية المستنبطة من أحاديث
كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح اإلمام البخاري".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما تضم َنتو األحاديث النبوية الواردة في االعتصام بالكتاب

والسنة من توجييات تربوية ،واستنباط المضامين التربوية المتعمقة بالفرد من أحاديث كتاب
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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
المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج االستنباطي االستنتاجي ،وكان من أىم نتائج الدراسة:
السنة النبوية لمكانتيا التشريعية حيث ىي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسبلمي،
المبينة لكتاب اهلل تعالى؛ فإنيا بذلك تُ َع ّد مصدر وقاعدة
ولمكانتيا العممية حيث ىي الشارحة و ُ
شتّى العموم والمعارف ،ومن ذلك عموم التربية والتزكية التي ىي ربع الرسالة
البيانات ل َ
أن قاعدة تصحيح التصورات العقمية والشرعية ىي ضبط العقل بحدود
المحمدية ،كما تَبي َن ّ
ص َل العقل عن الشرع فإنو يسير إلى طرفَ ْي
الشرع ،وتفعيل الشرع بقدرات العقل ،وكل َمن فَ َ

غمو مفرط ،واما تقصير مفرط ،وكبل طرفَ ْي قصد األمور ذميم.
إما ّ
نقيضّ :
 التعلٔل عل ٙالدراصات الضابك٘:
-

تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجال اىتماميا ،حيث اىتمت
جميعيا بدراسة أحاديث كتاب الجامع الصحيح لمبخاري من الناحية التربوية.

-

تختمف الدراسة الحالية عن الد ارسات السابقة في أنيا تناولت أساليب التربية النبوية
وتوجيياتيا الواردة في أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري ،وىذا
حد عمم الباحثة).
الموضوع ال توجد دراسة سابقة تناولتو (عمى ّ

خط٘ الضري يف الدراص٘:
تسير الدراسة الحالية وف ًقا لممباحث اآلتية:

المبحث األول :اإلطار النظري لمدراسة.

المبحث الثاني :األساليب التربوية التي استخدميا النبي -صمى اهلل عميو وسمم-في التربية
عمى صبلة الميل من خبلل أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لمبخاري.
المبحث الثالث :التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح
لمبخاري .وفيما ي.تي عرض ليذه المباحث:
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املبخح األّل :اإلطار اليظزٖ.
ىذه الدراسة تبحث في أحاديث كتاب التيجد في الجامع الصحيح لئلمام البخاري؛ لذلك
يحسن بالباحثة التعريف بالجامع الصحيح ،ومصنفو ،ومفيوم التيجد من كتاب التيجد في
الجامع الصحيح.

أّلًا :التعزٓف باجلامع الصخٔح للبدارٖ:
اإلماو البدارٖ:

ىو أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة بن َب ْرِد ْزَبو البخاريُ ،ولد بعد
صبلة الجمعة لثبلث عشرة ليمة خمت من شير شوال سنة أربع وتسعين ومائة (ٜٗٔىـ)،

وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين (ٕ٘ٙىـ)( .النووي ،د.ت ،ج ،1ص)ٙٛ-ٙٚ
وقد نش .اإلمام البخاري في بيت عمم ودين ،فوالده كان من كبار العمماء ،ووالدتو كانت
من العابدات الصالحات ،وقد ُعرف اإلمام البخاري بإخبلصو هلل -عز وجل ،-ومحبتو لمنبي -
صمى اهلل عميو وسممِ ،-
وح ْفظو لمسنة النبوية ،وسعة ِع ْممو ،وورعو وعبادتو ،قال عنو

أسا في
الذىبي (ٖٗٔٚىـ)" :البخاري شيخ اإلسبلم وامام ُ
أسا في الذكاء ،ور ً
الح ّفاظ ...كان ر ً
أسا في الورع والعبادة" (جٕ ،ص ،)666وقال عنو ابن كثير (ٜٔٗٔىـ)" :أبو عبد
العمم ،ور ً
المقدم عمى سائر
اهلل البخاري الحافظ ،إمام أىل الحديث في زمانو ،والمقتدى بو في أوانو ،و ُ
أضرابو وأقرانو" (جٗٔ ،ص .)ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ

اصه الكتابّ ،صبب تصئفُ:
سمى البخاري كتابو ىذا "الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول اهلل عميو
شتير بين العمماء بـ"صحيح البخاري" و"الجامع الصحيح" .وقد
وسمم وسننو وأيامو" ،وا ُ
كان سبب تصنيف البخاري ليذا الكتاب جمع األحاديث الصحيحة فقط ،حيث انتشرت في
المصنفات التي تتضمن األحاديث الصحيحة والضعيفة ،قال المباركفوري (ٕٕٗٔىـ):
عصره ُ
وفحصيا فوجدىا قد خمطت األحاديث الصحيحة
"ولقد ا ّ
المصنفات َ
طمع البخاري عمى ىذه ُ
يشك في صحتيا" (جٔ،
بالضعيفة ،ف.راد أن يجمع األحاديث الصحيحة فقط ،التي ال
ّ

أيضا إلى تصنيف ىذا الكتاب رؤيا رآىا ،قال البخاري (ىدي الساري
صٖٖٔ) ،ومما دفعو ً
أيت النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وك.نني واقف
مقدمة فتح الباري ،ابن حجرٕٔٗٙ ،ىـ)" :ر ُ
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المعبرين ،فقال لي :أنت تذب عنو
بين يديو وبيدي مروحة أذب بيا عنو،
ُ
فس.لت بعض ُ
الكذب! فيو الذي حممني عمى إخراج الجامع الصحيح" (ص.)ٜ

مكاى٘ اجلامع الصخٔح العلنٔ٘:
أصح الكتب بعد كبلم اهلل -عز وجل ،-وقد تمقتْ ُيما األمة بالقبول،
صحيح البخاري ومسمم
ّ
أن أصح
قال النووي (ٗٔٗٔىـ) في شرح صحيح مسمم" :اتفق العمماء رحميم اهلل عمى ّ

الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان (البخاري ،ومسمم) ،وتمقتْ ُيما األمة بالقبول ،وكتاب
البخاري أصحيما وأكثرىما فوائد( "..ص ٖٖ) ،وقد كثرت مؤلفات العمماء حول الجامع
نظر إلى المكانة الكبيرة التي ِ
حظي بيا ،ومن أبرز ىذه المؤلفات:
الصحيح لمبخاري وتنوعت ًا
َ
المؤلفات التي ُعنيت بشرحو ،وقد ذكر المباركفوري (ٕٕٗٔىـ ،جٔ ،ص صٗ)ٖٖٗ -ٖٙ
أكثر
أنو من الصعب استقصاء شروح الجامع الصحيح لمبخاري؛ ثم عد من الشروح العربية َ
من مائة شرح.

ومن أشير شروح صحيح البخاري :شرح صحيح البخاري البن بطال ،وفتح الباري بشرح
صحيح البخاري البن حجر العسقبلني ،وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني؛
ومن أبرز الشروح المعاصرة لو :شرح صحيح البخاري لمحمد بن صالح العثيمين ،ومنحة
الممك الجميل شرح صحيح محمد بن إسماعيل لعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي.

ثاىًٔا :مفَْو التَجد مً كتاب التَجد مً اجلامع الصخٔح للبدارٖ:
التَجد يف اللغ٘:
ليبل .وىجد وتيجد :أي سير؛ وىو من األضداد .ومنو قيل لصبلة
"ىجد وتيجد :أي نام ً

الميل :التيجد" (الجوىرئٖٜٜ ،ىـ ،جٕ ،ص٘٘٘) ،قال ابن فارس (ٖٜٜٔىـ)" :والياجد:
ليبل فيو ُمتيجد ،ك.نو بصبلتو ترك اليجود عنو" (ج ،ٙصٖٗ).
النائم؛ وان صمى ً

التَجد يف االصطالح:

التيجد عند كثير من العمماء :الصبلة في الميل بعد النوم؛ قال القرطبي

اسما لمصبلة؛ ألنو ينتبو ليا ،فالتيجد
(ٕٔٗٚىـ)" :التيجد التيقظ بعد رقدة ،فصار ً
القيام إلى الصبلة من النوم؛ قال معناه األسود وعمقمة وعبد الرحمن بن األسود
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وغيرىم" (جٖٔ ،ص٘ٗٔ ،)ٔٗٙ-و"قيل :إ ّنو ُيطمق عمى صبلة الميل مطمقًا"
(الموسوعة الفقيية4177 ،ىـ ،ج ٗٔ ،ص .)77
والفرق بين التيجد وقيام الميل :أن قيام الميل "قد يسبقو نوم بعد صبلة العشاء وقد ال
يسبقو ،أما التيجد فبل يكون إال بعد نوم" (الموسوعة الفقييةٔٗٓٛ ،ىـ ،جٗٔ ،ص.)ٛٙ
أعم من التيجد.
ً
وبناء عمى ىذا فقيام الميل ّ

حكه التَجدّ ،فضلُ:

آن الكريم
سنة مؤكدة (ابن بازٕٔٗٓ ،ه ،جٔٔ ،ص  ،)ٕٜٙدل عمييا القر ُ
التيجد ُ
والس َن ُة النبوية ،وعم ُل السمف الصالح .وقد وردت نصوص كثيرة تُبين فضل صبلة التيجد،

منيا ما ي.تي:

ون َعمَى
ين َي ْم ُ
ش َ
الَ ِذ َ
ِ
سجداً وِق َياماً ﴾
ل َرب ِي ْم ُ

 -1صبلة الميل من صفات عباد الرحمن ،قال تعالىِ ( :
اد الر ْح َم ِن
وع َب ُ
ض َىوناً وا َذا َخاطَبيم الج ِ
ون
ين َي ِبيتُ َ
سبلماً (ٖ )ٙوال ِذ َ
اىمُ َ
َ ُُ َ
األ َْر ِ ْ
ون قَالُوا َ
[الفرقان ،]71-71 :قال السعدي (ٕٔٗٙىـ)" :أيُ :يكثرون من صبلة الميل ،مخمصين
فييا لربيم ،متذلمين لو" (ص ،)٘ٛٙومدح اهلل -عز وجل -أىل اإليمان بصبلتيم بالميل
ين إ َذا ُذك ُروا ِب َيا
آي ِات َنا الَ ِذ َ
ومناجاتيم ودعائيم إياه -عز وجل ،-قال تعالى( :إن َما ُي ْؤ ِم ُن ِب َ
ض ِ
اج ِع
وسب ُحوا ِب َح ْم ِد َرب ِي ْم ُ
ستَ ْك ِب ُر َ
الم َ
ون (٘ٔ) تَتَ َجافَى ُج ُن ُ
وى ْم ال َي ْ
سجداً َ
َخروا ُ
وب ُي ْم َع ِن َ
اىم ي ِ
ُخ ِف َي لَ ُيم من قُرِة
س ما أ ْ
نفقُ َ
َي ْد ُع َ
ون َرب ُي ْم َخ ْوفاً وطَ َمعاً و ِمما َرَزْق َن ُ ْ ُ
ون ( )ٔٙفَبل تَ ْعمَ ُم َن ْف ٌ
ون ([ )ٔٚالسجدة ،]46 -46 :قال ابن كثير(ٕٔٗٛىـ) يعني
اء ِب َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
أْ
َع ُي ٍن َج َز ً
بذلك :قيام الميل ،وترك النوم واالضطجاع عمى الفرش الوطيئة" (ج ، 7ص .)171
س ِئل
 -2أفضل الصبلة بعد صبلة الفريضة صبلة الميل ،عن أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قالُ :
بعد المكتوبة؟ قال« :الصبلة في
رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم :-أي الصبلة أفضل َ
المحرم».
جوف الميل» .قيل :أي الصيام أفضل َ
بعد رمضان؟ قالُ « :
شير اهلل الذي تدعونو ُ
(إسناده صحيح عمى شرط الشيخين ،أخرجو أحمد في مسندهٔٗٔٚ ،ىـ ،جٖٔ ،مسند
أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،رقم ( ،)7717ص.)187
 -3الصبلة في الميل سبب لدخول الجنة ،قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم« :-يا أييا
الناس ،أفشوا السبلم ،وأطعموا الطعام ،وصموا بالميل والناس نيام؛ تدخموا الجنة بسبلم»
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(أخرجو ابن ماجو في سننو ،كتاب إقامة الصبلة والسنة فييا ،باب ما جاء في قيام الميل،
رقم ( )4111وىو صحيح ،ص.)1667
الحديث الذي رواه عبد اهلل
 -4الصبلة في الميل من أسباب النجاة من النار ،ويدل عمى ىذا
ُ
بن عمر -رضي اهلل عنيما ،-قال :كان الرجل في حياة النبي -صمى اهلل عميو وسمم -إذا
رأى رؤيا قصيا عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-فتمن ْيت أن أرى رؤيا ف.قصيا
غبلما شابا ،وكنت أنام في المسجد عمى
عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-وكنت
ً

فذىبا بي
ك.ن مم َك ْين أخذاني
عيد رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-فرأيت في النوم ّ
َ
كطي البئر ،واذا ليا قرنان ،واذا فييا أناس قد عرفتُيم ،فجعمت
إلى النار ،فإذا ىي مطوية ّ
أقول :أعوذ باهلل من النار .قالِ :
صتُيا عمى حفصة،
فمق َينا ممك آخر فقال لي :لم تَُر ْ
فقص ْ
عَ .
عبد اهلل ،لو
فقصتْيا حفصة عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فقالِ « :ن ْع َم الرجل ُ
قميبل( .أخرجو البخاري في صحيحو،
كان ُيصمي من الميل» .فكان بع ُد ال ينام من الميل إال ً
كتاب التيجد ،باب فضل قيام صبلة الميل ،رقم ،)ٕٕٔٔ ،ٕٔٔٔ( :ص.)77

 -5الصبلة في الميل من أسباب حصول رحمة اهلل -عز وجل ،-عن أبي ىريرة قال :قال رسول
رجبل قام من الميل فصمى ،ثم أيقظَ امرأتَ ُو فصمت،
اهلل -صمى اهلل عميو وسمم« :-رحم اهلل ً
زوجيا
فإن أبت
نضح في وجييا الماء ،ورحم اهلل ام أرةً قامت من الميل فصمت ،ثم أيقظت َ
َ
نضحت في وجيو الماء» (أخرجو النسائي في سننو ،كتاب قيام الميل
فصمى ،فإن أبى
َ
وتطوع النيار ،باب الترغيب في قيام الميل ،رقم ( )4747وىو حسن صحيح ،
ص.)1486
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املبخح الجاىٕ :األصالٔب الرتبْٓ٘ اليت اصتددمَا الييب -صل ٙاهلل علُٔ ّصله -يف
الرتبٔ٘ عل ٙصالٗ اللٔل مً خالل أحادٓح كتاب التَجد يف اجلامع الصخٔح للبدارٖ.
أساليب متنوع ًة في التربية عمى ىذه العبادة
استخدم النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
َ
العظيمة ،وفيما ي.تي بيان ىذه األساليب:

أّلًا :أصلْب الرتغٔب:
ويقصد بو" :وعد من اهلل
أسموب الترغيب من أىم األساليب المستخدمة في التربيةُ ،
بالجزاء العاجل ،أو اآلجل ،أو كمَ ْييما ،عمى ِف ْعل م.مور أو تَْرك محظور" (الحدرئٗٔٛ ،ىـ،

ص.)ٕٙٙ

وقد استخدم الرسول ىذا األسموب في التربية عمى قيام الميل ،عن عبد اهلل بن عمرو بن
العاص -رضي اهلل عنيما ،-أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قال لو« :أحب الصبلة
إلى اهلل صبلة داود عميو السبلم ،وأحب الصيام إلى اهلل صيام داود ،وكان ينام نصف الميل
يوما» (سبق تخريجو).
يوما ويفطر ً
ويقوم ثمثو وينام سدسو ،ويصوم ً
ففي ىذا الحديث ترغيب في طريقة داود -عميو الصبلة والسبلم -في قيام الميل؛ ببيان
محبة اهلل –عز وجل -ليا ،حيث كان داود -عميو الصبلة والسبلم -ينام نصف الميل األول ،ثم
يقوم ثمث الميل ،ثم ينام سدس الميل األخير ،وىذه الطريقة أحب إلى اهلل تعالى "من أجل األخذ
يمل
بالرفق لمنفس التي يخشى منيا السآمة ،وقد قال -صمى اهلل عميو وسمم« :-إن اهلل ال ّ
حتى تمموا» ،واهلل يحب أن يديم فضمو ويوالي إحسانو ،وانما كان ذلك أرفق؛ ألن النوم بعد
ويذىب ضرر السير وذبول الجسم ،بخبلف السير إلى الصباح" (ابن
القيام يريح البدنُ ،
بطال 4111 ،ىـ ،جٖ ،ص .)411-411
أيضا في الحديث الذي رواه أبو ىريرة -رضي اهلل عنو ،-أن رسول اهلل
و َو َ
رد ىذا األسموب ً
صمى اهلل عميو وسمم -قالَ « :ينزل ربنا -تبارك وتعالى -كل ليمة إلى السماء الدنيا ،حينيبقى ثمث الميل ِ
ف.عطيو؟ َمن يستغفرني
ف.ستجيب لو؟ َمن يس.لني
اآلخر ،يقولَ :من يدعوني
َ
َ
ف.غفر لو» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب الدعاء في الصبلة من آخر
َ

الميل ،رقم (٘ٗٔٔ) ،ص.)78
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ففي ىذا الحديث ترغيب في الصبلة والدعاء في ثمث الميل ِ
اآلخر؛ ببيان إجابة اهلل لمداعين
في ىذا الوقت ،واعطاء اهلل السائمين ما س.لوه ،وغفرانو لممستغفرين.

ثاىًٔا :أصلْب األمز:
المربي بتوجيو ال ُمتََربي إلى
من األساليب المستخدمة في التربية أسموب األمر ،حيث يقوم ُ
ما ينفعو في الدنيا واآلخرة من خبلل ِ
أمره المباشر بو .وقد استخدم الرسول -صمى اهلل عميو
كثير في تربية المؤمنين ،فقد كان ي.مرىم بكل ما فيو سعادتيم ونجاتيم
وسمم -ىذا األسموب ًا
في الدنيا واآلخرة ،ومن ذلك أمرىم بيذه العبادة العظيمة ،عن أم سممة -رضي اهلل عنيا :-أن

النبي -صمى اهلل عميو وسمم -استيقظ ليمة ،فقال« :سبحان اهلل ،ماذا أُْن ِز َل الميمة من الفتنة؟
ٍ
كاسية في الدنيا عاري ٌة في اآلخرة»
الح ُجرات؟ يا ُرب
ماذا أُْن ِز َل من الخزائن؟ َمن ُيوِقظ صواحب ُ
(أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب تحريض النبي عمى صبلة الميل ،رقم

( ،)4417ص)77؛ ففي ىذا الحديث ي.مر الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -بإيقاظ زوجاتو -
الح ُجرات
رضي اهلل عنين -لصبلة الميل ،حيث ورد في رواية أخرى لمحديث « َمن ُيوقظ صواحب ُ
-يريد أزواجو -لكي ُيصمين؟» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب الفتن ،باب ال ي.تي زمان

إال الذي بعده شر منو ،رقم ( ،)ٜٚٓٙص )687؛ "وانما خصين باإليقاظ؛ ألنين الحاضرات
ٍ
حينئذ ،أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"( .ابن حجرٕٔٗٙ ،ىـ ،مج  ،4ص.)177
أيضا أنو كان يقوم الميل ،فإذا بقي الوتر أ َم َر
وقد ثبت عن النبي -صمى اهلل عميو وسممً -
عائشة -رضي اهلل عنيا -أن تقوم ِلتُوِتر ،عن عائشة -رضي اهلل عنيا -قالت :كان رسول اهلل
-صمى اهلل عميو وسمم -يصمي من الميل ،فإذا أوتر قال« :قومي؛ ف.وتري يا عائشة» (أخرجو

مسمم في صحيحو ،كتاب صبلة المسافرين وقصرىا ،باب صبلة الميل ،رقم ( ،)611ص
.)681
وقد اقتدى الصحابة -رضي اهلل عنيم -بالرسول في ىذا ،فكان عمر بن الخطاب -رضي
اهلل عنو -يصمي من الميل ما شاء اهلل ،حتى إذا كان من آخر الميل ،أيقظ أىمو لمصبلة ،يقول
ِ
سَ.لُ َك ِرْزقاً
اص َ
ْم ْر أ ْ
ط ِب ْر َعمَ ْي َيا ال َن ْ
َى َم َك ِبالصبلة و ْ
ليم :الصبلةَ الصبلةَ .ثم يتمو ىذه اآلية( :وأ ُ
ن ْح ُن َنرُزقُ َك وا ْلع ِ
اق َب ُة ِلمت ْق َوى (ٕٖٔ) [طو( .]411 :أخرجو مالك في الموط ،.جٔ ،كتاب صبلة
َ
ْ

الميل ،باب ما جاء في صبلة الميل ،رقم ( )6إسناده صحيح ،ص ،)448وكان أبو ىريرة -
رضي اهلل عنو -وزوجتو وخادمو يتناوبون قيام الميل ،كل واحد منيم يصمي ثمث الميل ،فإذا
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انتيى من صبلتو أيقظ اآلخر ،روى أبو عثمان النيدي ،عن أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قال:
سبعا ،فكان ىو وامرأتو وخادمو يعتقبون الميل أثبل ثًا ،يصمي ىذا ،ثم يوقظ
ّ
"تضيفت أبا ىريرة ً
ىذا( "...أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب األطعمة ،رقم (ٔٗٗ٘) ،ص.)178
وفي ىذا العصر الذي كثُرت فيو الفتن ينبغي لم ُمربي أن تزداد عنايتو ب.مر أىمو بكل ما
ِ
أىم وسائل
يكون ً
أمرىم بصبلة الميل ،والدعاءُ ،
سببا لسبلمتيم منيا ،ومن ذلك ُ
في َما من ّ
الوقاية من الفتن كما ورد في الحديث الذي روتو أم سممة -رضي اهلل عنيا ،-قال ابن حجر

(ٕٔٗٙىـ)" :وفي الحديث الندب إلى الدعاء ،والتضرع عند نزول الفتنة ،وال سيما في الميل؛
ِ
ومن دعا لو" (مج ،ٔٙص.)176
لرجاء وقت اإلجابة لتُكشف أو يسمم الداعي َ

ثالجًا :أصلْب املدح:

المدح في المغة" :الثناء الحسن" (الجوىرئٖٜٜ ،ىـ ،جٔ ،صٖٓٗ) ،وفي
قصدا" (الجرجانيٕٓٓٗ ،م ،ص.)461
االصطبلح" :الثناء بالمسان عمى الجميل االختياري
ً
سّر بمدحيا
وحب المدح ُجبمت عميو النفس ،وىو من أقوى غرائزىا ،فالنفس البشرية تُ َ

بالخصال الحميدة ،واألفعال الجميمة؛ لذلك فإن أسموب المدح من أىم األساليب التربوية
ين
س َبن ا َل ِذ َ
المؤثرة في النفوس ،قال رضا (ٕٔٗٙىـ) عند تفسير قول اهلل تعالى ( :ال تَ ْح َ
الع َذ ِ
اب
وي ِحب َ
َي ْف َر ُح َ
اب ولَ ُي ْم َع َذ ٌ
ون ِب َما أَتَْوا ُ
س َبن ُي ْم ِب َمفَ َازٍة م َن َ
ون أَن ُي ْح َم ُدوا ِب َما لَ ْم َي ْف َعمُوا فَبل تَ ْح َ
ِ
أن ُحب المحمدة بالحق عمى العمل النافع من غرائز الفطرة
يم ﴾ [آل عمران" :]ٔٛٛ :لوال ّ
أَل ٌ
التي يستعان بيا عمى التربية العالية لَ َما قيد اهلل الوعيد عمى حب الحمد ىذا القيد يدل عمى
أن حب الثناء عمى العمل النافع غير مذموم وال ُمتوعد عميو ،وىذا ىو الذي يميق بدين
الفطرة ،بل جاء في الكتاب الحكيم ما يدل عمى مدح ىذه الغريزة.

محمدا -
كثير في القرآن الكريم ،حيث مدح اهلل –عز وجل -نبيو
ورَد ىذا األسموب ًا
ً
وقد َ
صمى اهلل عميو وسمم -في ٍ
عدد من اآليات ،منيا قولو تعالى ( :وان َك لَ َعمَى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم ﴾
ِ
ِ
يص َعمَ ْي ُكم
سو ٌل م ْن أَنفُ ِس ُك ْم َع ِز ٌ
يز َعمَ ْيو َما َعنت ْم َح ِر ٌ
اء ُك ْم َر ُ
[القمم ،]ٗ :وقولو تعالى ( :لَقَ ْد َج َ
ين رء ٌ ِ
ِ
يم ﴾ [التوبة ،]ٕٔٛ :ومدح اهلل األ نبياء والمرسمين في آيات كثيرة ،منيا
ِبا ْل ُم ْؤ ِمن َ َ ُ
وف رح ٌ
ِ
ِ
صِ
ار (٘ٗ) إنا
س َح َ
قول اهلل تعالى ( :وا ْذ ُك ْر ِع َب َ
وي ْعقُ َ
اق َ
يم وا ْ
وب أ ُْوِلي األ َْيدي واأل َْب َ
اد َنا ْإب َراى َ
ار ( )ٗٙوانيم ِع َ ِ
ِ
َخ َي ِ
ص ٍة ِذ ْك َرى الد ِ
ار ( )ٗٚوا ْذ ُك ْر
صطَفَ ْي َن األ ْ
أْ
ص َن ُ
الم ْ
َخمَ ْ
اىم ِب َخال َ
ُْ
ند َنا لَم َن ُ
يل وا ْليسع وَذا ِ
ِ
َخ َي ِ
ار ([ ﴾)ٗٛص ،]17-16 :ومدح اهلل -عز وجل-
الك ْف ِل و ُكل م َن األ ْ
إس َماع َ َ َ َ
ْ
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ين إ َذا ُذ ِك َر الم ُو
الَ ِذ َ
(ٕ) ال ِذ َ ِ
ون
يم َ
ين ُيق ُ

ون
الم ْؤ ِم ُن َ
عباده المؤمنين في آيات كثيرة ،منيا قول اهلل تعالى( :إن َما ُ
ِ
ِ
ون
آياتُ ُو َز َ
وع َمى َرب ِي ْم َيتََوكمُ َ
إيماناً َ
وب ُي ْم وا َذا تُم َي ْت َعمَ ْي ِي ْم َ
وجمَ ْت ُقمُ ُ
ادتْ ُي ْم َ
اىم ي ِ
ون (ٖ) ﴾ [األنفال.]1-1 :
نفقُ َ
الصبلةَ و ِمما َرَزْق َن ُ ْ ُ
كثيرا في تربية المؤمنين عمى
وقد استخدم الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -ىذا األسموب ً
كثير من األحاديث النبوية مدح الرسول
األعمال الصالحة ،واألخبلق الفاضمة ،حيث تضم َنت ٌ
ِ
أصحابو -رضي اهلل عنيم -بذكر فضائميم وما تمي ُزوا بو.
زوجاتو و
صمى اهلل عميو وسمم-َ

وفي مجال التربية عمى قيام الميل نجد أن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -قد استخدم ىذا

األسموب ،عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنيما ،-قال :كان الرجل في حياة النبي -صمى
فتمنيت أن
اهلل عميو وسمم -إذا رأى رؤيا قصيا عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم،-
ُ
غبلما شابا ،وكنت أنام في
أرى رؤيا ف.قصيا عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-وكنت
ً
المسجد عمى عيد رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-فرأيت في النوم ك.ن مم َك ْين أخذاني
كطي البئر ،واذا ليا قرنان ،واذا فييا أناس قد عرفتُيم
فذىبا بي إلى النار ،فإذا ىي مطوية
َ
ّ
فجعمت أقول :أعوذ باهلل من النار .قالِ :
صتُيا عمى
فمق َينا ممك آخر فقال لي :لم تَُر ْ
فقص ْ
عَ .
حفصة ،فقصتْيا حفصة عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-فقالِ « :ن ْع َم الرجل عبد اهلل،
قميبل( .سبق تخريجو).
بعد ال ينام من الميل إال ً
لو كان ُيصمي من الميل» .فكان ُ

في ىذا الحديث نبلحظ أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قد مدح عبد اهلل بن عمر -
إن عبد اهلل رجل صالح ،لو
رضي اهلل عنو -بقولوِ « :ن ْع َم الرجل» ،وفي رواية أخرى لمحديثّ « :
كان يكثر الصبلة من الميل» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التعبير ،باب األخذ عمى

وجيو إلى قيام الميل بطريقة غير مباشرة،
اليمين في النوم ،رقم (ٖٔٓ ،)ٚص ،)676ثم ّ
بقولو« :لو كان ُيصمي من الميل» ،فكان ليذا األسموب أثر بالغ في ابن عمر -رضي اهلل

عنيما -حيث كان عبد اهلل بن عمر بعد ذلك يحافظ عمى قيام الميل.

أيضا في
وفي حديث آخر نجد أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قد استخدم ىذا األسموب ً
التربية عمى ترك المحظورات ،عن خريم بن فاتك األسدي -رضي اهلل عنو -قال :قال لي رسول
اهلل -صمى اهلل عميو وسممِ « :-ن ْع َم الرجل أنت يا خريم ،لوال َخمتان فيك» .قمت :وما ىما يا
شعرك»( .حديث حسن بطرقو ،أخرجو أحمد في
رسول اهلل؟ قال« :إسبالُك إز َارك ،وا ُ
رخاؤك َ
مسندهٔٗٔٚ ،ىـ ،جٖٔ ،أول مسند الكوفيين ،حديث خريم بن فاتك ،رقم (،)48716
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ص٘ ،)ٖٛنبلحظ في ىذا الحديث أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قد مدح خريم بن فاتك -
أن فيك
رضي اهلل عنو -بقولوِ « :ن ْع َم الرجل أنت يا خريم» وفي رواية أخرى لمحديث« :لوال ّ
اثنتَْين كنت أنت»( .حديث حسن بطرقو ،وىذا إسناد ضعيف ،أخرجو أحمد في مسنده،
ٔٗٔٚىـ ،جٖٔ ،أول مسند الكوفيين ،حديث خريم بن فاتك ،رقم ( ،)ٔٛ788ص٘ ،)ٜٔثم

الخصمتين؛ فكان ليذا األسموب أثر بالغ في خريم -رضي اهلل عنو-
وج َيو إلى تَْرك ىاتين َ
حيث قال" :ال َج َرَم ،واهلل ال أفعل".

ويؤخذ من ىذه األحاديث أن مدح ال ُمتََربي قبل توجييو إلى فعل الخيرات أو ترك
المحظورات لو دور كبير في استجابة ال ُمتََربي ليذا التوجيو ،وأنو يمكن استخدام ىذا األسموب
من خبلل الخطاب المباشر لم ُمتََربي كما في حديث خريم -رضي اهلل عنو ،-أو استخدامو في
فيبمغ لو كما في حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما.
حال عدم حضور ال ُمتََربي ُ
ومن صور استخدام الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -ليذا األسموب في التربية مدح

الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -لعدد من الصحابة -رضي اهلل عنيم -بما تميزوا بو ،عن
أنس بن مالك -رضي اهلل عنو ،-قال :قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم« :-أرحم أمتي
حياء عثمان ،وأعمميم بالحبلل والحرام
ب.متي أبو بكر ،وأشدىم في أمر اهلل عمر ،وأصدقيم
ً
معاذ بن جبل ،وأفرضيم زيد بن ثابت ،وأقرؤىم أَُب ّي ،ولكل أمة أمين ،وأمين ىذه األمة أبو
عبيدة بن الجراح» (أخرجو الترمذي في سننو ،أبواب المناقب عن رسول اهلل صمى اهلل عميو

وسمم  ،باب مناقب معاذ بن جبل ،وزيد بن ثابت ،وأبي بن كعب ،وأبي عبيدة بن الجراح -
رضي اهلل عنيم ،-رقم (ٓ )ٖٜٚوىو صحيح ،ص.)1714
في ىذا الحديث نجد أن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -قد مدح أبا بكر الصديق -رضي
اهلل عنو -برحمتو وعطفو عمى األمة ،ومدح عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنو -بقوتو في
دين اهلل ،ومدح عثمان بن عفان -رضي اهلل عنو -ب ُخمق الحياء ،ومدح معاذ بن جبل -

بي بن
رضي اهلل عنو -بالعمم باألحكام الشرعية ،ومدح زيد بن ثابت بالعمم بالفرائض ،ومدح أُ ّ
كعب -رضي اهلل عنو -بحفظ القرآن والعمم بو ،ومدح أبا عبيدة بن الجراح -رضي اهلل عنو-
باألمانة.
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وفي عمم النفس يندرج أسموب المدح ِ
ض ْمن المعززات االجتماعية ،ولو ت.ثير بالغ في
اإل نسان ،حيث يدفعو إلى السموك الفاضل ،ويسيم بدور كبير في بناء ثقتو بنفسو ،وتقديره
لذاتو ،ويجعل الممدوح قدوة لغيره في الخير.
وقد بي َنت الدراسات النفسية أن استخدام المعمم ألسموب المدح مع الطبلب يسيم في

تَفوقيم الدراسي (المومنئٖٜٗ ،ىـ ،صٖٗ).
وفي مجال األسرة حث اهلل -عز وجل -عمى العشرة بين الزوجين بالمعروف ،قال تعالى﴿ :
ِ
ْى ُبوا ِب َب ْع ِ
وىن
ض َما آتَْيتُ ُم ُ
وىن ِلتَذ َ
ضمُ ُ
َيا أَي َيا الَ ِذ َ
اء َك ْرىاً وال تَ ْع ُ
س َ
آم ُنوا ال َيحل لَ ُك ْم أَن تَ ِرثُوا الن َ
ين َ
وىن ِبا ْلمعر ِ
ش ٍة مبي َن ٍة وع ِ
ِ
ش ْيئاً
سى أَن تَ ْك َرُىوا َ
وف فَإن َك ِرْىتُ ُم ُ
اش ُر ُ
إال أَن َيِْ .ت َ
َ
ين ِبفَاح َ َ
وىن فَ َع َ
َ ُْ
ِ
ِ ِ
ص َور العشرة بالمعروفَ :م ْدح الزوج لزوجتو
َ
وي ْج َع َل الم ُو فيو َخ ْي ارً َكثي ارً ﴾ [النساء ،]ٜٔ :ومن ُ
وثناؤه عمى أفعاليا الطيبة ،وتجنب َذميا خاص ًة أمام الناس؛ وقد تضم َنت السيرة النبوية
مواقف كثيرة يمدح النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فييا زوجا ِتو -رضي اهلل عنين ،-ومن ذلك
مدح النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لزوجتو خديجة -رضي اهلل عنيا ،-عن عائشة -رضي اهلل
ت عمى امر ٍ
أة لرسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -كما ِغ ْرت عمى خديجة؛
عنيا -قالت :ما ِغ ْر ُ
لكثرة ِذ ْكر رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -إياىا وثنائو عمييا ،وقد أُوحي إلى رسول اهلل -

صب( .أخرجو البخاري في
صمى اهلل عميو وسمم -أن ُيبشرىا ببيت ليا في الجنة من قَ َ
صحيحو ،كتاب النكاح ،باب غيرة النساء ووجدىن ،رقم ( ،)6118ص.)161
كما ينبغي لمزوج إذا رأى من زوجتو ما يكره أن يثني عمييا قبل توجيييا؛ فميذا أثر بالغ
مثبل" :يا فبلنة ،أنت زوجة صالحة ال تفعمي كذا" ،وينبغي لموالدين
في قبوليا لمتوجيو ،يقول ً

الحرص عمى مدح األبناء بما تمي ُزوا بو ،فعبارات المدح والثناء التي يسمعيا األبناء من اآلباء
ىي الحافز ليم ِ
لمج ّد واالجتياد والنجاح في الحياة.

رابعًا :أصلْب الذو:
ذم ْمتو فيو ذميم" (الجوىرئٖٜٜ ،ىـ ،ج٘،
الذم في المغة" :نقيض المدح ،يقالَ :
صٕ٘ ،)ٜٔوىذا األسموب من األساليب التربوية الواردة في القرآن الكريم ،حيث ذم اهلل -عز
أفعاال سيئة كثيرة لمتنفير من الوقوع فييا ،ومن ذلك ذم اهلل -عز وجل -لمجدل بغير
وجلً -
ان م ِر ٍ
عمم ،قال تعالىَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
ش ْيطَ ٍ
يد (ٖ) ُك ِت َب
اس َمن ُي َج ِاد ُل ِفي الم ِو ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم َوَيت ِبعُ ُكل َ
ضم ُو ويي ِد ِ
عمَ ْي ِو أَن ُو من تَواله فََ.ن ُو ي ِ
يو إ َلى َع َذ ِ
اب الس ِع ِ
اس إن ُكنتُ ْم ِفي َرْي ٍب
َ َ ُ
ُ
َ
ََ ْ
ير (ٗ) َيا أَي َيا الن ُ
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م َن ا َلب ْع ِث فَإنا َخمَ ْق َنا ُكم من تُر ٍ
ض َغ ٍة م َخمقَ ٍة َو َغ ْي ِر ُم َخمقَ ٍة
اب ثُم ِمن ن ْطفَ ٍة ثُم ِم ْن َعمَقَ ٍة ثُم ِمن م ْ
َ
شد ُك ْم َو ِمن ُكم
سمى ثُم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْفبلً ثُم لِتَْبمُ ُغوا أَ ُ
ل ُن َبي َن لَ ُك ْم َوُن ِقر ِفي األ َْر َح ِام َما َن َ
اء إلَى أ َ
َج ٍل م َ
ش ُ
ض َى ِ
ام َدةً فَإ َذا
الع ُم ِر لِ َك ْيبل َي ْعمَ َم ِم ْن َب ْع ِد ِع ْمٍم َ
ش ْيئاً َوتََرى األ َْر َ
من ُيتَ َوفى َو ِمن ُكم من ُي َرد إلَى أ َْرَذ ِل ُ
ِ
الحق َوأَن ُو
اىتَز ْت َو َرَب ْت َوأَْن َبتَ ْت ِمن ُكل َزْو ٍج َب ِي ٍ
أَ
اء ْ
يج (٘) َذل َك ِبَ.ن الم َو ُى َو َ
الم َ
َنزْل َنا َعمَ ْي َيا َ

ِ
ِ
ي ْح ِيي الموتَى وأَن ُو عمَى ُكل َ ٍ ِ
ث َمن
ييا َوأَن الم َو َي ْب َع ُ
ير (َ )ٙوأَن الس َ
َ
ُ
اع َة آت َي ٌة ال َرْي َب ف َ
َْ َ
ش ْيء قَد ٌ
اس من ُي َج ِاد ُل ِفي الم ِو ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم َوال ُى ًدى َوال ِكتَ ٍ
ِ
اب م ِن ٍ
ِفي القُ ُب ِ
ير ([ ﴾)ٛالحج:
ور (َ )ٚوم َن الن ِ َ
ِ
آي ِات َنا
ٖ ،]7-وذم اهلل -عز وجل -التباع اليوى ،قال تعالى( :وا ْت ُل َعمَ ْي ِي ْم َن َب َ.ا َلذي آتَْي َناهُ َ
ان ِم َن ال َغ ِ
َخمَ َد إلَى
ين (٘ )ٔٚولَ ْو ِش ْئ َنا لَ َرفَ ْع َناهُ ِب َيا ولَ ِكن ُو أ ْ
او َ
ان فَ َك َ
انسمَ َخ ِم ْن َيا فََ.تْ َب َع ُو الش ْيطَ ُ
فَ َ
األ َْر ِ
ض وات َب َع َى َواهُ فَ َمثَمُ ُو َك َمثَ ِل ال َك ْم ِب إن تَ ْح ِم ْل َعمَ ْي ِو َي ْم َي ْث أ َْو تَتْ ُرْك ُو َي ْم َيث ذ ِل َك َمثَ ُل القَ ْوِم
ين َكذبوا ِب ِ
ِ
ْص ِ
ون ([ ﴾ )ٔٚٙاألعراف.]467-466 :
ص لَ َعم ُي ْم َيتَفَك ُر َ
الَذ َ ُ َ
ص َ
ص القَ َ
آيات َنا فَاق ُ
وقد استخدم النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ىذا األسموب لمتربية عمى قيام الميل ،عن عبد

اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل عنيما -قال :قال لي رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
« :يا عبد اهلل ،ال تكن مثل فبلن ،كان يقوم الميل فترك قيام الميل»( .أخرجو البخاري في
صحيحو ،كتاب التيجد ،باب ما ُيكره من ترك قيام الميل لمن كان يقومو ،رقم (،)4461
ص.)87
ففي الحديث ذم النبي -صمى اهلل عميو وسمم -تَْرك قيام الميل لمن كان يقومو ،وقد بين
العمماء أن ىذا األمر ال يقتصر عمى قيام الميل بل ىو عام لجميع األعمال الصالحة ،فبل
ينبغي لممؤمن إذا داوم عمى عمل صالح أن يتركو ،قال ابن بطال (ٖٕٗٔىـ)" :فيو أن َمن

دخل في طاعة اهلل وقطَ َعيا فإنو مذموم" (جٖ ،ص ،)417وقال ابن حجر (ٕٔٗٙه)" :وفيو
ويستنبط منو كراىة قَ ْطع
استحباب الدوام عمى ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريطُ ،

العبادة وان لم تكن واجبة" (مجٖ ،ص ،)677وقد كان الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -إذا
أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قال:
عمل ً
عمبل أثبتو ،عن عائشة -رضي اهلل عنياّ ،-
يمل حتى تمموا ،وان أحب العمل إلى اهلل ْأد َومو،
«ا ْكمَفوا من العمل ما تُطيقون؛ فإن اهلل ال ّ
عمبل أثبتو( .أخرجو أبو داود في سننو ،كتاب التطوع ،باب تفريع
قل» ،وكان إذا عمل ً
وا ْن ّ
أبواب التطوع وركعات السنة ،أبواب قيام الميل ،باب ما يؤمر بو من القصد في الصبلة ،رقم

( )1368وىو صحيح ،ص.)4116
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خامضًا :أصلْب التعزٓض:
ت قوًال وأنت
التعريض في المغة" :خبلف التصريح ،يقال :عر ْ
ت لفبلن وبفبلن إذا ُق ْم َ
ضَ
تعنيو .ومنو المعاريض في الكبلم ،وىي التورية بالشيء عن الشيء" (الجوىرئٖٜٜ ،ىـ،

ويقصد ب.سموب التعريض في التربية" :الحث أو المنع من ٍ
فعل ما ،بتعميم
جٖ ،صُ ،)ٔٓٛٚ
الخطاب أو بذكر معنى أو حادثة قريبة يفيم مقصدىا من خبلل الواقع الحالي؛ بيدف تغيير
أو تعزيز السموك"( .مجرشئٖٗٗ ،ىـ ،ص.)6
وىذا األسموب من أىم األساليب التربوية المستخدمة في تعديل السموك وتصحيح األخطاء
بطريقة غير مباشرة ،من خبلل طرق متعددة ،منيا :تعميم الخطاب دون التصريح باسم
فيفيم المخطئ المقصود من الخطاب وُيصحح خط.ه دون أن ُيوبخ أو ُيقمل من
المخطئ؛ َ
ش.نو ،ويسمع غيره الخطاب ويحذر من الفعل المذموم.
وقد استخدم الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -ىذا األسموب في تربيتو ألصحابو -رضي
نفر من أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -س.لوا أزواج النبي
اهلل عنيم ،-ومن ذلك :أن ًا
أتزوج النساء ،وقال بعضيم:
صمى اهلل عميو وسمم -عن عممو في السر ،فقال بعضيم :ال ّال آكل المحم ،وقال بعضيم :ال أنام عمى فراش؛ فحمد اهلل وأثنى عميو ،فقال« :ما با ُل أقوام،
قالوا كذا وكذا ،لكني أصمي ،وأنام ،وأصوم ،وأفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي؛

فميس مني»( .أخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسو
إليو ،رقم ( ،)14٤1ص .)847ففي ىذا الحديث حذر الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -من
التشدد والغمو في العبادة ،دون أن ُيعين الفاعل ،وىذا من كمال ُخمقو عميو الصبلة والسبلم.
قال النووي (ٗٔٗٔىـ)" :وىو الموافق لممعروف من ُخطبو -صمى اهلل عميو وسمم -في مثل
شيئا فخطب لوَ ،ذ َك َر كراىيتو ،وال ُيعين فاعمو ،وىذا من عظيم ُخمقو -صمى
ىذا ،أنو إذا كره ً
اهلل عميو وسمم ،-فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرىم ممن يبمغو ذلك،
وال يحصل توبيخ صاحبو في المؤل" (ج ،ٜص.)164-167
وفي التربية عمى قيام الميل نجد أن ىذا األسموب التربوي ورد في قول الرسول -صمى اهلل
عميو وسمم -لعبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل عنيما« :-يا عبد اهلل ،ال تكن مثل
فبلن ،كان يقوم الميل فترك قيام الميل» (سبق تخريجو).
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فالرسول -صمى اهلل عميو وسمم -في ىذا الحديث يحتمل أنو يعمم اسم الشخص الذي كان
توجييا لو بطريقو غير
ستر عميو ،و
يقوم الميل ثم ترك قيام الميل ،ولكنو لم ُيصرح باسمو ًا
ً
مباشرة إلى المداومة عمى ما اعتاده من قيام الميل ،قال ابن حجر (ٕٔٗٙىـ)(" :مثل فبل ن) لم
وك.ن إبيام مثل ىذا لقصد السترة عميو" (جٖ،
أقف عمى تسميتو في شيء من الطرق،
ّ
ص.)677

صادصًا :أصلْب الْصٔ٘:
عددا
من أساليب التربية النبوية :الوصية؛ حيث تضمنت نصوص السنة والسيرة النبوية ً

كبير من الوصايا النبوية في مواقف متنوعة .وتُعرف الوصية ب.نيا" :توجيو شفوي أو ُمدون،
ًا
يتوجو بو الموصي إلى الموصى إليو بما ينفعو في دينو ودنياه ،بعبارات بميغة ومؤثرة"
(الجابرئٖٗٙ ،ه ،ص.)1
وقد شممت الوصايا النبوية الرجال ،والنساء ،والكبار ،والصغار ،كما شممت جميع جوانب
الشخصية اإلنسانية ،فنجد في السنة النبوية طائفة من الوصايا النبوية تتعمق بالجانب
اإليماني ،وثاني ًة تتعمق بالجانب الجسمي ،وأخرى تتعمق بالجانب االنفعالي واالجتماعي.

فمن الوصايا المتعمقة بالجانب اإليماني وصية النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لعبد اهلل بن

عباس -رضي اهلل عنيما ،-عن عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل عنيما -قال :كنت خمف رسول
يوما ،فقال« :يا غبلم ،إني أُعممك كممات :احفظ اهلل يحفظك،
اهلل -صمى اهلل عميو وسممً -
احفظ اهلل تجده تُجاىك ،إذا س.لت فاس.ل اهلل ،واذا استعنت فاستعن باهلل ،واعمم أن األمة لو
اجتمعت عمى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتَبو اهلل لك ،ولو اجتمعوا عمى أن
يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتَبو اهلل عميكُ ،رفعت األقبلم وجفت الصحف»

(أخرجو الترمذي في سننو ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل -صمى اهلل
عميو وسمم -وقال :ىذا حديث حسن صحيح ،رقم ( ،)ٕ٘ٔٙص.)4876-4871
رجبل
ومن الوصايا المتعمقة بالجانب االنفعالي :ما رواه أبو ىريرة -رضي اهلل عنو -أن ً

قال لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم :-أوصني؟ قال« :ال تغضب» .فرد َد مرًارا ،قال« :ال
تغضب»( .أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب األدب ،باب الحذر من الغضب ،رقم (،)7447
ص.)647
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ومن الوصايا المتعمقة بالجانب االجتماعي وصية الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -ألبي
ذر -رضي اهلل عنو ،-عن أبي ذر -رضي اهلل عنو -قال :إن خميمي -صمى اهلل عميو
بيت من جيرانك ،فِ َ.
ف.كثر ماءه ،ثم انظر أىل ٍ
طبخت مرقًا ِ
ص ْبيم منيا
وسمم -أوصاني« :إذا
َ
ْ َ
بمعروف»( .أخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب الوصية بالجار
واإلحسان إليو ،رقم (ٕ٘ ،)ٕٙص.)4417
وفي التربية عمى قيام الميل نجد وصية النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ألبي ىريرة -رضي

اهلل عنو– وألمتو من بعده( )4ب.ن ُيوِتر قبل أن ينام ،عن أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قال:
أوصاني خميمي بثبلث ال أدعين حتى أموت :صوم ثبلثة أيام من كل شير ،وصبلة الضحى،
ونوم عمى وتر( .أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب صبلة الضحى في الحضر،
رقم ( ،)1178ص.)84
ومن األمور التي تؤخذ من ىذا الحديث وينبغي مراعاتيا عند استخدام أسموب الوصية في
التربية ما ي.تي:
-

اقتران الوصية بالمحبة والعطف؛ فإشعار ال ُمتََربي بيما أرجى لقبوليا وعمل ال ُمتََربي
بيا ،ويشير إلى ىذا قول أبي ىريرة -رضي اهلل عنو" -أوصاني خميمي" ،والخمّة
"الصداقة والمحبة التي تخممت القمب ،فصارت خبللو؛ أي :في باطنو" (ابن األثير،

د.ت ،جٖ ،ص ،)4166وقد كان ليذه المحبة أثر بالغ في قبول ىذه الوصية ،حيث
قال أبو ىريرة في ىذا الحديث" :ال أدعين حتى أموت" ،وفي رواية أخرى لمحديث:
"لست بتاركين في سفر وال حضر" (حسن رجالو ثقات ،أخرجو أحمد في مسنده،
ٔٗٔٚىـ ،مسند أبي ىريرة -رضي اهلل عنو ،-رقم (ٕٖٗٓٔ) ،ص .)117ويشير
أيضا ما رواه معاذ بن جبل -رضي اهلل عنو :-أن رسول اهلل -صمى اهلل
إلى ىذا ً
عميو وسمم -أخذ بيده ،وقال« :يا معاذ ،واهلل إني ألحبك ،واهلل إني ألحبك» .فقال:
ش ْكرك
«أوصيك يا معاذ ،ال تدعن في دبر كل صبلة تقول :الميم أعني عمى ِذ ْكرك و ُ

وحسن عبادتك» (أخرجو أبو داود في سننو ،كتاب الصبلة ،باب في االستغفار ،رقم
ُ
( )4611وىو صحيح ،ص.)4116
1

خطاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -لفرد من األمة يشمل األمة كلها إلى يوم القيامة ،إال إذا وُ جد دليل يدل على
الخصوص.
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-

مناسبة الوصية لحال ال ُمتََربي؛ فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -كان يوصي ُكل ُمتََرب
بما يتبلءم مع حالو ،حيث ذكر ابن القيم أن سبب وصية الرسول -صمى اهلل عميو
وسمم -ألبي ىريرة -رضي اهلل عنو -في ىذا الحديث بصبلة الضحى والوتر قبل
النوم أن أبا ىريرة كان يختار درس الحديث بالميل عمى الصبلة (ابن القيم،
ٖٓٗٔىـ ،ص٘ٔٔ) ،والرجل الذي أوصاه النبي -صمى اهلل عميو وسمم -بترك
شّراح الحديث (العيني،
وبا
فوصاه بتركو كما بين ذلك ُ
الغضب لعمو كان َغ ُ
ض ً
ّ
ٕٔٗٔىـ ،ج ،11ص ،167رقم (.))7447

وفي مجال األسرة ،ينبغي لموالدين العناية بوصية أبنائيم بما ينفعيم في الدنيا واآلخرة،

ِ
فمن أبرز حقوق األبناء عمى اآلباء تَعيدىم بالوصية والتوجيو السديد ،وقد ورد في القرآن

الكريم نماذج من وصايا األنبياء -عمييم الصبلة السبلم -ألبنائيم ،ومن ذلك وصية إبراىيم
اىيم إال من ِ
ِ ِ
س ُو ولَقَ ِد
ومن َي ْر َغ ُ
سف َو َن ْف َ
َ َ
لبنيو بالتمسك بدين اإلسبلم ،قال تعالىَ ( :
ب َعن ممة ْإب َر َ
طفَ ْي َناه ِفي الد ْنيا وان ُو ِفي ِ
ت
َسمِ ْم قَ َ
ين (ٖٓٔ) إ ْذ قَ َ
َسمَ ْم ُ
اآلخ َرِة لَ ِم َن الصالِ ِح َ
اص َ ُ
َ
ال أ ْ
ال لَ ُو َرب ُو أ ْ
ْ
ِ
اى ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين فَبل
اصطَفَى لَ ُك ُم الد َ
العالَ ِم َ
وي ْعقُ ُ
يم َبنيو َ
وب َيا َبني إن الم َو ْ
ين (ٖٔٔ) َ
ل َرب َ
ووصى ب َيا ْإب َر ُ
ون (ٕٖٔ) ﴾ [البقرة .]411-417 :كما ينبغي لآلباء أن يختاروا لكل
سمِ ُم َ
تَ ُموتُن إال وأَنتُم م ْ
ابن الوصية التي تُناسب حالو ،م ِ
قتدين في ىذا بالنبي صمى اهلل عميو وسمم.
ُ

صابعًا :أصلْب الرتبٔ٘ باملْقف:

تمر باإلنسان في حياتو،
من األساليب التربوية الناجحة التربية بالمواقف واألحداث التي ّ
يستغل المواقف واألحداث ُليربي من خبلليا
وقد كان الرسول -صمى اهلل عميو وسمم-
ّ

المؤمنين ،حيث تضم َنت السنة النبوية أمثمة كثيرة الستخدام النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
ىذا األسموب في جوانب متعددة.

وفي التربية عمى قيام الميل نجد ىذا األسموب في الحديث الذي رواه أنس بن مالك -
ممدود بين الساريتين،
رضي اهلل عنو -قال :دخل النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فإذا حب ٌل
ٌ
فقال« :ما ىذا الحبل؟» قالوا :ىذا حبل لزينب ،فإذا فترت تعمقَت .فقال النبي -صمى اهلل عميو
فميقعد" (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب
وسمم« :-الُ ،حموهِ ،ل ُيصل أحدكم نشا َ
طو ،فإذا فتر َ
التيجد ،باب ما يكره من التشديد في العبادة ،رقم (ٓ٘ٔٔ) ص.)87-78
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استغل ىذا الموقف ووظفو في
في ىذا الحديث نجد أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
ّ

الغمو في العبادة) من خبلل خطاب عام لمناس ،حيث
تصحيح ىذا المفيوم الخاطئ (مفيوم ّ
أم َر النبي -صمى اهلل عميو وسمم -بإزالة الحبل الذي استخدمتو زينب -رضي اهلل عنيا ،-ثم
َ
ِ
وجو الناس إلى االعتدال في صبلة الميل؛ وذلك ألن االعتدال والتوسط في العبادة ُيعين عمى
المداومة عمى العمل الصالح ،فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -في ىذا الموقف لم َي ْن َو عن
صبلة الميل ،وانما نيى عن التشدد فييا مخاف َة أن يؤدي ذلك إلى تَْرِكيا ،فقال -عميو الصبلة
ِ
ف.مر النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أن
أحدكم نشا َ
صل ُ
طو ،فإذا فتر َ
والسبلم« :-ل ُي َ
فميقعد» َ
فميقعد ،و ّأال يتكمف اإلنسان
ُيصم َي اإلنسان وقت النشاط والقدرة عمى الصبلة ،ولكن إذا تعب َ
نفسا إال وسعيا.
من العمل ما ال ُيطيق؛ فاهلل -عز وجل -ال ُيكمف ً
ويوظفيا في تقوية
تمر عمى ال ُمتََربي ُ
المربي أن يغتنم المواقف واألحداث التي ّ
إن عمى ُ

اإليمان باهلل -عز وجل ،-وتصحيح المفاىيم الخاطئة ،وتيذيب األخبلق ،وتقويم السموك،
وتوجيو ال ُمتََربي وُنصحو؛ فالتربية باألحداث والمواقف ليا ت.ثير كبير في النفوس ،قال شديد
ظل التجارب واألحداث،
(ٜٜٔٛم)" :وال يؤثر في النفوس شيء كما تؤثر فيو التربية في ّ
حيث تكون النفس منفتحة لمتوجيو ،والنفوس ميي.ة لبلنطباع" (ص.)ٕٜٗ

مما سبق َيظير لنا أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قد استخدم أساليب متنوعة لمتربية
عمى ىذه العبادة العظيمة ،حيث استخدم أسموب الترغيب ،واستخدم أسموب التوجيو المباشر
من خبلل األمر ،وأسموب التوجيو غير المباشر من خبلل التعريض ،واستخدم أسموب المدح
وأسموب الذم ،واستخدم أسموب الوصية ،واستخدم أسموب التربية بالمواقف لمعالجة الخط.
المربي أساليب تربوية متنوعة
الذي حصل في ىذه العبادة؛ وىذا كمو ُيبين ضرورة استخدام ُ
تُناسب حال ال ُمتََربي وو ِاق ِعو.
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املبخح الجالح :التْجَٔات الرتبْٓ٘ املضتكاٗ مً أحادٓح كتاب التَجد يف اجلامع الصخٔح
للبدارٖ.
من أبرز التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث كتاب التيجد ما ي.تي:

أّلًا :احملافظ٘ عل ٙقٔاو اللٔل:
ذكرتْو عائشة -رضي اهلل
ىذا التوجيو ُيؤخذ من ُمجمل أحاديث كتاب التيجد ،ومن ذلك ما َ
عنيا -عن عناية النبي -صمى اهلل عميو وسمم -بصبلة الميل ،حيث كان يصمي في الميل حتى
ِ
زوجاتو -رضي اهلل عنين -لصبلة الميل،
تفطرت قدماه ،وأيقظَ النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
وحضيما عمى صبلة الميل؛ وفي ىذا كمو حث من
وطرق فاطمة وعمي -رضي اهلل عنيما -ليم ًة
َ
ّ
الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -عمى المحافظة عمى صبلة الميل.
ومن اآلثار التربوية ليذه العبادة العظيمة ما ي.تي:
 -1زيادة اإليمان :فصبلة الميل تسيم في زيادة اإليمان؛ فاإليمان يزيد بالطاعات وينقص
بالمعاصي ،وصبلة الميل من أعظم الطاعات.
الحديث الذي رواه معاذ بن جبل -رضي اهلل عنو،-
 -2تكفير الخطايا :ويدل عمى ىذا
ُ

قريبا منو
يوما ً
قال :كنت مع النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في سفر ،ف.صبحت ً
ونحن نسير ،فقمت :يا رسول اهلل ،أخبرني بعمل ُيدخمني الجنة ويباعدني عن النار.

تعبد اهلل وال
قال« :لقد س.لتني عن عظيم ،وانو ليسير عمى من يسره اهلل عميو؛ ُ
شيئ ا ،وتقيم الصبلة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت» ،ثم
تُشرك بو ً

قال« :أال أدّلك عمى أبواب الخير؟ الصوم ُجنة ،والصدقة تُطفئ الخطيئة كما ُيطفئ
وب ُي ْم َع ِن
الماء النار ،وصبلة الرجل من جوف الميل» .قال :ثم تبل ﴿ :تَتَ َجافَى ُج ُن ُ
اىم ي ِ
ض ِ
س ما
ون َرب ُي ْم َخ ْوفاً و َ
نفقُ َ
اج ِع َي ْد ُع َ
الم َ
ط َمعاً و ِمما َرَزْق َن ُ ْ ُ
ون ( )ٔٙفَبل تَ ْعمَ ُم َن ْف ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ون ([ )71السجدة... ]46-47 :
أْ
اء ب َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
ُخف َي لَ ُيم من قُرة أ ْ
َع ُين َج َز ً
(أخرجو الترمذي في سننو ،أبواب اإليمان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،باب
ما جاء في حرمة الصبلة ،وقال :ىذا حديث حسن صحيح ،رقم (،)ٕٙٔٙ

وم ْح ِوىا.
ص ،)4846ففي ىذا الحديث ٌ
بيان ألثر صبلة الميل في تكفير الخطايا َ
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الحديث الذي رواه
 -3صبلة الميل من أسباب استقامة اإلنسان وصبلحو :ويدل عمى ىذا
ُ

أبو ىريرة -رضي اهلل عنو ،-قال :جاء رجل إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
فقال :إن فبل ًنا يصمي بالميل ،فإذا أصبح سرق ،قال« :إنو سينياه ما تقول» (إسناده
صحيح ،رجالو ثقات رجال الشيخين ،أخرجو أحمد في مسندهٜٔٗٔ ،ىـ ،ج ٘ٔ،

تتمة مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،رقم ( ،)ٜٚٚٛص ٖ.)ٗٛ
ّ
 -4التربية عمى اإلخبلص هلل -عز وجل :-فصبلة الميل من العبادات الخفية التي يؤدييا
ِ
المخمصين ،وال يحافظ عمى
ابتغاء رضوان اهلل فيكون من عباد اهلل
المؤمن في بيتو
َ
صبلة الميل إال مخمص بعيد عن الرياء والنفاق ،قال قتادة" :قمما ساىر الميل منافق"
(أخرجو أبو نعيم في حمية األولياء وطبقات األصفياءٔٗٔٙ ،ىـ ،جٕ.)ٖٖٛ ،
 -5صبلة الميل من أسباب الشفاء من األمراض :ويدل عمى ىذا قول الرسول -صمى اهلل
عميو وسمم« :-عميكم بقيام الميل ،فإنو دأب الصالحين قبمكم ،وقربة إلى اهلل تعالى،
ومنياة عن اإلثم ،وتكفير لمسيئات ،ومطردة لمداء عن الجسد»( .أخرجو األلباني في
صحيح الجامع الصغير وزيادتو ،برواية ببلل وأبي أمامة وأبي الدرداء وسممان
وجابر ،برقم ( ،)1768وىو صحيحٔٗٓٛ ،ه ،مجٕ ،ص.)661

ثاىًٔا :اإلحضاٌ يف العبادٗ:
ويؤخذ ىذا التوجيو من األحاديث النبوية التي تصف فييا عائشة -رضي اهلل عنيا -صبلة
الرسول في الميل ،عن عروة -رضي اهلل عنو ،-أن عائشة -رضي اهلل عنيا -أخبرتو ،أن
رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم« :-كان يصمي إحدى عشرة ركعة ،كانت تمك صبلتو يسجد
السجدة من ذلك َق ْد َر ما يق أر أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسو ،ويركع ركعتين قبل صبلة
الفجر ،ثم يضطجع عمى شقّو األيمن حتى ي.تيو المنادي لمصبلة» (أخرجو البخاري في
وسئمت
صحيحو ،كتاب التيجد ،باب طول السجود في قيام الميل ،رقم (ٖٕٔٔ) صُ .)77

عائشة -رضي اهلل عنيا :-كيف كانت صبلة رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -في رمضان؟
فقالت :ما كان رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يزيد في رمضان وال في غيره عمى إحدى
س ْل عن
أربعا فبل تَ َ
س ْل عن ُحسنين وطُولين ،ثم يصمي ً
أربعا فبل تَ َ
عشرة ركعة ،يصمي ً
فقمت :يا رسول اهلل ،أتنام قبل أن تُوِتر؟
ُحسنين وطُولين ،ثم يصمي ثبل ثًا .قالت عائشة:
ُ
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فقال« :يا عائشة ،إن عي َني تنامان وال ينام قمبي» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

التيجد ،باب قيام النبي بالميل في رمضان ،رقم ( )ٔٔٗٚص.)78

يتضمن ىذان الحديثان صورة من صور اإلحسان ،وىي :اإلحسان في العبادة ،حيث
بالحسن
وصفت عائشة -رضي اهلل عنيا -صبلة الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -في الميل ُ

والطول ،وأخبرت عائشة -رضي اهلل عنيا -عن طول سجود الرسول -صمى اهلل عميو وسمم،-

حيث كان ِبقَ ْدر قراءة الصحابي خمسين آية قبل أن يرفع رأسو من السجدة.
وقد كان من دعاء الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -سؤال اهلل -عز وجلُ -حسن العبادة؛
سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
عن شداد بن أوس -رضي اهلل عنو ،-قال:
ُ

كنز الناس الذىب والفضة فاكنزوا ىؤالء الكممات :الميم إني أس.لك الثبات في
يقول« :إذا َ
سميما،
قمبا
الرشد ،وأس.لك ُ
سن عبادتك ،وأس.لك ً
شكر نعمتك ،وأس.لك ُح ْ
األمر والعزيمة عمى ّ
ً
وأس.لك لسا ًنا صادقًا  ،وأس.لك من خير ما تعمم ،وأعوذ بك من شر ما تعمم ،وأستغفرك لما

تعمم؛ إنك أنت عبلم الغيوب» (حديث حسن بطرقو ،أخرجو أحمد في مسندهٜٔٗٔ ،ىـ ،ج
 ،ٕٛمسند الشاميين ،حديث شداد بن أوس ،رقم (ٗٔٔ ،)ٔٚص.)117
ويقصد باإلحسان في العبادة" :إتقانيا واإلتيان بيا عمى أكمل وجوىيا ،والى ىذا أشار
ُ
النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لما س.لو جبريل عن اإلحسان ،فقال« :أن تعبد اهلل ك.نك تراه،
فإن لم تكن تراه فإنو يراك»" (ابن رجبٕٔٗٗ ،ه ،مجٔ ،صٖٔ٘) ،ففي ىذا الحديث بيان
لوسائل إحسان العبادة ،وىي :أن يؤدي المؤمن العبادة ك.نو يرى اهلل فيجتيد في إتقانيا
وتكميميا ،فإن لم يبمغ ىذه الدرجة فميؤد العبادة وىو يستشعر أن اهلل -عز وجل -يراه.

ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل
وقد َ
أمر اهلل -عز وجل -في القرآن الكريم باإلحسان ،قال تعالى :إن الم َو َيُ .
ش ِ
ِ ِ
سِ
ون ﴾
وي ْن َيى َع ِن الفَ ْح َ
اء وا ْل ُمن َك ِر وا ْل َب ْغ ِي َي ِعظُ ُك ْم لَ َعم ُك ْم تَ َذك ُر َ
و ْ
ان وايتَاء ذي القُْرَبى َ
اإلح َ
[النحل ،]ٜٓ :وأثنى اهلل -عز وجل -عمى المحسنين ،وبين ج ازءىم ،قال تعالى( :وأ ِ
َنفقُوا ِفي
ِ
يل الم ِو وال تُْمقُوا ِبَْ .ي ِدي ُكم إلَى التيمُ َك ِة وأ ْ ِ
س ِب ِ
ين (٘[ ﴾)ٜٔالبقرة:
الم ْح ِس ِن َ
ْ
َ
ْ
َحس ُنوا إن الم َو ُيحب ُ
س َنى ِ
وى ُي ْم قَتٌَر وال ِذل ٌة أ ُْولَ ِئ َك
وج َ
ادةٌ وال َي ْرَى ُ
وزَي َ
 ،]486وقال تعالى :لم ِذ َ
ين أ ْ
ق ُ
س ُنوا ُ
الح ْ
َح َ
ِ
ِ
ون ([ ﴾)ٕٙيونس ،]17 :ومعنى اآلية :عبادة اهلل في الدنيا من
ييا َخالِ ُد َ
اب َ
َص َح ُ
أ ْ
الجنة ُى ْم ف َ
أم َر وَن َيى" (الطبرئٕٕٗ ،ىـ ،ج ،41ص  )467وىي الجنة الكاممة في
َخ ْمقو ،ف.طاعوه فيما َ
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ُحسنيا ،وىي النظر إلى وجو اهلل الكريم وسماع كبلمو ،والفوز برضاه ،والبيجة بقربو"

(السعدئٕٗٙ ،ىـ ،ص .)171

بحسن العمل ال بكثرتو ،قال
فعمى المؤمن أن يحرص عمى إحسان العبادات؛ فالعبرة ُ
ور [الممك،]ٕ :
الع ِز ُ
س ُن َع َمبلً ُ
تعالى( :ال ِذي َخمَ َ
الم ْو َت وا ْل َح َياةَ لِ َيْبمُ َو ُك ْم أَي ُك ْم أ ْ
وى َو َ
َح َ
يز ال َغفُ ُ
ق َ
خالصا صو ًابا؛
ص َوُبو .وقال :العمل ال ُيقبل حتى يكون
قال فضيل بن عياضْ :
صو وأَ ْ
ً
أخ َم ُ
الخالص :إذا كان هلل ،والصواب :إذا كان عمى السنة" (أخرجو أبو نعيم في حمية األولياء
وطبقات األصفياءٔٗٔٙ ،ىـ ،ج ،ٛص.)86

ثالجًا :االعتدال يف العبادٗ ّجتيُّب التشدٓد عل ٙاليفط:

ىذا التوجيو ُيؤخذ من إ ِ
نكار الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -عمى زينب -رضي اهلل
تعبت من طول القيام،
أم ِرِه بإزالة الحبل الذي كانت تتعمق بو إذا َ
عنيا -تَشد َدىا في العبادة ،و ْ
حبل
عن أنس بن مالك -رضي اهلل عنو -قال :دخل النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فإذا ٌ
ممدود بين الساريتين ،فقال« :ما ىذا الحبل؟» قالوا :ىذا حبل لزينب ،فإذا فترت تعم َقت .فقال
ٌ
ِ
فميقعد" (سبق
النبي -صمى اهلل عميو وسمم« :-الُ ،حموه ،ل ُيصل أحدكم نشاطَو ،فإذا فتر َ
تخريجو).
أيضا من الحديث الذي روتو عائشة -رضي اهلل عنيا ،-قالت:
ويؤخذ االعتدال في العبادة ً
كانت عندي امرأة من بني أسد ،فدخل عمي رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فقال« :من
يمل
ىذه؟» قمت ،ف ُذ ِك َر من صبلتيا ،فقالَ « :م ْو ،عميكم ما تُطيقون من األعمال؛ فإن اهلل ال ّ
حتى تمموا» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب ما يكره من التشديد في العبادة،
رقم (ٔ٘ٔٔ) ،ص .)87ففي ىذا الحديث نيى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عن ىذا الفعل،
ووج و إلى االقتصاد في العبادة بحيث ي.خذ اإلنسان من األعمال الصالحة ما ُيمكنو االستمرار
عميو ،حتى ال يترك العمل؛ وعندما بمغ النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أن عبد اهلل بن عمرو
يقوم الميل ويصوم النيار حثو عمى االعتدال في العبادة ومراعاة التوازن بين متطمبات الروح
سمعت عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنيما ،-قال :قال لي
والجسد ،عن أبي العباس قال:
ُ
النبي -صمى اهلل عميو وسمم« :-ألم أُ ْخ َب ْر أ ّنك تقوم الميل وتصوم النيار؟» ،قمت :إني أفعل
ِ
سك ،وا ّن لنفسك حقا ،وألىمك حقا،
ذلك .قال« :فإنك إذا فعمت ذلك َ
ىج َمت عي ُنك ،وَنف َيت ن ْف ُ
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فص ْم وأَ ْف ِط ْر ،وقُ ْم وَن ْم» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب رقم (،)4461
ُ
ص.)87

رابعًا :شُكز اهلل -عشَّ ّجلَّ  -عل ٙىعنُ:
إن كان النبي -
ىذا التوجيو يؤخذ مما رواه المغيرة بن شعبة -رضي اهلل عنو -يقولْ :
صمى اهلل عميو وسمم -لَيقوم أو لَيصمي حتى ترم قدماه أو ساقاه ،فيقال لو فيقول« :أفَ َبل

شكور» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب قيام النبي -صمى اهلل
ًا
عبدا
أكون ً
ُ
عميو وسمم -الميل ،رقم (ٖٓٔٔ) ،ص.)77

فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -استشعر ىذه النعمة العظيمة التي أنعم اهلل -عز وجل-
بيا عميو ،وىي مغفرة اهلل -عز وجل -لو ما تقدم من ذنبو وما ت.خر ،حيث ورد في رواية
أخرى لمحديث" :فقيل لو :غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما ت.خر؟" (أخرجو البخاري في
ِ
ِ ِ
وما تََ.خ َر
صحيحو ،كتاب التفسير ،سورة الفتح ،باب قولو( :ل َي ْغف َر َل َك الم ُو َما تَقَد َم من َذ ْن ِب َك َ
ِ
ِ
ِ ِ
ستَ ِقيماً (ٕ) [الفتح ،]ٕ :رقم ( ،)ٖٗٛٙصٖٔٗ) ،وقام
ويتم ن ْع َمتَ ُو َعمَ ْي َك َ
ُ
وي ْيد َي َك ص َراطاً م ْ
بشكر اهلل -عز وجل -عمى ىذه النعمة الجميمة بيذا العمل الصالح وىو الصبلة في الميل،
فالشكر هلل يكون بالقمب والمسان والعمل بالجوارح .ىكذا يجب أن يكون المؤمن؛ أن يستشعر
َنعم اهلل -عز وجل -عميو ،فيشكر اهلل عمييا بقمبو ،ولسانو ،وجوارحو؛ ويكون الشكر بالقمب
أنعم بيا عميو ،ويكون الشكر بالمسان بالثناء والحمد هلل عمييا،
بالعمم ب.ن اهلل -عز وجلَ -
ويكون الشكر بالجوارح بالعمل الصالح ،وأال يصرف ىذه النعم في معصية اهلل ،قال ابن القيم

ثناء واعت ارفًا ،وبالجوارح طاعة
(ٖٖٜٔىـ)" :الشكر يكون بالقمب
ً
خضوعا واستكانة ،وبالمسان ً
انقيادا" (ج ،1ص .)117وقد أمر اهلل -عز وجل -بالشكر ،ووعد الشاكرين لو عمى ِنعمو
و ً
ش َك ْرتُ ْم أل ِ
يد ﴾
يدن ُك ْم ولَ ِئن َكفَ ْرتُ ْم إن َع َذا ِبي لَ َ
بزيادة النعم ،قال تعالى( :وا ْذ تََ.ذ َن َرب ُك ْم لَ ِئن َ
ش ِد ٌ
َز َ
شكر نعمتك» (سبق
[إبراىيم ،]ٚ :وكان من دعاء النبي -صمى اهلل عميو وسمم« :-وأس.لك ُ
تخريجو).
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خامضًا :مزاعاٗ األدب مع الييب صل ٙاهلل علُٔ ّصله:
ىذا التوجيو ُيؤخذ من الحديث الذي رواه عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنو -قال:
س ْو ٍء ،قمنا:
قائما حتى
«
ُ
ُ
ىممت ب.مر َ
صميت مع النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ليمة ،فمم يزل ً
أقعد وأ َذ َر النبي -صمى اهلل عميو وسمم( »-أخرجو البخاري في
ىممت؟ قال:
وما
ىممت أن َ
ُ
َ
صحيحو ،كتاب التيجد ،باب طول القيام في صبلة الميل ،رقم (ٖ٘ٔٔ) ص .)77فابن مسعود
رضي اهلل عنو -صمى مع النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-وأطال النبي -صمى اهلل عميوفيم بالجموس أثناء الصبلة ،ولكنو ولم يجمس؛ ت.د ًبا مع النبي
وسمم -قيامو في الصبلةَ ،
صمى اهلل عميو وسمم.
إن مراعاة األدب مع النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وتوقيره من أىم القيم التربوية التي
ينبغي غرسيا في نفس ال ُمتََربي .ومن صور األدب مع النبي -صمى اهلل عميو وسمم:-
اتباعو ،واالقتداء بو ،وتقديم محبتو -صمى اهلل عميو وسمم -عمى النفس والولد والوالد
ول ب ْي َن ُكم َك ُدع ِ
اء
س ِ َ ْ َ
اء الر ُ
والناس أجمعين ،وتعظيم سنتو ،والعمل بيا قال تعالى( :ال تَ ْج َعمُوا ُد َع َ
بع ِ
ون َع ْن أ َْم ِرِه أَن
ين ُي َخالِفُ َ
ون ِمن ُك ْم لِ َواذاً َف ْم َي ْح َذ ِر الَ ِذ َ
سممُ َ
ض ُكم َب ْعضاً قَ ْد َي ْعمَ ُم الم ُو الَ ِذ َ
َْ
ين َيتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم (ٖ[ ﴾ )ٙالنور ،]ٖٙ:وقال أبو بكر الصديق رضي اهلل
يب ُي ْم َع َذ ٌ
يب ُي ْم فتْ َن ٌة أ َْو ُيص َ
تُص َ
اب أَل ٌ
عنو" :لست تاركا شيئا كان رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يعمل بو إال عممت بو؛ إني
أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ" ( أخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب الجياد والسير،
باب قول النبي« :ال نورث ،ما تركنا فيو صدقة» رقم ( )4668ص.)887

صادصًا :مضؤّلٔ٘ املؤمً عً أٍلُ ّبٔتُ:
مسؤولية المؤمن عن تربية أىمو وتعميميم ما ينفعيم تُؤخذ من أمر الرسول -صمى اهلل
عميو وسمم -زوجاتو -رضي اهلل عنين -بالخير ،وتعميمين ووعظين ،ومن ذلك أمرىن بقيام
الميل ،عن أم سممة -رضي اهلل عنيا :-أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -استيقظ ليم ًة فقال:
« سبحان اهلل ،ماذا أنزل الميمة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب
ٍ
كاسية في الدنيا عاري ٌة في اآلخرة» (سبق تخريجو) ،وىذا الحديث بوب لو
الح ُجرات؟ يا ُرب
ُ
البخاري في موضع آخر بقولو :باب العمم والعظة بالميل.
وكذلك اىتمام النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ببناتو حتى بعد زواجين وشعوره بالمسؤولية
تجاىين ،فكان يزورىن ،ويتفقد أحوالين ،وي.مرىن بالخير؛ ومن ذلك ما رواه عمي بن أبي
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طالب -رضي اهلل عنو :-أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -طرقو وفاطمة بنت النبي -
عميو السبلم -ليم ًة فقال« :أال تُصميان؟» فقمت :يا رسول اهلل ،أنفسنا بيد اهلل ،فإذا شاء أن

شيئا ،ثم سمعتو وىو ُم َول يضرب فخذه
يبعثنا بعثنا .فانصرف حين قمنا ذلك ولم يرجع إلي ً
آن لِمن ِ
صرْف َنا ِفي َى َذا القُْر ِ
ان
ش ْي ٍء َج َدالً
ان أَ ْكثََر َ
اإلنس ُ
اس ِمن ُكل َمثَ ٍل و َك َ
َ
وىو يقول ( ولَقَ ْد َ
(ٗ٘)﴾ [ الكيف( »]٘ٗ :سبق تخريجو).
كما تشمل مسؤولية المؤمن عن أىمو تغيير المنكر وعبلج األخطاء ،ويؤخذ ىذا من
الحديث الذي رواه أنس بن مالك -رضي اهلل عنو -قال :دخل النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
ممدود بين الساريتين ،فقال« :ما ىذا الحبل؟» قالوا :ىذا حبل لزينب ،فإذا فترت
فإذا حب ٌل
ٌ
ِ
صل أحدكم نشاطَو ،فإذا فتر
تعمقَت .فقال النبي -صمى اهلل عميو وسمم« :-الُ ،حموه ،ل ُي َ
فميقعد» (سبق تخريجو) ،ففي ىذا الموقف يظير حرص النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عمى
َ
ممدودا بين ساريتين في المسجد النبوي
حببل
وجد ً
ً
عبلج الخط .الذي صدر من أىمو؛ إذ لما َ
()2
أمر بإزالة الحبل،
ألم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي اهلل عنيا -نيى عن ىذا الخط ،.و َ
ووجييم إلى ما يمكن من خبللو تبلفي تَكرار ىذا الخط ،.وىو :الصبلة في وقت قدرة اإلنسان
فميقعد.
ونشاطو ،واذا تعب َ

عاممو مع أىمو :أن يحرص عمى عبلج أخطائيم برفق،
وىكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تَ ُ
ب نقده عمى السموك وليس الشخص؛ فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -في ىذا
صّ
وأن َي ْن َ

الموقف انتقد السموك (التشدد في العبادة) فقط.

ي عن ابن عمر -رضي اهلل
أما مسؤولية المؤمن عن بيتو فتؤخذ من الحديث الذي ُر ِو َ
عنيما ،-قال :قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم« :-اجعموا في بيوتكم من صبلتكم وال
قبور» (أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب التيجد ،باب التطوع في البيت ،رقم
ًا
تتخذوىا
( ،)4476ص)81؛ ففي ىذا الحديث أمر الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -بالصبلة في
البيت ،والمقصود بالصبلة في ىذا الحديث النوافل ،وصبلة المؤمن النافمة في بيتو من صور
الرعاية واالىتمام بالبيت  ،فالصبلة في البيت نور لو ،ومن أسباب نزول الرحمة والمبلئكة،
وبعد الشيطان ،قال النووي (ٗٔٗٔىـ)" :وانما حث عمى النافمة في البيت لكونو أخفى وأبعد
ُ
2

جزم أكثر الشراح للحديث أن المقصود بزينب في هذا الحديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي هللا عنها ( ابن
حجر1241 ،هـ ،مج ،3ص.)555
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من الرياء ،وأصون من المحبطات ،وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيو الرحمة والمبلئكة ،وينفر
منو الشيطان" (ج ،ٙص.)86
وقد كان من ىدي النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ت.دية صبلة النافمة في بيتو ،حيث كان
س ِئمَت عائشة -رضي اهلل عنيا -عن صبلة رسول اهلل
يصمي السنة الراتبة والتيجد في بيتوُ ،
أربعا ،ثم
صمى اهلل عميو وسمم -عن تَ َطو ِعو .فقالت« :كان يصمي في بيتي قبل الظير ً
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
قاعدا ،وكان إذا ق أر وىو
طويبل
وليبل
ليبل
ً
قائما ً
ً
تسع ركعات فيين الوتر ،وكان يصمي ً
ً
طويبل ً
قاعدا ركع وسجد وىو قاعد ،وكان إذا طمع الفجر صمى
قائم ركع وسجد وىو قائم ،واذا ق أر
ً
قائما
ركعتين» (أخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب صبلة المسافرين وقصرىا ،جواز النافمة ً

وقاعدا ،رقم (ٖٓ )ٚص.)681
ً
أيضا اقتداء أىل بيتو بو؛ فيتربى األبناء عمى
ومن فوائد صبلة المؤمن النافمة في بيتو ً
الدىم يؤدييا أماميم ،خاص ًة أن أسموب القدوة من أكثر األساليب
الصبلة عند رؤيتيم و َ
ٍ
أسموب آخر.
أي
التربوية ًا
ت.ثير؛ فاألبناء يتعممون بالقدوة أسرع من ّ

صابعًا :التجبُّت مً صخ٘ اخلرب قبل عالج اخلطأ:

لممربي قبل عبلج الخط .الذي وقع فيو ال ُمتََربي التثبت من صحة ما بمغو عنو؛
ينبغي ُ
وىذا التوجيو ُيؤخذ من الحديث الذي رواه عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنيما ،-قال :قال لي
النبي -صمى اهلل عميو وسمم« :-ألَ ْم أُ ْخ َب ْر أنك تقوم الميل وتصوم النيار؟» ،قمت :إني أفعل
فعمت ذلك ىجمت عي ُنك ،وَن ِفيت ن ْفسك ،وا ّن ِ
لنفسك حقا ،وألىمك حقا،
ذلك .قال« :فإنك إذا
َ
َ
ُ
ََ
فصم و ِ
أفط ْر ،وقُ ْم وَن ْم» (سبق تخريجو).
ُْ
فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -في ىذا الحديث ت.كد من صحة الخبر الذي بمغو عن

عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنو -قبل عبلجو ليذا الخط .وتوجييو إلى االعتدال في
العبادة ،قال ابن حجر (ٕٔٗٙىـ)" :فيو أن الحكم ال ينبغي إال بعد التثبت" (مجٖ ،ص.)674
أيضا تعميل التوجيو والنصح التربوي ،وليذا أثر في استجابة
ويؤخذ من ىذا الحديث ً
المتُربي لمتوجيو ،فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -حين وجو عبداهلل بن عمرو-رضي اهلل

فعمت ذلك
عنيما -لمتوسط في العبادة ،ونياه عن التشدد فييا عمل لو ذلك بقولو« :فإنك إذا
َ
- 777 -

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

لنفسك حقا ،وألىمك حقا ،فصم و ِ
ِ
ِ
أفط ْر ،وقُ ْم وَن ْم» ،وفي
سك ،وا ّن
َ
ىج َمت عي ُنك ،وَنف َيت ن ْف ُ
ُْ
رواية أخرى لمحديث« :فبل تفعل ،قُم وَنم ،وصم وأَف ِ
ْط ْر؛ فإن لجسدك عميك َحقا ،وان لعينك
ُْ َ
ْ َ ْ
عميك َحقا ،وان لزورك عميك َحقا ،وان لزوجك عميك َحقا ،وانك عسى أن يطول بك ُع ُمر»....

(أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب األدب ،باب حق الضيف ،رقم ( ) 7411ص .)646

ثاميًا :العيآ٘ بيشز العله:
ىذا التوجيو ُيؤخذ من الحديث الذي رواه عمي بن أبي طالب -رضي اهلل عنو :-أن
رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -طرقو وفاطمة بنت النبي -عميو السبلم -ليم ًة ،فقال« :أال

تُصميان؟» ،فقمت :يا رسول اهلل ،أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا .فانصرف حين قمنا
صرْف َنا ِفي َى َذا
ذلك ،ولم يرجع إلي ً
شيئا ،ثم سمعتُو وىو ُم َول يضرب فخذه وىو يقول( :ولَقَ ْد َ
آن لِمن ِ
القُْر ِ
ش ْي ٍء َج َدالً (ٗ٘)﴾[ الكيف( »]٘ٗ :سبق
ان
ان أَ ْكثََر َ
اإلنس ُ
اس ِمن ُكل َمثَ ٍل و َك َ
َ
تخريجو).

إن عميا -رضي اهلل عنو -روى ىذا الحديث ولم يكتمو؛ وذلك ألن كتمان العمم ال يجوز،
وتبميغو لمناس واجب ،وىذا من فضائمو -رضي اهلل عنو-؛ قال ابن حجر (ٕٔٗٙىـ)" :وفيو
شر العمم وتبميغو عمى
منقبة لعمي؛ حيث لم يكتم ما فيو عميو أدنى غضاضة ،فقدم مصمحة َن ْ

كتمو" (مجٖ ،ص. )646

وقد جاء في السنة النبوية الترغيب في نشر العمم وتبميغو لمناس ،عن عبد اهلل بن عمرو:
أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال« :بم ُغوا عني ولو آية ( »...أخرجو البخاري في
ّ
صحيحو ،كتاب أحاديث األنبياء صموات اهلل عمييم ،باب ما ُذكر عن بني إسرائيل ،رقم

(ٔ ،)ٖٗٙص.)171

وتوع َد اهلل -عز وجل -الذين يكتمون العمم وال ُيعممونو لمناس بالوعيد الشديد ،قال تعالى:
اس ِفي ِ
َنزْل َنا ِم َن البي َن ِ
الكتَ ِ
ات وا ْل ُي َدى ِم ْن َب ْع ِد َما َبيناهُ ِلمن ِ
اب أ ُْولَ ِئ َك
ون َما أ َ
ين َي ْكتُ ُم َ
﴿إن الَ ِذ َ
َ
ِ
وب َعمَ ْي ِي ْم وأََنا
وي ْم َع ُن ُي ُم البل ِع ُن َ
وبي ُنوا فَُْ .ولَئ َك أَتُ ُ
َصمَ ُحوا َ
َي ْم َع ُن ُي ُم الم ُو َ
ون ( )ٜٔ٘إال الَذ ِي َن تَ ُابوا وأ ْ
اب الـر ِحيم (ٓ[ ﴾)ٔٙالبقرة ،]ٔٙٓ - ٜٔ٘ :واآلية وان كان يراد بيا الييود والنصارى ،إال
التو ُ
أنيا عامة في الذين يكتمون العمم ،قال الشوكاني (٘ٔٗٔىـ)" :واختمفوا َمن المراد بذلك؟
فقيل :أحبار الييود ورىبان النصارى الذين كتموا أمر محمد -صمى اهلل عميو وسمم ،-وقيل:

كل َم ن كتم الحق وترك بيان ما أوجب اهلل بيانو ،وىو الراجح ألن االعتبار بعموم المفظ ال
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سئل
بخصوص السبب" (جٔ ،صٕٖٓ) ،وقال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسممَ « :-من ُ
ِِ ِ
ٍ
بمجام من نار»( .أخرجو الترمذي في سننو ،أبواب
يوم القيامة
عن ع ْمم عم َم ُو ثم كتَ َمو؛ أُلجم َ
العمم عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في كتمان العمم ،وقال حديث
حسن ،رقم ( ،)1718ص.)4848-4847
شر العمم،
سبل َن ْ
إن َن ْ
أىم آداب طالب العمم؛ وفي العصر الحاضر تيس َرت ُ
ش َر العمم من ّ
شر
ومن ىذه السبل وسائل التواصل االجتماعي المختمفة؛ فينبغي لطبلب العمم توظيفيا في َن ْ

اد العممية النافعة ،مثل:
العمم ،و َغ ْرس القيم اإلسبلمية ،وَن ْفع المسممين من خبلل َن ْ
شر المو ّ
الكتب ،والبحوث ،والوسائط المفيدة.

ىتائج الدراص٘:

توصمَت الدراسة الحالية إلى ٍ
عدد من النتائج الميمة ،وىي:

المربي األسموب التربوي الذي
 -1أىمية تنويع األساليب التربوية ،وضرورة استخدام ُ
المتربي وواقعو.
ُيناسب حال ُ
أساليب متنوعة في التربية عمى صبلة الميل،
 -2استخدام النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
َ
ومن ىذه األساليب :الترغيب ،واألمر ،والمدح ،والذم ،والتعريض ،والوصية ،والتربية
بالموقف.

 -3التوصل من خبلل ىذه الدراسة إلى ٍ
عدد من التوجييات التربوية المستقاة من أحاديث
كتاب التيجد في الجامع الصحيح ،وىي:
-

المحافظة عمى قيام الميل.

-

اإلحسان في العبادة.

-

االعتدال في العبادة وتجنب التشديد عمى النفس.
شكر اهلل -عز وجل -عمى ِن َعمو.
ُ
مراعاة األدب مع النبي صمى اهلل عميو وسمم.

-

مسؤولية المؤمن عن أىمو وبيتو.

-

التثبت من صحة الخبر قبل عبلج الخط..

-

شر العمم.
العناية ب َن ْ

-
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تْصٔات ّمكرتحات الدراص٘:
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما ي.تي:
 -1توجيو الجيود إلى دراسة الكتب التي لم تدرس في الصحيحين والكشف عما تحتوي
عميو من أساليب وتوجييات تربوية.
 -2توجيو القائمين عمى التربية في المؤسسات التربوية المختمفة إلى ضرورة تفعيل
األساليب المستنبطة من أحاديث كتاب التيجد في صحيح البخاري في التربية وتعديل
السموك ،وعبلج األخطاء.
َ -3ع قد دورات تربوية لآلباء واألميات في استخدام األساليب التربوية النبوية في التعامل
مع األبناء.
 -4القيام بدراسة عممية لؤلساليب التربوية المستنبطة من كتاب األدب المفرد لمبخاري.
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املزاجع

-

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

 األحمدي ،تركي بن عمي (1344ىـ) .المضامين التربوية المستنبطة من كتابالمناقب في صحيح اإلمام البخاري -رحمو اهلل -وتطبيقاتيا في مجال األسرة ( .بحث

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

 األصفياني ،أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل (ٔٗٔٙىـ) .حمية األولياء وطبقات األصفياء.بيروت ،لبنان :دار الفكر.

-

األلباني ،محمد بن ناصر الدين (ٔٗٓٛىـ) .صحيح الجامع الصغير وزيادتو .أشرف

-

أنس ،أبو عبد اهلل مالك ( .)4177موط .مالك .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،

-

ابن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل (ٕٓٗٔىـ) .مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة .جمع

-

عمي بن خمف (ٖٕٗٔىـ) .شرح صحيح البخاري .طٕ،
ابن بطال ،أبو الحسن
ّ
تحقيق :أبي تميم ياسر بن إبراىيم ،الرياض :مكتبة الرشد.

عمى طبعو :زىير الشاويش ،طٖ ،بيروت ،لبنان :المكتب اإلسبلمي.
بيروت ،لبنان :دار إحياء التراث العربي.

وترتيب :محمد بن سعد الشويعر ،الرياض :دار القاسم لمنشر.

-

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

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

 الجرجاني ،عمي بن محمد (ٕٗٓٓم) .معجم التعريفات .تحقيق ودراسة :محمدصديق المنشاوي ،القاىرة :دار الفضيمة.

-

الجوىري ،إسماعيل بن حماد (ٖٜٜٔىــ) .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .طٕ،

تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،بيروت ،لبنان :دار العمم لممبليين.
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-

الحازمي ،خالد بن حازم (ٖٜٔٗىـ) .أصول التربية .المدينة المنورة :مركز

-

ابن حجر ،أحمد بن عمي (ٕٔٗٙىـ) .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .وعميو

االستشراف لمدراسات التربوية والتعميمية واإلدارية.

تعميقات ميمة لمشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ عبد الرحمن البراك ،اعتنى بو أبو

قتيبة نظر الفاريابي ،الرياض :دار طيبة.

 الحدري ،خميل بن عبد اهلل ( ٔٗٔٛىـ) .أساليب التربية الوقائية في اإلسبلم ومدىاستفادة المدرسة الثانوية منيا .مكة المكرمة :معيد البحوث العممية واحياء التراث

اإلسبلمي.

-

ابن حزم ،أبو محمد عمي بن أحمد (ٖٔٗٚىـ) .اإلحكام في أصول األحكام .تحقيق :

-

ابن حنبل ،أحمد بن محمد (ٔٗٔٚىـ) .مسند اإلمام أحمد بن حنبل .تحقيق :شعيب

فواز زمرلي وعبد الرحمن زمرلي ،بيروت ،لبنان :دار ابن حزم.

األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرين؛ المشرف العام :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،

بيروت ،لبنان :مؤسسة الرسالة.
-

الذىبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل (ٖٗٔٚىـ) .تذكرة الحفاظ .تحقيق :عبد الرحمن

-

ابن رجب ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (ٕٗٗٔه) .مجموع رسائل الحافظ ابن

المعممي ،بيروت ،لبنان :دار الكتب العممية.

رجب الحنبمي .طٕ ،دراسة وتحقيق :طمعت فؤاد الحمواني ،القاىرة ،مصر :الفاروق
الحديثة لمطباعة والنشر.

-

وشرح
رضا ،محمد بن رشيد (ٕٔٗٙىـ) .تفسير المنار .طٕ ،خرج آياتو وأحاديثو
َ
غريب ُو :إبراىيم شمس الدين ،بيروت ،لبنان :دار الكتب العممية.

الزىراني ،عادل بن سعيد (ٖٔٗٔىـ) .المضامين التربوية المستنبطة من أحاديث
كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيح اإلمام البخاري( .بحث ُمكمل لنيل درجة
الماجستير في التربية اإلسبلمية والمقارنة غير منشور) .قسم التربية اإلسبلمية

والمقارنة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

-

الزىراني ،عائشة بنت حسن (ٖٜٔٗىـ) .تصور مقترح لمعيار تقويم البحوث في
المضامين التربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية في ضوء المنيج االستنباطي في
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التربية اإلسبلمية ( .رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية اإلسبلمية غير منشورة).

قسم أصول التربية ،كمية العموم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلسبلمية ،الرياض.

 السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر (ٕٔٗٙىـ) .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلمالمنان .تقديم :عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ،ومحمد الصالح العثيمين ،القاىرة،

مصر :دار الحديث.

-

شديد ،محمد (ٜٜٔٛم) .منيج القرآن في التربية .القاىرة ،مصر :دار التوزيع

-

الشوكاني ،محمد بن عمي (٘ٔٗٔىـ) .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية

-

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير (ٕٕٗٔىـ) .جامع البيان عن ت.ويل آي القرآن.

والنشر اإلسبلمية.

من عمم التفسير .تحقيق :عبد الرحمن عميرة ،اإلسكندرية ،مصر :دار الوفاء.

تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،وعبد السند حسن يمامة ،القاىرة ،مصر:

ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن.
-

عمر ،أحمد بن مختار (ٕٜٔٗىـ) .معجم المغة العربية المعاصرة .القاىرة ،مصر:

-

العيسى ،إبراىيم بن محمد ( 1741م) .منيج االستنباط من القرآن الكريم والسنة

عالم الكتب.

النبوية (نماذج تطبيقية في التربية اإلسبلمية) .مجمة البحث العممي في التربية،
جامعة عين شمس -كمية البنات لآلداب والعموم التربوية  -القاىرة ،)4ٖ( 1 ،ص

ص .4161 -4167
-

العيسى ،إبراىيم بن محمد ( .)1747التوجييات التربوية لمعبلقات الزوجية

المستنبطة من أحاديث البخاري عن بيوت النبي صمى اهلل عميو وسمم .مجمة البحث

العممي في التربية ،جامعة عين شمس -كمية البنات لآلداب والعموم التربوية -

القاىرة ،)ٜٔ( ٖ ،ص ص .141 -476
-

حسين ولي ،نور بيكم بنت محمد (ٕٔٔٓم) .التوجييات التربوية المستفادة مما جاء

في البر والصمة من كتاب األدب من صحيح اإلمام البخاري .دراسات عربية في

التربية وعمم النفس ،رابطة التربويين العرب ،)ٗ( ٘ ،ص ص .ٜٓٓ -ٛ٘ٚ
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-

العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ٕٔٗٔىـــــ) .عمدة القاري شرح

ض َبطو وصح َحو :عبد اهلل محمود محمد عمر ،بيروت ،لبنان :دار
صحيح البخاريَ .
الكتب العممية.

 ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس (ٖٜٜٔىــ) .معجم مقاييس المغة .تحقيق:عبد السبلم محمد ىارون ،دمشق ،سوريا :دار الفكر.

-

القرطبي ،محمد بن أحمد (ٕٔٗٚىـ) .الجامع ألحكام القرآن .تحقيق :عبد اهلل بن

-

ابن القيم ،شمس الدين محمد (ٖٖٜٔىـ) .مدارج السالكين .تحقيق :محمد حامد

-

ابن القيم ،شمس الدين محمد (ٖٓٗٔىـ) .زاد المعاد في ىدي خير العباد .تحقيق:

-

ابن كثير ،إسماعيل بن عمر (ٜٔٗٔىـ) .البداية والنياية .تحقيق :عبد اهلل بن عبد

-

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ٕٔٗٛىـ) .تفسير القرآن العظيم .تحقيق:

عبد المحسن التركي ،بيروت،لبنان :مؤسسة الرسالة.
الفقي ،بيروت ،لبنان :دار الكتاب العربي.

شعيب األرنؤوط ،وعبد القادر األرنؤوط ،بيروت ،لبنان :مؤسسة الرسالة.

المحسن التركي ،الجيزة ،مصر :دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن.
سامي السبلمة ،طٗ ،الرياض :دار طيبة.

 المباركفوري ،عبد السبلم (ٕٕٗٔىـ) .سيرة اإلمام البخاري سيد الفقياء وامامالمحدثين .نقمو إلى العربية :عبد العميم بن عبد العظيم البستوي ،مكة المكرمة :دار
عالم الفوائد.

-

مجرشي ،خالد بن محمد (ٖٗٗٔىـ) .أسموب التعريض في ضوء التربية اإلسبلمية

وتطبيقاتو في الواقع المعاصر( .بحث ُمكمل لنيل درجة الماجستير في التربية
اإلسبلمية والمقارنة غير منشور) .قسم التربية اإلسبلمية والمقارنة ،كمية التربية،
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
-

ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين (د .ت .).لسان العرب .القاىرة ،مصر :دار

-

مصطفى ،عمر عبد الخالق (ٖ٘ٗٔىـ) .المضامين التربوية المستنبطة من كتاب

المعارف.

فضائل الصحابة من صحيح البخاري( .مشروع بحث غير منشور إل كمال متطمبات
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الحصول عمى درجة الماجستير في التربية) .قسم التربية ،كمية الدعوة وأصول
الدين ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنورة.
-

الميداوي ،حسن بن محمد (ٖٗٗٔىـ) .أولويــات البحث العممي في التربية اإلسبلمية

في ضوء التحديات المعاصرة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ب.قسام التربية
في الجامعات السعودية(.رسالة دكتوراه غير منشورة) .قسم التربية ،كمية الدعوة
وأصول الدين ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنورة.

-

موسوعة الحديث الشريف (ٕٜٔٗىـ) .بإشراف فضيمة الشيخ :صالح بن عبد العزيز

آل الشيخ ،طٕ ،الرياض :دار السبلم لمنشر والتوزيع.

 الموسوعة الفقيية الكويتية (ٔٗٓٛىـ) .طٕ ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤوناإلسبلمية.

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

-

النووي ،محيي الدين يحيى بن شرف (ٗٔٗٔىــ) .صحيح مسمم بشرح النووي .طٕ،

-

النووي ،محيي الدين يحيى بن شرف (د.ت .).تيذيب األسماء والمغات .بيروت،

موافق لممعجم المفيرس أللفاظ الحديث ،الرياض :مؤسسة قرطبة.

لبنان :دار الكتب العممية.

- 777 -

