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 اإلهداء

 
الكرميني" أطال هللا يف عمرمها  ي  أستضيء به, إىل أغلى الناس"والد  إىل من كان دعاؤمها نورًا 

 على طاعته, ومتعهما ابلصحة والعافية, وجزامها هللا خري اجلزاء.

 إىل زوجي الذي كان ميد يل يد العون دائماً جزاه هللا خري اجلزاء.

 بتشجيعهم ومساعدهتم, إخويت وأخوايت, أدامهم هللا يل خري سند. إىل الذين مل يبخلوا علي  

, أنبتهم هللا نبااتً حسناً, وجعلهم هللا قرة عني يل والان ,واجلوهرة ,عبدالرمحن :ءإىل أبنائي األعزا
 وللمسلمني.

 أو خدمة. ,أو دعوة ,أو مشورة ,إلمتام العمل, بنصيحة -بعد هللا-إىل كل من ساندين 

 إىل كل أساتذيت الكرام, وإىل كل طالب وطالبة علم.

لوجهه  قدير أن ينفع هبا, وجيعلها خالصةاملوىل الإليهم مجيعًا أهدي هذه الدراسة, سائلة 
 الكرمي.
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 تقديرالشكر و ال

 
أمحد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه, وأشكره على واسع 

ووفقين إلمتام هذه الدراسة, والصالة والسالم على خري البشرية  لي  أن يسر ع, فضله وامتنانه
 حممد صلى هللا عليه وسلم, وبعد:

تتشرف الباحثة أبن تتقدم خبالص الشكر وفائق التقدير جلامعة اإلمام حممد بن سعود 
 لاللتحاق هبا, والنهل من علمها. اإلسالمية اليت أاتحت يل الفرصة

ذي قبل ري إىل سعادة الدكتور فهد بن سعد احلسني, الكما أتقدم خبالص شكري وتقدي
, ومل أيل جهدًا يف توجيهي وإرشادي وتصويب أخطائي, فقد اإلشراف مشكورًا على الدراسة

 وجزاه هللا خري اجلزاء.  ,وعمله علمه يفهللا له  ابركاستفدت من علمه وخلقه الكرمي الكثري, 

/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفاضلني أ.د القديرين األستاذينوأتقدم خبالص شكري وتقديري إىل 
أستاذ الرتبية اإلسالمية  / عبدهللا بن حممد السهلي,الرتبية اإلسالمية, و دأستاذ  احمليميد,
 هللا أسأل, املا فيه إثراءه وتوجيه الباحثة ه الدراسةمناقشة هذ ن تفضال بقبولي  ذ  ل  ال ,املساعد
 أن يسدد خطامها, وجيزيهما خري اجلزاء. سبحانه

, أو أعانين يف شيء من قريب أو هذه الدراسةكما أشكر كل من مد يل يد العون يف إجناز 
, وأن يغفر يل فيما هذه الدراسةبعيد, فجزاهم هللا عين كل خري, وأسأل هللا أن يتقبل مين 

 أخطأت, وأن يرزقين األجر فيما أصبت.

 

 الباحثة
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 لدراسةمستخلص ا
 وتطبيقاهتا ,عنه هللا رضي طالب يبأ بن علي اخلليفة سرية يف الرتبوية املضامني :الدراسة عنوان

 .سرةاأل يف

 عبدالرمحن بن سعد بن فهد.د :إشراف. العضييب حممد بن عبدهللا بنت هديل :الباحثة اسم
 .احلسني

 وما طالب أيب بن علي اخلليفة  سرية يف الرتبوية املضامني عن الكشف :الدراسة أهداف
 املضامني هذه تطبيقات وإبراز, تربوية وأساليب, تربوية  وقيم, تربوية مبادئ من عليه تشتمل

 .األسرة يف

 الباحثة قسمت قد و, االستنباطي واملنهج ,الواثئقي املنهج الباحثة استخدمت :الدراسة منهج
, التمهيد وتضمن للدراسة املدخل وهو :األول الفصل: وهي ,فصول سبعة إىل دراستها
, ومنهجها, مصطلحاهتا وحتديد, وحدودها, وأمهيتها, وأهدافها, وأسئلتها, الدراسة وموضوع

, مباحث أربعة على اشتمل وقد ,املفهومي اإلطار وهو :الثاين الفصل. السابقة والدراسات
 .اإلسالمية الرتبية مبادئ: والثاين .عنه هللا رضي طالب أيب بن علي للخليفة ترمجة: األول

 املبادئ :الثالث الفصل. اإلسالمية الرتبية أساليب: والرابع .اإلسالمية الرتبية قيم: والثالث
 سرية يف الرتبوية القيم :الرابع الفصل. عنه هللا رضي طالب أيب بن علي اخلليفة سرية يف الرتبوية
 علي سرية يف الرتبوية األساليب :اخلامس الفصل. عنه هللا رضي طالب أيب بن علي اخلليفة
 :السابع الفصل. األسرة يف الرتبوية املضامني هذه تطبيقات :السادس الفصل. عنه هللا رضي

 .واملقرتحات والتوصيات النتائج وعرض, الدراسة ملخص تضمن
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 :الباحثة إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن

 من ابلعديد سريته زخرت حيث, للمسلمني حسنة قدوة اخلليفة علي رضي هللا عنه كان-1
                           .مسلم مرب   ألي عنها غىن ال تربوية وأساليب, تربوية وقيم, تربوية مبادئ من الرتبوية املضامني

: وهي ,مبادئ مخسة منها الدراسة استخرجتوقد , الرتبوية املبادئ من الكثري سريته تضم-2
 العمل على الرتبية ومبدأ, املستمرة الرتبية ومبدأ, التعليم فرضية ومبدأ, التعلم وجوب مبدأ

 .الشورى على الرتبية ومبدأ, ابلعلم

 استخرجتو , اإلسالم أقرها اليت الرتبوية القيم من ابلكثري عنه هللا رضي حياته زخرت-3
 .والكرم, والشجاعة, والعدل, والزهد, التواضع: وهي, قيم مخس منها الدراسة

 مخسة الدراسة واستخرجت, فيها ع  و  ون   , املؤثرة الرتبوية األساليب من العديد ابستخدام متيز -4
 وأسلوب, األمثال ضرب وأسلوب, القدوة  أسلوب وهي, عنه هللا رضي استخدمها أساليب

 تفيد واليت, والرتهيب الرتغيب وأسلوب, احلسنة املوعظة وأسلوب, واملواقف ابألحداث الرتبية
 .وغريها, استخدامها ومقامات, تنوعها حيث من, الرتبوي امليدان يف العاملني

 األوالد تربية وهي ,مسؤولية أكرب عاتقها على تقع إذ, تربوية مؤسسة أهم املسلمة األسرة -5
 اآلابء جهود تتكاتف أن والبد, أخرى مؤسسة أي ووظيفتها دورها يضاهي وال, إسالمية تربية

 .النشء لرتبية صاحلة مسلمة ُأسر إلعداد واإلعالميني والرتبويني املسؤولني و العلماء و
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 اآلايت قائمة

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 124 30 البقرة َّ .......  خميم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 179 157-155 البقرة  َّ.... ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ٱُّٱ

َّ..  نن.....زن رن مم ام ُّٱ  
 160 228 البقرة

 159 233 البقرة  َّ.....  جب هئ مئ خئ ٱُّٱ
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 40 61 آل عمران  َّ جغ مع  جع مظ حط ُّ

َّ ............ جض مص  خص حص مس ُّٱ  68 عمران آل 
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 69 79 آل عمران َّ.....  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ

 45 135 عمران آلَّ.....ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ

َّ......  ....مب خب حب جب هئ ُّٱ  111 139 عمران آل 

 رت يب  ىب نب مب ُّٱ

 َّ..... متنت زت

 137 152 عمران آل

 88 159 عمران آل َّ...  ين منىن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ

 71 187 عمران آلَّ ........حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 46 190 عمران آلَّ ...ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ

 152 17 النساء َّ.. يب ىب نب مب زب رب ُّٱ

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ

َّ مق  .......خص حص مس

 58 58 النساء

َّ..........  ىل مل يك ىك مك ُّٱ  142 63 النساء 

 152 110 النساء  َّ...... رن مم ام يل ىل  مل يك ُّٱ

 96 54 املائدة  َّ ...... ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱ
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 100 87 املائدة َّ ...يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ

 106 115 األنعام  َّ... خبمب  حب جب هئ مئ ُّٱ

َّ .... حض  جض مص خص حص ُّٱ  
 160 151 األنعام

  َّ  ..... مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 105 152 األنعام

 105 29 األعراف َّ مض خض حض  جض  ُّٱ

َّ ... نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ  162 189 األعراف 
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 111 45 األنفال َّ...  جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ
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 التوبة  َّ .... ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ

 

25-27 136 

 68 114-113 التوبةَّ .........مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ

 83 122 التوبة  َّ..  جعمع مظ حط مض خض حض ٱُّ
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 142 57 يونس  َّ.....  يت ىت نت مت زت ٱُّٱ

 101 16-15 هود َّ .....مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ

َّ....  ..... جم  هل مل خل حل جل ُّٱ  124 61 هود 
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 79 76 يوسف
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 ع
 

 132 45 الكهف َّ ..خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱ
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َّ ... ٰر ٰذ يي ىي مي   خي حي ُّٱ  142 13 لقمان 

 111 16 األحزاب  َّ..... خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ



 ف
 

َّ....   خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ  125-3 21 األحزاب 

َّ ممجن خم حم جم هل  مل  ُّٱ  118 39 سبأ 

 142 46 سبأ  َّ... حط مض  خض جضحض مص خص حص مس ٱُّٱ

  َّ... حي جي ىهيه مه جه ين ىن من ُّٱ
 101 5 فاطر
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 152 60 غافر  َّ ٰذ  جهمه ين ىن ُّٱ
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 170 13 احلجرات َّ ....مث زث رثيت ىت نت مت زت ُّٱ
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 التمهيد للدراسة: 1-1
مبا يعلم, وبني له  ملسان مامل يعلم, وزوده ابلعقل ليعاحلمد لل الذي علم ابلقلم, علم اإلن     

ابلوحي معامل الطريق, والصالة والسالم على مريب البشرية, سيدان حممد, النيب القدوة, الذي 
ج لنا قادة الرأي, وأئمة الصالح, أاتان مبنهاج الرتبية الرابنية, والقيم األخالقية القرآنية, وخر  

 وعمالقة الفكر, حّت صارت أمتنا خري أمة أخرجت للناس, وبعد:

ألنه من  ؛متكاملمنهج حياة  ,يف الرتبية بني كل مناهج األرض فريداً  إن لإلسالم منهجاً      
منبثقة من مفاهيم ومثل  ألَّنا ة؛الرتبية اإلسالمية ضرورة إنسانيلذلك فإن و  ؛لدن حكيم خبري

ويف  ,بهفكره وقلوهدفها بناء اإلنسان عقله ووجدانه و  ,عليا رمسها القرآن الكرمي والسنة النبوية
 (.1ه ,ص1415)النباهني,معامالته.سائر حياته و 

تربيته على الصراط و  بناء شخصية اإلنسان مايكفل  القرآن الكرمي والسنة النبويةويف     
اجلسمية واخللقية و  ,وتنمية قدراته املختلفة العقلية والروحية ,املستقيم, وترقية فكره وخلقه

فيهما جيد الكثري من الدروس والعرب واملواعظ واملبادئ, وفيها ما والنفسية واالجتماعية, فالقارئ 
 يسمو على رؤوس األمم. ويصنع منه جمتمعاً  ,يغين اجملتمع املسلم

ولكن كل تلك الدروس والعرب واملبادئ, البد أن حتول إىل منوذج واقعي عملي, وترتجم إىل      
يف حياة األمة اإلسالمية, ويف حياة املربني  سلوك وتصرفات وأخالق ومعايري اثبته, لتثمر مثارها

 خصوصاً.

دفع يبنموذج واقعي, مما  أوالً  خياطب العنيبل  ,املرتيب عقلذلك أن املريب ال خياطب      
يقاً ومبادرًة وسرعًة امتثااًل وتطب ينعكس على سلوكه مثتكوين القناعة, من مث , و إىل الفهم املرتيب

 تلُجبِ  طبيعة اإلنسانيةإضافة إىل أن الوالبعد عن الرذائل, , والتحلي ابلفضائل لالقتداء مبربيه
  والتقليد.على احملاكاة 

 حيقق مرب إنسان ميثله تربوي واقع وجود عن املنهج الرتبوي املتكامل ال يغين ألن و     
 .عليها الرتبوي املنهج إقامة راديُ  اليت واألهداف واألساليب األسس كل الرتبوي وأسلوبه بسلوكه
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 املنهج يحققول ؛للناس أسوة ليكون ورسوله؛ عبده وسلم عليه هللا صلى حممدا هللا بعث لذلك
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ: اإلسالمي الرتبوي
 خلق عن عنها, هللا رضي عائشة سئلت ولقد ,(21 ) األحزاب:َّ  حم جم هل مل
(, 4811ه,ح1408)األلباين,"القرآن خلقه كان" :فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
  ترمجة الناس, مع وتعامله ,وسلوكه ,ومشائله بشخصه, وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان
 إسالمية تربوية أسس من فيه وملا وتشريعاته, وآدابه وتعاليمه القرآن حلقائق حية بشرية عملية

(.205,ص ه1428)النحالوي,.قرآنية تربوية وأساليب
 

ألَّنا  ,وجعلها منوذجاً حيتذى  ,صاحلة ربط النشء أبسوة حسنةتوجيه و ولذلك من األمهية      
وحمافظة  اإلجيابية, أهدافها حتقيققادرة على انجحة,  مستقيمة الوسيلة الوحيدة إىل بناء أجيال

  .املختلفة ليء ابلتحدايتامل العصر هذا يف هويتها على

 

  الدراسة: موضوع 1-2
تساعد على  َّناحيث إالقدوة الصاحلة,  إن من أهم أساليب الرتبية اإلسالمية أسلوب     

وتدفع إىل معايل األمور, وإن يف  ,املضي والثبات يف طريق اجلادةو  ,رسم الطريقو  ,شحذ اِلمم
اترخينا وتراثنا الكثري من القدوات, الذين ِلم عظيم األثر يف ميدان التعليم والرتبية اإلسالمية مبا 

 تركوه من كنوز ال تقدر بثمن.

بد أن َّنتم أبفكار وتوجيهات أعالم الرتبية, والعمل على توظيفها تربوايً واجتماعيًا يف  فال     
 (.253ص  ,ه 1420,ني.)الربكايتماملربني املسلحياة 

حيث إن حياهتم تطبيق مباشر  ,معني تربوي أصيل -رضي هللا عنهم -وسري الصحابة     
لنصوص القرآن الكرمي, والسنة النبوية, ويف حياهتم استنباط ملا جد من أحداث, لذلك فإن 

أفضل أساليب الرتبية, ألن منهجهم سريهتم مصدر تربوي غين ابملواقف اليت جيد فيها املسلمون 
 (.   236صه,1420كان تطبيقا عملياً, وليس نظرايت وتوجيهات بال تطبيق.)احلازمي,
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ن رضي و اخللفاء الراشد وحتديداً  ,وإن خري من ميثل تلك القدوة الصحابة العظماء الكرام     
 هللا عنهم.

طبيقهم للمنهج النبوي تطبيقًا عملياً وبيان كيف كان ت ,بد أن َّنتم بدراسة فكرهم الرتبوي فال
 (.3,ص1428يف مجيع أقواِلم وأفعاِلم.)السبيعي, 

من رموز  رمز ومن هؤالء اخللفاء الراشدين اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه, فهو     
ية احملمدية, فصار رمزًا لنا يف الفكر واملنهج, والرتب ترىب يف ظل املدرسة فقد األمة اإلسالمية,

 والعمل, والفعل والقول.

ففي سريته رضي هللا عنه العديد من املواقف واجلوانب الرتبوية, اليت تستفيد منها      
خاص  : "ابالهتمام بوجه (247ه,ص1420الربكايت) أشار إىل ذلككما املؤسسات الرتبوية,  

بدراسة آراء وخطب اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب للخروج مبزيد من الفوائد الرتبوية 
عاله, وأقواله, فما أحوجنا إىل أن أنخذ من سريته رضي هللا عنه, ونستنبط من أفواالجتماعيه", 

 سالميه تربوية, َّنتدي هبا, ونبين وفقها خمططاتنا الرتبوية.إومنهجه, توجيهات 

تربوية يف  بستنباط مبادئ, وقيم, ومواقف وأساليال ثرايً  رضي هللا عنه معيناً  عد سريتهوتُ      
مجيع جماالت الرتبية اإلسالمية, وتوظيف ما يستنبط يف األسرة اليت هي حجر األساس يف تربية 

 الشخص وتوجيه سلوكه.

املضامني الرتبوية إىل موضوع الدراسة, وحتددها يف التعرف على:   ومن ذلك تصل الباحثة     
 سرة.ب رضي هللا عنه وتطبيقاهتا يف األيب طالأيف سرية اخلليفة علي بن 

 

  أسئلة الدراسة: 1-3
بن أيب  عليأمري املؤمنني ما املضامني الرتبوية يف سرية  يتحدد موضوع الدراسة ابلسؤال الرئيس:

 رضي هللا عنه وتطبيقاهتا يف األسرة ؟ طالب

 

 



5 
 

 أسئلة فرعية:نه عدة عوتتفرع 

 يب طالب رضي هللا عنه ؟أما املبادئ الرتبوية يف سرية علي بن  -1

 ما القيم الرتبوية يف سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ؟ -2

 رضي هللا عنه ؟ ما األساليب الرتبوية يف سرية علي بن أيب طالب -3

 األسرة؟ما التطبيقات الرتبوية ِلذه املبادئ والقيم واألساليب يف  -4

 

 أهداف الدراسة: 1-4
 هتدف الدراسة إىل:

 براز املبادئ الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه.إ -1
 القيم الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه. توضيح -2
 األساليب الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه. التعرف على -3
 التطبيقات الرتبوية ِلذه املبادئ والقيم واألساليب يف األسرة. بيان -4

 

 أمهية الدراسة: 1-5
 لدراسة من خالل جانبني أساسيني مها:اميكن إبراز أمهية 

 األمهية النظرية:

وإبراز ما فيها  ,تسهم الدراسة يف إبراز سرية اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه -
األحداث واألقوال واملواقف اليت  واملستنبطة من ,تربويةمن أساليب وقيم ومبادئ 

 عاصرها.
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إن دراسة شخصية علي بن أيب طالب ال تعين دراسة مميزات هذه الشخصية فقط,  -
بل دراستها كجزء من اجملتمع الكلي الذي احتضن  ,مبعزل عن اجملتمع الذي عاشت فيه

 عليه وسلم, فكان علي رضي هللا بن عبدهللا صلى هللا اً معلم ومريب البشرية األول, حممد
 .عنه أحد تالميذ هذه املدرسة اليت مل تعرف ِلا البشرية مثيالً 

 من آل بيت ألنه ؛تتأكد أمهية دراسة سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه واختياره -
ووالد سبطي  ,وزوج حبيبته ابنته فاطمه رضي هللا عنها النيب صلى هللا عليه وسلم,

 مكانة عنده, ًا ابلنيب, وذاوكان رضي هللا عنه لصيق لى هللا عليه وسلم,رسول هللا ص
, ِإال أ ن ه  ال ن يب  زِل ِة ه اُرون  ِمن  ُموس ىامتدحه صلى هللا عليه وسلم فقال: " أ ن ت  ِمينِ  مب ن  

 (2404ه ,ح1374)مسلم,ب  ع ِدي".

 

 األمهية التطبيقية:

 -سرة وحتديدًا األ -وية والعاملني فيهااملؤسسات الرتبأتمل الباحثة أن تدعم الدراسة  -
 ن جهدهمو ابجلوانب الرتبوية التطبيقية املستنبطة من سريته رضي هللا عنه, فيكرس املرب

ِلم الطريق يف تربية  يءضي لتكون قدوة و نرباساً  ؛ت العظيمةلدراسة تلك الشخصيا
سالمية مل يكن ِلا مثيل,فيأخذون إري خوف, وتبص ر الناشئة ببطوالت األجيال من غ

غتنام او  ذهاَّنم,أ ذيب نفوسهم وإعالء مهتهم وإانرةمنها العرب والدروس, وتعمل على هت
وابلتايل  ,توجيههم التوجيه السليمو  ,مجيع األحداث واألوقات واملواقف لرتبيتهم عليها

 ذن هللا.سلوكهم وشخصياهتم, فيعود لألمة جمدها إب يفجيابياً إيكون ِلا أثراً 
اجملال أمام مزيدًا من أتمل الباحثة أن تفتح التوصيات واملقرتحات اليت قدمتها الدراسة  -

والعشرة  ,سري اخللفاء الراشدينجوانب مل تطرق يف الباحثني يف ميدان الرتبية لدراسة 
 املبشرين ابجلنة رضي هللا عنهم, فسريهم زاخرة ابلكثري من اجلوانب الرتبوية.
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 حدود الدراسة: 1-6
يقتصر موضوع الدراسة على دراسة املضامني الرتبوية يف سرية علي بن ايب طالب      

  .وأساليب تربوية, وتطبيقاهتا يف األسرة ,تربوية وقيم ,تربويةرضي هللا عنه من مبادئ 
 

 مصطلحات الدراسة: 1-7

 مضامني:

( من البيت ماال يتم معناه إال م نُ و)املض  م نته بيتاً, ( من الشعر ما ض  م نُ "لغة :تعين ) املض   
 ( من  ابلذي يليه, وفهمت ما تضم نه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان يف ضمنه, وأنفذته) ضِ 

 (.161م,ص1986ما يف أصالب الفحول".) الرازي, (نيُ امِ مض  الِ )كتايب أي يف طي ه, و

من الغيث النبات أخرجه م ن الكتاب كذا حواه ودل على طيه, وتضمضامني وتض   "واجلمعُ  
 (.138م,ص1997وأزكاه, ويف ضمن كالمه أي يف مطاويه وداللته".)الفيومي,

 الرتبوية: 

ه ت  )ر  و ,اد  ( زاد واببه ع  اب  لغة:")ر   هُ ر  بيًة( و)ت   رِ اب  الزرع و وهذا لكل ما ينمي كالولد  ,( أي غذاهاب 
 (.98م,ص1986وحنوه". ) الرازي,

من ابب التعب, وراب يربو من ابب عال  ىب  ر  الصغري ي    يب  يربو إذا زاد, ور   يءراب الش "وتعين ايضاً  
 (.83م,ص1987قال ربيته فرتىب".)الفيومي,فيُ  ,ويتعدى ابلتضعيف ,إذا نشأ

 املضامني الرتبوية:

: "هي مجلة املفاهيم واألساليب واخلربات العملية اليت من شأَّنا أن تكون مقومات اصطالحاً 
 (.165م,ص1995اإلنسان".)املرزوقي,ة الرتبوية املقصود هبا بناء شخصية أساسية للعملي
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 جرائي: التعريف اإل

هو ما ميكن استنباطه من سرية اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه من مبادئ وقيم 
تربوية يف  ومن مث توظيفها يف تطبيقات ,وقواعد يف العمل الرتبوي اً سسُ حبيث تكون أُ  ,وأساليب

 جمال األسرة.

 :التطبيقات

ُطاب  ق ُة: املوافق ُة. والت ط ابُق: االت فاُق. وطاب  ق ُت بني الشيئني, إذا جعلتهم 
و  لغة:"وامل ا على ح ذ 

 (.1512ه ,ص1407)اجلوهري,واحد , وألزقتهما".

له من مجيع جوانبه   وجاء يف لسان العرب:" أصل طبق الشيء على مقدار الشيء مطابقاً 
".)ابن متخالفنيكالغطاء له, ومنه يقال أطبقوا على األمر إذا اجتمعوا عليه متوافقني غري 

 (.562ه ,ص1410منظور,

جرائي للتطبيقات الرتبوية: هو حتويل املعرفة إىل سلوك, أي التوظيف العملي لتفعيل التعريف اإل
 عند علي رضي هللا عنه يف واقع األسرة.ما توصلت إليه الدراسة من أساليب وقيم ومبادئ 

 :املبادئ

 فعلته: الشيء وبدأت به, ابتدأت: بدءاً  ابلشيء بدأت[ بدأ" ] من مأخوذ: اللغة يف املبدأ
ءاً, ع و داً  ذلك فعل: وتقول. مبعىنً  وأبدأهم, اخللق هللا وبدأ. ابتداءً   ويف وبدئه, عوده ويف وب د 
أته عودته  (.53ص,ه 1407, اجلوهري".)السيادة يف األول السيد: والبدء, وب د 

 اإلسالمية الكلية الرتبوية القواعد من جمموعة هي: "يف االصطالح اإلسالمية الرتبية ومبادئ
 ".ومستلزماهتا مقتضياهتا حسب فرعية إسالمية تربوية وتوجيهات أفكار مباشرة منها تنبثق اليت

 (.177ص,ه  1432,ايجلن)
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 القيم:

 وأهل. السلعة قومت: يُقال. الشيء مقام يقوم ألنه الواو وأصله الِقي ِم, واحدة" :لغة القيمة
 ق ومي , فهو الشيء وقومت.. االعتدال: واالستقامة. مبعىن ومها السلعة, استقمت: يقولون مكة
 (.2017ص,ه 1407,اجلوهري". )ُمست قيم   أي

 واألفعال, األقوال, طبيعة يف ذاتيه صفاتوقيم الرتبية اإلسالمية يف االصطالح: " هي 
 .( 12ص,ه1409,العمرو)".والشرع والعقل, ابلفطرة, مستحسنة, واألشياء

 األساليب:

 فهو ممتد طريق وكل, أسلوب: النخيل من للسطر ويُقال أسلوب, مجع:" اللغة يف األساليب
 أخذ ويقال, الفن: ابلضم واألسلوب, واملذهب, والوجه, الطريق واألسلوب: قال, أسلوب

 (.437ص,ه 1410,منظور ابن".)فيه أفانني أي القول أساليب يف فالن

 املعارف أو املعلومات, لنقل احملدد اإلجراء هيوأساليب الرتبية اإلسالمية يف االصطالح:
, وسيلة هو واإلجراء, فيه مرغوب تربوي هدف حتقيق هبدف والقيم؛ االجتاهات أو واملهارات,

 (.130ص,ه 1408,العينني أبو.)عاماً  تربوايً  أو تدريسياً, أسلوابً  تكون قد

 

 منهج الدراسة: 1-8
املنهج االستنباطي, ملناسبتهما ملوضوع و  ,املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الواثئقي

 الدراسة.

واملنهج الواثئقي يعرف أبنه: "اجلمع املتأين والدقيق للسجالت والواثئق ذات العالقة مبوضوع 
البحث, ومن مث التحليل الشامل حملتوايهتا هبدف استنتاج ما يتصل مبشكلة البحث من مشكلة 

 (.192ه ,ص1431أدلة وبراهني تربهن على إجابة أسئلة البحث " )العساف,
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واملنهج االستنباطي يعرف أبنه: "الطريقة اليت يقوم هبا الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي 
, ج مبادئ تربوية مدعمه ابألدلة الواضحة")فودة وعبدهللاعند دراسة النصوص, هبدف استخرا 

 (.42ه ,ص1412

استخدمت الباحثة املنهج الواثئقي جلمع ما يتعلق بسرية علي بن أيب طالب وشخصيته وحياته 
 خاصة رواايت تتبع اليتمثل كتب السرية والرتاجم وكتب احلديث, من مصادرها املختلفة,

ما يتعلق بسرية اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا وتدوين ستخراج وقراءة متأنية ِلا, ال ,بعلي
واستنباط املضامني الرتبوية منها, مث قامت بتصنيف ما استنبطته من مضامني تربوية إىل  ,عنه
 صحة من للتأكد ي ةالس نِ  الدرر موقع إىل والرجوعأقسام: املبادئ ,والقيم ,واألساليب,  ةثالث

 هذه املضامني الرتبوية يف تطبيقات تربوية يف األسرة. توظيفمث  ,احلديث
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 الدراسات السابقة:  1-9
تناولت الباحثة عدة دراسات تفيد يف موضوع الدراسة احلالية, ومت استعراضها مرتبة من      

تسع دراسات, مبينه لكل دراسة العنوان, واِلدف,  األقدم إىل األحدث, وقد بلغ عددها
 والنتائج وهي كاآليت:واملنهج, 

 , وعنواهنا:1420دراسة الربكايت,  الدراسة األوىل:

)بعض اآلراء املستنبطة من خطب وأقوال اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب رضي هللا 
 عنه(.

هدفت  هذه الدراسة إىل التعرف على األفكار والتوجيهات الرتبوية املميزة لشخصية      
من حجج العلم  ةوحج ,, ألنه علم من أعالم اإلسالمالصحايب اجلليل علي بن أيب طالب

والتعليم, وحتديد املوضوعات اليت تطرق ِلا الصحايب اجلليل علي بن أيب طالب يف خطبه 
على املفاهيم الرتبوية املستنبطة منها, هبدف اإلسهام يف جتديد األفكار  فو ومأثوراته, والوق

الرتبوية املتداولة يف األوساط الرتبوية, وتنقيتها مما حلق هبا من نقص وتشويه, وإيضاح آرائنا 
حني أَّنا الرتبوية احلديثة, اليت يعتقد بعض أبناء األمة اإلسالمية أَّنا من نتاج الفكر الغريب, يف 

 مية قلباً وقالباً.إسال

 :واستخدمت الدراسة املنهج التارخيي واملنهج االستنباطي, وأبرز النتائج اليت أشارت إليها 

كان اخلليفة قدوة حسنه من خالل اتصافه وممارسته للجانب اخللقي واالجتماعي  .1
 والرتبوي.

 ثقافه عالية ومنزله يف قلوب املسلمني. اكان اخلليفة ذ .2
 خطيباً مفوهاً, وصاحب بالغة مؤثرة يف القارئ والسامع خلطبه.كان اخلليفة  .3
ا يف حياة الفرد واألمه, مالعقدي والروحي, ألمهيته نياجلانبعلى ركز اخلليفة اهتمامه  .4

والرتبية  ,واهتم ابلرتبية ابلرقائق ة,لغًا إىل االعتصام ابلكتاب والسنووجه اهتمامًا اب
 ابلعبادات.

 من األساليب الرتبوية يف مقامات خمتلفة.استخدم اخلليفة الكثري  .5
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 اهتم اخلليفة ابلرتبية االجتماعية, والرتبية األسرية, وحتقيق األمن االجتماعي. .6

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

أيب طالب رضي هللا  اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف البحث يف سرية علي بن     
وهو  ,إىل أسلوب من أساليب الرتبية اإلسالمية يضًا تعرضت الدراسة السابقةوأعنه وأقواله, 

أسلوب الرتغيب والرتهيب يف اخلطابة, وتتعرض إليه الدراسة احلالية, واختلفت الدراسة السابقة 
مث اخلطابة عند اخلليفة علي بن  عن الدراسة احلالية يف تركيزها على اخلطابة ومكانتها, وتطورها,

يب طالب, أما الدراسة احلالية فرتكز على اجلوانب الرتبوية يف سرية علي بن أيب طالب من أ
أو مواقف تتصل حبياته رضي هللا عنه, واستنباط املبادئ واألساليب والقيم  ,أو أعمال ,أقوال

تطبيقات الرتبوية يف األسرة املستنبطة الرتبوية منها, كما أن الدراسة احلالية ألقت الضوء على ال
 من سرية علي رضي هللا عنه.

الية منها يف واستفادت الدراسة احل ,تضمنت دراسة الربكايت العديد من املعاين الرتبوية 
يضاً من ترتيبه لإلطار النظري حتديداً يف الفصل الثاين يف املبحث األول أواستفادت  التوصيات,

واستفادت كذلك من الفصل الرابع حتديداً  فة علي رضي هللا عنه,الذي تناول سرية اخللي
 باع. ت  ء واالاملبحث األول الذي تناول فيه الباحث الرتبية ابالقتدا

 هـ, وعنواهنا:1427دراسة الرزقي,  الدراسة الثانية:

 )الفكر الرتبوي عند الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه(.

هتدف الدراسة إىل استنباط األفكار الرتبوية عند هذا الصحايب اجلليل, ومن مث توضيح       
 كيفية االستفادة منها يف إصالح األسرة واملدرسة.

 من املنهج االستنباطي, واملنهج التارخيي. واستخدمت الدراسة كالً 

 وأبرز النتائج اليت اشارت إليها الدراسة:

الصحايب حذيفة نتيجة لغناه ابلعديد من اآلراء واملضامني متيز الفكر الرتبوي عند  -1
 الرتبوية اليت تصلح مادة ملناهج الرتبية اإلسالمية.
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 اتصافه بصفات عظيمه اندرة الوجود متثل منوذجاً حياً لالقتداء به. -2
متيزه ابلشجاعة والصراحة يف احلق مع نفسه ومع اآلخرين, كما متيز ابلذكاء والفطنة  -3

 م أبصعب املهمات كما يف غزوة األحزاب.أهلته للقيا
متيزه حبمل سر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املنافقني الذي ال يعلمه غريه, وعلمه  -4

 يضاً علمه أبنواع القلوب.أعنها, و ابلفنت والسؤال 

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

لدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية من الصحابة رضي هللا اتفقت هذه ا     
عنهم, واستخراج املضامني الرتبوية منها, كما اتفقت يف جزء من املنهج املستخدم, 

فالدراسة احلالية تناولت  ,فكالمها استخدم املنهج االستنباطي, واختلفت يف املصدر
لصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان, ولت ااخلليفة علي بن أيب طالب, بينما السابقة تنا

األفكار الرتبوية عند الصحايب حذيفة بن اليمان, بينما  يضاً أالدراسة السابقة وتناولت 
من املبادئ والقيم واألساليب عند اخلليفة علي بن أيب طالب رضي  احلالية تناولت كالً 

املضامني الرتبوية, لكن الدراسة ن على التطبيق الرتبوي ِلذه اواتفقت الدراست هللا عنه,
تضمنت و  اسة احلالية فاقتصرت على األسرة,السابقة مشلت األسرة واملدرسة, أما الدر 

الدراسة العديد من املعاين الرتبوية, واستفادت الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف 
 اإلطار النظري من حيث ترتيبه للمبحث األول والثاين.

 هـ, وعنواهنا:1428دراسة السبيعي, الثالثة:الدراسة 

 )جماالت وأساليب الرتبية املستنبطة من حياة أيب بكر الصديق وتطبيقاهتا الرتبوية(.

هدفت الدراسة إىل استنتاج جماالت وأساليب الرتبية املستنبطة من حياة أيب بكر الصديق      
واألخالقي, مث توضيح كيفية االستفادة  رضي هللا عنه يف اجملال اإلمياين والعقلي واالجتماعي

 منها يف األسرة واملدرسة.

 من املنهج االستنباطي, واملنهج الوصفي. واستخدمت الدراسة كالً 

 وأبرز النتائج اليت اشارت إليها الدراسة:
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متيزت شخصية الصديق رضي هللا عنه ابلشمولية يف مجيع جماالت احلياة, فكان عاملاً  -1
 عابداً مفكراً, ومع هذا كله كانت شخصيته مثاالً للشخصية املتوازنة.اتجراً جماهداً 

بكر الصديق رضي هللا عنه, وكان  ية الرتبية اإلميانية يف حياة أيبأوضحت الدراسة أمه -2
ِلا األثر الواضح يف فضله, ومكانته العلمية واالجتماعية, مما أبرز جانب القدوة احلسنة 

 يف حياته.
سمى هذه املرحلة المية يف عهد أيب بكر ابتصاِلا ابلعهد النبوي, وتُ سمتيزت الرتبية اإل -3

اللبنة األوىل لبناء الفكر  دعألَّنا تُ  ؛مرحلة البناء والتأسيس, وهي من أصعب املراحل
 الرتبوي اإلسالمي. 

وأثره يف تكوين الشخصية املسلمة  ,اهتمام الصديق ابلعقل وإعماله دراسةال تأظهر  -4
 ها.اليت متيزها عن غري 

ألمهيتها يف حتقيق روابط األخوة  ؛ضي هللا عنه ابلرتبية االجتماعيةاهتمام الصديق ر  -5
اإلميانية, وتوثيق روابط وحدة األمة اإلسالمية, إبرساء مبادئ العدل وحتقيق مبدأ 

 املساواة بني الناس.
من حياة إمكانية استفادة األسرة واملدرسة من التطبيق العملي ملظاهر الرتبية املستنبطة  -6

اخلليفة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه, عن طريق التطبيقات الرتبوية اليت حتققها 
 وسائل الرتبية املناسبة.

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة خليفة من اخللفاء الراشدين رضي هللا      
عنهم, ودراسة أساليبهم الرتبوية, واتفقت يف استخدام املنهج االستنباطي, واختلفت يف املصدر 

كر ب ابقة تناولت اخلليفة أابفالدراسة احلالية تناولت اخلليفة علي بن أيب طالب, بينما الس
جماالت الرتبية عند اخلليفة أيب بكر الصديق رضي هللا يضًا أالدراسة السابقة  وتناولتالصديق, 

واتفقت  عند اخلليفة علي بن أيب طالب,واألساليب تناولت املبادئ والقيم فاحلالية أما عنه, 
األسرة  ن على التطبيق الرتبوي ِلذه املضامني الرتبوية, لكن الدراسة السابقة مشلتاالدراست

تضمنت الدراسة العديد من املعاين و واملدرسة, أما الدراسة احلالية فاقتصرت على األسرة, 
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يف تقسيمه  الرتبوية, واستفادت الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف اإلطار النظري حتديداً 
 .هة أيب بكر الصديق رضي هللا عنللمبحث الثاين, الذي تناولت فيه الدراسة سري 

 هـ, وعنواهنا:1430دراسة هتاين مياين, راسة الرابعة:الد

 )مضامني تربوية مستنبطة من سرية أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها(.

هدفت الدراسة إىل إبراز ما تضمنته سرية خدجيه رضي هللا عنها من مواقف وسلوكيات جيب 
من سريهتا, وبيان دور كل من األسرة واملدرسة قتدي هبا, وإبراز املضامني الرتبوية املستنبطة يُ أن 

 املستنبطة من سريهتا رضي هللا عنها. الرتبوية يف تطبيق هذه املضامني

 من املنهج التارخيي, واملنهج االستنباطي. واستخدمت الدراسة كالً 

 وأبرز النتائج اليت اشارت إليها الدراسة:

 عل له القبول واحلب عند الناس.أمهية حسن اخللق يف التعامل مع اآلخرين, حيث جي -1
أمهية املستشار وأثره يف استقرار األسرة, وذلك عندما حصل األمر غري املألوف يف أسرة  -2

 مث قامت السيدة خدجية ابستشارة ابن عمها. ,النيب صلى هللا عليه وسلم
يظهر ذلك من صرب السيدة خدجيه رضي هللا عنها والرسول و أمهية الصرب يف األسرة,  -3

هللا عليه وسلم يف حياهتم الزوجية من بدايتها وحّت وفاة السيدة خدجيه رضي هللا صلى 
 عنها.

إقرار اإلسالم لكثري من األخالق واملبادئ اليت كانت تتصف هبا السيدة خدجيه أم  -4
 املؤمنني رضي هللا عنها.

وميثل ذلك يف اختيار السيدة  ,حتكيم العقل على العاطفة وتغليب اآلجل على العاجل -5
 الراحة. قخدجيه رضي هللا عنها طريق الدعوة ونشر اإلسالم على طري

سرة ودورها الفعال الذي يزداد يوماً بعد يوم, وأمهية هذا الواجب الذي عظم واجب األ -6
 تضطلع به يف تربية األوالد.

ثالية يف التعامل مع أثر القدوة احلسنة يف التأثري على الناشئة, والوصول هبم إىل امل -7
 اآلخرين.
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 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية من أسرة النيب حممد صلى هللا عليه 
فكالمها استخدم  ,دموسلم, واستخراج املضامني الرتبوية منها, كما اتفقت يف املنهج املستخ

ا أسلوب الرتبية ومه ,الدراسة السابقة ااملنهج االستنباطي, كما أن هناك أسلوبني تطرقت ِلم
وتتعرض ِلما الدراسة احلالية, واختلفت الدراسة  ,وأسلوب الرتغيب والرتهيب ة,ابملوعظة احلسن

بينما  ,رضي هللا عنه حيث تتبعت الدراسة سرية علي ,احلالية عن الدراسة السابقة يف مصدرها
يضًا يف تناوِلا أرضي هللا عنها, واختلفت  ةبقة تتبعت سرية أم املؤمنني خدجيالدراسة السا

بينما الدراسة  ,فالدراسة احلالية اقتصرت على التطبيقات الرتبوية ابألسرة ,للتطبيقات الرتبوية
الدراسة العديد من املعاين  تضمنتو  السابقة تناولت التطبيقات الرتبوية يف األسرة واملدرسة,

حيث  ,الرتبوية,  واستفادت الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف حتديد موضوع الدراسة
 بوية تعاين منها األسرة املسلمة.تر  مشكلةذكرت أن غياب القدوة الصاحلة 

 هـ, وعنواهنا:1433دراسة الزايدي, الدراسة اخلامسة:

 من قصة قارون مع قومه وتطبيقاهتا يف األسرة املسلمة(.)املضامني الرتبوية املستنبطة 

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف بقصة قارون مع قومه كما وردت يف القرآن الكرمي,      
والتعرف على أبرز املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة قارون يف اجلانب العقدي, واجلانب 

وتوضيح بعض التطبيقات الرتبوية للمضامني االجتماعي, واألخالقي, والدعوي, واملايل, 
 الرتبوية اليت اشتملت عليها قصة قارون مع قومه يف األسرة املسلمة.

 واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االستنباطي.

 وأبرز النتائج اليت أشارت إليها الدراسة:

اجلوانب العقدية أن قصة قارون من القصص القرآين الكرمي احلافلة ابملضامني الرتبوية يف  -1
واألخالقية واالجتماعية والدعوية واملالية, فقد انقشت القصة هذه اجلوانب لتكون 

 على مر العصور. تربوايً  الدراسة نرباساً 
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على املنهج يف استقامة الناس  أن قصة قارون مع قومه جعلت اجلانب العقدي أساساً  -2
 اِلم يف الدنيا.َّنم حماسبون يف اآلخرة على أعمإالرابين الصحيح, حيث 

وميزان واضح لتعامل الناس فيما  ,نسانيةاألخالقي ركن ركني يف احلياة اإلأن اجلانب  -3
 بينهم, فإذا اختل هذا الركن انتشر السيء من األخالق, وكثر الفساد بني الناس.

وتربيته احلكيمة يف كل جمتمع  ,أمهية دور العلماء الصاحلني امللتزمني ابملنهج اإلسالمي -4
كل زمن, فهم سبب حيمي هللا تعاىل به الناس من الزيغ والفساد والفنت, وجعل ويف  

 هدفهم دعوة الناس إىل اخلري وإخراجهم من الظلمات إىل النور.
نه يسد الفجوة املعيشية عند الفقراء, إتكافل االجتماعي بني الناس, حيث أمهية ال -5

 وينشر احملبة والوائم بني الناس.
وذلك  ,لرتبوية املستنبطة من قصة قارون يفيد األسرة املسلمةإن تطبيق املضامني ا -6

القرتاح الباحث أساليب وطرق تربوية قد تؤدي إىل جناح اآلابء واألمهات يف العملية 
 الرتبوية, وتقومي السلوك لدى األبناء.

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية معينة, واستخراج املضامني      
إىل يضًا أتعرضت الدراسة السابقة و يف استخدام املنهج االستنباطي,  الرتبوية منها, كما اتفقت

بعض القيم اليت تتعرض ِلا الدراسة احلالية كالتواضع, واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة 
بينما  ,حيث تتبع الدراسة السابقة قصة قارون مع قومه يف القرآن الكرمي ,السابقة يف املصدر

واتفقت الدراستان على التطبيق  ,احلالية تتبع سرية اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
تضمنت الدراسة العديد من املعاين الرتبوية, واستفادت و الرتبوي ِلذه املضامني يف األسرة, 

وحتديدًا يف الرجوع إىل نفس املراجع اليت  ,يف املصطلحات راسة احلالية من الدراسة السابقةالد
 عرفت التطبيقات الرتبوية.
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 هـ, وعنواهنا:1433دراسة األمسري, الدراسة السادسة:

 )املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة أيوب عليه السالم وتطبيقاهتا(.

هدفت الدراسة إىل معرفة القصة القرآنية ومميزاهتا الرتبوية, واستنباط املضامني العقدية      
 والتعبدية واالجتماعية من قصة أيوب عليه السالم, وبيان تطبيقاهتا الرتبوية يف األسرة واملدرسة.

ليت أشارت واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج االستنباطي التحليلي, وأبرز النتائج ا
 إليها الدراسة:

هي غايته من هداية الناس, وعبوديتهم  االقصة القرآنية جزء من القرآن الكرمي, فغايته -1
 لل رب العاملني.

اشتملت قصة أيوب على مضامني عظيمة وفوائد تربوية, يف اجلانب العقدي, واجلانب  -2
 واجلانب االجتماعي. ,التعبدي

ربوية عظيمة يف كتاب هللا عز وجل, فهي تركز على قصة أيوب عليه السالم ِلا أمهية ت -3
حقيقة اإلميان ابلقضاء والقدر, والتوكل على هللا عز وجل, وما يرتتب على تلك 

ذلك يف الدنيا  علىوجل والتعلق به, واألجر املرتتب احلقيقة من حتقيق العبودية لل عز 
 واآلخرة.

من العوامل الضرورية للتخلص من  والتوكل على هللا تعاىل ,اإلميان ابلقضاء والقدر -4
 والسعي إلجياد حلول انفعة ِلا. ,املشكالت يف اجملتمع أو األفراد

عظم املعينات على بناء العادات واألخالق والسلوكيات الطيبة أإن القدوة احلسنة من  -5
 لدى املرتيب حّت إَّنا لتيسر معظم اجلهد يف كثري من احلاالت.

سرة يف رعاية األوالد, ملن أجِل األمور, اليت جيب أن إن التأكيد على أمهية دور األ -6
 للمحافظة على بناء األسرة الصاحلة يف اجملتمع. اجلميعتتضافر ِلا جهود 

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية معينة, واستخراج املضامني      
فكالمها استخدم املنهج االستنباطي,  ,الرتبوية منها, كما اتفقت يف جزء من املنهج املستخدم
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حيث تتبع الدراسة السابقة قصة  ,واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف املصدر
 ركزت الدراسة السابقةو يف القرآن الكرمي, بينما تتبع احلالية سرية علي رضي هللا عنه, أيوب 

على جمموعة من اجلوانب العقدية والتعبدية واالجتماعية, بينما احلالية تركز على القيم  يضاً أ
تعرضت الدراسة السابقة إىل أسلوب من أساليب الرتبية و واملبادئ واألساليب الرتبوية, 

وهو  ,وتتعرض له الدراسة احلالية ,مية يف املضامني االجتماعية يف الفصل اخلامساإلسال
ن على التطبيق الرتبوي ِلذه املضامني الرتبوية, لكن اب األسوة احلسنة, واتفقت الدراستأسلو 

اقتصرت على األسرة, وتضمنت فأما الدراسة احلالية  ,الدراسة السابقة مشلت األسرة واملدرسة
حتديدًا من  واستفادت الدراسة احلالية من الدراسة السابقةعديد من املعاين الرتبوية, الدراسة ال

 حيث تناول الباحث فيه األسرة  وأمهيتها.الفصل السادس من تقسيم املبحث األول 

 هـ, وعنواهنا:1433دراسة العيسى,الدراسة السابعة: 

 وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصر(. ,)املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة موسى عليه السالم

هدفت الدراسة إىل استنباط بعض املضامني الرتبوية واإلميانية والدعوية واالجتماعية      
والتعليمية من قصة موسى عليه السالم, مث ذكر بعض التطبيقات الرتبوية لتلك املضامني 

 املستنبطة.

واملنهج االستنباطي, وأبرز النتائج اليت أشارت إليها  ,واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
 الدراسة:

 ,الرتبية على العقيدة الصحيحة هي اخلط األول يف الرتبية اإلسالمية, والقاعدة األوىل -1
 واِلدف األمسى لرتبية األفراد واجلماعات.

وحتقيق الثبات القدوة احلسنة من أهم الوسائل ودعائم احملافظة على اِلوية لدى األفراد,  -2
 يف نفوسهم, وتنمية روح املسؤولية واإلبداع والطموح.

قرر حرية الشعوب وحقها يف التخلص من استعباد األقوايء, وكثرة ي الدين اإلسالمي -3
 اإلذالل واالستعباد يؤدي إىل احنراف الفطرة اإلنسانية.

 نبياء عليهم السالم.طرق الرتبية والتعليم اليت تنادي هبا الرتبية احلديثة استخدمها األ -4
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التنوع يف األساليب الدعوية كأسلوب الرتغيب والرتهيب, وأسلوب الدعوة إىل هللا  -5
وأسلوب إقامة احلجة, وأسلوب التذكري  ,ابحلكمة واملوعظة احلسنة, وأسلوب التحدي

بنعم هللا عز وجل ِلا أثر ابلغ يف الرقي ابلدعوة وتبليغها إىل مجيع شرائح اجملتمع على 
 الف طبقاهتم.اخت

الذي يدعو الناس إىل ترسيخ األخالق يف اجملتمع ال ينحصر يف كونه نبيًا عند هللا عز  -6
 وقد يقوم هبا أحدهم. ,وجل, بل هذه مسؤولية على أفراد اجملتمع

, وله العديد من األساليب منها: أسلوب يم فن وليس كل أحد يستطيع إتقانهالتعل -7
أسلوب القدوة احلسنة, أسلوب النصح والتوجيه, التلقني, أسلوب الشرح والتوضيح, 

 األسلوب القصصي, أسلوب احلوار, أسلوب تنمية التفكري وحل املشكالت.
حتصيل اِلدى  هية من تعليملطالب العلم صفات ينبغي أن يتصف هبا, كأن جيعل الغا -8

العلم,  واملنفعة, وأن يكون مستعيناً ابلل عز وجل , وأن يكون جمتهداً وصبوراً على طلب
 وعدم االشتغال ابلدنيا والركون املطلق إليها, وكذلك االهتمام بكتابة وتوثيق العلم.

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية معينة, واستخراج املضامني      
فكالمها استخدم املنهج االستنباطي,  ,منها, كما اتفقت يف جزء من املنهج املستخدمالرتبوية 

حيث تتبع الدراسة السابقة قصة  ,واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف املصدر
وتناولت موسى عليه السالم يف القرآن الكرمي, بينما تتبع احلالية سرية علي رضي هللا عنه, 

وتناولت الرتبوية العقدية, والدعوية, واخللقية, واالجتماعية, والعلمية, املضامني ابقة الدراسة الس
بوية يف الفصل الثاين يف املبحث الثالث جمموعة من األساليب الرت  يضاً أ الدراسة السابقة

هذه الدراسة, ويف اجلانب  منها اً ناولت جزءوت ,والقدوة ,والشرح ,مثل احلوار ,التعليمية
 ,والتواضع ,مثل الشجاعة ,ي للدراسة السابقة يف الفصل الثالث حوى العديد من القيماألخالق
ن على التطبيق الرتبوي ِلذه املضامني اِلا هذه الدراسة, واتفقت الدراستوتتناو  ,والكرم ,والعدل

الرتبوية, لكن الدراسة السابقة مشلت األسرة, واملدرسة, ووسائل اإلعالم, أما الدراسة احلالية 
 تضمنت الدراسة العديد من املعاين الرتبوية,  واستفادت الدراسةو فاقتصرت على األسرة, 

 .ديداً املبحث األولاحلالية منها يف ترتيبها للمضامني يف الفصل الثالث حت
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 هـ, وعنواهنا:1434دراسة األسود, الدراسة الثامنة:

 )املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة سليمان عليه السالم وملكة سبأ يف القرآن الكرمي(.

هدفت الدراسة إىل الكشف عن املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة سليمان عليه السالم      
واجلانب  ,ن الكرمي, يف اجلانب العقدي, والتعبدي, واجلانب األخالقيوملكة سبأ يف القرآ

 اإلداري والسياسي, واالستفادة من املضامني الرتبوية املستنبطة منها يف الواقع املعاصر.

 املنهج االستنباطي, وأبرز النتائج اليت أشارت إليها الدراسة: واستخدمت الدراسة

ملكة سبأ يف القرآن الكرمي على العديد من املضامني احتوت قصة سليمان عليه السالم و -1
 ,الرتبوية اليت متيزت بشموِلا شّت جوانب الشخصية, فقد احتوت على املضامني العقدية

 والسياسية. ,واإلدارية ,واألخالقية ,والتعبدية

ن ملكة سبأ يف القرآطة من قصة سليمان عليه السالم و أن تطبيق املضامني الرتبوية املستنب-2
الكرمي يف كل من األسرة واملدرسة قواًل وعماًل يؤدي إىل جناح اآلابء واألمهات واملعلمني يف 

 تقومي سلوك النشء.

 أن شكر النعمة داع  للمزيد منها, وكفرها داع  لزواِلا.-3

أن الصادق من يلتزم الصدق مع هللا سبحانه وتعاىل, ومن صدق إىل هللا تعاىل فراره صدق -4
 اىل قراره.مع هللا تع

 القائد الناجح هو من يتخذ من التأين والرتوي ديدانً له, والتبني و التثبت شعاراً.-5

 أن سائر ما شرع هللا عز  وجل مبين على الرمحة.-6

ألنه يؤلف بني  ؛ه وأمر به اإلسالم وأعال من شأنهأن الشورى مبدأ سياسي إسالمي أقر -7
 كومني.احملكام و احلقلوب 

 ,االعتقادأن اإلسالم يربط بني العقيدة والسلوك ربطًا حمكماً, حّت جعل العمل دلياًل على -8
 .                            واجلزاء املسؤولية ذلك على وبىن
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 أن األمانة سبب النتشار األمن واحلفظ من األعداء.-9

وال يصاحل يف  ,الئم, فال يداهنأن مراقبة هللا تنشئ فردًا صادقًا ال خيشى يف هللا لومة -10
 معصية هللا تعاىل, بعيداً عن النفاق.

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية معينة, واستخراج املضامني      
فكالمها استخدم املنهج االستنباطي,  ,من املنهج املستخدمالرتبوية منها, كما اتفقت يف جزء 

حيث تتبع الدراسة السابقة قصة  ,واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف املصدر
سليمان عليه السالم وملكة سبأ يف القرآن الكرمي, بينما تتبع احلالية سرية علي رضي هللا عنه, 

 ,واألخالقي ,والتعبدي ,ني الرتبوية يف اجلانب العقديالدراسة السابقة املضاموتناولت 
ساليب الرتبوية, واتفقت واأل ,والقيم ,والسياسي, بينما احلالية تناولت املبادئ ,واإلداري
األسرة  أيضاً الدراسة السابقة ومشلت ن على التطبيق الرتبوي ِلذه املضامني الرتبوية, االدراست

تضمنت الدراسة العديد من املعاين و اقتصرت على األسرة, أما الدراسة احلالية ف ,واملدرسة
الدراسة السابقة, حيث أوصت ابالهتمام أبمر  من توصيات , واستفادت الدراسة احلاليةالرتبوية

 القدوة, وإنشاء مركز أحباث يقدم دورات لدراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية.

 هـ, وعنواهنا:1435دراسة لبىن احملمود, الدراسة التاسعة:

 وتطبيقاهتا يف األسرة(.-رضي هللا عنها-)مضامني تربوية يف سرية أم سلمة

املضامني الرتبوية يف سرية أم سلمة يف اجلانب العقدي,  نهتدف الدراسة إىل الكشف ع     
 واجلانب األخالقي, واالجتماعي, وإبراز تطبيق هذه املضامني يف األسرة.

 املنهج االستنباطي, وأبرز النتائج اليت أشارت إليها الدراسة: واستخدمت الدراسة

للتحلي ابألخالق الفاضلة,  بات اإلميان, دافع قوي وسبب رئيسن قوة العقيدة وثأ -1
ومواجهة الصعاب واالبتالءات اليت تواجه املسلم, كما ظهر ذلك عند أم سلمة, فلوال 
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ملا حتل ت ابلصرب عند وفاة زوجها, وملا اتصفت ابلشجاعة إمياَّنا ابلل وبقضائه وبقدره 
 يف إقدامها على اِلجرة إىل املدينة من دون زوجها.

تزخر سرية أم سلمة ابملضامني الرتبوية املتعلقة ابجلانب األخالقي, حيث استخرجت  -2
وهي: احلكمة, وحسن التعامل, واحلياء, والتواضع,  ,الباحثة منها ستة مضامني

 والشجاعة, واالعرتاف ابلفضل.والصرب, 
تزخر سرية أم سلمة ابلعديد من املضامني الرتبوية املتعلقة ابجلانب االجتماعي, حيث  -3

وهي: صلة الرحم, والنصيحة, واإلحسان,  ,استخرجت الباحثة منها سبعة مضامني
 واختيار الزوج املناسب, والقيام حبق الزوج, وتربية األوالد تربية صاحلة, والتناصر.

عظم واجب األسرة ودورها يف تنشئة األوالد على العقيدة الصحيحة, واألخالق  -4
 الفاضلة, والقيم االجتماعية, ومعرفة احلقوق الواجبة عليهم, واحلقوق الواجبة ِلم.

ن أبرز األساليب املتبعة يف تطبيق األسرة للمضامني الرتبوية من سرية أم سلمة يف أ -5
جتماعي, وكان أبرزها الرتبية أبسلوب القدوة, اجلانب العقدي, واألخالقي, واال
 وأسلوب املوعظة, وأسلوب القصة.

 ومدى االستفادة منها: ,أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة شخصية معينة, واستخراج املضامني      
فكالمها استخدم املنهج االستنباطي,  ,يف جزء من املنهج املستخدم الرتبوية منها, كما اتفقت

أم  سريةحيث تتبع الدراسة السابقة  ,واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف املصدر
الدراسة السابقة املضامني الرتبوية وتناولت سلمة, بينما تتبع احلالية سرية علي رضي هللا عنه, 

 ,واجلانب األخالقي, واجلانب االجتماعي, بينما احلالية تناولت املبادئ يف اجلانب العقدي,
ن على التطبيق الرتبوي ِلذه املضامني الرتبوية يف ا, واتفقت الدراستواألساليب الرتبوية ,والقيم

ن الدراسات تضمنت الدراسة العديد من املعاين الرتبوية, واستفادت الدراسة احلالية مو األسرة, 
 .تلك الدراسةالسابقة ل
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, والدراسة احلالية حبثت أعالم الرتبية اإلسالميةشخصيات من حبثت الدراسات السابقة حول 
حول اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وهو من أعالم الرتبية اإلسالمية, تضمنت 

وجوانب  , وجماالت,وأفكار ,الدراسات السابقة العديد من املضامني الرتبوية, من آراء
لتلك  على تطبيقات تربوية توبعض األساليب الرتبوية, كما تضمن اجتماعية وتعبدية وخلقية,

املضامني يف األوساط الرتبوية املختلفة, بينما الدراسة احلالية ركزت على املبادئ الرتبوية, والقيم 
 طالب, وتطبيقاهتا يف الرتبوية, واألساليب الرتبوية املستنبطة من حياة أمري املؤمنني علي بن أيب

  األسرة.
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 متهيد:
لشخصية اخلليفة علي  ترمجةمباحث, مشل املبحث األول  ةتقسيمه إىل أربعهذا الفصل مت      

 , والرابع األساليبالرتبوية , والثالث القيمالرتبوية بن أيب طالب, ومشل املبحث الثاين املبادئ
 .الرتبوية

 :وكنيته امسه ونسبه 2-1-1
: شيبة واسم عبد املطلب ,عبداملطلببن  عبد مناف واسم أيب طالب ,علي بن أيب طالب     

واسم  ,بن قصيواسم عبد مناف املغرية  ,مناف بن عبد واسم هاشم عمرو ,احلمد بن هاشم
بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة قصي زيد 

 (.550ص,ه 1403,.)ابن حنبلبن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر

ه هو عم النيب صلى هللا عليه وسلم وكافله بعد جده عبد املطلب, وكان أبو طالب وأبو      
 .ى هللا عليه وسلمصل رسوللل درعاً حصيناً 

لقد كانت قريش كلها تنظر إىل أيب طالب نظرهتا إىل زعيم, الكل يهابه, وحيرتمه, وحيبه,      
 ال ملكانته يف قريش فحسب, بل ملا حيمله من نفس كرمية, وخصال عظيمة, وشخصية عادلة.

 (.231ص,ه 1429,)خالد

دت وهي أول هامشية ول ,وأم علي هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي
وماتت وشهدها النيب صلى هللا عليه  ,وهاجرت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ,هامشياً 

 (.555ص,,1,جه 1403,وسلم.)ابن حنبل

احلسن نسبة إىل ابنه األكرب حسن من ولد فاطمة بنت رسول  أبو  علي بن أيب طالبىنمن كُ و 
يف صحيحه تراب كما ذكر ذلك البخاري لى هللا عليه وسلم, ويكىن أبيب هللا ص

وإن كان ليفرح به إذا  ,بما كان لعلي اسم أحب إليه من أيب ترا"( : 6280ه ,ح1400)
يف  فلم جيد علياً  ,جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت فاطمة عليها السالم ,دعي به
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 ,فغاضبين فخرج فلم يقل عندي ,فقالت : كان بيين وبينه شيء ؟ال : أين ابن عمكفق ,البيت
اي رسول هللا هو يف  فجاء فقال : ؟ليه وسلم إلنسان : انظر أين هوفقال رسول هللا صلى هللا ع

قد سقط رداؤه عن شقه  , صلى هللا عليه وسلم وهو مضطجع, فجاء رسول هللااملسجد راقد
قم  ,قول : قم أاب تراب, فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسحه عنه وهو يفأصاب تراابً 

 . "أاب تراب 

 (.262ص,1ج,ولد قبل البعثة بعشر سنني.)ابن هشام, د.ت 

 أسرته: 2-1-2
وزينب الكربى  ولد له من فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: احلسن واحلسني     

بن قيس بن مسلمة حممد األكرب) حممد بنت جعفر بن  ة, وولد له من خولوأم كلثوم الكربى
(, وولد له من ليلى بنت مسعود بن خالد من بين متيم: عبيد هللا وأبو بكر, وولد له من ةيفناحل

: العباس األكرب, وعثمان, وجعفر األكرب, ةبن جعفر بن ربيع أم البنني بنت حزام بن خالد
ر وعون, وولد له من الصهباء: عم: حيىي ةلد له من أمساء بنت عميس اخلثعميوعبدهللا, وو 

وولد له من أم سعيد  الربيع : حممد األوسط , بنت العاص بن ةاألكرب ورقية, وولد له من أمام
مسعود الثقفي: أم احلسن, ورملة الكربى, وولد له من أمهات أوالد: حممد  بنت عروة بن

وفاطمة,  ,ثوم الصغرى, وزينب الصغرى, ورملة الصغرى, وأم كلوميمونة ,األصغر, وأم هانئ
ونفيسة, وولد له من حمياة بنت  ,, وأم جعفر, ومجانةوأمامة, وخدجية, وأم الكرام, وأم سلمة

 (.332ص,7ج ,ه 1408,امرئ القيس, ابنة هلكت وهي جارية.)ابن كثري

(: مل يصح لنا من ولد علي غري هؤالء, ومجيع ولد علي 20ص, 3ج,م1968قال ابن سعد)
 لصلبه أربعة عشر ذكراً, وتسع عشرة امرأة.بن أيب طالب 

الكثري من املواقف  وحياته معها ويف زواجه من فاطمة ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم     
فاطمة إىل طبت قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: خُ  ,من مهرها وزواجها اً , بدءالرتبوية

هل علمت أن فاطمة قد ُخطبت إىل رسول  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت موالة يل:
قلت: ال, قالت: فقد خطبت, فما مينعك أن أتيت رسول هللا صلى  ؟هللا صلى هللا عليه وسلم

إنك إن جئت رسول هللا  :هللا عليه وسلم فيزوجك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت
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لى رسول هللا صلى هللا هللا مازالت ترجيين حّت دخلت على هللا عليه وسلم زوجك. قال: فوص
ما استطعت أن أتكلم جاللة وهيبة,  هللافلما أن قعدت بني يديه أفحمت, فوعليه وسلم, 

فقال: لعلك جئت  ,ما جاء بك؟ ألك حاجة فسكت"فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
؟ فقلت: ال وهللا اي رسول , فقال: وهل عندك من شيء تستحلهاُتطب فاطمة؟ قلت: نعم

هم, افوالذي نفس علي بيده إَّنا حلطمية ما مثنها أربعة در  ,هللا, فقال: ما فعلت درع سلحتكها
فقلت: عندي, فقال: قد زوجتكها, فابعث إليها هبا فاستحلها هبا, فإَّنا كانت لصداق فاطمة 

 (.160,ص3ه , ج1408.)البيهقي,"بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ه وخلقه, من يرضى دين البنته حاجة علي, واختار  عليه وسلمصلى هللاه ئفعرف بفطنته وذكا
وبنت سيد األنبياء واخللق أمجعني, فها  ,وهي سيدة نساء العاملني بل ويسر عليه يف صداقها

هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزوج أعز  بناته إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه الذي مل 
, تلك الدرع اليت وهبها له يومًا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكن معه ما يقدمه كمهر إال

, وهو , يف اختيار الزوج وتيسري كل ما يرتبط أبمور الزواجه صلى هللا عليه وسلمهدي   فكان ذلك
, وبذلك يقرن الرسول صلى (330حه,1408")األلباين,أيسره النكاحخري "الذي أخرب أن 

 بني القول والفعل. و بني التوجيه والتنفيذ, و هللا عليه وسلم بني النظرية والتطبيق, 

وقد ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته املثل األعلى يف ذلك, حّت يرسخ يف          
 ر.اجملتمع النظرة الصادقة حلقائق األمور, وتشيع بني الناس روح السهولة واليس

دثنا محاد أنبأان عطاء بن ح"( قال: 838حه ,1419ذكره ابن حنبل يف مسنده)أما جهازها فقد      
وسادة ملا زوجه فاطمة بعث معه خبميلة و السائب, عن أبيه عن علي, أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لقد سنوت حّت لقد من أدم حشوها ليف, ورحيني وسقاء وجرتني, فقال علي لفاطمة ذات يوم: وهللا 
فقالت: وأان وهللا قد طحنت حّت  ,فاستخدميه اشتكيت صدري, قال: وقد جاء هللا أابك بسيب, فاذهيب

جملت يداي, فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ قالت جئت ألسلم عليك, 
تيناه مجيعاً, فقال علي: اي فأ واستحيت أن تسأله ورجعت, فقال ما فعلت؟ قالت استحييت أن أسأله

وهللا لقد سنوت حّت اشتكيت صدري, وقالت فاطمة: لقد طحنت حّت جم ل ت يداي, وقد  رسول هللا,
جاءك هللا بسيب وسعة فأخدمناه, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وهللا ال أعطيكما وأدع أهل 

مها النيب صلى يعهم وأنفق عليهم أمثاَّنم, فرجعا, فأاتالصفة ت طو  بطوَّنم, ال أجد ما أنفق عليهم, ولكنين أب
هللا عليه وسلم وقد دخال يف قطيفتهما, إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما, وإذا غطي ا أقدامهما 
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فقال:   خربكما خبري مما سألتماين؟ قاال: بلى,: أال ألتكشفت رؤُوسهما, فثارا, فقال مكانكما, مث قا
, وحتمدان عشراً, وتكربان عشراً, وإذا : تسبحان يف دبر كل صالة عشراً لفقامنيهن جربيل, كلمات عل  

ا أربعًا وثالثني, قال: فو أُويتما إىل فراشكما فسبحا ثالاًث وثالثني, وامحدا ثالاًث وثالثني, هللا ما تركتهن وكرب 
ة صف ني؟ فقال قاتلكم هللا منذ عل منيهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, قال: فقال له ابن الكوا ء: وال ليل

 ."ني, نعم وال ليلة صف  العراق اي أهل

زهد بل كانت حياهتم حياة  ,مل تكن حياة الزوجني علي وفاطمة حياة راحة ورفاهية     
, لكن احلب وتقشف وصرب وجهد, ومها أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ة ووعثاء العيش, فكانت له وكان ِلا خري عون على واالحرتام والتقدير كان يُذهب متاعب احليا
 والدنيا.أمور الدين 

فضرب الرسول قدوة إن هذه احلادثة تبني ترتيب الرسول صلى هللا عليه وسلم لألولوايت,      
فجعل  ,ابنته وعليأحب الناس إليه حاجة أهل الصفة على حاجة  ة للمسلمني يف تقدميلي  عم

فاملصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة, وهو بذلك حل بنجاح  املسلمني أسرة واحدة,
بد أن جنعل النهوض ابلفقراء, وتوفري ضروراهتم  أزمة اقتصادية مرت هبا الدولة اإلسالمية, فال

 ولوايت, والرتغيب مبا أعده هللا للمحسنني, والتذكري حبقيقة هذه الدنيا. األوتعاهد رعايتهم من 

فرياجع ابنته وزوجها  ,بوي عند سيد البشرية عليه أفضل الصالة والسالمويتجلى احلن ان األ
والدية يسودها جو احلب والرمحة يسدي ِلما رضي هللا عنهم بشأن طلبهما, ويف جلسة 

 نصيحة نبوية, أغناهم هللا سبحانه بقوته وفضله عن حاجتهم للخادم.

ى اخلاصة, وأن يكون جبو مفعم مسلم أن يقدم املصلحة العامة عل بد ألي مرب    فال    
 األبناء هبذه النصيحة والعمل ريوتذك, الوقت املناسبيف ويقدم ِلم البدائل والنصح  ,ابحلنان

كالعلم, مع بذل ضرورية  , يتجه ألبواب أخرى يضًا عندما يغلق على املؤمن ابب رزقوأ هبا,
 اجلهد يف مجيع اجملاالت.

فإذا به  ,ولقد أتثر علي هبذه الرتبية النبوية, ومير الزمن ابلفّت علي فيصبح خليفة للمسلمني     
يرتفع عن الدنيا وزخرفها وبيده كنوز األرض وخرياهتا, فذكر هللا ميأل قلبه و الرتبية  يتأثر بتلكمن 
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يرتكها حّت يف ويغمر وجوده, ولقد حافظ على وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له, فلم 
 (.81-80ه ,ص ص 1434ليلة صفني.)الصاليب,

 

 إسالمه: 2-1-3
, أن ن نعمة هللا على علي بن أيب طالب, ومما صنع هللا له, وأراده به من اخلريكان م     
: فقال رسول هللا صلى هللا عليه أصابتهم أزمة شديدة, وكان أبو طالب ذا عيال كثري قريشاً 

, وقد طالب كثري العيال اي عباس : إن أخاك أاب ,وكان من أيسر بين هاشم ,وسلم للعباس عمه
, آخذ من بنيه أصاب الناس ما ترى من هذه األزمة, فانطلق بنا إليه, فلنخفف عنه من عياله

, فقاال . فانطلقا حّت أتيا أاب طالبفقال العباس: نعم ,فنكلهما عنه ,وأتخذ أنت رجالً  ,رجالً 
أبو   ِلما ما هم فيه؛ فقال خنفف عنك من عيالك حّت ينكشف عن الناس إان نريد أن   :له

فأخذ   .وطالباً  : عقيالً قال ابن هشام: ويقال -ما شئتما  فاصنعا : إذا تركتما يل عقيالً طالب
؛ فلم يزل علي فضمه إليه وأخذ العباس جعفراً  ,فضمه إليه ,رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علياً 

 ,عنه فاتبعه علي رضي هللا  ,ى هللا عليه وسلم حّت بعثه هللا تبارك وتعاىل نبياً مع رسول هللا صل
 ,1د.ت,ج.)ابن هشام,ومل يزل جعفر عند العباس حّت أسلم واستغىن عنه ,وآمن به وصدقه

 (.246ص

فانعكس ذلك  ,الذي أدبه هللا, ورابه الذي كان خلقه القرآن صلى هللا عليه وسلمأدبه ف     
سراره يف مرحلة أوتعرف إىل د نشأ يف بيت اإلسالم, علي بن أيب طالب, فق على شخصية

 (.30ه ,ص1434, وقبل أن تتخطى الدعوة حدود البيت.)الصاليب,مبكرة من حياته

الذي هو أمانة عند  ,للطفلاإلسالمية رتبية الاألسرة ودورها يف  أمهية تتضحومن هنا      
ائها, وحتديد مسارها يف بنأأتثريًا عميقًا يف تكوين شخصيات فمحيط األسرة يؤثر  والديه,

 املستقبل.

وقال احلسن بن زيد , قال عروة: أسلم علي وهو ابن مثان ,اختلفت الرواايت يف إسالمه وقد
وثبت , وقال املغرية: أسلم وله أربع عشرة سنة رواه جرير عنه, بن احلسن: أسلم وهو ابن تسع
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وعن حممد القرظي, قال: أول من أسلم خدجية, , من أسلم عليعن ابن عباس, قال: أول 
وأول رجلني أسلما أبو بكر وعلي, وإن أاب بكر أول من أظهر اإلسالم, وكان علي يكتم 

من أبيه, حّت لقيه أبو طالب, فقال: أسلمت؟ قال: نعم, قال: وازر ابن عمك  اإلسالم فرقاً 
 .(227ه ,ص1405)الذهيب,وأسلم علي قبل أيب بكر. ,وانصره

(أن أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر, ومن 28,ص3ه ,ج1408وذكر ابن كثري)    
 الصبيان علي, ومن النساء خدجية رضي هللا عنها, وهي أول من آمن على اإلطالق.

أن عليًا بن أيب طالب جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بعد إسالم  يويف قصة إسالمه ُرو 
خدجية رضي هللا عنها, فوجدمها يصليان, فقال علي: ما هذا اي حممد؟ فقال النيب صلى هللا 

دين هللا اصطفاه لنفسه, وبعث به رسله, فأدعوك إىل هللا وحده وإىل عبادته,  "عليه وسلم:
 قبل اليوم, فلست بقاض أمراً ل له علي: هذا أمر مل أمسع به من فقا ,"الت والعزىلوتكفر اب

طالب, فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفشي عليه سره, قبل أن  ث أابحد  حّت أ
تلك الليلة, مث إن هللا أوقع  , فمكث علي"اي علي إذا مل تسلم فاكتم"يستعلن أمره, فقال له: 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, حّت جاءه فقال: ما  يف قلب علي اإلسالم, فأصبح غادايً 
 هه إال هللا وحدحممد؟ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تشهد أن ال إل عرضت علي اي

ففعل علي وأسلم, ومكث علي أيتيه الت والعزى, وتربأ من األنداد", لالشريك له, وتكفر اب
 (.4ص,3ه ,ج1408)ابن كثري,ه ومل يظهر به.معلى خوف من أيب طالب, وكتم علي إسال

حيث رأى من قدوته ما  ,يتضح رجاحة عقل علي رضي هللا عنه وفطنته يف ذلك املوقف     
صلى هللا عليه وسلم  موقفه مع النيبيف و  ,ابدره ابلسؤال وعلى الرغم من صغر سنه ,جيهل

املرء ما جيهل حّت يتعلم, احلرص العديد من املعاين الرتبوية : منها يشرع السؤال عندما يرى 
على مصاحبة أهل اخلري والدعوة والتعلم منهم والتأدب أبدهبم, االستشارة والرجوع ملن هو ثقة 

إعمال  طالب,  حّت أحد ث أاب ويتضح ذلك ملا قال علي فلست بقاض أمراً  ,ثر علماً كوأ
فقد أصبح أول  ,اذ القرارسرعة دراسة هذا األمر وسرعة اُتعلي رضي هللا عنه لعقله وفكره و 

أمهية حفظ السر, وتزداد أمهية كتمان األمر يف حال كان هناك أذى قد و الصبيان, من آمن من 
احلرص على و فأخفى هنا أمر اإلسالم ممن خياف أذيتهم,  ,يلحق ابلشخص أو مبن حوله
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وحّت لو كانت املخاطر حتيط ابملؤمن,  ,العبادات وأدائها وعدم تركها يف أي حال وأي مكان
 .وخاصة الصالة

وذكر  :(246ص  ,1ج,ت.هشام)د ابن:ذكرهويف موقف أيب طالب من علي حني علم إبسالمه ما      
وخرج  ,بعض أهل العلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا حضرت الصالة خرج إىل شعاب مكة

فيصليان الصلوات  ,. ومن مجيع أعمامه وسائر قومهمن أبيه أيب طالب معه علي بن أيب طالب مستخفياً 
 ,ومها يصليان . مث إن أاب طالب عثر عليهما يوماً فمكثا كذلك ما شاء هللا أن ميكثا. فإذا أمسيا رجعا ,فيها

 ,أي عم"؟ قال : ما هذا الدين الذي أراك تدين به فقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اي ابن أخي
بعثين  :"أو كما قال صلى هللا عليه وسلم", ودين أبينا إبراهيم  ,ودين رسله ,ودين مالئكته ,هذا دين هللا
وأحق من أجابين  ,ودعوته إىل اِلدى ,أحق من بذلت له النصيحة ,وأنت أي عم ,إىل العباد هللا به رسوالً 

إين ال أستطيع أن أفارق دين آابئي وما   ,أو كما قال ؛ فقال أبو طالب : أي ابن أخي ,"إليه وأعانين عليه
ما هذا  ,وذكروا أنه قال لعلي : أي بين ,ولكن وهللا ال خيلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت ,كانوا عليه

وصليت معه لل  ,وصدقته مبا جاء به ,آمنت ابلل وبرسول هللا ,؟ فقال : اي أبتنت عليهالدين الذي أ
 .ا إنه مل يدعك إال إىل خري فالزمه. فزعموا أنه قال له : أمواتبعته

هذا منوذج من مناذج احلوار ابلرتبية اإلسالمية, حوار رائع بني رسول هللا صلى هللا عليه      
 وسلم وعمه أيب طالب الذي وقف إىل جانب الرسول موقفًا متليه عليه رجولته وعظمة نفسه,

فأبو طالب يستفسر عن هذا الدين وجييبه النيب صلى هللا عليه وسلم بكل  ,ابلرفق يءحوار مل
ب ادآمن  هذا األسلوب أدبوهي خمصصة لنداء القريب, و  ,مة أي عمويستخدم كل ,رفق

إال رفض عمه الرسالة ومع  له حقيقة الرسالة, ويدعوه إىل تلك الرسالة, نييباحلوار اجلميل, مث 
, وعلي بن أيب طالب كان اثبتاً مل يضطرب عندما رآه والده جانبهإىل مل يتخل عن الوقوف أنه 

يصلي على الرغم من صغر سنه, بل أمت صالته ورد عليه يف صراحة وثبات وأدب قائاًل: اي 
, فهو تربية حممد وصليت معه لل واتبعته ,وصدقته مبا جاء به ,أبت آمنت ابلل, وبرسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم.

مع ذوي  وخصوصاً , مع مجيع الفئات ك يتضح أمهية احلوار والرفق يف استخدامهمن ذل     
وأمهية انتقاء األلفاظ اليت تعرب عن احلب  التأثري هبم,فهو طريق لكسب حمبة الناس و القرىب, 

 ,ودليل على حسن اخللق ,الرفق طريق موصل إىل اجلنةالنفس, ف يفواالحرتام لعمق أثرها 
, تكالمن العنف واملش جيل خالِ  وكمال اإلميان, وبه ينال اإلنسان اخلري والسعادة, وبه ينشأ
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ويف احلادثة يتضح أمهية الثبات على احلق وعلى الدين حّت لو كانت الظروف اليت حتيط 
فيعاملهم ابملعروف ويثبت على دين هللا  ,ابملؤمن صعبة, وحّت لو انصبه العداء أقرب الناس إليه

 .يصربو 

وحسن  ,قى علي بن أيب طالب سالمة الفطرةمن معني هذه املدرسة النبوية الرتبوية است     
, يف نه مل يسجد ومل يعبد صنمًا قطإرفة, وإنه هبذا ذو حظ عظيم, حيث النشأة , وغزارة املع

حياته قبل اإلسالم, وهبذا تكاملت شخصية علي رضي هللا عنه بكل خصائصها املوروثة من 
آابئه, واملكتسبة من حجر النبوة, وهبا استطاع أن يسطر لنا يف اتريخ الرتبية أهبى األساليب 

 (.17ه ,ص1412الرتبوية املخضرمة.)الشيخ, 

 للنيب صلى هللا عليه وسلم: تقدميه لنفسه فداء 2-1-4
ملا اجتمعت قريش يف دار الندوة وأمجعوا على قتل النيب, أعلم هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم      

بذلك, وكان النيب أحكم خلق هللا, فأراد أن يبقى من أراد قتله ينظر إىل فراشه ينتظرونه خيرج 
يف فراش  إليهم, فأمر علي بن أيب طالب أن ينام يف فراشه تلك الليلة, ومن جيرؤ على البقاء

من يفعل هذا ؟ أحاطوا به يرتبصون به ليقتلوهقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألعداء 
 ؟ون بينه وبني رسول هللا يف مضجعهويستطيع البقاء يف هذا البيت وهو يعلم أن األعداء ال يفر ق

 (.235ه ,ص1424.)القحطاين,بفضل من هللا عل ذلك إال أبطال الرجال وشجعاَّنمفإنه ال ي

(: وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: 236,ص7ه ,ج1410قال ابن حجر)     
فرقد علي على فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يواري عنه, وابتت قريش ُتتلف, وأتمتر, 

علم  فإذا هم بعلي, فسألوه فقال: ال ,أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه, حّت أصبحوا
 .ا أنه قد فر  يل, فعلمو 

وقد أمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقيم مبكة أايمًا حّت يؤدي أمانة الودائع والوصااي      
وهذا من أعظم العدل وأداء  ,اليت كانت عنده إىل أصحاهبا من أعدائه كاملة غري منقوصة

 (.166, ص3م, ج1968األمانة.)ابن سعد,
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هللا عليه وسلم من اختيار النيب صلى  اً الرتبوية بدء ويف ذلك املوقف العديد من الدروس     
عرف الرسول ف ,, فكان صلى هللا عليه وسلم خبريًا بشخصيات أصحابهيب طالبأعلي بن ل

ضرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فواختاره للقيام بتلك املهمة,  ,قدامهإشجاعة علي و 
يتأسوا مبنهج حممد صلى هللا عليه أن لألمة مثاًل يف مراعاة مبدأ الفروق الفردية, فعلى املربني 

, وأن حياولوا التعرف على اجملتمعيف أو  املدرسةيف أو  سرةاأليف ا هبديه سواء وسلم, ويقتدو 
ال فرق بني متميِ ز أو متوسط أو قليل , فاستثمارها من هم حتت أيديهم, وحيسنواقدرات 

والرتبية املتوازنة مع استعداداته وميوله  ,بل كل  ينال نصيبه من الرعاية وُحسن التوجيه ,الذكاء
العطاء مبا  حّت يتسىن ِلمولالستفادة منها من جهة أخرى, و  ,, لتنميتها من جهةوحاجاته

 .يتناسب مع إمكاانهتم

ويف تلبية علي ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم مثال للجندي الصادق, املخلص لدعوة      
اإلسالم, حيث فدى قائده حبياته, ففي سالمة القائد سالمة للدعوة, ويف هالكه خذالَّنا, 

تضحية  دعالرسول صلى هللا عليه وسلم يُ  ووهنها, فما فعله علي ليلة اِلجرة من بياته على فراش
, إذ كان من احملتمل أن هتوي سيوف فتيان قريش على رأس علي, ولكن عليًا مل يبال غالية

 (.345صه ,1405,بذلك, فحسبه أن يسلم نيب األمة, وقائد الدعوة.)السباعي

وقدره,  عمق إميانه بقضاء هللاو  ,ويف تلك احلادثة داللة على إميان علي رضي هللا عنه ابلل     
فلم يرتدد يف تلبية ما أُمر به  ,وفيها داللة على شجاعته ومبادرته وسرعة تنفيذه ألمر رسول هللا

 , فهو معرض للقتل يف كل حلظة.على الرغم من أن املخاطر حتفه من كل مكان

دره يف يريب اإلميان بقضاء هللا وقالكثري من اآلاثر الرتبوية منها:  هولإلميان بقضاء هللا وقدر      
شيء بيده سبحانه وتعاىل, ويريب  ألنه يعلم أن كل ؛م التوكل على هللا والرضا بقضائهنفس املسل

وألنه حصل مبراد هللا,  ؛ألن ذلك لن يرد شيئاً  ؛لى عدم الندم واحلسرة على ما فاتيضًا عأ
إرادته, ويريب ل ويقوي , بويدربه على الصرب يف األزمات ,ويريب املسلم على االمتثال ألوامر هللا

إحسان الظن ابلل, لعلمه أبنه سبحانه ال يقضي قضاء إال فيه متام العدل والرمحة  يف املسلم
ل املسلم على واحلكمة, فريضى مبا اختاره له رب العاملني, واإلميان بقضاء هللا وقدره حيمِ 
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شاء لنزعه, فينأى التواضع مهما بلغ شأنه, لعلمه أبن ما عنده هو بقدر هللا, وأنه عز وجل  لو 
 (.77ه ,ص1432بنفسه عن اخليالء والكرب.)العقيل,

مع حماربتهم له, وتصميمهم على قتله, دليل ويف إيداع املشركني ودائعهم عند رسول هللا      
على تناقضهم العجيب, ففي الوقت الذي كانوا يكذبونه, ويزعمون أنه ساحر, أو جمنون , أو  

, فكانوا ال يضعون أماانهتم إال من هو خري منه أمانة وصدقاً كذاب, مل جيدوا فيمن حوِلم 
عنده, وهذا يدل على أن كفراَّنم مل يكن بسبب الشك لديهم يف صدقه, وإمنا بسبب تكربهم 

 م,1991واستعالئهم على احلق, الذي جاء به, وخوفًا على زعامتهم وطغياَّنم.)البوطي,
 (.153ص

ويف أمر الرسول لعلي بتأدية األماانت ألصحاهبا يف مكة, على الرغم من الظروف      
الشديدة اليت كان من املفروض أن يكتنفها االضطراب, حبيث ال يت جه التفكري إال إىل إجناح 

كان لينسى أو  خطة هجرته فقط, على الرغم من ذلك فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما
ماانت إىل أهلها, حّت لو كان يف أصعب الظروف اليت تنسي اإلنسان نفسه ينشغل عن رد األ
 (.423ه ,ص1416الوكيل,فضالً عن غريه.)

 جخ مح جح  مج حج ٱُّٱقال تعاىل:  ,وعظم مسؤوليتها تضح أمهية أداء األمانةتومن ذلك      

 جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ

 .(58النساء: ) َّ مق حق  مف خف حف جف

األماانت الواجبة على  : أَّنا عامة يف مجيع(299ه ,ص1419)رمحه هللا كثريذكر ابن  و 
وحقوق العباد كالودائع  ,وغريمها اإلنسان, وهي نوعان : حقوق هللا تعاىل من صالة وصيام

وغريها .

أمانه الولد و أمانة العمل, و أمانة اجلوارح, و ولألمانة أنواع, أمانة الدين والتمسك به وتبليغه,      
الشباب إذا نبتوا يف بيئة صالح وتقوى نشأوا إبذن هللا على العمل الصاحل, ورعايته وتربيته, ف

 .والسعي اجمليد, والتصرف احلميد
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على هللا, واإلميان ابلل ملا له من آاثر تربوية منها: أمهية التوكل تضح تيضاً أومن تلك األحداث 
ري هللا, وحيقق العزة لل وحده يف عبادته, ويهذب أن اإلميان ابلل حيرر اإلنسان من العبودية لغ

ل صفة من صفات هللا نفس املسلم خبضوع جوارحه, وخشوع قلبه ملعاين التوحيد, فتصبح ك
النفس على حب التفكري  ابلل ومهذبة جلانب من حياة املسلم, ويريب اإلميان نظمةوأمسائه مُ 

لسكينة والثقة, فال خيشى النفس ابلطمأنينة واميان ابلل والتأمل يف ملكوت هللا, بل وميأل اإل
يضًا يريب اإلميان ابلل املسلم وأ, فتستقر نفسه ويراتح ضمريه, أحدًا غري هللا, وال يرجو سواه

ألنه يتذكر قدرة هللا  ؛فال يغرت بقوة وال مال وال سلطانعلى التواضع وعدم الغرور والتكرب, 
 (.70-69ه ,ص ص1432,عليه فريجع للتواضع واالعتدال.)العقيل

 هجرته رضي هللا عنه: 2-1-5
, صلى هللا عليه وسلمالنيب فعرفه القوم وأتكدوا من جناة  ملا أصبح علي وقام عن فراشه,      

ضاق  أمرمتوه ابخلروج فخرج. و قالوا لعلي: أين صاحبك؟ قال: ال أدري أو رقيباً كنت عليه؟ 
, خروج رسول هللا من بني أظهرهم, وقد علموا عنه ومل يروهالقوم بتلك اإلجابة اجلريئة, وغاظهم 

 , ه 1407)الطربي,فانتهزوا علياً وضربوه, وأخذوه إىل املسجد فحبسوه هناك ساعة, مث تركوه.
 (.374ص

مل يضعف رضي هللا عنه, ومل خيرب عن مكان الرسول, وكانت فرحته بنجاة نيب هللا أعظم      
مكة, جيوب شوارعها, ابحثًا عن أصحاب الودائع اليت خلفه من ذلك كله, وانطلق علي يف 

بعد ثالث ليال   مث أتهب للخروج ليلحق برسول هللارسول هللا من أجلها, وردها إىل أصحاهبا, 
 (.335,ص7ج,ه 1408قضاهن مبكة.)ابن كثري,

رضي هللا عنه يكمن ابلنهار, فإذا جن عليه الليل سار حّت قدم املدينة, وقد  وكان علي     
 (.106,ص2ج,ه 1408,بن األثريتفطرت قدماه.)ا

تحمل ضرب علي رضي هللا عنه درسًا يف الصرب والتحمل والشجاعة واإلقدام والفداء, ف     
رسوله صلى هللا عليه وسلم بميانه ابلل و إكان و وأخطار الليل,  ,وحرارة الشمس ,عناء الطريق

 يف هذه التضحية العظيمة., بل كان سبباً أعظم من ذلك
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يريب املسلمني على  ولإلميان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكثري من اآلاثر الرتبوية منها:     
سلم حيث املو إدراك رمحة هللا وعنايته بعباده, فأرسل إليهم الرسول ليهديهم إىل صراطه املستقيم, 

 مف خف حف جف ُّٱ:قال تعاىل ,به, فهو خامت النبيني, ورمحة للعاملني واالقتداءعلى حمبة الرسول 
 َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق

ألن الرسالة احملمدية جاءت للناس   ؛ل املسلم أخاً للمسلم يف أي مكانجيعو , ( 21األحزاب: )
هم إخوان متحدون متحابون, يؤمنون إبله واحد,  فة, وكل من دخل حتت مظلة اإلسالمكا

ويريب املسلمني على أَّنم خملصون  وجيمعهم هدف واحد هو الفوز برضوان هللا ودخول جنته,
زهم عن األمم يِلذا الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم, ويفدونه بكل ما ملكوا, وهذا ما مي

 (.74,ص ه1432األخرى اليت ال تؤمن ابلل ورسوله.)العقيل,

ويقيموا  ,شرع هللا اِلجرة ليعبد املسلمون رهبم أبمانمنها  ,من الدروس الكثريويف اِلجرة      
 ,يضًا على املريب أن حيفظ نفسه ومن هم حتت يدهوأاإلسالم,  نشر مما هيأ ِلمدولة إسالمية 

ويربيهم على اإلميان  أو مبادئهم وقيمهم, ,عقيدهتم يفمسؤول عنهم, من أي بيئة قد تؤثر هو و 
يضاً وأ, والرعاية واملراقبة والنصح ابلتوجيه يف كل األحوال ابلدعاء ويتعاهدهم ابلل وبرسوله,
 العتماد على هللا.او وأن ذلك ال يتناىف مع التوكل  ,األخذ ابألسبابتتضح  أمهية 

 :مكانته 2-1-6
عند الرسول صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب مكانة علمية وفكرية واجتماعية,      

منها  الباحثة وردترضوان هللا عليهم, فهناك العديد من املواقف واألحداث اليت  وعند أصحابه
 من فيض. ضاً هنا غي

وأكرُه لك ما أكرُه  ,اي علي  إين أحب  لك ما ُأحب  لنفسي "قال صلى هللا عليه وسلم:
 .(15حه ,1415, .)الطحاوي"ال تُقِع على عِقب يك  يف الصالةِ  ,لنفسي

بل وساوى حمبته لعلي مبا حيبه لنفسه, وذلك أبلغ  ,عرب  صلى هللا عليه وسلم لعلي عن حبه     
, مث أتبع ذلك بنصيحته وَّناه عن اإلقعاء يف الصالة, وال شك أن النصيحة لوقوع النصيحة

ل إظهار احلب والود حتمل يف معناها اإلخالص والصدق والنقاء والصراحة والصفاء, واألفض

 



39 
 

 استجابتهاملتلقي, وسرعة  يفملا ِلذا األسلوب من عظيم األثر  ؛قبل الشروع يف توجيه النصيحة
كون تالكلمات املناسبة, واختيار الوقت املناسب حبيث  وانتقاءللناصح, وال بد من اختيار 

 اإلخالص هبا.النفس مقبلة, وفوق هذا كله النصيحة عبادة البد من 

وشهدت له بذلك أم املؤمنني عائشة رضي هللا  ,رضي هللا عنه من أكثر الصحابة علماً كان 
حدثنا احلجاج, حدثنا شريك, عن ( ذكر: 949حه ,1419) ابن حنبلففي مسند  ,عنها

 أخربيين برجل من "املقدام بن شريح, عن أبيه قال سألت عائشة رضي هللا عنها فقلت: 

 

سأله, الم أسأله عن املسح على اخلفني, فقالت ائت عليًا فأصحاب النيب صلى هللا عليه وس
: أمران رسول هللا ابملسح فإنه كان يلزم النيب صلى هللا عليه وسلم. قال فأتيت علياً, فسألته فقال

 ."نا إذا سافرانيفعلى خُ 

 , وذلك ملالزمته الرسول من حداثة سنه,على سعة علمه دليل قاطع فشهادة أم املؤمنني له
تعهده الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلرتبية صغريًا, وابلعلم كبريًا, يبني له, ويصحح له ما خيطئ 

هللا  فيه, فكان من أعظم الصحابة علماً, وأكثرهم دراية أبمور الدين, هذا ابإلضافة إىل ما حباه
 من عقل فطني, وذكاء فطري.

, قائمة على الصحبة املتميزة القوية, وعلى ميةفالعالقة بني املعلم واملتعلم يف الرتبية اإلسال     
يقابل اإلساءة ابإلحسان,  بشوشًا مرحبًا هبم, املريب املسلم أن يكون رفيقًا حليمًا بتالميذه,

ومن جهة أخرى البد من أن يواكب املعلم التغريات احلادثة, ويعمل ابستمرار  ,صابرًا متحمالً 
كذلك على الوالدين   هم, فيليجذب الطالب إليه, ويؤثر على تطوير مهاراته العلمية والبحثية, 

 يالعناية ابختيار املعلم الكفء ذ إضافة إىل أمهية بنائهم على احرتام املعلم وتقديره,أتربية 
 ومكانته. القوانني اليت حتفظ له هيبته طبقسدية, وأن تاجللقية و اخلهنية و املعلمية و الالكفاايت 

 

اِب ؟ فقال : أما ما ذكرُت "أمر معاويُة بُن أيب سفيان  سعًدا فقال :  ما منعك أن تُسب  أاب الرت 
ألن تكون يل واحدة  منهن  أحب  إيل   ,فلن أ ُسب ه ,ثالاًث قاِلن  له رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  
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فقال  ,خل فه يف بعِض مغازيه ,عليه وسل م  يقول لهمن مُح ِر الن عِم . مسعُت رسول  هللِا صل ى هللُا 
له علي  : اي رسول  هللِا ! خل فت ين مع النساِء والصِ بياِن ؟ فقال له رسوُل هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م  

. ومسعُته يقول يوم  إال أنه ال نُ بُ و ة  بعدي" ؟تكون مين مبنزلِة هارون  من موسى" أما ترضى أن 
" ادعوا :وحيب ه هللُا ورسولُه " قال فتطاول نا ِلا فقال ," ألُعطني  الراية  رجاًل حيب  هللا  ورسول ه خيرب  
 ففتح هللاُ عليه . وملا نزلت هذه اآليُة : ,بصق  يف عيِنه ودفع الراية  إليهف ,يًّا" فُأيت  به أر م دُ يل عل

دعا رسوُل هللِا    ( 61)آل عمران : َّ جغ مع  جع مظ حط ٱُّقال تعاىل: 
 هؤالِء أهلي " . حسًنا وُحس يًنا فقال " اللهم  صل ى هللُا عليه وسل م  عليًّا وفاطمة  و 

 .(2404حه ,1347)مسلم,

مبنزلة هارون و ه ووزيره يمبرتبة أخ اً فذكر الرسول هنا أن علي يف هذا احلديث, تتضح منزلة علي 
أمام احلضور أسند الرسول املهمة و يف يوم عظيم مث من موسى, وخري من يؤمتن على أهل بيته, ,

واستخدم صلى هللا عليه وسلم أسلوب  ابه, فاختاره حلمل الراية ,األنسب من أصح الرجل إىل
ية مبحبة هللا ورسوله, وهل من وصف أعظم التحفيز عندما نعت الرجل الذي سوف يسلمه الرا

لعلم, أو بعد النظر وغريه, سواء ابكل ذلك يدل على مكانة علي ومنزلته, من هذا الوصف؟  
يضًا على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خبريًا بشخصيات أصحابه, فكان أويدل 

 .يسند إىل كل منهم املهمة األنسب

 ىث نث مث زث ٱُّٱ تعاىل:ثل قول هللاقرآن والسنة ماليف موجود  أسلوب التحفيزوأصل 

 يل  ىل مل  يك ىك مك  لك اك يق  ىق  يف ىف  يث

  ىل  مل  يك ىك  ُّٱوقال سبحانه:  , (97)النحل: ٱٱَّٱٱٱ رن مم  ام

.(30الكهف:  )َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل  
يف وحتديدًا  ,العمل وحتقيق األهداف وإتقان يلعب دورًا مهمًا يف صنع الدافعية إىل اخلريإذ  

د ذوي اإلمكاانت له دور كبري يف رفع مستوى جودة التعليم, فاختيار األفراو العملية الرتبوية,
الوجه   أسلوب التحفيز حّت نضمن اإلجناز على استخدام بد من إذ ال ,العالية غري كاف

املطلوب, فعلى مستوى العملية التعليمية, املعلم حباجة إليه, واملتعلم حباجة كذلك, والبيئة 
 التعليمية ال بد أن تكون حمفزة.
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فقلُت : اي رسول  اللِ  تبعُثين  ,وسل م  إىل اليمنِ بعث ين رسوُل اللِ  صل ى الل ُ عل يِه "وعن علي قال: 
مث  قال  : الل هم   ,وال أدري ما القضاُء ؟ قال  : فضرب  بيِدِه يف ص دري ,وأ ان شاب  أقضي بين  ُهم

 1407,األلباين.)"قال  : فما ش ك كُت بعُد يف قضاء  بني  اثن نيِ  ,وثبِ ت  لسان هُ  ,اهِد قلب هُ 
 (.1883حه ,

حدثنا عبيدهللا بن عمر القواريري, حدثنا يونس بن أرقم, حدثنا يزيد بن أيب زايد, عن 
عبدالرمحن بن أيب ليلى, قال شهدت عليًا يف الرحبة ينشد الناس: أنشد هللا من مسع رسول هللا 

فعلي مواله ملا قام فاشهد, قال  هم يقول يوم غدير خم: من كنت موالصلى هللا عليه وسل
عبدالرمحن فقام اثنا عشر بدرايً, كأين أنظر إىل أحده, فقالوا نشهد أان مسعنا رسول هللا يقول, 
يوم غدير خم: "ألست أوىل ابملسلمني من أنفسهم وأزواجي أمهاهتم؟ فقلنا بلى ايرسول هللا 

عاد من عاداه".)ابن قال: فمن كنت مواله فعلي مواله, اللهم وال من وااله, و 
 (.961ح ه ,1419حنبل,

رضي  رغم صغر سن ه اختار علياً  صحابهأاخلبري بشخصيات  الرسول صلى هللا عليه وسلم     
هللا عنه قاضيًا ومعلمًا وموجهًا يف اليمن, وذلك ملكانته العلمية فهو مع لم يف االتباع للرسول 

 وذكاء ةة إىل ما عرف عنه من فراسة وفطنافصلى هللا عليه وسلم, واالجتهاد يف النوازل, إض
ن الرسول صلى هللا عليه وسلم إ, مث وسعة علم ودقة نظر, فكانت سريته زاخرة ابلفقه والفتوى

 ,, ويتضح يف ذلك املوقف أمهية ومشروعية الدعاء وفضله, فهو من أعظم وسائل الرتبيةله ادع
إذ يتضمن  ,وخصوصًا دعاء الوالدين وتوفيقهم, وله أثر عجيب يف صالح األوالد واستقامتهم

, واحلرص على مستقبلهم, فيخلصان يف الدعاء ,عليهم هم ألوالدهم الرمحة, واخلوفؤ دعا
, وال يقتصر الدعاء على الوالدين فقط, فمهما بذال من أسباب الرتبية لن يستغنيا عن الدعاء

, وأن يستخدموه  حتديدًا املعلمنيو  ,بل جيب أن يستخدم هذا السالح املؤثر مجيع املربني
أن يسمعهم بد  الو  ,ويدخل السرور ,ألنه الوقود الذى حيرك العواطفو  ة؛ألنه عباد ؛كمكافأة

 .وحيذر من الدعاء عليهم ,املريب الدعاء

خل احلديث, دليل على إفمن كنت مواله فعلي مواله... :ويف قوله صلى هللا عليه وسلم     
 رضي هللا عنه. لعلي بن أيب طالب عليه وسلم ونصرتهحمبة الرسول صلى هللا 
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أال أيها  ,أما بعدُ  "عندما قال صلى هللا عليه وسلم: بل إنه أحد من مشلتهم الوصية النبوية     
وأان اترك  فيكم ثقل نِي أوُِلما كتاُب  ,الناُس ! فإمنا أان بشر  يوِشك أن أيتي ين رسوُل ريب فُأجيبُ 

فُخذوا  ,ومن أخطأه ضل   ,هللِا فيه اِلدى والن وُر من استمسك به وأخذ به كان على اِلدى
رُكُم هللا  يف أهِل  ,وأهل  بييت أُذكِ رُكُم هللا  يف أهِل ب ييت ,بكتاب هللِا تعاىل واستمِسكوا به أُذكِ 

 (1351حه ,1408.)األلباين,"ب  ي يت

عن  :اقف اليت تدل على مكانة علي منهاو يف عهد اخللفاء الراشدين هناك الكثري من املو      
ابن عمر, قال: ملا برز أبو بكر لذي القصة, واستوى على راحلته, أخذ علي بن أيب طالب 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقال: إىل أين اي خليفة رسول هللا؟ أقول لك ما ,بزمامها
لئن فجعتنا بك ال يكون يوم أحد:)مل  سيفك وال تفجعنا بنفسك(, وارجع إىل املدينة, فوهللا 

 (.315-314,ص ص 6ه ,ج1408, فرجع.)ابن كثري,لإلسالم نظام أبداً 

ويف هذا دليل على حمبته أليب بكر وإخالصه له, وحرصه على اخلالفة, ووحدة مشل      
 ملسلمني, ومكانة علي عند أيب بكر ألنه استجاب له ورجع.ا

دين فقال له: ما تقول اي أاب احلسن؟ قال أقول: يف قتال املرت اً وقد استشار أبو بكر علي      
إنك إن تركت شيئًا مما كان أخذه منهم رسول هللا فأنت على خالف سنة الرسول, فقال: أما 

 .(670ه ,ص1405)الطربي,لئن قلت ذاك ألقاتلنهم, وإن منعوين عقااًل. 

ه, وكان رأي علي لي من ضمن من استشارهم الصديق فيمن يتوىل اخلالفة من بعدعوكان      
 (.79,ص2ه ,ج1408ابن األثري,أن يتوىل اخلالفة بعد الصديق الفاروق.)

عضوًا ابرزًا يف جملس شورى الدولة العمرية, بل   د الفاروق رضي هللا عنه كان عليويف عه     
كان هو املستشار األول, فقد كان عمر يعرف لعلي فضله, وفقهه, وحكمته, وكان رأيه فيه 

,د ثبت قوله فيه: أقضاان علي.حسناً, فق  (.1102ه ,ص 1412)ابن عبد الرب 

 بل كان الفاروق الذي يعرف أقدار الرجال, يتعوذ ابلل من معضلة ليس ِلا أبو حسن .     
 (.46ه ,ص1435)املقبل,
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, وقد استشاره حني يف األمور الكبرية منها والصغريةفكان عمر رضي هللا عنه يستشريه      
املسلمون بيت املقدس, وحني فتحت املدائن, وحني أراد عمر التوجه إىل َّناوند وقتال فتح 

 الفرس, وحني أراد أن خيرج لقتال الروم, ويف موضوع التقومي اِلجري, وغري ذلك من األمور.
 (.99صم,1996)احلاجي,

أن عمر  ( :335حه ,1400يت تدل على استشارة عمر لعلي ما ذكره األلباين )ومن املواقف ال
يت  ابمرأة  قد زنت  فأمر برمجها فذهبوا هبا لريمجوها فلِقيهم علي  رضي بن اخلطاِب رضي هللا عنه أُ 

ُهم فرجعوا فانتزع ها علي  من أيديِهم ورد   ,قالوا : زنت فأمر  عمُر برمِجها ؟هللا عنه فقال : ما هذهِ 
: ما فعل  هذا قال .قالوا : رد ان علي  رضي هللا عنه ؟ُكمإىل عمر  رضي هللا عنه فقال : ما رد  

فقال : ما لك رددت   ,فأرسل  إىل علي  فجاء  وهو شبه املغضبِ  ,علي  إال لشيء قد علمهُ 
عن النائُم  ,رُِفع  القلُم عن ثالث   "قال : أما مسعت  النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : ؟هؤالءِ 

ت لى حّت ي  ع ِقل   ,رب  وعن الصغرِي حّت يك ,حّت يستيقظ   ُب  
قال علي  رضي  ,: بلىقال ",وعن امل

قال : وأان ال  .فقال عمر : ال أدري ,هللا عنه : فإن هذِه ُمب تالُة بين فالن  فلعل ُه أاتها وهو هِبا
 أدري فلم  يرمجها.

ما, استمر علي يف السمع والطاعة واإلدالء ابلنصح واملشورة يف عهد عثمان رضي هللا عنه     
وعرب عن مدى التزامه لألمر وطاعته لعثمان حّت لو كان األمر شاقًا بقوله: لو سريين عثمان 

 .(225ه ,ص1409إىل صرار لسمعت وأطعت.)أيب شيبة,

وقد جاء إىل عثمان من واليه يف مصر عبدهللا بن سعد: أن املسلمني يغريون على أطراف      
شار عثمان بن عفان رضي ستامن حوز املسلمني, ف وأَّنم قريبون ,إفريقية فيصيبون من عدوهم

قال: أمجع اليوم و إفريقية, فأشار عليه بغزوهم, و ملسور بن خمرمة يف بعث اجليوش لغز اهللا عنه 
 ,يت علًيا, وطلحةإ األكابر من أصحاب رسول هللا, وأستشريهم, فما أمجعوا عليه فعلته,

والعباس, وذكر رجااًل, فخال بكل واحد منهم يف املسجد, مث دعا أاب األعور سعيد بن  ,والزبري
زيد فقال له عثمان: مل كرهت اي أاب األعور من بعثة اجليوش إىل إفريقية؟ فقال له: مسعت عمر 

فال أرى لك خالف عمر, فقال له  ,يقول: ال أغزيها أحًدا من املسلمني ما محلت عيناي املاء
وهللا ما خنافهم, وإَّنم لراضون أن يقروا يف مواضعهم, فال يغزون, فلم خيتلف عليه أحد  عثمان:
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ممن شاوره غريه, مث خطب الناس, وندهبم إىل غزو إفريقية فخرج بعض الصحابة منهم عبد هللا 
 (.9-8,ص ص 1ه ,ج1403)املالكي,بن الزبري, وأبو ذر الغفاري.

وبلغ ذلك عثمان مجعنا أصحاب  ,ختلف الناس يف القرآنوقد ذكر علي رضي هللا عنه أنه ملا ا
ع الناس على قراءة, فأمجع رأينا مع رأيه على ذلك, مث قال: لو يف مجرسول هللا واستشاران 

 (.18,ص9ه ,ج1410ابن حجر,وليت الذي وىل, لصنعت مثل الذي صنع.)

من فُتيا رضي هللا عنه بل وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: إذا بلغنا شيء تكلم به علي      
 (.46ص,ه 1435ه إىل غريه.)املقبل,ز أو قضاء وثبت, مل جُناو 

 

 :تكوين شخصيتهمصادر  2-1-7

 كان علي رضي هللا عنه شديد االهتمام بفهم القرآن وحفظه وابلعمل به.  : القرآن الكرمي:اوالا 

 ,صلى هللا عليه وسلمالرسول فعلي مسع اآلايت األوىل من الرتتيل الكرمي وهو يف بيت      
وخشعت , اآلايتصال. فأشرب قلبه بنور مسعه, وُتالط روحه, يف الغدو واآلوتتالت تطرق 

 (.61ه ,ص1412.)الشيخ, وأسراره جوارحه جلالل القرآن

قد روي عنه أنه قال: سلوين عن كتاب هللا, فإنه ليس من آية إال وقد عرفت بليل نزلت و      
 ؟وأين نزلت ؟وقال: وهللا ما نزلت آية إال وقد علمت فيم نزلت, أم َّنار, يف سهل أم جبل

 م1968.)ابن سعد,إن ريب وهب يل قلبًا عقواًل, ولسااًن صادقًا انطقاً  ؟وعلى من نزلت
 (.338 ,ص2,ج

وحرصه على تعليم , وإدراكه ملعاين اآلايت, وأسباب نزوِلا, ويف قوله السابق يتضح غزارة علمه
 وتربيتهم عليه.  ,الكرميالناس القرآن 

ترىب علي رضي هللا عنه يف بيت النيب صلى هللا عليه وسلم, وكان قدوته  اثنياا: السنة النبوية:
أتثر ابلرتبية القرآنية و ,مهويف غزواته وسلِ  ,تتلمذ على يديه والزمه يف كل مكة واملدينةالرسول, 
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, وكان حيرص على ية ابلسنة املطهرةودرا ,ونشأ على التوجيهات النبوية, فكان ذا علم عميق
 تعليم الناس وحثهم على االقتداء برسول هللا يف أقواله وأعماله وتقريراته.

واستنوا  ,: واقتدوا هبدي نبيكم فإنه أفضل اِلدىومما يدل على ذلك ما قاله رضي هللا عنه
 (.319ص,7ه ,ج1408بسنته فإَّنا أفضل السنن.)ابن كثري,

علي حريصاً أشد احلرص على طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم, فقد قال: وكان أمري املؤمنني 
 (.421,ص3ه ,ج1410.)ابن حجر,ماكنت ألدع سنة النيب لقول أحد

ع ُلُه؟ ق ال  مل   أ ُكن  أ د ُع ُسن ة   :ع ن  ع ِلي   ِحني  ق  ر ن  ف  ق ال  ل ُه ُعث م انُ و  ت  ر ى أ ين ِ أ ن  ه ى الن اس  ع ن ُه و ت  ف 
ُت بِن يب  و ال  يُ  وحى ِإيل   ر ُسوِل الل  ص ل ى الل ُ ع ل ي ِه و س ل م  لِق و ِل أ ح د  ِمن  الن اِس, و ع ن ُه: إال  أين  ل س 

ت ط ع تُ و ل ِكين  أ ع م ُل ِبِكت اِب الل    1409,اليحصيب.) و ُسن ِة ن ِبي ِه حُم م د  ص ل ى الل ُ ع ل ي ِه و س ل م  م ا اس 
 وهذا يدل على متسكه ابملصدرين وتطبيق العلم وحرصه على ذلك. (. 14,ص2ه ,ج

رسول كان يعتين ابلسنة ويتثبت يف أخذها وروايتها, لقوله رضي هللا عنه: إذا حدثتكم عن       
, ن أخر  من السماء أحب علي من أن أكذب عليه.)ابن حجرئِ  صلى هللا عليه وسلم فل  هللا

 (.158,ص6ه ,ج1410

وقال: كنُت رجاًل إذا مسعُت من رسوِل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل م  حديثًا نفعين هللُا منه مبا      
وحد ثين  :قال ,وإذا حد ثين أحد  من أصحاِبه استحلفُته فإذا حلف يل صد قُته ,شاء أن ينفع ين

 ":مسعُت رسول  هللِا صل ى هللاُ عليِه وسل م  يقول :أبو بكر  وصدق أبو بكر  رضي  هللُا عنُه أنه قال
مث  ,إال غفر هللاُ له ما من عبد  يذنُب ذنًبا فيحسُن الط هور  مث يقوُم فيصلِ ي ركعت نِي مث يستغفُر هللا  

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱُّٱ :قرأ هذه اآلية
 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 (.1521ح,ه 1389,داود أيب. )اآليةِ  آخر إىل(, 135: عمران آل) ".َّ ىت

لت عائشة عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ُيسأل عن املسح ئيضاً ملا سُ أ     
فأتيت  :سأله, فإنه كان يلزم النيب صلى هللا عليه وسلم. قالاائت عليًا فعلى اخلفني, فقالت 
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 ه ,1419ابن حنبل,.)"نا إذا سافرانيأمران رسول هللا ابملسح على خف"فقال:  ,علياً, فسألته
 الرسول صلى هللا عليه وسلم. بسنة ه(.وهذا دليل على غزارة علم116ح

والسنة  ,القرآن الكرمي :مصادر التشريع اإلسالمي عتمد رضي هللا عنه علىااثلثاا: االجتهاد:
ملواجهة قضااي  فهمها واالستنباط منها,و النبوية, مث استطاع أن يعمل عقله وفكره يف تفسريها 

, وهو مصدر مستمد تكوين شخصيتهمن مصادر  اً فأصبح االجتهاد مصدر  عصره ومعاجلتها,
 يث  ىث نث ٱُّٱتعاىل: قولهال العقل يف من املصدرين السابقني, وقد جاء األمر إبعم أصالً 
 .(190 آل عمران:) َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف

واملواقف الدالة على استعمال عقله كثرية جداً منها: ادعى شاب لدى اإلمام علي أن أابه      
ذهب مع نفر يف سفر, وأَّنم ملا رجعوا زعموا أن والده مات, ومل يرتك شيئًا من املال, وأن 
القاضي شريح استحلفهم, وأخلى سبيلهم, فأمر اإلمام بتوكيل شرطيني لكل  من املدعى 

نعهم من االختالط فيما بينهم, مث استجوب كاًل منهم على حدة, عن تفصيالت يوم عليهم, مل
فن وأين, وغريها من خروجهم, ومكان نزوِلم, وعلة موت رفيقهم, وكيف ُأصيب مباله, وكيف دُ 

سئلة الدقيقة, مث كانت األجوبة متناقضة, فأمر بسجنهم, فظن كل منهم أن صاحبه قد أقر, األ
, )حممصاين حينئذ حبقيقة القضية, فحكم اإلمام بتغرميهم املال وإعدامهم قصاصاً.فأقروا مجيعاً 

 (.183-182 ص ص,م1984

فوصل إىل احلق بطريقة حتري هذه القضية فيها داللة على ذكاء وفطنة علي بن أيب طالب,  
 .ةعبقري

عليه وسل م إىل اليم ِن فوج دُت حيًّا قد بع ثين النيب  صل ى هللاُ ويف موقف آخر لعلي رضي هللا عنه قال:"      
افعون  ينظُرون  إىل الزبيِة إذ سق ط رجل  فتعل ق برجل  فتعل ق اآلخُر آبخر   فبينا ,بن وا لألسِد زبيًة فصادوه هم يت د 

فقام  ,مفانتب ذ له رجل  حبربة  فقت له فماتوا ِمن جراحاهتِ  ,حّت كانوا فيه أربعًة فجر حهم األسُد فماتوا كل هم
 ,قال : فأخ ذ السالح  بعُضهم على بعض   .بعُض أولياِء هؤالِء الثالثِة إىل أولياِء األوِل فقالوا : دو صاحب نا

ولو  ,فقال : تُريدون  أن تقت ِتلوا ورسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م حي  وأان إىل جنِبكم ,قال : فأاتهم علي  
وإال ُحِجز بعُضكم عن  ,فإن رضيُتم فهو القضاءُ  ,فأان أقضي بينكم ,ُتت ِلفون  فيهاقتت لُتم قت لُتم أكثر  مما 

فم ن ع دا بعد ذلك منكم  ,بعض  حّت أتتوا رسول  هللِا صل ى هللُا عليه وسل م فيكون  هو الذي يقضي بينكم
 ,والدية  كاملةً  ,ونصف  الديةِ  ,ةِ وثلث  الدي ,امج عوا من  القبائِل الذين حف روا البئر  ربع  الديةِ  ,فال حق  له
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والثالُث  ,والذي يليه ثلُث الديِة ألنه مات ِمن فوِقه اثنانِ  ,ألنه مات ِمن فوِقه ثالثة   ؛فلألوِل ربُع الديةِ 
 فأت وا رسول  هللِا صل ى هللاُ  ,قال : فأب وا أن ي رضوا ,نصُف الديِة ألنه مات ِمن فوِقه واحد  والرابُع الديُة كاملة  

: فقال النيب  صل ى هللاُ عليه وسل م ليه وسل م فق ص وا عليه القصة  عليه وسل م فلقوه عند مقاِم إبراهيم  صل ى هللاُ ع
فلما قص وا عليه  ,أان أقضي بينكم واحت ىب بربدة  وجل س فقال رجل  من  القوِم : إن  عليًّا قد قضى بيننا ":

 (390ح,ه1420.)البويصري,"القصة  أجازه

هم, جنح علي رضي هللا عنه يف الوصول حلكم عادل, واستطاع إيقاف القتال وحقن دمائ     
حاِلم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حال عدم رضاهم حبكمه, مث إن النيب صلى هللا أو 

ومل ينكر عليه, كل ذلك يدل على أنه رجل اثقب النظر ذكي, صاحب علم عليه وسلم أجازه 
 ة وحكمة, ال عجب فهو من ترىب يف حجر الرسول صلى هللا عليه وسلم.وبصري 

 استشهاده: 2-1-8
 وقدره, ومل جيزع, روى عرف علي بن أيب طالب أنه سوف يقتل, وهو مؤمن بقضاء هللا     

, ف ض ال ة   أ يب  ب نِ  ف ض ال ة   ع ن   :( 6ج,438ص,ه 1408)البيهقي  ِمن   ف ض ال ة   أ بُو و ك ان   األ  ن ص ارِيِ 
لِ  ر   أ ه   ث  ُقل   أ ص اب هُ  م ر ض   ِمن   ع ن هُ  هللاُ  ر ِضي   ط اِلب   أ يب  ب نِ  لِع ِلي ِ  ع اِئًدا أ يب  م ع   خ ر ج تُ " :ق ال   ب د 
ا؟ مب ن زِِلك   يُِقيُمك   و م ا: أ يب  ل هُ  ف  ق ال  : ق ال   ِمن ُه, ن ة , أ ع ر ابُ  ِإال   ي ِلك   مل    أ ج ُلك   أ ص اب ك   ل و   ه ذ  ي    ُجه 

ِدين ةِ  ِإىل   حُت م لُ  , و ص ل و ا أ ص ح اُبك   و لِي ك   أ ج ُلك   أ ص اب ك   ف ِإن   ال م   هللاِ  ر ُسول   ِإن  : ع ِلي   ف  ق ال   ع ل ي ك 
 د مِ  ِمن   - حِل ي  ُتهُ  - ه ِذهِ  ُُت ض بُ  مُث  ,  أُؤ م ر   ح ّت   أ ُموت   ال   أ ن   ِإيل    ع ِهد   و س ل م   ع ل ي هِ  هللاُ  ص ل ى
 ".ِصفِ ني   ي  و م   ع ِلي    م ع   ف ض ال ة   أ بُو و قُِتل   ف  ُقِتل   ه ام ت ُه, ي  ع يِن  ,ه ِذهِ 

السابع عشر من , قتله عبدالرمحن بن ملجم املرادي غيلًة يف مؤامرة ه 40استشهد سنة     
والذي يظهر أن مدة خالفته أربع سنني وتسعة أشهر  (.46ه ,1435شهر رمضان.)املقبل,
 (.99,ص1ج ه ,1406وثالثة أايم.)البخاري,

وما أعظم موقف أمري املؤمنني وهو حيتضر فيقول يف شأن قاتله: احبسوا الرجل فإن مت      
 (.560,ص1ه ,ج1403)ابن حنبل,فاقتلوه, وإن أعش فاجلروح قصاص.
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فهذا هو  أمري املؤمنني القادر على أخذ الثأر  ,يتجلى يف هذا املوقف أعظم صورة للعدل     
, وذلك يوصي مبا يرضي هللا يطبق شرع هللا و , لكن جنده؟ من قاتلهن  م   ن  , ومِ بشّت األشكال

 رضي هللا عنه. وكمال خلقهوعدله,  املوقف يدل على ِعظم إميانه ابلل, وغزارة علمه,

منها على سبيل املثال ال  ,وقد أوصى عند وفاته رضي هللا عنه ابلكثري من الوصااي النافعة     
وال  ,ن بغتكماإال تبغيا الدنيا و أو  ,وصيكما بتقوى هللاأوصيته للحسن واحلسني, قال:" احلصر

وكوان  ,صنعا لآلخرةاو  ,غيثا امللهوفأو  ,وارمحا اليتيم ,وقوال احلق ,عنكما يتبكيا على شيء ُزو 
 وال أتخذكما يف هللا لومة الئم". ,واعمال مبا يف الكتاب ,وللمظلوم انصراً  ,للظامل خصماً 

 (.63,ص6ه ,ج1407, )الطربي

والعمل مبا جاء ابلقرآن, فهي األساس,  ,وهي تقوى هللا وخمافته ,أوصامها أبعظم الوصااي     
ل احلق, والعمل لآلخرة, والعون , وقو والرضا ,انعة, رغبهم ابلزهدكانت الوصااي جامعة مو 

 ,واجلانب اخللقي ,عديدة منها اجلانب الروحيتربوية هتم جبوانب وا, ميللمحتاج, والرمحة لليت
 واجلانب االجتماعي.
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 :اإلسالمية الرتبية مبادئاملبحث الثاين: 
 مفهوم املبادئ: :2-2-1

: فعلته يءبتدأت به, وبدأت الش: ابدءاً  يء" ]بدأ[ بدأت ابلشمن  املبدأ يف اللغة: مأخوذ
ءاً, ويف عوده وبدئه, ويف ابتداءً  . وبدأ هللا اخللق وأبدأهم, مبعىًن. وتقول: فعل ذلك ع و دًا وب د 

أته, والبدء: السيد األول يف السيادة".)اجلوهري,   (.53ه ,ص1407عودته وب د 

مبعىن قدمه وفضله, والبدء أول كل ومادته اليت تكون منها, وبدأ الشيء  ,أوله مبدأ الشيء"
شيء, والسيد األول يف السيادة والشاب العاقل املستجاد الرأي, ويقال مبادئ العلم أو الفن 

 ,1ه ,ج1408وآخرون, مصطفى.)"أو اخللق أو القانون قواعده األساسية اليت يقوم عليها
 (.170ص

تطلق املبادئ يف جمال العقيدة, مقصودًا هبا أركان العقيدة وثوابتها, وتطلق يف علم      
األخالق مقصودًا هبا األخالق أو الفضائل, وتطلق يف مداخل العلوم مقصودًا هبا أولويتها أو 

قال: فالن ذو مبدأ أو صاحب مبدأ, أي أنه يتصف ابلوفاء مبا بدايتها, ويف العرف الشائع يُ 
واملبدأ هو  فهو ذو مبدأ, ,تزم به أو يعد به, فال ينكت بوعده وال خيون عهده, وال خيفر ذمتهيل

 (.20م,ص2010فكرة تربوية نظرية ِلا تطبيقات ميدانية متعددة.)احمليميد,

عام هو:" فكرة عامة شاملة, تنبثق عنها أفكار فرعية, أو تنظم يف ضوئها  وجهواملبدأ ب     
 ,ص1402..")النحالوي,أو عالقات اجتماعية. ,أو تربوية ,أو كيميائية ,عمليات فيزايئية

55.) 

ومبادئ الرتبية اإلسالمية: "هي جمموعة من القواعد الرتبوية الكلية اإلسالمية اليت تنبثق منها 
 1432وية إسالمية فرعية حسب مقتضياهتا ومستلزماهتا".)ايجلن,بمباشرة أفكار وتوجيهات تر 

 هذا التعريف للمبادئ. تؤيدثة الباحو (. 177ه ,ص
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 أمهية حتديد مبادئ الرتبية اإلسالمية:2-2-2
( أنه ال يوجد تربية يف العامل دون أن يكون ِلا مبادئ 179ه ,ص1433)ايجلن,ذكر     
 وذلك ألَّنا: ؛حمددة

 من بدايتها إىل َّنايتها. الرتبوية ومسرية الرتبية عموماً  توجه العملية -1
 أنظمة تربوية.تساعد على وضع  -2
 تساعد على وضع مناهج تربوية. -3
 لرتبية هويتها وخصوصيتها.اتكسب  -4
 وحتدد مسؤولياهتم. ,توجه املعلمني واملتعلمني واإلداريني -5
 تساعد على حل املشكالت الرتبوية. -6

 
 مبادئ الرتبية اإلسالمية: 2-2-3

املثال حدد اخلطيب ى سبيل هناك اختالف من حيث النوع والكيف يف حتديد املبادئ, فعل
 فيما يلي: الرتبية اإلسالمية ( أهم مبادئ256ه ,ص1425)ومتويل وعبد اجلواد والغبان والفزاين

 لزامية التعليم.إ 
 .التعليم املستمر 
 .توجيه التالميذ حسب ميوِلم 
 .مراعاة الفروق الفردية 
 والتنويه بقدره. ,العناية ابملتعلم 
 .تكافل اجملتمع يف تعليم أبنائه 
 والبشاشة له. ,والرتحيب به ,واحلنو عليه ,الرفق ابملتعلم 
 والثناء عليه. ,وتشجيع احملسن ,شفاق على املخطئاإل 
 .التدرج يف عملية التعليم 
 .استخدام الوسائل املعينة  
 .ُتري أحسن الوسائل وأكثرها جدوى يف التعليم 
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 .إاثرة االنتباه ابلسؤال واحلوار 

 وهي: , مبدأنيالرتبية اإلسالمية يف مخسة وثالث( مبادئ 180ه ,ص1433)ايجلن حدد

 وجوب التعليم..1

 وجوب تعليم اجلميع..2

 وجوب الرتبية مدى احلياة..3

 .العمل ابلعلموجوب الرتبية على .4

 وجوب الرتبية الذاتية..5

 وجوب الرتبية على التكامل والشمول والوحدة..6

 الشامل املتكامل واملستمر. وجوب الرتبية على التقومي.7

 وجوب الرتبية على التجديد والتطوير..8

 وجوب استخدام احلوافز..9

 وجوب مراعاة الفروق الفردية..10

 بداعية الشاملة.وجوب الرتبية اإل.11

 .وجوب الرتبية على احرتام كرامة اإلنسان.12

 .وجوب الرتبية على العدالة الشاملة.13

 املثابرة والتضحية. .وجوب الرتبية على روح14

 وجوب الرتبية على اخلالفة يف األرض..15

 .وجوب الرتبية على تزكية النفس ابستمرار.16

 .وجوب الرتبية على تنمية اإلميان مبرونة الطبيعة اإلنسانية.17
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 .وجوب الرتبية على النصح والتواصي ابحلق.18

 .وجوب الرتبية على احلكمة.19

 اإلسالم لإلنسان..وجوب الرتبية على تصور 20

 . وجوب الرتبية على تصور اإلسالم للحياة.21

 .وجوب الرتبية على تصور اإلسالم للكون.22

 .وجوب الرتبية على الشورى.23

 .وجوب الرتبية على املسؤولية العامة.24

 .وجوب إعداد املسلم الناجح يف احلياة الدنيا واآلخرة معاً.25

 .وجوب الرتبية على التقوى.26

 جوب الرتبية على االعتدال والتوازن واالنضباط..و 27

 .وجوب الرتبية على احملافظة على األنظمة والقيم واملعايري العامة.28

 .وجوب الرتبية االقتصادية.29

 .وجوب الرتبية االجتماعية.30

 .مبدأالتدرج يف التعليم والرتبية.31

 .مبدأاملتابعة والرعاية.32

 والتحمل..مبدأالرتبية على اجلدية 33

 والتخلق اجلميل. ,.مبدأ التهذيب والتأديب34

 .وجوب الرتبية على األصالة واملعاصرة.35
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 رضي هللا عنه علي بن أيب طالب املشتملة عليها سريةجمموعة من املبادئ  دراسةتناولت ال
لعمل مبدأ وجوب التعلم, مبدأ فرضية التعليم, مبدأ الرتبية املستمرة, مبدأ الرتبية على اوهي: 

 ابلعلم, مبدأ الرتبية على الشورى.
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 املبحث الثالث: قيم الرتبية اإلسالمية.
 مفهوم القيم:2-3-1

قال: قومت السلعة. . يُ يءوأصله الواو ألنه يقوم مقام الش القيمة لغة: "واحدة الِقي ِم,     
وأهل مكة يقولون: استقمت السلعة, ومها مبعىن. واالستقامة: االعتدال. يقال: استقام له 

ن اآلِلة. وقومت أي يف التوج ه إليه دو , (6فصلت: ) َّ رث يت ٱُّٱ:وقوله تعاىلاألمر. 
 .(2017ه ,ص1407فهو ق ومي , أي ُمست قيم ". )اجلوهري, يءالش

طراز من املنافع والفوائد النابعة من ذات األشياء واألفعال االعتقادية وتعريف القيم أبَّنا 
وتفضيل السلوكيات واالجتاهات يف  ,والعقلية والعلمية اليت تدفع اإلنسان إىل االهتمام هبا

 (.47ه ,ص1434ضوئها.)ايجلن,

 ,واألعمال ,واألشياء ,واألشخاص ,ومقاييس حنكم هبا على األفكار كاتوالقيم حم
واملواقف الفردية واجلماعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة هبا, أو من حيث  ,وضوعاتوامل

ه , 1429وعدم قيمتها وكراهيتها, أو من منزلة معينة ما بني هذين احلدين.)املالكي, سوئها
 (.35ص

:" جمموعة أبَّنا (164ه , ص1430يعرفها ايجلن)ففهوم القيم يف الرتبية اإلسالمية مأما      
 ,اليت تقوم هبا حقائق األشياء ,ضوابط املنافع والفوائد املادية واملعنوية اإلنسانية واإلسالميةمن 

 واألحكام". ,واألفعال ,واألقوال

القواعد والقوانني واألحكام الشرعية, اليت جاءت ِلداية اإلنسان إىل اليت هي أقوم, " :وهي
 (.54,ص1415,مقيبل )خدجيةعلى مستوى الفرد واألسرة واجملتمع والعامل أمجع". 

" جمموعة من األخالق اليت تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية, وجتعلها متكاملة قادرة :وهي
والعمل من أجل النفس واألسرة والعقيدة  على التفاعل مع اجملتمع, والتوافق مع أعضائه,

 (.40صم, 1985,)قميحه اإلسالمية".
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إمنا سلوك إنسان راشد سوي له  وليس أي سلوك,والقيم يف اإلسالم هي اإلقبال والسلوك, 
جيابية حني تدل على أمر والعمل به, وسلبية حني تتصل بنهي أو إهدف من سلوكه, وهي 

 (.284ه ,ص1412دراز,عصيان, وأن مصدرها األساسي القرآن الكرمي والسنة النبوية.)

يف عالقته ابلعامل املادي, أو  " جمموعة من األهداف واملثل العليا اليت توجه اإلنسان سواءً :وهي
 (.37م, ص1970االجتماعي, أو السماوي".)عفيفي,

واألشياء,  ,واألفعال ,ذاتيه يف طبيعة األقوال:"صفات أبَّنا (12,صه1409ويعرفها العمرو)
 .التعريف هذا مناسبة الباحثة وترىوالشرع". ,والعقل ,مستحسنة ابلفطرة

عد معايري سلوكية تُ و  ,السلوكية اليت أتى هبا اإلسالم"جمموعة من املقاييس والضوابط  :وهي
 (.47ه ,ص1434إسالمية".)ايجلن,

:" صفات إنسانية إجيابية راقية مضبوطة أبَّنا (تعريفًا شامالً 124,صه 1424وعرفها القرين)
بضوابط الشريعة اإلسالمية, وتؤدي ابملتعلم إىل السلوكيات اإلجيابية يف املواقف املختلفة اليت 

ا مع دينه وجمتمعه وأسرته, يف ضوء معايري ترتضيها اجلماعة, لتنشئة أبنائها خالِل اعل منيتف
وأهداف اجملتمع, وتصبح هذه القيم تربوية كلما أدت إىل النمو السوي  ,والعرف ,وفق الدين

لسلوك املتعلم, وكلما اكتسب بفضل غرسها يف ذاته مزيداً من القدرة على التمييز بني الصواب 
 ".واخلطأ, وبني اخلري والشر, وبني القبيح واجلميل....إخل

 أمهية القيم:2-3-2
ن ارتكاب عردعه ت يتصلى هللا عليه وسلم, والتقوى ال  ورسولهسلوك املسلم ينبثق من إميانه ابلل

 مسعودابن يذكر  سسًا وقواعد رئيسة يف السلوك الرتبوي املرغوب,أُ  دعالقيم تُ ما يغضب هللا, و 
يف البناء الشخصي لإلنسان املسلم  ن أول شيء تثمره القيم الرتبويةأه ( :" 126ه ,ص1419)

هو تقوية صلته ابلل عز وجل , إىل الدرجة اليت جتعله يراقبه يف السر  والعلن, يف كل  حركاته 
 له وقاراً". مة هللا ويرجووسكناته, فهو ال يقدم على شيء إال وهو يراعي حر 
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 أمهيتها على املستوى الفردي:
 يف حياة اإلنسان يف نقاط:( أمهية القيم 47ه ,ص1434(ايجلن حدد

 َّنا تساعد على اُتاذ القرارات.أ  -1
 َّنا تساعد اإلنسان على أداء واجباته كاملة.أ -2
 َّنا تكسب اإلنسان شخصية موثوقة مرغوبة.أ  -3
 َّنا تعطي معىن للحياة.أ  -4
 بوصلة الشخصية تنقذ اإلنسان من احلرية أمام كثري من املواقف احلياتية. دعَّنا تُ أ  -5
 اإلنسان دائماً إىل االستقامة.َّنا توجه أ  -6
 ودافعة إىل التسامي يف اخلريات. ,َّنا رادعة وزاجرة عن الشرور والقبائحأ  -7

تساعد على تنمية وتدعيم البناء والتكوين إىل أن القيم (27م,ص 2006وأشار الزيود)   
فسية واالضطراابت الن تكالوفعالة من خالل التغلب على املش النفسي للفرد بصورة إجيابية

اليت ميكن أن تصيبه يف املراحل العمرية املختلفة, وحتقق له اإلحساس ابألمان, فهو يستعني هبا 
 .والتحدايت اليت تواجهه يف حياته ,على مواجهة ضعف نفسه

غرس القيم منذ الطفولة يوفر ىل أن إ  John- Dewey,1954/1976 ))أشار جون ديويو 
 إشباع حاجاته.والرعاية النفسية الالزمة له والعمل على  ,للطفل البيئة السليمة

 مستوى اجملتمع:أمهيتها على 
 .اجملتمع يفأي سلوك يصدر من األفراد يكون له أتثري للقيم أمهية يف بناء اجملتمعات وتقدمها, و 

 ( أمهيتها يف نقاط:47ه ,ص1434حدد ايجلن)

 وغياهبا نذير بزواِلا. ,وحضارهتانه بقدر علو مثلها يساهم يف ارتفاع شأن األمة أ -1
 سبيل جناحها.و ت الشخصيات والشعوب واألمم, َّنا من هوااي  أ -2
 وإبعاد الصراعات والتناقضات. ,َّنا تساعد على وحدة اجملتمع ومتاسكهأ -3
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اجملتمع على مواجهة املتغريات اليت  تساعد القيم أن(140ه ,ص1424كما ذكر القرين)   
حتدث فيه, بتحديدها االختيارات الصحيحة والسليمة اليت تسهل على الناس حياهتم, 

 وحتفظ على اجملتمع استقراره وكيانه.

يضًا على مواجهة خطر الذوابن يف اجملتمعات الغربية, عن طريق االنصهار يف أوتساعد    
 (.376 م,ص2006بة احلضارة املستقبلية.)الكيالين,ميادين القيم اإلسالمية مع مواك

حّت تبدو متناسقة, كما تقي القيم اجملتمع  تربط القيم أجزاء ثقافة اجملتمع بعضها ببعضو      
والنزعات والشهوات الطائشة, فالقيم واملبادئ يف أي مجاعة هي اِلدف  ,من األاننية املفرطة

 (.28م,ص2006الذي يسعى مجيع أعضائها للوصول إليه.)الزيود,

 ألن أتثريها أعظم من أتثري القوانني و ؛حتفظ القيم للمجتمع الطمأنينة واالستقرارو     
األخطاء من القوانني والعقوابت, العقوابت, فالقيم املتأصلة يف النفس أكثر قدرة على منع 

فالضوابط الداخلية اليت هي القيم أكثر أتثريًا من الضوابط اخلارجية املتمثلة يف القوانني واللوائح 
 (.75ه  ,ص1430 )رهام ابدويالن,اليت تسمى العقوابت للمخالفني.

جبميع الوسائل  على القيم الرتبوية اإلسالمية لية أتسيس وتربية األجياومن ذلك يتضح أمه   
 والطرق.

 
 قيم الرتبية اإلسالمية: 2-3-3

أنواع أساسية من القيم اإلسالمية, وهي القيم االعتقادية, والقيم التعبدية,  ةهناك أربع
 (.51ه ,ص1434والقيم التشريعية, والقيم األخالقية واألدبية.)ايجلن,

علم يف املدارس: االقرتاح األول: القيم اخلاصة حبقوق اإلنسان القيم اليت جيب أن تُ أما 
قيمة و قيمة العدالة, و قيمة املساواة, و قيمة محاية العرض والشرف, و وهي: قيمة احلياة, 

قيمة الرتبية مثل حق التعليم, و القيمة الزوجية, و قيمة بناء األسرة, و إتقانه, و العمل 
 االقتصادية......إخل.القيمة و قيمة محاية امللكية, و 

لتعليم القيم, مثل قيمة طاعة  االقرتاح الثاين: جعل نصوص القرآن والسنة حموراً 
قيمة و قيمة الوفاء ابلعهد, و قيمة احلياة, و ذوي القرىب واملساكني, قيمة صلة و الوالدين, 
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 قيمة السالم, والتعاون, والتقوى, والصدق, وو  ,التواضع والتآلفقيمة و األمانة, 
 (.177-175ه ,ص ص 1430)ايجلن,..إخل..عفوال

( يف بيان فضائل علي:" وكان رضي هللا 270ص,6جه ,1420وقد ذكر القرطيب)
عنه قد خص من العلم  والشجاعة واحللم, والزهد والورع وكامل األخالق ماال يسعه  

 .وال حيويه حصر حساب" ,كتاب
 رضي طالب أيب بن علي سرية عليها املشتملة القيم من جمموعة الدراسة تناولت وقد
 .والكرم, والشجاعة, والعدل, والتواضع, الزهد: وهي عنه هللا
 
 الفرق بني املبادئ والقيم: 2-3-4

( االختالف بني املبادئ والقيم 322-321ه ,ص ص1432يوضح خياط )     
 ابلنقاط التالية:

 املبادئ هي القواعد واألسس املوجهة للقيم..1

بتغري الزمان أو املكان أو األحوال, ولكن القيم تكون مطلقة ونسبية, أي  املبادئ ال تتغري.2
 أَّنا قد تتغري بتغري الزمان أو املكان أو األحوال.

نفسها اليت  ولكن ليس ِلا الدرجة اإللزامية ,املبادئ ملزمة, والقيم كذلك أداة حكم.3
 لمبادئ. ل

 ولكن القيم ليست كذلك.املبادئ قواعد تستنبط منها أجزاء أخرى فرعية, .4
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 املبحث الرابع: أساليب الرتبية اإلسالمية.
 :مفهوم أساليب الرتبية2-4-1

قال للسطر من النخيل: أسلوب, وكل طريق ممتد فهو ويُ  ,األساليب يف اللغة:" مجع أسلوب
أسلوب, قال: واألسلوب الطريق, والوجه, واملذهب, واألسلوب ابلضم: الفن, ويقال أخذ 

 (.437ه ,ص1410فالن يف أساليب القول أي أفانني فيه".)ابن منظور,

طرق التعليم والرتبية :"ومعىن األسلوب اصطالحًا يف جمال الرتبية حسب املفهوم اللغوي هو
ألَّنا  ؛عموماً, وُتتلف يف حتديدها كمًا وكيفًا أنظمة التعليم والرتبية حبسب أهدافها وغاايهتا

 (.207ه ,ص1432.)ايجلن,"ق تلك األهدافتعد الطرق اليت هبا حتق

هبدف حتقيق  ؛أو االجتاهات والقيم ,املهاراتأو املعارف و  ,دد لنقل املعلوماتوهي اإلجراء احمل
أبو أو تربواًي عاماً.) ,هدف تربوي مرغوب فيه, واإلجراء هو وسيلة, قد تكون أسلواًب تدريسياً 

 التعريف.والباحثة تؤيد هذا .(130صه ,1408العينني,

 

 :أساليب الرتبية اإلسالمية أمهية2-4-2
 ( يف النقاط اآلتية:212ه ,ص1432عددها ايجلن )

.هي الطرق اليت هبا تتحقق أهداف الرتبية اإلسالمية, وحتقيق املؤسسات الرتبوية وظائفها, 1
 إليها.جاذبية ال ميكن حتقيقها بدون األساليب املؤدية فإن األهداف مهما كانت طموحة وِلا 

 َّنا مبثابة األدوية حلل وعالج املشكالت, وتستخدم حسب احلاجة.أ.2

 ألن كل تربية ِلا أساليب. ؛َّنا موضوعة أساساً لتحقيق وجناح الرتبية اإلسالميةأ.3

 وتدعمها يف كل اجملاالت. ,َّنا تراعي القيم اإلسالمية عند تطبيقهاأ.4
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 :أساليب الرتبية اإلسالمية 2-4-3
 ( أساليب الرتبية اإلسالمية فيما أييت:13,صه1425وزمالؤه) حدد اخلطيب

 .الرتبية ابلقدوة.1

 .أسلوب التوجيه واملوعظة احلسنة.2

 .أسلوب الرتغيب والرتهيب.3

 .أسلوب احملاورة واملناقشة. 4

 .أسلوب التدريب واملمارسة العملية.5

 .أسلوب الرتبية ابألحداث واملواقف.6

 ( وأضاف عليها:214-213ص ه , ص1432جلن )كما ذكر هذه األساليب اي

 .أسلوب ضرب األمثال وأخذ العربة.1

 أسلوب القصة..2

 .أسلوب التأديب والعقوبة الرتبوية.3

 .أسلوب التدرج يف التطبيق والتدريب.4

 وشغل وقت الفراغ. ,والتنشيط ,.أسلوب الرتويح5

 .أسلوب التعلم الذايت.6

 وتكوين احلصانة. ,.أسلوب الوقاية واحلماية7

 .أسلوب إاثرة العواطف واملشاعر والوجدان.8

 .أسلوب التجربة واخلربة.9

 .أسلوب حل املشكالت.10
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 .أسلوب التزكية والتطهري.11

 ومهارات استخدامها. ,وتنميتها ,.أسلوب تفريغ وإيقاظ الطاقات12

 .أسلوب التوبة واالستغفار.13

 .أسلوب اإلقناع وتكوين الثقة.14

تناولت الدراسة جمموعة من األساليب املشتملة عليها سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه و 
أسلوب الرتبية ابألحداث, أسلوب ضرب ,وهي: أسلوب القدوة, أسلوب الرتغيب والرتهيب, 

 املثل, أسلوب املوعظة احلسنة.

 

عرض مفهوم مبادئ مت , أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه سرية مبسطة للخليفة عرض وبعد
, ويف الفصل واعها, وهكذا يف القيم واألساليبالرتبية اإلسالمية وأمهية حتديد هذه املبادئ, وأن

القادم تتناول الدراسة جمموعة من املبادئ الرتبوية يف سرية اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا 
 عنه.
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 متهيد:
التوجيهات واملواقف, وذلك  يهابىن علتُ يف حاجة إىل أسس تربوية  إن أي تربية وأي مرب     

 لتحقيق األهداف املنشودة على أكمل وجه.

ولكل نظام تربوي جمموعة من املبادئ اليت ُتتلف يف الكم والكيف من تربية ألخرى,      
ومبادئ الرتبية هي املسؤولة عن توجيه العملية الرتبوية, ووضع املناهج واألنظمة, وحل 

 (.178ه ,ص1432. )ايجلن,وتقومي مسرية الرتبية ,مشكالهتا

ومارستها ونفذهتا, فأجنبت أعالماً يف العلم  أعظم املبادئ, والرتبية اإلسالمية اشتملت على     
 . وأخرجت حضارة زاهرة والرتبية,

الكثري من املبادئ الرتبوية, فقد ترىب وأتدب على يدي رسول  ويف سرية علي رضي هللا عنه    
وكانت حياته تطبيقًا كاماًل وأمينًا ملنهج النيب صلى هللا عليه وسلم, هللا صلى هللا عليه وسلم, 

 ولتعاليم القرآن.

 املبادئ الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه؟ وهذا الفصل هو جواب للسؤال األول: ما     

 وسرتكز الدراسة هنا على  ذكر ما برز من مبادئ تربوية يف سرية علي رضي هللا عنه, أمهها:
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 مبدأ وجوب التعلم:3-1
جاء يف سرية اخلليفة علي رضي هللا عنه وماحوته من مواقف متعددة, جاء منها ما يدل      

وأدلة من , الدراسة يف بداية كل مبدأ توضيحًا للمبدأ ورديقه ملبدأ فرضية التعلم, وستعلى تطب
املبدأ ومستلزماته, مث ذكر  ذاالقرآن الكرمي والسنة النبوية على وجوب املبدأ, مث بيان أمهية ه

, وهكذا يف املبادئ يف ذلك املبدأ من مواقف وأقوال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بعض
 التالية.

م فرض على كل ى هذا املبدأ كلمة فرضية التعلم, أي أن التعلإن بعض الدارسني أطلقوا عل     
بناء على  اً ألنه إذا مل يتعلم يكون اتركًا فرضًا بناء على هذه الصيغة, ويكون اتركًا واجب ؛مسلم

 (.182ه ,ص1433الصيغة األوىل.)ايجلن, 

قوله تعاىل يف أول  ويف القرآن الكرمي والسنه النبوية العديد من األدلة الدالة على هذا املبدأ, منها
وقال سبحانه , (1  العلق: )َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱالكرمي: سورة نزلت من القرآن

 حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱسؤال أهل العلم: وجوب يف
 .(43النحل: ) َّ جه ين ىن من خن
وعموم هذه اآلية فيها مدح أهل  (يف تفسري هذه اآلية:414ه , ص1420ذكر السعدي) 

يف مجيع  مابلرجوع إليه أمر من ال يعلم فإن هللا ,العلم, وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب هللا املنزل
اجلاهل  بذلك خيرج  هوأناحلوادث, ويف ضمنه تعديل ألهل العلم وتزكية ِلم حيث أمر بسؤاِلم, 

 ه, وأَّنم مأمورون بتزكية أنفسهمائتمنهم على وحيه وتنزيل سبحانه فدل على أن هللا من التبعة,
, فإَّنم أهل الذكر على االتصاف بصفات الكمال, وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيمو 

 احلقيقة, وأوىل من غريهم هبذا االسم.

 مض خض حض جض ٱُّٱ:تعاىل قال عظيمة ماء, وماِلم من منزلة لونوه القرآن بشأن العلم والع

  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

(يف 720ه , ص1420قال السعدي).(9الزمر: ) َّ جم هل مل خل حل مكجل لك
ت ِوي ال ِذين  ي  ع ل ُمون { رهبم ويعلمون دينه الشرعي ودينه اجلزائي,  تفسري هذه اآلية: }ُقل  ه ل  ي س 
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 معمن ذلك؟ ال يستوي هؤالء  وما له يف ذلك من األسرار واحلكم }و ال ِذين  ال ي  ع ل ُمون { شيئاً 
 هؤالء, كما ال يستوي الليل والنهار, والضياء والظالم, واملاء والنار.

}ِإمن  ا ي  ت ذ ك ُر{ إذا ذكروا }أُوُلو األل ب اِب{ أي: أهل العقول الزكية الذكية, فهم الذين يؤثرون 
م ترشده األعلى على األدىن, فيؤثرون العلم على اجلهل, وطاعة هللا على خمالفته, ألن ِلم عقوالً 

 للنظر يف العواقب, خبالف من ال لب له وال عقل, فإنه يتخذ إِله هواه.

وهناك الكثري من اآلايت القرآنية اليت تبني جانبًا أو أكثر من جوانب أمهية العلم واملعرفة, 
 وخري الفرد واجملتمع واإلنسانية.)اخلطيب وآخرون ,وتقدم احلضارة ,وارتباط ذلك بعمران األرض

 .(258ه ,ص1425,

منها حديث الرسول صلى  ,وتبني فضله ,والسنة النبوية زاخرة ابألحاديث اليت حتض على العلم
 ,وِإن  طالب  العلِم يستغِفُر له كل  شيء   ,هللا عليه وسلم:"طلُب العلِم فريضة  على كلِ  مسلم  

 في هذا احلديث دليل على وجوبف, (3914ه ,ح1408البحِر")األلباين, حّت احليتاِن يف
 العلم, وعظيم فضله.

م إلانث أتيت بصيغة العموم, فالتعلألن الواجبات املشرتكة بني الذكور وا ؛ومل يذكر املسلمة هنا
ألن الكل مكلف  ؛من العلوم الدينية اً األنثى يف اإلسالم بدء وأ ذكراً  كل مسلم  على فرض

الواجب إال به فهو أداء ال يتم  ما" :ابألمور والواجبات الدينية, حسب القاعدة الفقهية
ألن من أهداف  ؛واجب على كل مسلم الدين ابلذات واجبات, وتعلم األمور الدينية و "واجب

ِلذا  ,سالمية حتقيق النجاح يف اآلخرة, وال ميكن حتقيقه جبهل اإلنسان هبذه األمورالرتبية اإل
األبدية يف اجلنة, فال وهي السعادة  ,أصبح التعليم وسيلة ألداء الواجبات, وحتقيق الغاية الكربى

عذر ملن مل يتعلم واجباته, بل عليه أن يسعى ويتعلم كما يسعى ويتعلم ما يتعلق مبهنته يف هذه 
 (.183,ص ه 1432احلياة.)ايجلن,

 ,س ه ل  الل ُ ل ُه طريًقا إىل اجلن ةِ  ,وقال صلى هللا عليه وسلم:" م ن سل ك  طريًقا يلت ِمُس فيِه ِعلًما
وإن  طاِلب  الِعلِم يست غفُر ل ُه م ن يف الس ماِء  ,ِئك ة  لت ضُع أجنح ت ها رًضا لطالِب العلمِ وإن  املال
وإن  فضل  العاملِِ على العاِبِد كف ضِل الق مِر عل ى سائِر الكواِكِب,  ,حّت  احليتاِن يف املاءِ  ,واألرضِ 
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ا ور ثوا الِعلم   ,إن  األنبياء  مل يُ و ر ِثوا دينارًا وال ِدرمهًا ,إن  الُعل ماء  ُهم  ور ثُة األنبياءِ  ُه  ,إمن  فم ن أخذ 
 (.183ه ,ح1407أخذ  حِب ظ   وافر ") األلباين,

(:أي مشى يف حتصيل علم شرعي قاصدًا به وجه هللا 684ص,6جه ,1420قال القرطيب)
 ماً.جازاه هللا عليه أبن يوصله إىل اجلنة مسلماً مكر  ,تعاىل

 ( أمهية هذا املبدأ يف جمموعة من النقاط:178ه ,ص1432وحدد ايجلن)

 ألن اإلسالم جعل التعلم واجباًعلى كل مسلم. ؛نه دافع وحافز قوي إىل التعلمأ -
 انتشار العلم ومعرفة قيمته. -
 حمو األمية والرقي ابلفرد. -
 معرفة الدين واألمور الضرورية. -
 تقدم األمة. اندفاع الناس إىل التعليم يؤدي إىل -

 ( مستلزمات مبدأ وجوب التعليم:183ه ,ص1433وذكر ايجلن)

ومسؤوليتهم الشخصية عنه, وأنه ال عذر ألي  ,إشعار كل األفراد هبذا الوجوب عليهم -
وإىل  ,أحد إذا قصر أهله يف التعليم إمهال تعليم أنفسهم, كما أَّنم يسعون إىل الرزق

وقد  ,قيق حاجاهتم, فكذا التعلم حاجة فطريةصيبوا أبمراض يسعون إىل حتأالعالج إذا 
 يرتتب على إمهاله خسارة الدنيا واآلخرة معاً.

ليلية -الذايت يف املدارس واجلامعات جلميع الفئات  موجوب إاتحة جماالت التعل -
 إلاتحة فرصة االلتحاق فيها ملن رغب. -وَّنارية

ولو برسوم إذا  ,ليزدادوا علماً  ؛إقامة دورات تعليمية لفرتات معينة يف امليادين العلمية -
 تطلب األمر.

 م الذايت يف حياة األفراد واجملتمعات.وعي أبمهية التعلالنشر  -
والنجاح يف الدنيا  ,إبراز مجيع أضرار إمهال التعلم من الناحية االقتصادية والصحية -

 واآلخرة. 
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األوىل لنزول الوحي,  ويتضح من سرية علي رضي هللا عنه تطبيقه ِلذا املبدأ, فطوال السنوات 
ره ونوره, وطاملا , ويلقي مسعه, وقلبه ألسرايسبق غريه يف تلقيه من رسول هللاكان يشهد نزوله و 

يصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم, بعيدًا عن أعني القرشيني وأذاهم.  شهدته شعاب مكة
 (.244ه ,ص1429)خالد,

يعرفون الكتابة يف صدر اإلسالم, وكان من   وكان من بني القلة من املسلمني الذين كانوا     
بة كتاب الوحي عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وقد ساعدته هذه املهارة يف القراءة والكتا

 (.199ه ,ص1434.)الصاليب,على التبحر يف العلوم الشرعية

اًء, فكنت وقال علي رضي هللا      لى هللا ستحي أن أسأل رسول هللا صأ عنه: كنت رجاًل مذ 
 1419,حنبل.)ابن"يغسل ذكره ويتوضأ"عليه وسلم ملكان ابنته, فأمرت املقداد فسأله فقال: 

 (.606,حه 

يه وسلم, فلم يسأله عن ذلك هنا يتضح حياء علي رضي هللا عنه من صهره النيب صلى هللا عل
ومع ذلك  ,وسلملنيب صلى هللا عليه ل يضاً على حسن معاشرتهأملكانة فاطمة منه,ويدل ؛ األمر

فاستعان ابملقداد, والسؤال مفتاح العلم, وينبغي أن ال يكون  ,مل يفرط يف العلم ومعرفة احلكم
 احلياء عائقاً ومانعاً من احلصول على العلم, مع االلتزام آبداب السؤال.

ليستدر عطفه ومودته  ؛وحيسن خطابه ,ومن آداب السؤال أن يتلطف السائل يف سؤاله
ألن ذلك من مكارم األخالق وحماسن اآلداب, فإن من ابتغى من  ؛بةه لإلجاولينشرح صدر 

 ,العلمعن  سائل ومبن هأحد شيئاً تلطف له وتكلم أبحسن العبارات ليصل إىل غرضه, فكيف 
فيقول: فضيلة  ,وهو أشرف األمور, وحيرص السائل على خماطبة شيخه ابللفظ الذي يليق به

الشيخ, أو أستاذي الكرمي, وليدع له, وال يذكر رأي أحد عنده خاصة إن كان من أقرانه لئال 
فال يقاطع أستاذه إن كان  ,يوقع يف نفسه جفاء على غريه, وأن خيتار الوقت املناسب للسؤال

 (.107-106ه , ص ص  1418)الباتلي, مسرتساًل.

ُتُموُهن  ِمن  ق ال  ر ِضي  ا ,يف ذلك ولعلي قول ِبل  أل  ن ض ي   ُتُم اإل ِ ف ظُوُهن  ل و  ر ِكب   لل ُ ع ن ُه: " مخ  س  اح 
أ ل   ,و ال  ي  ر ُجو ِإال  ر ب هُ  ,ق  ب ل  أ ن  ُتِصيُبوُهن : ال  خي  اُف ع ب د  ِإال  ذ ن  ب هُ  ت ِحي ج اِهل  أ ن  ي س  و ال   ,و ال  ي س 
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ت ِحي ع امل  ِإن  مل    مي اِن مب ن زِل ِة الر أ ِس ِمن  اجل  س ِد, و ال  ي س  ُر ِمن  اإل ِ : الل ُ أ ع ل ُم, و الص ب   ي  ع ل م  أ ن  ي  ُقول 
ي  ر  يف ج س د  ال  ر أ س  ل ُه, و ال  ِإمي ان  ِلم ن  ال  ص ب  ر  ل ُه ")ابن عبدالرب,   (.382ص,1جه ,1414خ 

رِك انِ وعن علي رضي هللا عنه أنه قال:  ت  غ ِفُر أِل ب  و ي ِه و مهُ ا ُمش  ع ُت ر ُجاًل ي س  ت  غ ِفُر  ,مسِ  ف  ُقل ُت : أ ي س 
رِك اِن ؟ ف  ق ال  : أ و مل   ي س   ُ ت  غ ِفر  ِإب  ر اِهيُم أِل بِيهِ الر ُجُل أِل ب  و ي ِه و مهُ ا ُمش  ؟ ف ذ ك ر ُت ذ ِلك  لِلن يبِ  ص ل ى الل 

 ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱل ت  ف  ن  ز   ,ع ل ي ِه و س ل م  
  يئ ىئ   نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر
 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
ي انُ  ,ق ال  : ل م ا م ات  , (114 – 113التوبة:  )َّ يق ىثنث أ و  ق ال ُه  ,ف ال  أ د رِي ق ال ُه ُسف 

ر ائِيلُ  .)ابن حنبل ,ِإس   (.771ه , ح1419أ و  ُهو  يف احل  ِديِث : ل م ا م ات 

ففي هذا احلديث مر علي رضي هللا عنه مبوقف شك فيه, فاجته للنيب ليتعلم منه, ويف ذلك 
 واالجتاه إىل مصدر موثوق يف العلم. ,مشروعية السؤال عند الشك أو االختالف

سول هللا صلى هللا عليه وسلم, من الليل ينفعين يضًا عن علي قال: كان يل ساعة من ر أوجاء 
ال تدخل  "هللا عز وجل مبا شاء أن ينفعين هبا, قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

للحسن بن علي حتت وال ُجنب, قال: فنظرت فإذا جرو  ,وال كلب ,املالئكة بيتًا فيه صورة
اية أخرى عن علي بن أيب طالب , ويف رو (1290ه , ح1419.)ابن حنبل"السرير فأخرجته

 وال ,كلب   وال ,صورة   فيه بيًتا املالئكةُ  تدُخلُ  ال"عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
 .(1205ه,ح1414. )ابن حبان"ُجُنب  

واحلرص على أن يغتنم ساعة ابجللوس  ,يتضح من هذا احلديث مالزمة علي رضي هللا عنه للنيب
 للحسن رضي هللا عنهم. اً حيث أخرج جرو  ,معه, وسرعة تطبيقه للعلم

واحلرص على , الصرب واجلد واالجتهاد وأمهية ,يتضح من ذلك مشروعية وفضل جمالسة العلماءو 
هذا األمر بشّت الوسائل, فكم من مسألة متر على املتعلم فال يستوعبها, فإذا قدمها إليه العامل 

ادة من وسائل التقنية املختلفة يف العصر وحتقق لديه العلم, ومن مث االستف ,فهمها املتعلم
والدنيوي النافع املباح, وأن جيعل اإلنسان له وقتًا لذلك,  ,احلاضر لالزدايد من العلم الشرعي
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ه على أكمل وجه, وأن حيرص على تطبيق تنمتًا ولو يسرياً, ويهتم بوقته فيغوجيعل لتخصصه وق
 وتنفيذ ما تعلمه, وتعليم غريه.

هللِا م ا ن  ز ل ت  ومما يدل على  حرصه وجده يف طلب العلم والبحث عنه ما قاله رضي هللا عنه:"و 
, ِإن  ر يبِ  و ه ب  يل ق  ل ًبا ع ُقواًل, و ِلس ااًن س ؤُ  , و أ ي ن  أُن زِل ت  ُت ِفيم ا أُن زِل ت  واًل ".)ابن آي ة  ِإال  و ق د  ع ِلم 

 (.338ص,2جم,1968سعد,

ولساانً  ,مميزًا للصواب واخلطأ ,لألمور اً مدرك اً أي فامه ,له قلبًا عقوالً فعلل كثرة علمه أبن  
سؤواًل فالسؤال ابب العلم, فاحلرص واجلد يف العلم مطلوب, مع حضور القلب والوعي والفهم 

والبحث والتطبيق, وكثرة السؤال ألنه طريق للعلم مع االلتزام  ,والتدبر والتفكر ,واإلدراك للعلم
 آبدابه.

 :فيها جامعة انفعة لكميل بن زايد قال ةوصي منهاأقوال عديدة يف العلم,  علي بن أيب طالبول
"القلوب أوعية فخريها أوعاها, احفظ عين ما أقول لك: الناس ثالثة: فعامل رابين, ومتعلم على 

وا ؤ مل يستضيئوا بنور العلم, ومل يلجسبيل جناة, ومهج رعاع أتباع كل انعق, مييلون مع كل ريح, 
إىل ركن وثيق, العلم خري من املال, العلم حيرسك, وأنت حترس املال, العلم يزكو على اإلنفاق, 
واملال تنقصه النفقة, العلم حاكم واملال حمكوم عليه, وحمبة العلم دين يدان هبا, العلم يكسب 

مات خز ان العامل الطاعة يف حياته, ومجيل األحدوثة بعد وفاته, وصنيعة املال تزول بزواله, 
ص ,1جه ,1416األموال وهم أحياء, والعلماء ابقون ما بقي الدهر......إخل".)األصفهاين,

 (.80-79ص 

والرابنيون من جيمع بني الفقه واحلكمة,  ,وهم علماء الدين ,قسم الناس إىل ثالثة: عامل رابين
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ :( لقوله تعاىل57ص,2جه ,1419وجاء يف تفسري ابن كثري)

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 (79آل عمران: ) َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت
ُر و اِحد : أ ي   , ق ال  اب ُن ع ب اس  و أ بُو ر زِين  و غ ي   نِيِ ني   أ ي  و ل ِكن  ي  ُقوُل الر ُسوُل لِلن اِس ُكونُوا ر اب 

كذا ُرِوي  ع ِن اب ِن ع ب اس  و س ِعيِد ب ِن ,فقهاءال  احل  س ُن وغري واحد: ُحك م اء  ُعل م اء  ُحل م اء , و ق  
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ُر اس اين ِ و ع ِطي ة  ال ع و يفِ  و الر بِيِع ب ِن أ ن س   ل   ,ُجب  ري   و ق  ت اد ة  و ع ط اء  اخل  و ع ِن احل  س ِن أ ي ًضا: ي  ع يِن أ ه 
ل  ت  ق و ى, و ق ال  الض ح اُك يف ق  و لِِه: مبِ  ُرُسون : ح ق  ِعب اد ة  و أ ه  ُتم  ت د  ُتم  تُ ع لِ ُمون  ال ِكتاب  و مبا ُكن   ا ُكن  

ِديِد ِمن   ,ع ل ى م ن  ت  ع ل م  ال ُقر آن  أ ن  ي ُكون  ف ِقيًها ُمون  م ع ن اُه, و قُرِئ  تُ ع لِ ُمون  اِبلت ش  تُ ع لِ ُمون  أ ي  تُ ف هِ 
ُرُسون  حت  ف   ,الت  ع ِليمِ  ُتم  ت د   ظُون  أ ل ف اظ ُه.و مبا ُكن  

ألن احلكمة وضع  ؛فالذين جيمعون بني احلكمة والفقه هم املؤهلون لرتبية األمة وتوجيهها
الشيء يف موضعه املناسب, ومنها القيام برتبية األمة هبذا الدين, وذلك يقتضي اجلمع بني 

ام الدينية من تعليم الدين والرتبية على التقوى ومكارم األخالق, وأما الفقه هو فهم األحك
ألَّنم مجعوا بني تلقي العلم  ؛مصادرها الشرعية, ولذلك كان العلماء الرابنيون هم أفضل األمة

والتعليم من الرتبية, فهم املؤهلون لرتبية األمة وتوجيهها,ومتعلم على سبيل النجاة: هم من 
ل من محل أخلصوا نياهتم يف طلب العلم, وهو ال خيتص مبن تفرغ فقط للعلم, بل يشمل ك

ليعبد  ؛يف أمور دينه العلماء الرابنيني مسؤولية تطبيق الدين, وأمه ه أمر جناته يف اآلخرة, فاستفّت
من املتعلمني على  دعع الناس على منهج هللا, فهو يُ وليستقيم يف معاملته م ؛هللا على بصرية

 (.439-438ص ص,3جه ,1418سبيل النجاة وإن مل جيلس يف حلقات العلم.)احلميدي, 

 , عربنييكن ِلم ارتباط ابلعلماء الرابنيهم من هجروا العلم الديين ومل فوأما الصنف الثالث  
الناس أبن  , وكأنه يدعومعي  عنهم بقوله: ومهج رعاع أتباع ..., حذر من هذا الصنف اإل

 (.202ه  ,ص1434يكون مههم الثبات على احلق, وأن جيعلوا الدنيا مطية لآلخرة)الصاليب, 

يف  العلممث عقد مقارنة بني العلم واملال, فالعلم حيفظ صاحبه من اِلالك يف الدنيا واآلخرة, و 
ومن مصائب الدنيا  ,اآلخرة هو طريق لرضوان هللا, ويف الدنيا حيفظ صاحبه من الشيطان

 ومفاسدها, واجلهل هو من يعرض اإلنسان للهالك, لذلك العلم حارس لصاحبه.

ألن العمل تطبيق للعلم, على العكس من املال فإن اإلنفاق منه  ؛ابلعملالعلم ينمو ويرتسخ 
ينقصه, واملقصود هنا أموال أهل الدنيا اليت ينفقون منها من أجل الدنيا, أما أموال أهل اآلخرة 

يضاً العالقات االجتماعية اليت تقوم على املصاحل املالية تزول بزوال وأإلنفاق منها يزيدها منواً, اف
ل, أما العالقات األخوية اليت تقوم على تبادل العلم الشرعي بني العامل وحمبيه فهي ابقية املا

خالدة يف الدارين, والعلم الشرعي حاكم به تنتظم شؤون احلياة, وعليه تقرر مجيع األنظمة اليت 
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سواء كانت شرعية أو غري شرعية,  ,حتكم الناس, واملال حمكوم عليه خيضع لألنظمة احلاكمة
العلم الشرعي كذلك يكسب صاحبه والء املسلمني وطاعتهم اختياراً منهم ومن غري أن تفرض و 

عليهم هذه الطاعة, وذلك على امتداد حياهتم, كما يكسبهم الذكر احلسن بعد مماهتم, إىل أن 
األرض ومن عليها, حيث ال يفتقد الناس إال صورهم وأشكاِلم, ولو استعرضنا التاريخ هللا يرث 
ويذكر التاريخ حياهتم يف  ,صران هذا لوجدان العلماء من عهد الصحابة, ترتدد أمساؤهمإىل ع

الكتب واخلطب والدروس العلمية, بينما اندرست أمساء كبار أهل الدنيا ابنقضاء حياهتم, 
 (.443-442ص ص,3جه ,1418واحياانً تنطفئ مسعتهم وهم أحياء.  )احلميدي, 

 

 مبدأ فرضية التعليم: 3-2
هد وهو جالتعلم يقتضي بذل اجلهد من املتعلم, فبداية هناك فرق بني التعلم والتعليم,      

معلومات, مهارات,  -, أما التعليم فهو نشر العلمهين ونفسي وجسمي ليحصل على العلمذ
 أو األم. ,أو األب ,أو املعلم ,للمرتبني أو للمتعلمني, بواسطة الشيخ -اجتاهات, قيم

لقرآن الكرمي والسنة النبوية العديد من النصوص اليت تدل على مبدأ فرضية جاء يف ا     
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال تعاىل:التعليم, ففي القرآن الكرمي 

 حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم
(امليثاق هو العهد الثقيل املؤكد, 160ه , ص1420فسرها السعدي:),(187آل عمران:  )َّ خي

الكتب وعلمه العلم, أن يبني للناس  -هللا -خذه هللا تعاىل على كل من أعطاه وهذا امليثاق أ
إذا سألوه, أو  ما حيتاجون إليه مما علمه هللا, وال يكتمهم ذلك, ويبخل عليهم به, خصوصاً 

وقع ما يوجب ذلك, فإن كل من عنده علم جيب عليه يف تلك احلال أن يبينه, ويوضح احلق 
قون, فقاموا هبذا أمت القيام, وعلموا الناس مما علمهم هللا, ابتغاء مرضاة من الباطل, فأما املوف

من إمث الكتمان, وأما الذين أوتوا الكتاب, من اليهود  رهبم, وشفقة على اخللق, وخوفاً 
والنصارى ومن شاهبهم, فنبذوا هذه العهود واملواثيق وراء ظهورهم, فلم يعبأوا هبا, فكتموا احلق, 

 ل.وأظهروا الباط
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 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ:قال تعاىل

.(6التحرمي:  )ٱَّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض  

  ,واحملرمات ,الوقاية تتم ابلتعلم والتعليم والرتبية, وذلك بتعليم الواجبات :قال بعض العلماء و
وعلى ترك احملرمات يف كل الظروف واألحوال, وإذا أدوا  ,مث تدريبهم على أداء الواجبات

 (.179,صه 1432ت وقايتهم من ذلك.)ايجلن,ومت ,وتركوا احملرمات جنوا من النار ,الواجبات

من سئل عن علم " منها ما قاله صلى هللا عليه وسلم: ,ويف السنة كذلك الكثري من النصوص
 (.8732ر")السيوطي, د.ت, حفكتمه, أجلمه هللا يوم القيامة بلجام من ان

ومن كذب   ,وحدثوا عن بين إسرائيل  وال حرج   ,وقال صلى هللا عليه وسلم:"بلغوا عين ولو آيةً 
 (.3461ه , ح1400علي  متعمًدا فليتبوأ  مقعد ه من الناِر".)البخاري, 

 أحدُكم غ ِضب   وإذا ,تُ ن  فِ ُروا وال   وبشِ ُروا ,تُ ع سِ روا وال   ويسِ روا ,علِ ُمواوقال صلى هللا عليه وسلم:"
ُكت    (.4027ه ,ح 1408,لباين".) األ فل ي س 

ُ حّت  قبوإن  الِعلم  سيُ  ,وقال:"تعل موا الف رائض  وعلِ موُه الن اس  فإين ِ امُرؤ  م قبوض   ُض وتظهُر الفنت 
 (.315حه , 1406خيتلف  اثناِن يف الفريضِة فال جيداِن من ي قضي هبا".)ابن امللقن,

 كل هذه األحاديث جاءت بصيغة األمر, مما يدل على أمهية ووجوب التعليم, ونشر العلم.

وكان أسلوبه صلى هللا عليه وسلم التيسري والتسهيل, والتقدير واالحرتام للمتعلمني, وكان صلى 
م وعلمهم األحاديث, وصوب ِل هللا عليه وسلم هو املعلم والناقد ألصحابه, نقل إليهم الوحي,

 هم, ووجههم يف مجيع املناسبات.ءأخطا

يضًا كان صلى هللا عليه وسلم يطلق سراح األسرى املتعلمني من الكفار إذا ما علموا بعض وأ
 علم والتعليم يف هذا احلدث نظري للحرية, واجلهل واألمية نظرياملسلمني القراءة والكتابة, فال

 (.258ه ,ص1425الستمرار األسر.)اخلطيب وآخرون,

 ( أمهية هذا املبدأ يف نقاط:180ه ,ص1432حدد ايجلن)و 

 يؤدي إىل نشر العلم يف اجملتمع. -
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 يؤدي إىل القضاء على األمية والرقي ابألمة. -
 يؤدي إىل تعليم أمور الدين والدنيا. -
 يؤدي إىل التقدم والنهوض ابألمة. -

 

 )اخلطيب وآخرون,وتنفيذاً. فكرًا وعماًل ,تنظرياً لزامية التعليم إوالرتبية اإلسالمية عرفت مبدأ 
 (.263ه ,ص1425

 ( مستلزمات هذا املبدأ يف التايل:187-186ه ,ص ص1433وحدد ايجلن)

 وجوب اُتاذ نظام إلزامية التعليم يف البالد اإلسالمية. -
 ألن هدف الرتبية اإلسالمية حتقيق النجاح للجميع يف الدنيا واآلخرة. ؛وجوب التعليم -
وهذه املسؤولية تقع على اآلابء واملعلمني  ,ب عليه مسؤوليةالتقصري يف التعليم ترتت -

 واملسؤولني عن إدارات التعليم يف البالد.
ودرجات  ,وفرض الكفاية ,ترتيب العلوم على حسب أمهيتها من حيث الوجوب -

وعدد الساعات اخلاصة بكل علم, وعلى حسب أمهيتها يف َّنضة البالد  ,النجاح
 آلخرة.وجناح األوالد يف الدنيا وا

 وأقارهبم. ,وأزواجهم ,وأهليهم ,إلزام اآلابء وأولياء األمور برتبية أوالدهم -

عن الرسول صلى هللا ويتضح من سرية علي رضي هللا عنه تطبيقه ِلذا املبدأ, فقد روى      
 أُعلِ ُمك أال   عِلي   اي":قوله صلى هللا عليه وسلم مثل ,من األحاديث عليه وسلم كثرياً 

 هللاُ  إال   إله   ال ,العظيمُ  العلي   هللاُ  إال   إله   ال:  لك مغفور   أن ه مع لك   ُغِفر قُ ل ت هن   إذا كلمات  
 رب ِ  للِ  واحلمدُ  ,العظيمِ  العرشِ  ورب ِ  الس بعِ  الس مواتِ  رب ِ  هللاِ  ُسبحان   ,الكرميُ  احلليمُ 

 (.6928ح ه ,1414,حبان.)ابن "العال مني  

ثت ُه قالت : لكأين أنظُر إىل عليِ   عن مسعوِد بِن احلكِم األنصاريِ  مث الزرقيِ  عن أُمِ ِه أَّنا حد 
بِن أيب طالب  رضي  هللُا عنُه وهو على بغلِة رسوِل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل م  البيضاء  حني 

اُس إن  رسول  هللِا صل ى هللاُ وقف على ِشع ِب األنصاِر يف حج ِة الوداِع وهو يقوُل : أيها الن
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ا ليست أبايِم صيام  "عليِه وسل م  يقول :  ر   ,إَّن  ا هي أايُم أكل  وشرب  وذِك  .)ابن "إمن 
 (.708ه  ,ح1419حنبل,

سن اختيار الزمان و املكان املناسبني للتعليم من علي رضي هللا عنه, ففي هذا احلديث حُ 
لى هللا وعلى التعليم, ويسهل التأثري عليها, فعلى فالنفوس يف وقت احلج تكون مقبلة ع

وقات اليت األغتنام املريب حسن اختيار كل من الزمان واملكان للتعليم والتأثري ابملرتيب, وا
 سلوك.التعديل لللتعليم أو  تربوايً  اً تكون فيها النفس مقبلة, وجعل كل حدث وقصة موقف

فإنه أعلُم هِب ذا  ,على اخلف نِي . فقال ت : س ل عليًّا عائشة  رضي  الل ُ عنها عِن املسحِ  تلئسُ 
فس ألُت عليًّا رضي  الل ُ عنُه فقال  :  ,كان  يساِفُر مع  رسوِل اللِ  صل ى الل ُ عليِه وسل م    ,مينِ  

م  ولياليهن , و لل"قال  رسوُل اللِ  صل ى الل ُ عليِه وسل م  :  ". ُمقيِم يوم  وليلة  للُمسافِر ثالثُة أاي 
 (.748ه ,ح1419)ابن حنبل ,

وجهت السائل و هنا شهدت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها بعلم علي رضي هللا عنه, 
يضًا على املريب عندما وأعنه, وذلك يدل على عظيم االحرتام والتقدير بينهما, ليسأله إليه 

 أفضل مصدر أيخذ منه املعلومة. ال جيد إجابة عن سؤال وجه إليه أن يرشد السائل إىل

وال  ,وقد سأله عمر رضي هللا عن معىن احلمد والتسبيح عندما قال: قد علمنا سبحان هللا
وأحب أن  ,إله إال هللا, فما احلمدلل؟ فقال علي رضي هللا عنه: كلمة رضيها هللا لنفسه

 لنفسه, تنزيه هللا هللال عن سبحان هللا, فقال علي رضي هللا عنه: كلمة رضيها ئقال, وسُ تُ 
 (.402-401ص ص,4جه  ,1420)الكاندهلوي, .عن السوء

: و  , ق ال  : ِإين ِ ق د  ع ج ز ُت ع ن  مكاتبيت ف أ ِعينِ  ات  ًبا ج اء ُه ف  ق ال  ع ن  ع ِلي   ر ِضي  الل ُ ع ن ُه أ ن  ُمك 
قِل الل هم  اكِفين  ,أد اُه الل ُ ع نك  أال أعلم ك  كلمات  لو كان  عليك  مثُل ج بِل ص بري  د يًنا 

.) السيوطي, د.ت, ح ,حبالِلك  ع ن حراِمك  (.2878وأغِنين بفضِلك عم ن سواك 

, فأرشده علي ورده قه وليس لديه مالأن يتخلص من رِ  ديفقد جاءه مضطرًا حمتاجًا ير 
عانة ابلل والتوكل بد من االست وعلمه هذا الدعاء, فالكلمة الطيبة صدقه, وال ,أحسن رد

 والسعي الصادق, وإخالص النية. ,عليه, وبذل األسباب
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وغسل  ,عن أيب الغريف قال : أتى علي رضي هللا عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثالاثً 
: مث قال ,مث غسل رجليه ,مث مسح برأسه ,وغسل يديه وذراعيه ثالاًث ثالاثً  ,وجهه ثالاثً 

: هذا ملن مث قال ,من القرآن مث قرأ شيئاً  ,عليه وسلم توضأهكذا رأيت رسول هللا صلى هللا 
 (.872ه ,ح1419فأما اجلنب فال وال آية.)ابن حنبل , ,ليس جبنب

فهنا علي رضي هللا عنه يعلم أصحابه ابلتطبيق  ,فالشرح وحده ال يكفي حلدوث التعليم
رضي هللا عنه والشرح, فموضوع الوضوء من أهم املواضيع يف حياة املؤمن, لذلك طبقه 

ولريسخ يف الذهن, مث يتضح يف هذا املوقف  ,أفضل طريقةليتحقق التعليم ب ؛تطبيقًا عملياً 
 ومتكن املريب املسلم من القرآن والسنة النبوية.  ,واملواقف السابقة أمهية االستشهاد

( أن عمر بن اخلطاب أتى ابمرأة قد 708-707ص ص ,1جه ,1403وروى ابن حنبل)
فذهبوا هبا لريمجوها فلقيهم علي فقال ماِلذه؟ قالوا زنت, فأمر عمر  ,فأمر برمجها ,زنت

برمجها, فانتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إىل عمر, فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردان علي, 
قال: ما فعل هذا علي إال لشيء قد علمه, فأرسل إىل علي, فجاء وهو شبه املغضب, 

رفع القلم " هؤالء؟ قال: أما مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: فقال: مالك ر د د ت  
 "عن ثالثة: عن النائم حّت يستيقظ, وعن الصغري حّت يكرب, وعن املبتلى حّت يعقل؟

, يفقال عمر: ال أدر  بىن فالن, فلعله أاتها وهو هبا, ةل: بلى, قال علي: فإن هذه مبتالقا
 فلم يرمجها.

فطنة ووعي مبا  منها أن يكون املسلم على ,من الدروس الرتبوية يف هذا احلدث جمموعةو 
ابملسؤولية, والنصح والتعاون مع املسؤولني, فهذا املوقف يظهر  حوله, وإحساس عال

التعاون بني علي وعمر رضي هللا عنهما, ووجوب إحسان الظن مبن حوله, وأمهية استخدام  
ليت هبا افإحسان الظن من أكرب األسباب  كل ما يؤكد براءة الشخص, والبعد عن اهتامه,

ستهان املريب سلوك املخطئ, ووجوب إقامة العقوبة على من يستحقها, حّت ال يُ  عدليُ 
الرتبية يف ل الرتبية, وأمهية أسلوب احلوار بعمل احملرمات, وأمهية استغالل األحداث يف جما

 اإلسالمية.
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اي "فقال:  ,وعن اجلماعة والفرقة ,عةسأل ابن الكواء علي بن أيب طالب عن السنة والبد
ابن الكواء حفظت املسألة, فافهم اجلواب: فالسنة وهللا سنة حممد صلى هللا عليه وسلم, 
والبدعة ما فارقها, واجلماعة وهللا جمامعة أهل احلق وإن قلوا, والفرقة: جمامعة أهل الباطل 

 (.9ص,2ج, ه ,1420. )الكاندهلوي, "وإن كثروا

ن اصلى هللا عليه وسلم, فهما املصدر يؤكد املوقف على أمهية التمسك ابلقرآن وسنة النيب 
ومن  ,يضًا يؤكد املوقف على أمهية متكن املريب من ُتصصهوأن للرتبية اإلسالمية, ااألساسي

 ؛وإقناعهم ,ليتمكن من إيصال العلم ملن حوله ؛املصطلحات ذات العالقة بتخصصه
 ن به, ويتوجهون إليه عندما يلتبس عليهم شيئاً.وليكون مصدراً يثقو 

 :هل تدري ماحق الطعام؟ قلت ,اي ابن أعبد :وعن ابن أعبد قال: قال علي رضي هللا عنه
قال: تقول ابسم هللا, اللهم ابرك لنا فيما رزقتنا, مث قال: أتدري ما شكره إذا  ؟وما حقه

 ه ,1422عمنا وسقاان.)اِليثمي,فرغت؟ قلت: وما شكره؟ قال: تقول احلمد لل الذي أط
 .(10ص,5ج

عبد آداب الطعام, فالشكر سبب لدوام النعم وزايدهتا, والشكر يرقق أفهنا يعلم علي ابن 
شكر ابلعمل, فعلى املريب و  ,شكر ابلقول :القلب ويقرب املسلم إىل هللا, والشكر نوعان

لك, ويربط كل احلوار لتعليم املرتيب اآلداب املتنوعة, وجيعل املرتيب يشارك يف ذ غتنمأن ي
 .أدب ابلسنة النبوية

له: " تعلموا العلم تُعرفوا به, واعملوا و قمنها  ,وله رضي هللا عنه أقوال حتث على طلب العلم
 هزمان ي نكر فيه احلق تسعة أعشار  به تكونوا من أهله, فإنه سيأيت من بعدكم

 (.323ص,4جه  ,1420.)الكاندهلوي,"...

 ,و ي  ف ر ح  إذ ا ُنِسب  إل ي هِ  ,ر ِضي  الل ُ ع ن ُه: " ك ف ى اِبل ِعل ِم ش ر فًا أ ن  ي د ِعي ُه م ن  ال  حُي ِسُنهُ  وقال
ِل ذ مًّا أ ن  ي  ت  ب  ر أ  ِمن ُه م ن    (.19ص,1جم,1979ُهو  ِفيِه".)النووي,  و ك ف ى اِبجل  ه 
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هذا احلرف: ال أيكله إال وجاء أعرايب إىل علي بن أيب طالب فقال: "ايأمري املؤمنني كيف تقرأ 
احلاقة:  )َّ جن يم ىم  مم خم ُّٱ:تعاىل : قالقالم علي وكل وهللا خيطو, فتبس  ؟اخلاطون

37) 

أمري املؤمنني, ما كان هللا لُيسلم عبده, مث التفت علي إىل أيب األسود الدؤيل  قال:صدقت اي
فقال: إن األعاجم قد دخلت يف الدين كاف ة, فضع للناس شيئًا يستدلون به على صالح 

 (.256ص,4ج ,ه 1420نصب واخلفض".)الكاندهلوي, ألسنتهم, فرسم له الرفع وال

م حبقوق املعلم, فيحث على لزوم الشيخ واحلرص على األخذ منه, علوكان رضي هللا عنه يُ 
وُتصه ابلتحية, وأن جتلس أمامه,  ,تسلم على القوم عامةفيقول:" من حق العامل عليك أن 

لقوله : وال  وال تعمد بعينيك غريه, وال تقولن قال فالن خالفاً  وال تشرين عنده بيدك,
وال تطلب عثرته, وإن زل قبلت معذرته, وعليك أن توقره لل تعاىل,  ,تغتابن عنده أحداً 

وال  ,وال أتخذ بثوبه ,تسار يف جملسه سبقت القوم إىل خدمته, وال ةوإن كانت له حاج
 يسقط عليك وال تشبع من طول صحبته, فإمنا هو كالنخلة تنتظر مّت ,تلح عليه إذا كسل

 (.105-104ه ,ص ص1433,همنها شيء".)ابن مجاع

فذكر رضي هللا عنه وصااي جامعة مانعة لطالب العلم, وهي جمموعة من اآلداب اليت على 
 ليتحقق التعليم على أكمل وجه, وختمها أبمهية وفضل لزوم الشيخ.  ؛املتعلم أن يلتزم هبا

من احلرص على تعليم من حوله جعلته و وكان علي رضي هللا عنه قد وصل مرتبة من العلم 
يقول للناس: سلوين, فعن سعيد بن املسيب رضي هللا عنه قال: ماكان أحد من الناس 

 (.1103ه ,ص1412عبدالرب,يقول : سلوين غري علي بن أيب طالب.)ابن 

ِل أ ن   ِل اجل  ه  د  ع ل ى أ ه  ُ ال ع ه  : م ا أ خ ذ  الل  وروي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أ ن ُه ق ال 
د  أ ن  يُ ع لِ ُموا. )املارودي, ِل ال ِعل ِم ال ع ه   (.88ه , ص1405ي  ت  ع ل ُموا, ح ّت  أ خ ذ  ع ل ى أ ه 

وإذا مات العامل ثلم  ,العامل أفضل من الصائم القائم اجملاهد: أيضًا ه وقال علي رضي هللا عن
 :وقال رضي هللا عنه نظماً  ,يف اإلسالم ثلمة ال يسدها إال خلف منه

 ما الفخر إال ألهل العلم إَّنم ... على اِلدى ملن استهدى أدالء
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 وقدر كل أمرئ ما كان حيسنه ... واجلاهلون ألهل العلم أعداء

 تعش حياً به أبداً ... الناس موتى وأهل العلم أحياء. ففز بعلم

 (.7ص,1ج)الغزايل, د.ت,

وذلك ألن  ؛وتعليم الناس يُقدم على العبادة فهو يرى أن العلم ,فرتب علي هنا األولوايت
فضل وخريية التعليم تتعدى الشخص نفسه إىل الناس مجيعاً, بينما العبادة تعود فائدهتا 

 على الشخص فقط.

 

 مبدأ الرتبية املستمرة: 3-3
ألنه من أسباب رقي  ؛مبادئ التعليم يف الدول املتقدمةإن مبدأ الرتبية املستمرة أصبح من      

ألن اليت تطبقها أكثر تسبق غريها  ؛ات, كما أصبح جمال التسابق بينهااجملتمعات أفرادًا ومجاع
 (.187ه ,ص1433يف العلوم واملعاف.) ايجلن,

متتد لتغطي  ةامًا متكاماًل يتيح فرصًا تعليمياملستمرة تعين يف بعدها الرتبوي املعاصر نظ"والرتبية 
فهي مفهوم شامل يضم فرص التعليم الرمسي وغري الرمسي اليت متتد لتغطي  ,حياة الفرد بكاملها

ت". من حتقيق أقصى ما لديه من إمكاان حياة الفرد بكاملها, واليت هتدف إىل متكني الفرد
 (.264ه ,ص1425طيب وآخرون,)اخل

قال القرآن الكرمي والسنة النبوية ابلعديد من النصوص اليت تدل على هذا املبدأ  سبقوقد 

 ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱتعاىل:

 .(114:طه) َّ يه ىه مه جه

وملا كانت عجلته صلى هللا عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على حمبته التامة 
 ,وكثرة اخلري مطلوبة ,فإن العلم خري ,أمره هللا تعاىل أن يسأله زايدة العلم ,وحرصه عليه ,للعلم

واالفتقار إليه  ,واالستعانة به ,وسؤال هللا ,والطريق إليها االجتهاد والشوق للعلم ,وهي من هللا
لعلم ينبغي له وأن املستمع ل ,يف كل وقت, ويؤخذ من هذه اآلية الكرمية األدب يف تلقي العلم
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فإذا فرغ منه سأل إن  ,أن يتأىن ويصرب حّت يفرغ اململي واملعلم من كالمه املتصل بعضه ببعض
وكذلك  ,فإنه سبب للحرمان ,وقطع كالم ملقي العلم ,كان عنده سؤال وال يبادر ابلسؤال

فإن ذلك سبب  ,ويعرف املقصود منه قبل اجلواب ,ول ينبغي له أن يستملي سؤال السائلؤ املس
 (.514ه ,ص1420إلصابة الصواب. )السعدي,

 َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ٱُّٱ:قال تعاىلو

 . (85اإلسراء: )

فاإلسالم يف اآلايت السابقة يطلب من املسلم االستزادة من العلم طوال حياته, ليتمكن من 
  فهو مستخلف يف األرض. ,عبادة هللاو  ,حتقيق رسالته

فوقه من هو أعلم  فكل عامل. (76وسف: )ي َّ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ:قال تعاىل
 (.402,ص1420حّت ينتهي العلم إىل عامل الغيب والشهادة.)السعدي, ,منه

اللهم انفعين مبا علمتين, وعلمين ما ينفعين, " ما قاله صلى هللا عليه وسلم: ومن السنة النبوية
من حال أهل النار".)السيوطي, د.ت,  وزدين علما, احلمد لل على كل حال, وأعوذ ابلل

 (.1506ح

مث يعلمه أخاه  ,وقال صلى هللا عليه وسلم:"أفضل الصدقة أن يتعلم املرء املسلم علماً 
 (.1262املسلم".)السيوطي, د.ت, ح

وبذلك يستمر التعليم, واإلسالم يدعو إىل تربية وتعليم متتد من املهد إىل اللحد, فحرص 
 مي خي  حي جي ٰه مه ٱُّٱ:قال تعاىل ع االستمرار يف التعلماإلسالم على توفري داف

أدرك فقهاء وقد  (11اجملادلة: ) َّ  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي
لذا أخذوا  ؛استنادًا إىل نصوص وروح اإلسالم املسلمني أن اإلسالم يفرض العلم طوال احلياة

اإلسالم على االستمرار يف طلب العلم, بل   تقتصر دعوة املستمر, ومل   ينادون بضرورة التعليم
بل وكل من لديه علم جيب أن  ,الدعوة استكمااًل لعناصر عملية التعليم, فاملعلم ذاته  مشلت

 (.268-267ه  ,ص ص1425يسعى إىل تعليم غريه.)اخلطيب وآخرون,

 ( أمهية هذا املبدأ يف نقاط:181ه ,ص1432وحدد ايجلن)
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 عقلية.تنمية املواهب والقدرات ال -
 تنمية التقدم العلمي واحلضاري. -
 توفري االخرتاعات واالكتشافات. -
 الوقاية من االحنراف والتخلف العلمي والتقين. -
 واالستفادة منها يف تقدم األمة. ,يدفع إىل مالحقة املستجدات واخلربات -

 ( مستلزمات هذا املبدأ يف التايل:189-188ه ,ص ص1433وحدد ايجلن)
 واالستمرار يف التعليم والرتبية. ,اإلنسان يف التعلمضرورة استمرار  -
 نسان نفسه ابلرتبية الذاتية ابستمرار.ضرورة تربية اإل -
 ؛ضرورة تدريب النفس على السؤال عن العلم يف كل األمور اليت يشعر ابجلهل إزاءها -

 ألن السؤال مفتاح العلم واملعرفة.
 م والبحث واالشتغال ابلعلم.ضرورة تكوين الوعي أبمهية االستمرار يف التعلي -

ه يقي العقل من ألن االشتغال ابلعلم دائمًا ينمي العقل واملواهب ابستمرار, كما أن
 ,واِلذاين ,لذلك جند أهل العلم ال يصابون ابلشيخوخة العقلية ؛الشيخوخة املبكرة

 والنسيان, بل ينتجون العلم على الرغم من كرب سنهم.

فقال : " إين  ,عنه تطبيقه ِلذا املبدأ, فقد ُسئل علي عن نفسه ويتضح من سرية علي رضي هللا
علم فبني اجلوانح مين  ,وإذا سكت ابتديت ,أعطيت ُسِئلتكنت وهللا إذا   ,أحدث بنعمة ريب

 (.647,ص1,جه 1403" .)ابن حنبل,جم

 أدرك علي رضي هللا عنه أمهية هذا املبدأ, فكان عندما ُيسأل جييب, وهذا واجب املريب أو
إلدراكه  ؛بل كان يبادر ويبدأ يف التعليم حّت يف حال السكوت ؛العامل, ومل يقتصر على ذلك

 صورةأن ينشر علمه ويبادر ابلعطاء ببد  أمهية هذا املبدأ, فأي صاحب علم أو متخصص ال
تخصص يف علم له أمهية يضًا صاحب العلم أو املوأدون االنتظار ألي جزاء دنيوي,  ةدائم

بد أن  ألنه يقدم معلومات وإضافات ال يستطيع غريه تقدميها واستنتاجها, وال ؛ليست لغريه
يف ُتصصه مل  ةوجوانب جديد اً ألنه يفتح لنفسه ولغريه آفاق ة؛مستمر  صورةيكون ذلك ب

 تطرق, مما يؤدي إىل عمق يف العلم, إضافة إىل تعليم مستمر ابستمرار احلياة.
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كان أحد من الناس يقول : سلوين غري علي بن  ل: ماوعن سعيد بن املسيب رضي هللا عنه قا
 (.1103ه ,ص1412عبدالرب, أيب طالب.)ابن

وخاصة مواقع  كافة,  وابلوسائل اً ف بنفسه دائمعر  على كل مرب  أو صاحب علم أن يُ ف 
التواصل االجتماعي, والوسائل اليت ِلا رواج يف عصره, حّت يستفاد منه يف جمال ُتصصه, وأن 
خيلص النية أواًل, وأن يكون لديه دافع قوي متجدد لذلك, وأن يثق أن تعليم العلم لغريه 

( 1262ح, ت.دوالدليل على ذلك مارواه السيوطي),عد من أفضل الصدقاتيُ  ومداومة ذلك
  مث يعلمه أخاه املسلم". ,صلى هللا عليه وسلم:" أفضل الصدقة أن يتعلم املرء املسلم علماً قال 

وقال رضي هللا عنه:" من نصب نفسه للناس إماماً, فليبدأ بتعليم نفسه, قبل تعليم غريه, وليكن 
 ومؤدهبم" أتديبه بسريته قبل أتديبه بلسانه, ومعلم نفسه ومؤدهبا أحق ابإلجالل من معلم الناس

 (.212-211ه ,ص ص1435.)علي, احلامد,حممد,

 ,يتوىل أي مسؤولية أو منصب أن يستمر بتعليم نفسه وتربيتها قبل انشغاله ابلناس مبنفحري 
ويتابع أي تطور وتغري فيه, فالعلم ال يتوقف  ,ويبذل أقصى اجلهد يف ذلك, وأن يتقن ُتصصه

بل هو مستمر مادام اإلنسان يف احلياة, ومن وسائل ذلك أن يزيد صلته ابلل,  ,عند منصب
 ,العلم الشرعي من خالل التعليم الرمسيو  ,ه, وأن يزيد حصيلة علمه بتخصصهوحياسب نفس

ويهتم ابلبحث الفردي الذي يُبذل من خالل القراءة  ,بل حيضر جمالس العلم ,وال يقتصر عليه
نسانية, بل تنمي خمتلف اجلوانب اإل ,ال تنمي اجلانب العلمي فقطواالطالع والبحث اليت 

والبد أن ينعكس ذلك العلم على أفعاله وطريقته يف احلياة, أي أن يعمل بعلمه, فيكون ذلك 
 لتقديره. اً سبب

رضي هللا عنه :" كل يوم ال أزداد فيه علمًا فال بورك يف طلوع مشس ذلك اليوم".  علي وقال
 (.267ه  ,ص 1425,)اخلطيب وآخرون

ويبتغي املعرفة يف كل يوم تطلع فيه الشمس,  ,فعلي رضي هللا عنه من أكرب أئمة املسلمني
ويف ذلك حث منه للمتعلم على زايدة التعلم ما , ربني ومن هم حوِلم أن يتأسوا بهفحري ابمل

 زادت حياته. 
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 ,4ج ,ه 1420يندرس".)الكاندهلوي,فعلوا هللا عنه: "تذاكروا احلديث فإنكم إال ت وقال رضي
 (.290ص

ألنه سبب  ؛, وحذر من البعد عن مذاكرتهةمستمر  صورةحث على مذاكرة ومدارسة العلم بف
 لنسيانه وضياعه.

يف النظام  اً لذلك يقع على عاتق املربني يف هذا العصر مسؤولية عظيمة, فالعلم ليس حمصور 
املريب على إعطاء املعلومة و زمان, وال يقتصر دور يف مكان أ اً التعليمي التقليدي, وليس حمصور 

, وتزويد املرتيب ابلقدرات ةمستمر  صورةوتربية اآلخرين ب ,بل يتجاوز ذلك إىل تربية نفسه فقط,
لنفسه, ابحثًا عن املعلومة مبا يتناسب مع بيئته  اً أن يكون معل معلى واملهارات اليت تساعده 

وزرع الرقابة الذاتية يف نفسه,  ,مع التوجيه واإلشرافقادرًا على حل املشكالت,  وعصره,
مع قدراته وإمكاانته, لينمو  للعلم, مبا يتناسب والعمل على تكوين دافع متجدد وقوي ومستمر

 , مما ينعكس على الفرد فيحقق ذاته ويتقدم ابلتايل جمتمعه.ةمستمر  بطريقة

 
 
 مبدأ العمل ابلعلم: 3-4

بنفسه, وأن يتصرف حسب منها أن يعمل  ,عدة أمور إن العمل ابلعلم يشمل      
مثل التأليف  كافة,  امليادين اليت يعمل فيها, ومنها نشر العلم ابلوسائل علمه يف كل

والوعظ واإلرشاد والنصح  ,والكتابة يف الصحف, وعن طريق إلقاء احملاضرات العامة
واالستجابة لتساؤالهتم, وحكم العمل  ,والعمل إلجياد حلول ملشكالت الناس ,لألمة

العلم ابلفرائض الدينية أيخذ حكم  عملابلعلم أيخذ حكم العلم يف اجملال نفسه, مثل ال
فيكون العمل به فرضاً, وإذا كان فرض كفاية يكون العمل به فرض كفاية, وإذا   ,هبا

 (.189ه ,ص1433وهكذا. ) ايجلن, ,كان حكمه سنة فالعمل به سنة
رآن الكرمي والسنة النبوية أبدلة على هذا املبدأ, فاآلايت الكرمية دائماً تربط بني العلم وجاء الق
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱتعاىل:منها قوله  ,والعمل
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استثىن هللا من اخلسارة من اتصف أبربع صفات: اإلميان مبا حيث  (,3)العصر:َّ  جه ين
 أمر هللا ابإلميان به, وال يكون اإلميان بدون العلم, فهو فرع عنه ال يتم إال به, والعمل الصاحل, 

 الواجبة و  ,حق عباده نة, املتعلقة حبق هللا والباط هذا شامل ألفعال اخلري كلها, الظاهرة و و
الذي هو اإلميان والعمل الصاحل, أي: يوصي بعضهم بعًضا بذلك, والتواصي ابحلق,, املستحبة

وعلى أقدار هللا  وعن معصية هللا,   ويرغبه فيه, والتواصي ابلصرب على طاعة هللا,  وحيثه عليه,
بتكميل  ل غريه, ونفسه, وابألمرين األخريين يكم  فباألمرين األولني, يكمل اإلنسان املؤملة, 

 , ه 1420.)السعدي,ر األربعة يكون اإلنسان قد سلم من اخلسارة, وفاز ابلربح العظيماألمو 
 (.934ص

 مف  خف حف  جف مغ جغ  جعمع  مظ حط مض خض حض ُّٱقال تعاىل:و

: التوبة) َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق

122.)  

نبه على أن يف إقامة املقيمني منهم وعدم خروجهم مصاحل لو خرجوا لفاتتهم, فقال: 
يِن و لِيُ ن ِذُروا ق  و م ُهم  ِإذ ا ر ج ُعوا إِل ي ِهم { أي ليتعلموا العلم  }لِي  ت  ف ق ُهوا{ أي: القاعدون }يف الدِ 

 الشرعي, ويعلموا معانيه, ويفقهوا أسراره, وليعلموا غريهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

, فعليه م األمور, وأن من تعلم علماً الفقه يف الدين, وأنه أه ففي هذا فضيلة العلم, وخصوصاً 
, من بركته وأجره, الذي ينمى فإن انتشار العلم عن العاملِ  ,نشره وبثه يف العباد, ونصيحتهم فيه

له, وأما اقتصار العامل على نفسه, وعدم دعوته إىل سبيل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة, وترك 
لمسلمني منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ تعليم اجلهال ما ال يعلمون, فأي منفعة حصلت ل

 ومنحه فهماً. وغايته أن ميوت, فيموت علمه ومثرته, وهذا غاية احلرمان, ملن آاته هللا علماً 
 (.355ه ,ص1420)السعدي,

ما عبد  يوم  القيامِة حّت  ُيسأل   والدليل من السنة النبوية قوله صلى هللا عليه وسلم:"ال تزوُل قد 
وفيم  أنفق ُه  ,ُعمرِِه فيم  أفناُه ,وعن علِمِه ماذا عِمل  بِه ,وعن مالِِه ِمن أين  اكتسب هُ  عن أربع  : عن

 (.3592ه ,ح1421, وعن جسِمِه فيم  أبالُه".)األلباين ,
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 ,فتندِلق  أقتاُب بطِنه ,فيُلقى يف النارِ  ,م:" يُؤتى ابلرجل يوم  القيامةِ وقال عليه الصالة والسال
فيقولون : اي فالُن ! مال ك  ؟ أمل  ,فيجتمع إليه أهُل النارِ  ,فيدوُر هبا كما يدوُر احلماُر ابلر حى

وأَّنى  ,قد كنُت آُمُر ابملعروِف وال آتِيه ,تكن أتمُر ابملعروِف وتنهى عن املنكِر ؟ فيقول : بلى
 (.2989ه ,ح1374عن املنكِر وآتِيه " . )مسلم,

 ( أمهية هذا املبدأ يف نقاط:183-182ه ,ص ص1432وحدد ايجلن)

 العلم بال عمل كالشجر بال مثر. -
 يؤدي إىل رسوخ املعلومات. -
 يؤدي إىل تصحيح املعلومات. -
 يؤدي إىل استفادة اإلنسان من مثرات جهوده. -
 يوم القيامة. مسؤولية العمل ابلعلم أمام هللا يؤدي إىل إنقاذ اإلنسان نفسه من -

 ( مستلزمات هذا املبدأ يف التايل:191-190صه ,ص 1433وحدد ايجلن)

 وجوب تدريب الصغار منذ البداية على العمل مبا يتعلمون بقدر طاقتهم. -
 وتعلم تطبيقها. ,يستلزم هذا املبدأ تنمية القدرة على تطبيق األمور العلمية -
 وجوب إبراز جوانب أمهية العمل ابلعلم وأضرار إمهاله. -
 لرابنية ابستمرار عن ترك العمل ابلعلم واملعرفة.إشعار الناشئني ابملسؤولية ا -

اِلمدانية أتت علياً  ويتضح من سرية علي رضي هللا عنه تطبيقه ِلذا املبدأ, منها أن شراحة
لعلك استكرهت, فكل ذلك  ,لعلك رأيت يف منامك ى,فقال لعلك غري  ,فقالت إين زنيت

ورمجتها بسنة  ,ورمجها يوم اجلمعة, وقال جلدهتا بكتاب هللا ,تقول ال, فجلدها يوم اخلميس
 (.719,ص1,جه   1403رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.) ابن حنبل,

فهم رضي هللا عنه أن العلم والعمل مقرتانن ببعضهما اقرتان اجلسد ابلروح, وكان ال يعمل إال 
من  وتثبت ,بعد أن أتكد سنة النبويةالذي جاء ابلقرآن والطبق علي رضي هللا عنه العلم  بعلم,

وقضى به  ,املرأة صاحبة القصة.والنيب صلى هللا عليه وسلم قضى ابلشاهد مع اليمني ابحلجاز
 (.673ص,1جه  , 1403علي ابلكوفة.)ابن حنبل,
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فغسل يديه ومضمض  فأخذ منه كفاً  ,وأيت علي رضي هللا عنه بكوز من ماء وهو يف الرحبة
هذا وضوء من مل "مث قال :  ,مث شرب منه وهو قائم ,وذراعيه ورأسهواستنشق ومسح وجهه 

 (.583ه ,ح1419.)ابن حنبل,"هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل ,دثحيُ 

هكذا رأيت  :"وعن زر بن حبيش قال: مسح علي رأسه يف الوضوء حّت أراد أن يقطر, وقال
 (.873ه ,ح1419ل,. )ابن حنب"الرسول صلى هللا عليه وسلم يتوضأ

 ,. )ابن حنبل"هذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالاًث ثالاثً "وعن علي قال: 
 (.919ه ,ح1419

عظيم من أركان اإلسالم, ويف   فهو مرتبط ابلصالة اليت هي ركن ,فطبق الوضوء عمليًا ألمهيته
أي موقف  غتنموالعمل, ويأن يقرن بني العلم كل موقف يستدل على عمله , فعلى املريب 

 وألن التطبيق يثبت املعلومات ويرسخها. ؛ليعمل بعمله, ويسارع يف ذلك, ألنه قدوة ملن حوله

قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه يقول : " من ترك موضع شعرة  وعن علي رضي هللا عنه
ي : فمن مث عاديت , قال علفعل به كذا وكذا يف النار" ,يف جسده من جنابة مل يصبها املاء

 (.794ه ,ح1419رأسي, فمن مث عاديت رأسي. )ابن حنبل,

وكىن بكذا عن  ,, أي يضاعف العذاب أضعافاً كثريةقوله: )كذا وكذا( كناية عن العدد مثل كم
له: )عاديت( حيث فظاعته وشدته, ومن مث ابلغ علي رضي هللا عنه يف قو  ىليدل عل -العدد

ستعار املعاداة للحلق متثاًل لرأسه ابلعدو واملناوئ, يعين فعلت الرأس, وا عدل من الشعر إىل
 دابره, خمافة عدم وصول املاء إىل برأسي ما يفعل العدو ابلعدو, من استئصال الشعر وقطع

 (. 3,ج814ه ,ص1417حلق الرأس سنة.)الطييب, ىعلموضع شعره, وفيه أن املداومة 

ونشره مستداًل حبديث الرسول صلى هللا عليه فبدأ بتطبيق العلم على نفسه, وطبقه إبخالص 
 وسلم.

مث صلى العشاء على  ,فصلى املغرب ,نزل ,يسري حّت إذا غربت الشمس وأظلم كان علي
 ه ,1419.) ابن حنبل,"هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع"مث يقول :  ,أثرها

 (.1143ح
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فجمع رضي هللا عنه بني املغرب والعشاء, اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه, وتطبيقاً لسنته, وعندما  
انتهى دلل على فعله عندما قال: هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع, فعلى 

 أو السنة النبوية. ,سواء من القرآن الكرمي ,املريب أن يدعم أي فعل أو قول ابألدلة

و حنوها, مث ركع حنواً من قدر )يس( أ كسفت الشمس فصلى علي للناس فقرأ"ي قال: وعن عل
ضًا قدر السورة, مث ركع قدر ذلك يأقال, مسع هللا ملن محده, مث قام ورة, مث رفع رأسه فسال
يضاً, حّت صلى أربع ركعات, مث قال مسع هللا ملن محده, مث سجد مث قام يف الركعة الثانية, أ

يف الركعة األوىل, مث جلس يدعو ويرغب, حّت انكشفت الشمس, مث حدثهم أن ففعل كفعله 
 (.1216ه , ح1419. ) ابن حنبل,"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك

يضاً طبق صالة الكسوف عملياً كما صالها قدوته صلى هللا عليه وسلم, وملا انتهى أفعلي هنا  
صرف عملياً قبل فأحياانً املوقف حيتم على املريب أن يتالكسوف أخربهم أن الرسول فعل ذلك, 

 لذلك ينبغي أن يكون املريب على قدر من الوعي والفطنة وحسن التدبري.  ؛أن يشرح أو يستدل

وله العديد من األقوال اليت تدل على هذا املبدأ قال رضي هللا عنه: " أوضع العلم ما وقف على 
اللسان, وأرفعه ما ظهر على اجلوارح واألركان, إن أوىل الناس ابألنبياء أعلمهم مبا جاءوا به, مث 

 جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص  خص حص مس ٱٱُّٱٱتال
حممد من أطاع هللا وإن بعدت حلمته, وإن عدو حممد , مث قال: إن ويل  (68آل عمران: ) َّ

 (.251ص,1جه ,1417قرابته".)ابن محدون, من عصى هللا وإن قربت

 بل هو وابل ,فالعلم املقتصر على اللسان دون أن يرتجم إىل عمل علم وضيع, ال فائدة منه 
يعود على صاحبه وعلى من هم  ,على صاحبه, وعلى النقيض منه العلم املقرتن بعمل علم رفيع

 حوله بل وعلى جمتمعه بكل خري ونفع.

لمه, وقال رضي هللا عنه: اي محلة العلم, للعمل به, فإمنا العامل من عمل مبا علم, ووافق عمله عِ 
وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم, ُتالف سريرهتم عالنيتهم, وخيالف عملهم 

باهي بعضهم بعضاً, حّت إن أحدهم ليغضب على جليسه حني علمهم, جيلسون حلقاً, في
 ه 1403جيلس إىل غريه ويدعه, أولئك ال تصعد أعماِلم يف جمالسهم تلك إىل هللا.)البغدادي,

(. وجه احلديث هنا حلملة العلم الذين يعملون به, ألَّنم هم من سينتفع هبذه 89,ص1ج
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يتعلم ألغراض  فريق يعمل ابلعلم, وفريق :نيأن طالب العلم على فريق النصيحة, ومما يدل على
 دنيوية وللمباهاة والسمعة, وذم بعض العلماء الذين يغضبون عندما يرتكهم طالهبم لغريهم, فال

وهي  ,بل مكانته ومسعته هي األهم, فهو يفتقد أعظم صفة يف العلم والتعلم ,هتمه مصلحتهم
 بل حيس ن نيته وجياهد نفسه.اإلخالص, فطالب العلم ومعلمه عليه أن ال يستسلم 

: "م ن  ع ِلم  و ع ِمل  و ع ل م  ُدِعي  يف م ل ُكوِت الس م او اتِ   و ُرِوي  ع ن  ع ِلي   ر ِضي  الل ُ ع ن ُه أ ن ُه ق ال 
 (.496ص,,1جه ,1414ع ِظيًما".)القرطيب,

العامل أن يعمل به  ق العلم علىهنا قرن رضي هللا عنه العلم ابلعمل ابلتعليم للغري, ومن ح
ودليل على  ,يعلمه لآلخرين, فالعمل هو اللبنة التالية للعلم, وهو معيار انتفاع املتعلم بعلمهو 

صدقه وإخالصه, والتعليم جزء ال يتجزأ من العمل, فهو ابلتعليم حيقق النفع لغريه, وعندما 
 قدم وجناح جمتمعاهتم.حتلى العلماء ابلعمل والتعليم, كان ِلم أعظم األثر اإلجيايب على ت

ِل أ ن   ِل اجل  ه  د  ع ل ى أ ه  : م ا أ خ ذ  الل ُ ال ع ه  وروي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أ ن ُه ق ال 
د  أ ن  يُ ع لِ ُموا.)املارودي, ِل ال ِعل ِم ال ع ه   (.88ه , ص1405ي  ت  ع ل ُموا, ح ّت  أ خ ذ  ع ل ى أ ه 

ع مسؤولية العلماء, واملأمول منهم إصالح واقع األمه بكل جماالته, وال فانتفاء اجلهل عن اجملتم
وبني كل القطاعات, وأن يكون جهد العلماء  ,كافة بد من تعاون املختصني يف العلوم
حّت ولو كانوا أقل منه كعامة الناس أو الطالب, وأن  ,مضمومًا إليه جهود خربات اآلخرين

وأن يدعم البحث العلمي ويطبق ويستفاد منه لتقدم  ,كافة يقدم للعلماء الدعم ابلطرق
 اجملتمع, كل ذلك يندرج حتت تطبيق العلم.

 

 مبدأ الرتبية على الشورى:3-5
بل هو عام لكل  ,كما هو يف أذهان الناس  ,مفهوم الشورى ليس خاصًا ابحلكام فقط     

ة عندما تواجهه مسلم, وهو املخاطب به واملطلوب منه أن يستشري غريه يف أموره اخلاص
أي الذين عندهم خربة وجتربة  ,مشكالت, ولكن من املهم هنا أن يستشري أهل املشورة
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ألن بعض الناس السيئني قد يشريون مبا يضر املستشري وينفع  ؛مد عليهموحكمة, ويثق هبم ويعت
 (.235ه ,ص1433 املستشار.)ايجلن,

عليه وسلم, على الرغم مما آاته هللا من حممد صلى هللا  ةمنهج معلم ومريب األم ت الشورىكانو 
 علم وحكمة وخلق عظيم, فكان قدوة ألصحابه رضوان هللا عليهم, وملن جاء بعدهم.

  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ٱُّٱقال تعاىل:

 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 (.159آل عمران: ) َّ زب

تعاىل نبيه ابملشاورة حلاجة منه إىل رأيهم, إمنا أراد أن وقد قال احلسن البصري وغريه: ما أمر هللا 
 (.54ه ,ص1435ولتقتدي به أمته من بعده. ) املقبل, ,يعلمهم ما يف املشاورة من الفضل

( }وشاورهم يف األمر{ أي: األمور اليت حتتاج إىل استشارة 154ه ,ص1420فسر السعدي ) 
منها:  ,حصرهونظر وفكر, فإن يف االستشارة من الفوائد واملصاحل الدينية والدنيوية ما ال ميكن 

ا يصري ومنها: أن فيها تسميحاً خلواطرهم, وإزالة مل, ا إىل هللاأن املشاورة من العبادات املتقرب هب
وشاورهم  ,والفضل إذا مجع أهل الرأي-مر على الناس يف القلوب عند احلوادث, فإن من له األ

اطمأنت نفوسهم وأحبوه, وعلموا أنه ليس مبستبد عليهم, وإمنا ينظر  -يف حادثة من احلوادث
إىل املصلحة الكلية العامة للجميع, فبذلوا جهدهم ومقدورهم يف طاعته, لعلمهم بسعيه يف 

وإن أطاعوه  ,هيعو يط نحيبوه حمبة صادقة, ول نموم, خبالف من ليس كذلك, فإَّنم لمصاحل الع
عت له, فصار ومنها: أن يف االستشارة تنور األفكار, بسبب إعماِلا فيما وض, فطاعة غري اتمة

املصيب, فإن املشاور ال يكاد  ها: ما تنتجه االستشارة من الرأيومن, يف ذلك زايدة للعقول
صلى -مطلوب, فليس مبلوم, فإذا كان هللا يقول لرسوله  يف فعله, وإن أخطأ أو مل يتم له خيطئ

: }وشاورهم يف األمر{ -, وأفضلهم رأايً وأغزرهم علماً  وهو أكمل الناس عقالً  -هللا عليه وسلم
 فكيف بغريه؟!

 َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ٱُّٱقال تعاىل:

.(38الشورى:  )  
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ن  ُهم { أي: ال يستبد أحد منهم برأيه يف أمر من األمور }و أ م رُُهم {  الديين والدنيوي }ُشور ى ب  ي  
املشرتكة بينهم, وهذا ال يكون إال فرعًا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وحتاببهم وكمال 
 عقوِلم, أَّنم إذا أرادوا أمرًا من األمور اليت حتتاج إىل إعمال الفكر والرأي فيها, اجتمعوا ِلا

وتشاوروا وحبثوا فيها, حّت إذا تبينت ِلم املصلحة, انتهزوها وابدروها, وذلك كالرأي يف الغزو 
, فإَّنا واجلهاد, وتولية املوظفني إلمارة أو قضاء, أو غريه, وكالبحث يف املسائل الدينية عموماً 
اآلية.  من األمور املشرتكة, والبحث فيها لبيان الصواب مما حيبه هللا, وهو داخل يف هذه

 (.759ه ,ص142 0,)السعدي

, و ال عال  مِن  , و ال ندم  مِن استشار  وقال صلى هللا عليه وسلم:"ما خاب  مِن استخار 
 (.7895اقتصد ".) السيوطي, د.ت,ح

 ( أمهية هذا املبدأ يف نقاط:236ه ,ص1433وحدد ايجلن)

 واجلماعات.يساعد على االنتفاع من جتارب اآلخرين وعلومهم يف حياة األفراد  -
 يساعد على اجلماعة يف سياسة األمة. -
 وبني األفراد واحلكام. ,يساعد على انتشار روح التعاون يف املشاورات بني أفراد اجملتمع -
 ويساعد على إجناح األعمال وتنفيذ القرارات. ,إبعاد اجملتمع عن احلكم الديكتاتوري -
 يؤدي إىل القضاء على مركزية اإلدارة التعليمية. -
 د على حل املشكالت الفردية والعائلية واالجتماعية.يساع -
 ولو مل أيخذ هبا. ,يزود اإلنسان ابآلراء حول املوضوع -

 
وتتأكد أمهية االستشارة كلما عظم األمر الذي سيقدم عليه الشخص, وتتأكد أكثر 

 (.54ه ,ص1435) املقبل,مر جبماعة من الناس أو ابألمة.وأكثر حني يتعلق األ
 

 ( مستلزمات هذا املبدأ يف التايل:237-236ه ,ص ص1433)وحدد ايجلن 
ويف األمور  ,وجوب تربية الناشئني على التشاور يف أمور األسرة واملدرسة واجملتمع -

 اخلاصة والعامة.
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تعريف الناشئني بوجوب التشاور يف احلكم واإلدارة, وتدريبهم على أساليب التشاور يف  -
 اجملاالت كلها.

 دة من مبدأ الشورى.إبراز وجوه االستفا -
من هم  وتعويد ,وأمهيته يف احلكم وغريه ,عة التامة بقيمة التشاور, وجدواهتكوين القنا -

وتكوين روح  , واالقرتاحات اآلراء إبداءعلى املسامهة يف اُتاذ القرارات ابلشورى,حوله 
 التشاور فيهم.

التعليم والرتبية, وذلك بتدريب البدء ابلرتبية على الشورى اعتباراً من املراحل األوىل من  -
الناشئني على التشاور يف املدرسة بني الطالب أنفسهم, وقد يعرتض املعلم بعض 

 املشكالت ويطالب الطالب إببداء آراء حوِلا.
مث تدريبهم على تطبيقها يف  ,تعريف الناشئني ابألساليب احلكيمة حلل املشكالت -

 امليادين املختلفة.

لعديد من األفعال واألعمال اليت تدل على حرصه وتطبيقه ملبدأ الشورى, ولعلي رضي هللا عنه ا
منها عندما وصل إليه كتاب من قائده معقل بن قيس الرايحي املكلف مبحاربة اخلريث بن 

حيث اجتمع رأيهم  ,مجع أصحابه وقرأ عليهم كتاهبم وطلب رأيهم واستشارهم ,راشد اخلارجي
ملعقل بن قيس فيتبع أثر الفاسق فال يزال يف طلبه حّت على قول واحد: وهو نرى أن تكتب 

 (.124ص,5جه ,1407يقتله, أو ينفيه, فإان ال أنمن أن يفسد عليك الناس.)الطربي ,

ومما أوصى به رضي هللا عنه القائد مالك بن احلارث بن األشرت حني بعثه إىل مصر يف الشورى 
ويعدك الفقر, وال جباانً  ,الفضل قوله :" ال تدخلن يف مشورتك خبياًل فيعدل بك عن

فيضعفك عن األمور, وال حريصًا فيزين لك الشره ابجلور, فإن البخل واجلنب واحلرص غرائز 
 (.233ص,1جه ,1413شّت جيمعها سوء الظن ابلل".)كمال,

وبئس االستعداد  ,وله العديد من النصائح يف الشورى منها قوله: " نعم املؤازرة املشاورة
 (.309-308ه  ,ص ص1405". )املارودي, االستبداد

دراكه رضي هللا عنه أمهية الشورى من خالل أقواله وأفعاله. والشورى تعم كل األمور إيتضح 
واالجتماعية يف كل ما مل يرد فيه نص, وِلا العديد من اآلاثر  ,والثقافية ,والسياسية ,االقتصادية
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والتعاون بني األفراد واجلماعات, وجتعل املسلم يتميز الرتبوية فهي تُقو ي أواصر األخوة واملودة 
 ,ابحلس البليغ املرهف على مصاحل أمته ودينه ووطنه, وتغلق أبواب النقد والطعن والتشهري

وتقضي على الفردية, وتقي الدول ومؤسساهتا من التمرد  ,وتوحد صفوف األفراد واجلماعات
وتعصم يف كثري من  ,خماطر التشرذم والذل والفشل واالنقسام واالقتتال, وتكون وقاية ومحاية من

احلاالت اإلنسان من الظلم والوقوع يف اخلطأ, وتعود الناس على احللم وتلقي الرأي املخالف 
بسعة الصدر وحسن التفهم, ومتنع أيضًا من إاثرة الفنت واحلروب, وهي وسيلة واقية من 

سبحانه وتعاىل, وهي أهم عماد يرتكز التخلف واالستبداد, وهي مع ذلك طاعة وعبادة لل 
وِلذا أمر هللا هبا, فالرتك ِلا ترك جلزء من العقيدة  ,وأهم أسسه وقواعده ,عليه احلكم اإلسالمي

وشريعة إسالمية ال بد من تعليمها وتفهيمها وتدريب النشء  ,فهي ضرورة إنسانية ,والشريعة
 (.250م,ص2006هدي,وإدخاِلا يف املناهج والربامج والنشرات.)امل ,عليها

 (.70ص6جه ,1424وقال رضي هللا عنه: " رأي الشيخ خري  من مشهد الغالم".)النويري, 

ألَّنم أوىل ابلتقدمي واالسرتشاد  ؛أي الشيخ اجملرب ال التقدم عليهمأشار رضي هللا عنه بتقدمي ر 
وتعلم منها  ,فهم من عاش يف احلياة دهراً  ,واالستشارة خلربهتم وجتربتهم ورويتهم وحنكتهم

ألنه  ؛السن احلميدة يف كل األمور ما ال يبلغه الشاب حديث دروساً, فيبلغ برأيه من النتائج
 ويغلب على رأيه احلماس واالندفاع الذي قد يعقبه ندامة وأمل. ,أقل خربة

 (.311ه  ,ص1405وقد خاطر من استغىن برأيه".)املارودي,  ,وقال:" االستشارة عني اِلداية

ارة سبب إلصابة احلق, أما من يظن نفسه يعرف كل شيء و يقدم بدون استشارة, فاالستش
وقد يندم عليها أشد الندم, ألن أصل الشورى تبادل يف اآلراء  ,فإنه قد يقع يف مشكلة

اإلخالص واحلرص على إصابة احلق, وال بد من احلرص ات يف جو من االحرتام واأللفة و واخلرب 
 وهو مراعاة الشورى يف التخصص فيستشار يف كل علم أهله. ,على أمر

حيث قال:" مث انظر يف أمور  ,وله رضي هللا عنه وصية طويلة لواليه يف مصر األشرت النخعي
وال توِلم حماابة وأثرة, فإَّنم مجاع من ُشع ِب اجلور واخليانة, وت  و خ   ,عمالك فاستعملهم اختباراً 

م أكرُم منهم أهل  التجربة واحليا ء من أهل البيواتت الص احلة, والقدم يف اإلسالم املتقدمة؛ فإَّن 
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 1424أخالقًا, وأصح  أغراًضا, وأقل يف املطامع إشرافًا, وأبلغ يف عواقب األمور نظرًا. )النويري,
 (.25ص,6جه ,

عادل, ال غريالبتعاد عن احملاابة وهي امليل خرت األجدى واألكفأ, وأمره اباويقصد ابختبار  أي 
 وهي االستبداد بال مشورة, فهي سبب للظلم. ,وأوصاه ابالبتعاد عن األثرة

إن االستشارة ف ,صن من الندامة, وأمن من املالمة"ومن مواعظه رضي هللا عنه:" املشاورة ح
, والعقل الفرد رمبا ضل, وأكد علي هنا  أمارة على عقل املستشري, ذلك أن الرأي الفذ  رمبا زل 

, أو مالمة د عن املالمة, مالمة الشخص لنفسهوهي: أَّنا أبع ,ة من فوائد االستشارةعلى فائد
 سعي.)املقبلالناس له, ولسان حاله يقول: قد استشرت اخللق, واستخرت اخلالق, وهذا غاية وُ 

 (.55-53ه ,ص ص 1435,

اسة الشورية وبدون العلم والتعليم ملفهوم الشورى يف األسرة واملدرسة وتربية النشء على السي
وتكون الفوضى هي اليت تسود وحيل حمل  ,اإلسالمية ال ميكن أن تكتمل حلقة البناء األخالقي

االجتماع التفكك, أما إذا كان البيت والشارع واملسجد واملدرسة يقومون بتأدية دور التعليم 
وصارت  ,جاءت به الشريعة اإلسالمية ذيوملفهوم الشورى ال ,للمفاهيم اإلسالمية واإلنسانية

صفة مالزمة ألهل اإلميان فإن األسرة واملدرسة واملسجد يف مثل هذه احلالة سُيخرِجون مواطنني 
 عدفالبيت املسلم يُ  الرب والتقوى, وتدربوا على التعاون على ,صاحلني رضعوا الشورى منذ الصغر

رى مفروضة على القائد فهي أيضًا جيب أن وإذا كانت الشو  ركيزة الرتبية اإلسالمية األوىل,
واملرأة  ,ابعتباره راعِ  ,واألب يف البيت ,واملدرس يف الفصل, واملدير يف املدرسة ,يتعلمها الوزير

كما يشاور املوظف غريه ليؤدي واجبه على النحو   ,تشاور زوجها وأوالدها يف شؤون بيتها
 (.253-252م,ص ص2006املطلوب. )املهدي,

ت شخصيته مببادئ تربوية كثرية, فحياته كانت تطبيقًا لتعاليم القرآن, ولسنة حممد وهكذا زخر 
 صلى هللا عليه وسلم.
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 متهيد:
بل واجملتمعات, ذلك  ,القيم تلعب دورًا مهمًا يف حياة األفراد واملربني واملؤسسات الرتبوية     

 وحتدد أهدافه. هجمموعة من القيم اليت توجه مسار  أن اجملتمع جبميع تنظيماته يقوم على أساس

الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي أبَّنا خري ة انفعة عادلة, من  قرليا هي اليت تُ والقيمة الع
قول أو عمل أو تصرف, واليت تبىن على أساس منها عالقة إنسان أبخيه اإلنسان, يف كل 

أو فكراي, حيث البد من  ,أو اجتماعياً  ,أو اقتصادايً  ,نشاط يقوم به, سواء أكان سياسياً 
ليعيشوا يف سالم ووائم, , اً بعضتعاملهم وعالقتهم ببعضهم  اس يفوجود معايري حيتكم إليها الن

وتعاطف وتراحم, وحق وعدل وخري, فيسودهم األمن والرضا واالطمئنان, وبذلك وحب 
 (.484ه ,ص1429ية خلري أنفسهم وجمتمعاهتم.)األمسر,افيستطيعون العمل بك

 يفمنهما يؤثر  ألن كالً  ؛همابعض, فال ميكن الفصل بينبوالقيم والرتبية أمران مرتبطان بعضهما 
اآلخر سلبًا وإجياابً, فإذا كانت هناك تربية سليمة سلمت القيم من الدانءة واخلسة, والعكس, 

 ,واملدرسة ,فالرتبية السليمة والقيم الفاضلة تعين بيئة تربوية صاحلة مناسبة داخل األسرة
اجملتمع, وكل هذه الوسائط ووسائط أخرى ضمن  ,ووسائل اإلعالم ,ومجاعة الرفاق, واملسجد

 (.92م,ص1993تستقي قيمها من ثقافة اجملتمع الذي ميثل البيئة الرتبوية لألفراد. )املخزجني,

و العمل الرتبوي يوجهه جمموعة من القيم الرتبوية اليت حيرص املربون على السري يف مداها فيما 
ًا أو يًا أم غري مقصود, نظامسواء كان هذا العمل الرتبوي مقصود ,يقومون به من عمل تربوي

 .(79م,ص1990غري نظامي.)عبدالعال, وعبود ,

تها ونفذهتا, القيم اإلجيابية والواقعية, ومارس والرتبية اإلسالمية اشتملت على أعظم وأمشل وأنبل
 . فأجنبت حضارة عظيمة

فقد كان  ,الكثري من القيم الرتبوية, سواء يف أقواله أو أفعاله وقد حوت سرية علي رضي هللا عنه
 قدوته مريب البشرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 وهذا الفصل هو جواب للسؤال الثاين: ما القيم الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه؟        
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علي رضي هللا عنه, وما برز   مما برز من قيم تربوية يف سرية سرتكز الدراسة هنا على ذكر بعضو 
 كثري, من أمهها:

 

 التواضع: 4-1
لقد جاءت سرية علي رضي هللا عنه وما حوته من مواقف متعددة, جاء منها ما يدل على      

هذه القيمة, مث عرض بعض اآلايت واألحاديث تعريف لتتعرض الدراسة يف البداية التواضع, وس
ل و أفعال علي بن أيب طالب, وكذلك احلال يف القيم الدالة على هذه القيمة, مث ذكر أقوا

 التالية, وللتعريف به كالتايل:

وخفض جناح الذل والرمحة للخلق, حّت ال يرى له على  ,وانكسار القلب لل ,هو قبول احلق
 , وال يرى له عند أحد حقاً. أحد فضالً 

 ه ممن قاله.)عيسى,قبلُ فقال: خيضع للحق وينقاد له, وي ,وسئل الفضل بن عياض عن التواضع
 (.262ه ,ص1427

وهو رضا اإلنسان مبنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته, وفضيلته ال تكاد تظهر يف أفناء الناس 
ألنه ترك  ؛وهو من ابب التفضل ,ملوك الناس وعلمائهماط درجتهم, وإمنا ذلك يتبني يف الحنط

 (.213ه ,ص1428.)األصفهاين,ة, وهو من التوسط بني الكرب والضعبعض حقه

 منها: ,وقد جاءت العديد من اآلايت اليت تدل على معاين التواضع

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ُّٱقال تعاىل:
 (.63الفرقان: ) َّ حس جس

 زث رث يت ىت  نت  ُّٱ:قال تعاىل ,وأمر سبحانه نبيه ابلتواضع ولني اجلانب

 .(215الشعراء: ) َّ نث مث
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  فقال جل  جالله: ,هللا عليه وسلم والرأفة اليت رزقها هللا للنيب صلىوبني سبحانه مثرات الرمحة 
 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ

آل ) .َّ زب رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .(159عمران: 

  زن  ُّٱٱٱٱ: فقال ,وبني سبحانه أنه من أكمل صفات املؤمنني أن يكون أحدهم متواضعاً لآلخر
 هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت  هب مب  خب حب جب

 .(54املائدة:  )َّ خص حص مس خس

 جن مم خم ٱُّٱ:قال تعاىلوَّنى سبحانه عن التكرب واخليالء, فالبشر ال ينالون بتكربهم شيئاً, 
 .(37إلسراء: )ا ٱَّ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن

منها أنه ملا "سألُت  ,ترغب وحتث على التواضعويف السنة النبوية العديد من األحاديث اليت 
تعين  ,عائشة  ما كان النيب  صلى هللا عليه وسلم يصنُع يف بيِته ؟ قالت: كان يكوُن يف مهنِة أهِله

 (.676ه ,ح1400فإذا حضرِت الصالُة خرج  إىل الصالِة".)البخاري, ,خدمة  أهِله

وما  ,هللُا عبًدا بعفو  إال  عزًّا ال  وما زادصت  صدقة  من موقال صلى هللا عليه وسلم:" ما نق
 .(2588ه ,ح1374)مسلم,.تواض ع أحد  لِل إال  رفعه هللاُ"

عليِه وسل م  :   . قال صل ى هللاُ أخربكم أبهل اجلنة ؟ قالوا : بلىوقال صلى هللا عليه وسلم:"أال 
هل النار؟ قالوا بلى. قال:  كل ضعيف متضعف لو أقسم على هللا ألبره. مث قال: أال أخربكم أب

 1347أال أدلكم".)مسلم, :. غري أنه قالرواية: مبثله. ويف كل عتل جواظ مستكرب
 (.2853ه ,ح

دعاُه هللُا يوم  القيام ِة  ,وهو يقِدُر عليه ,وقال صلى هللا عليه وسلم:"م ن  ت  ر ك  اللِ باس  تواُضًعا للِ 
ح ه ,1408حّت خُي ريِ  ُه ِمن  أيِ  ُحل ِل اإلمياِن شاء  ي  ل ب ُسها")األلباين, ,على رؤوِس اخلالِئقِ 

6145 ). 
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كانت انقة  لرسوِل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل م  ُتسمى العضباء , وكانت ال ُتسبق, فجاء أعرايب  
فقال رسوُل هللِا  على قعود  له فسبقها, فاشتد  ذلك على املسلِمني , وقالوا : ُسبقِت العضباُء,

 صل ى هللُا عليِه وسل م  : " إن  حقًّا على هللِا أن ال يرفع شيًئا من  الدنيا إال وضعُه ".)البخاري,
 (.6501ه , ,ح1400

وقد وصف ضرار الصدائي علي رضي هللا عنه قائالً: يعجبه من اللباس ما قصر, ومن الطعام 
لناه, وينبئنا إذا استنبأانه, وحنن وهللا مع تقريبه إايان ما خشن, كان فينا كأحدان , جييبنا إذا سأ
 (.177ه ,ص1409وقربه منا ال نكاد نكلمه هيبة له. )الندوي, 

منهم غري متميز عنهم بشيء قريبًا منهم, , رغم مكانته,  فمن هم حوله هنا حيسون أنه واحد
يبهم ويبذل العلم على تواضعه ورفقه, وجي لوهذا دلي ,فكان رضي هللا عنه يقرب أصحابه

واملعرفة ِلم, وكانت نتيجة تواضعه احرتام وإجالل من حوله له, وتعلمهم منه, فتواضع اإلنسان 
 مه ويرفعه.يكرِ 

فحمله  ,همر ولعلي رضي هللا عنه العديد من املواقف الدالة على تواضعه منها: أنه اشرتى متراً بد
 ل: ال, أبو العيال أحق أن حيمل.)ابن أيب الدنيافقالوا: حنمل عنك اي أمري املؤمنني, قا ,يف حمفة

 (.147,د.ت,ص

 -وعلى الرغم من تقدمه ابلعمر-فخليفة املسلمني بنفسه  ,هنا صورة عظيمة من صور التواضع
بينما لو أراد أن خيصص له  ,حيمل أشياءه لوحده, ومل ير يف ذلك مسوغًا لقبول خدمة الناس

 فهو تلمي ذ خري الربية حممد صلى هللا عليه وسلم. ,خدماً الستطاع, لكنه كان قدوة ملن حوله

, ويعني ةوهو وال  يرشد الضال, وينشد الضال ,وروي أن عليًا كان ميشي يف األسواق وحده
 جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱٱ: فيفتح عليه القرآن ويقرأالضعيف, ومير ابلبياع والبقال 

نزلت هذه  :فيقول ( 83القصص: ) َّ خك  حك جك حقمق مف خف حف جف مغ
 ه1420وأهل القدرة على سائر الناس.)الكاندهلوي, ,اآلية يف أهل العدل والتواضع من الوالة

 (.344,ص3,ج 
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وبل يطبق ما أيمر به رضي هللا عنه,  ,وما تعلمه من الرسول ,هنا يطبق ما تعلمه يف القرآن 
وهذا أعلى درجات العلم, وهو هنا قدوة يف التواضع, ويذ كر وينصح على الرغم من مسؤوليته 

ويرغبهم بثوابه سبحانه ملن تواضع,  ,فهو خليفة املسلمني, ويردد كالم رب العاملني ,اجلسيمة
ابللني والتواضع, وكانت نتيجة  فيضرب بنفسه درسًا حيًا للمسلم املتواضع, ويضبط جمتمعه

ذلك إجياد جمتمع مرتاحم متكافل, وتسود فيه املساواة والعدل واأللفة واحملبة, بعيدًا عن الكرب 
 ألن  فيهم الكثري من األخطار االجتماعية.  ؛والطمع والغرور

. إيل   وقال له: " إذا كان عند الظهر, فرح ,استعمله على ُعكربا ,من ثقيف استعمل علي رجالً 
فرحت إليه, فلم أجد عنده حاجبًا حيبسين دونه, فوجدته جالسًا وعنده قدح وكوز ماء, فدعا 
بظبية, فقلت يف نفسي: لقد أمنين حني خيرج إيل جوهراً, وال أدري ما فيها, فإذا عليها خامت, 

, فصب يف القدح, فصب عليه املاء, فشرب امت, فإذا فيها سويق, فأخرج منهافكسر اخل
 (.569ص,2جه   ,1420اين...".)الكاندهلوي, وسق

واحلرس عنه, فالدخول  فصرف احلج اب ,فاخلليفة علي رضي هللا عنه هنا حتلى بصفة التواضع
أمور الرعية, فتواضعه أكسبه احملبة  , وتواضع أبكله وشربه, وسرعته يف قضاءعليه يسري وسهل

 وابلتايل التقدم والرقي لألمة. ,الجتماعيواملهابة والرفعة, والتواضع سبب لتحقيق االستقرار ا

تعلموا  العلم, وتزينوا معه ابلوقار تواضع منها قوله رضي هللا عنه: "وله العديد من األقوال يف ال
واحللم, وتواضعوا ملن تتعلمون منه, وملن تعلمونه, وال تكونوا جبابرة العلماء, فيذهب ابطلكم 

 .(561ص,1جه ,1414حقكم".)ابن عبد الرب,

 ,العامل :فخلق التواضع عند علي رضي هللا عنه من أهم آداب العلم لكال طريف عملية التعلم
وسبب حملبة العامل والعلم الذي  ,ألنه سبب جلذب الطالب له ؛واملتعلم, فهو مهم للمعلم

حيمله, وآلة املريب لغرس الفضيلة يف تالميذه, فيأخذ الطالب منه عندما يتحلى به, ويستفاد 
من علمه, ويؤثر هبم, واملعلم عندما يشعر بتواضع طالبه له يبذل أكثر, وال شك أن األسرة 

 ذا الدور.تليها املدرسة اليت تكمل ه ,هي حجر األساس يف زرع هذا اخللق

وقال رضي هللا عنه:" ثالث هن رأس التواضع: أن يبدأ ابلسالم من لقيه, ويرضى ابلدون من 
 (.569ص,3جه   ,1420شرف اجمللس, ويكره الرايء والسمعة".)الكاندهلوي, 
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فحث على التواضع, وبني أن ركائز التواضع ثالث هي: املبادرة ابلسالم,ألنه أدب إسالمي, له 
منها أن املبادرة به سبب للمحبة واإلخاء واألمن, وصفاء القلوب  ,اثر اإلجيابيةالعديد من اآل

م أدىن من ه وهو شعار لوحدة األمة, مث ذكر الرضا مبجالسة وإزالة ما هبا من شحناء وكراهية,
ويبعد املفاخرة  ,رفعًة وشرفًا وعزاً, ويف جمالستهم ما يذهب احلقد منه, فتواضع الشريف يزيده

مث ذكر كره الرايء والسمعة, فيكون تواضعه خالصًا لل ال  اة, ويؤلف بني قلوب اجملتمع,واملباه
 من أجل مسعة, ألن الكرب والرايء والعجب منافية لإلخالص.

وقال رضي هللا عنه: " ما أحسن تواضع األغنياء للفقراء, طلبًا ملا عند هللا, وأحسن منه تيه 
 (.454ص,2جه ,1374هللا".)امليداين,  الفقراء على األغنياء, اتكاالً على

فيحث هنا على تواضع األغنياء للفقراء طلبًا لألجر العظيم من مالك امللك, وحث الفقراء 
 على االستغناء ابلل عن األغنياء.

نه: "ال جتارة كالعمل الصاحل, وال ربح كالثواب, وال فائدة كالتوفيق, وال عوقال رضي هللا 
(.فاملقياس للحسب 454ص,2جه ,1374كالعلم".)امليداين,   حسب كالتواضع, وال شرف

 واملنزلة هي التواضع.

عن مسألة فقال: ال علم يل هبا, مث قال: وأبردها على الكبد, سئلت عما ال  وقد سئل علي
 (.285ص,4جه  ,1420أعلم فقلت: ال أعلم.) الكاندهلوي, 

ولكن كذا  ,ذلك اي أمري املؤمننيوسأل رجل عليًا عن مسألة فقال فيها, فقال الرجل: ليس ك

 َّ مح جح  مج  حج  مث هت ٱُّٱٱ أخطأتُ و  , فقال علي رضي هللا عنه: أصبت  وكذا

 (.287-286ص ص ,4جه   ,1420لكاندهلوي, ا.)(76يوسف: )

يقبل تصحيح متواضعًا مراًن كان منزلته الفكرية والعلمية رضي هللا عنه إال أنه  من رغم على الف
لقوله, فما أمجل قبول رأي اآلخرين واالعرتاف ابحلق ولني اجلانب, مهما  أحد أفراد رعيته 

كانت الفارق يف العلم واملستوى, وما أحوج اجملتمع إىل ذلك من خالل أي حوار أو نقاش 
 سواء يف األسرة أو يف املدارس واجلامعات.
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 الزهد:4-2

فيما ال ينفع يف الدار  : ترك الرغبةأبنه الزهد (16ص,10ج,ه 1426)عرف ابن تيمية     
أما ما ينفع يف الدار اآلخرة  املباح اليت ال يستعان هبا على طاعة هللا, و  هو فضول اآلخرة, و

وصاحبه داخل يف  ,بنفسه أو يعني على ما ينفع يف الدار اآلخرة, فالزهد فيه ليس من الدين
 زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ٱُّٱٱ: قوله تعاىل
كما أن االشتغال بفضول املباحات, هو ضد .(87 املائدة:) َّ ىف يث ىث نث  مث

أو فعل حمرم كان عاصياً, وإال كان منقوصاً  ,فعل واجبالزهد املشروع, فإذا اشتغل هبا عن 
 عن درجة املقربني إىل درجة املقتصدين.

 ,منه؛ ألنه مفوت ملا هو أنفع أو لكونه مرجوحاً  ,"وإن الزهد هو عما ال ينفع إما النتفاء نفعه
. وأما املنافع اخلالصة أو الراجحة  فالزهد فيها محق".)ابن أو حمصل ملا يربو ضرره على نفعه

 (.346ص,10جه ,1426تيميه,

وعرفه ابن عباس بقوله:" الزهد أن ال يسكن قلبك إىل موجود يف الدنيا, وال يرغب يف مفقود 
 (.86ه , ص1403منها".)البيهقي,

 ٰر ٰذ  يي ىي مي ٱُّٱٱ:من اآلايت منها قوله تعاىلسبحانه يف الزهد يف عدد رغب 
 زب  رب  يئ ىئ  نئ مئ  رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ىف ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نت  زتمت رت يب ىب  نب مب
(.20احلديد: )َّ  مك لك اك يق ىق يف  

 حف  جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ:وقال سبحانه مبينًا حرص الناس على الدنيا
مث  ,للمالوبني سبحانه حب اإلنسان القوي ,  (20 – 19لفجر: )ا ٱَّ مق حق مف خف

 حن جن يم ىم مم خم حم ٱُّٱذ كره ابليوم اآلخر ليزهد يف الدنيا وزينتها, فقال تعاىل:
 (.9 – 6لعادايت: )ا َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
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  ٱُّٱ: ألَّنا تصد عن العمل لآلخرة ؛قال سبحانه حمذرًا من التكاثر سواء ابملال أو الولد و

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ:, وقال سبحانه(1التكاثر:  )َّ ىي ني مي
 يث ىث نث  مث زث  رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب

, وقال  (16 – 15هود: ) َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق يفىق ىف

 مه جه ين ىن من ٱُّٱحمذرًا من أن يشتغل الناس ابلدنيا ومباهجها عن اآلخرة:  تعاىل

 .(5فاطر: ) َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه

وحيث على الزهد  ,الدنيا والرسول صلى هللا عليه وسلم يؤكد يف كثري من أحاديثه على زوال
ما مث لي ومثُل الدنيا إال كراكب  سافر يف يوم   ,فيها, قال صلى هللا عليه وسلم: " مايل وللد نيا

 (.3283ه  ,ح1421مث راح وترك ها".)األلباين, ,فاستظل  حتت شجرة  ساعةً  ,صائف  

حمذراً  ,إلقبال على اآلخرةفكانت حياته نرباسًا للزهد, فيقول صلى هللا عليه وسلم مرغبًا يف ا
ومل أيتِه من الدنيا  ,وجعل فقر ه بني عين يه ,من كانت الدنيا مه ه فر ق هللُا عليه أمر همن الدنيا :"

وأتت ه الد نيا وهي  ,وجعل غناه يف قلِبه ,ومن كانت اآلخرُة ني  ت ه مجع هللُا له أمر ه ,إال ما ُكِتب  له
 (.3168حه , 1421.)األلباين, راغمة "

إال مثُل ما جيعُل  ,هللا ما الدنيا يف اآلخرةِ لدنيا: "ووقال صلى هللا عليه وسلم مؤكدًا حقارة ا
بع ه هذه يف اليم ِ   (.7100ه ,ح1408فل ينظر  مب يرجُع")األلباين, ,أحدُكم إص 

, و البد ن , و الرغبُة وقال صلى هللا عليه وسلم مبينًا مثرات الزهد: " الزهُد يف الدنيا يريُح القلب 
".)السيوطي, د.ت, ح   (.4594فيها تكثُر اِلم  و احلزن , و البطالُة تقسي القلب 

لسالمة وجناة األمة: "جن  ا أوُل هذه األُم ِة  عليه وسلم مبينًا أن الزهد سبب وقال صلى هللا
دِ  ِل واأل م لِ  ,اِبلي ِقنِي والز ه  ِلُك آِخُر هذه األُم ِة اِبلُبخ   (.3340ه ,ح1421)األلباين, ."وي  ه 

والشعار الذي يتميز  ,أوضح خلة يتصف هبا اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وكانت
توقري الناس له, ثراء, والسلطة املطلقة, و هيبة و مع توافر أسباب الرخاء وال ,به هو الزهد البالغ
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د عمر بن عبدالعزيز رضي هللا الذي مينع من النقد واحلسبة واملؤاخذة, وقد تذاكر الزهاد عن
 (.179-178ه ,ص ص1409عنه, فقال أزهد الناس يف الدنيا علي بن أيب طالب.)الندوي,

 ه 1400) صحيحه يف البخاري ذلك ذكر كما رتابال أبيب ومما يدل على ذلك أنه كان ُيكىن
 به, دعي إذا به ليفرح كان وإن تراب, أيب من إليه أحب اسم لعلي كان ما( : "6280,ح
:  فقال البيت, يف علياً  جيد فلم السالم, عليها فاطمة بيت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاء
 رسول فقال عندي, يقل فلم فخرج فغاضبين شيء, وبينه بيين كان:  فقالت عمك؟ ابن أين
 املسجد يف هو هللا رسول اي:  فقال فجاء هو؟ أين انظر:  إلنسان وسلم عليه هللا صلى هللا

 فأصاب شقه عن رداؤه سقط قد مضطجع, وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجاء راقد,
 تراب أاب قم تراب, أاب قم:  يقول وهو عنه ميسحه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل تراابً,
. " 

وأبو سعيد موىل بين  ,له رضي هللا عنه مواقف عديدة تدل على الزهد, منها: حدثنا حسنو 
: دخلت أنه قال ,عن عبد هللا بن زرير ,حدثناعبد هللا بن هبرية ,قاال : حدثنا ابن ِليعة ,هاشم

فقلت : أصلحك هللا  ,فقرب إلينا خزيرة ,: يوم األضحىنقال حس ,على علي بن أيب طالب
إين مسعت  ,فقال : اي ابن زرير ,فإن هللا قد أكثر اخلري ,لو قربت إلينا هذا البط يعين الوز

قصعة أيكلها  ,ال حيل للخليفة من مال هللا إال قصعتان صلى هللا عليه وسلم يقول: "ول هللارس
(. فكان إبمكانه أن 578ه ,ح1419".)ابن حنبل,الناس وقصعة يضعها بني يدي ,هو وأهله

يتمتع بزينة الدنيا كيف شاء, لكنه رضي خبشونة الدنيا طمعًا مبا عند هللا, وحفاظًا على دينه, 
 ففي ذلك قدوة لألغنياء, ومواساة للفقراء واملساكني. ,لقائد يعيش هبذا املستوىفإذا كان ا

حدثنا  ,حدثنا أبو مسلم الكشي ,وكان يرغب ابلزهد وحيث عليه "حدثنا سليمان بن أمحد
عن  ,عن عبد األعلى ,عن أيب علي الصيقل ,حدثنا سهل بن شعيب ,عبد العزيز بن اخلطاب

أراقد  ,فقال :  اي نوف ,لي بن أيب طالب خرج فنظر إىل النجومقال : رأيت ع ,نوف البكايل
 ,طوىب للزاهدين يف الدنيا ,اي نوف :فقال ,: بل رامق اي أمري املؤمننيأنت أم رامق؟ قلت

والقرآن  ,وماءها طيباً  ,وتراهبا فراشاً  ,أولئك قوم اُتذوا األرض بساطاً  ,الراغبني يف اآلخرة
 (.79ص,1جه ,1416...".)األصفهاين,وشعاراً  والدعاء داثراً 
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عن علي بن أيب طالب أنه جاءه ابن  ,فعن علي بن ربيعة ,وكان مرتفعًا عن متاع الدنيا الزائل
: فقام امتأل بيت املال من صفراء وبيضاء. قال: هللا أكرب. قالفقال : اي أمري املؤمنني  ,النباح
وكل جان يده  ,وخياره فيه ,قال : هذا جنايف ,على ابن النباح حّت قام على بيت املال متوكئاً 

أبشياع الكوفة, قال فنودي يف الناس فأعطى مجيع ما يف بيت املال  إىل فيه, اي ابن النباح علي  
وهو يقول : اي صفراء اي بيضاء غري غريي, ها, وها. حّت ما بقي فيه دينار وال  ,املسلمني

 (.81-80ص ص,1جه ,1416ين, مث أمر بنضحه وصلى فيه ركعتني. )األصفها ,درهم

فلم ينظر رضي هللا عنه إبعجاب إىل الذهب والفضة, بل كان رده عندما عرف ذلك بقوله: هللا 
أكرب, فمهما كرب وعظم حجم الدنيا وزينتها, فالل أكرب منها ومن كل شيء, فكانت الدنيا وما 

هذا دليل على الضمري  ,فيها بعينيه أهون شيء عليه,  وقوله: ايصفراء اي بيضاء غري غريي
ووضع الدار اآلخرة نصب عينيه , بل  ,احلي  عند أمري املؤمنني رضي هللا عنه, وحتكيمه لعقله

ني للناس أن اآلخرة نه صلى يف بيت مال املسلمني ركعتني لتكوان شاهدتني له يوم القيامة, وليبإ
 أكرب من الدنيا وزينتها.شأَّنا أعظم و 

فقال: وهللا الذي ال إله إال هو ما رزأت من فيئكم إال هذه, وقد خطب يف الناس خطبة 
وأخرج قارورة من كم قميصه, فقال: أهداها إيل موالي دهقان. وقد وضع فالوذج أمامه وبني 

وروى  يديه, فقال إنك طيب الرائحة, حسن اللون, لكن أكره أن أعود نفسي مامل تعتاده.
لي بن أيب طالب ابخلورنق, وهو يرعد, حتت مسل هارون بن عنرتة عن أبيه قال: دخلت على ع

قطيفة, فقلت: اي أمري املؤمنني إن هللا قد جعل لك وألهل بيتك يف هذا املال, وأنت تصنع 
بنفسك ما تصنع, فقال: وهللا ما أرزؤكم من مالكم شيئاً, وإَّنا لقطيفيت اليت خرجت هبا من 

 (.83-82ص ص,1جه ,1416.)األصفهاين, -أو قال يف املدينة-منزيل

فما الذي محل اخلليفة الذي يستطيع أن ميلك ما يشاء, على أن ال أيكل ألذ احللوى, ويعيش 
ويتحمل الربد الشديد, إَّنا اِلمة العالية والزهد ابلدنيا,  ,عيشة البسطاء, بل وال يلبس الثياب
 فغايته ومراده اآلخرة ونعيمها الدائم.

"وعن علي بن األرقم عن أبيه قال: رأيت علي بن أيب طالب وهو يبيع له سيفًا يف السوق, 
ويقول من يشرتي مين هذا السيف, فو الذي فلق احلبة لطاملا كشفت به الكرب عن وجه 
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 1جه ,1416رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ولو كان عندي مثن إزر مابعته.)األصفهاين, 
 (.83ص ,

أعظم شخص يف الدولة يبيع سيفه, على أن نه مثل للزهد, فخليفة املسلمني و  عفهو رضي هللا
 ورعاية مصاحلهم وشؤوَّنم. ,ألنه خليفه ومفرغ خلدمة املسلمني ؛له حق ونصيب من املال

وقد ذكر عمر بن قيس: قيل لعلي رضي هللا عنه مل ترفع قميصك؟ قال: خيشع القلب ويقتدي 
 (.647ص,3جه ,1410به املؤمن.)الذهيب,

 ,هنا حرص رضي هللا عنه أن يكون قدوة للمسلمني يف الزهد, فهو خليفة املسلمني مجيعهم
توافر من رغم على الويلبس الثوب املرقوع ليخشع قلبه ويبتعد عن الكرب, فيقتدي به الرعية, 

لزهد جالِلم واحرتامهم له, لكنه آثر اإثقة الناس به و من رغم على الأسباب الرخاء والثراء, و 
 واحلياة اآلخرة على الدنيا الفانية.

 " وعن علي أنه اشرتى قميصًا أبربعة دراهم فلبسه, وقطع ما فضل عن أصابعه من الكم".
 (.645ص,3جه ,1410الذهيب,)

ومل يكن مع زهده وورعه وقوة دينه, على شيء من الفظاظة واخلشونة والعبوس والكلوح, ومل 
شوشاً, فيه دعابة ملحوظة, وقد جاء يف وصفه: كان حسن يكن ثقيل الظل, بل كان ودودًا ب

 (.181ه ,ص1409الوجه, ضحوك السن, خفيف املشي على األرض.)الندوي,

ومن مثرات الزهد الرتبوية أنه سبب حملبة هللا سبحانه قال صلى هللا عليه وسلم:"ازهد  يف الدنيا 
ومن مثراته  ,(960ُس" )السيوطي,د.ت,ححيب ك  هللاُ, وازهد  فيما يف أيدي الناِس حيب ك  النا

ألنه سبب لصالح اإلنسان,  ؛ت يف أحاديثه صلى هللا عليه وسلمالراحة والنجاة كما جاء
هذه احلياه دار اختبار ألنه يدرك ان  ؛اآلخرة ألن املسلم يرتك ما ال ينفع يف الدار ؛وحفظ دينه

أن هذه احلياة مزرعة لآلخرة, فيتحرر و  ,واملسلم فيها كعابر سبيل ,أَّنا سوف تنتهيو , وابتالء
من سيطرة الدنيا, ومن التعلق هبا وسيطرهتا عليه, وينقاد خلالقه, ويبتعد عن احلرام والفنت 

وحيصل على القناعة, وينشغل إبصالح  والشبهات والشهوات, بل ويبتعد عن اإلسراف,
 عيوبه, مع أداء احلقوق والواجبات ملن هو مسؤول عنهم.
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 العدل:4-3
وال تدخل ِلوى النفس.  ة,ابا"العدل هو: إعطاء كل ذي حق حقه من غري حتيز, وال حم      

وهو: جماوزة احلد, ومفرقة احلق, ووضع الشيء يف غري موضعه املختص  ,وعكس العدل الظلم
من العدل , وهو الذي ال يظلم  ولل سبحانه اسم مشتق, (143ه ,ص1427به".)عيسى,

 رب ٱُّٱٱتعاىلر رسوله ابلعدل, وعمم األمر ابلعدل على مجيع عباده يف قوله الناس مثقال ذرة, وأم
  رث  يت ىت نت  مت زت رت  يب  ىب نب مب زب

  مك لك ُّٱوقال جل جالله:,(90النحل:  )َّ ىف  يث ىث نث زثمث

 (.233, صه1416.)اخلزندار,(15لشورى: ا) َّ جلحل
 ه ,1400كما رواه البخاري)  عادالً  اً وجعل يف مقدمة السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله إمام

( عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: سبعة  يظل هم هللُا يوم  القيامِة يف ظلِ ه 6806ح
ورجل  ذكر هللا  يف خالء  ففاضت  ,وشاب  نشأ  يف عبادِة هللاِ  ,يوم  ال ظل  إال ظل ه : إمام  عادل  

ورجل  دعته امرأة  ذاُت منصب   ,ن حتااب يف هللاِ ورجال ,ورجل  قلُبه معلق  يف املسجدِ  ,عيناه
ورجل  تصدق بصدقة  فأخفاها حّت ال تعلم  مشالُه ما  ,ومجال  إىل نفِسها فقال : إين أخاُف هللا  

 صنعت  مييُنه.

 .(29األعراف:  )َّ مضحط خض حض  جض  ٱُّٱٱ:منها ,ري من اآلايتوأمر سبحانه ابلعدل يف الكث

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:ابألقوال يف قوله تعاىلوأمر سبحانه ابلعدل 

 ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  جنحن يم

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .(152األنعام: ) َّ  يئ ىئ
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 جت هب خبمب  حب جب هئ مئ ٱُّٱ:قال تعاىل ,وأحكامه سبحانه كلها
 .(115األنعام: ) َّ حج مث هت مت حتخت

 يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ:سبحانهفقال  ,أنه حيب أهل العدل أخرب سبحانه وتعاىلو 
 َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت

 واملقسطون هم العادلون.. (8املمتحنة: )

إن  "قال صلى هللا عليه وسلم:  ,العدلويف السنة النبوية الكثري من النصوص اليت حتث على 
؛ الذين وكلت ا يديِه ميني   ,عن مينِي الرمحِن عز وجل ,على منابر  من نور   ,املقسطني  عند اللِ 

 (.1827ه ,ح1374يعدلون  يف ُحكمِهم وأهليِهم وما ُول وا".)مسلم,

للقيام وندب املسلم  النيب صلى هللا عليه وسلم ولكي تقوم حياة املسلمني على العدل, رغب
يعِدُل بني  ,كُل يوم  تطُلُع فيه الشمسُ   ,ابلعدل فقال : " كُل ُسالم ى من الناِس عليه صدقة  

 (.2707ه,ح1400)البخاري, الناِس صدقة ".

ويف قصة املرأة املخزومية اليت سرقت دليل على عدل سيد البشرية صلى هللا عليه وسلم, كما 
: من ا( "أن  قريًشا أمه هم شأُن املرأِة املخزوميِة اليت سرق ت . فقالو 1688ه ,ح1374رواه مسلم)

هللِا  ِحب  رسولِ  ,: ومن جيرتُئ عليه إال أسامةُ ى هللُا عليه وسل م ؟ فقالواهللِا صل   ُيكلِ ُم فيها رسول  
"أ تشفُع يف حد   من  :. فقال رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  صل ى هللاُ عليه وسل م ؟ فكلمه أسامةُ 

كانوا إذا سرق   أَّنم ," أيها الناُس ! إمنا أهلك الذين قبلكم :مث قام فخطب فقال ."حدوِد هللِا؟
مُي هللِا ! لو أن  فاطمة  بنت  أأقاموا عليه احل د . و  ,. وإذا سرق فيهم الضعيفُ تركوه ,فيهم الشريفُ 

 حممد  سرق ت  لقطعُت يد ها " .

 وهناك العديد من اآلايت واألحاديث اليت حتذر من الظلم وعواقبه يف الدارين.

م, والقائد املسلم بوجه خاص, واليت بدوَّنا ال والعدل مسه أساسية من مسات املسلم بوجه عا
 (.95ه ,ص1407يستطيع أن يقوم بعمله على أكمل وجه.)احلاج ,
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سواء علمية أو  -وعلي رضي هللا عنه طبق العدل بني الناس, وتضافرت لديه مجيع املعطيات 
كما رواه   ودعا له ,لتحقيق العدل, وقد اختاره صلى هللا عليه وسلم للقضاء يف اليمن -فقهية

فقلُت : اي رسول  اللِ   ,"بعث ين رسوُل اللِ  صل ى الل ُ عل يِه وسل م  إىل اليمنِ :اخلليفة علي عن نفسه
مث  قال  :  ,؟ قال  : فضرب  بيِدِه يف ص دريوال أدري ما القضاءُ  ,تبعُثين وأ ان شاب  أقضي بين  ُهم

 )األلباين,.فما ش ك كُت بعُد يف قضاء  بني  اثن نِي" قال  : ,وثبِ ت  لسان هُ  ,الل هم  اهِد قلب هُ 
 (.1883ه ,ح1407

كان أحد أصحاب علي رضي هللا و -وقد طلب معاوية بن أيب سفيان من ضرار بن ضمرة 
أن يصف له علياً, فقال أو تعفيين؟ قال: بل صفه, قال: أو تعفيين؟ قال: ال أعفيك,  -عنهم

العلم  حيكم عداًل, يتفجرملدى, شديد القوى, يقول فصالً, و كان بعيد اقال: أما إذاً, فإنه وهللا  
 (.177ه ,ص1409... )الندوي, من جوانبه ومن نواحيه

من اآلخر , فقال رضي هللا عنه: رضي هللا عنه عن العدل واجلود وأيهما أفضل  وسئل علي
 ه1417محدون,ابن خاص, فالعدل أشرفهما وأفضلهما".)العدل سائس عام, واجلود عارض "
 (.254ص,1ج,

ومن تلك املواقف الشاهدة على ذلك أنه قدم على  ,عند اخلليفة اً عملي اً وكان العدل تطبيق
علي رضي هللا عنه مال من أصبهان, فقسمه على سبعة أسهم, فوجد فيه رغيفًا فقسمه على 

أيهم يعطي  وجعل على كل قسم منها كسرة, مث دعا أمراء األسباع فأقرع بينهم لينظر ,سبعة
 (.349-348ص ص,2جه ,1420)الكاندهلوي,  أواًل.

وقسمه ابلتساوي, وأعطى اجلميع, وذلك  ,فحرص رضي هللا عنه على تقسيم املال فور استالمه
وذلك أبلغ يف العدل واملساواة, وحّت  ,حّت أنه أقرع بينهم مدعاة للثقة به, وإلبعاد سوء الظن,

ال يقع يف نفس أحد أنه مييل لشخص دون آخر, وبطريقته رضي هللا عنه ينفي عنه االستئثار 
 وحب الذات, ويقطع النزاعات, والرضا هبا.

عربية وموالة  ِلا, فأمر لكل واحدة منهما بُكر  من طعام, وأربعني , وأتت عليًا امرأاتن تسأالنه
فأخذت املوالة الذي أعطيت وذهبت, وقالت العربية: ايأمري املؤمنني تعطيين مثل الذي درمهاً. 

أُعطيت هذ ه وأان عربية وهي موالة؟ قال ِلا علي رضي هللا عنه: إين رأيت يف كتاب هللا عز  
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 1420وجل  فلم أر فيه فضاًل لولد إمساعيل على ولد إسحاق عليهما السالم. )الكاندهلوي, 
 (.349ص ,2جه ,

وهذا املوقف دليل على املساواة والعدل, فقد سار على َّنج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, 
على أعجمي, فساوى بني العربية واألعجمية يف العطاء, واحتجت املرأة,  اً فكان ال يفضل عربي

 وذكرها بكتاب هللا سبحانه, وهذا يوضح أمهية متكن املريب من مصادر الرتبية اإلسالمية.

وجاء جعدة بن هبرية إىل علي رضي هللا عنه فقال: اي أمري املؤمنني أيتيك الرجالن, أنت أحب 
حبك لذحبك, فتقضي إىل أحدمها من نفسه, أو قال من أهله وماله, واآلخر لو يستطيع أن يذ

فلهزه علي رضي هللا عنه, وقال: إن هذا شيء لو كان يل فعلت, ولكن  :قال ِلذا على هذا!
 (.350-349ص ص,2جه ,1420شيء لل.)الكاندهلوي, إمنا ذا 

بن هبرية من علي وعدله حّت مع من يعاديه, وحياوره لكن علي يضربه  ةهنا يستعجب جعد
رة على الدنيا, فكان على صدره, ويذ كره أن هذا العمل لل, وليس لنفسه, فيقدم الدار اآلخ

فمن كمال  وأسر القلوب رضي هللا عنه,, وربطه بني العلم والعمل, هبر العقول, هقدوة يف عدل
ألن ذلك من الدين, ومن هدي النيب صلى هللا عليه  ؛عدل أن يكون مع العدو قبل الصديقال

 وسلم, وهو مدعاة لقبول احلق, واستتباب األمن يف اجملتمع.

, وال يرتك يف بيت املال منه إال ما يعجز عن قسمته يف  ئاً وكان يقسم الفيء وال يبقي منه شي
يومه ذلك, ويقول:" اي دنيا غري غريي, ومل يكن يستأثر من الفيء بشيء, وال خيص به 
محيماً, وال قريباً, وال خيص ابلوالايت إال أهل الدايت واألماانت, وإذا بلغه عن أحد خيانة  

وا الكيل وامليزان ابلقسط, وال تبخسوا الناس كتب إليه: قد جاءتكم موعظة من ربكم, فأوف
أشياءهم, وال تعثوا يف األرض مفسدين, بقية هللا خري لكم إن كنتم مؤمنني, وما أان عليكم 
حبفيظ, إذا أاتك كتايب هذا فاحتفظ مبا يف يديك من أعمالنا, حّت نبعث إليك من يستلمه 

علم أين مل آمرهم بظلم خلقك, وال برتك منك, مث يرفع طرفه إىل السماء, فيقول: اللهم إنك ت
 (.1111ص,3جه ,1412حقك".)ابن عبد الرب,

أحوال الناس,  وخيرج إىل السوق إلرساء العدل وتثبيته, ويتفقد ,وكان يتبع الزايرات امليدانية
خرجت مع علي بن أيب طالب إىل السوق, فرأى  :م, عن األصبغ بن نباته قالهتكالوحيل مش
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وروا أمكنتهم, فقال: ما هذا؟ قالوا أهل السوق قد جاوروا أمكنتهم, فقال: أهل السوق قد جا
أليس ذلك إليهم, سوق املسلمني كمصلى املسلمني؟ من سبق إىل شيء فهو له يومه حّت 

 (.350ص ,2جه ,1420)الكاندهلوي,  يدعه.

أيناه تنحينا خرج علينا علي, فلما ر  ل: كنا قيامًا عند ابب القصر, إذوعن القرشي عن أبيه قا
عن وجهه هيبة له, فلما جاز صران خلفه, فبينما هو كذلك إذ اندى رجل: اي غواثً ابلل, فإذا 

ري أم فلكز صدر هذا وصدر هذا, مث قال ِلما: تنحيا, فقال أحدمها: اي رجالن يقتتالن,
أعطاين وقد شرطت عليه أن ال يعطيين مغموزًا وال حمذقاً, ف ةاملؤمنني إن هذا اشرتى مين شا

درمهًا مغموزًا فرددته عليه فلطمين, فقال لآلخر: ما تقول؟ قال: صدق اي أمري املؤمنني. قال 
فأعطه شرطه, مث قال لالطم: اجلس, وقال للملطوم: اقتص, قال أو عفو اي أمري املؤمنني, قال 

ر ذلك إليك, قال: فلما جاز الرجل, فأمرهم علي أن أيخذوه, قال: فأخذوه, فحمل على ظه
درة, مث قال: هذا نكال ملا انتهكت من  ةرجل كما حيمل صبيان الكتاب, مث ضرب مخس عشر 

 (.73-72ص ص,6جه ,1407حرمته.)الطربي,

هنا أقام العقوبة على املعتدي مع عفو الطرف اآلخر, وذلك حلفظ األمن االجتماعي, ونشر 
 عدل قوة وهو أساس احلكم.الطمأنينة بني الرعية, فيُكف من تسول له نفسه أبي اعتداء, فال

من وصاايه املكررة و لتحقيق العدل وتثبيته,  ؛وله الكثري الكثري من الرسائل املوجهة لعماله ووالته
 ...") الندوي,وا حلوائجهم, فإَّنم خزان الرعيةلوالته: " أنصفوا الناس من أنفسكم, واصرب 

 (.182ه ,ص1409

تعاهدهم ابلنصح والتذكري ابلل, يونه, و وعلى من ويل أي أمر أن يراقب ويشرف على من د
ابستخدام الوسائل أاًي كانت, فذلك سبب حلفظ األمن, وردع من متيل نفسه إىل االعتداء 

 .نواعهأب

وأخرج الدراج يف جزئه املشهور بسند جمهول عن ميسرة عن شريح القاضي قال: ملا توجه علي 
إىل صفني افتقد درًعا له, فلما انقضت احلرب ورجع إىل الكوفة أصاب الدرع يف يد يهودي, 
فقال لليهودي: الدرع درعي مل أبع ومل أهب, فقال اليهودي: درعي ويف يدي, فقال: نصري إىل 

فتقدم علي فجلس إىل جنب شريح. فقال شريح: قل اي أمري املؤمنني؟ فقال: نعم القاضي, 
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تقول اي يهودي؟ قال:  مارعي مل أبع ومل أهب, فقال شريح: هذه الدرع اليت يف يد اليهودي د
درعي ويف يدي, فقال شريح: ألك بينة اي أمري املؤمنني؟ قال: نعم, قنرب واحلسن يشهدان أن 

شريح شهادة االبن ال جتوز لألب, فقال علي: رجل من أهل اجلنة ال جتوز الدرع درعي, فقال 
يقول: "..احلسن واحلسني سيدا شباب  -صلى هللا عليه وسلم-شهادته؟ مسعت رسول هللا 

( . فقال اليهودي: أمري املؤمنني قدمين إىل قاضيه وقاضيه 93أهل اجلنة...")السيوطي,د.ت,ح
وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممًدا رسول هللا, وإن  قضى عليه, أشهد أن هذا هو احلق

 (.                      142ه ,ص1425الدرع درعك.)السيوطي,

فهذا القائد واخلليفة خيضع لقاض  وحلكمه, ويتجرد من السلطة واحلكم, بينما هو الويل, وهو 
ا العدل رجوعه إىل يجة هذاملسؤول عن حتقيق العدل, وكان اخلصم غري مسلم, فكان نت

وأنه يطبق على اجلميع,  ,فلقن رضي هللا عنه أمته درساً يف العدل بل وإسالم خصمه,الصواب,
 الكبري والصغري, احلاكم واحملكوم, املسلم وغري املسلم, الرئيس واملرؤوس.

ومن العدل الوقوف مع صاحب احلق حّت لو كان وضيعاً, ومن عوامل قبول املريب وتقبل  
 ؛ينة يف النفوس, واألمن االجتماعيته وقوفه مع املظلوم, ومن مثرات العدل إشاعة الطمأنإرشادا

ونشر  ,ألن الظامل إن مل جيد من أيخذ على يده يتمادى, والعدل سبب لتماسك وتعاون اجملتمع
 الوائم بني أفراده, وعندما ينتشر العدل يتفرغ الناس لإلنتاج واإلبداع, ويقدمون خري ما عندهم.

فظ له حرايته حتُ صان حرماته من أي اعتداء, و عندما حُتفظ له حقوقه, وتُ يضًا أاإلنسان و 
يعيش آمنا مطمئناً, سعيدًا هانئاً, يفكر بطالقة  هاألساسية, بطرق العدالة أاًي كانت, فإن

وموضوعية, فيتجه للعمل جبد واجتهاد, ويتفاعل بثقة واطمئنان, ويضحي ويتطوع ويبادر لكل 
 (.268ه ,ص1429بناء.)األمسر, عمل خري  
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 الشجاعة:4-4
 وهي الصرب والثبات واإلقدام على األمور النافع حتصيلها أو دفعها, وتكون يف األقوال واألفعال.

 (.400ه ,ص1411)السعدي,

يكون املرء ابلغ الشجاعة إذا كان دينه أعز ما ميلك, وشجاعة املؤمن تتبدى على أعدائه, ويف 
اعة عن حد يف نصح إخوانه, ويف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر, وُترج الشج جرأته األدبية

 ,ه 1416ساكني والضعفاء.)اخلزندار,خوة واألصدقاء, وعلى املالقصد حني تكون على اإل
 (.76ص

 وجاء يف القرآن الكرمي ما يدل على معىن الشجاعة وحيض عليها, منها:

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱقال سبحانه:
 .(15األنفال: ) َّ مص

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ:فقال ,سبحانه إبعداد القوة لألعداء وأمر
 جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس
 .(60األنفال: )َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع

فيقول  ,صاهبم يف غزوة أحدحث أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم على اجلهاد, بعد الذي أو 
 (139 :آل عمران)َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱ:سبحانه

 جع مظ حط مض ٱُّٱ:فيقول تعاىل ,وآداب اللقاء م سبحانه املؤمنني الشجاعةعل  ويُ 

 .(45األنفال:  )َّ  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱر:ويقول تعاىل حمذرًا الذين يستأذنون النيب ويريدون الفرا
 .(16ألحزاب: )ا ٱَّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

 منها: ,السنة املطهرة مايدل وحيث على الشجاعة يف مواطن عديدةوجاء يف 
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"كان النيب  صل ى هللُا عليه وسل م أحسن  الناِس وأشج ع  الناِس وأجو د  الناِس, ولقد ف زِع  أهُل  
رًااملدينِة, فكان النيب  صل ى هللُا عليه وسل م سب  ق هم على ف    انه حب  , وقال : ) و ج د   (".ر س 

 (.2820ه ,ح1400 لبخاري,)ا

هللاُ عليه وسل م  : أف  ر رمُت عن رسوِل هللِا صل ىع الرباء, وسأ له رجل  من ق يس  "وعن أيب إسحاق, مس
وإان ملا مح ل نا  ,كانت  ه وازُِن ُرماةً   ,: لكن  رسول  هللِا صل ى هللُا عليه وسل م مل ي ِفر  يوم  ُحن ني ؟ فقال
ب  ب نا على الغنائمِ  ,عليهُم انك ش فوا ولقد رأيُت رسول  هللِا صل ى هللُا عليه  ,فاسُتقِبل نا ابلسهامِ  ,فأك 

وهو يقوُل : ) أان النيب  ال   ,وإن أاب ُسفيان  بن  احلارِث آِخذ  بزِماِمها ,وسل م على بغلِته البيضاءِ 
 (.4317ه ,ح1400ك ِذب  (")البخاري,

 ,إين أعوذ بك من العجِز والكسلِ  عوذ من اجلنب: " اللهم  وسلم يتوكان النيب صلى هللا عليه 
أنت  ,وزكِ ها أنت خرُي م ن زك اها ,واِل رِم وعذاِب القرِب. اللهم  آِت نفسي تقواها ,واجُلنِب والُبخلِ 
 ,ومن نفس  ال ت شبعُ  ,ومن قلب  ال خيشعُ  ,إين أعوُذ بك من علم  ال ينفعُ  اللهم   ,ولي ها وموالها

فقال  ,(. واعتربه شر صفات الرجال2722ه ,ح1374دعوة  ال ُيستجاُب ِلا " .)مسلم,ومن 
 (.4881,ح شر ما يف رجل شح هالع, وجنب خالع")السيوطي, د.تصلى هللا عليه وسلم: "

: ك ا ن  علي "وسئل احل  س ن ب ن أ يب احل  س ن ال ب ص رِي  ع ن  علي ب ن أ يب طالب ر ِضي  الل ُ ع ن ُه, ف  ق ال 
ِذِه األمة, وذا فضلها, وذا سابقتها, وذا  صائباً  وهللا سهماً  من مرامي هللا على عدوه, ورابين ه 

ُ ع ل ي ِه و س ل م , مل يكن ابلنومة ع ن  أمر هللا, وال ابمللومة يف دين هللا,  قرابتها من ر ُسول اللِ  ص ل ى الل 
ئمه ففاز منه برايض  مونقة, ذ ِلك  علي ب ن أ يب طالب وال ابلسروقة ملال هللا, أعطى القرآن عزا

ُ ع ن ُه اي  لكع". )ابن عبد الرب,  (.1111ص ,3جه ,1412ر ِضي  الل 

سئل ابن عباس رضي هللا عنه عن علي بن أيب طالب و شهد له حرب األمة ابلقوة والشجاعة, 
ًة م ع   ئلُجل  كان علي ؟ قال: كان قد مُ فقال:" ق اُلوا: ف أ ي  ر   أب  ًسا و جن  د  ًما و ِعل ًما و  ج و فُُه ِحك 

ل ُه, ف م ا م د   ء  ِإال ان  ُه ِإىل  ش ي  ُد  ي د  ق  ر اب ِتِه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, و ك ان  ي ظُن  أ ال مي 
ء  ف  ن ال ُه".)ابن عبد الرب, ُه ِإىل  ش ي   (.1130ص ,3جه ,1412ي د 

عليًا كان صاحب لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر, ويف كل ن إوقال قتادة 
 (.625ص,3جه ,1410مشهد.)الذهيب,
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 : ُع ِطني   الر اي ة  ر ُجاًل حيُِب  هللا  "أرسل صلى هللا عليه وسلم رسوله ِإىل  ع ِلي   و ُهو  أ ر م ُد, ف  ق ال  أل 
: ف أ ت  ي ُت ع ِليًّا, ف ِجئ ُت ِبِه أ ُقوُدُه و ُهو  أ ر م ُد, ح ّت  -« ولُهُ حيُِب ُه هللُا و ر سُ »أ و   -« و ر ُسول هُ  , ق ال 

, صهللُا ع ل ي ِه و س ل م , ف  ب  أ ت  ي ُت ِبِه ر ُسول  هللِا ص ل ى  ن  ي ِه ف  ب  ر أ  و أ ع ط اُه الر اي ة , و خ ر ج  م ر ح ب  ق  يف ع ي  
:  ف  ق ال 

ب  ُر أ   ي   ِح ب ط ل  جُم ر بُ ق د  ع ِلم ت  خ   ين ِ م ر ح ُب     ش اِكي السِ ال 

ُُروُب أ ق  ب  ل ت  ت  ل ه بُ                    ِإذ ا احل 

 ف  ق ال  ع ِلي :

ت  ك رِيِه ال م ن ظ ر ه   ي د ر ه      ك ل ي ِث غ ااب   أ ان  ال ِذي مس  ت يِن أُمِ ي ح 

 الس ن د ر ه  أُوِفيِهُم اِبلص اِع ك ي ل                 

ي هِ  : ف ض ر ب  ر أ س  م ر ح ب  ف  ق ت  ل ُه, مُث  ك ان  ال ف ت ُح ع ل ى ي د   (.  1807ه ,ح1374.)مسلم, "ق ال 

فالرتبية القرآنية واحملمدية اليت نشأ عليها رضي هللا عنه, صنعت منه قائدًا شجاعًا ابرز أعظم 
 ن الفتح واالنتصار بتوفيق من هللا سبحانه.مبارزي قريش بثبات وعلو مهة وجرأة, فنال املسلمو 

كان رضي هللا عنه أول من صلى مع النيب رغم حداثة سنه, وضحى بنومه يف سرير النيب صلى 
هللا عليه وسلم وتعريض نفسه للموت, وكلفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبداء األماانت إىل 

لرسول صلى هللا عليه وسلم, ومل أيبه مبا قد أهلها من قريش عندما هاجر إىل املدينة, مث حلق اب
بل وشهد مجيع غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم,  حداثة سنه,من رغم على اليواجه من قريش 

 ه1412) ابن عبدالرب بل كان حامل لواء الرسول صلى هللا عليه وسلم,كما أكد ذلك
ا ال ول اللِ  ص ل ى الل ُ ع ل ي ِه و س ل م  كذا وكذ(:"قال علي ر ِضي  الل ُ ع ن ُه: صليت مع ر سُ  1097ص,3ج ,

واحلديبية, وسائر  مجعوا على أ ن ُه ص ل ى القبلتني, وهاجر, وشهد بدراً أيصلي معه غريي إال خدجية, و 
, وأنه أغىن يف تلك املشاهد. وكان لواء ر ُسول املشاهد, وأنه أبلى ببدر وأبحد وابخلندق وخبيرب بالًء عظيماً 

. وملا قتل  اللِ  ص ل ى الل ُ ع ل ي ِه و س ل م  بيده يف مواطن كثرية, و ك ان  ي  و م بدر بيده على اختالف يف ذ ِلك 
ُ و س ل م   مصعب ب ن ُعم ري  ي  و م أحد, و ك ان  اللواء بيده دفعه ر ُسول اللِ  ص ل ى الل ُ ع ل ي هِ  ِإىل  علي ر ِضي  الل 

ر  ِإىل  ع ِلي    ...ع ن هُ  ُ ع ل ي ِه و س ل م  الر اي ة  ي  و م  ب د  : د ف ع  ر ُسوُل اللِ  ص ل ى الل  , ق ال  رِين  وع ِن اب ِن ع ب اس  و ُهو  اب ُن ِعش 
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قدم املدينة, إال تبوك, فإنه خلفه  ذيه وسلم ماللِ  ص ل ى هللا علس ن ًة. ومل يتخلف ع ن  مشهد شهده ر ُسول 
أنت مين مبنزلة هارون  :عده يف غزوة تبوك, و ق ال  ل هُ ر ُسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املدينة وعلى عياله ب

 ".من ُموس ى, إال أ ن ُه ال نيب بعدي

ل عبد قا ,(626ص,3جه ,1410واجتمعت لديه الشجاعة والقوة كما ذكر ذلك الذهيب)
املطلب بن زايد, عن ليث, عن أيب جعفر, عن جابر بن عبدهللا, إن عليًا محل الباب على 
ظهره يوم خيرب, حّت صعد املسلمون عليه وفتحوا خيرب, وإَّنم جروه بعد ذلك, فلم حيمله إال 
أربعون رجالً, وعن رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, أنه قال: خرجنا مع علي رضي 

 عنه حني بعثه رسول هللا برايته, فلما دان من احلصن, خرج إليه أهله فقاتلهم, فضربه رجل هللا
اباًب عند احلصن فترتس به عن نفسه, فلم يزل يف  د فطرح ترسه من يده, فتناول عليمن اليهو 

نقلب  يده وهو يقاتل, حّت فتح هللا علينا, وهو يقاتل, مث ألقاه, فلقد رأينا مثانية نفر, جنهد أن
 ذلك الباب, فما استطعنا أن نقلبه.

بن عبد ود ُمعلماً لريى مشهده, فلما وقف  ومر و كان له يوم اخلندق موقفاً شجاعاً ملا خرج ع
هو وعلي قال له علي: اي عمرو, إنك قد كنت تعاهد هللا لقريش أال يدعوك رجل إىل خل تني 

هللا ورسوله وإىل اإلسالم, قال: ال إال اخرتت إحدامها, قال: أجل, فقال: إين أدعوك إىل 
عوك إىل املبارزة. قال: مل اي ابن أخي؟ فو هللا ما أحب أن دحاجة يل يف ذلك, قال: فإين أ

أقتلك. قال علي: ولكين وهللا أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك, وأقبل إىل علي رضي 
 .(156ص ,2جه ,1420وي,هللا عنه فتنازال, فتجاوال, فقتله علي رضي هللا عنه.)الكاندهل

 ( يف رواية أخرى تفاصيل ما دار بينهما :439ص,3جه ,1408وقد ذكر البيهقي )

ُرو ب ُن ع ب ِد ُود   ف  ن اد ى: م ن  يُ ب ارُِز؟ ف  ق ام  ع ِلي  ر ِضي  هللُا ع ن ُه, و ُهو  ُمق ن ع  يف احل  ِدي"      ِد أ ظُن ُه خ ر ج  ع م 
: أ ان   رًا, ف  ق ال  "ع م  ِلس  ر و اج  : "ِإن ُه ع م  ر و: أ ال  ر ُجل ؟ و ُهو  يُ ؤ ن ِبُ ُهم  و ي  ُقوُل:  , ِل  ا اي  ن يب  هللِا, ف  ق ال  د ى ع م  و ان 

ن  ُتُكُم ال يِت ت  ز ُعُمون  أ ن ُه م ن  قُِتل  ِمن ُكم  د خ ل ه ا؟ أ ف ال  تُ رب ُِزون  ِإيل   ر ُجاًل؟ ف  ق ام  ع   : أ ان  اي  ر ُسول  لِ أ ي ن  ج  ي  ف  ق ال 
" ِلس  : "اج  : ,هللِا, ف  ق ال  د ى الث الِث ة  ف  ق ال   مُث  ان 

 

اِء   ُت ِمن  النِ د  ِعُكم : ه ل  ِمن  ُمب ارِز       و ل ق د  حبُِح   جِب م 
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ُع       م و ِقف  ال ِقر ِن ال ُمن اِجز    و و ق  ف ُت ِإذ  ج نُب  ال ُمش ج 

اك       ُمت س ر ًِعا ق  ب ل  اِل  ز اِهز               ِإين ِ مل   أ ز ل  و ِلذ 

ُود  ِمن  خ ري ِ ال غ ر ائِز          ِإن  الش ج اع ة  يف ال ف ّت       و اجل 

ر و" : "ِإن ُه ع م  , ف  ق ال  : اي  ر ُسول  هللِا, أ ان  رًا, ف أ ذِ  ,ف  ق ام  ع ِلي  ف  ق ال  : و ِإن  ك ان  ع م  ن  ل ُه ر ُسوُل هللِا ص ل ى هللاُ ق ال 
ُه و ُهو  ي  ُقوُل:  ع ل ي ِه و س ل م , ف م ش ى إِل ي ِه ح ّت  أ ات 

ك  ُر ع اِجز   ال  ت  ع ج ل ن  ف  ق د  أ ات   جمُِيُب ص و ِتك  غ ي  

ُق م ن ج ى ُكلِ  ف ائِز     ُذو نِي ة  و ب ِصري ة     و الصِ د 

ِئح ة  اجل  ن ائِز     ِإين ِ أل  ر ُجو أ ن  أُِقي    م  ع ل ي ك  ان 

ء  ي  ب     ا ِعن د  اِل  ز اِهز   ِمن  ض ر ب ة  جن  ال  ُره    ق ى ذِك 

 

 , : ع ِلي  ب ُن أ يب ط اِلب  ؟ ف  ق ال  : اب ُن ع ب ِد م ن اف  : أ ان  ع ِلي , ق ال  ؟ ق ال  ر و: و م ن  أ ن ت  ُرك  ف  ق ال  ل ُه ع م  : غ ي   ف  ق ال 
, ف  ق ال  ع ِلي  ر ِضي  هللاُ اي   ر ُه أ ن  أُه رِيق  د م ك  , ف أ ان  أ ك   ع ن ُه: ل ِكينِ  اب ن  أ ِخي, و ِمن  أ ع م اِمك  م ن  ُهو  أ س ن  ِمن ك 

ر , مُث   ف ُه ك أ ن ُه ُشع ل ُة ان  ي   , ف  ن  ز ل  و س ل  س  , ف  غ ِضب  ر ُه أ ن  أُه رِيق  د م ك  هللِا م ا أ ك  أ ق  ب ل  حن  و  ع ِلي   ُمغ ض ًبا, و 
ا, و أ ث  ب ت  ِفيه ا  ر و يف الد ر ق ِة ف  ق د ه  ب  ل ُه ع ِلي  ر ِضي  هللُا ع ن ُه ِبد ر ق ِتِه ف ض ر ب ُه, و ع م  ت  ق  ُه و اس  , و أ ص اب  ر أ س  الس ي ف 

ب ِل ال ع اِتِق ف س ق ط , و   ِبري , ف ش ج ُه, و ض ر ب ُه ع ِلي  ع ل ى ح  ع  ر ُسوُل هللِا ص ل ى هللُا ع ل ي ِه و س ل م  الت ك  ر  ال ع ج اُج, و مسِ  اث 
 ف  ع ر ف  أ ن  ع ِليًّا ق د  ق  ت  ل ُه, ف  ت م  ع ِلي  ر ِضي  هللاُ ع ن ُه ي  ُقوُل:

ُهم  أ خ ُروا أ ص ح ايب  ا  ع ينِ  و ع ن   ت ِحُم ال ف و اِرُس ه ك ذ   أ ع ل ي  ت  ق 

ِفيظ يِت  و ُمص مِ م  يف الر أ ِس ل ي س  بِن ايب   ال ي  و م  مي  ن  ُعيِن ال ِفر ار  ح 

 ف ذ ك ر  أ ب  ي ااًت آِخرُِهن :

ُت ر ب  حُم م د  ِبص و ابِ  ِلِه و ع ب د  ِة ع ق  ج ار ة  ِمن  س ف اه    ع ب د  احلِ 
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ُر ب ُن اخل  ط اِب ر ِضي  مُث  أ ق  ب ل  ع ِلي  ر ِضي  هللاُ ع ن ُه حن  و  ر سُ  ُهُه ي  ت  ه ل ُل, ف  ق ال  ُعم  وِل هللِا ص ل ى هللاُ ع ل ي ِه و س ل م  و و ج 
: ض ر ب  ُتُه ف ات  ق ا ا, ف  ق ال  ه  ر  ِمن   ي   ت ُه ِدر ع ُه, ف ِإن ُه ل ي س  لِل ع ر ِب ِدر ع  خ  ت  ل ب   ت ح  هللُا ع ن ُه: ه ال  اس  ي  ي ُت ين ِبس و اِدِه, ف اس 

ت ِلب ُه, و خ ر ج ت  ُخُيولُُه ُمن  ه زِم ًة ح ّت  اق  ت ح م ت  ِمن  اخل  ن د ق  ".اب ن  ع مِ ي أ ن  أ س 

 

صغر من رغم على المحلته الشجاعة ,وعلو مهته ,وقوة نفسه, على قتال أشجع رجال قريش, 
ر من مرة, ويف س أكثأن الرسول صلى هللا عليه وسلم طلب منه اجللو من رغم على السنه, و 

ذنه صلى هللا عليه وسلم, وتقدم جبرأة وثبات وشهامة, وعندما رآه خصمه, طلب إالثالثة طلب 
, ال خيالطه جزع, رغم من أبناء عمه, لكن جاءه رد شجاعوألنه  ؛منه الرجوع حمتجاً بصغر سنه

محلته , يدل على أن شجاعة علي رضي لل عنه عوبة اخلصم. ويف آخر القصة موقف تربويص
على إيثار معايل األخالق, فلم أيخذ درع خصمه, وتنزه عن أخذها, ألن حياءه منعه من أن 
أيخذ درع عمرو, حّت ال ينظر إىل سوءته, فهو مل يقاتل إال إلعالء كلمة هللا ورسوله, وليس 
للبطش واألذى, فتلك الشجاعة احلقيقية اليت حتمل صاحبها على علو األخالق حّت مع 

احللم وكظم الغيظ, وحتِمله على البذ ل والنجدة والشهامة واإلقدام على الفضائل, اخلصم, و 
 وحتمل املشاق, والثبات عند املصائب, مع حسن الظن ابلل سبحانه.

إال  ,وعلى الرغم من أنه يعرف أنه سيقتل إال أنه كان شجاعًا مقدامًا مؤمنًا بقضاء هللا وقدره
 أنه كان ينشد:

 ت              فإن املوت القيكا"اشدد حيازك للمو 

 إذا حل بواديك     وال جتزع من القتل             

 

عن أيب حرب بن أيب أسود الدؤيل,عن أبيه, عن علي قال: أاتين عبدهللا بن سالم وقد وضعت 
قدمي يف الغرز, فقال يل: ال تقدم العراق, فإين أخشى أن يصيبك هبا ذابب السيف, فقلت: 

رأيت كاليوم قط  قد أخربين به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال أبو األسود: فما وأمي هللا ل
 (.625ص,,3جه ,1410ا عن نفسه".)الذهيب,حمارابً خيرب بذ
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ألن اإلمارة واحلكم ال تتم إال ابلشجاعة, وقد  ؛وكانت الشجاعة من صفات اخللفاء الراشدين
واخلليفة  ,بكر الصديق واخلليفة أيب ,خلطابليفة عمر بن اغزى علي رضي هللا عنه مع اخل

عثمان بن عفان رضي هللا عنهم وأرضاهم, يقول علي بن أيب طالب:....فبايعنا أاب بكر, وكان 
 لذلك أهاًل, ومل خيتلف عليه منا اثنان, ومل يشهد بعضنا على بعض, ومل تقطع منه الرباءة,

إذا أعطاين,  ه يف جنوده, وكنت آخذفأديت إىل أيب بكر حقه, وعرفت له طاعته, وغزوت مع
مث قال: فأديت إىل عمر حقه, وعرفت  ...ين, وأضرب بني يديه احلدود بسوطيإذا أغزا وأغزو

له طاعته, وغزوت معه يف جيوشه, وكنت آخذ إذا أعطاين وأغزو إذا أغزاين, وأضرب بيدي 
ه , ص 1425عنهم.)السيوطي,احلدود بسوطي... وكذلك قال يف عثمان رضي هللا 

 (.138-173ص

 

 الكرم:4-5
اُء و الس م اح ُة 111ص,1جه ,1409يقول القاضي عياض) ُوُد و ال ك ر ُم و الس خ  (:"و أ م ا اجل 

ا ُمت  ق ارِب ة   ا ِبُفُروق   ,و م ع انِيه  ن  ه  لن  ف ِس ِفيم ا ف ج ع ُلوا ال ك ر م  اإِلن  ف اق  ِبِطيِب ا ,و ق د  ف  ر ق  ب  ع ُضُهم  ب  ي  
ُعُه و مس  و ُه أ ي ًضا ُجر أ ةً  ال ِة". ,ي  ع ظُُم خ ط رُُه و ن  ف   و ُهو  ِضد  الن ذ 

وذلك غاية اجلود,  ,وبني الكرم والتضحية ارتباط وثيق وصلة قوية, فاجملاهد جيود بنفسه
على اجلهاد, ملا واملتحرر من شهوة املال, الباسط يده يف أبواب الرب واإلحسان, قد يكون أقدر 

 (. 503ه ,ص1416اإليثار.)اخلزندار,كرم يف النفس من معاين التضحية و يؤصله ال

قال صلى هللا عليه وسلم: " إن  رب كم حيي  كرمي  يستحيي من  ,والكرم من صفات هللا سبحانه
". )األلباين, ي ه فريُد مها ِصفرًا أو قال خائبت  ني   (.3131,حه 1407عبِده أن يرفع  إليه يد 

 يف القرآن الكرمي العديد من اآلايت اليت حتث على الكرم واجلود واإلنفاق منها:و 
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 .(39سبأ:  )َّ  هن من خن حن ممجن خم حم جم هل  مل  ُّٱقال هللا تعاىل:
 

 ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت ىت ٱُّٱ:وقال تعاىل
 .(272البقرة: ) َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك

 

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ:سبحانهوقال 
 .(261 البقرة: )َّ يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث

 حت ٱُّٱونفى عنهم اخلوف واحلزن يف قوله سبحانه: ,ووعد هللا من ينفق ابألجر من عنده
 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت
 َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص

 .(274 – 273البقرة: )

يستحضر صفة ربه سبحانه يف قوله صلى هللا عليه ومما يعني على أتصيل صفة الكرم يف املسلم 
يكر ُه و  ,حُيب  معايل  األخالقِ  ,جواد  حُيب  اجل و د ة   ,وسلم:" إن  هللا  كرمي  حُيب  الُكر ماء  

 (.1800ه , ح1408)األلباين,.س ف ساف ها"

الناس له كما وجود النيب صلى هللا عليه وسلم وكرمه, كان سبب إلميان الكثريين, وحمبة ومودة 
وكان أجود  ما يكوُن يف  ,جاء يف احلديث:" كان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أجوُد الناسِ 

 (.3220ه ,ح1400...")البخاري, حني يلقاه جربيلُ  ,رمضان  

" ما ُسِئل  رسوُل هللِا صل ى هللاُ :كما جاء يف احلديث  فكان صلى هللا عليه وسلم ال يرد أحداً 
 (.2311ه ,ح1374وسل م  شيًئا قط  فقال : ال ".)مسلم,عليه 

لذلك فإن الكرم  ؛التوكل, عظيم الزهد, قوي اليقني وصاحب الكرم البد أن يكون شديد
(, وقد وصف 503ه ,ص1416مرتبط ابإلميان ظاهره كرم اليد, ودافعه كرم النفس)اخلزندار, 

الفاِجُر ِخب  و  ,املؤِمُن غ ر  ك رمي   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كرم املؤمن بقوله:"
 (.6653ه ,ح1408ل ِئيم ".)األلباين,
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وقال صلى هللا عليه وسلم:"ما من يوم  يصبُح العباُد فيه, إال مل كان ينزالن, فيقول أحُدمها : 
 (.1442,حه 1400ري,: اللهم أعِط مُمسًكا تلًفا.)البخاعِط ُمنفًقا خلًفا, ويقول اآلخرُ اللهم أ

 ذرت النصوص القرآنية و نصوص السنة املطهرة من الشح والبخل.وح

العديد من األقوال واألفعال الدالة على أتصل خلق  الكرم واجلود يف شخصيته  ة علي  فوللخلي
 رضي هللا عنه.

رضي هللا عنه عن السخاء فقال: ما كان منه ابتداء, فأما ما كان عن مسألة فحياء  وسئل علي  
 (.140ه ,ص1425وتكرم.)السيوطي,

 ةومن يعطي حياء, فمن يستشف احلاج ففرق رضي هللا عنه بني من يعطي عطاء بسخاء,
 يبادر ويعطي أايً كان نوع العطاء هو السخي.و 

رو  ب ن ا بن أ يب ر بِيع ة: اي  عم, لو ك ان  ل ع اص: قلت لعبد هللا ب ن عياش "وذكر س ِعيد ب ن ع م 
رِضي هللا عنه ك ان  ل ُه م ا شئت من ضرس  : اي  ب ن أخي, إن علياً صغو الناس ِإىل  علي! ف  ق ال  

 ُ قاطع يف العلم, و ك ان  ل ُه البسطة يف العشرية, والقدم يف اإلسالم, والصهر لرسول هللا ص ل ى الل 
 ه ,1412الرب,اعون. )ابن عبد والنجدة يف احلرب, واجلود يف امل ,ع ل ي ِه و س ل م , والفقه يف املسألة

 (.1107ص,3ج

( أن رجاًل جاء للخليفة علي بن أيب طالب قائاًل: اي أمري 9ص,8جه ,1408وذكر ابن كثري)
فرفعتها إىل هللا سبحانه قبل أن أرفعها إليك, فإن قضيتها محدت  ,املؤمنني إن يل إليك حاجة

جتك على األرض هللا وشكرتك, وإن مل تقضها محدت هللا وعذرتك, فرد عليه علي: اكتب حا
هبا,  يتحبلة, فأُ  فإين أكره أن أرى ذل السؤال يف وجهك, فكتب أنه حباجة, فرد علي: علي  

 فأخذها الرجل, مث لبسها, وأنشد قائالً:

 كسوك من حسن الثنا حلالألى حماسنها          فسوف كسوتين حلة تب

 ن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة     ولست تبغي مبا قد قلته بدالإ

 ن الثناء ليحيي ذكر صاحبه         كالغيب حييي نداه السهل واجلبالإ
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 ال تزهد الدهر يف خري تواقعه       فكل شخص سيجزى ابلذي عمال

 أمري املؤمنني حلة فقال األصبغ : اي ,يت مبائة دينار فدفعها إليهفأُ  ,فقال علي : علي ابلداننري
 ,"" أنزلوا الناس منازِلميقول : ,هللا عليه وسلم  صلىمسعت رسول هللا ,: نعمومائة دينار؟ قال

 وهذه منزلة هذا الرجل عندي.

ضرب لنا صورة عظيمة يف البذل واإلحسان وإكرامه إلخوانه رضي هللا عنه, وإن أعظم ما يف 
القصة قوله للرجل:اكتب حاجتك على األرض فإين أكره أن أرى ذل السؤال يف وجهك, فما 

مسؤول حاجة من هم دونه, ويعطيهم لوجه هللا, وخيلص يف ذلك, فاحملتاج أمجل أن يتلمس أي 
يشعر ابحلرج والذ ل يف عرض مسألته, والكرمي ال يرد سائالً, فحري ابملسلم أايً كان منصبه أن 

مع احلرص على عدم إيقاع من يصل إليه إحساَّنم يف  ,فيحسن ويكرم إخوته يف هللا يقتدي هبم
 و سؤاِلم .أ ,أدىن حرج يف أخذهم

ة رضي هللا عنه, فكان رضي هللا عنه قدو  واجتمع الكرم والسخاء مع الزهد يف اخلليفة علي  
هللا صلى هللا عليه  ي: قال علي: لقد رأيتين مع رسولظللمسلمني,قال حممد بن كعب القر 

 ه ,1410ين ألربط بطين من اجلوع, وإن صدقة مايل لتبلغ اليوم أربعني ألفاً.)الذهيب,إوسلم  و 
 (.636ص,3ج

, بل ويشعر ابلتقصري كما ذكر ويتفقد ويكرم املسلمني ومن أيتيهوكان يفرح بقدوم الضيف 
 ؟فقيل ما يبكيك ,بكى علي رضي هللا عنه يوماً  :قيل ,(252ص,3جذلك الغزايل)د.ت,

له  أخاف أن يكون هللا قد أهانين, وأتى رجل صديقاً  ,مل أيتين ضيف منذ سبعة أايم :فقال
فوزن أربعمائة درهم  ,قال علي أربعمائة درهم دين ؟ما جاء بك :فقال ,عليه البابفدق 

إمنا أبكي ألين مل  :فقال ,فقالت امرأته مل أعطيته إذ شق عليك :وعاد يبكي ,وأخرجها إليه
 أتفقد حاله حّت احتاج إىل مفاحتيت.

 -212صص ,1جه ,1408أما أوقاف علي رضي هللا عنه فذكرها ابن شب ة والدويش)
أن علياً ُبشر ابلبغيبغة وهي أرض كبرية فيها عني تتفجر  ( حتت عنوان صدقات علي  1,ج215

منها املاء, فقال علي رضي هللا عنه تسر الوارث, مث قال هي صدقة على املساكني وابن السبيل 
 ,ت متفرقة يف ينبع, وجعلها صدقاوذي احلاجة األقرب. وكانت أموال علي رضي هللا عنه عيوانً 
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ها يف صدقاته, وكان له لالبغيبغات وهي جمموعة عيون, وجع وكان يعمل فيها بيده, وعمل بينبع
وهي الفقريين ابلعالية, وبئر امللك بقناة, واألدبية ابإلضم, وعني  ,صدقات ابملدينة غري تلك

 انقة بوادي القرى, وعني حسن ابلعال, وعني مواُت بوادي القرى, وله عني سكر, وساقي على
ه خنل وماء, مجيعها يف عني ابلبرية, وله مزرعة تدعى حبر ِة الرجالء, وله واد  يدعى رعية في

ها عتوزيلي رضي هللا عنه تفاصيل صدقاته و كتب فيها ع  ,له وصية طويلة يف صدقتهصدقاته, و 
سم هللا الرمحن الرحيم, هذا ما أمر به وقضى به يف مال بكتب فيها ابتداء: "  ,هاومن يتوال

ويصرف النار  ,دهللا علي أمري املؤمنني, ابتغاء وجه هللا ليوجلين به اجلنة, وليصرف عين النارعب
 ". عين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه...

فالكرم مدعاة للتمكني, والقبول يف الدنيا, وهو مرتبط ابإلميان, ومن أوجب الكرم إكرام من 
ق اِت على الفقراءهللا "ك ان  يف األخوة  ةتربطه هبم رابط و اِن أ ف ض ل  ِمن  الص د  ن  ف اُق ع ل ى اإل ِخ   ,اإل ِ

ا أ ِخي يف اللِ  أ ح ب  ِإيل   ِمن  أ ن  أ ت ص د ق   :قال علي رضي هللا تعاىل ع ن هُ  ًا أُع ِطيه  ُرون  ِدر مه  ل ِعش 
عام وأمجع عليه إخواين يف هللا ألن أصنع صاعًا من ط :وقال أيضاً  ,مبِائ ِة ِدر ه م  على املساكني

 (.174ص ,2جد.ت,, أحب إيل من أن أعتق رقبة")الغزايل

َّنم جناحك إقال علي رضي هللا عنه: "أكرم عشريتك ف ,ودعا إىل إكرام ذوي القرابة والرحم
 ,وهم العدة عند الشدة ,نك هبم تصول وهبم تطولإإليه تصري, و  وأصلك الذي ,الذي به تطري
 ,ه1417وأشركهم يف أمورك ويسر عن معسرهم".)ابن محدون, ,وعد سقيمهم ,فأكرم كرميهم

 (.238ص ,2ج

فالعشرية قوة للرجل, وهي من تدافع عنه يف حال الظلم واالعتداء, وهم من يلجأ إليهم يف 
أو  ,الضيق, ومن ينصره ابحلق, وإكرامهم يف حدود ما أمر هللا به, وليست ابلعصبية القبلية

ريج عن مبعصية هللا ورسوله, فإكرامهم وعيادة املريض, واستشارهتم يف األمور املختلفة, والتف
 سالم اليت أُمر هبا املسلم, ومما تنتج جمتمعاً متكافاًل.  املكروب كلها من أخالق اإل

قال حممد بن جعفر  حلظات حياته, ومع من؟ مع قاتله!ويتجلى الكرم مع العدل حّت يف آخر 
ربه ابن ملجم, فقال علي إن علياً خيرج إىل الصالة, ويف يده د رة يوقظ هبا الناس, فض :أبيه عن
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فإن  ,أو عفوت ,فإن عشت فأان ويل دمي, رواه آخر وزاد: فإن بقيت قتلت ,سقوهاأطعموه و 
 (.649ص, 3جه ,1410مت فاقتلوه قتلي, وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين.)الذهيب,

ولن حيظوا  ,فلن جتتمع حوِلم القلوب ,خلق الكرم مييز عامة أبناء املسلمني لنصرته وإذا مل يكن
 صغر يف عينها كل متاع تنجذب إليهابلثقة, وحني تكرم النفوس وتتخلص من رق الدنيا, ي

احلرص والشح, وعندئذ القلوب, وتعظم يف األنظار, ويتسابق الناس يف اجلود والكرم ال يف 
 (.233, ص1416أهالً للتمكني إبذن هللا.)اخلزندار,ن و يكون املسلم

 ةفكان قدوة حسن ,وهكذا رضي هللا عنه مجعت شخصيته العديد من قيم الرتبية اإلسالمية
 للمسلمني أمجعني.
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 متهيد:
استخدمت الرتبية اإلسالمية جمموعة من الطرق واألساليب لتحقيق غايتها الكربى يف بناء      

 اإلنسان املسلم ذي األبعاد الثالثة:

 .(56الذارايت: ) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱلل تعاىل: العابد-

 مم خم حم جم يل  ىل  مل  خل ٱُّٱقال جل  جالله:  ,املستخلف يف األرض-

 خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم

 .(30البقرة:  )َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 (61)هود: َّ  حم جم  هل مل خل حل جل ٱُّٱ:تعاىل قال ,املستعمر يف األرض-

اِلدف, أييت شرف األسلوب وجناعة الطريقة, السيما إذا كان املريب وبقدر نبل الغاية ومسو 
األول هو معلم البشرية حممد صلى هللا عليه وسلم, وكان التالميذ هم الرعيل األول من 

 (.155ه ,ص1432الصحابة رضوان هللا عليهم.)العقيل ,

قيق أهداف الرتبية إن حتديد هذه األساليب مهم لنجاح الرتبية يف مجيع جماالهتا, من حيث حت
وحتقيق املؤسسات الرتبوية لوظائفها, فإن األهداف واملقاصد مهما كانت جيدة  ,ومقاصدها

وطموحة وِلا جاذبية فإذا فقدت األساليب املؤدية إليها فال ميكن حتقيق أي شيء من تلك 
 (.211ه ,ص1432األهداف واملقاصد, فتذهب اجلهود الرتبوية سدى.)ايجلن,

 ,إلسالمية اُتذت أساليب وطرائق عديدة, راعت فيها خصائص املتعلمني ومستوايهتموالرتبية ا
وهتيئ نفوسهم للتلقي والتعليم,  ,واحلوافز املؤثرة فيهم, والدوافع اليت ميكن أن تثري مشاعرهم

ضاف إىل ذلك أن الرتبية اإلسالمية حثت املعلم على املساواة بني املتعلمني, والتواضع ِلم, يُ 
 (.155ه ,ص1432وترغيبهم يف العلم وطلبه.)العقيل , ,تناء هبم, والتودد إليهمواالع

فقد  ,أو فعله ,وكانت سرية اخلليفة علي رضي هللا عنه زاخرة ابألساليب الرتبوية, سواء يف قوله
 ترىب على منهج القرآن الكرمي والسنة النبوية.

 وهذا الفصل هو جواب للسؤال الثالث: ما األساليب الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه؟        
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ضي هللا عنه, مما برز من أساليب تربوية يف سرية علي ر  سرتكز الدراسة هنا على  ذكر بعضو 
 من أمهها:

 أسلوب القدوة: 5-1
فقد , مثااًل حُيتذى مواقف متعددةلقد جاءت سرية علي رضي هللا عنه وما حوته من           

ذا ِل توضيحاً عرض الدراسة يف البداية سأنه قدوة يف أقواله وأفعاله, وستجاء منها ما يدل على 
ة على هذا األسلوب, مث ذكر األسلوب وأمهيته, مث عرض بعض اآلايت واألحاديث الدال

 .التالية لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه, وكذلك احلال يف األساليب مواقف

القدوة يف الرتبية هو أن يقلد شخص آخر يف بعض صفاته أو كلها, أو أن يتقمص شخص و 
 (.223ه ,ص 1432شخصية أخرى يف كل صفاهتا أو بعضها.)ايجلن,

عد القدوة من أهم وأجنح الطرق الرتبوية املؤثرة يف جمال الرتبية, سواء يف البيت أو املدرسة, تُ      
وألن الوقت  ؛أو أي أحد آخر ,الطفل, فيبذر فيه بذوره قبل أي شيء فالبيت أول من يتسلم

الذي يقضيه يف بيته أكثر من أي مكان آخر, خاصة يف سنوات عمره األوىل, وأيضًا ألن 
وأمههم إليه وخاصة األم, وابلتايل فهم أكثر الناس  ,األشخاص احمليطني به هم أقرب الناس له

ولن تفيد أي وسيلة أخرى من تلقني أو وعظ أو عقاب إذا مل توجد أتثرياً فيه ابلقدوة والتلقني, 
القدوة, فاألطفال أيخذون أخالقهم ومبادئهم وسلوكياهتم مما يرونه من سلوكيات وتعامل 

 (.78ه ,ص1433عليش, والديهم, ال من أقواِلم وإرشاداهتم.)انهد

هم ليس قاصراً على املقررات الدراسية, عد املعلم املثل األعلى يف نظر املتعلم, فتأثري ويف املدرسة يُ 
بل يتأثر به الطالب أتثريًا عميقًا ومباشرًا يف أخالقه وسلوكه, بوعي أو بدون وعي, ولذلك  

 (.156ه  ,ص1432كانت القدوة عامالً مهماً يف إصالح املتعلم أو إفساده.)العقيل ,

ني ابالقتداء خبري البشرية حممد ملسلماهتم القرآن الكرمي  مبوضوع القدوة احلسنة, وأمر ا     
 مف خف حف جف ٱُّٱقال تعاىل: ألنه قدوة للبشرية كلها على مر األجيال, ؛صلى هللا عليه وسلم

 َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق

 .(21األحزاب:  )
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وملا كان من فطرة األطفال تقليد والديهم, فإن اإلسالم نبه على اآلابء أن يكونوا قدوة صاحلة 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ُّٱقال سبحانه:  ,ولآلخرين ألوالدهم
 .(74الفرقان:  )َّ هب مب خب  حب جب

ويزيد األمر أمهية ملن هم قدوة, ملا لذلك من آاثر  ,جيب احلذر من الفصل بني القول والعمل و
 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱقال تعاىل: سيئة على الرتبية,

 (.3-2الصف: ) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

املتعلم أو االبن مهما كان استعداده للخري عظيماً, وفطرته نقية, فإنه ال يستجيب "ذلك أن 
ملبادئ اخلري, وأصول الرتبية الفاضلة مامل ير املريب يف ذروة األخالق وقمة القيم, مطبقًا ملا أيمر 

 (.157ه  ,ص1432به منتهياً عما َّنى عنه".)العقيل ,

عليه وسلم يف عباداهتم وأخالقهم ومعامالهتم, وكانت وكان الصحابة يقتدون ابلنيب صلى هللا 
ابالقتداء به, والسري على منهجه, ومن ذلك قوله  حياته تطبيقًا عمليًا للقرآن, وكان أيمرهم

صلى هللا عليه وسلم: "ار ِجعوا إىل أ هِليكم, فع لِ موهم وُمروهم, وص ل وا كما رأيُتموين ُأص لِ ي, وإذا 
 (.6008ه ,ح1400يُ ؤ ذِ ن  لكم أح دُكم, مث ل ي  ُؤم كم أكب  رُكم" )البخاري,حضر ِت الصالُة, فل  

فإين ال أ د رِي ل ع لِ ي ال أ ُحج   ,وقال صلى هللا عليه وسلم: "اي أ ي ها الناُس ُخُذوا ع ينِ  مناسك كم
 (.7882ه ,ح1408بعد عامي هذا")األلباين,

علمني أو الوالدين, فكان قدوة املسواء  ,املربني فهو صلى هللا عليه وسلم القدوة احلسنة جلميع
أان  خريُكم ألهِلي")السيوطي, د.ت, و  فقال: "خريُكم خريُكم ألهِلِه,يف معاملته ألهله 

 (.4100ح

ويف حسن معاملته للصغار, وألصحابه  ,"وكان صلى هللا عليه وسلم قدوة يف حياته األبوية
على  وجلريانه, وكان يسعى يف قضاء حوائج املسلمني, وكان أوىف الناس بوعده, وأشدهم ائتماانً 

الودائع, وأكثرهم ورعًا وحذرًا من أكل مال الصدقة, أو االقرتاب مما اسرتعاه هللا من أموال 
 (.83ه  ,ص 1425املسلمني".)اخلطيب وآخرون,
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قتدى به جيازى إن خريًا فخري وإن شرًا فشر, كما جاء يف احلديث: جاء انس  من وكل من يُ 
فرأى سوء  حاِِلم قد أصابتهم  ,عليهم الصوفُ  ,هللِا صل ى هللُا عليه وسل م   األعراِب إىل رسولِ 

 : مث إن  رجاًل حّت ُرِؤي  ذلك يف وجِهه . قالا عنه و فأبطؤ  ,فحث  الناس  على الصدقةِ  ,حاجة  
. فقال وا حّت ُعِرف  الس روُر يف وجههمث تتابع ,مث جاء آخرُ  ,رِق  من األنصاِر جاء بُصر ة  من و  

ُكِتب  له   ,فُعِمل هبا بعده ,من سن  يف اإلسالِم ُسن ًة حسنةً ": رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  
فُعِمل  ,يف اإلسالِم ُسن ًة سيئةً ومن سن   ,وال ينقُص من أجورِهم شيء   ,مثُل أجِر م ن عمل هبا

ه : خطب من أوزارِهم شيء  " . ويف رواية  وال ينقُص  ,ُكتب عليه مثُل ِوزِر من عمل هبا  ,هبا بعد 
: " ال مبعىن حديِث جرير . ويف رواية ...رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  فحث  على الصدقةِ 

 (.1017 ه ,ح1374" مث ذكر متام  احلديث.)مسلم, ...عدهي ُسن  عبد  سنًة صاحلًة يُعم ُل هبا ب

فال يلعب لعب األتراب, وال  ,ان علي بن أيب طالب يف طفولته يسلك مسلك القدوةك      
ومحل مسؤوليات الرجال  ,يلهو مع الصبية, ويف شبابه كان يسلك مسلك القدوة, فقضاه طاهراً 

ل وصمود, مبكراً, ويف رجولته وخالفته أعطى كل عزمه وكل نفسه ملا تتطلبه القدوة من تبت
يات ها مبسؤوليات اخلليفة فحسب, بل لقيها قبل ذلك مبسؤولمل يلق تكالوواجهته مش

 (.279ه ,ص 1429القدوة.)خالد,

قه للقرآن الكرمي والسنة يقه وعلمه, وتطبأخالو فكان علي رضي هللا عنه قدوة يف أفعاله وأقواله 
من إسالمه ويف حياته مع  اً كان قدوة رضي هللا عنه بدءو النبوية, وكان يربط بني العلم والعمل, 

فقدوته أعظم  النيب صلى هللا عليه وسلم, ويف حياته مع اخللفاء, وانتهاء خبالفته, ال عجب
 قدوة حممد صلى هللا عليه وسلم.

رأيت علي بن أيب  :الدالة على ذلك كثرية, منها ما جاء عن حذيفة بن األسيد قالواملواقف 
طالب رضي هللا عنه إذا زالت الشمس صلى أربعًا طوااًل فسألته, فقال رأيت رسول هللا صلى 

 (.188-187ص ص,4جه ,1420هللا عليه وسلم يصليها.)الكاندهلوي,

مداين قال: قال علي بن أيب طالب: ( "عن أيب حية اِل1354ه ,ح1419وذكر ابن حنبل)
من سره أن ينظر إىل وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فلينظر إيل, قال فتوضأ ثالاثً "

 . "ثالاثً, مث مسح برأسه, مث شرب فضل وضوئه
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, وهي أعظم قدوة, ومن نيب صلى هللا عليه وسلم قدوة علييف املوقفني السابقني يتضح أن ال
ن عنهم الرسول وصحابته الكرام, و ل أول قدوة للمربني ومن هم مسؤولعذلك ال بد من ج

والتذ كري بفضل  ,وربط أي موقف مبواقفهم وبطوالهتم, وإحياء سن ة حممد صلى هللا عليه وسلم
وذلك ألن الناشئة جبلوا على حب احملاكاة والتقليد, وال يوجد أعظم من الرسول مث  ؛تباعهاا

أصحابه يف متثيل القدوة, وهناك العديد من القضااي الرتبوية والتعليمية ال تتم إال عن طريق 
 القدوة.

أوصى  وحّت يف الوصية يقتدي ابلرسول صلى هللا عليه وسلم, قيل لعلي: أال توصي؟ فقال: ما
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فأوصي, ولكن إن يرد هللا ابلناس خرياً سيجمعهم على خريهم,  ر 

 (.646ص,3جه  ,1410كما مجعهم بعد نبيهم على خريهم.)الذهيب, 

 وذلك يؤكد على ضرورة املتابعة الدقيقة لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

مث يتلوا  ,ابألنبياء أعلمهم مبا جاءوا به وعن أيب الطفيل قال: كان علي يقول: أن أوىل الناس
  جغ مع مظجع  حط مض خض  حض جض مص  خص حص مس ُّٱٱٱ:هذه اآلية 
 .(68آل عمران: ) َّ جف مغ

تبعوه, فال تغريوا, فإن ويل حممد من أطاع هللا, وعدو حممد من عصى هللا, ايعين حممداً والذين 
 (.121ه ,ص1420وإن قربت قرابته.)الربكايت,

األسود عمن حدثه أنه رأى علياً قد ركب محاراً ودىل رجليه إىل موضع واحد وعن صاحل بن أيب 
 (.5ص,8جه  ,1408مث قال: أان الذي أهنت الدنيا.)ابن كثري,

فعلي بن أيب طالب انتصر على نفسه وأهان الدنيا بتواضعه, فذلك خليفة املسلمني أمجعني, 
والفرح وهو يقوم بذلك, فيضرب  عظم منصبه ابلدنيا لكن عظم تواضعه, بل يشعر ابلسعادة

ألَّنا تدخل الكرب والغرور يف  ؛لسلطة واجلاه أعظم من فتنة املالدرسًا لغريه وملن بعده, ففتنة ا
النفس, وذلك التصرف يبني إدراك اخلليفة أن النفس جمبولة على التقليد, وخاصة ألصحاب 

 نياء وأصحاب الشأن.ليكون قدوة حسنه لألغ ؛يظهر بتلك الصورة املتواضعةالشأن, ف
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, 1420و أقر رضي هللا عنه مسألة القدوة ملا عوتب يف لباسه, كما ذكر ذلك الكاندهلوي)
( قال: قدم على علي وفد من أهل البصرة فيهم رجل من أهل اخلوارج يقال له 540ص,3ج

اجلعد بن نعجة, فعاتب عليًا يف لبوسه, فقال علي: مالك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد من 
 رب, وأجدر أن يقتدي يب املسلم.الك

ويف موضع آخر أدرك اخلليفة عظم شأن القدوة, وأنه ميثلها, قال رضي هللا عنه: أأقنع من 
وال أشاركهم يف مكاره الد هر؟ أو أكون أسوة ِلم يف خشونة   ,نفسي أبن يقال أمري املؤمنني

علفها, واملرسلة شغلها  العيش, فما خلقت ليشغلين أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة مه ها
 (.99ص,1جه ,1417تقم مها.)ابن محدون,

مث دعي كي ينزل قصر اإلمارة ابلكوفة, فهو أرحب, وأنسب, فيجيبهم: ال, قصر اخلب ال هذا, 
إن عمر بن  ,: ال حاجة يل فيه , مث يلح عليه أهل الكوفة, فيصر على رفضه قائالً ال أنزله أبداً 

يف أسواق الكوفة, وهو خليفة املسلمني, فريشد الضال, ويعني  , وميشي..اخلطاب كان يكرهه.
الضعيف, ويلتقي ابلشيخ املسن الكهل, فيحمل عنه حاجته فيتحرج أصحابه مما يرون, 

 فيقرتبون منه: اي أمري املؤمنني, لكنه ال يدعهم يتمون حديثهم, ويتلوا عليهم:
 َّ خك  حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ

.(83القصص: )  

قرتب منه بعض مرافقيه ليحملها عنه يرفض افإذا  ,ويشرتي حاجات أهله وبيته, وحيملها بيديه
 (.187ه ,ص1429)خالد,  ويقول وهو يبتسم: أبو العيال أحق حبمله!

فذلك أعظم رجل ابلدولة, حول املثل العليا والقيم اىل منوذج عملي, وأتثري الفعل دائمًا أعظم 
هنا املنزل الذي يفرتض أن يسكن به, ويقتدي ابخلليفة عمر رضي هللا من أتثري القول, يرفض 

ملن حيتاج, ابتغاء للدار  نواعهاية بنفسه ويقدم املساعدة أبعنهما, بل يقوم ابلزايرات امليدان
وما جعل هللا فيها من نعيم مقيم, حّت ما خيص بيته وأهله من شؤون, يقوم هبا بنفسه,  ,اآلخرة

 واله قدوة حسنة للمسلمني أمجعني.ة, فكان أبفعاله وأقرغم مشاغله العظيم
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فعيون املرؤوسني دائمًا متعلقة ابلقائد واملريب, فالقائد الذي ميثل القدوة الصاحلة, يكسب ثقة 
من هم حتته, ويستطيع أن يغري سلوكهم ويغري من أفعاِلم, ويسري هبم حنو اِلدف, إذا توافرت 

 علم املقرتن ابلعمل, وحسن اخللق.لعالية, والنية الصادقة, والاإلرادة اخلالصة, واِلمة ا لديه

وكان يقتدي ابخللفاء الراشدين الذين سبقوه, فمن ذلك أنه قال يف أيب بكر وعمر رضي هللا 
عنهما: والذي خلق احلبة, وبرأ النسمة, ال حيبهما إال مؤمن تقي, وال يبغضهما إال فاجر ردي, 

ه وسلم على الصدق والوفاء, أيمران وينهيان وما جياوزان فيما صحبا رسول هللا صلى هللا علي
 يصنعان رأي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وال يرى مبثل رأيهما, وال حيب كحبهما أحداً...

مث عدد فضائل كل منهما, إىل أن قال: فمن لكم مبثلهما رمحة هللا عليهما, ورزقنا املضي على 
تباع آاثرمها واحلب ِلما, أال من حيبين فليحبهما, ومن مل هما إال ابهما, فإنه ال يبلغ مبلغسبيل

 (.208-207ص ص,3جه ,1420حيبهما فقد أبغضين, وأان منه بريء.)الكاندهلوي,

ومل يغفل رضي هللا عنه عن أهم مسألة يف القدوة, وهي أن يبدأ املريب أو املسؤول بنفسه, فذلك 
نه:" من نصب نفسه للناس إماماً, فليبدأ بتعليم نفسه, قبل املفتاح لالقتداء به, قال رضي هللا ع

تعليم غريه, وليكن أتديبه بسريته قبل أتديبه بلسانه, ومعلم نفسه ومؤدهبا أحق ابإلجالل من 
 (.212-211ه ,ص ص1428معلم الناس ومؤدهبم".)علي وآخرون,

اجلمل أمشركون هم؟ وكان قدوة رضي هللا عنه حّت يف اخلالف,"فعندما ُسئل عن أصحاب 
؟ قال: إن املنافقني ال يذكرون هللا إال قليالً, قيل: فما هم؟ : من الشرك فر وا, قيل: أمنافقونقال

 (.199ص,3جه ,1420قال: إخواننا بغوا علينا".)الكاندهلوي,

ونفى عن أصحاب الرسول وأصحابه رضوان هللا عليهم النفاق  ,انتقى أطيب وأكرم الكالم
التزم آبداب اخلالف,وذلك يدل على التزامه ابلتقوى والبعد و ب األلفاظ اجلارحة, والشرك, وجتن

 عن اِلوى, فكانت أخوة اإلسالم فوق اخلالف.

غ من أصحاب اجلمل, وقال , بعدما فر ةوعمران بن طلح ةنه استقبل ورحب مبوىل طلحإمث 
 مس خس حس ُّٱٱٱ: : إين ألرجو أن جيعلين هللا وأابك من الذين قال عز وجل  ةالبن طلح
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؟ ةفقال: اي بين كيف فالن.(47حلجر: )ا َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص
  (.199ص,3جه ,1420......)الكاندهلوي,........أبيه. ؟ وسأله عن أمهات أوالدةوفالن

 

 أسلوب ضرب األمثال: 2-5
"ضرب املثل أسلوب تربوي يعتمد على تصوير املعاين وإبرازها يف صورة رائعة موجزة, ِلا وقعها  

, سواء كانت تشبيهًا أو قواًل مرساًل, وِلذا األسلوب دور مهم يف الرتبية أبلغ أثراً  ,يف النفس
عاين ألنه يثري عواطف املتلقي, وحيرك مشاعره, وجيسد امل ؛وأعمق معىن من التلقني املباشر

 (.161ه  ,ص1432اجملردة, مما جيعلها سهلة الفهم قريبة املأخذ".)العقيل ,

أو تشبيه حال قوم حبال قوم  ,وحقيقة ضرب املثل كأسلوب تربوي هو تشبيه شيء بشيء آخر
 1432ويُعرب عنه ابختصار أبنه املقارنة.)ايجلن, ,أو مقارنه أو تنظري شيء بشيء آخر ,آخرين
 (.231ه ,ص

 ىي ني  مي  ٱُّٱقال تعاىل:بني سبحانه يف القرآن أمهية األمثال يف التعليم,      
 ىم مم ٱُّٱ:قال تعاىلو .(43العنكبوت: ) َّ جب  هئ مئ خئ حئ ييجئ

 .(25إبراهيم: ) َّ من خن حن جن  يم

قوله سبحانه فيمن حيمل علماً  منها ,جاء أسلوب ضرب املثل يف القرآن يف مواضع عديدةو 
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱدون  أن يستفيد منه:

ٱٱٱٱٱٱٱَّمي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل مليك
وشبه سبحانه حال املشركني الذين يتخذون وليًا غري هللا حبال الذين حيتمون ببيت  (5اجلمعة:)

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱقال تعاىل: ,العنكبوت
 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث نثىث مث  زث
 (.41) العنكبوت: َّ يك ىك
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وشبه هللا قصر عمر اإلنسان يف هذه احلياة وزوال هذه الدنيا ابملطر الذي ينزل فتخرج النبااتت 
املسلم  النضرة أايمًا يف الربيع, مث تصبح هشيمًا متفتتًا تذروه الرايح يف الصيف, حّت ال يغرت 

 من خن حن جن  مم  خم  حم جم ُّٱفقال جل  جالله : ,ابحلياة ويعمل لآلخرة

 َّ  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي  جي ٰه مه جه هن

 .(45الكهف: )

ه, استعان صلى هللا عليه وسلم أبسلوب ضرب املثل يف كثري من مواعظه وخطبه وتوجيهاتو      
 ,رب املعاين إىل أذهاَّنم.)العقيل, أو يقع حتت حواسهم, حّت يقمما يشاهده الناس أمام أعينهم

 (.162ه  ,ص1432

. وشب ك بني يشد  بعُضه بعًضا ,"املؤمُن للمؤمِن كالبنيانِ ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 (.2446ه ,ح1400أصابِعه".)البخاري,

. وقال صلى هللا عليه وسلم: " إن  الذي ليس  يف جوِفِه شيء  من القرآن  كالبيِت اخل ِرِب"
 (.2093)السيوطي, د.ت,ح

 ,ِن الذي يقرأ القرآن  مثُل األتُرج ةِ ومن األمثلة الطويلة قوله صلى هللا عليه وسلم: " مثُل املؤم
ال ريح  ِلا وطعُمها  , يقرُأ القرآن  مثُل الت مرةِ . ومثُل املؤمِن الذي الرحُيها طيِ ب  وطعُمها طيِ ب  

. ومثُل املنافِق الذي رحُيها طيِ ب  وطعُمها ُمر  , . ومثُل املنافِق الذي يقرأ القرآن  مثُل الر حيانةِ حلو  
 .ة : )بدل املنافق( الفاجِر". ويف روايليس ِلا ريح  وطعُمها ُمر   ,القرآن  كمثِل احلن ظل ةِ ال يقرأ 
 (.797ه ,ح1347)مسلم,

وقوله صلى هللا عليه وسلم:"مثُل القائِم على حدوِد اللِ  والواقِع فيها كمثِل قوم  است هموا على 
ال ذين  يف أسفِلها إذا استقوا من  املاِء  ف كان   ,سفينة  فأصاب  بعُضهم أعال ها وبعُضهم أسفل ها

فإن يرتُكوهم وما  ,فقالوا لو أان  خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤِذ من فوقنا ,مر وا على من فوق هم
 (.2493ه  ,ح1400)البخاري,.وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيًعا" ,أرادوا هل كوا مجيًعا
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, ةكد على هذا األسلوب ملا شيع جناز سلوب ضرب املثل, وأاستخدم علي رضي هللا عنه أوقد 
فلما وضعت يف حلدها عج أهلها وبكوا, فخطب فيهم قائالً: أوصيكم عباد هللا بتقوى هللا 

تعي ما عناها, وأبصاراً  الذي ضرب لكم األمثال, ووقت لكم اآلجال, وجعل لكم أمساعاً 
يب صورها وما أعمرها, فإن هللا مل خيلقكم عن غشاها, وأفئدة تفهم ما دهاها, يف ترك لتجلو

...مث قال: فكأن قد علقتكم خمالب املنية, وضمكم بيت الرتاب, ودمهتكم مقطعات عبثاً 
وبعثرة القبور, وسياقة احملشر, وموقف احلساب, إبحاطة قدرة اجلبار, كل  األمور بنفخة الصور,

 ه1416)األصفهاين, ها...نفس معها سائق يسوقها حملشرها, وشاهد يشهد عليها بعمل
 (.78-77ص ص,1ج

فاملنزلة العلمية والثقافية والفكرية عند اخلليفة علي بن أيب طالب عالية, أدرك رضي هللا عنه 
أمهية األمثال يف الرتبية والتعليم, فهي تقرب الفهم إىل الذهن, وتنقل املعلومة من حيز التجريد 

 إىل حيز الواقع املشهود.

عنه لسلمان الفارسي رمحة هللا عليه: إن  مثل الدنيا مثل احلية لني  مس ها قاتل وقال رضي هللا 
مسها, فأعرض عما يعجبك منها, فإن املرء العاقل كل ما صار منها إىل سرور أشخصه منها إىل 

 (.66ص,1جه ,1417مكروه, ودع عنك مهومها إن أيقنت بفراقها.)ابن محدون, 

بتشبيهها ابحلية, ليحذر من الوقوع يف شرها, واالفتتان هبا, وللتهوين أوضح حقيقة هذه الدنيا 
وألنه أدرك رضي هللا عنه أن ضرب األمثال  ؛يصيبها من الدنيا من مهوم وغريه على النفس ما

جيايب يف العقول واملشاعر إملا ِلا من أتثري  ؛أسلوب عميق يف تنمية اجلانب اخللقي واالجتماعي
 ية جوانب اخلري يف النفس اإلنسانية. والعواطف, ويف تنم

"ومن كالم له ملا قبض رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: أيها الناس شق وا أمواج الفنت بسفن 
النجاة, وعر جوا عن طريق املناظرة, وضعوا تيجان املفاخرة, أفلح من َّنض جبناح أو استسلم 

ة لغري وقت إيناعها كالزارع بغري أرضه, الثمر  آجن ولقمة يغص  هبا آكلها, وجمتينفأراح؛ ماء 
املوت, هيهات بعد الل تيا فإن أقل يقولوا: حرص على امللك, وإن أسكت يقولوا: جزع من 

وهللا البن أيب طالب آنس ابملوت من الطفل بثدي أمه, بل اندجمت على مكنون علم لو  واليت!
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ص ,1جه  ,1417محدون, ".)ابنضطراب األرشية يف الطوي  البعيدةحبت به الضطربتم ا
 .(91-90ص

الشك أن أعظم ماوقع على املسلمني وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم, وكان وقع هذه املصيبة 
أقوى على الصحابة واملقربني من النيب, ومنهم علي رضي هللا عنه, الذي حرص هو واخللفاء 

 على استقرار وضع األمة.

حلكم, اليت تدل على بالغته وفصاحته, واستخدم أسلوب ضرب املثل يف العديد من ا
: إايك عىن, وعمق التجربة, من تلك احلكموحكمته, ودقة مالحظته, وسالمة فكره, وصدق امل

واالتكال على املىن فإَّنا بضائع النكوى, ويقصد ابلنكوى احلمقى, وقال: العجز آفة, والصرب 
 (.170ه ,ص1409شجاعة, والزهد ثروة, والورع جن ة.)الندوي, 

فيؤنبهم ويعاتبهم أبسلوب ضرب  ,و يبني للناس يف العراق ما هم يف اجلنب والفساد والباطل
 املثل قائالً:

ما حيصت من جانب هتتكت من "كم أداريكم كما تدار البكار الع ِمدة, والثياب املتداعية, كل
امل, محلت ...", وقال يف موضع آخر: " أما بعد, اي أهل العراق, فإمنا أنتم كاملرأة احلجانب

حلمه عليهم ". فشبه رفقه هبم و فلما أمتت أمصلت, ومات قيمها, وطال أتميها, وورثها أبعدها
برفق الفيت  من اإلبل, على الع ِمدة, وهي من انشدخت أسنمتها من كثرة الركوب, ويف املوضع 

 سقاطاً.)الندوي,اآلخر شبه أهل العراق ابملرأة احلامل اليت أمتت محلها, مث ألقت ولدها 
 (.173-172ه ,ص ص 1409

وقال يف القضاء والقدر: إن األمر ينزل من السماء كقطر املطر لكل نفس ما كتب هللا ِلا من 
أو أهله أو ماله, ورأى زايدة أو نقصان يف نفس أو أهل أو مال, فمن رأى نقصًا يف نفسه 

 (.8ص,8جه ,1408...)ابن كثري,ة, فال يكونن ذلك له فتنةلغريه عثر 

ألنه واقع واقع, وليحذر وينفر  ؛النفس ابلرضاء بقضاء هللا وقدره استخدم ضرب املثل لرتغيب
من عواقب عدم الرضاء به, فضرب املثل جيعل احلقائق أثبت يف العقل, وأرسخ يف النفس 

 اإلنسانية, وأكثر أتثرياً يف الوجدان.
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صنفان: إخوان الثقة, وإخوان  وانالسالم عن اإلخوان فقال: اإلخوسأل رجل علي ا عليه 
املكاثرة؛ فأما إخوان الثقة فهم الكهف واجلناح واألهل واملال, فإذا كنت من صاحبك على حد  
الثقة فابذل له مالك ويدك, وصاف من صافاه, وعاد من عاداه, واكتم سر ه وغيبه, وأظهر منه 

 (.359-358ص ص,4جه ,1417احلسن.)ابن محدون, 

ليبني أمهيتهم, فضرب املثل يدفع امللل عن املتلقي,  ؛...قة ابجلناح والكهف وفشبه إخوان الث
وجيعل املتلقي يستمتع ابملوعظة, بل ويغري يف النفس عن طريق تكوين احلب للقيم واألخالق 

 الفاضلة, مث التأثري يف السلوك إجيابياً.

ها قوله رضي هللا عنه: من ,واستخدم يف وصيته لكميل بن زايد ضرب املثل يف أكثر من موضع
. مث قال: العلم حيرسك, وأنت حترس املال. .القلوب أوعية, فخريها أوعاها,. ,اي كميل بن زايد

 ه 1416العلم يزكو على العمل, واملال تنقصه النفقة, وحمبة العامل دين يدان هبا. )األصفهاين, 
 (.80,ص1ج

 م ابحلارس لإلنسان, على العكس من املال,ابلعلم, وبني أنه أفضل من املال, وشبه العل ب  رغ   
ففي استعمال أسلوب ضرب املثل إشراك أكثر من حاسة الستيعاب املعىن, ودفع العقل 

وهذا األسلوب خيتصر الكثري من الكالم, ويزيد  ,فكري والتحليل والربط واالستنتاجلإلدراك والت
 من قوة التأثري واإلقناع.

أسلوب ضرب املثل يقرب املعاين  حيث قال:(162ه ,ص1432)كما أكد على ذلك العقيل 
اجملردة إىل ذهن املتلقي, فتصبح سهلة الفهم ميسورة التدبر والتأمل, فترتك أثرها البالغ يف 

 العاطفة والسلوك معاً, فعلى املريب أن يستعني به يف املواقف الرتبوية املختلفة. 
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 أسلوب الرتبية ابألحداث واملواقف:5-3
ألن احلياة أحداث ومواقف متتالية, واألحداث  ؛من أهم أساليب الرتبية اإلسالميةوهو      

واملواقف ِلا عواملها وأسباهبا, وِلا كذلك نتائجها وخمرجاهتا, ويف كل حدث أو موقف يكمن 
 (.83ه  ,ص 1425درس ينبغي أن نعيه.)اخلطيب وآخرون,

 ,أَّنا حتدث يف النفس حالة خاصة, فهي هتزها هزاً وميزة األحداث عن غريها من وسائل الرتبية 
وحتدث فيها من التفاعل واالنفعال ما جيعلها قابلة للتغيري, وليس من السهل الوصول إىل هذه 
احلالة والنفس يف أمنها واستقرارها, فهي وسيلة عفوية وغري مفتعلة تستخدم عند حدوث 

معها, فضاًل عما تتسم به هذه الوسيلة من مواقف أو أحداث يراها ويسمعها املرتيب ويتفاعل 
 (.78ه ,ص1433عليش, ارتباط وثيق حبركة الواقع, فأثرها ال يزول أو يدوم لفرتة طويلة.)انهد

لقد قام القرآن الكرمي, وهو يريب األمة اإلسالمية يف منشئها, ابستثمار املواقف واألحداث      
ثر, كان من نتائجه تلك األمة الرائدة الفريدة يف يف تربية املسلمني استغالاًل عجيًبا عميق األ

التاريخ كله, ومن تلك اآلايت: ما نزل يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني 
 ري ٰى ين ىن ٱُّٱقال تعاىل:أعجبوا بكثرهتم, فعلمهم سبحانه أن النصر من عنده وحده, 

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب
 مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 َّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مظ حط

 .(27 – 25التوبة: )

 

تربية للمؤمنني ملا اختلفوا على توزيع أنفال بدر, فعاتبهم  واآلايت اليت نزلت يف سورة األنفال
 خن حن  جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ٱُّٱٱجل  جالله قائاًل:

 .(1األنفال: ) َّ حي جي  يه ىه مه جه ين منىن
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 ىل مل خل ٱُّٱقال تعاىل:وسورة النور واآلايت اليت نزلت فيها تعليقًا على حادثة اإلفك, 
 ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل
 .(11النور: ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي

تباع فريق املؤمنني ألوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم كان اعدم  أن واآلية اليت جاءت تبني
 رت  يب   ىب نب مب ٱُّٱ:قال تعاىلللهزمية يف غزوة أحد,  اً سبب

      ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت متنت  زت

 زن ممرن ام يل  ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف
 جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ىنين نن من
 .(152آل عمران: ) َّ خئ  حئ

 

هبذا األسلوب, فلم يدع صلى هللا عليه وسلم موقفًا أو حداثً مير دون  زخرت السنة النبوية     
أن جيعل منه عربًة ودرساً, منها وفاة ابنه إبراهيم كما جاء يف احلديث:" انكس ف ِت الش مُس على 

ا انكس ف   ,عهِد رسوِل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م وذلك يوم  مات فيه إبراهيمُ  ِت فقال الن اُس: إمن 
فقام نيب  هللِا صل ى هللُا عليه وسل م فصل ى ابلن اِس ست  ركعات  وأربع   ,الش مُس ملوِت إبراهيم  

فقر أ دون  القراءِة األوىل مث   ,مث  رف ع رأس ه ,سجدات  كرب  مث  قرأ فأطال القراءة  مث  رك ع حنًوا مم ا قام
مث  رف ع رأس ه فسج د  ,مث  رك ع حنًوا مم ا قر أ ,فقر أ دون  القراءِة الث انيةِ  مث  رف ع رأس ه ,رك ع حنًوا مم ا قر أ

مث  قام فصل ى ثالث  ركعات  قب ل  أن  يسُجد  ليس فيها ركعة  إال  ال يت قب  ل ها أطوُل ِمن  ,سجدتنيِ 
مث  تقد م  ,فتأخ رِت الص فوُف معهإال  أن  ركوع ه حنًوا ِمن قياِمه مث  أتخ ر يف صالتِه  ,ال يت بعد ها

مث  قال: ) أي ها الن اُس إن  الش مس   ,فتقد مِت الص فوُف معه فقضى الص الة  وقد أضاءِت الش مسُ 
والقمر  آيتاِن ِمن آايِت هللِا ال ينكِسفاِن ملوِت بش ر  فإذا رأ ي  ُتم شيًئا ِمن ذلك فصل وا حّت  ينجلي  

 (.2838ه ,ح1414حبان,)ابن  (".

ومن األحداث اليت جعل منها الرسول درسًا املرأة املخزومية اليت سرقت كما جاء يف احلديث: 
يف غزوِة  ,ل م  "أن  قريًشا أمه هم شأُن املرأِة املخزومي ِة اليت سرقت يف عهِد النيبِ  صل ى هللُا عليه وس

صل ى هللُا عليه وسل م  ؟ فقالوا: ومن جيرتُئ عليه إال  . فقالوا: من ُيكلِ ُم فيها رسول  هللاِ الفتحِ 
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 ,هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م   ِحب  رسوِل هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م  ؟ فأتى هبا رسول   ,أسامُة بُن زيد  
تشفُع يف حد   فقال ) أ ,هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  فكل مه فيها أسامُة بُن زيد . فتلو ن  وجُه رسوِل 

اي رسول  هللِا! فلما كان العشي  قام رسوُل هللِا  ( فقال له أسامُة : استغِفر  يل من حدوِد هللِا ؟
فإمنا أهلك  ؛) أما بعد :مث قال ,فأثىن على هللِا مبا هو أهُله ,صل ى هللُا عليه وسل م  فاختطب

وه. وإذا سرق فيهم الضعيُف أقاموا عليه ترك أَّنم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ  ,الذين م ن قبلكم
مث أمر بتلك  ,لو أن  فاطمة  بنت  حممد  سرقت لقطعُت يد ها( احلد . وإين والذي نفسي بيِده

. قال يونس: قال ابُن شهاب  : قال عروُة : قالت عائشُة : رأِة اليت سرقت  فُقطع ت  يُدهاامل
. وكانت أتتيين ت  توبُتها بعدنفحسُ   بعد ذلك فأرفُع حاجت ها إىل رسوِل هللِا صل ى هللاُ وتزو جت 

 (.1688ه ,ح1374عليه وسل م  ".)مسلم,

يضًا ما جاء يف احلديث اآليت: "قدم على رسوِل هللِا صل ى هللاُ أومن الرتبية النبوية ابألحداث 
وجدت  صبيًّا يف الس يِب, أخذت ه فألصق ته ببطنها  فإذا امرأة  من الس يِب تبتغي إذ ,ل م  بس يب  عليه وس

 ,(املرأة  طارحًة ولد ها يف النار؟ وأرضعت ه. فقال لنا رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  ) أ ت رون هذه
 ) لل  ُ أرحمُ  :فقال رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م   ,! وهي تقدر على أن ال تطرح هوهللاِ  قلنا: ال

 (.2754ه ,ح1374بعباده من هذه بولدها (". )مسلم,

وحذا علي بن أيب طالب حذو مربيه ومعلمه حممد صلى هللا عليه وسلم, من ذلك أنه ملا شيع 
جنازة فلما وضعت يف حلدها, وعج أهلها يبكون, قال: ما تبكون؟ أما وهللا لو عاينوا ما عاين 

... م فيهم لعودة مث عودة, مث ال يبقى فيهم أحدميتهم, ألذهلتهم معاينتهم عن ميتهم, وإن ِل
فكان مما قال: فاتقوا هللا عباد هللا, وجدوا يف الطلب, وابدروا ابلعمل  ,فوعظهم رضي هللا عنه

مقطع النهمات, وهادم اللذات, فإن الدنيا ال يدوم نعيمها, وال تؤمن فجائعها, غرور حائل, 
 عتربوا ابآلايت واألثر, وانتفعوا ابملواعظ...)األصفهاينوسند مائل, اتعظوا عباد هللا ابلعرب, وا

 (.78-77ص ص,1جه ,1416,

نه عاد حسناً, وعنده علي فقال علي رضي هللا أد هللا بن يسار عن عمرو بن حريث عن عب
قليب فتصرفه حيث  إنك لست برب ,قال: نعم ,ويف النفس ما فيها عنه : اي عمرو أتعود حسناً 

ن أؤدي إليك النصيحة, مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و ألك ال مينعين ن ذإشئت, فقال أما 
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أي ساعة  ,ما من مسلم يعود مسلماً اال ابتعث هللا سبعني ألف ملك يصلون عليه"سلم يقول: 
 ه 1419 ,.)ابن حنبل"وأي ساعة من الليل كانت حّت يصبح ,من النهار كانت حّت ميسي

 (.955,ح

وعاد أبو موسى األشعري احلسن بن علي بن أيب طالب فقال له علي: أعائداً جئت أم زائراً؟ 
نه ما من مسلم يعود مريضًا إال خرج معه سبعون إأما "قال: ال بل جئت عائداً, قال له علي: 

ألف ملك كلهم يستغفر له, إن كان مصبحًا حّت ميسي, وكان له خريف يف اجلنة, وإن كان 
. "رج معه سبعون ألف ملك, كلهم يستغفر له حّت يصبح, وكان له خريف يف اجلنةمُمسيًا خ

 (.976ه ,ح1419)ابن حنبل ,

نصحه  ث  ب  ن يف غرس القيم اخللقية, وجتديد النية , وربط القلب ابلل, ولِ استثمر مرض احلس
التوجيه  وبيان فضل زايرة املريض, والوعظ حبديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم,وهذا وعلمه,

, فمثل هذه التوجيهات اليت ارتبطت مبواقف به وهم جالسون, لن حيسوا أبمهيتهلو تلقاه أصحا
 وأحداث أخرجت جيالً حمباً وحريصاً لفعل اخلري, جيالً خملصاً ربط بني العلم والعمل.

عاد علي عليه السالم العالء بن زايد احلارثي فرأى سعة داره, فقال: ما كنت تصنع يف سعة 
الدار يف الدنيا؟ أنت إليها يف اآلخرة أحوج؛ بلى إن شئت بلغت هبا اآلخرة: تقري فيها 
الضيف, وتصل فيها الر حم, وتطلع منها احلقوق مطالعها, فإذا أنت قد بلغت هبا اآلخرة.)ابن 

 (.82ص,1جه ,1417محدون, 

املناسبة واملوقف بذكاء فسأله جلذب انتباهه وللرتغيب ابلزهد يف الدنيا, لكنه ما لبث أن انتهز 
يف مكارم  غتنمهاسبيل للفوز ابآلخرة عندما يفهذه الدار الواسعة  ,فوعظه ورغبه ابخلري

األخالق, وعدد له ما ميكن أن يستثمرها به, فاستثمار تلك املواقف يف البناء األخالقي يكون 
أكثر أتثريًا وإقناعاً, من جمرد سردها, ويسهل ويقلل من جهد العملية الرتبوية, ويعطي نتائج 

 تربوية أفضل.
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ما تنظرون؟ إن "ه, فقال: وقد شرب علي بن أيب طالب قائماً, فنظر إليه الناس كأَّنم أنكرو 
أشرب قائماً, فقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يشرب قائماً, وإن أشرب قاعداً, فقد رأيت 

 (.795ه ,ح1419.)ابن حنبل ,"النيب صلى هللا عليه وسلم يشرب قاعداً 

 فطنة, وأن يتدارك أي موقف غري واضح أو اة ينبغي أن يكون شديد املالحظة ذفاملريب والقدو 
 فيه لبس فيُبي نه للمرتبني, وأن يستعني ابألدلة والنصوص للتأثري واإلقناع.

فقال: ما هذا الذي  ,ولقيه دهاقني األنبار عند مسريه إىل الشام فرتجلوا له واشتدوا بني يديه
ان, فقال: وهللا ما ينتفع هبذا أمراؤكم, وإنكم لتشق ون به صنعتموه؟ فقالوا: خلق نعظ م به أمراء  

أنفسكم, وتشقون به يف آخرتكم, وما أخسر املشقة وراءها العقاب, وأربح الدعة معها  على
 (.98ص,3جه ,1417األمان من النار.)ابن محدون, 

رضي هللا عنه احلدث يف ترسيخ قيمة التواضع, فسأِلم جلذب االنتباه, ولالستنكار,  غتنما
وحلف ابلل للفت النظر إىل أمهية املوضوع, ومل يكتف بذلك بل وعظهم وبني  ِلم أثر عملهم 

 يف الدنيا واآلخرة أبسلوب بليغ فصيح للتنفري منه.

فقال: اي أشعث, إن حتزن على ابنك وعز ى علي  عليه السالم األشعث بن قيس عن ابن له 
فقد استحق ت ذلك منك الرحم, وإن تصرب ففي هللا من كل  مصيبة خلف. اي أشعث إن 

سر ك  ,صربت جرى القدر عليك وأنت مأجور, وإن جزعت جرى القدر عليك وأنت مأزور
 (.195ص,4جه ,1417وهو بالء وفتنة, وحزنك وهو ثواب ورمحة.)ابن محدون, 

حدث العزاء بربط األشعث ابلل, ومواساته رضي هللا عنه برفق, وذكره ابلل, وترسيخ  غتنم علي  ا
قيمة الصرب ابلتذكري أبجر الصابرين وعاقبتهم, مما يؤدي إىل أتثري أعمق, فمثل تلك األحداث 
تثري النفس بكاملها, وتصبح يف حالة انفعال, وتكون أكثر تقباًل للوعظ, وأكثر أتثراً 

 التهذيبات, وال ميكن الوصول إىل ذلك والنفس يف حالة أمن وراحة.ابلتوجيهات و 

وعندما ُأصيب اخلليفة علي رضي هللا عنه بضربة سيف مسموم, مُحل إىل داره, وإذ هو يف هذه 
اللحظات الصعبة, أمر حاِمليه واحلاف ني حوله أن يذهبوا إىل املسجد, ليدركوا صالة الفجر قبل 

غوا من صالهتم, عادوا إليه ممسكني بعبدالرمحن بن ملجم, فيفتح أن ُتؤذن بفوات, وملا فر 
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...لطاملا ؟ويقول: أهو أنت ,اخلليفة عينيه, فتقعان عليه, فيهز رأسه يف أسى حني يعرفه
 أحسنت إليك!

وعندما أحس اخلليفة ابلغيظ يف وجوه بنيه وأصحابه, وكاد أن يرى املصري الذي سيحيق اببن 
: أحسنوا نزله, وأكرموا مثواه, فإن أعش فأان أوىل بدمه قصاصًا أو ملجم, انداهم وقال ِلم

عفواً, وإن مت فأحلقوه يب, أخاصمه عند رب العاملني, وال تقتلوا يب سواه, إن هللا ال حيب 
 (.309-308ه ,ص ص1429املعتدين.)خالد,

رهم ابلصالة فكان آخر مشهد من حياته تربية ودرساً بطولياً, فاحلدث واملصاب جلل, لكنه أيم
الدنيا, بل وحيمي قاتله من يف م أن أمر اآلخرة أعظم من أي أمر ليؤكد ِل ؛وهو يف ذلك احلال

أي ُتط  حلدود القصاص املشروع, فقد ق  ت ل خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, أعظم رجل 
 العدل ويف وأنه سبحانه ال حيب املعتدين, فيعطيهم درسًا يف ,بل ويذكرهم ابلل يف الدولة,

 مكارم األخالق. 

 

 أسلوب املوعظة احلسنة: 5-4
الرتبية ابملوعظة هي النصح والتذكري ابخلري واحلق, على الوجه الذي يرِق له القلب ويدفع      

 (.97ه ,ص1433عليش,  إىل العمل الصاحل.)انهد

دون أن و املوعظة احلسنة هي أن تدل الشخص على ما تريد أن تدله  عليه أبدب ولطف, 
تسفه آراءه, أو حتتقر تفكريه, أو متتهن كرامته, وهذا األسلوب من أهم أساليب الرتبية 

ملا للموعظة من أثر عميق  ؛, وخلقياً, وروحياً, واجتماعياً اإلسالمية املؤثرة يف تربية املسلم إميانياً 
ه  1432يف تبصريه حبقائق األشياء, ودفعه ملعايل األمور ومكارم األخالق.)العقيل ,

 (.155,ص

 ٍّ ٌّ ٰى ُّٱه :أكد القرآن الكرمي أمهية املوعظة يف أكثر من موطن, قال سبحان     
 .(55الذارايت: ) َّ ِّ ُّ َّ
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والقرآن الكرمي مليء ابملواعظ والتوجيهات, وقد وردت هذه الكلمة يف أكثر من آية, منها ما 
 ىك  مك ٱُّٱقال تعاىل:أمر به سبحانه رسوله صلى هللا عليه وسلم أبن يعظ الناس, 

 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك
 .(63النساء: ) َّ زي

 هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱٱوقوله سبحانه:
النحل:  )َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت

125). 

 جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس ُّٱقال تعاىل: و 
 (46 سبأ:) َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف

 يث ىث  نث  مث  زث رث   يت ىت نت مت زت ٱُّٱٱه:وقوله سبحان
 .(57يونس: ) َّ يق  ىق يف ىف

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ٱُّٱوقال جل جالله: 
 .(13لقمان: ) َّ زئ رئ

أسلوب املوعظة احلسنة من أساليب الرسل واألنبياء عامة, وكانت أحاديث حممد صلى هللا      
ىل وتوجه السلوك وتقومه, وتؤدي إعليه وسلم مواعظ تربوية تدعو إىل اتباع تعاليم اإلسالم, 

 ...البناء األخالقي واالجتماعي و

يُن الن صيحةُ       وألئم ِة  قلنا : ملن ؟ قال : للِ  ولكتابِِه ولرسولِهِ  .قال صلى هللا عليه وسلم:"الدِ 
 (.55ه ,ح1374".)مسلم,املسلمني  وعام ِتهم

وال  ,وكونوا عباد هللا إخواان ,وال تدابروا ,وال حتاسدوا ,وقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تباغضوا
 (. 6065ه ,ح1400أايم".)البخاري, ةحيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث
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ُرؤ  ق اتلُه أو   هل , وإِن ام  "أن رسول  هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م قال : الصياُم ُجن ة , فال  ي  ر ُفث  وال جي 
والذي ن فسي بيدِه خُللوُف فِم الصائِم أطيُب ِعند  هللا تعاىل  -م ر تنِي  - صائم  شامت  ُه, ف لي  ُقل  إين

ِلي, الصي اُم يل وأان أجزِي بِه, واحلسنُة  من  ريِح املِسِك, ي رتُُك طعام ُه وشراب ُه وشهوت ُه من  أج 
ثاِِل ا".)البخاري,  (.1894ه ,ح1400بعشِر أم 

صلى هللا عليه وسلم موعظًة ذ ر فت  منها العيوُن ووجلت منها يضاً:"وعظنا رسوُل هللِا أوجاء 
فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على  عإن هذه ملوعظُة مود   ,القلوُب, فقلنا اي رسول  هللاِ 

 ,من يعش  منكم فسريى اختالفًا كثريًا ,البيضاِء ليُلها كنهارِها ال يزيُغ عنها بعدي إال هالك  
ن سنيت وسنِة اخللفاء الراشدين املهديِ ني, ع ض وا عليها ابلنواجِذ وعليكم فعليكم مبا عرفُتم م

 ه,1407فإمنا املؤمُن كاجلمِل األِنِف حيثما ِقيد  انقاد ".)األلباين , ابلطاعِة وإن عبًدا حبشًيا ,
 (.41ح

ه  ,ص 1425ه)ؤ طف كما أكد على ذلك اخلطيب وزمالوينبغي أن تقرتن املوعظة ابحلب والع
لتحدث أثرها يف نفوس األبناء, فالنصح والوعظ من والد حمب, وأم حانية, وأخ كبري, أو  (84

صديق خملص, أو معلم عطوف, أو شيخ وقور, قد يغري جمرى اإلنسان, ومن اآلاثر الرتبوية 
ِلذا األسلوب تزكية النفس وتطهريها, وهو أمسى هدف تربوي تسعى له الرتبية اإلسالمية, به 

 ع ويبتعد عن املنكرات, ويسلك اجلميع وفق منهج هللا وشريعته.يسمو اجملتم

منها يسري من   ,كان علي رضي هللا عنه واعظًا بليغًا ومؤثراً, وله الكثري الكثري من الوعظ     
عظين اي  :كثري:أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه طلب من علي بن أيب طالب أن يعظه قائالً 

وأعلم أنه ليس لك  ,ينك شكاً, وال علمك جهالً, وال ظنك حقاً أاب احلسن, قال: ال جتعل يق
من الدنيا إال ما أعطيت فأمضيت, وقسمت فسو يت, ولبست فأبليت, قال عمر رضي هللا 

 (.138ص,5جه ,1420عنه: صدقت اي أاب احلسن.)الكاندهلوي,

 أسرع, ويؤثر فيه أكرب التأثري. طريقةح البليغ يف الوعظ يصل للقلب بفاألسلوب الفصي

وُسئل رضي هللا عنه عن الفقيه فأجاب قائاًل: " أال إن الفقيه كل الفقيه الذي ال يقنط الناس 
من رمحة هللا, وال يؤمنهم من عذاب هللا, وال يرخص ِلم يف معاصي هللا, وال يدع القرآن رغبة 



144 
 

يف علم ال فهم فيه, وال خري يف قراءة ال  منه إىل غريه, ال خري يف عبادة ال علم فيها, وال خري
 (.77ص,1جه  ,1416تدبر فيه". )األصفهاين,

حدثوا الناس مبا يعرُِفون , أحتبون أن يكذ ب هللا ": ومن مواعظه املتينة قوله رضي هللا عنه
ورسوله", فليس كل علم ووعظ يلقى على الناس دون مراعاة أحواِلم الزمانية واملكانية, ومن 

إما لغموضها أو كوَّنا منسوخة, أو غريه,  ؛أبحاديث ال تستوعبها عقول العامةتحدث ذلك ال
 (.48ه ,ص1435فيقع الناس بقلق وحرية أو غريه جراء ذلك.)املقبل,

ومل تكن أول خطبة له ملا استخلف ابلكوفة كخطب احلكام واألمراء, على كثرة ما كانت 
وحسن  ,طاعتهو  ,عوة خالصة لتقوى هللاا كانت دالظروف تتطلب من قرارات وسياسة, إمن

كان خطاب مسلم مؤمن وج ه وجهه وقلبه وحياته للذي فطر السماء واألرض, ال فقد  عبادته, 
, وأن حييا الذين حوله أتقياء أنقياء, وكانت مجيعها وعظ اً يعنيه إال أن حييا يف مرضاته تقي

هللا, فإن تقوى هللا خري ما تواصى به وتذكري ابلل, و مما قال فيها: أوصيكم عباد هللا بتقوى 
واعملوا من غري رايء وال  ...فضلها يف عواقب األمور عندهعباده, وأقرب األعمال لرضوانه, وأ

شفقوا أومن عمل خملصًا له تواله هللا,...و مسعة, فإن من عمل لغري هللا وك له هللا إىل ما عمل, 
...مث قال: فال تغرنكم شيئًا من أمركم سدى , ومل يرتكمن عذاب هللا, فإنه مل خيلقكم عبثاً 

 1429غرت هبا, وإن الدار اآلخرة ِلي القرار. )خالد,األهلها, واملغرور من الدنيا, فإَّنا غرارة 
 (.251ه ,ص

ودعومت  ,إنكم وهللا لو حننتم حنني الوله العجال ,وقال رضي هللا عنه واعظاً الناس:" أيها الناس
مث خرجتم إىل هللا من األموال واألوالد التماس القربة  ,وجأرمت جؤار متبتلي الرهبان ,دعاء احلمام

فيما أرجو لكم من  لكان قليالً  ؛أو غفران سيئة أحصاها كتبته  ,إليه يف ارتفاع درجة عنده
فبالل ابلل ابلل لو سالت عيونكم رهبة منه ورغبة  ,وأُتوف عليكم من أليم عقابه ,جزيل ثوابه

من جهدكم ألنعمه العظام عليكم  ولو مل تبقوا شيئاً  ,ما الدنيا ابقية ,مث عمرمت يف الدنيا ,يهإل
وإىل جنته يصري  ,ولكن برمحته ترمحون ,ما كنتم تستحقون به جنته ,هبدايته إايكم لإلسالم

 , ه1416)األصفهاين,  جعلنا هللا وإايكم من التائبني العابدين". ,منكم املقسطون
 (.77ص,1ج
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ستخدم أسلوب النداء لشد االنتباه, واستخدم احللف ابلل ليشعر السامع أبمهية ما ينصح فهنا ا
بل استخدم الرتغيب به, ولتوكيد األمر, ومل تعتمد موعظته على األسلوب اإلنشائي فقط, 

ويدمج بينها كأن  ,ولكي تكون املوعظة أبلغ ال بد أن ينوع الواعظ ابألساليب ؛والرتهيب فيها
تخدم أسلوب ضرب املثل والقصة, والرتغيب والرتهيب, وأن تكون خالصة لوجه هللا, وختم يس

 رضي هللا عنه موعظته بدعاء, لكسب ود القلوب, والتأثري هبا.  

خيرج ابلليل إىل املسجد يصلي تطوعاً, فجئنا حنرسه, فلما فرغ  وعن حيىي بن مره قال: كان علي  
رسكم, فقال: أمن أهل السماء حترسون أم من أهل األرض؟ أاتان فقال: ما جيلسكم؟ قلنا: حن

قلنا: بل من أهل األرض, فوعظهم قائالً: إنه ال يكون من شيء يف األرض حّت يقضى يف 
وليس من أحد إال وكل به ملكان يدافعان عنه ويكالنه, حّت جييء قدره فإذا جاء  ,السماء

فإذا جاء أجلي كشف عين, وإنه ال  ة,ة حصينجن   قدره خلي ا بينه وبني قدره, وإن علي من هللا
 جيد طعم اإلميان حّت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه, وما أخطأه مل يكن ليصيبه.

 (.411ص,3جه ,1420)الكاندهلوي,

إذ كان خيرج بدون حرس, وأعطاهم درسًا يف اإلميان  ,أعطاهم رضي هللا عنه درسًا يف التواضع
ن الكون كله بقضاء هللا وقدره, وربط املوقف بوعظ ليكون أعمق أثراً وأبقى, فإذا أدرك العبد أ

وغري  متفائالً  ياً راض ,غري مرتدد ئاً جري قوايً  اً مؤمن كون نتيجة ذلك إنساانً يحمكوم إبرادة هللا ف
ت ومكدرات, واستخدم رضي هللا عنه السؤال لشد االنتباه مما حيدث له من منغصا متربم

وحتفيز األذهان, واستخدم احلوار, فاملوعظة وحدها غري كافية يف الرتبية, إذا مل تقرتن ابلقدوة 
الصاحلة, إضافة إىل أن الواعظ ينبغي أن يكون على قدر من العلم والثقافة الواسعة, ليثق به 

 د نصحه.املتعلم, ومقرب إىل قلب املرا

وصلى الفجر يومًا أبصحابه وهو أمري للمؤمنني, فلما فرغ جلس مكانه حّت طلعت الشمس, 
اليوم شيئاً  حممد صلى هللا عليه وسلم فلم أر فصلى ركعتني مث قال: " وهللا لقد رأيت أصحاب

اوحون ويرت  يشبههم, لقد كانوا يصبحون وبني أعينهم آاثر ليل ابتوا فيه سجدًا لل, يتلون كتابه
..وإذا ذكروا هللا مادوا كما مييد الشجر يف يوم الريح... ومهت أعينهم بني جباههم وأقدامهم.

 (.247-246ه , ص ص 1429حّت تبتل ثياهبم".)خالد,
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ومن ذلك املوقف يتضح أمهية ُتري  الوقت املناسب للموعظة, حني تكون النفس يف حالة 
لتخرج املوعظة من قلب الواعظ لقلوب من  صفاء وهدوء, وأن يكون الواعظ صادقًا خملصاً 

 يعظهم حّت تتحول القيم إىل أفعال.

وابدروا آجالكم أبعمالكم, وابتاعوا ما يبقى لكم مبا يزول  ,ومن مواعظه: واتقوا هللا عباد هللا
عنكم, وترح لوا فقد جد  بكم, واستعد وا للموت فقد أظلكم, وكونوا قومًا صيح هبم فانتبهوا, 

أن  الدنيا ليست ِلم بدار فاستبدلوا, فإن هللا مل خيلقكم عبثا ومل يرتككم سدى, وما بني واعلموا 
 (.92ص,1جه ,1417...)ابن محدون, أو النار إال املوت أن ينزل به أحدكم وبني اجلنة

وأعظم األساليب لتليني القلب ولريق من قسوته وتعلقه يف الدنيا وزينتها هو الوعظ, سواء 
ألن املوعظة احلسنه جتدد اخلوف من هللا و  ؛بيوم احلساب, أو ابلنار واجلنةوت, أو ابلتذكري ابمل

سبحانه, فيكون ذلك أكرب رادع عن احملرمات واملنهيات, ويدفع املؤمن إىل عمارة اآلخرة والزهد 
 يف الدنيا.

دب وقال رضي هللا عنه: التوفيق خري قائد, وحسن اخللق خري قرين, والعقل خري صاحب, واأل
ويف موضع آخر قال: ال تنظر إىل من قال, وانظر  خري مرياث, وال وحشة أشد من الُعجب,

 (.139ص,5جه ,1420إىل ما قال.)الكاندهلوي,

  يدخل امللل والسأم من املهم إيصال املعاين الكثرية مبوعظة بليغة موجزة, وعدم اإلطالة حّت ال
 على النفس.

ه فوت ؤ ويسو  فإن  املرء يسر ه درك ما مل يكن ليفوته, ,بعد ومن مواعظه رضي هللا عنه قوله:"أما
ما مل يكن ليدركه, فليكن سرورك مبا نلت من آخرتك, وليكن أسفك على ما فاتك منها, وما 

, وليكن مه ك فيما بعد , وما فاتك منها فال أتس عليه جزعاً نلت من دنياك فال تكثر به فرحاً 
 (.66ص,1جه  ,1417املوت". )ابن محدون,

يقول: هذا الشهر و  ,ر رمضان بعد صالة الظهر والعصروكان خيطب رضي هللا عنه إذا حض
املبارك, الذي فرض هللا صيامه, ومل يفرض قيامه, ليحذر رجل أن يقول: أصوم إذا صام فالن, 
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لكن من الكذب والباطل وأفطر إذا أفطر فالن, أال إن الصيام ليس من الطعام والشراب, و 
 (.89ص,5جه ,1420)الكاندهلوي , والكفر...

ومن املهم ربط املناسبات املختلفة ابلوعظ والتذكري, واختيار الوقت املناسب, وأن يكون 
األسلوب يف مثل تلك املناسبات بسيطاً ليفهمه اجلميع, وأن يوضح الفرض من النفل, فذكرهم 

لصيام احلقيقي ليس صيام عن رضي هللا عنه أن هللا أمرهم ابلصيام وليس ابلقيام, وبني ِلم أن ا
أو بطل  ,فحسب اً األكل والشرب بل عن املعاصي, فلم يكن رضي هللا عنه قائدًا سياسي

 . اً ومعلم ياً بل كان خطيباً فذاً وداعية ومرب معركة,

ومن كالم علي رضي هللا عنه:" اي بين  إنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غريه, ومن 
وقع فيها, ومن هتك حجاب غريه انكشفت  من حفر ألخيه بئراً تل به, و سل  سيف البغي قُ 

, ومن سفه  عورات بيته, ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غريه, ومن تكرب  على الناس ذل 
على الناس شتم, ومن خالط العلماء وق ر, ومن خالط األنذال حق ر, ومن أكثر من شيء 

.)ابن  "لرحم مناء, وال مع الفجور غناء...عظ بغريه, وليس مع قطيعة اعرف به, والسعيد من وُ 
 (.273-272ص ص,1جه ,1417محدون, 

اليت تشعر املتعلم ابحلب واالهتمام, وبدأ ابلتنبيه إبصالح الفرد من  ين,بدأ موعظته بكلمة بُ 
تضح أمهية تواآلداب لدى تعايشه مع الناس, و  مث ذكر له جمموعة من النصائح واحلكم ,نفسه

 املوعظة, والبعد عن األوامر والنواهي بقدر املستطاع.اتباع التدرج يف 

نهم, وختم حياته رضي هللا عنه مبواعظ جامعة مانعة, دعا بنيه وعلى رأسهم احلسن رضي هللا ع
إمنا أوصى مبا هو أعظم, أوصى مبا يستقيم به  ,أبموال وال حكم وأملى عليهم وصيته, فلم يوص

قرآن وابلتكافل املواعظ, وعظهم ابلتقوى وبلزوم ال وكانت جمموعة من حال دنياهم وآخرهتم,
 وكان مما أوصى: ,االجتماعي وغريها

بتقوى هللا ربكم, وال متوتن إال وأنتم مسلمون, واعتصموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا, هللا  مأوصيك
ركوهم يف أش ,.., هللا هللا يف الفقراء واملساكنيرآن, ال يسبقنكم إىل العمل سابق.هللا يف الق

األمر  اتدعو  ال ُتافن  يف هللا لومة الئم, يكِفكم من أرادكم وبغى عليكم..., ال معاشكم...,
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ابملعروف والنهي عن املنكر, وقولوا للناس حسنًا كما أمركم هللا, عليكم ابلتواصل وإايكم 
 (.310-309ه , ص ص 1429وتعاونوا على الرب والتقوى.)خالد, ,والتدابر

ريب أن يستخدم الوعظ وغريه من الوسائل, ويوصل املعاين أبحسن الصور وهكذا على امل
وأفصحها وأرقها على القلوب وأحالها على السمع, فتصل إىل قلبه وحُتول القيم إىل سلوك 

 عملي.

 

 أسلوب الرتغيب والرتهيب: 5-5
ألنه يستند إىل ما  ؛ين عنها املريب يف أي زمان ومكان"وهو من األساليب اليت ال يستغ      

فطر هللا عليه اإلنسان من الرغبة يف اللذة والنعيم والرفاهية, والرهبة من األمل والشقاء وسوء 
املصري, والرتغيب وعد يصحبه إغراء مبصلحة أو متعة آجلة مؤكدة, أما الرتهيب فوعيد وهتديد 

ه  ,ص 1425رون,بعقوبة مؤكدة ترتتب على القيام بسلوك غري مرغوب فيه".)اخلطيب وآخ
84.) 

آخر هو الرتغيب يف األعمال اإلجيابية واملرغوبة واملطلوبة, والرتهيب من األعمال السلبية  عىنومب
أو املنافية لآلداب والقيم, بشرط أن يكون الرتغيب والرتهيب تربويني, ويطلق عليه أحياانً 

 (.217ه ,ص1432أسلوب التحفيز.)ايجلن ,

ى أسلوب الرتغيب والرتهيب, لتأثريه على النفس اإلنسانية, ومن ذلك كز القرآن الكرمي علر وقد 
الزلزلة:  )َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱقوله تعاىل: 

7 - 8.) 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱومن اآلايت اليت جاء فيها ترغيب قوله تعاىل:
  َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم

 (.36– 31النبأ: )
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 هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱسبحانه:وقال 
 .(53الزمر:  )َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت

  َّ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱُّٱوقال سبحانه:

 (.107الكهف: )
 يث ىث نثٱٱٱٱٱٱٱُّٱقال سبحانه: ,ويؤخر الرتهيب ,غري أنه سبحانه رحيم بعباده يقدم ِلم الرتغيب

(.284البقرة: ) َّ ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف

 هت مت خت حت جت هب ٱُّٱومن اآلايت اليت فيها ترهيب قوله تعاىل معاتبًا املؤمنني:

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث

(.16احلديد: ) َّ  جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱمن الراب: وقوله سبحانه حمذراً 

  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

 (.279 – 278البقرة: ) َّ حض جض مص خص حص مس

 مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱٱوقال سبحانه:
 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
 حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط
 .(30 – 21النبأ: ) َّ  لك خك

قوله صلى هللا  من ذلك, و جاء هذا األسلوب يف أحاديث املصطفى صلى هللا عليه وسلمو      
ت ُب له ب عليه وسلم:" إذا أ ح س ن  أحدُكم عشِر أمثاِِلا إىل إسالم ه فكل  حسنة  ي  ع م ُلها ُتك 

ت ُب له مبثِلها".)البخاري, ,ع ف  س ب ِعمائِة ض  (.42ه ,ح 1400وكل  سيئة  ي  ع م ُلها ُتك 
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ِه أِخيك لك  صد قة    ,وقال صلى هللا عليه وسلم مرغبًا مبجموعة من اآلداب: "ت  ب س ُمك  يف وج 
 ,ِإر شاُدك الرجل  يف أرِض الض الِل لك  صد قة  و  ,َّنُيك عن املنكِر صدقة  و وأمُرك ابملعروِف 

قة  والش و ك  و  إماط ُتك احلجر  و  ِإفراُغك من د ل ِوك يف د ل ِو أِخيك  لك  و  ,العظ م  عن الط ريِق لك  صد 
 (.2908ه ,ح1408صد قة ")األلباين,

. فإنه أغض  استطاع منكم الباءة  فليتزوج   منوقال صلى هللا عليه وسلم: "اي معشر  الشباِب ! 
 ه ,1374, فإنه له وجاء ".)مسلم, ابلصومِ  ومن مل يستطع  فعليه ,وأحصُن للفرجِ  ,للبصرِ 

 (.1400ح

النساء: " إن الدنيا حلوة  خضرة , وإن هللا  مستخلُفكم من فتنة  وقال صلى هللا عليه وسلم حمذراً 
الدنيا واتقوا النساء , فإن أول  فتنِة بين إسرائيل  كانت يف فينظُر كيف تعملون, فاتقوا  ,فيها

 (.2742ه ,ح1374النساِء")مسلم,

فإن  ,فاحتمل ها الرجاُل على أعناِقهم ,: "إذا ُوِضع ِت اجلِن از ةُ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قال
ه ُبون   قالت : ,. وإن كانت غري  صاحلة  كانت صاحلًة قالت: ق دِ موين ق دِ موين  اي ويل ها ! أين ي ذ 

ا كل  شيء  إال اإلنسان   م ُع صوهت  ".)البخاري ,هبا؟ ي س  ع ها اإلنساُن ل ُصِعق  ه , 1400, ولو مسِ 
 (.1380ح

"أن  يهود  أت  ُوا النيب  صل ى هللُا عليه وسل م فقالوا : الساُم  (6030ه ,ح1400وروى البخاري)
: ) م هاًل اي عائشُة, ع نكُم هللاُ, وغِضب هللُا عليكم. قالولعليكم, فقالت  عائشُة : عليكم, 

(. قالت  عليِك ابلر ِفِق,  : أو مل تسمع  ما قالوا ؟ قال : ) أو مل تسمعي ما وإايِك والعنف  والُفحش 
 قُ ل ُت ؟ ر د د ُت عليهم, فُيست جاُب يل فيِهم, وال ُيست جاُب ِلم يف  (".

ماديني أو معنويني, وينادي املربون ابستخدام أساليب التشجيع  والرتغيب والرتهيب قد يكوانن
 ملعىن, فيصبح للمديح والشكر أثرإىل أن يدرك الطفل ا ,املادي مع األطفال يف بداية األمر

يفوق اِلدااي واجلوائز, واجلمع بني األسلوبني أجدى, لكن ينبغي على املربني الوفاء بوعودهم 
اء ثقتهم بوالديهم ومعلميهم, مما يؤثر سلبًا على الرتبية.)اخلطيب لألطفال, حّت ال يفقد األبن

 (.85ه  ,ص 1425وآخرون,
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ستخدم مجيع امه ومربيه صلى هللا عليه وسلم, فسار اخلليفة علي رضي هللا عنه مسار معل     
لنبوية, األساليب الرتبوية اليت تعلمها من املدرسة احملمدية, املعتمدة على القرآن الكرمي والسنة ا

واستخدم الرتغيب والرتهيب يف كثري من املواقف واجملاالت الرتبوية, من ذلك ما رواه عبدالرمحن 
فقال له علي: أعائدًا جئت أم  ,بن أيب ليلى, قال: جاء أبو موسى إىل احلسن بن علي يعوده

ل هللا شامتاً؟ قال: ال بل عائداً. قال: فقال له علي: إن كنت جئت عائدًا فإين مسعت رسو 
إذا عاد الرجل أخاه املسلم, مشى يف خرافة اجلنة حّت جيلس, فإذا "صلى هللا عليه وسلم يقول: 

كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حّت ميسي, وإن كان مساًء  جلس غمرته الرمحة, فإن
 (.612ه ,ح1419.)ابن حنبل,"صلى عليه سبعون ألف ملك حّت يصبح

حبديث الرسول صلى هللا عليه وسلم, وما يف تلك الزايرة من فضل ب بزايرة املريض رغ  فقد 
عظيم, فاستخدم الصور إليصال ذلك الفضل ولزايدة الفهم, فالرتبية ابلرتغيب والرتهيب تقوم 

 على إاثرة العواطف واالنفعاالت, مما يسهل التأثري ابملرتيب وتعديل سلوكه لألفضل.

أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع, وإن خرة قال: "احلض على العمل لآلويف الرتغيب و      
السباق, والسبقة اجلنة, والغاية النار, أال  اآلخرة قد أقبلت وأشرفت ابطالع, وإن املضمار اليوم وغداً 

وإنكم يف أايم أمل من ورائه أجل, فمن أخلص يف أايم أمله قبل حضور أجله نفعه علمه ومل يضر ه أمله, 
يف أايم أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضر ه أمله, أال فاعملوا يف الرغبة كما تعملون يف ومن قص ر 

وال كالنار انم هارهبا, أال وإنه من مل ينفعه احلق  ضر ه الباطل, ومن  ,الرهبة, أال وإين مل أر كاجلنة انم طالبها
ودللتم على الزاد, وإن  أخوف ما أخاف  مل يستقم به اِلدى جير به الضالل, أال وإنكم قد أمرمت ابلظ عن

 (.64ص,1جه  ,1417.)ابن محدون,"عليكم اتباع اِلوى وطول األمل

ب من التعلق هبا, ألَّنا زائلة, وشبهها مبضمار السباق, فال بد  حقيقتها, وره  ابلدنيا وبني   د  زه  
ستخدم جمموعة وا, ة بعمل األعمال اليت ترضي هللامن العمل واالستزادة من العمل, وأن النجا

 من األساليب البالغية اليت تشد السامع, وتؤثر يف املتلقي.

ب الناس من طول اتباع اِلوى ويف موضع آخر خطب رضي هللا عنه على منرب الكوفة, وره  
وطول األمل, ورغب ابلعمل لآلخرة, قائالً: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول 

ل األمل فينسي اآلخرة, وأما اتباع اِلوى فيصد عن احلق, أال إن األمل واتباع اِلوى, فأما طو 
الدنيا قد ولت مدبرة واآلخرة مقبلة, ولكل واحد منهما بنون, فكونوا من أبناء اآلخرة, وال 
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 ,تكونوا من أبناء الدنيا, فإن اليوم عمل وال حساب, وغدًا حساب وال عمل.)األصفهاين
 (.76ص,1جه ,1416

مل ينه فقط عن طول األمل, و أسلوب النداء لشد االنتباه إليه وملا سيقول,  علي   ستخدمفهنا ا
ب و أشار إىل ما يرتتب عليهما من ضرر على الدين, وضرر يف اآلخرة, مث واتباع اِلوى, بل ره  

ة ِلا, وهكذا على املريب صور الدنيا واآلخرة بصورة األم, ورغب ابلعمل لآلخرة, فالدنيا مزرع
وهتذيب سلوك من يرعاه,  ,خلري والدعوة إليهعلى االلحظات يف احلث  مجيع غتنمأن ي

ويستعني ابلصور والتشبيه إليصال املعلومات, والتأثري  ,ويستخدم أسلوب الرتغيب والرتهيب
 ابملتلقي.

ب ابلصدقة وابلتوبة والدعاء واالستغفار والشكر, قال: "استنزلوا الرزق ابلصدقة, ومن أيقن ورغ  
: من أعطي الدعاء مل مل حيرم أربعاً  ابلعطية", وقال يف موضع آخر: من أعطي أربعاً  ابخللف جاد

رم املغفرة, ومن رم القبول, ومن أعطي االستغفار مل حيُ رم اإلجابة, ومن أعطي التوبة مل حيُ حيُ 
  جهمه ين ىن ٱُّٱ رم الزايدة. وتصديق ذلك يف كتاب هللا تعاىل:أعطي الشكر مل حيُ 

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّٱٱمث قال يف االستغفار:, (60غافر: ) َّ ٰذ
 َّ ٱُّٱ:قال تعاىلٱ, وقال يف الشكر:(110النساء:  )َّ ري ٰى  ين ىن نن من

 نب مب زب رب ٱُّٱٱوقال يف التوبة:, ( 7إبراهيم: ) َّ ِّّٰ ُّ

 نثىث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 (.74ص,1جه ,1417)ابن محدون, .(17النساء: ) َّ يق ىق يف ىف  يث
 

ستدل على ذلك آبية من القرآن الكرمي فيها ااملسلم, و  يفب ابلعبادات بني آاثرها عندما رغ  و 
تضح أمهية متكن املريب من تذلك  ترغيب من هللا سبحانه, وذلك أبلغ يف اإلقناع وال تأثري, ومن

 اآلايت واالستشهاد, وأمهية ربط اإلنسان املسلم ابلقرآن دائماً.

 (.51ه , ص1435كلمته, وجبت حمبته")املقبل,ب ابللني قائاًل:" من النت  ورغ  

 



153 
 

, ملا له من أثر  اً أو معلم اً أو أم أابً كان سواء   ,وإن أوىل من جيب عليه أن يكون لينًا هو املريب
ن أحق الناس ابللني مها إثري يف السلوك وتغيريه لألفضل, و والتأ ,كبري يف كسب القلوب

 ...وغريهم.ن, واألسرة, واملعلماالوالد

فقال:"الكالم يف واثقك ما مل تتكل م به, فإذا  ,ر من عواقب إطالق اللسان ابلكالمحذ  و ب وره  
تكلمت به صرت يف واثقه, فاخزن لسانك كما ُتزن ذهبك وورقك, فرب  كلمة سلبت نعمة 

 (.364ص ,1جه ,1417وجلبت نقمة".)ابن محدون, 

فقد  ,ب من عواقبهال, مث ره  وساوى أمهيته أبمهية الذهب وامل ,ويف ذلك ترغيب حبفظ اللسان
وسبباً للكوارث والعقوبة, فال بد أن يتخري اللفظ الذي سيتكلم  ,تكون الكلمة سبباً لزوال النعم

رضي هللا ويبتعد عن الفحش ومبا ي ,فكالمه عنوان خلقه وعقله وأدبه, وال يتكلم إال ابخلري ,به
واليت تؤدي إىل وصول املعىن  ,السهلة, ويتخري الوقت املناسب, وأن يتخري األلفاظ والقبح

بدون تشتت, وأن يكثر من ذكر هللا, فحفظ اللسان أساس كل خري, وسبب لنجاة املسلم, 
ر الرسول صلى هللا عليه وسلم من استعمال ب وحذ  وسبب من أسباب دخول اجلنة, وره  

و ه ل ُيِكب   ,اي معاذُ ث ِكلتك  أم ك  : "اللسان ابلسوء والشر فقال  صلى هللا عليه وسلم ملعاذ
 (.3224ه ,ح1407".)األلباين,؟إال  حصائُد ألسنِتِهم ,على وجوِهِهم يف الن ارِ  الن اس

املوت ليس منه فوت, وإن أقمتم إن ويف الرتهيب من أهوال وعذاب القرب قال: عباد هللا, وهللا 
ثيث: القرب, فاحذروا له أخذكم, وإن فررمت منه أدرككم, فالنجاة النجاة, وراءكم طالب ح

, أو روضه من رايض اجلن ة, أال ضغطته وظلمته ووحشته, أال وإن القرب حفرة من حفر النار
 نه يتكلم يف كل يوم ثالث مرات, فيقول: أان بيت الظلمة, أان بيت الدود, أان بيت إو 

حرها شديد, وقعرها بعيد, حلُيها  إن وراء ذلك ما هو أشد منه, انر الوحشة, أال
 (.90-89ص ص ,5جه , 1420.)الكاندهلوي,..ديدح

ألن العمل عبادة واإلنسان مستخلف لعمارة األرض, ولنا يف رسول  ؛ب ابلعمل والسعيورغ  
ال جتاهدوا الطلب جماهدة الغالب, وال تتكلوا على القدر " قال علي رضي هللا عنه: هللا أسوة,

واإلمجال يف الطلب من العف ة, وليست العف ة ات كال املستسلم, فإن  ابتغاء الرزق من السن ة, 
 (.138ص ,3جه ,1417".)ابن محدون, , وال احلرص جبالب فضالً بدافعة رزقاً 
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وحمبة وانشراح, فينعكس ذلك على  ,ألن يؤدي الفرد عمله بطواعية وإقبال والرتغيب سبب
 نتائج عمله, فتكون على قدر كبري من اجلودة واإلتقان.

ب من عذاب هللا قائاًل:أوصيكم عباد هللا بتقوى هللا, فإن تقوى هللا خري ما ب ابلتقوى وره  ورغ  
... مث قال: وأفضلها يف عواقب األمور عنده,تواصى به عباده, وأقرب األعمال لرضوانه, 

 (.251ه ,ص1429فاحذروا هللا ما حذ ركم من نفسه, فإنه حذ ر أبساً شديداً.)خالد,

 هم رادع لإلنسان املسلم من كل احنراف أو سوء.أألن اخلوف من هللا هو أعظم و 

من الناس يف اخلري,  ما أزهد كثرياً  ,ب رضي هللا عنه مبكارم األخالق قائالً: اي سبحان هللاورغ  
, فلو كنا ال نرجو جن ة وال خنشى عجبت لرجل جييئه أخوه يف حاجة فال يرى نفسه للخري أهالً 

لكان ينبغي أن نطلب مكارم األخالق, فإَّنا تدل  على سبل , وال عقاابً  , وال ننتظر ثواابً انراً 
ويف موضع آخر قال: "إن هللا تعاىل جعل مكارم األخالق وصلة بينه وبني عباده,  النجاة...,

 (.173ص ,2ج ه ,1417فحسب أحدكم أن يتمسك خبلق متصل ابلل ".)ابن محدون, 

ر: "إن  الوفاء توأم الصدق, وال أعلم جن ة ومرهباً من الكذب والغد ,ابلصدق والوفاء وقال مرغباً 
, أوقى منه, وما يغدر من علم كيف املرجع, ولقد أصبحنا يف زمان اُتذ أكثر أهله الغدر كيساً 

 (.10ص,3جه ,1417ونسبهم أهل اجلهل منه إىل حسن احليلة.")ابن محدون, 

ك".)ابن وقال: "عالمة اإلميان أن تؤثر الصدق حيث يضر ك, على الكذب حيث ينفع
 (.49ص,3جه ,1417محدون, 

فمكارم  ,وتطمع ابملثوبة ,أدرك رضي هللا عنه أن النفس متيل إىل الثمرات الطيبة لألعمال
دليل على  -وخاصة عندما يضر اإلنسان - لقرب العبد من هللا, والصدق األخالق سبب

يبدأ ابجلانب األخروي مث إميان العبد, والوفاء وقاية لإلنسان يف الدارين, وهكذا على املريب أن 
الدنيوي, ويربط املرتيب دائمًا ابلل سبحانه, وأن يدرك أن النفس تطمع ابلثواب والنتائج 

تكره النتائج السيئة وهتاب العقاب, ويستطيع املريب أن يبني للولد أو املتعلم مضار و اإلجيابية, 
ا على االقتصاد, وأَّنا سبب مساوئ األخالق, مثل مضار اخليانة على الفرد واجملتمع, وضرره

 فيكون هذا األسلوب طريقاً لبعث الفضائل ووأد الرذائل يف الفرد املسلم. ,للعداوة والبغضاء
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وملا ُضرب علي رضي هللا عنه من قبل ابن ملجم, دخل عليه ابنه احلسن رضي هللا عنه ابكياً, 
بني له املفاسد من و  فأوصاه والده بوصااي كان من ضمنها ترهيب من أصناف من الناس,

إايك ومصادقة األمحق, فإنه يريد أن ينفعك فيضرك, وإايك  :مصاحبة كل صنف, حيث قال
ومصادقة الكذاب, فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب, وإايك ومصادقة البخيل, فإنه 

 لوي,يبعد عنك أحوج ما تكون إليه, وإايك ومصادقة الفاجر, فإنه يبيعك ابلتافه.)الكانده
 (.139ص ,5جه ,1420

فرياعي العمر وشخصية  ,وال بد من االعتدال والتوازن يف استخدامهما, ومراعاة الفروق الفردية
 الولد, وأن يتناسب مع املوقف.

وأسلوب الرتغيب والرتهيب وإن كاان الزمني يف االستخدام لتفاوت طبائع الناس واختالفهم يف 
ية, فإَّنما ال يتساواين يف قيمة األثر الذي حيدثه كل منهما االمتثال لألصول والقواعد اإلسالم

, وألنه يعتمد على استثارة  ؛النشء, فالرتغيب أجدى من الرتهيبيف تربية  ألنه إجيايب وأثره ابق 
 (.85ه  ,ص 1425الرغبة الداخلية لإلنسان.)اخلطيب وآخرون,

صلى هللا عليه وسلم,  ل مه حممدوهكذا كانت حياته رضي هللا عنه, سار على منهج مع
 ستخدم األساليب الرتبوية اليت استخدمها مربيه وقدوته صلى هللا عليه وسلم.او 
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 متهيد:
يؤكد الفكر اإلنساين بعامة, والفكر اإلسالمي خباصة, على أن األسرة هي اخللية      

االجتماعية األساسية اليت يبدأ منها تكوين ومنو اجملتمع, فهي تؤمن استمرارية احلياة إبجناب 
األطفال, وتنشئتهم وتربيتهم, فتؤمن بذلك تتابع األجيال, كما تؤمن تواصلها عن طريق 

والتمسك ابألعراف والعادات والتقاليد,  ,واجتاهات السلوك ,لعقيدة واللغة واألخالقتزويدها اب
 (.297ه  ,ص1429وأتثريها يف اجتاهاهتم النفسية واالجتماعية والفكرية.)األمسر,

بد  اجملتمع كاماًل, ال يفيف تربية الفرد, والذي يؤثر ابلتايل  ًا ألمهية األسرة, ودورها الرئيسونظر 
 ,أو معامالت ,يز على تشريب األبناء حب اإلسالم, وااللتزام مبا جاء به من عباداتمن الرتك

أو أساليب, وألن سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه تزخر  ,أو مبادئ ,أو قيم ,أو أخالق
بد من الرتكيز على تطبيقها وتفعيلها يف األسرة املسلمة,   ابلعديد من املضامني الرتبوية اليت ال

 للسؤال الرابع: ذا الفصل جواابً كان ه

 ما التطبيقات الرتبوية ِلذه املبادئ والقيم واألساليب يف األسرة؟

أمهية األسرة يف التنشئة, فوسرتكز الدراسة يف بداية هذا الفصل على التعريف ابألسرة, 
 يلي ذلك ,ظائف الرتبوية لألسرة املسلمة, مث دور األسرة يف تطبيق مبادئ الرتبية اإلسالميةالو ف

 .مث دور األسرة يف تطبيق أساليب الرتبية اإلسالمية ,دور األسرة يف تطبيق قيم الرتبية اإلسالمية

 

 التعريف ابألسرة: 6-1
 (.7م,ص1986ألنه يتقوى هبم".)الرازي , ؛األسرة يف اللغة: "أسرة الرجل رهطه     

أمر مشرتك")جممع اللغة العربية, "وهي الدرع احلصينه, وأهل الرجل وعشريته, واجلماعة يربطها 
 (.17ه ,ص1432

اصطالحاً: " هي الوحدة األوىل للمجتمع, وأوىل مؤسساته اليت تكون العالقات فيها يف 
ويكتسب فيها الكثري من معارفه ومهاراته  ,الغالب مباشرة, ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً 
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رابطة اجتماعية تتكون  يضاً أياة, وجيد فيها أمنه وسكنه, وهي وميوله وعواطفه واجتاهاته يف احل
من زوجة وزوج وأطفاِلما, وتشمل اجلدود واحلفدة, وبعض األقارب على أن يكونوا مشرتكني 

 (.18-17م, ص ص1989يف معيشة واحدة".)عقلة, 

طرفيها, وما  "وهي اجلماعة اليت ارتبط ركناها ابلزواج الشرعي, والتزمت ابحلقوق والواجبات بني
 (.38ه ,ص1427نتج عنهما من ذرية, وما اتصل هبما من أقارب".)صقر,

 

 

 أمهية األسرة املسلمة يف التنشئة:6-2
تبدو أمهية األسرة كبرية من كوَّنا متثل خلية اجملتمع األوىل, وبيئة الطفل الطبيعية اليت      

ة, وهي متثل الوعاء الثقايف الذي وخالل مراحل حياته املتعاقب ,تتعهده ابلرعاية منذ ميالده
لذلك يرى علماء الرتبية أن األسرة أصلح بيئة ميكن أن  ؛سبه القيم واالجتاهات والسلوكياتيك

يرتىب يف حميطها الطفل, وأن السنوات األوىل اليت يقضيها الطفل يف أحضان أسرته, ِلا ابلغ 
 (.128صه ,1432األمهية يف تشكيل شخصيته وحتديد هويته. )العقيل,

حث االسالم على تكوين األسرة, ودعا الناس أن يعيشوا يف ظالِلا, ألن األسرة نعمة من      
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱقال تعاىل: نعم هللا هبا تستقر احلياة,

 نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك
فاألسرة انبعة من الفطرة, وال سعادة يف حياة تتجاهل الفطرة أو تبدل من  (21الروم:  )َّ ىن

حقائقها, ويؤكد اإلسالم ضرورة األسرة للفرد واجملتمع, ليحيا الفرد يف أمان من القلق والشقاء, 
تكوين األسرة يف الكتاب والسنة داالً بويتمتع اجملتمع ابلصالح واالستقرار. وقد جاء األمر 

)اخلطيب  واهتمامه مبستقبل األمة ككل. ,سالم ابألسرة والطفولةعلى عناية اإل
 (.61,ص  ,ه 1425وآخرون,
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 حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:قال تعاىل
 (.32النور:  )َّ  يه ىه مه جه ىنين من خن

فإين ِ  ,وتزو جوا ,فمن مل يعم ل بسن يت فليس  مينِ   ,وسلم:" النِ كاُح من سن يتوقال صلى هللا عليه 
فإن  الص وم  ل ُه  ,ومن مل جِيد فعل يِه ابلصِ يامِ  ,ومن كان  ذا ط ول  فلينك ح ,ُمكاثر  ِبُكُم األمم  
 (.1508ه ,ح 1407وجاء ")األلباين, 

فبالزواج يستمر  ,قق كثريًا من املصاحل االجتماعيةوأتكيد اإلسالم للزواج  وتكوين األسرة حي
سلم اجملتمع من االحنالل اخللقي وما يتبعه من أمراض, وابلزواج نساين, وبه يبقاء النسل اإل

تنمو روح املودة والرمحة واأللفة بني الزوجني, ويفتخر األبناء ابنتساهبم إىل اآلابء, وتتحقق  
 ,ه 1425األطفال.) اخلطيب وآخرون, كرامتهم اإلنسانية, ويتحمل الزوجان معاً مسؤولية تربية

 (.61ص 

ية للزواج لكل من الرجل واملرأة, يفضل أن يراعيها من يبحث عن شريكة تفضيل وهناك أسس
( من 297ه  ,ص1429أو من تبحث عن شريك حياهتا, كما ذكر ذلك األمسر ) ,حياته
 أمهها:

وهو وقاية من أي احنراف  ,هو أساس جامع للعقيدة والعبادة واملعاملة واخللقو أساس الدين: -
, والضمانة احلقيقية من استشراء اخلالفات مبا يؤدي إىل هدم أو تطاول أو عصيان أو استعالء

األسرة, وهو سبب لألمن النفسي, قال صلى هللا عليه وسلم :" تُنك ُح املرأُة ألرب ع  : ملاِِلا 
".)البخاري , يِن ت رِب ت  ي داك  اِِلا ولدينها, فاظف ر  بذاِت الدِ  (. 5090ه , ح 1400وحل س ِبها ومج 

إن ال تفعُلوه تكن  ,طبة أولياء أمرها: " إذا أاتكم من ت رض ون ِدين ه وُخُلق ه فأنِكحوهوللمرأة مبخا
فتنة  يف األرِض وفساد  كبري  . قالوا : اي رسول  هللِا وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءُكم م ن ت رض ون 

 (.1868ه ,ح1399دين ه وُخُلق ه فأنِكحوُه".)األلباين, 

األقارب يضعف النسل, واالغرتاب يف الزواج يوسع دائرة التآلف أساس االغرتاب: فزواج -
 االجتماعي, ومينت أواصر العالقات ابملصاهرة.

 .ةني إلقامة حياة زوجية مستقرة كفؤ أساس الكفاءة: وهو أن يكون هناك توافق بني الزوج-
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ص أساس اإلجناب: ألن اإلجناب أهم هدف يف  الزواج, لذلك من األمهية إجراء الفحو -
 الطبية قبل الزواج, حرصاً على سالمة األسرة وأمنها واستقرارها, وَّنوضها بواجباهتا.

أساس البكورة: فهي جتعل الذكرايت واالهتمامات واملواقف حمصورة بني الزوجني فقط, مما -
 يسهم يف الطمأنينة واالستقرار.

وجعل استيفاء احلق وفرض االسالم للزوج حقوقًا على زوجته, كما جعل ِلا حقوقًا عليه, 
 ٰىري ين ىن  مننن زن رن مم ام ٱُّٱ:قال تعاىل مشروطًا أبداء الواجب

 .(228البقرة: ) َّ ىي ني مي زي
وأن حيسن معاملتها, وللرجل على زوجته الطاعة  ,وللمرأة على زوجها أن يعاشرها ابملعروف

 (.162ه  ,ص  1425والتقدير والتكرمي, وابلتايل تستقيم احلياة األسرية.) اخلطيب وآخرون,

من تكونه يف رحم أمه, فعلى الوالدين أن يفرحا  اً وللطفل املسلم الكثري من احلقوق بدء
يعود على طفلها وعليها ابلصحة ويستبشرا ابحلمل, وأن حتتفظ األم بنظام غذائي جيد 

كل ما يضر نفسها, وأقر وعن   ,جهادتبتعد عن الضغوط النفسية وعن اإل والعافية, وأن
قال اإلسالم للطفل حقه يف احلياة, فال حتاول األم إسقاط طفلها إال للضرورة القصوى, 

األنعام: ) َّ حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص ُّٱتعاىل:
 1433,عليشانهد .)له حبقه يف املرياث إذا مات مورثه ,وعلى أهل اجلنني أن حيتفظوا(151

 (.49-48ه ,ص ص 

من  منها حقه يف اسم حسن, ألن حسن التسمية من احلب, و ,للطفل حقوق بعد ميالده و
قبال من معاشريه يف مستقبل عمره, وللطفل أن يالزم الطفل الفأل احلسن, واإلاحلرص على 

قال  ,اإلسالم أفضلية حليب األم يف غذاء الرضيع حق يف التغذية الصحية السليمة, وأكد
 البقرة:) َّ متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ٱُّٱٱ:انهسبح

 فرصة للتفاعل اجتماعي يشمل األم والرضيع, وأولوالرضاعة موقف نفسي ( 233
وللطفل حق يف  وجتعله فيما بعد أقدر على العطاء, ,وتزيد من ثقة الطفل ابلعامل ,االجتماعي

 ويف معاملته ابلرفق واحلب, من أجل منو الطفل االنفعايل واالجتماعي والنفسي.األمن, 
(.162ه  ,ص  1425اخلطيب وآخرون,)  
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"جاء أعرايب  إىل النيبِ  صل ى هللُا عليه وسل م فقال : تُ ق بِ لون  الصِ بيان  ؟ فما نُ ق بِ ُلهم, فقال النيب  
ه , 1400لك أن نز ع  هللُا من قلِبك الرمحة  (")البخاري,أمِلُك صل ى هللُا عليه وسل م : ) أو  

 (.5998ح

وأمر اإلسالم ابلعدل بني األبناء, والعدل يكون يف كل شيء يف الرتبية والتوجيه واحلنان واملال 
( "تصد ق علي  أيب ببعِض 1623ه , ح1374وغريها, كما جاء يف احلديث الذي رواه مسلم)

بنُت رواحة  : ال أرضى حّت ُتشهد  رسول  هللِا صل ى هللُا عليه وسل م  .  مالِه . فقالت أمي ع مرةُ 
. فقال له رسوُل هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م  ليشهد ه على صدقيت فانطلق أيب إىل النيبِ  صل ى هللاُ 

أوالدِكم ( .  : ال . قال ) ات قوا هللا  واعِدلوا يفم  ) أفعل ت  بولِدك هذا كلِ هم؟( قالعليه وسل  
 فرجع أيب . فرد  تلك الصدقة ".

 فأبواه ,الفطرةِ  على يُول دُ  مولود   كل  :" فقال األسرة دور وخطورة أمهية وسلم عليه هللا صلى وبني
ع اء   فيها ترى هل ,الب ِهيم ة   تُ ن ِتجُ  الب ِهيم ةِ  كمثلِ  ,مُي جِ سانِه أو ,يُ ن صِ رانِه أو يُ ه وِ دانِه, . "ج د 

 (.1385ح,ه1400,البخاري)

 األمومة روابط هي قوية بروابط هبا الطفل ارتباط إىل االجتماعية التنشئة يف األسرة أمهية وتعود
 :وأضاف ,(164-163 ص ص,ه 1425) وزمالؤه اخلطيب ذلك على أكد كما, واألبوة
 واكتساب, خلقه وتكوين, انفعاالته لتهذيب وسيلة خري والديه مع الطفل نشأة كانت ولذلك
, وتقبلهما األبوين حبب الطفل إحساس على يتوقف التنشئة هذه وجناح, االجتماعية عاداته

 األبناء شخصية تشكيل يف خاصة أمهية ولألسرة, بينهما بوجوده حاجاته وإشباع أمنه وارتباط
 .االجتماعية واملعايري القيم وإكساهبم ,الفضائل على وتربيتهم, اإلميانية

 تكوين األسرة املسلمة:أهداف 6-3
 (:114-111ه , ص ص1428ر إليها النحالوي)اوهي كما أش     

إقامة حدود هللا, فيحقق الزوجان شرع هللا ومرضاته يف مجيع شؤوَّنما وعالقتهما الزوجية, -
على حتقيق عبادة هللا, أي حتقيق اِلدف األعلى يف  سلم الذي يُبىناملبيت الوذلك يعين إقامة 

 إلسالمية.الرتبية ا
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 حتقيق أمر الرسول إبجناب الذرية املؤمنة الصاحلة, ليباهي هبا األمم يوم القيامة. -

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ:حتقيق السكون النفسي والطمأنينة, قال سبحانه -
 (.189األعراف: ) َّ زب رب يئ ىئ

الطفل,  صون فطرة الطفل عن االحنراف والزلل, فاألسرة يف اإلسالم هي املسؤولة عن فطرة -
 ره األول األبوان, أو من يقوم مقامهما من املربني.دوكل احنراف يناِلا مص

إرواء احلاجه للمحبة عند األطفال, فالرمحة ابألوالد من أهم الغرائز اليت ُفطر عليها اإلنسان  -
واحليوان, وجعلها سبحانه أساسًا من أسس احلياة النفسية واالجتماعية والطبيعية لكثري من 

 املخلوقات.

 الوظائف الرتبوية لألسرة املسلمة: 6-4
 (:194-192ه ,  ص ص1432أهم وظائف األسرة املسلمة الرتبوية كما ذكرها ايجلن)

ن عليها قدوة حسنة, وعلى علم و سة تربوية إسالمية, فيكون القائموجوب اُتاذ األسرة مؤس-
 نفسهم وذويهم من االحنرافات.لرتبية اإلسالمية, ملتزمني بتطبيق أحكام اإلسالم, ومحاية أاب

وخصوصاً  ,واالعتزاز هبا, والتنشئة على اإلسالم ,تكوين اِلوية اإلسالمية, بتكوين عقيدة قوية-
أداء الواجبات وترك احملرمات بداية, وتكوين األخالق واآلداب, وتكوين القناعة أبن اإلسالم 

 لعمل به.وأن جناح الفرد ابلدارين مرتبط اب ,حيقق احلاجات الفطرية

 لشخصية اإلسالمية لدى األبناء يف مجيع املراحل يف الرتبية اإلسالمية.اجوانب تنمية  -

االهتمام الالزم ابلرتبية األسرية واألخالقية واالجتماعية ابستمرار, وذلك ابلرتبية على اآلداب  -
واألخوة اإلسالمية,  ,والعدالة ,واملساواة ,والقيم اإلسالمية, والرتبية على املسؤولية, والتعاون

 والرتبية على البعد عن العداء واحلسد, ومراعاة مشاعر وممتلكات الغري.

 حتسني مقاصد األوالد وتكوين أهداف عليا إسالمية ِلم. -

 مثل احلاجة لألمن واحلب. ,حتقيق احلاجات النفسية والعاطفية يف ضوء القيم اإلسالمية -
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واحلركية املطلوبة, أي البد أن تنعكس  ,والعاطفية ,والوجدانية ,حتقيق السلوكيات العقلية -
 املعلومات على السلوكيات, والسلوكيات احلركية كآداب املشي وآداب التحية.

 استخدام أساليب الرتبية اإلسالمية ووسائلها. -

 الرتبية على حل املشكالت الفردية واالجتماعية يف ضوء القيم اإلسالمية واحلكمة. -

إلسهام يف حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية ابلتعاون مع املؤسسات التعليمية والرتبوية ا -
 األخرى.

 

 اإلسالمية:  الرتبية مبادئ تطبيق يف األسرة دور 6-5
م برزت جمموعة من املبادئ الرتبوية يف سرية علي رضي هللا عنه, وعلى الوالدين أو من يقو 

 وتنميتها وترسيخها. مقامهما أن يهتم هبذه املبادئ ,
ويف هذا املبحث تقرتح الدراسة جمموعة من التطبيقات الرتبوية ملبادئ الرتبية اإلسالمية 

 املستنبطة من سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف حميط األسرة, وهي:

 

 التعلم: تطبيق مبدأ وجوب

مي أوىل العلماء مكانة املسلمني أحق وأوىل بتعليم أبنائهم, وذلك أن الدين اإلسالإن  -
يف وتبني فضله  ,وترغب فيه ,, فكانت هناك الكثري من النصوص اليت حتث على العلماً وشرف

الدنيا واآلخرة, وأنه جهاد وعبادة لل, يرتقي ابملسلم عند هللا مث عند الناس, لذلك البد من زرع 
م وتصوراهتم دافعًا قوايً اهتوتكوين دافع داخلي, فتكون اجتاهاهتم وقناع ,ذلك يف نفوس األبناء

ألن الدافع الداخلي أعمق أتثرياً, وأكثر استمراراً, مما جيعل املرتيب يقبل على العلم بذهنه  للعلم؛
 وليس فقط ببدنه, بل وحياسب نفسه يف حال التقصري. ,ونفسه وعقله وفكره
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يع النواحي الصحية الفرد واجملتمع يف مج يفومما يدعم الدافع الداخلي أن يبني آاثر العلم -
خري للمجتمع  , وأنهأثره يف عمران األرض وتقدم احلضارة, و واالجتماعية واالقتصادية

 واإلنسانية, وآاثر اجلهل وما يرتتب عليه من عواقب.

أن يزرع يف الطفل أنه يتعلم من أجل أن ينال رضوان هللا, ولفضل وأجر العلم, وخلدمة -
 ملال, مما ينعكس على مهته.جمتمعه, وليس من أجل الوظيفة وا

 ألن الطفل يتعلم منهما ما ما يف مجيع سلوكياهتما وأخالقهما؛ن قدوة ألبنائهأن يكون الوالدا-
 ال يتعلمه من أي شخص.

اختيار الوسيلة املناسبة للتعلم حبيث تناسب السن, والتنويع يف ذلك, فاألطفال دون سن -
 ملدرسة.اب الذي يلتحقاملدرسة تناسبهم وسائل ال تناسب الطفل 

تشجيع ومساعدة األبناء على التعلم , من خالل توجيههم إىل كتب معينة, أو مواقع معينة -
 يف الشبكة العنكبوتية.

 .قدراهتم مع مبايتناسب التخصص اختيار األبناءيف ورغبات ميول تلبية-

ان وجمتمعه يف ضوء تشجيع وتعزيز األبناء عند اختيار أي علم انفع يعود ابخلري على اإلنس-
 توجيهات اإلسالم.

جلميع, للتشجيع لتكون يف متناول ا ؛أو يف غرفة املعيشة ,وضع مكتبة قريبة من أفراد العائلة-
أو يطبق ما  ,حتفيز مادي أو معنوي حني ينهي االبن أي كتابعلى القراءة, مع اتباع أسلوب 

 جاء فيه.

إمنا يطلب منهم البحث عن املعلومة والوصول  ,ال يقدم الوالدان املعلومات لألبناء جاهزة-
 إليها بنفسه, وهتيئة الظروف املعينة على ذلك.

ن ألبنائهما ألعااًب هادفة, وأنشطة تعليمية, ومواقف حتتم عليهم التفكري  أن يوفر الوالدا-
كل   بناء, وخصائصتبار الفروق الفردية وإمكاانت األوالتفاعل والتعلم من خالِلا, واألخذ ابالع

 مرحلة.
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القيام ابلرحالت والزايرات امليدانية, كزايرة املتاحف واحلدائق ومراكز العلوم, مما جيعل الطفل -
 يقف على املعلومة بنفسه على أرض الواقع, فيكون التعلم أبقى وأكرب أثراً.

قابة تزداد احلاجة إىل تكوين الرقابة الذاتية اليت تضبط سلوكياهتم يف العصر الراهن, مث الر -
 .الثانية اخلارجية يف املنزلة

 

 :التعليم فرضية تطبيق مبدأ

, مقامهما يقوم من أو الوالدين أو األسرة من خارجي دافع من له بد ال الداخلي الدافع إن -
 :فقهية قاعدة هناك أن ذلك, , عليها واجب ذلك ألن ؛أبنائها تعليم يف اجلهد كل تبذل وأن
 سبيل على الصالة مثل والعبادات التوحيد األبناء فتعليم ,واجب فهو به إال الواجب يتم ماال

 هللا أمام مسؤول واملريب, للصالة لضرورته واجبة القرآن ومعرفة, القرآن من بنص واجبة املثال
 .أبنائه تعليم عن

ففيهما  ,تعليم األبناء السرية النبوية وما فيها من دروس وعرب وقيم وأخالق, وسري الصحابة-
 دوة لألبناء. أعظم ق

غة القرآن, مث يدخل بعد لطفله اللغة العربية اليت هي وعناية بتعليم  اً يويل األب واألم اهتمام-
 أخرى.ذلك لغة 

آداب االستئذان, وآداب و آداب النوم, و يعلم الطفل اآلداب املختلفة مثل آداب الطعام, -
األحداث,  غتناموذلك ابفتعال املواقف, أو ا ,التعامل مع الناس سواء صغارًا أو كباراً, وغريها

 ألَّنا أفضل وأعمق من التلقي. ؛أو عن طريق القصة, أو املناقشة

 القرآن تعليم حلقات يف الطفل يلحق بل, املدرسة يف يؤخذ ما على العلم يقتصر ال أن-
 .املوثوقة املختلفة الدورات أو, الكرمي

وقت الفراغ الذي جتتمع فيه  اغتنام أحد األبوين, واقتطاع وقت للقراءة يف أي جمال مع  -
أو يف طرق السفر, سواء يف طرح أبوي ملواعظ أو قصص أو عرض  ,كاخلروج إىل نزهة  ,العائلة
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, أو مساع مادة علمية, وأن لطفل املهارات احلياتية املختلفةمواقف ومشكالت يتعلم منها ا
 يراعي الوالدين دائماً الزمان واملكان.

جيع على األسئلة واحلوار, مما يزيد يف رصيد املتعلم ويكسبه معرفة آبداب احلوار التش-
 والسؤال, وأن يعرف الطفل حقوق معلمه وواجباته جتاهه.

ملا ِلا من أثر يف إقبال املتعلم وحرصه على  والتقدير واالحرتام والود والرفق؛التيسري والتسهيل -
 التعلم.

 التصويب والتصحيح والتوجيه الدائم لألبناء.عاره ابالهتمام, و ل ما يقوله وإشاإلصغاء إىل ك-

ربط الطفل ابلل وبسنة رسوله دائمًا من خالل متكن املريب من القرآن والسنة واالستشهاد -
 هبما.

فال تطغى العناية على اجلانب العقلي دون  ,أن حيرص األب أو األم على مجيع النواحي-
 ل يوازن بني اجلوانب املختلفة.الروحي واخللقي واالنفعايل, ب

ن فيها الطفل أو االبن هو املعلم, سواء إلخوته ل  الوالداال مانع من افتعال موقف حبيث جيع-
أو أقاربه أو زمالئه, واليت من شأَّنا أن تزيد من ثقة االبن بنفسه, بل وتشعره ابملسؤولية أمام 

 أي معلومة يكتسبها فريغب يف نشرها.

 الرايضة املختلفة, ومراعاة السن والنوع.تعليم األبناء -

 ويبتعدوا عن كل ما يؤذيها. ,تثقيف األبناء صحياً وغذائياً, ليحافظوا على صحتهم-

فيكون يف متناول اجلميع, ويف مكان مريح لتستفيد  ,وضع حاسوب مكتيب يف غرفة املعيشة-
 .أو غريها  ,أويف الدراسة ,يف البحث العائلة منه
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 :املستمرة الرتبية تطبيق مبدأ

قبل أن يبدأ املريب بطفله, عليه أن يبدأ بنفسه, فيحاول دائمًا أن يطور من نفسه ويزيد -
للتغري  اً بناؤه, وأن يكون مدركالثقافية, وخاصة يف جمال الرتبية؛ ألن أعظم استثمار هم أحصيلته 

 على كل جديد. اً مطلع

الزوجية, وتربية األبناء والتعامل معهم, ومعرفة خصائص  ن دائمًا مبفاهيم احلياة يُ ؤ ه ُل الزوجا-
وطريقة التعامل معها, ومتابعة التطورات يف هذا اجملال, عن طريق الدورات املختلفة  ,كل مرحلة
 أو القراءة.

ىل اللحد, وأنه كلما زاد أن اإلسالم حيث على العلم من املهد إ ع يف الطفل واالبن دائماً ر يز -
 فعت منزلته عند هللا.كلما ارت  يف علمه

أن خيصص وقتاً و  ,ن أو من لديه علم يف حميط األسرة علمه ملن هم دوَّنماالبد أن يبذل الوالد-
 لذلك, فأسرته تستحق اجلهد والعطاء.

 ألنه مفتاح العلم.  ؛من االهتمام, بل ويشجع على السؤال تنال أسئلة الطفل أكرب حظ  -

م الذايت, وتشجيعه ماداًي ومعنوايً, وتوفري بيئة التعل, ودفعه إىل تعليم االبن كيف يتعلم-
 مشجعه.

 , واختيار اجلذاب منها؛وجتديدها ,ويف السيارة ,وضع الكتب اِلادفة يف مكان جلوس العائلة-
جداً من العلم, خصوصًا يف ظل  اً يسري  اً ألن ما يتعلمه الطفل يف منهج أو مقرر, ليس إال جزء

 .ة يف هذا العصر التغريات السريعة واملتالحق

ومشاركة األبناء يف مشاهدهتا والتعليق  ,ابنتقاء الربامج اِلادفة االستفادة من وسائل اإلعالم-
سواء يف االطالع على مادة دينية ثقافية أو  ,عليها, واالستفادة مما يف الشبكة العنكبوتية

 رشاد الدائمني.علمية, أو حّت االستفادة من الدورات املباشرة فيها, مع التوجيه واإل
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شراك األبناء بفعاليات ونشاطات اجتماعية, ودفعهم لألعمال التطوعية, واستثمار أوقات إ-
 اإلجازات يف ذلك.

 

 ابلعلم: العمل مبدأتطبيق 

أن يبدأ املريب بنفسه, فال أيمر ابلصدق ويكذب, وال أيمر ابلصالة وال يصلي, وال أيمر -
ه حبفظ اللسان مث يطلق لسانه يف الغيبة والشتم أو وال يطيع والديه, وال أيمر أبناء بطاعة والديه

أو قد يرسلهم لشراء السموم له, بل يكون  ,ه من التدخني ويدخن أمامهماءغريه, وال مينع أبن
 أول من فذ ملا يعلمهم.

د يف العلم, ويف أن يشرح املريب ألبنائه معىن اإلخالص, ويبني فضله, وأن يفرد هللا ابلقص-
 مه.وحيذر الرايء, وال خيالف عمله علمجيع أقواله وأفعاله فريجو الثواب وخيشى العقاب, 

ل أدعية النوم أو أدعية التذكري الدائم لألبناء, فعند تعليمهم الصالة أو األذكار أو األدعية مث-
 لول وقتها.ها عند حر وحيفز املريب أبناءه على أدائذك  اخلروج وغريها, يُ الدخول و 

 ,بثمراته ويذكرهم ,لعمل ابلعلمأن يبني مثرات العلم, وأن أعظم مثرة هو العمل به, ويرغبهم اب-
 وأنه سبب حلفظ العلم وزايدته, وأنه سبب للتقدم, ,والرفعة ,والبعد عن الضالل ,مثل النجاة

 ويرهبهم من عواقب الفصل بني العلم والعمل.

 الصحابة, والسلف الصاحل على العمل ابلعلم, ومبادرهتم لذلك.يقدم ِلم مناذج من حرص -

 ,لقراءة كتب السنة, مثل رايض الصاحلني, فهو كتاب جامع ألحاديث كثرية اً خيصص وقت-
 ,والكالم ,والسالم ,والشراب ,مثل آداب الطعام ,وخاصة فيما حيتاجه املسلم من آداب

 عملي لذلك.التطبيق المتابعة شكل, مث واللبس, وشرح ما يُ 
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ى أو غريهم, يطبق ذلك ويشرك عندما يعطيهم دروسًا يف التعامل مع األرحام واجلريان واملرض-
 ه يف الزايرات ومشاركة أرحامهم وجرياَّنم مناسباهتم املختلفة.أبناء

 

 :الشورى على الرتبية تطبيق مبدأ

يطبقها الزوج مع زوجته مبدأ إسالمي ال مفر منه, و  اوأَّن ن أبمهية الشورىؤمن الوالداي-
ويطبقان ذلك مع األبناء, ملا للشورى من أثر عظيم يف إشاعة املودة واحملبة بني أفراد والعكس, 

األسرة, وتعزيز االنتماء لألسرة, وتعميق اإلحساس ابملسؤولية, وتنمية مهارة احلوار واملناقشة, 
 ث أي ظرف أو موقف.مبادراً عند حدو  اً بل وتقبل الرأي, وأن يكون االبن إجيابي

 هناك خطوط محراء يف الشورى, فما خيالف القرآن والسنة يستبعد.-

بناء ن لألوالعدل, وأن يشرح الوالدا بد أن يتحلى الوالدان بسعة الصدر واحللم والصرب ال-
 عنه. املوضوع املراد التشاور فيه؛ ليكون لديهم تصور كامل

 وليس االستبداد ابلرأي. ,لصوابالغرض من الشورى دائماً الوصول إىل ا أن يكون-

اختيار و هناك الكثري من املوضوعات اليت تصلح للطرح والتشاور, منها اختيار األنشطة, -
ن بعض قد يطرح الوالدا يضاً وأاختيار أاثث البيت, واألجهزة املختلفة, و أماكن النزهات, 

ترابط األسرة, ومعرفة ما يدور  يفوذلك له أثره  ,جه األسرةاملشكالت والصعوابت اليت توا
وابلتايل توجيههم والتصويب ِلم, وزايدة الثقة بينهم, وعندما يصلون إىل قرار  ,داخل األبناء

 فإَّنم يتحملون تبعاته بروح املشاركة.

حض األبناء الكبار على تقدمي املشورة للصغار, وحض الصغار على طلب املشورة من -
 أو اختيار صديق. ,أو اختيار املالبس ,كبار, يف املذاكرةال
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 ن توزيعها بينهم ابلشورى.جمملة, مث يطلب الوالدا إعطاء األبناء تكليفات-

 

 اإلسالمية: الرتبية قيم تطبيق يف األسرة دور 6-5

 من أو الوالدين وعلى, عنه هللا رضي علي سرية يفقيم الرتبية اإلسالمية  من جمموعة برزت     
 .وترسيخها ,وتنميتها ,املبادئ هبذه يهتم أن مقامهما يقوم

 املستنبطة اإلسالمية الرتبيةلقيم  الرتبوية التطبيقات من جمموعة الدراسة تقرتح املبحث هذاويف 
 :وهي, األسرة حميط يف عنه هللا رضي طالب أيب بن علي سرية من

 تطبيق التواضع:

وطالقة الوجه مع األبناء ومع مجيع  ,وطيب الكالم ن على قدر من التواضع,أن يكون الوالدا-
 من يعيشون معهم.

أن يبتعد األب أو األم عن األلفاظ اليت تنم عن العصبية القبلية أو التحيز لدول, أو استحقار -
 نت مت زت ُّٱقال تعاىل:دول, ويبينان ألبنائهما أن امليزان ومعيار التفاضل هو التقوى, 

 (.13احلجرات: ) َّ رثيت ىت

فيشاركوَّنم يف احلديث واللعب وغريها, ويسمعون  ,ينزل األب أو األم منزلة األطفال أن-
 وال يقللون من شأَّنم. ,لرأيهم

 زرع القناعة يف نفسه.و تعويد الطفل على األكل مما هو موجود على املائدة,  -

 ,صفة إبليسعلى قبول احلق وعدم االستبداد ابلرأي, والبعد عن التكرب اليت هي الطفل تربية -
 , وبيان سلبيات الكرب بطريقة جذابة كقصة.وكانت سبباً لطرده من رمحة هللا
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وأن يظهر هذا السلوك يف تعامل الوالدين أواًل مع خدمهم,  ,التواضع يف التعامل مع اخلدم-
 ألَّنم قدوة ألطفاِلم.

فل يف التربعات, واألفضل أن يشارك الطاألب أطفاله عند توزيع الصدقة و  أن يصطحب-
 ذلك.

عد إذنك, من فضلك, ب : هل من املمكن؟مثل ,تعويد الطفل على استخدام بعض الكلمات-
واستخدام عباراته لكل من يسدي له معروفاً, واالعتذار عند صدور  وتعويد الطفل على الشكر

 اخلطأ.

 

 تطبيق الزهد:

اآلخرة, وليس لبس  وهو ترك ماال ينفع يف ,على الوالدين أن يعرفا املعىن احلقيقي للزهد-
املرقع, وأكل اخلشن من الطعام, بل هو استخدام النعم املختلفة يف أعمال ترفع اإلنسان يف 

 اآلخرة, فال يرفض املال والعلم وغريها من النعم, بل يستخدمها مبا ينفعه يف اآلخرة.

دا عن مها عن ذلك, لوجوب ذلك, وأن يبتعأن يبتعد الوالدان عن احلرام, ويبعدان أبناء-
 وعن الفضول يف النظر والكالم, ويربيان أطفاِلما على ذلك. ,الفضول يف السؤال

بناءمها ًا شديدًا ملا هو آت, وأن يذكرا أفرح انن على ما فات, وال يفرحأن ال يندم الوالدا-
 بذلك.

 تعويد األطفال على اإليثار فيما ميلكون, ومشاركة اآلخرين ِلم فيما لديهم.-

قراءة وحفظ وتفسري و نصح أخ, و اآلخرة كزايرة قريب, إشغال وقت األبناء مبا ينفع يف -
 القرآن, فيقدم ما ينفع يف اآلخرة على املباحات.
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يعود الطفل على السعي يف حاجات الناس, ونفعهم, ويستعني بنعم هللا على ذلك, مثل -
ام وتوزيعه, مثل توزيع املاء البارد وإطعام الطع ,مساعدة زميل يف املذاكرة, ويعود على الصدقة

وأن يستفيد من موسم رمضان وغريها من  ,اهتم, وشراء حاجيف الصيف, وإطعام الطعام للفقراء
 , فاملال احلالل قوة يف الدنيا عندما يستخدم يف أوجه اخلري.الفاضلة األوقات

ينعكس على علو  األبناء يف أعمال خريية تطوعية, ليس ِلا عائد مادي دنيوي, مما يلحق-
 مهته.

البعد عن اإلسراف, والرتف, فمحبة األبناء ال تعين اإلسراف والتبذير املبالغ فيه, واستحباب -
 التوسط.

تربية األبناء وخاصة الذكور على شيء من احلرمان من الكماليات, حّت ال تطغى اللذة -
 عي للعلم.السو الدعاء, و وحترمه من اللذة املعنوية مثل التضحية,  ,املادية

 

 تطبيق العدل:

واملالبس,  ,واِلدااي ,مثل املال ,على األب أو األم أن يعدال بني أبنائهما يف العطاء املادي-
واملعاملة, فهم  ,واملزح ,والتشجيع, والنظرات ,وكلمات احلب ,ويف العطاء املعنوي كالقبالت

بذلك حيفظوَّنم من العداوة والبغضاء, ومن قطع الصالت يف املستقبل واالحنرافات, كما جاء 
!  هللاِ  رسول   اي:  فقال وسل م   عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  إىل حيمُلين أيب يب انطلق: " يف احلديث

 حنلت   ما مثل   حنل ت   قد بنيك أ ُكل  )  فقال. مايل من وكذا كذا الن عمان   حنلتُ  قد أين اشه د  
 يف إليك يكونوا أن أيُسر ك)  :قال مث( . غريي هذا على فأ شِهد  ) قال.  ال:  قال(  ؟ النعمان  

 (.1632ح,ه1374,مسلم( ".) إًذا ,فال)  قال.  بلى: قال(  ؟ سواء   الرب ِ 

 واجلدة بني األحفاد.يف حال وجود أكثر من زوجة يعدل الزوج بينهم, ويعدل اجلد -
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 ها حقوقها كاملة.لتها كما أمر هللا ورسوله, وإعطاؤ ومعام ,العدل يف التعامل مع األنثى-

 هذا على همال بد أن يعاملو و , أبنائهما بني فردية اً فروق هناك نأب نالوالدا يؤمن أن بد ال-
 يف متييز ذلك على يرتتب وال, اآلخر عن ُتتلف شخصية ابن لكل أن املريب ويدرك, األساس
 .األبناء بني املقارنة عن ويبتعدان, املعاملة

 , أو أن أحدهمم أكثر ذكاء أو أمجل, أو أقل حركةحيذر من أن يفرق بينهم ألجل أن أحده-
اجات اخلاصة على سبيل املثال, فقد مييل األب أو األم إىل صحيح اجلسم واآلخر من ذوي احل
وأن تبقى  ,أو مفاضلة ,األمهية أن ال حيس األبناء أبي تفرقةأحدهم أكثر من اآلخر, لكن من 

 املشاعر حبيسة القلوب.

يساوي و خوة, هما, جتاه األب أو األم وحقوق اإليبني األب أو األم احلقوق والواجبات ألبنائ-
 بينهم يف اإلصغاء واحلديث.

االعرتاض ليس على يف حالة االختالف أو احلكم ألحد األوالد على اآلخر, يبني األب أن  -
 شخص الطفل بل على سلوكه, ويبني له أنه حيبه, لكن  ال حيب تصرفه.

 ليتعلم األطفال عالجها أبنفسهم. ال يتدخل الوالدان يف الشجارات البسيطة؛-

 تطبيق األوامر والتعليمات على اجلميع .-

ل أصحابه, شرح العدل عن طريق قصة, أو موقف, أو استعراض سرية الرسول وعدله مث عد-
 طلب منه رأيه يف املوقف.يل نفسه مكان الطفل املظلوم, مث يأو عن طريق متثيل األدوار, فيتخ

تفهم اآلخرين,  وحسن و تدريب األبناء على االلتزام يف مواعيدهم وكلماهتم, واحرتام الدور, -
 اإلصغاء, والتفكري قبل أن يتصرف.

 عية, تناسب سنهم وقدرهتم.بث روح التعاون بينهم, وتكليفهم أبعمال مجا-
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 تطبيق الشجاعة:

 ن ابلشجاعة يف القول أو العمل, وأن تكون هذه الشجاعة على احلق.أن يتحلى الوالدا-

 ,, واللجوء إليه يف كل ما يروعهعلى اإلميان ابلل وف من هللا وحده, وتربية الطفلزرع اخل-
 انفعالياً.بناء من أي شيء, لينشأ سليماً وعدم ُتويف األ

 وشرح معىن التوكل وتربيته عليه, لينشأ مطمئناً. ,ربط الطفل ابلل-

أن يبني له الفرق بني الشجاعة واجلنب والتهور, وأن الشجاعة ليست ابلضرب والقتل والفتك -
 حلاق الضرر هبم., وإابآلخرين

حركة اليت ال تناسب ال يرى الطفل أفالم الرعب, واألخبار السياسية الدموية, والرسوم املت-
عن الشدة والعسف, والتهديد, ومجيع أسباب اخلوف, والبعد عن  معه يف التعامل عمره, والبعد
 جيابية مثل تستطيع, حاول مرة أخرى.سلبية مثل جبان, واستخدام كلمات إالكلمات ال

عض ال مانع من حتميله بعض املسؤوليات مع مراقبته عن بعد, ويسمح له ابالستقالل يف ب-
 وليه من بعيد.ض األشياء, أو أن يلعب, ويراقبه األحيان, مثل أن يذهب لتبضع بع

 أو ألعاب الدفاع عن النفس. ,ه الرايضات املختلفة, مثل السباحةأن يُعل م أبناء-

أن يبتعد الوالدان عن احلرص الزائد, كمنعهم من اخلروج يف الرحالت ومع الزمالء, وال يعين -
 أصحاهبم, ومعرفة أحواِلم. ذلك عدم السؤال عن

أصحابه رضي هللا عنهم, اعة الرسول صلى هللا عليه وسلم و يروي األب واألم قصص شج-
 وغزوات النيب صلى هللا عليه وسلم.
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 تطبيق الكرم:

 من املهم أن يسود البيت جو من التعاون, فيعاون الزوج زوجته, ويعاون األطفال والديهم.-

من أحسن الشمائل الكرم من أفضل أخالق اإلسالم, و  ألبنائهما أنن يبني الوالدا -
االجتماعية, واملسلم الصادق ينفق ماله وهو على يقني أن هللا تعاىل سيعوضه عما أنفق يف 

كان يستخدم املال حيث  الدنيا بركة ومناء وخلفاً, وكيف كان كرم النيب صلى هللا عليه وسلم, 
اإلسالم, ويبذل كل ما تصل إليه يده, يوزعه على الناس, وال  لتأليف القلوب واستمالتها إىل

يدخر منه شيئًا لنفسه, وكيف كان كرم اخللفاء والصحابة رضي هللا عنهم, وكرم األنصار مع 
 ويبني قبحه و آاثره. ,املهاجرين, ويذم البخل والشح

ق أو جار, التطبيق العملي للكرم, مثل أن يقوم األب بشراء حاجات لقريب له أو صدي-
وتقول أعلم أبنه مفضل  ,ويقدمها له بصحبة أبنائه, أو تقوم األم بصنع طبق وترسله للجريان

أو أَّنا  ,أو هدااي لوالديها أو ألحد أقارهبا, وتقول أعلم أَّنم حباجتها اً لديهم, أو تشرتي أغراض
 أجرها.ه يف اختيار اِلدية, ويف مناقشة أثرها و ستسعدهم, وتشرك

ك : أخو قال لهاجات اآلخرين, عندما يشرتي الطفل لعبة أو حلوى, يُ ل إىل حتنبيه الطف-
 حيب هذا النوع خذ له واحدة, أو احتفظ جبزء منها لصاحبك فالن. 

 ؛لتنمو لديه فضيلة الكرم ال مانع من إشراك الطفل يف اإلنفاق على بعض حاجات املنزل؛-
 وليشعر ابملسؤولية جتاه عائلته.

ة يف البيت, ويُعلم الطفل أمهيتها وأثرها وفضلها, وال مانع من أن يزيد وضع صندوق للصدق-
 األهل مصروف الطفل ليتمكن من اإلنفاق.

خوته ألعابه وطعامه, لتعزيز هذا السلوك ل وتشجيعه عندما يتصدق أو يشارك إمدح الطف-
 ثر عناداً وسلبية.كألنه جيعله أ ؛اإلجيايب لديه, والبعد عن العقاب
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وإعداد الطعام ِلم, ألن اللقاءات الودية على الطعام توطد  ,الضيوف يف املنزل استقبال-
 أواصر احملبة والتعاطف بني األقارب واألصدقاء.

استغالل املناسبات مثل األعياد والنجاح لسؤال الطفل عما يرغب, ويطلب منه جرد ألعابه -
ى ليتعلم الطفل جودة العطاء, وأن , وما هو مكسور يُرماأو غري املستخدمة ليتصدق هب ,القدمية

 العطاء ال يكون إال من املال الطيب. 

 

 :اإلسالمية الرتبية أساليب تطبيق يف األسرة دور 6-7

 أن أابً  أو أماً  املريب وعلى, عنه هللا رضي علي سرية يف الرتبوية األساليب من جمموعة برزت     
 .منها القصوى واالستفادة وتفعيلها األساليب هبذه يهتم

 اإلسالمية الرتبية ألساليب الرتبوية التطبيقات من جمموعة الدراسة تقرتح املبحث هذا ويف
 :وهي, األسرة حميط يف عنه هللا رضي طالب أيب بن علي سرية من املستنبطة

 القدوة: تطبيق أسلوب

فكثري من  يعلم املريب أنه مسؤول أمام هللا عن كل ما يقلده فيه أطفاله, وأن يصلح من حاله,-
األسر كان صالح والديهم وحسن خلقهم سببًا بعد هللا لصالح أبنائهم, والتزامهم مببادئ 

ن أن القدوة مناسبة جلميع األعمار واملستوايت, وأن ري, وحسن خلقهم, وأن يعرف الوالدااخل
 بلوا على احملاكاة.مرحلة الطفولة جُ األبناء وخصوصاً يف 

يظهر احلب واملودة و رق بينهم, ال يفو له صغاراً كانوا أم كباراً, أطفاأن يلتزم املريب ابلصدق مع -
ذر من التناقض بشوشًا معهم, رفيقًا هبم, واحلويكون يشاركهم ما حيبون, و ه, ل أبناءيقب  فِلم, 

ألن الطفل الذي يؤمر ابلصدق مث يرى والده يكذب لن يتعلم الصدق,  بني القول والعمل؛
 والطفل الذي يعامل بقسوة وعنف لن يتعلم الرمحة والعطف, وهكذا.
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أيمرهم املريب أن يقتدوا به يف بعض األعمال, ويستمر بتدريبهم عليها حّت يتقنوها, مثل -
 الوضوء والصالة.

 ألذكار واألدعية؛أمامهم, ويذكر هللا بصوت مسموع, ويقرأ اجيعل له وقتًا يتلو فيه القرآن -
 ليعلمهم وليقتدوا به.

 خوهتم الصغار ويؤثرون يف سلوكهم.االهتمام ابألخ أو األخت الكربى؛ ألَّنم قدوة إل-

الوالدين قدوة ألن املعلم يكون بعد  الصاحلة واملدرس الكفء ما أمكن؛درسة املاختيار -
 ثري كبري على سلوك االبن.أت للطفل, والصحبة ِلا

ن الطفل أبعظم قدوة حممد صلى هللا عليه وسلم, بتعليم الطفل سريته وأخالقه يربط الوالدا-
بقصص الصحابة ليقتدي هبم, مث الشخصيات الرائدة يف التاريخ, والعلماء,  انهومغازيه, ويربط

 ت املختلفة.اجملااليف مث إحراز التقدم والتفوق  ,للسري على َّنجهم يف التضحيات

وزرع الرقابة  ,احلذر من القدوة السيئة يف وسائل اإلعالم, عن طريق التوجيه واإلرشاد األبوي-
الذاتية للشباب, أما األطفال فال تكون القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية وبرامج التواصل 

 مفتوحة بدون قيود.

 

 تطبيق أسلوب ضرب األمثال:

عة, والتأثري أسلوب ضرب املثل, فهو سبيل إليضاح الفكرة وتكوين القنان أمهية يدرك الوالدا-
 يف العواطف.

يشرح األب أو األم يف جلسة أسرية األمثال اليت جاءت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية -
والغرض منها, وأن يشارك األبناء يف استنتاج الغرض والفوائد من استخدامها يف النصوص 
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وية, أو يكلف األبناء حسب العمر املناسب بتفسري أو شرح نص خيتاره ويطرحه القرآنية أو النب
 على العائلة.

اللغة العربية تزخر ابألمثال, موجزة اللفظ عظيمة املعىن, ففي استخراجها وتذوقها تنمية -
 ملهارات األبناء اللغوية والعقلية واحلسية واألدبية.

ن هذا األسلوب لتقريب الفهم, وأن ستخدم الوالداة قد يصعب فهمها, فيبعض املعاين اجملرد-
األشياء  اهذا األسلوب حبكمة, وأن يراعيا مستوى فهم االبن وعقله, ويستخدم ايستخدم

يف ضرهبا العقيدة واآلداب اإلسالمية, على سبيل املثل أن  ايراعيأن احملسوسة يف بيئة االبن, و 
ملذات بشرب ماء البحر, فمهما شرب لن  يشبه السعي وراء الدنيا واحلرص على ما فيها من

 يرتوي بسبب ملوحته الشديدة.

يضًا لتحبيب االبن يف الفضائل, وتنفريه من الرذائل, كقول ال الوالدان األمثال أ يستخدم-
ابذر  :نستطيع فتح البيت بدون مفتاح, وكذلك اجلنة مفتاحها الصالة والصيام والزكاة, ومثل

كنت فسيبقى شيء من   مالم أين ومّت جتده, ووزع الورد أيناخلري حيث كنت, فأنت ال تع
 يكن يف الدنيا, فسيكون يف اآلخرة الباقية.العطر بيديك, وسيصلك أثره إن مل 

 

 تطبيق أسلوب الرتبية ابألحداث واملواقف:

يذكر أن و أو حدوث أ ي أمر مفرح يف العائلة, يربط االبن ابلل,  ,أو التخرج ,عند النجاح-
النعم بفضل من هللا, ويسجد سجود الشكر, ويفرح لكن حبدود, وبدون أن يعصي هللا, هذه 

 ويراعي اآلداب العامة.

االستسقاء والكسوف واخلسوف, للتذكري االستفادة من املناسبات مثل العيدين ورمضان و -
 .أبحكام الشريعة اإلسالمية, وهدي النيب يف هذه املناسبات
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 ون يف حالة ضعف, ويقبل النصح سريعاً,لة أو أحد األطفال, يكميرض فرد من العائ عندما -
 الناسِ  رب   اللهم  :ن مع طفلهما سورة الفاحتة واملعوذات, واألدعية النبوية مثلفريدد الوالدا

 ".س ق ًما يغاِدرُ  ال شفاءً  ,شف اُؤك   إال شفاء   ال ,الش ايف وأنت   اشفه ,الباس   أ ذ ِهب  
 (.5743ح,ه1400,البخاري)

عند حدوث مصيبة أو موت أحد األصحاب أو األقارب يعم احلزن على املقربني من -
أن هذه الدنيا زائلة, وأن بعد هذه الدنيا الفانية آخرة ابقية, شخص ابلل, و ر الذك  الشخص, يُ 

 والثواب, األوىل الصدمة عند والصرب االسرتجاع وأمهية, بنون وال مال فيه ينفع ال ليوم والعمل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ٱُّٱ:ىل, قال تعاوصرب  حتسبا نمل العظيم
   رت  ىبيب  نب  مب  زب  رب  يئ    ىئ     نئ مئ  زئ  رئ ّٰ
 .(157 – 155البقرة: ) َّ نت مت زت

ذلك ويبني أن من املريب  مضطربة مؤملة وفنت عظيمة, فيستفيد ميوج العامل اإلسالمي أبحداث-
إىل كتاب هللا وسنة النيب صلى  أواًل وآخراً  يرجعذلك ابتالء وامتحان للمسلمني, وأنه جيب أن 

هللا عليه وسلم, ويلزم مجاعة املسلمني وإمام املسلمني, ويبني أمهية االحتاد بني املسلمني, وأمهية 
 احملافظة على عبادته واملسابقة للخريات, وحفظ اللسان.

 

 احلسنة: املوعظة تطبيق أسلوب

 .به يلتزم ال وهو بشيء ينصح فال البنه قدوة املريب يكون أن -

 عليه هللا صلى حممد البشرية خري عليه كان كما ,والعطف والرمحة والرفق ابللني يعظ أن - 
 ليشد ؛لديهم األمساء أبحب هأبناء وينادي, املوعظة يف والدعابة املالطفة ويستخدم, وسلم

 .حديثه مساع األبناء وحيب ,القلوب ويكسب ,االنتباه
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 أسلوب القسم يف املوعظة للتوكيد, وليشعر االبن أبمهية ما سيوعظ به.استخدام -

بد من مراعاة جمموعة من األمور يف الوعظ منها: الوقت املناسب للوعظ, وإقبال النفس,  ال-
, وأن يكون صادقاً وموضوعياً يف وعظه, وعدم اإلطالة, وقدراته االبن تفكري مستوى يراعي وأن

بدء يف األهم مث املهم, فيوعظون ابلتوحيد واحملافظة على الصالة, وتعظيم وال ,والتدرج يف الوعظ
 شعائر هللا, وحقوق العباد, وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر, وهكذا.

 رون دوماً ابآلخرة, وابملوت, وما بعده من حساب وجزاء.ذك  يوعظ األبناء ويُ -

, وقد ة ويسرتسل فيه, بل يشرك االبناستخدام احلوار يف الوعظ, فال جيعل الوعظ كمحاضر -
على سبيل و  ,سئلة الغرض منها الوعظ, وكان ذلك أسلوب النيب صلى هللا عليه وسلميطرح أ

 ؟ املفِلسُ  ما أتدرون"(: قال صلى هللا عليه وسلم: 2581ه,ح1374املثال ما رواه مسلم )
 القيامةِ  يوم   أييت ,أم يت من املفلس   إن  :  فقال.  متاع   وال له درهم   ال من فينا املفِلسُ :  قالوا

 ,هذا دم   وسفك ,هذا مال   وأكل ,هذا وقذف ,هذا شتم قد وأييت ,وزكاة   وصيام   بصالة  
 ما يقضي   أن قبل ,حسناتُه ف ِني ت   فإن ,حسناتِه من وهذا حسناتِه من هذا فُيعط ى ,هذا وضرب

هذا األسلوب تسري األم  منط وعلى", الن ارِ  يف طُرِح مث   ,عليه فطُرِحت خطاايهم من خذأُ  ,عليه
أو األب, على سبيل املثال يسأله املريب أتدري من أحب الناس إىل هللا؟ هو أنفعهم للناس, 

 أخالقاً, وهكذا. همأتدري من أقرب الناس منزلة للرسول صلى هللا عليه وسلم؟ هم أحسن

وهي غنية  ,التواصل, فهي يف منتهى القوةأن حيسنوا االستفادة من وسائل اإلعالم ومواقع -
 ابملواعظ احلسنة.

ألن ؛ (104ه, ص1433انهد عليش), كما أشارت لذلك وميكن استخدام املوعظة ابليد-
اإلشارات املوحية مع الكالم مؤثرة جداً, سواء ابليد أو ابلوجه, واستخدم ذلك الرسول صلى 

ؤِمن   إن   ("481,ح 1400اه البخاري)منها ما رو  ,هللا عليه وسلم يف عدد من املواضع
ُ
 امل

 ". أصاِبع هُ  وش ب ك  .  ب عًضا ب عُضهُ  ي ُشد   كالبُنياِن, للُمؤ ِمنِ 
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 تطبيق أسلوب الرتغيب والرتهيب:

كارم األخالق والطاعات وعملها, وأن األوالد يف اخلري وم األم واألب أن يرغبا واجبمن إن -
اخلري حيبها هللا وحيب أعمال  :ربط الطفل ابلل دائماً, فيقالهم من الشر واملعاصي, وأن يُ يرهبا

 .ابلنصوص من قرآن وسنة ويكره الشر ومن أيتيه, ويؤكد  املريب دائماً حديثه ,امن يبادر هب

يبني املريب املصاحل أو املضار من العمل الذي يرغب به أو يرهب منه, على سبيل املثال يبني -
يم أجرها, مث يبني آاثرها يف الدنيا وعلى اجملتمع, ويف الرتهيب يبني آاثر الصدقة يف اآلخرة وعظ

له على سبيل املثال أن التدخني أواخلمر حمرم وعقوبته يف اآلخرة, واملفاسد األخالقية والصحية 
 وهكذا.  ,واالجتماعية الدنيوية املرتتبة عليه يف الدنيا

تفكر يف الكون وما أبدع سبحانه فيه,  وترسيخه عن طريق التأمل وال ,الرتغيب يف اإلميان-
 كالسماوات واألرض, وخلق اإلنسان وشّت املخلوقات, وهكذا.

بد أن يراعي املريب جمموعة أمور منها: أن يكون قدوة صاحلة ألطفاله, وأن يناسب هذا  ال-
 ردية, وعندما خيطئ الطفل ألول مرةاألسلوب عمر االبن, وشخصيته, وأن يراعي الفروق الف

أمام اآلخرين إال  ه وال يرهب أو يعاقب, وأن يتزامن العقاب أو الثواب مع الفعل, وال يعاقبينب
ه أمامهم, على العكس من اإلاثبة, وال يعده إال ابملباح, ويكون صادقاً معه, عندما يكون خطؤ 

 سية.ويكون حازماً ينفذ الوعد حّت ال يفقد االبن ثقته بوالديه, وال يكافئه على واجباته األسا

يبدأ مبكافأة مادية كحلوى أو لعبة أو نقود, وشيئًا من فالتدرج يف أسلوب الرتغيب والثواب, -
افعل  :... وغريه, مث يرتقي املريب فيقولمديح وملسة حانيةاملكافأة املعنوية كقبلة واحتضان و 

وحيبك الناس, مث يرتقي  اً صاحل اً ذلك كي حتبك أمك, مث يرتقي املريب فيقول حّت تكون ولد
يف أي عمل أو قول ملرضاة هللا, : حّت حيبك هللا ويرضى عنك, فيوجه املريب نيته دائمًا فيقول

 (.132ه,ص1433وذلك هو اإلخالص.)انهد عليش,
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"كان النيب وال يكثر التهديد والرتهيب,  ,بينهما ويوازن, األسلوبني استخدام يف يعتدل وأن-
ه 1400تخولنا ابملوعظة يف األايم كراهية السآمة علينا".)البخاري,صلى هللا عليه وسلم ي

ألَّنا تولد الكره يف قلب االبن, وعندما  لفاظ اإلهانة والشتم, والضرب؛أويبتعد عن (.68,ح
الغرض من عقابه هو أن  , وأنوليس شخصه ,بد أن يبني له أن السبب فعله يرهب ويعاقب ال

 يتعلم.

ث يطغى على الرتغيب أبن هللا وعذاب هللا واحلساب, حبي النار هيب الطفل منيكثر تر  ال-
يكرم  ابجلنة, ويشفي من األمراض, ويرزق املال والسعادة والتوفيق... وغريها, بل  ن رحيمرمح

 ال بعذاب وال انر, وألن أثر الرتغيب أقوى. ألن كثرة الرتهيب جتعله غري مباليبدأ ابلرتغيب, 

 أو مرتبة, بل يربط أبهداف عالية. ,أو وظيفة ,م من أجل شهادةاحلذر من الرتغيب ابلعل -

ال يرهب الطفل من األب أو الطبيب أو الشرطي أو حيواانت أو ظالم, وأن حيرص املريب -
 على أن ال يطغى خوف املخلوقني على اخلوف من اخلالق عند الطفل, حّت ال يكون جباانً.

ايته, والعمل هبا, والتوقف عند اآلايت اليت تذكر يرغب االبن حبفظ جزء من القرآن, وتدبر آ-
ليكون سببًا حلفزهم للخري, والتوقف كذلك عند اآلايت  ؛وترغب ابلعمل الصاحل ,النعيم واجلنة

, ويرغب بقراءة كتاب مفيد وتذكر حال وجزاء من كفر, ,اليت ترهب من املعاصي والشر
وحة شرف, أو يكافئ أبخذه إىل مكان , أو يوضع امسه يف لمالية أو عينية ويكافئ جبوائز

 ,واللمسة احلانية ,حمبب له, أو شراء ما يرغب, واحلرص على التشجيع املعنوي مثل الدعاء له
 وإظهار االهتمام به له عظيم األثر يف غرس قيم اخلري املختلفة. ,ومدحه أمام أقرانه ,واالبتسامة
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 متهيد:
البشرية حممد صلى هللا احلمد لل على ما وفق ويسر وأعان, والصالة والسالم على مريب      

 .عليه وسلم

يب ألرتبوية يف سرية اخلليفة علي بن املضامني ابعنوان: هي فهذا الفصل َّناية الدراسة واليت      
سرة, ويشمل هذا الفصل ملخصًا للدراسة, وأبرز النتائج ب رضي هللا عنه وتطبيقاهتا يف األطال

 قرتحات اليت خرجت هبا الدراسة من النتائج.املاليت توصلت إليها, و 

 

 ملخص الدراسة:7-1

للتعريف مبوضوع  : متهيداً األولالفصل تكونت الدراسة من سبعة فصول: تضمن      
, وأسئلتها, وذكر أهدافها وهي: الكشف عن املضامني الرتبوية يف الدراسة موضوعو  الدراسة,

سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه, من مبادئ تربوية, وقيم تربوية, وأساليب تربوية, مث إبراز 
ية الدراسة, وحدود الدراسة, تطبيقات هذه املضامني الرتبوية يف األسرة, مث تناولت أمه

وهو  ,ومصطلحات الدراسة, كما عرضت املنهج الذي اعتمدت عليه لتحقيق أهداف دراستها
املنهج الواثئقي االستنباطي, ويف َّناية الفصل جاءت الدراسات السابقة واليت بلغت تسع 

, والنتائج, مث  دراسات رُت بت من األحدث إىل األقدم, ُعرض فيها العنوان, واِلدف, واملنهج
 تناولت الدراسة أوجه الشبه واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية, ومدى االستفادة منها.

املبحث األول: ترمجة  ,وُقسم إىل ثالثة مباحث ,اإلطار املفهومي الفصل الثاين:وتضمن 
 لنفسه تقدميه, إسالمهللخليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه, جاء فيه امسه ونسبه, أسرته, 

, تكوين شخصيته مصادر, مكانته, عنه هللا رضي هجرته, للنيب صلى هللا عليه وسلم فداء
 أمهية, املبادئ مفهوم: مشلو  ,اإلسالمية الرتبية مبادئ: بعنوان الثاين املبحث تاله .استشهاده

 قيم: بعنوان الثالث املبحث تاله .اإلسالمية الرتبية مبادئمث , اإلسالمية الرتبية مبادئ حتديد
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 املبادئ بني الفرق, اإلسالمية الرتبية قيم, القيم أمهية, القيم مفهوم مشلو  ,اإلسالمية الرتبية
, الرتبية أساليب مفهوم حوى اإلسالمية الرتبية أساليب: بعنوان الرابع املبحث جاء مث, والقيم
 .اإلسالمية الرتبية أساليب, اإلسالمية الرتبية أساليب أمهية

 ,عنه هللا رضي طالب أيب بن علي اخلليفة سرية يف الرتبوية املبادئ :الثالث الفصل وتضمن
 فرضية مبدأ: والثاين, التعلم وجوب:  األول املبدأ:  وهي مبادئ مخسة الدراسة وتناولت

 مبدأ: واخلامس, ابلعلم العمل على الرتبية مبدأ: والرابع, املستمرة الرتبية مبدأ: والثالث, التعليم
 .الشورى على الرتبية

, عنه هللا رضي طالب أيب بن علي اخلليفة سرية يف الرتبوية القيم :الرابع الفصل وتضمن
 :وهي والثالثة, الزهد: وهي والثانية, التواضع: وهي األوىل القيمة, قيم مخسة الدراسة وتناولت

 .الكرم: وهي واخلامسة, الشجاعة: وهي والرابعة, العدل

, أساليب مخسة وهي, عنه هللا رضي علي سرية يف الرتبوية األساليب: اخلامس الفصل وتضمن
 ابألحداث الرتبية أسلوب: والثالث, األمثال ضرب أسلوب: والثاين, القدوة: األول األسلوب
 .والرتهيب الرتغيب أسلوب: واخلامس, احلسنة املوعظة أسلوب: والرابع, واملواقف

 الدراسة فيه وتناولت, األسرة يف الرتبوية املضامني هذه تطبيقات :السادس الفصل وتضمن
 يف املسلمة األسرة أمهية: الثاين املبحث, ابألسرة التعريف: األول املبحث, مباحث سبعة

 الوظائف: الرابع املبحث, املسلمة األسرة تكوين أهداف: الثالث املبحث, االجتماعية التنشئة
, اإلسالمية الرتبية مبادئ تطبيق يف األسرة دور: اخلامس املبحث, املسلمة لألسرة الرتبوية
 يف األسرة دور: السابع املبحث, اإلسالمية الرتبية قيم تطبيق يف األسرة دور: السادس املبحث
 .اإلسالمية الرتبية أساليب تطبيق

 إليها توصلت اليت النتائج أهم ذكر مث, الدراسة ملخص على وىتحا وقد :السابع الفصل مث
 .الدراسة عنها أسفرت اليت النتائج ضوء يف واملقرتحات والتوصيات, الدراسة
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 النتائج: 7-2
 أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي:

مكانة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب العلمية واخللقية واللغوية واالجتماعية والفكرية, عند -1
 وعند املسلمني. ,رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قدوة حسنة للمسلمني, حيث زخرت سريته ابلعديد من  اخلليفة علي رضي هللا عنه كان-2
 ال غىن عنها ألي مرب  مسلم. ية, وقيم تربوية, وأساليب تربويةاملضامني الرتبوية من مبادئ تربو 

وهي : مبدأ  ,تضم سريته الكثري من املبادئ الرتبوية, استخرجت الدراسة منها مخسة مبادئ-3
وجوب التعلم, ومبدأ فرضية التعليم, ومبدأ الرتبية املستمرة, ومبدأ الرتبية على العمل ابلعلم, 

 ومبدأ الرتبية على الشورى.

كان رضي هللا عنه عاملًا حمبًا للعلم, حريصًا على مالزمة معلمه رسول هللا صلى هللا عليه -4
 آبدابه, وهذا ما جعل سعيد بن املسيب رضي هللا عنهوسلم, مطبقاً للعلم, مهتماً بنشره, متأدابً 

 : سلوين غري علي بن أيب طالب.يقول: ما كان أحد من الناس يقول

مبدأ ينادي به العامل احلديث, وهو مبدأ وهو , أصيالً  اً إسالمي مبدأً علي  رضي هللا عنه  تبىن   -5
وإذا سكت  ,سألت أعطيت استمرارية التعلم, وهذا ما دفعه إىل أن يقول: كنت وهللا إذا

كل يوم ال أزداد فيه علمًا فال بورك يف   :يضاً أاجلوانح مين علم جم, وكان يقول  فبني ,ابتديت
 طلوع مشس ذلك اليوم.

منهجاً  تبل كان ,كن منهجًا سياسيًا فحسبند اخلليفة علي رضي هللا عنه مل تالشورى ع-6
ونصائحه لوالته وعماله, ذلك أنه أدرك أثر هذا املبدأ يتضح ذلك من أفعاله وأقواله و اجتماعياً, 

على جناح الرتبية, وأنه يعزز التعاون بني األفراد وحيفزهم لبلوغ اِلدف, ويزرع األلفة واملودة 
 بينهم, ومن مث خيرج العمل على أكمل وأفضل وجه.

استخرجت و , زخرت حياته رضي هللا عنه ابلكثري من القيم الرتبوية اليت أقرها اإلسالم-7
 .الكرمو , الشجاعةو , العدلو , الزهدو , التواضع: وهي, قيم مخسةالدراسة منها 
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كان اخلليفة علي رضي هللا عنه صاحب مهة عالية, فهم حقيقة الزهد كما جاءت يف الرتبية -8
ب به, فكانت خلة يتصف هبا, رغم توافر أسباب الرخاء, اإلسالمية, وطبقه أروع تطبيق, ورغ  

 حوله به, وتوقريهم وإجالِلم له, فكان مواسياً للفقراء, قدوة لألغنياء بزهده.وثقة من 

, وخلة اتصف الناجح الرتبوي للقائد مسة وهيإن قيمة العدل ركيزة مهمه من ركائز اجملتمع, -9
إلشاعة  هي سببهبا أمري املؤمنني, واليت من شأَّنا حتقيق االستقرار, واألمن االجتماعي, و 

 ادة بني أفراد اجملتمع.احملبة والسع

 صفةهي و  اليت اتصف هبا علي بن أيب طالب, التواضع من أجل األخالق اإلسالمية-10
 والقائد الرتبوي الفذ , وسبب للرفعة وحمبة هللا, وعامل رئيس ,الناجح املريب صفات من مهمة

ويكون سببًا لتكافل ومتاسك  ,اجملتمعيف به تعم الطمأنينة, والراحة  من العوامل االجتماعية,
 أبناء اجملتمع.

فيها, واستخرجت الدراسة  ع  متيز ابستخدام العديد من األساليب الرتبوية املؤثرة, ونو  -11
, األمثال ضرب أسلوبو , القدوةمخسة أساليب استخدمها رضي هللا عنه, وهي أسلوب 

, والرتهيب الرتغيب أسلوبو , احلسنة املوعظة أسلوبو , واملواقف ابألحداث الرتبية أسلوبو 
 واليت تفيد العاملني يف امليدان الرتبوي, من حيث تنوعها, ومقامات استخدامها, وغريها.

املسلم يف مجيع  تربية يف املؤثرة اإلسالمية الرتبية أساليب  أهم من املوعظة احلسنة أسلوب-12
اإلسالم, وتوجيه دي إىل اتباع تعاليم اجلوانب الروحية واخللقية واالجتماعية واالنفعالية... , وتؤ 

ويزداد هذا األسلوب أمهية عندما جيمع بينه وبني األساليب األخرى كالرتغيب السلوك وتقوميه, 
مما يعطي نتائج تربوية مثمرة, ويقلل من جهد والرتبية ابألحداث,  وضرب املثل, ,والرتهيب

فكان واعظًا مؤثرًا وبليغًا مجع  ,هللا عنهلب رضي العملية الرتبوية, ومتيز بذلك علي بن أيب طا
 بني أكثر من أسلوب يف وعظه.

وهي تربية  ,مسؤولية وأهم قع على عاتقها أكربة املسلمة أهم مؤسسة تربوية, إذ تاألسر -13
بد أن تتكاتف  ووظيفتها أي مؤسسة أخرى, وال األوالد تربية إسالمية, وال يضاهي دورها

ُأسر مسلمة صاحلة لرتبية  ملسؤولني والرتبويني واإلعالميني إلعدادجهود اآلابء و العلماء و ا
 النشء.
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إن تطبيق املضامني الرتبوية الواردة يف سرية أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه, يؤدي إىل -14
 تقومي سلوك األبناء, وجناح الوالدين إبذن هللا يف تربية أطفاِلم.

 

 التوصيات: 7-3
 وهي كما يلي: ,التوصيات املنبثقة من نتائج الدراسة تورد الدراسة عدداً من

 والصحابة ومنهم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه, أن يهتم املريب بسرية اخللفاء الراشدين,-1
تربوية, والعمل  اً ألَّنم أعالم الرتبية اإلسالمية, وألن سريهتم تضم كنوز وتعليمها للمرتيب, , الكرام

 على استخراجها, وتطبيقها, وتوظيفها تربوايً واجتماعياً.

 لنجاح رئيس سبب فهي ,القدوة ألمر اً كبري  اً اهتمام كان أايً  املريب أو نالوالدا يعطي أن-2
 أعلى مثالً  هأاب أو أمه يرى فاالبن, والعمل القول بني الفصل عدم على احلرص مع, الرتبية

 سريهتم استعراض خالل من الصاحلة ابلقدوة الناشئة لربط الدائم السعي مع, به تذىحيُ 
 والصحابة الراشدين اخللفاء مقدمتهم ويف, هبم التأسي على وحثهم..., وأخالقهم وبطوالهتم

 مث ومن, الفاضلة واألخالق, احلسنة العادات بناء على املعينات أعظم من ذلك ألن ؛الكرام
 .اإلجيابية السلوكيات

على األسرة أن تراعي يف تربيتها ألبنائها تطبيق املضامني الرتبوية الواردة يف سرية علي رضي -3
 .تربوية, وتراعي الشمول فال تركز على جوانب وهتمل أخرىهللا عنه من مبادئ تربوية وقيم 

ع ووقت, وجتم ية اإلسالمية, فلكل أسلوب مقام,األسرة يف استخدام أساليب الرتب عُ و  ن   ت ُ  -4
 بينها عندما يستدعي احلال.

ومن ضمنها سرية اخلليفة علي  ,ُتصيص مادة دراسية تتحدث عن سري اخللفاء و الصحابة-5
, يعرض خالِلا أفكار وتوجيهات أعالم وتُعرض أبسلوب مشوق ,بن أيب طالب رضي هللا عنه

 ويف مقدمتهم اخللفاء الراشدين. ,الرتبية اإلسالمية
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الرتبية املختلفة على تنشئة وحض األبناء على مبادئ الرتبية اإلسالمية, وقيم تتعاون وسائط -6
 الرتبية اإلسالمية, ابستخدام أساليب الرتبية اإلسالمية املختلفة.

تنشىء اجلامعات موسوعة عن املضامني الرتبوية املستنبطة من سري اخللفاء, جتمع فيها -7
تخلصت منها املضامني الرتبوية, فسريهتم اشتملت واس ,البحوث الرتبوية اليت تناولت سريهتم

 على مضامني تربوية تكفل النجاح يف العملية الرتبوية.

الرتبويون إنشاء مركز متخصص يف عمل دورات وإعداد خطط لرتبية األبناء, يقوم عليه -8
هات أعالم ونظرايت ومبادئ مستخلصة من أفكار وتوجي اً ن, ويضعون أسسوالعلماء والباحثو 

لرتبية اإلسالمية, ويستهدفون الوالدين واملعلمني, مع االستفادة من وسائل التقنية احلديثة لنشر ا
حبيث يتسىن للمريب حضور تلك الدورات من خالل الشبكة  ,العلم على أكرب شرحية

 العنكبوتية, اليت ُتتصر الوقت واجلهد.

 

 املقرتحات: 7-4
 مايلي:يف ضوء النتائج السابقة تقرتح الدراسة 

ن هناك جوانب مل تطرق, والتوسع فيها يف سري اخللفاء والصحابة, حيث إ إكمال الدراسة-1
 لنتائجها املثمرة يف األوساط الرتبوية.

 الرتكيز على استنباط املبادئ الرتبوية يف سري اخللفاء الراشدين ككل.-2

اء الراشدين وتطبيقاهتا يف , مثل قيمة العدل عند اخللفتناول قيمة واحدة وتناوِلا ابلدراسة-3
 األسرة واملدرسة.

كأسلوب الرتبية ابألحداث عند   وتناوله ابلدراسة ,الرتكيز على أحد األساليب الرتبوية-4
 اخللفاء الراشدين وتطبيقاته.
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 املراجع:
 القاهرة: دار االعتصام. التواضع واخلمول.ابن أيب الدنيا, أبو بكر عبدهللا بن حممد. )د.ت(.

حتقيق : أيب الفداء عبدهللا القاضي.  الكامل يف التاريخ.ه (.1408األثري, أبو احلسن علي بن أيب املكارم الشيباين.)ابن 
 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

ق: عزت عبيد الدعاس. بريوت: دار الكتب يحتق سنن أيب داود.ه (. 1389داود, سليمان بن األشعث السجستاين.) بوأ
 العلمية. 

 .الرشد مكتبة: الرايض. احلوت يوسف كمال: احملقق. شيبة أيب ابن مصنف(.ه 1409. )حممد بن هللا عبد, شيبة أبو

 .احلليب مكتبة: املنورة املدينة .والرتبية اإلسالمية القيم(. ه 1408.)مصطفى خليل, العينني أبو

 , عم ان: دار الفرقان.2طوارتقاء.فلسفة الرتبية يف اإلسالم انتماء ه (. 1429األمسر, أمحد رجب.)

رسالة ماجستري  املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة أيوب عليه السالم وتطبيقاهتا.ه (. 1433األمسري, فواز بن فائز.)
 غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.

املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة سليمان عليه السالم وملكة سبأ يف القرآن ه (.1434األسود, فؤاد بن سامل.)
 رسالة ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة .كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة. الكرمي.

القاهرة: دار الفكر للطباعة  األصفياء. حلية األولياء وطبقاته (. 1416األصفهاين, أبو نعيم أمحد بن عبد هللا.) 
 والنشر.

. حتقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي. القاهرة: دار الذريعة إىل مكارم الشريعةه (. 1428األصفهاين, احلسني بن حممد.)
 السالم. 

 بريوت: املكتب اإلسالمي. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل.ه (. 1399األلباين, حممد بن انصر الدين.)

, بريوت: املكتب 2طاألجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة.ه (. 1400األلباين, حممد انصر الدين.)
 اإلسالمي.

 الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. صحيح سنن ابن ماجه.ه (.1407األلباين, حممد انصر الدين.)

 بريوت: املكتب اإلسالمي. ,3.طصحيح اجلامع الصغري وزايدتهه (. 1408األلباين, حممد انصر الدين.)

 . الرايض: مكتبة املعارف.صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذريه (. 1421األلباين, حممد انصر الدين.)

 الرايض: دار القاسم. آداب املتعلمني.ه (. 1418الباتلي, أمحد بن عبدهللا.)
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. رسالة ماجستري القيم الرتبوية من قصص الصحابة من كتاب البداية والنهايةه (.1430يالن, رهام بنت حممد.)ابدو 
 غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.

. احملقق: حمب هللا وسننه وأايمهاجلامع الصحيح املسند من حديث رسول ه (. 1400مساعيل.)إالبخاري, حممد بن 
 , القاهرة: املكتبة السلفية. 1الدين اخلطيب .ط

 حتقيق: عبدالرمحن بن حيىي املعلمي. بريوت: مؤسسة الثقافة.  التاريخ الكبري.ه (.1406مساعيل.)إالبخاري, حممد بن 

وأقوال اخلليفة الراشد علي بن أيب بعض اآلراء املستنبطة من خطب ه (.1420الربكايت, نواف بن انمي بن عبدهللا.)
. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة طالب رضي هللا عنه

 املكرمة.

. الرايض: مكتبة اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعه (. 1403البغدادي, أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت.)
 رف.املعا

 ,دمشق: دار الفكر.11.طفقه السرية النبويةم(.1991البوطي, حممد سعيد رمضان.)

حتقيق: دار املشكاة للبحث  إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة.ه (. 1420البويصري, أمحد بن أيب بكر.)
 العلمي إبشراف أبو متيم ايسر بن إبراهيم. الرايض: دار الوطن. 

 . القلم دار: الكويت,2ط. الندوي الدين تقي: حتقيق. الكبري الزهد(.ه 1403.)حسني نب أمحد, البيهقي

. بريوت, القاهرة: دار الكتب دالئل النّبوةه (.1408البيهقي, أمحد بن احلسني بن علي. حتقيق: عبداملعطي قلعجي.)
 العلمية, دار الراين للرتاث.

 .الوفاء دار: مصر,  3ط.اجلزار عامر, الباز أنور: حتقيق.الفتاوى جمموعة(. ه 1426.)أمحد الدين تقي, تيمية ابن

 دار: بريوت, 3ط.واملتعلم العامل أدب يف واملتكلم السامع تذكرة(. ه 1433.)إبراهيم بن حممد الدين بدر, مجاعه ابن
 .اإلسالمية البشائر

حتقيق أمحد عبدالغفور عطار  العربية.الصحاح اتج اللغة وصحاح ه (. 1407اجلوهري, أبو نصر إمساعيل بن محاد.)
 ,بريوت: دار العلم للماليني. 4ط

رسالة  ى توافق السمات القيادية مع املعايري اإلسالمية يف اختيار القائد الرتبوي.مد. ه(1407احلاج, طاهر حامد.)
 املكرمة. , كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة. قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيطماجستري غري منشورة

 .دمشق: دار احلافظ.علي بن أيب طالب مستشار أمني اخللفاء الراشدينم(. 1996احلاجي, حممد عمر.)

 .الرايض: دار عامل الكتب. أصول الرتبية اإلسالميةه (.1420احلازمي, خالد بن حامد.)
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, 2ط.األرنؤوط شعيب: حتقيق .لبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح(. ه 1414.)أمحد بن حبان بن حممد, حبان ابن
 .الرسالة مؤسسة: بريوت

. عبدالباقي فؤاد حممد: حتقيق. البخاري صحيح بشرح الباري فتح(.ه 1410.)علي بن أمحد احلافظ اإلمام, حجر ابن
 .السلفية املطبعة: القاهرة,2ط

 .الصادر دار: بريوت. عباس بكر, عباس إحسان: حتقيق .احلمدونية التذكرة(. ه 1417.)احلسن بن حممد, محدون ابن

جدة: دار األندلس  التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب اخللفاء الراشدين.ه (. 1418احلميدي, عبدالعزيز بن عبدهللا.)
 اخلضراء للنشر والتوزيع.

 الرتاث وإحياء العلمي البحث مركز. عب اس بن حممد بن هللا وصي: حتقيق .الصحابة فضائل(.ه 1403.)أمحد, حنبل ابن
 . املكرمة مكة: القرى أم جامعة يف

 للنشر الدولية األفكار بيت: الرايض.حنبل بن أمحد عبدهللا أيب احلافظ اإلمام مسند(.ه 1419.)أمحد, حنبل ابن
 .والتوزيع

.بريوت: شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة خلفاء الرسول صلى هللا عليه وسلمه (. 1429خالد, خالد حممد.)
 والنشر والتوزيع.

 . الرايض: دار طيبة للنشر والتوزيع.هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقاا ه (.1416اخلزندار, حممود حممد.)

أصول الرتبية ه (. 1425اخلطيب, حممد؛ متويل, مصطفى؛ عبد اجلواد, نور الدين؛ الغبان, حمروس؛ الفزاين, فتحية.)
 ,الرايض: دار اخلرجيي.4.طاإلسالمية

 دراسة حتليلية. مكة املكرمة: مطابع الصفا. النظرية الرتبوية يف اإلسالم.ه (. 1432خياط, حممد مجيل.)

 ,بريوت:دار البحوث العلمية.8طدستور األخالق يف القرآن.ه (. 1412دراز, حممد عبدهللا.)

ة.)العمل ,)ترمجة حممد رفعت رمضان, جنيب اسكندر(.القاهرة: مكتبة األجنلو املصرياخلربة والرتبيةم(.1976ديوي, ج.)
 م(.1954األصلي نشر يف عام 

 إبشراف احملققني من جمموعة: حتقيق .النبالء أعالم سري(.ه 1405. )أمحد بن حممد عبدهللا أبو الدين مشس, الذهيب
 .الرسالة مؤسسة:بريوت,3ط األرنؤوط شعيب

. حتقيق: عمر عبدالسالم َواألعالماتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري ه (. 1410الذهيب, مشس الدين أبو عبد هللا حممد.)
 , بريوت : دار الكتاب العريب. 2تدمري. ط

 .د. ط, بريوت: مكتبة لبنان. خمتار الصحاحم(.1986الرازي, حممد بن أيب بكر.)
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. رسالة  الفكر الرتبوي عند الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهه (. 1427الرزقي, علي بن زيدي.)
 منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.ماجستري غري 

املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة قارون مع قومه وتطبيقاهتا يف األسرة ه (. 1433الزايدي, خالد بن حامد.)
 لية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.رسالة ماجستري غري منشوره. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة, ك  املسلمة.

 عمان: دار الشروق. الشباب والقيم يف عامل متغري.م(.2006الزيود, ماجد.)

 ,دمشق: املكتب االسالمي.8طالسرية النبوية دروس وعرب.ه (.1405السباعي, مصطفى.)

ة من حياة أيب بكر الصديق رضي هللا جماالت وأساليب الرتبية املستنبطه (. 1428السبيعي, فيصل بن جباد بن حممد.)
رسالة  ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة,  كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة عنه وتطبيقاهتا الرتبوية. 

 املكرمة.

 .الصادر دار: بريوت. عباس إحسان: حتقيق .الكربى الطبقات(.م1968.)حممد عبدهللا أبو, سعد ابن

. د. الرايض الناضرة واحلدائق الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرةه (. 1411السعدي, عبدالرمحن بن انصر.)
 ط. عنيزة: مركز بن صاحل الثقايف.

. احملقق: عبدالرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانه (. 1420السعدي, عبدالرمحن بن انصر.)
 وت: مؤسسة الرسالة. اللوحيق. بري 

 . بريوت: دار الكتب العلمية.اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذيرالسيوطي, عبدالرمحن بن أيب بكر. )د.ت(.

. حتقيق: محدي الدمرداش. القاهرة: مكتبة نزار مصطفى اتريخ اخللفاءه (. 1425السيوطي, عبدالرمحن بن أيب بكر.)
 الباز. 

 أخبار كتاب(. ه 1408)الدويش حممد بن عبدهللا: حتقيق.حممد بن عبدهللا, الدويش النمريي؛ عمر زيد أبو, شب ة ابن
 .العليان دار: بريدة .املنورة املدينة

 دمشق: دار القلم. علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.ه (. 1412الشيخ, عبدالستار.)

 القاهرة: مكتبة وهبة., 2.طموسوعة األسرة حتت رعاية اإلسالمه (. 1427صقر, عطية.)

,بريوت: 9. طسرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه شخصيته وعصرهه (.1434الصاليب, علي حممد.)
 دار املعرفة.

 .بريوت: دار الكتب العلمية.الرايض النضرة يف مناقب العشرةه ( . 1405الطربي, أمحد بن عبدهللا. )

 بريوت: دار الفكر.. اتريخ الطربيه (. 1407غالب ابن جعفر.) الطربي, حممد بن جرين بن يزيد بن
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. حتقيق: شعيب األرنؤوط. بريوت: مؤسسة شرح مشكل اآلاثره (. 1415الطحاوي, أبو جعفر أمحد بن حممد.)
 الرسالة. 

شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن املسمى ه (. 1417الطييب, شرف الدين احلسني بن عبد هللا.)
 احملقق: عبداحلميد هنداوي. مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز.  بـالكاشف عن حقائق السنن .

. البجاوي حممد علي: حتقيق.األصحاب معرفة يف االستيعاب(. ه 1412.)عبدهللا بن يوسف عمر أبو, الرب   عبد ابن
 اجليل. دار: بريوت

 دار: الدمام الزهريي األشبال أيب: حتقيق. وفضله العلم بيان جامع(. ه 1414.)عبدهللا بن يوسف عمر أبو, عبدالرب ابن
 .اجلوزي ابن

 . القاهرة: دار الفكر العريب.2.طالرتبية اإلسالمية وحتدايت العصره (.1990عبود, عبدالغين؛ عبدالعال, حسن.)

 الرايض: اخلرجيي. املدخل إىل العلوم السلوكية.ه (.1431العساف, صاحل بن محد.)

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. أصول الرتبية.م(.1970حممد عبداِلادي.) عفيفي,

 , عم ان: مكتبة الرسالة احلديثة.2طنظام األسرة يف اإلسالم.م(. 1989عقلة, حممد.)

, أصوهلا, تطبيقاهتا, امفهومها, خصائصها, مصادره :الرتبية اإلسالميةه (.1432العقيل, عبدهللا بن عقيل.)
 , الرايض: مكتبة الرشد. 3.طمربوها

, الرايض: مكتبة املفهومات والتطبيقات :الرتبية اإلسالميةه (.1435علي, سعيد؛ احلامد, حممد؛ حممد, عبدالراضي.)
 الرشد.

 , القاهرة: مكتبة وهبة. 2.طوسائل وأهداف :تربية األوالده (. 1433عليش, انهد.)

. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم الثقافة اإلسالمية,  الم اخللقية وآاثرهااإلس قيم ه (.1409العمرو, عبدهللا بن حممد.)
 كلية الشريعة, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرايض.

 الفكر دار: القاهرة, 2ط.املصطفى حقوق بتعريف الشفا(. ه 1409.)اليحصيب عياض ابن الفضل أبو, عياض ابن
 .والنشر للطباعة

 . الرايض: مكتبة الرشد. األخالق اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةه (. 1427عيسى, إبراهيم علي.)

املضامني الرتبوية املستنبطة من قصة موسى عليه السالم وتطبيقاهتا يف الواقع ه (. 1433العيسى, عبدهللا بن أمحد.)
 واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.. رسالة  ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية املعاصر

 بريوت: دار املعرفة. إحياء علوم الدين.بو حامد حممد بن حممد.)د.ت(. أالغزايل, 
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 , دار الشروق:جدة.4.طاملرشد يف كتابة األحباثه(. 1412فودة,حلمي؛ عبدهللا,عبدالرمحن,)

 بريوت: مكتبة لبنان. املنري يف غريب الشرح الكبري.املصباح م(. 1987الفيومي, أمحد بن حممد.)

 .الرايض:مكتبة امللك فهد.4.طاحلكمة يف الدعوة إىل هللاه (.1424القحطاين, سعيد بن علي وهف.)

.حتقيق: حميي الدين املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمه (.1420العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم.) والقرطيب, أب
 , دمشق: دار ابن كثري. 2ديب مستو, ويوسف بديوي, وأمحد السيد, وحممود بزال. ط

رسالة  (. القيم الرتبوية املتضمنة يف النصوص الشعرية املقررة يف أدب املرحلة الثانوية.ه 1424القرين, حسن عبدهللا.)
 كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.  ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة,

 . القاهره: اِليئة املصرية للكتاب.املدخل إىل القيم اإلسالمية يف دراسات احلضارة اإلسالميةم(.1985قميحة, جابر.)

 . حتقيق: بشار عواد معروف. بريوت: مؤسسة الرسالة. حياة الصحابةه (. 1420الكاندهلوي, حممد يوسف.)

 .الراين دار: القاهرة, زكار سهيل: حتقيق .والنهاية البداية(. ه 1408.)احلافظ الفداء بوأ, كثري ابن

 دار: بريوت. الدين مشس حسني حممد: حتقيق. العظيم القرآن تفسري(. ه 1419.)عمر بن مساعيلإ الفداء أبو, كثري ابن
 . العلمية الكتب

نشأهتا وتطورها حىت منتصف القرن  :الدولة اإلسالمية اإلدارة العسكرية يفه (. 1413كمال. سليمان بن صاحل.)
رسالة دكتوراه منشورة. قسم احلضارة والنظم اإلسالمية .كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. جامعة أم  الثالث اهلجري.

 القرى. مكة املكرمة.

دراسة مقارنة بني أصول الرتبية اإلسالمية والفلسفات  أصول الرتبية اإلسالمية,م(.2006الكيالين, ماجد عرسان.)
 املعاصرة. ديب: دار القلم.

 , بريوت: دار اقرأ. 4حتقيق: حممد كرمي راجح. ط أدب الدنيا والدين.ه (. 1405احلسن علي بن حممد.) واملارودي, أب

فريقية وزهادهم ونساكهم أريوان و لنفوس يف طبقات علماء الق(. رايض اه 1403املالكي, أبو بكر عبدهللا بن حممد.)
 . حتقيق :بشري البكوش , حممد العروسي. بريوت: دار الغرب اإلسالمي. أوصافهموسري من أخبارهم وفضائلهم و 

دور منهج احلديث والثقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية لدى طالب ه (. 1429املالكي, مسفر بن عبدهللا.)
. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية, جامعة ة الطائفثانوي مبحافظالالصف األول 

 أم القرى, مكة املكرمة.

 ,القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.5.طاملعجم الوسيطه (.1432جممع اللغة العربية.)

 لعلم للماليني.بريوت: دار ا تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء.م(. 1984حممصاين, صبحي.)
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. رسالة وتطبيقاهتا يف األسرة -رضي هللا عنها-املضامني الرتبوية يف سرية أم سلمةه (.1435احملمود, لبىن عبدهللا, )
 ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية, كلية العلوم االجتماعية, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرايض.

 مبادئ الرتبية وأساليبها وجوانبها يف سورة حممد صلى هللا عليه وسلم.م(.2010بن عبدالرمحن.)احمليميد, عبدالعزيز 
 .44-15(. 17).,العلوم اإلنسانيةعة اإلمام حممد بن سعودجملة جام. [لنسخة اإللكرتونيةا]

 القاهرة: املكتبة الثقافية. تنمية القيم الرتبوية والنفسية لألبناء.ه (.1993املخزجني, أمحد.)

 دراسات تربوية. القاهرة: عامل الكتب. مضامني تربوية يف سورة البقرة.م(. 1995املرزوقي, آمال بنت محزة.)

 .اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة: قطر. املعاصر واجملتمع الرتبوية اإلسالمية القيم(. ه 1419.)اجمليد عبد, مسعودابن 

املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن ه (. 1374مسلم, مسلم بن احلجاج النيسابوري.)
 , القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 1حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي.ط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 الرايض: دار املنهاج. وتربوية. مواعظ الصحابة مواعظ علمية منهجيةه (.1435املقبل, عمر بن عبدهللا.)

رسالة  ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية  القيم الرتبوية يف األمثال الرتبوية.ه (. 1415مقيبل, خدجية.)
 واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة.

 دار: مكة. اللحياين سعاف بن هللا عبد: حتقيق .املنهاج أدلة إىل احملتاج حتفة(. ه 1406.)علي بن عمر, امللقن ابن
 .حراء

 .صادر دار: بريوت,2ط.العرب لسان(.ه 1410.)حممد الدين مجال, منظور ابن

 اليمن: وزارة الثقافة. الشورى يف الشريعة اإلسالمية.م(. 2006املهدي, حسني بن حممد.)

 حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد. بريوت: دار املعرفة. جممع األمثال.ه (. 1374امليداين, أمحد بن حممد النيسابوري.)

 . كلية الرتبية .جامعة األزهر: غزة.أصول الرتبية اإلسالميةه (.1415النباهني, علي سامل.)

 بريوت: املكتب اإلسالمي. الرتبية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة.ه (. 1402النحالوي, عبدالرمحن.)

دمشق: دار  ,25.طأصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمعه(.1428عبدالرمحن.)النحالوي, 
 الفكر.

 املرتضى سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وكرم وجهه.ه (. 1409الندوي, أبو احلسن بن علي.)
 دمشق: دار القلم.

 .اجملموع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعيم (. 1979شرف.)  النووي,  أبو زكراي حميي الدين حيىي بن
 بريوت: دار الفكر.
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. حتقيق: مفيد قميحة. بريوت: دار الكتب هناية اإلرب يف فنون األدبه (. 1424النويري, أمحد بن عبدالوهاب.)
 العلمية. 

. الشليب  عبداحلفيظ, بيارياأل براهيمإ, السقا مصطفى: حتقيق.النبوية السرية(.ت.د. )عبدامللك بن حممد أبو, هشام ابن
 .الفكر دار: بريوت

حتقيق: حممد عبد القادر أمحد عطا. بريوت: دار  جممع الزاوئد ومنبع الفوائد.ه (. 1422اِليثمي, نور الدين علي.)
 الكتب العلمية. 

 ,املدينة املنورة: دار اجملتمع.5.طجولة اترخيية يف عصر اخللفاء الراشدينه (. 1416الوكيل, حممد السيد.)

 .الرايض:دار عامل الكتب.فلسفة املنهج الرتبوي من منظور إسالميه (. 1430ايجلن, مقداد.)

 ,الرايض: دار عامل الكتب.2.طمنهج أصول الرتبية اإلسالمية املطوره (. 1432ايجلن, مقداد.)

 دار عامل الكتب.الرايض:  علم الرتبية اإلسالمية.ه (. 1433ايجلن, مقداد.)

 . الرايض: دار عامل الكتب.نظرية القيم يف اإلسالم وتطبيقاهتا الرتبوية دراسة مقارنةه (. 1434ايجلن, مقداد.)

ا وتطبيقاهتا يف مضامني تربوية مستنبطه من سرية أم املؤمنني خدجيه رضي هللا عنهه (. 1430مياين, هتاين عبدالقادر.)
تري غري منشورة. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة رسالة ماجس. األسرة واملدرسة

 املكرمة.
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Abstract 

 

Study Title: Educational contents in the biography of Caliph Ali Ibn Abi 

Talib - God bless him - and their applications in the family. 

Student: Hadeel Abdullah Mohammad AlOdhaibi. 

Supervision: Dr. Fahad bin Saad bin Abdulrahman Alhussain. 

Objectives: Detecting the educational contents in the biography of Caliph 

Ali Ibn Abi Talib which include educational principles, value  &  methods 

and detection of applying these educational contents in the family. 

Methodology: The researcher used the deductive & documentary 

approach, and divided her study into seven chapters, namely: 

Chapter I: Introduction to the study, which  included: the  preface , the 

subject of the study, its questions, objectives, importance and limits, and   

to identify its Terms, approach and previous studies. 

Chapter II:  conceptual framework includes four subjects: First, a 

translation of Caliph Ali Ibn Abi Talib. Second, Islamic Educational 

Principles. Third, Islamic Educational Values. Fourth, Islamic Educational 

Methods. 

Chapter III: Educational principles in the biography of Caliph Ali Ibn Abi 

Talib. 

Chapter IV: Educational values in the biography of Caliph Ali Ibn Abi 

Talib 

Chapter V: Educational methods in the biography of Caliph Ali Ibn Abi 

Talib 

Chapter VI: Applying these educational contents in the family. 

 

Chapter VII: Conclusion, which included a summary of the study, results, 

recommendations and proposals. 
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The Most Important Results: 

1-Caliph Ali Ibn Abi Talib is a good role model for Muslims his biography 

is abounded with many educational contents related to educational 

principles, values & methods which are indispensable for any Muslim 

educator. 

2-The biography of Caliph Ali Ibn Abi Talib includes many educational 

contents. This study extracted five principles, which are as follows:  

necessity of learning, hypothesis of education, continuous education, 

education influences on knowledge, & education on consultation. 

3-The biography of Caliph Ali Ibn Abi Talib is abounded with many 

educational values acknowledged in Islam. This study extracted five 

values, which are modesty, asceticism, justice, courage & generosity. 

4-Caliph Ali Ibn Abi Talib characterized with use many and different 

influential educational methods. This study extracted five methods used by 

Caliph Ali-God bless him- which are:  role model,  gave examples, 

education based on incidents & situations, good sermon, Invitation & 

Intimidation which benefit those who work in educational field in term of 

diversity, occasions of using them & others.. 

5-Muslim family is the most important education institution, which 

shoulder the greatest responsibility, which is raising children in Islamic 

education. Its role & function is not comparable to any other institution. 

The efforts of parents and scientists and officials, educators and the media 

must stand together to create righteous Muslims families to educate young 

generation. 
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