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ات ا��ياتية و�سر�ةالتأصيل �سالم دة �� مقر امل�ا ات ا��ياتية الوا ري للم�ا ر رر  

ل للصف �و متوسط  

جاءهللا سلطان السل)'   رسلطان بن 

ة وأصو ال78بية، 9لية ال78بية، جامعة جدة، اململكة العر3ية السعودية لقسم �دا   .ر

    sralsulami@uj.edu.sa: البريد االلكتروني

اسة   : رم@?ص الد

ـــدفت الد ات ا��ياتيـــــة ر	ــ ـــر امل�ـــــا دة �ـــــ� مقــ ـــوا ات ا��ياتيـــــة الــ راســـــة إ'ـــــ& التأصـــــيل !ســـــالمي للم�ـــــا ر رر

ـــن+* الوصـــــفي  ـــة املـ اســ ، واســــتخدمت الد ا3ـــــ12 0و رو0ســــر7ة للــــصف 0و املتوســـــط للفــــصل الد لر ل

يأن �ــــ� مــــصادر الــــشرJعة !ســـالمية، و�ــــ� الGــــFاث الFGبــــو : بمدخلـــھ BســــتAباطي، ومــــن أ	ــــم نتائج�ـــا

مة ال1P تحقق !سالمي 0د ات ا��ياتية الال زلة والشوا	د الصر7حة ال1P توجھ املسلم للعمل بامل�ا ر

ـــراد . زلــــھ النجــــاح �ــــ� حياتــــھ، والفــــو �ــــ� آخرتــــھ وأن الــــدين !ســــالمي لــــھ قــــدم الــــسبق �ــــ� توجيــــھ 0فـ

، كمــا  ســ[\ا قبــل الفلــسفات الFGبو7ــة 0خــر ات ا��ياتيــة والتحف_ــ^ ملما ىواcdتمعــات الكaــساب امل�ــا ر ر

اســـة شـــمولية الFGبيـــة !ســـالمية، وحفـــظ ذاتي[\ـــا، وتحر7ر	ـــا مـــن التبعيـــة؛ وذلـــك  رأســـفرت نتـــائج الد

ات ا��ياتيــة مـن مــصادر الــشرJعة !ســالمية، ومـن الGــFاث الFGبــو !ســالمي يباالسـتدالل عlــ& امل�ــا . ر

اسة nعدد من التوصيات من أ	م�ا شرعية Bسaـش�اد باألدلـة الـ: رو�� ضوء 	ذه النتائج أوصت الد

ـــن  ـــإجراء املز7ــــد مــ ـــة؛ لــــرwط الطلبــــة بمـــــصادر الــــدين !ســــالمي، والقيـــــام بـ ات ا��ياتيــ ر�ــــ� مقــــر امل�ــــا ر

ات ا��ياتية  اسات املتعلقة بالتأصيل !سالمي للعلوم الFGبو7ة عموما، وملوضوع امل�ا ر0بحاث والد ر
ً

خصوصا
ً

.  

ات ا��ياتية، الصف: الCلمات املفتاحية   ل 0و املتوسطرالتأصيل !سالمي، امل�ا
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The Islamic rooting of the life skills contained in 
the course of life and family skills for the first 

intermediate grade 
SULTAN RAJAALAH SULTAN ALSULAMI 

Department of Administration and Principles of Education, 
College of Education, University of Jeddah, Saudi Arabia. 

Email: sralsulami@uj.edu.sa   

 Abstract:  

The study aimed at the Islamic rooting of the life skills contained in 
the life and family skills course for the first intermediate grade for the 
first semester. The study used the descriptive method relying on the 
deductive approach. Among the most important results is that Islam 
includes the orientations that guide the Muslim to work with the 
necessary life skills to achieve success in his life and in the afterlife. 
The Islamic religion has taken the lead in guiding individuals and 
societies to acquire life skills and motivating them to practice them 
before other educational philosophies. By inferring life skills from the 
sources of Islamic law, and from the Islamic educational heritage. In 
light of these results, the study recommended a number of 
recommendations, the most important of which were: citing legal 
evidence in the life skills course; linking students to the sources of the 
Islamic religion, and conducting more research and studies related to 
the Islamic rooting of educational sciences in general, and the issue of 
life skills in particular. 

Keywords: Islamic rooting, life skills, first intermediate grade.  
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  :املقدمة

}عدد استخداماz\ا �� مجاالت ا��ياة رإن العلوم الFGبو7ة �� تطو مستمر؛ وJعود ذلك إ'&   
ـــة قواعـــــــد	ا وتوج|\اz\ـــــــا ملتطلبـــــــات العـــــــصر ا��اضـــــــر  ـــــة، ولـــــــس{� القـــــــائم_ن عل|\ـــــــا إ'ـــــــ& مواكبـــ اليوميـ
ات  Jس�ا �� مقر ات ا��ياتية من املوضوعات ا��ديثة ال1P يتم تد رواملستقبل، وJعت�F موضوع امل�ا ر ر

ة التعلـيم �ــ� اململكـة العرwيــ ا رخاصـة �\ـا، فقــد أقـرت و ات ا��ياتيــة ز Jس مقــر امل�ـا رة الـسعودية تـد رر
ات �� عام  	ا �cميع مراحل 1431رو0سر7ة لطلبة املرحلة الثانو7ة العامة بنظام املقر ره، وتم إقرا

ا123    .ه1442/1443رالتعليم العام بدءا من العام الد

ة التعليم، ( ا رموقع و   ).X28j6/pw.u2://httpsز

ات ا��ياتيـــة مــن متطلبـــات العــصر ا��ـــا'�؛ �ــي �ـــستطيع املــتعلم مواج�ـــة  روJعــد }علـــيم امل�ــا ُ

عة، ول�ـي يـؤدي 0عمـال املطلوwـة منـھ عlـ& أكمـل وجـھ، فمـن  رالتغ_Fات والتحديات العـصر7ة املaـسا
ات يتحقق لھ التعا�ش والنجاح �� جميع مجاالت ا��ياة   ).2019الفت�1،(رخالل 	ذه امل�ا

رعلم الFGبية !سالمية �� 	ذا التطو ل�ذه العلوم الFGبو7ة nعدة أمووJسا	م  من أ	م�ا أن : ر
ريقـوم بتأصـيل�ا تأصــيال إسـالميا، و7و¢ـ¡ أ	ــداف�ا ومقاصـد	ا مــن منظـو إسـالمي، والPــ1 مـن أجل�ــا 

ً ً

	ا  ه يؤدي إ'& تدعيم القيم !سالمية وإبرا سة 	ذه العلوم }علما و}عليما، و	ذا بدو زيجب مما رر
ً

 &lع
ة باســـتمرار  ف املتجـــددة واملتطــو رضــوء العلـــوم واملعــا ، والعلـــوم الFGبو7ـــة )60.ه، ص1416يــا�cن،(ر

ل¨ــست بمنــأى عــن التوج|\ــات الرwانيــة، فالعالقــة بي§\مــا وثيقــة ومتعــددة وم�مــة، يؤكــد ذلــك امز7ــان 
ـــا: "بقولــــھ) 1994( ـــو»� والعلـــــوم !ªــــسانية تكمـــــن �ــــ� أن كال	مــ  �عـــــا�* وأ	ميـــــة العالقــــة بـــــ_ن بــــ_ن الــ

موضوعا مش�FGا 	و عـالم !ªـسان ب�ـل أnعـاده املاديـة والنفـسية والعقليـة والتنظيميـة و0خالقيـة، 
ً ً

اســ[\ا !ªــسان  رو¬ــ� مواضــيع البــد وأن يقــو ف|\ــا الــو»� �لمتــھ الفاصــلة، وال يتــصو أن �ــستقل بد ر ل
قابــة الــو»� وتوج|\ــھ ربمعــز عــن  ادر الــشرJعة ن، وعنــدما ي�ــو منطلــق 	ــذه العلــوم مــص)124.ص" (ل

ك و}عـا'& ذلـك، فقـال }عـا'& ّإن {:ر!سالمية فإنھ يتحقق الصواب والكمال ل�ا، فلقد و¢¡ املو'& تبـا
ِ

	ـــذا القـــرآن ²\ــــدي للPـــ1 ¬ـــ� أقــــوم و7±ـــشر املـــؤمن_ن الــــذين �عملـــو الـــصا��ات أن ل�ــــم أجـــرا كب_ــــFا
ً َ ً

ِ
ْ ََ َ َْ َُ ُ َ َْ ّ ّْ َ َ ُ

ِ ِ
َ ّ ْ ُ ُ ََ ُ ْ نَ

ُ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ

ْ ْ ّ
ِ ِ

ْ َ {
ـــان أكمـــــل النـــــاس : قـــــوم أي، وأ)9:!ســــراء( أعـــــدل وأعlـــــ&، فمـــــن ا	تـــــدى بمــــا يـــــدعو إليـــــھ القـــــرءان �ــ

ه  ، وآكــد  سـمات الــشرJعة !سـالمية شــمول�ا )454.ه، ص1420الـسعدي،(روأقـوم�م �ــ� جميـع أمــو
َلقد تركنا دمحم صـl& هللا عليـھ :" قال-º-عl& جميع متطلبات حياة 0فراد واcdتمعات، فعن أ¸ي ذر  َ

ـــلم ـــــــا منـــــــــھ علمـــــــــا وســــــ ــــــسماء إال أذكرنــ ـــــ� الـــ ــــــــائر جناحيـــــــــھ �ــــ ـــــــرك طـ ــــــل، " (، ومـــــــــا يحــ ، 2001ابـــــــــن حنبـــ
، فعنــد تأصــيل �ــل 	ــذه 0مــو تأصــيال إســالميا فإنــھ يــتم وضــع خطــوة صــادقة �ــ� )2161.،ح35.مــج

ً ً ر
طر7ــق العــودة إ'ــ& هللا، واتبــاع ن+ــ* 0ن±يــاء، و�7ــو 	نــاك إصــالحا فعــاال شــامال ل�ــل منــا»� ا��يــاة، 

ً ً ً
ن

ــــق ـــم وتتحقــ ــــ& صــــــعيد 0فــــــراد و0مـــ ـــــاح عlــ ـــو7ر والنجـ ـــــواªي،( 0	ــــــداف، وJــــــستمر التطـــ ه، 1429ا��لـ
  ).60.ص

اسة   :رمشCلة الد

ات الFGبية ا��ياتية  Jس م�ا ات العلمية �� مجال الFGبية إ'& العمل عl& تد رأس�مت التطو ر ر
ات �أ	ـداف ات مستقلة، ولم يتم Bكتفاء بتعليم 	ذه امل�ا رو0سر7ة �� منا½* ومقر  ضـمنية ملـواد ر

ات  ، و	ذا 0مـر يتطلـب الرجـوع إ'ـ& مـصادر الـشرJعة !سـالمية واسـتAباط 	ـذه امل�ـا ر}عليمية أخر ى
م§\ا، وBستدالل عل|\ا أيضا؛ إذ أن الشرJعة !سالمية ¬� القاعدة 0صلية ال1P يجب Bنطالق م§\ا 

ً

س �cميـــع القواعـــد الفرعيـــة �ـــ� }عـــامالت ا��يـــاة اليوميـــة اÁdتلفـــة، ف اســـة فـــوا رقـــد أكـــدت نتـــائج د ر
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رعl& أن التأصيل !سالمي للعلوم الFGبو7ة يحر من التبعية، وJساعد عl& صـياغة فلـسفة ) 2015(
ـــق ال§\ـــــوض  ـــة !ســــالمية وأ	ـــــداف�ا العامــــة، وحفــــظ تماســـــك وحــــدة اcdتمــــع !ســـــالمي، و7حقـ الFGبيـ

اســـات تتعلـــق اســـة بالقيـــام بد را��ــضار لألمـــة املـــسلمة، كمـــا أوصـــت الد ر ى بتحليـــل محتـــو املنـــا½* ي
 �}Jــشرaتلفــة ل�ــي تكــشف عــن مــدى تــضمي§\ا ألســس التأصــيل الÁdاســية للمراحــل التعليميــة ا رالد

اسة ا�Áليفة  اسات علمية لتقو7م املنا½* ) 	ـ1435(رللFGبية !سالمية، و	و ما اقFGحتھ د ربإجراء د
ـــھ  اســـــة بحــ ـــوء التأصـــــيل !ســـــالمي، وأوصـــــت د اســـــية الFGبو7ـــــة �ـــــ� ضــ رالد ــــ� عlـــــ& ) 2021(ر بأنـــــھ يAبÅـ

البـــاحث_ن الFGك_ــ̂ـ عlـــ& أبحـــاث التأصــــيل !ســـالمي �ـــ� العلـــوم الFGبو7ــــة، وف�مـــھ nـــش�ل أعمـــق؛ ليــــتم 
  .تطبيق الشرJعة !سالمية �� جميع مجاالت ا��ياة

ات ا��ياتيــة �عت�ـــF مــن املوضـــوعات الPــ1 تحتـــاج إ'ـــ&  روwنــاء عlـــ& مــا ســـبق فــإن موضـــوع امل�ـــا
تب راط�ــا بحيــاة املــسلم اليوميــة، والحــظ الباحــث القــصو البحÇــ1 �ــ� التأصــيل رالتأصــيل !ســالمي؛ ال

ات، حيث لم �عFÉ الباحث  اسات سابقة تناولت موضوع -عl& حد علمھ-ر!سالمي ل�ذه امل�ا ر عl& د
ســــية وفــــق ضــــوابط التأصــــيل !ســــالمي للعلــــوم الFGبو7ــــة؛ لــــذلك  ات ا��ياتيــــة �ــــ� املنــــا½* املد رامل�ــــا ر

ا ات ا��ياتيــة راســ[\دفت 	ــذه الد دة �ــ� مقــر امل�ــا ات ا��ياتيــة الــوا رســة التأصــيل !ســالمي للم�ــا ر رر
  .لو0سر7ة للصف 0و متوسط

اسة   :رأسئلة الد

اسة لإلجابة عن 0سئلة التالية   :ر}س{& 	ذه الد

 ما !طار املفا	ي1Í للتأصيل !سالمي للعلوم الFGبو7ة؟ •
ات ا��ياتي •  ة؟رما !طار املفا	ي1Í لتعليم امل�ا
ات ا��ياتية و0سـر7ة للـصف  • دة �� مقر امل�ا ات ا��ياتية الوا رما التأصيل !سالمي للم�ا ر رر

؟ ا123 0و ل0و املتوسط للفصل الد  رل

اسة    :ر     أHداف الد

ات  دة �ـ� مقـر امل�ــا ات ا��ياتيـة الـوا اسـة ا��اليـة إ'ـ& التأصـيل !سـالمي للم�ـا ر}ـس{& الد ر ر رر
، وذلك من خالل 0	داف التاليةا��ياتية و0سر7ة للصف 0 ا123 0و لو املتوسط للفصل الد   :رل

 .التعرف عl& !طار املفا	ي1Í للتأصيل !سالمي للعلوم الFGبو7ة •
ات ا��ياتية •  .رتوضيح !طار املفا	ي1Í لتعليم امل�ا
ات ا��ياتيـــــة  • ـــا دة �ـــــ� مقـــــر امل�ــ ات ا��ياتيـــــة الـــــوا ـــا رالكـــــشف عـــــن التأصـــــيل !ســـــالمي للم�ــ ر رر

ا123 0وو0س لر7ة للصف 0و املتوسط للفصل الد  .رل

اسة   : رأHمية الد

اسة ذات أ	مية بالغة، وذلك لألسباب التالية   :ر}عت�F الد

 . أ	مية التأصيل !سالمي للعلوم الFGبو7ة؛ لFGتبط بمصادر الaشرJع !سالمي •
اسية • ات الد ة التأصيل !سالمي للمقر روضوح ضر رر  .و
ـــ� تـــــوف_F محتـــــو  • ات ا��ياتيـــــة ى!ســــ�ام �ــ ـــا رمرج{ــــ� معر�ـــــ� للقـــــائم_ن عlـــــ& تــــأليف مقـــــر امل�ــ ر

و0سر7ة لتطو7ره مستقبال
ً

. 
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ات ا��ياتيــــة عlــــ& Bسaــــش�اد باألدلــــة  • Jس مقــــر امل�ــــا رمــــساعدة القــــائم_ن بتــــد رر
ات ا��ياتية و0سر7ة  .رالشرعية ملوضوعات امل�ا

اسة   :ر حدود الد

اسة با��دود املوضوعية Ïتية ̂م الد Gرتل:  

ات حياتيــة �ــ� توضـيح ا ات ا��ياتيــة الPــ1 تــم الــنص عل|\ــا بأÐ\ــا م�ــا رلتأصــيل !ســالمي للم�ــا ر
ا3ـــــ12 0و لطبعـــــة العـــــام  ات ا��ياتيـــــة و0ســـــر7ة للـــــصف 0و املتوســـــط للفـــــصل الد ـــا لمقـــــر امل�ــ رل ر ر

ا123    .ه1442/1443رالد

اسة   :رمنIJية الد

اســة طي، واملــن+* الوصــفي 	ــو  اســتخدم الباحــث املــن+* الوصــفي وفــق املــدخل BســتAبا:رمــنMJ الد
 Fع�ـJرة كما توجـد �ـ� الواقـع، و²\ـتم بوصـف�ا وصـفا دقيقـا و	اسة الواقع أو الظا الذي �عتمد عl& د

ً ً
ر

لع§\ـا }عب_ـFا كيفيـا أو }عب_ـFا كميـا، واملـن+* الوصـفي ال ²\ـدف إ'ـ& وصـف الواقـع كمـا 	ـو، بـل الوصــو 
ً ً ً ً

ن، عب(إ'& استAتاجات }سا	م �� ف�م 	ذا الواقع وتطو7ره  ، واملـدخل )191.، ص2003ويدات وآخر
قبأنــھ طر7قــة مـــن طــر البحــث الســتAتاج أف�ــار ومعلومــات مـــن ) 	ـــB)1419ســتAباطي �عرفــھ يــا�cن 

ف عل|\ـا  ، وسـيوظف الباحـث ذلـك )22.ص(رالنصوص وغ_F	ا وفـق ضـوابط وقواعـد محـددة ومتعـا
ا	د مـن القــرآن الكــر7م مـن خــالل بـذل أقــÓ2Ô ج�ـد عقlــ� ممكــن السـتAباط واســتAتاج 0دلـة والــشو

دة �ــ� مقــر  ات ا��ياتيــة و0ســر7ة الــوا روالـسنة النبو7ــة املط�ــرة والGــFاث الFGبــو !ســالمي عlــ& امل�ــا ر ر ي
ا123 0و ات ا��ياتية و0سر7ة للصف 0و متوسط للفصل الد لامل�ا رل  .ر

اسة   :رمصط@�ات الد

س /  لغة:التأصيل �سالمي • ) أ ص ل(�� اللغة بأن مادة ملع�Ó 0صل ) 	ـ1399(ريؤسس ابن فا
ِأســاس الـــ12Õء: 0صــل"تــأ}ي ملعــان م§\ــا 0ســاس،  ْ َّ ُ َ َ

، و7ــدل بنــاء ال�لمــة عlــ& الثبــات والتأســـ¨س "
َأصــل(أن الداللــة اللغو7ــة ل�لمــة ) ت.د(ر، و7قــر مــصطفى )109.، ص1مــج(وا�cــودة �ــ� الــرأي  َّ (

ال12Õء أصال استقÓ2Ô بحثھ حÓP عرف أصلھ، و
َ َّ َ َ ْ َّ

ْال12Õ) أصل( َّ
ْء جعل لھ أصال ثابتا يب�Ó عليھ،  َْ َ َ ُ َ

ُال12Õء أساسھ الذي يقوم عليھ ومAشؤه الذي ين±ت منھ) أصل( ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َّ َ َّْ َ ْ َّ
 ).120.، ص1مج(

اصطالحا
ً

ة عن عملية إعادة بناء العلوم �� ضوء التصو !سالمي لإلªسان واcdتمع :  رعبا ر
ح مع الواقع املشا	د كمصادر للمعرفة والوجود، وذلك باستخدام من+* يت�امل فيھ الو»� ال�Øي

بأنــھ اســتAباط موضــوعات العلــوم الFGبو7ــة مــن ) 2016(، وJعرفــھ الع¨ــÓ2Ù )30.ه، ص1416رجــب،(
  . املصادر !سالمية، أو Bستدالل عل|\ا، و	ذا ما يت±ناه الباحث

إجرائيــــا
ً

ـــة و0: ات ا��ياتيـ ـــر امل�ــــا دة �ــــ� مقـ ات ا��ياتيــــة الــــوا ر Bســــتدالل عlــــ& امل�ــــا ر ســــر7ة رر
ا123 0و من خالل استAباط 0دلة والشوا	د عل|\ا من القرآن  لللصف 0و متوسط للفصل الد رل

 .يالكر7م والسنة النبو7ة املط�رة والFGاث الFGبو !سالمي

ات ا��ياتية •  : رامل�ا
ة لغة م�ـرت �\ـذا : ا��اذق ب�ل عمل، وا�cمـع م�ـرة؛ و7قـال: واملا	ر. ِ ا��ذق �� ال12Õء:رامل�ا

ة أي صرت بھ حاذقا 0 مر م�ا
ً

، د(ر  ).148.، ص5ت، مج.رابن منظو
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ة اصطالحا امل�ا
ً

0داء الذي يقوم بھ الفرد �� س�ولة ودقة، سواء �ان 	ذا 0داء جسديا : ر
ً

أم عقليا 
ً

�ي، د(   ).241ت، ص.زالفودة و

ات ا��ياتيـة اصـطالحا امل�ـا
ً

ات نفـسية لــسلو:ر ك ر }عرف�ــا منظمـة الـ�Øة العامليـة بأÐ\ــا قـد
z\ا  رإيجا¸ي تكيفي يمكن الÁÚص من التعامل بفعالية مع متطلبات وتحديات ا��ياة اليومية، وإدا ُ

بأÐ\ـا مجموعـة ) 2017(، وJعرف�ا البق1Í )8.، ص2014ع�l،(والتأقلم مع�ا بطر7قة �Ûيحة وwناءة 
ـــل مــــا يحـــــيط بــــھ بالـــــش�ل الــــ�Øيح ذاتيـــــا، وwيÝيـــــا ات الPـــــ1 تمكــــن الفـــــرد مــــن التعامـــــل مــــع �ــ القــــد
ً ً

، ر
رواجتماعيا، و�Ûيا، وفكر7ا، و�ل أمو حياتھ

ً ً ً
.  

إجرائيـــا
ً

ات ا��ياتيـــة و0ســـر7ة : ات الPـــ1 تـــم الـــنص عل|\ـــا �ـــ� مقـــر امل�ـــا ر ¬ـــ� مجموعـــة امل�ـــا رر
سـو املقـر بتعليم�ـا  ات حياتيـة، و7قـوم مد ا3ـ12 0و بأÐ\ـا م�ـا رللصف 0و املتوسط للفـصل الد ر ر لر ل

  .للطلبة

اسات السابقة   :رالد

7ن التالي_نليaناو البا اسات السابقة �� ا�dو رحث الد   :ر

لا�Rو �و اسات السابقة املتعلقة بالتأصيل �سالمي للعلوم ال78بو�ة: ر   :رالد

نـــــة  .1 اســــة جوا رد ـــيح التأصـــــيل !ســـــالمي لأل	ـــــداف ):2015(ر اســـــة إ'ــــ& توضــ ر 	ـــــدفت الد
اســة إ'ـــ& أن املــ 7ــة، ومــن+* الFGبيـــة !ســالمية ف|\ـــا، وتوصــلت نتـــائج الد رامل�ا ن+* !ســـالمي ر

ـــد جـــــاءت مـــــستو7ات  ات الفـــــرد املتنوعـــــة، والـــــذ�اء امل�ـــــار أيـــــضا، وقــ اعت�ـــــÓ بaنميـــــة م�ـــــا
ً

ي ر
ضـا هللا  7ة �� كتب الFGاث !سالمي مركزة عl& الغاية السامية املتمثلـة �ـ�  ر0	داف امل�ا ر

 .وعبادتھ
س  .2 اسة فوا رد اسة إ'& تأصيل الFGبية !سالمية }شرJعيا �: )2015(ر 	دفت الد

ً
� ضوء ر

اســـة إ'ـــ& أن مـــن 0ســـس الaـــشرJعية للFGبيـــة !ســـالمية  رعلـــم أصـــو الفقـــھ، وخلـــصت الد ل
!قـرار nعرwيـة الFGبيـة !سـالمية �ـ� لـساÐ\ا، وأن : لاملـستفادة مـن علـم أصـو الفقـھ مـا يlـ�

ــــــد  ـــــــدرج املرحlــــــــ�، والــــــــضبط والتحديــ ، ومراعــــــــاة التـ ــــاب ترwــــــــو ــ ــــــشرJ{� خطــ يا�Áطــــــــاب الaــ
	ـــا وســـا ــا الFGبيـــة !ســـالمية �ـــ� تحقيـــق غاياz\ـــا رو0ولو7ـــات باعتبا ئل }ـــشرJعية }ـــسaند إل|\ـ

ÓÍالعظ. 
اسة الع`_^[  .3  و	دفت إ'& معرفة واقع ومعوقات بحوث التأصيل والتوجيھ ):2016(رد

!ســالمي للعلــوم الFGبو7ــة �ــ� ا�cامعــات الــسعودية، واملقFGحــات لتعز7ز	ــا مــن وج�ــة نظــر 
اســةاÁdتـص_ن �ـ� الFGبيــة !سـالمية، ومـن أ	ــم  ضـعف !نتـاج العلÍــ1 �ـ� 	ــذا : رنتـائج الد

اcdال، وأن من أ	م املعوقات لذلك ضعف العمل املؤس12Ù، وضعف الدعم والcÚaيع 
 .لھ �� العالم !سالمي

اســة ا�?طيـــب  .4 اســة إ'ـــ& تأصـــيل الوســائل التعليميـــة �ـــ� الـــسنة ):2018(رد ر 	ـــدفت الد
اســــــة أن النßــــــ1 ملسو هيلع هللا ىلص ـــــن الوســــــائل رالنبو7ــــــة، ومــــــن أ	ــــــم نتــــــائج الد ـــــFا مـ ــــددا كب_ـ  اســــــتعمل عــ

ً ً

ـــدم  ـــا قــ ـــة ل�ـ ـــان مـــــستمعيھ، وأن الــــسنة النبو7ــ ـــيح فكرتـــــھ وتث±ي[\ــــا �ـــــ� أذ	ـ التعليميــــة لتوضـ
 .السبق �� ذلك

dي  .5 اســـة ا��ـــا رد اســـة إ'ـــ& تحديـــد مجموعـــة مـــن معـــاي_F التأصـــيل ):2020(ر ر 	ـــدفت الد
 لعمليــة التأصــيل !ســالمي، !ســالمي ملفــا	يم الFGبيــة الPــ1 يAبÅــ� مراعاz\ــا عنــد التــصدي
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اســـة اســـات البيAيـــة بـــ_ن املتخصـــص_ن �ـــ� أصـــو الFGبيـــة : رومـــن أ	ـــم نتـــائج الد لغيـــاب الد ر
̂ام �\ا عنـد  GلB �ÅبA1 يPال F_اسة مجموعة من املعاي ، وقدمت الد روالتخصصات 0خر ى

 .القيام بالتأصيل !سالمي

اسات السابقة املتعلقة بتعليم امل: را�Rو الثاeي ات ا��ياتيةرالد   :ر�ا

1.  �gاسـة الـشدو اسـة إ'ـ& التعــرف عlـ& املنـا½* الPـ1 }ع�ـ1 بتعلــيم ):2015(رد ر 	ـدفت الد
ات ا��ياتية �� مختلف دو العالم، وwناء مـن+* مقGـFح لطـالب املرحلـة  لالطالب عl& امل�ا ر
3ـــ12 عlـــ& طـــالب الـــصف  رBبتدائيـــة، والتعـــرف عlـــ& فاعليـــة تطبيـــق وحـــدة مـــن املـــن+* املد

B قــــا دالــــة إحــــصائيا لـــــصا�¡ الــــسادس ـــة أن 	نــــاك فر اســ ـــداàي، ومــــن أ	ــــم نتــــائج الد بتـ
ً ً

و ر
ىBختبار البعدي، مما يدل عl& أن للوحدة التجر7±ية تأث_Fا إيجابيا عl& مستو الطالب

ً ً
. 

اســــــة الفقيــــــھ  .2 ـــ1 ا�cميلــــــة للــــــصف ):2019(رد اســــــة إ'ــــــ& تحليــــــل مقــــــر لغPـــ ر 	ــــــدفت الد ر
ات ا��يات ــــــوء امل�ـــــــا ـــــداàي �ـــــــ� ضـ ــــات الـــــــصف الـــــــسادس رالـــــــسادس Bبتــ مـــــــة لطالبـــ زيـــــــة الال

ـــد تكـــــر  ات ا��ياتيـــــة �ـــــ� املقـــــر قــ ـــا اســـــة أن تـــــضم_ن امل�ــ رBبتـــــداàي، وكـــــشفت نتـــــائج الد ر ر ر
ات الثقافيــة، و�ــ� املرتبــة 489 ات العقليـة �ــ� املرتبــة 0و'ـ&، ثــم تل|\ــا امل�ـا رمـرة، وأتــت امل�ــا ر

ات 0خالقيـة، وأتـت ات Bجتماعية، و7ل|\ـا امل�ـا رالثالثة امل�ا ات ا�cماليـة �ـ� املرتبـة ر ر امل�ـا
 .0خ_Fة

دابن  .3 اســـة بــــود رد اســــة إ'ــــ& توضـــيح دو أنظمــــة التعلـــيم �ــــ� دعــــم ):2020(ر ر 	ـــدفت الد ر
ات  اسـة إ'ــ& أن التعلــيم املــسaند عlــ& امل�ــا ات ا��ياتيــة، وتوصــلت نتــائج الد رو}عز7ـز امل�ــا ر ر

نم والـتعلم �ـ� القـر ا��ياتية يقلص الفجوة ب_ن التعليم وا��ياة، وأنھ بديل حت1Í للتعلـي
 .ا��ادي والعشر7ن

اسة القرeي  .4 ات ا��ياتيـة املتناغمـة ):2021(رد اسة إ'& تحديد قائمة بامل�ـا ر 	دفت الد ر
7ة اململكة  و7مكن تنمي[\ا مـن خـالل مـن+* الر7اضـيات �ـ� املـرحلت_ن املتوسـطة 2030ؤمع ر

ات مـــــا يlــــ� اســــة أن 	ـــــذه امل�ـــــا ـــة، وأظ�ـــــرت نتـــــائج الد روالثانو7ـ شكالت، التفك_ـــــF حـــــل املـــــ: ر
  .!بدا�â، التفك_F الناقد، التواصل الفعال

اسات السابقة   :رmعقيب عjk الد

اسـات الـسابقة �ـ� اسة ا��اليـة مـع الد راختلفت الد  أÐ\ـا كـشفت عـن التأصـيل !سـالمي ر
ات ا��ياتيــة و0ســر7ة للــصف 0و متوســط  دت �ــ� مقــر امل�ــا ات ا��ياتيــة الPــ1 و لللم�ــا ر رر الفــصل -ر

ا123   .-ل0ورالد

اســـات الـــسابقة  اســـة ا��اليـــة مـــع الد رواتفقـــت الد �ـــ� أ	ميـــة التأصـــيل !ســـالمي للعلـــوم ر
اســات الـسابقة �ــ�  رالFGبو7ـة، وأ	دافــھ، و!جـراءات املتبعــة لتحقيق�ـا، كمــا اسـتفاد الباحــث مـن الد

اسة   .روضع !طار املفا	ي1Í للد
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اسة   :رإجراءات الد

اسة فقد تم تناو   :رل�ا من خالل ا�Rاو الثالثة التاليةرلتحقيق أHداف الد

أوال
ً

ــاو الباحـــــث :  ل�طــــار املفـــــاHي)' للتأصـــــيل �ســــالمي للعلـــــوم ال78بو�ـــــة، وفيــــھ يwنـــ
  :العناصر التالية

  :أHداف التأصيل �سالمي للعلوم ال78بو�ة )1(

�kكما ي �zداف متعددة، وHللتأصيل �سالمي للعلوم ال78بو�ة أ :  

̂از -1 Gـــاالع  بالــــدين !ســـــالمي، وwإســــ�امات علمــــاء املـــــسلم_ن �ــــ� تأســـــ¨س إشــــعار الناشــــئ_ن بــ
 .وتطو7ر العلوم اÁdتلفة

 . اسaبعاد كث_F من املفا	يم و0ف�ار الوافدة ال1P تناقض الدين !سالمي -2
ة عظيمة �� مجال العلوم  -3 وإطالع امل�تم_ن بالعلوم السلوكية عl& ما لدى املسلم_ن من ثر

 .!ªسانية والFGبو7ة
 .	ذه العلوم �� بناء الÁÚصيات العلمية العاملة �\ذه العلوماستخدام  -4
 .إبراز أ	داف العلوم اÁdتلفة �� ضوء املعاي_F !سالمية -5
 .استخدام العلوم اÁdتلفة �� تدعيم القيم !سالمية -6
 .لإبراز 0صو و0	داف ال1P يقوم عل|\ا بناء العلوم Bجتماعية -7
 .حل املشكالت عl& ن+* !سالمبناء عقلية إسالمية تفكر وتخطط وت -8
  ). 39-38.ه، ص1416يا�cن،. (إنقاذ 0جيال من التبعية الفكر7ة والثقافية -9

  : معاي}7 التأصيل �سالمي للعلوم ال78بو�ة )2(

 1Pناك مجموعة من املعاير والضوابط ال	بو7ة فإن FGللعلوم ال �lعند محاولة تقديم أي ج�د تأصي
̂ام �\ا؛ لضمان جو GلB �ÅبAيميد ي�dا ا	داف التأصيل، و¬� كما يذكر	ــ1431(دتھ وتحقيقھ أل	 (

�lكما ي:  

نأن يقوم العمل التأصي�l عl& أساس التصو !سالمي للوجود وال�و و!ªسان وا��ياة  -1 ر
 .واملعرفة والقيم

أن ي�و ساملا من اÁdالفات العقدية املباينة للعقيدة الـ�Øيحة الPـ1 يمثل�ـا مـن+* أ	ـل  -2
ً ن

 .�cماعةالسنة وا
نأن ي�و التأصيل وفق ف�م الـسلف الـصا�¡ مـن الـ�Øابة والتـاnع_ن ومـن تـبع�م لآليـات  -3

 .و0حاديث
 .أن ال يحمل Ïيات و0حاديث ما ال تحتمل من املعاªي والدالالت -4
 .نأن ي�و Bعتماد عl& ما Û¡ من 0حاديث النبو7ة -5
أن يضيف إ'& التخصص الFGبو الذي يAت1Í إليھ ش¨ئا جدي -6

ً دا �أن يؤكد �Ûة فكرة ما، ي
ً

æي . أو ينف|\ـــا أو يــــ��åØا، أو �عــــدل نظر7ــــة أو �ــــسaبدل�ا، أو مـــا إ'ــــ& ذلــــك رو7ــــضيف ا��ــــا
 :مجموعة من املعاي_F والضوابط م§\ا) 2020(

ف�م ومعرفة أساليب اللغة العرwية واستخداماz\ا املتعدد؛ �وÐ\ا لغة القرآن الكر7م ولغة  -7
 .الن1ß ملسو هيلع هللا ىلص

 .يعرفة الواسعة للباحث بامليدان الFGبو والعمل ضمن حقلھامل -8



 
التأصيل اإلسالمي للمهارات الحياتية الواردة في مقرر 
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 .ىالوسطية �� التعامل مع املفا	يم الFGبو7ة الوافدة من الثقافات الFGبو7ة 0خر -9
 .مراعاة جوانب ا�Áالف الشر�â واªع�اسھ عl& التطبيقات الFGبو7ة -10

جب  ل �سـالمي أن مجموعـة مـن ا�Rـاذير ال�ـ' ي�ب~ـ� للباحـث �ـ� التأصـي) Hـ1416(رو�ذكر 
  :يت�بھ ل�ا، ومن أHم�ا

1-  &lـ1 صـßصية �� كتـاب هللا }عـا'& أو سـنة النÁÚاء ال Ïواطر وÁناد إ'& ا�aسB را��ذر من
 .هللا عليھ وسلم

ج عن 	دي الن1ß ملسو هيلع هللا ىلص -2 ̂عات الرمز7ة ال1P }س[\و البعض، وعدم ا�Áر çوتجاو ال ي  .ز
̂عــــات اللفظيــــة والتحلــــيالت الل -3 çاء زتجــــاو ال Ï ــــ1 تتمــــسك بالغر7ــــب والــــشاذ مــــنPرغو7ــــة ال

 .و0قوال
7ــة طاملــا أن منطوق�ــا يف�ــم منــھ مع�ــÓ مباشــر  -4 زالبعــد عــن تفــس_F 0لفــاظ بتفــس_Fات مجا

  ).158.ص(لومقبو 
  :إجراءات وخطوات التأصيل �سالمي للعلوم ال78بو�ة )3(

  : أن أ	م ا�Áطوات !جرائية للتأصيل كما ي�l) 	ـ1416(ذكر يا�cن 

 ي�و الباحث متخصصا �� مجال املعرفة ال1P يؤصل�اأن -1
ً

 .ن
 .البدء باالستدالل بالقرآن الكر7م -2
 .Bستدالل با��ديث -3
 .ا�cمع ب_ن القرآن والسنة �� Bستدالل إن أمكن -4
 .ىالرجوع إ'& مصادر املعرفة الaشرJعية 0خر -5
ض[\ا -6 رالرجوع إ'& قواعد أصو الفقھ وعدم معا  .ل
 .لم وقواعدهBعتماد عl& مبادئ الع -7
 .لBعتماد عl& 0صو !سالمية -8
اء العلماء املسلم_ن وإس�اماz\م -9  ).75-71.ص. (رالرجوع إ'& الFGاث !سالمي وآ

جب  رب¨نما ير   :أن !جراءات لعملية التأصيل تكمن فيما ي�l) 	ـ1416(ى

 .اختيار !طار املرج{� الذي ينطلق الباحث �� البداية من مفا	يمھ -1
 .ن املصادر !سالميةBستAباط م -2
 .Bستفادة من نتائج العلوم ا��ديثة -3
7ة !سالمية ونتائج العلوم ا��ديثة -4  .رإيجاد الت�امل املAشود ب_ن 0طر التصو
اختبار وتطو7ر النظر7ات املوج�ة إسالميا  -5

ً
  ).152.ص(

ــــا  ثانيــ
ً

ــــالل :  ــــن خــ ــــث مــ ــــھ الباحــ ات ا��ياتيــــــة، و�wناولــ ــا ــ ــيم امل�ــ ــــاHي)' لتعلــــ ــار املفــ ر�طــــ
  :لعناصر التاليةا

ات ا��ياتية )1(   :رمف�وم mعليم امل�ا

ات ا��ياتيـة مـن مـصطê¡ الFGبيـة ا��ياتيـة، والـذي �عرفـھ فليـھ  ر     ين±ثق مف�وم }عليم امل�ا
بأنـــھ جـــزء مـــن العمليـــة الFGبو7ـــة الـــشاملة الـــذي يركـــز عlـــ& التكيـــف النـــاë¡ للفـــرد مـــع ) ت.د(والز�ــي 

تعلــيم ا��اليـة بــالواقع ا��قيقـي، وwاســتخدام تـأث_F جميــع العـالم ا�dـيط بــھ، و7ـرwط جميــع أنـواع ال
سـة واcdتمــع �ـ� إعـداد الفـرد  راملؤسـسات الFGبو7ـة والتعليميـة �ـاملç^ واملد ، ولتحقيـق 	ــذا )92.ص(ل
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اســـية �ـــ� مراحـــل التعلـــيم اÁdتلفـــة }عت�ـــ1 ب±نـــاء  را�cـــزء ال�ـــام مـــن التـــأث_F الFGبـــو تـــم إعـــداد مـــادة د ي
لية والتعامـــل مــع مقتـــضيات ا��يـــاة اليوميــة بـــأعl& قـــدر Áìــصية الفـــرد القــادر عlـــ& ت وحمـــل املــسؤ

ممكـن مـن التفاعــل ا�Áـالق مــع مجتمعـھ ومــشكالتھ مـن خــالل إكـسابھ مجموعــة متنوعـة ومت�املــة 
ف وقيم واتجا	ات  ات وما يتصل �\ا من معا رمن امل�ا   ).2.، ص2011ا��±سية، (ر

دابن  ات ا��ياتيــة 	ــو الــذي ي�ــو 	مـــھ أن التعلــيم املــسaند عlــ& امل) 2020(روتــذكر بــود ن�ـــا ر
ــا الطلبــــة لي�ونــــوا منتجــــ_ن و7ـــــافع_ن،  مــــة الPــــ1 يحتاج�ــ ات ا��ياتيــــة الال زالوحيــــد الFGك_ــــ^ عlــــ& امل�ــــا ر
7ن عlــــ& التواصــــل والعمــــل ا�cمـــا�â والتفك_ــــF بإيجابيــــة، ومــــواطن_ن  رو7تمتعـــو بــــ�Øة جيــــدة، قـــاد ن

  .صا��_ن

ات ا��ياتية )2(   :رأHمية mعليم امل�ا

،      إن ا��اجــــ ات ا��ياتيــــة تختلــــف عــــن }علــــيم ا�dتو7ــــات العلميــــة 0خــــر ىة لتعلــــيم امل�ــــا ر
و7كمن 	ذا Bختالف �� أن }عليم املباحث العلميـة ذات املواقـف ا�dـددة والوا¢ـ�ة، والPـ1 يمكـن 
حل�ــا باســتخدام قواعــد محفوظــة ومف�ومــة ســابقا ال يــضمن النجــاح �ــ� مواقــف ا��يــاة اÁdتلفــة؛ 

ً

ات املرتفعـــة علميـــا يفـــشلو �ـــ� إيجـــاد حلـــوال نلـــذلك قـــد ي�ـــو 	نـــاك  nعـــض الطلبـــة مـــن ذو القـــد
ً ن ًي

ر
ات ا��ياتيـة لـد²\م  رللعديد من املواقف ال1P تواج��م �� ا��ياة الواقعية، و	ذا يتطلب تنميـة امل�ـا

ات ا��ياتية  فيما ي�l) 2017(، و7و¢¡ البق1Í )2019الفت�1،(   :رأ	مية }عليم امل�ا

ات -1  ا��ياتيـــة ال تقتـــصر عlـــ& املـــتعلم فقـــط، بـــل تـــنعكس عليـــھ وعlـــ& رأن ثمـــرة }علـــيم امل�ـــا
 .بيÝتھ ومجتمعھ

ات nش�ل �Ûيح -2  .ر}ع_ن املتعلم عl& حل املشكالت واتخاذ القرا
 .}سا	م �� تفاعل املتعلم مع مجتمعھ nش�ل إيجا¸ي -3
}ـساعد عlـ& ت�ـو7ن جوانـب الÁÚـصية النا�ëـة للمـتعلم، فتحقـق لـھ التم_ـ^ �ـ� ا�cوانـب  -4

 .وغ_F	ا... وال�Øية والبيÝيةBجتماعية
ئة -5 رتحقق للمتعلم التكيف مع 0مو الطا  .ر
 .رتكسب املتعلم الفاعلية و!يجابية �� جميع أمو حياتھ -6

لية امللقـاة عlـ& عـاتق  عة الPـ1 �ـش�د	ا العـالم اليـوم تز7ـد مـن املـسؤ و   وإن التغ_ـFات املaـسا ر
ات املؤسسات التعليميـة؛ �وÐ\ـا مـن أ	ـم عوامـل التنميـة ال±ـ تقـاء بمـستو م�ـا B رشر7ة، مـن خـالل ىر

  .الطلبة؛ لتصبح مواكبة للعصر وتحدياتھ

ات ا��ياتية )3(   : رمداخل mعليم امل�ا

 1Íدابن ) 2017(يذكر البق ات ا��ياتيـة ) 2020(روwود رأنـھ مـن املمكـن }علـيم وتنميـة امل�ـا
اسية من خالل مدخل_ن 	ما   :ر�� املنا½* الد

ات ا��ياتيـــة كمـــادة مـــستقلة }عطــــي و7تـــضمن/  املـــدخل املباشـــر:ل�و ر }علـــيم وتنميـــة امل�ـــا
̂'ــــ� çقتــــصاد املB بيــــة 0ســــر7ة أوFGات ا��ياتيــــة أو ال ات، كمــــادة امل�ـــا رB	تمـــام ال�ــــا�� �\ــــذه امل�ــــا ... ر

  .وغ_F	ا

ات /  املــــــدخل غ_ــــــF املباشــــــر:الثــــــاeي ــــصودة �ــــــ� املقــــــر ات ا��ياتيــــــة املقــ ــــا رو�7ــــــو بــــــدمج امل�ــ ر ن
ات ضمنية ول¨ست مستقلةناملتنوعة، و	نا ت�و امل   .ر�ا
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ات ا��ياتية )4( رتص�يف ا�Rتو التعلي)' للم�ا  :ى
�l1 يتم }عليم�ا إ'& ما يPات ا��ياتية ال ريصنف ا�dتو التعلي1Í للم�ا   :ى

أوال
ً

ــــل واســـــــتخدام املعلومـــــــات، مثــــــل/ ات املعرفيـــــــة لتحليـــ ــــل : ر امل�ــــــا ات حـــ رالتفك_ـــــــF النقـــــــدي، وم�ـــــــا
ة اتخاذ القرار   .راملشكالت، وم�ا

اثاني
ً

ات الÁÚصية لتنمية الذات والتعامل مع�ا، مثل/ احFGام الذات، الثقة بـالنفس، وضـع : ر امل�ا
  .0	داف الÁÚصية، السيطرة عl& الدوافع والتعب_F عن املشاعر

ثالثـــا
ً

ات التعامـــل مـــع Ïخـــر7ن، مثـــل: التواصـــل اللفظـــي وغ_ـــF اللفظـــي، بنـــاء عالقـــات ســـليمة، : ر م�ـــا
ة الــــصراع، مم ســـة حقــــو املواطنـــة وتحقيــــق 0	ـــداف Bجتماعيــــة رالتفـــاوض وإدا قا عlــــ�، (ر

 )17.،ص2014

ــا ثالثــ
ً

ــة :  ات ا��ياتيـــ ــا ــ� مقـــــر امل�ـــ دة �ـــ ــة الــــوا ات ا��ياتيـــ ــا رالتأصـــــيل �ســـــالمي للم�ـــ ر رر
ا�^' �و لو�سر�ة للفصل الد  :ر

ات اســتخدم الباحــث املــن+* الوصــفي بمدخلــھ  رللكــشف عــن التأصــيل !ســالمي لتلــك امل�ــا
ات من BستAباطي،  روذلك ببذل أقÓ2Ô ج�د عق�l ممكن الستAباط 0دلة والشوا	د عl& 	ذه امل�ا

دت �ـ�  رالقرآن الكر7م، والسنة النبو7ة املط�رة، والFGاث الFGبو !سـالمي ، وسـ_Fتí\ا الباحـث كمـا و ي
�lو¬� كما ي ،   :راملقر

ات فن التعامل، و�z عjk ثالثة أقسام )1(   :رم�ا

ات املتعلقة بالتعا/ أ   :مل مع الوالدينرامل�ا

�kكما ي �zات متعلقة ب�7 الوالدين، و ر �� املقر تم ذكر خمسة م�ا   :ر

jة �و�   : سرعة �ستجابة لنداء الوالدين: رامل�ا

 ،Fـــا مـــن أبــر مؤشـــرات ال�ـــ	Fعت�Jســـتجابة للوالــدين، وB ــ& ســـرعةlزيحــث الـــدين !ســـالمي ع
 بــأن هللا -عليـھ الــسالم- أخ�ـFه أبــوه إبــرا	يم  قــال }عـا'& عنــھ حــ_ن-عليـھ الــسالم-َفنßـ1 هللا إســماعيل 

َيا أبت افعل ما تؤمر ستجدªي إن شـاء اî مـن الـصابر7ن{:أمره بذبحھ َ ُ
ِ ِ ِ

َّ َِ
َّ ْ َُ ْ َ

ِ
ُ

ِ
َ َ َ َ َ َُ ْ ْ

ِ
َ

، فمـع أنـھ )102: الـصافات(}
ًفPــÓ نــا	ز البلــوغ، وأشــرقت لــھ ا��يــاة؛ إذا بأبيــھ يخ�ــFه بأنــھ ســيذبحھ اســتجابة ألمــر هللا، ومــع ذلــك 

َ باالســتجابة وظ�ــر إلبــرا	يم صـــ�F إســماعيل -عليــھ الـــسالم-بــادر إســماعيل فقــد   �ـــ� -عليــھ الــسالم-ُ
 Fـذا ا��ـد العظـيم، و�ـ� الـص�	يم حيث يراه قد بلغ �� ا��لم إ'& 	طاعة هللا و�� ذلك قرة ع_ن إلبرا

جة العاليـة، فيحـصل لالبـن الثـواب العظـيم �ـ� Ïخـرة والثنـا ه إ'& 	ذه الد رعl& أشد امل�ا ء ا��ـسن ر
،(�� الدنيا    ).350.، ص26ه،مج1420يالراز

ولقــــد �ــــان ســــلف 0مــــة ســــرB �}Jســــتجابة لوالــــد²\م، وملــــسوا مــــآل Bســــتجابة لوالــــد²\م �ــــ� 
، قال !مام دمحم بن nشار يالدنيا، فí\ا ينالو العطاء املادي واملعنو دت السفر �� طلب ا��ديث : َّن ُأ

ر
ك '� �� العلم ُفمنعت�1 أمي، فأطع[\ا، ولم أخرج، فب ، وأثر ال�F )458.، ص2، مج1422ا�Áطيب،(رو

ايــة عـــ§\م،  وبحــصو 	ــذه ال�Fكــة حيــث إن ســفره �ــساعده �ــ� طلــب العلــم ومالقــاة كبــار 0ئمــة والر ل
ايـــة  مـــن الر وو�ـــان العلـــم حيAئـــذ �عتمـــد عlـــ& لقـــاء العلمـــاء حيـــث إÐ\ـــم �ـــ�  ز ، وأثمـــرت ]	ــــ167ولـــد �ـــ� [ٍ

  ).144.، ص2ه، مج1405الذ	1ß،(قب براو7ة !سالم الطاعة بركة �� العلم حÓP صار يل
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7ن،  ـــا خ_ــــF الــــدا �ــــ� طاعــــة الوالــــدين وســــرعة Bســــتجابة ل�مـ روتقــــر الــــشرJعة !ســــالمية أن  ر
ك و}عــا'& قـال لعز7ـر: وال�Fكـة املمتـدة إ'ـ& أnعــاد مـستقبلية، قـال و	ـب بــن منبـھ ُبلغ�ـ1 أن هللا تبـا بــر : ر

ض¨ت عنھ، و ُوالديك؛ فإن من بر والديھ 
ض¨ت باركت ر ُإذا 

ي، (ر   ).470.، ص4ه، مج1419رالدينو

ة الثانية   : تلبية طلبات الوالدين: رامل�ا

 وسـلف 0مـة يتـ÷¡ جليـا حرصـ�م عlـ& تلبيـة طلبـات -ر12ö هللا عـ§\م-�� مواقف ال�Øابة 
ً

ضــا داخlــ�، وإن �ــان فيــھ بــذل  رالوالــدين، ومــن ثمــرات ذلــك أن �ــ� تلبيــة طلبــات الوالــدين ســعادة و
، لكن العوض املأمو ال يقار بما بذلـھ Bبـن أو البAـت لوالديـھ، للمال أ نو ل�cêد البدªي او املعنو ل َي ِ

7ـد �بلغت النخلة �� ع�د عثمان بن عفان : قال دمحم بن س_Fين 	م، فعمد أسـامة بـن  ز ألف د ِر
َ

� 
	ا ] قطع�ا[إ'& نخلة فعقر	ا  رفأخرج جما ّ �ìَم النخلة الذي وسط�ا[ُ ِ

َّ ْ َّ ْ َ
مـا : ھ، فقـالوا لـھّفأطعمھ أم] 

	ــم؟ قــال ريحملـك عlــ& 	ــذا وأنــت تــر النخلــة قــد بلغــت ألــف د ئا : ى إن أمــي ســألتAيھ، وال }ــسأل�1 شـ̈ـ
  ).6531ه، ح١٤١١ا��اكم، (أقدر عليھ إال أعطي[\ا 

نوقال عمر بن !مام التاn{� ميمو بن م�ران قخرجت بأ¸ي أقوده �ـ� nعـض طـر البـصرة، : و
ت بجدو ماء فلم �ستطع أ¸ لفمر ، ثم قمت فأخذت ر يي أن يتخطاه، فاضطجعت لھ فمر عl& ظ�ر

، فـــرغم مـــا يـــص¨ب Bبـــن مـــن مـــشقة وا}ـــساخ لثيابـــھ �\ـــذا )82.، ص4ه، مـــج01394صـــí\اªي، (بيــده 
ف والديــــھ �ــــ� الــــدنيا لــــم يبــــال �\ــــذه املــــشقة  ûــــ& Ïخــــرة، واستحــــضر معــــر وBضــــطجاع، ولكــــن مــــن  ر

  .يمعنوال¨س_Fة �� مقابل ما بذاله لھ من بذل مادي و

ة الثالثة   : التلطف �� التعامل مع�ما: رامل�ا

قيق مبتدئا بالتذك_F بالرابطة ال1P توجـب ألبيـھ -عليھ السالم-نØ¡ إبرا	يم  ر أباه بأسلوب 
¸ـع مـرات، قـال }عـا'& رالفضل و!حسان، وكر النداء �\ـذه الرابطـة أ ُواذكـر �ـ� الكتـاب إبـرا	يم إنـھ {:ر َّ َ

ِ ِ
َ

ِ َ ْْ
ِ ِ

ْ
ِ

ُ ْ َ

ً�ان صديق ّ
ِ ِ

َ َ
üا ن±يا 

ِ
ًإذ قال ألبيھ يا أبت لم }عبد ما ال �سمع وال يبصر وال �غ�1 عنك ش¨ئا * َ َ ُْ ُ ََ ْ َ

ِ
ْ َ َُ ِ

ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ََ
ِ ِِ

َ َ
ِ ِ

َ َ ْ
ِيا أبت إªي * 

ّ
ِ ِ َ ََ

ـــم يأتــــك فــــاتبع�1 أ	ــــدك صــــراطا ســــو7ا  ـــم مــــا لـ üقــــد جــــاءªي مــــن العلـ ْ َ
ِ

َ ْ َ ًَ َْ ِ ِ
َ َّ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ

ِ ِِ
َ َ َْ ْ َ َ َ

ــا أبــــت ال }عبــــد الــــشي*  ْيــ ُ ْ َ ََّ
ِ

َ
ِ

َ
َّطان إن 

ِ
َ َ

üالـشيطان �ـان للــرحمن عـصيا  َ
ِ

َ
ِ

ْ َّ ِ
َ ََ َ ْ ِيــا أبـت إªــي أخـاف أن يمـسك عــذاب مـن الــرحمن فت�ـو للــشيطان * َّ

َ ْ َ َ ََّ َ
ِ ِ

َ َ نّ ُ َ َُ ْ
ِ ِ

َ َّ َْ َّ َ
ِ ٌ َ َ َ َ َ

ِ
üوليـا  ِ جمنــك وا½cر* َ �ن لـم تAتـھ أل اغــب أنـت عـن آل�ــ1 يـا إبـرا	يم لــ ْقـال أ ْ َ ٌ َُ َْ َ ُ ََ َّ َ ْ رُ ر

َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ َْ ََ ْ
ِ ِ

ْ َ
ِ ِ

ْ ªüـي مليـا َ ِ َقــال سـالم عليــك * َِ ْ ََ َ ٌ َ َ َ

¸ي إنھ �ان ¸ي حفيا üسأستغفر لك  ِ ِ
َ

ِ ِ
َ َّ ََ ُ َ

ِ
ّ َ رُ

َ ْ ْ ََ
  ).47 – 41: مر7م(} 

حمــــة بــــا�Áلق، وصــــفح عمــــا يــــصدر مــــ§\م مــــن الــــزالت، ال -عليــــھ الــــسالم-و�ــــان إبــــرا	يم  ٍ ذا  ر
ُ�ـــستفزه ج�ـــل ا�cـــا	ل_ن، وال يقابـــل ا�cـــاªي عليـــھ بجرمـــھ، فـــأبوه قـــال لـــھ َجمنـــكأل{: ّ َّ َ ُ : أجابـــھ بقولـــھ} ْر

ٌسالم  { َعليك  َ ْ َ ُسأستغفر  َ ِ
ْ َ ْ ََ

َلك   َ
  ).353.ه، ص1420السعدي، ) (47: مر7م(} َرِّ¸ي 

ملسو هيلع هللا ىلص بل حرص عl& 	داية والده بدعوتھ وأيضا باستغفار هللا لوالده، فقد استغفر إبرا	يم 
عــــد أن 	ــــاجر إ'ــــ& الـــــشام و�wــــÓ املــــ�cد ا��ــــرام، و¸عــــد  ـــھ إســـــماعيل ألبيــــھ مــــدة طو7لــــة، ̧و ُأن ولــــد لـ

wُنــا اغفــر 'ــ� ولوالــدي وللمــؤمن_ن يــوم يقــوم ا��ــساب{: حيــث قــالملسو هيلع هللا ىلص وإ�ـ�اق  ُ ََّ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ

ِ
ْ ْ َ ََّ ْ ََ

ِ
ْ

ابــن ) (41: إبــرا	يم(}ر
 ،F_236.، ص5ه، مج1420كث.(  

َ عlـــ& أســاليب مثlـــ& �ــ� التلطــف عنـــد التعامــل مـــع -رحم�ــم هللا-ولقــد وجــھ الـــسلف الــصا�¡ 

غبــة �ــ اح[\مــا النفــسية واســتجداء لرضــا	ما، و¬ــ� تتمثــل �ــ� nعــض ا�cزئيــات، م§\ــا مــا رالوالــدين،  ر� 
ّمن مÓ2Õ ب_ن يدي أبيھ فقـد عقـھ، إال أن يمـ12Õ فيمـيط لـھ 0ذى عـن : -رحمھ هللا-قالھ ابن مح_Fيز 

  ).142.، ص5ه، مج01394صí\اªي، (طر7قھ، ومن دعا أباه باسمھ أو كن¨تھ فقد عقھ 
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نوالدين ما ي�و أثناء التحدث مع�ما، فيAب�Å أن ي�ـو nغايـة مـن ومن لطف التعامل مع ال ن
ــــھ دمحم بـــــن ســـــ_Fين مـــــا �ـــــان ي�لـــــم أمـــــھ إال و	ـــــو يتـــــضرع  ـــرام، فالتـــــاn{� الفقيـ الرحمـــــة والتـــــوق_F و!كــ

، والتعامـل بـاللطف وشـدة BحGـFام للوالـدين �ـشعر	ما براحـة )273.، ص2ه، مج1422ا�Áطيب، (
  . الذي غرساه �� أوالد	مانفسية وكذلك بنجاح�ما �� الغرس

ضــا	ما والــسمعة ا��ــسنة، فقــد تــو�� ابــن  ضــا هللا ثــم  ٌومــن ثمــرات التلطــف مــع الوالــدين  ر ر
�ـان وهللا بـرا بوالديــھ وصـوال لرحمــھ nعيـدا ممـا يقGــFف الـشبان : �Áالـد بـن صــفوان، فقـال أبــوه

ُ
ابــن (

  ).152.ه، ص1411أ¸ي الدنيا،

ة الرا�عة   :  يحتاجانھمساعدة الوالدين فيما: رامل�ا

ـــان ب±نــــاء الكعبــــة -عل|\مــــا الــــسالم-إن مــــساعدة إســــماعيل ألبيــــھ إبــــرا	يم   عنــــدما �انــــا يقومـ
wنا تقبل {:املشرفة خ_F شا	د عl& ذلك، قال }عا'& روإذ يرفع إبرا	يم القواعد من الب¨ت وإسماعيل 

ة إبـرا	يم البنـھ إسـما)127: البقـرة(} منـا إنـك أنـت الـسميع العلـيم 7ـا ر، و�ـ� حـديث  ثــم : (..عيل بمكـةز
فاصـنع مــا أمــرك : ثـم قــال يــا إسـماعيل، إن هللا أمرªــي بـأمر، قــال.. nعـد ذلــك] إبــرا	يم إ'ـ& مكــة[جـاء 

فإن هللا أمرªي أن أب�ـ1 	ا	نـا ب¨تـا، وأشـار إ'ـ& أكمـة مرتفعـة : وأعينك، قال: و}عين�1؟ قال: رwك، قال
َ

فعا القواعد من الب¨ت، فجعـل إسـما ة وإبـرا	يم يب�ـ1، رعl& ما حول�ا، فعند ذلك  رعيل يـأ}ي با�cåـا
تفــع البنــاء،  ايــة[رحPــÓ إذا ا ة فقــام عlــ& �cــر املقــام: وو�ــ� ر ِوضــعف الــشيخ عــن نقــل ا�cåــا ا ] ر و	مــ

ا حـــو )127: البقـــرة(} رwنـــا تقبـــل منـــا إنـــك أنـــت الـــسميع العلـــيم{:يقـــوالن ل، فجعـــال يبAيـــان حPـــÓ يـــدو ر
، (، )127: البقـــرة(} لعلــيمرwنـــا تقبــل منـــا إنـــك أنــت الـــسميع ا{:الب¨ــت و	مـــا يقــوالن ه، 1422يالبخـــار

  ).3365-3364ح

ـــــليمان  ــــــ_ن الكـــــــر7م_ن داود وابنـــــــھ ســ ـــــا الـــــــسالم-َّو�ـــــــ� قـــــــصة الن±يـ ــــــال -عل|\مــ  شـــــــا	د آخـــــــر، قـ
د وســليمان إذ يحكمــان �ــ� ا��ــرث إذ نفــشت فيــھ غــنم القــوم وكنــا ��كم�ــم شــا	د{:}عـا'& ِوداو ِ ِِ

َ َ َْ ُ َ َ
ِ ِ ِِ

ْ ُ ُُ َ ِْ ِ
َّ َ َ ُ َ

ِ
ْ َ ْ َُ َ ْ َ َْ َْ ْ ْْ

ِ ِ
َ َ * َين وَ

ًفف�منا	ا سليمان وكال آت¨نا حكما وعلما ًْ ü َ
ِ َ ُ َْ ُ ََ َ َ َْ َ َ ْْ ُ َ حيث تحاكم إل|\ما صاحب حرث، نفشت ) 79، 78: ص(} َّ

عھ، فقـ�Ó2 فيـھ داود : فيھ غنم القوم Ïخر7ن، أي عت ز ه، و َعت ليال فأ�لت ما �� أcìا ر ر ر عليـھ -ر
 بـأن الغـنم ت�ــو لـصاحب ا��ـرث؛ نظــرا لتفـر7ط أÛـ�ا-الـسالم

ً
�\ا، فعــاقí\م �\ـذه العقوwـة، وحكــم ن

نبأن أ�Ûاب الغنم يدفعو غنم�م إ'& صاحب : ٍ بحكم موافق للصواب-عليھ السالم-ف|\ا سليمان 
	ا وصوف�ا و7قومو عn &lستان صاحب ا��رث، حÓP �عود إ'& حالھ 0و'&، فإذا  نا��رث فيAتفع بد ر

جع �ل م§\ما بما لھ    ).528.ه، ص1420السعدي، (رعاد إ'& حالھ، ترادا و

قفقـد أعـان نßـ1 هللا سـليمان أبـاه �ـ� 	ـذه القـضية الPـ1 ف|\ـا تـداخل ل�êقـو والواجبـات، وملـا  ٌ ُ

ق�ــان القــضاء يتعلــق بحقــو الغ_ــF ولــ¨س 	ــضما ��ــق الــنفس مقابــل حــق أبيــھ؛ احتــاج ســليمان أن 
َفف�منا	ـا {:يب_ن وجھ ا��ق حسب وج�ة نظره، و�انت فعال ¬ـ� 0دق و¬ـ� 0كÉـF عـدال كمـا قـال هللا َ َْ َّ َ

ًسليمان وكال آت¨نا حكما وعلما ًْ ü َ
ِ َ ُ َْ َُ َْ َ َ ْ ف�مناه 	ذه القضية، وال يدل ذلك أن داود لم يف�مھ هللا �� غ_F	ا، } ُ

و	ـذا دليـل عlــ& أن } آت¨نـا حكمــا وعلمـا{مـن داود وسـليمان } وكـال{ول�ـذا خـص�ا بالـذكر بـدليل قولــھ 
، ولـــ¨س بملـــوم إذا أخطـــأ مـــع بـــذل اج[\ــــاده القاöـــ12 قـــد يـــص¨ب ا��ـــق والـــصواب وقـــد يخطــــئ ذلـــك

  ).528.ه، ص1420السعدي، (

َومــــن الــــشوا	د عlــــ& ذلــــك قـــــصة ابنPــــ1 صــــاحب مــــدين، اللتـــــ_ن اضــــطرz\ما حــــال أب|\مــــا إ'ـــــ& 

د مـاء مــدين {:مـساعدتھ وم�ابـدة عمـل الرجـال �ــ� الرâـ� والـسقي لـضعف والـد	ما، قــال }عـا'& َوملـا و ََ َ َْ َ َ َ رَ َّ َ

وجد عليھ أمة
ً َّ ُ

ِ ْ َ َ َ َ جد مـن دوÐ\ـم امـرأت_ن تـذودان قـال مـا خطبكمـا قالتـا ال ªـسقي َ ِ من الناس �سقو و ِْ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َْ َُ ُُ َ َ ََ
ِ ِ

َ ْ ُ ْ َ ََ َ
ِ ِِ ِ

َ ََّ َوَ ن
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Fيـصدر الرعـاء وأبونـا شـيخ كب_ـ ÓـPٌح ّ
ِ

َ ٌ َّْ ُ ْ َُ َ َ َ َُ ََ
ِ جــل ): 23: القــصص(} ِ ج والـسقي، ومـا لنـا  رأي �
cـز عـن ا�Áـر و

،Fـــو، وقـــد أضـــعفھ الك�ـــ	1، (ى فاضـــطرنا ا��ـــال إ'ـــ& مـــا تـــر يقـــوم بـــذلك إال Í7ه، مـــج1418القاســـ ،
  ). 518.ص

ي ملسو هيلع هللا ىلص  �� شأن ½cرة الن1ß �ومن الشوا	د عl& مساعدة الوالدين ما قالتھ عاàشة  وأب|\ا ̧أ
ضــــعنا ل�مــــا ســـفرة �ــــ� جــــراب، فقطعـــت أســــماء قطعــــة مــــن : �بكـــر  ووج�زنا	مــــا أحــــسن ا��cـــاز، و

ه، 1414الـشامي، (ّلبـا��، فـسميت ذات النطـاق_ن ّنطاق�ا، فأوكت بھ ا�cراب، وشدت فم القرwـة با
  ).239.، ص3مج

قوتمتــد املــساعدة إ'ــ& مــا nعــد ا��يــاة لــئال يحاســب الوالــدان �ــ� Ïخــرة عlــ& حقــو Ïخــر7ن، 
¸عـــة آالف  7ـــد، أن أبــاه تـــو�� و	ــو غـــالم، وتــرك دينـــا أ رفقــد �ـــان أو مــا عـــرف بــھ فـــضل ا��ــسن بـــن  ز

ً َ
ِ

ُ ُ َل
7ـد أال  أسـھ سـقف زدينار، فحلـف ا��ـسن بـن  أسـھ سـقف حPـÓ يقـ�12 ديـن أبيـھ، فلـم يظـل  يظـل 

ٌ ٌ
ر َر َُّ

  ).269.، ص8، مج1422ا�Áطيب، (حÓP ق�Ó2 دين أبيھ 

ة ا�?امسة عاج الوالدين بك�7ة الطلبات: رامل�ا   :زعدم إ

�شتد عطاء الوالدين وتبعا لذلك }شتد عل|\ما ال�لفة وا��cد �ـ� عطا�\مـا ألوالد	مـا، وعlـ& 
ملسو هيلع هللا ىلص مر عl& الن1ß :  قال� يزcاÐ\ما بكFÉة الطلبات، فعن كعب بن cرة أوالد	ما مراعاة ذلك فال

سو هللا  لجل، فرأى أ�Ûاب  ر من جلده وªـشاطھ، فقـالواملسو هيلع هللا ىلص ر
َ سـو هللا: َ ليـا  لـو �ـان 	ـذا �ـ� سـ±يل ! ر

ســـو هللا ! هللا لفقــال  ا ف�ـــو �ـــ� ســـ±يل هللا، وإن �ـــان خـــرج (ملسو هيلع هللا ىلص ر رإن �ـــان خـــرج �ـــس{& عlـــ& ولــده صـــغا
ن كب_ـFين ف�ـو �ـ� ســ±يل هللا، وإن �ـان خـرج �ـس{& عlـ& نفـسھ �عف�ـا ف�ـو �ــ� �ـس{& عlـ& أبـو7ن شـيخ_

7ــاء ومفــاخرة ف�ــو �ــ� ســ±يل الــشيطان ، 19ت، مــج. الط�Fاªــي، د) (رســ±يل هللا، وإن �ــان خــرج �ــس{& 
  ).424.، ص2ه، مج01421لباªي، (، و	و �Ûيح لغ_Fه )129.ص

ُّ أصـاب ال�ـم جـد	ا �بـو بكـر  و¬� صـغ_Fة، ملـا 	ـاجر أبو	ـا أ�و	ذه أسماء بAت الصديق 

، فلم تتضايق ولم تلم أبا	ا بل �أبا قحافة ل�êال املادي الذي ترك�م عليھ ابنھ أبو بكر الصديق 
مة ال+cرة، ولم تطالبھ باملال، ولم تذكره  زض¨ت بالص�F والت÷�ية معھ، ولم تزد من 	مھ و	و �� أ ر

̈ـت، حيــث قالـت أسـماء بAــت أ¸ـي بكـر  وخـرج أبـو بكــر :  ½cــرة أب|\ـا إ'ـ& املدينــة �ـ�� �\م�ـا وحـال الب
	ـــم، فــــدخل علينـــا جـــدي أبــــو قحافـــة وقـــد ذ	ــــب بـــصره فقـــال ّبمالـــھ خمـــسة آالف د اه : ر روهللا إªــــي أل

ُ

ِكـــال يـــا أبـــت، إنـــھ قـــد تـــرك لنـــا خ_ـــFا كث_ـــFا، : قـــد فجعكـــم بمالـــھ كمـــا فجعكـــم بنفـــسھ، فقلـــت] أظنـــھ[
ا فوضع[\ا �� �وة �� الب¨ت، �ان أ¸ي ي ّفأخذت أ�cا ر

ضع مالھ ف|\ا، ثم وضعت عل|\ا ثوwا، ثم أخذت ُ
ال بأس، إن �ان ترك لكم 	ذا : فقال. يا أبت ضع يدك عl& 	ذا املال، فوضع يده عليھ: بيده فقلت

دت أن أسـكن الـشيخ بـذلك : قالت. فقد أحسن، و�� 	ذا بالغ لكم وال وهللا ما ترك لنا ش¨ئا ولكن أ
ّ

ر
 ).239.، ص3ه، مج1414الشامي، (

ات املتعلقة بالتعامل مع �خوةامل�/ ب   :را

jة �و�   :إطعام �خوة: رامل�ا

َنو7طعمــو {:لإطعــام الطعــام مــن أســباب دخــو ا�cنــة، والنجــاة مــن النــار قــال هللا عــز وجــل ُ ِ
ْ ُ َ

ًالطعام عl& حبھ مـسكينا وa7يمـا وأسـ_Fا  ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ًُ َ ْ ّ َ ًَ

ِ ِ
َ ُإنمـا نطعمكـم لوجـھ اî ال نر7ـد* ََّ

ِ
ُ َّ َُ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ َُ َّ

ا ِ ً مـنكم جـزاء وال شـ�و رْ
ُ ُُ َ َ ًَ َ ْ

ِ *
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wنـــا يومــــا عبوســـا قمطر7ـــرا  ًإنـــا نخـــاف مـــن 
ِ

َ ْ ً ًَ ُ ْ َ َّ َ َّ
َرِ

ْ
ِ

ُ َ َ
ا * ِ ًفوقـــا	م اî شـــر ذلــــك اليـــوم ولقـــا	م نـــضرة وســــر ورَّ ُ َُ ْ َ ََ ًَ َْ ُ َُ َّْ َُّ ََ ْ

ِ ِ
َ َُ َ

 *
ًوجزا	م بما ص�Fوا جنة وحر7را

ِ
َ َ َ َ ًَ َّ ُ َ ََ َ ْ

ِ
  ).ª! :8 -12سان(} ُ

ٍأو إطعـــام �ـــ� يـــوم ذي مــــسغبة{: حـــ_ن تز7ـــد ا��اجـــة إليـــھ؛ قـــال }عـــا'&وتز7ـــد فـــضيلة العمـــل َ ْ َ ْ َ ََ
ِ ٍ ِ

ٌ ْ
ِ

ْ َ
 {

ى مـــــسلم ) 408.، ص8ه، مـــــج1420ابـــــن كث_ـــــF، (اcdاعـــــة : ، واملـــــسغبة)14: البلـــــد( ت، ح .د(ووقـــــد ر
سو هللا : عن املنذر بن جر7ر، عن أبيھ، قال) 1017 لكنا عند  فجاءه قوم : �� صدر ال§\ار، قالملسو هيلع هللا ىلص ر

سـو هللا ..  مجتا¸ي النمار حفاة عراة لفتمعر وجھ  أى �\ـم مـن الفاقـةملسو هيلع هللا ىلص ر : فقـالملسو هيلع هللا ىلص ثـم خطـب .. رملـا 
	مھ، من ثوwھ، من صـاع بـره، مـن صـاع تمـره ( ه، من د جل من دينا رتصدق  ر  ولـو nـشق - حPـÓ قـال -ر

جــل مــن 0نــصار بــصرة �ــادت كفــھ }
cــز ع§\ــا، بــل قــد cــزت، قــال: يقــال الــراو) تمــرة ثــم : رفجــاء 
سو هللا تتاnع النا أيت وجھ   ÓPأيت �وم_ن من طعام وثياب، ح  ÓPلس، ح ر ر ي[\لـل، �أنـھ مذ	بـةملسو هيلع هللا ىلص ر

ٌ َْ َُ "
ر عl& وج�ھ  وأي فضة مذ	بة شبھ ظ�و السر ر   .بالفضة املمو	ة بالذ	بملسو هيلع هللا ىلص ّ

رفـــإذا �ـــان الفـــضل املـــذ�و للت�ــــFع عمومـــا وإطعـــام الطعـــام خــــصوصا؛ فـــأو'& النـــاس بـــھ 	ــــم 
، والوالدان و0والد و!خو ِة أو'& 0قرw_ن، و	ذا ما أكده الشرع واملنطق، فعن جابر ن0قرwو

َ ْ َّ أن �َ

 1ßَّالن
ِ
ٍقال لرجلملسو هيلع هللا ىلص َّ

ُ َ ِ َابدأ بنفسك فتـصدق عل|\ـا، فـإن فـضل �ـ12ء فأل	لـك، فـإن فـضل عـن أ	لـك : (َ َ َ َ
ِ ِ
ْ َ ْ َ َّْ َ ََ ٌ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ

ِ ِ
َ ْْ َ َ َ ْ

ِ ِ
12�ِء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابت ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َْ َ َ ٌَ َ َ َْ

ِ
ك �12ء ف�كذا و	كذاَ

َ َ ََ َ ََ َ َ ٌْ ُليقو) َ ُ َفب_ن يديك وعـن يمينـك : َ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ َْ َْ َ َ َ

َوعن شمالك 
ِ َِ ْ َ ث )997ت، ح.مسلم، د(َ ِ، وعن ميمونة بAت ا��ا ِرِ َ َْ

ِ
َ َ ُ ْ َ سو �ْ مان  ِل أÐ\ا أعتقت وليدة ��  ُ َرَ ِز ِ

َ ًَّ َ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ

ِلفـــذكرت ذلـــك لرســـو هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ُ َ َِ ِ
َ َ َْ َ َ

َفقـــالملسو هيلع هللا ىلص  َ َ
ْلـــو أع: ( ْ َ

ِطي[\ـــا أخوالـــك، �ـــان أعظـــم ألجـــرك ِ ِِ
ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْْ َ) ( ، يالبخـــار

�ـــان أبـــو ط�êـــة أكÉـــF 0نــــصار : �، وقـــال أªـــس بـــن مالـــك )999ت، ح.، مـــسلم، د2592ه، ح1422
سو هللا  لباملدينة ماال من نخل، و�ان أحب أموالھ إليھ ب_Fحاء، و�انت مستقبلة امل�cد، و�ان  ر ِ

ُ َ ً
ملسو هيلع هللا ىلص 

لن تنـالوا ال�ـF حPـÓ تنفقـوا ممـا {فلما أنزلت 	ذه Ïية : ٌيب، قال أªسيدخل�ا وJشرب من ماء ف|\ا ط
سـو هللا ) 92: آل عمران(} نتحبو لقام أبو ط�êـة إ'ـ&  ك و}عـا'& : فقـالملسو هيلع هللا ىلص ر سـو هللا، إن هللا تبـا ريـا  لر

وإن أحــب أمــوا'� إ'ــ� ب_Fحــاء، وإÐ\ــا ) 92: آل عمــران(} نلــن تنــالوا ال�ــF حPــÓ تنفقــوا ممــا تحبــو{: ليقــو
اك هللا، قالصدقة � سو هللا حيث أ جو بر	ا وذخر	ا عند هللا، فضع�ا يا  ر، أ ر سو هللا : لر لفقال  ر

ابح، وقد سمعت ما قلت، وإªي أر أن تجعل�ا �� 0قرw_ن(ملسو هيلع هللا ىلص  ابح، ذلك مال  ىبخ، ذلك مال  َ ُ
ر فقال ) ر

wھ و1�w عمھ : أبو ط�êة سو هللا، فقسم�ا أبو ط�êة �� أقا رأفعل يا  ، (لر ، 1461 ح ه،1422يالبخار
ــــا أشــــــار عليـــــھ النßــــــ1 ) 998ت، ح.مـــــسلم، د ــــال ملسو هيلع هللا ىلص ف�نــ ــــرw_ن، وقــ عتـــــھ �ــــــ� 0قــ ملسو هيلع هللا ىلص ربــــــأن يتــــــصدق بمز

ِالــــصدقة عlــــ& املــــسك_ن صــــدقة، و¬ــــ� عlــــ& ذي الــــرحم اثAتــــان( ِ َِّ ِ
ٌ َ ُ صــــدقة وصــــلة: َّ

ٌ ٌ
ِ

ه، 1406الAــــساàي،) (َ
  .ف�ل 	ذه 0دلة تؤكد خصوصية فضيلة 0قرw_ن، و!خوة 	م أقرب 0قرw_ن) 2582ح

َيـــا أ²\ـــا العز7ـــز مـــسنا وأ	لنـــا الـــضر وجئنــــا {:أÐ\ـــم قـــالوا لـــھملسو هيلع هللا ىلص وجـــاء �ـــ� قـــصة إخـــوة يوســـف  ْ َ َ
ِ

َ َُّ ُّ َُ ْ َ ََّ َ َ َ
ِ

ْ َ ُّ

ٍببـــضاعة مزجـــاة  َ ْ ُ ٍ َ َ
ِ ِفــــأوف  ِ ْ َ َ

َلنـــا  
َ

َالكيــــل   ْ َ ْ
َوتـــصدق علينــــا  ْْ ََ َ َّ َ نا نحـــن وأ	لنــــا : أي} َ ٍوجئنـــا ببــــضاعة {رقـــد اضــــطر َ َ

ِ ِ
َ ْ

ِ
َ

ٍمزجاة
َ ْ َفـأوف لنـا الكيـل{\ا لقل[\ا، وعـدم وقوع�ـا املوقـع مدفوعة مرغوب ع§: أي} ُ ْ َ َْ ََ

ِ
ْ َ

مـع عـدم وفـاء : أي} 
َإن اî يجــــز املتــــصدق_ن{العــــرض، وتــــصدق علينــــا بالز7ــــادة عــــن الواجــــب  َ

ِ ِ
ّ ََّ َُ ْ ِي

ْ َ َّ
بثــــواب الــــدنيا وÏخــــرة } ِ

	م بإســاءz\م العظيمـة لـھ، بـل ولــم يGـFك�م و7تخـل عـ§\م �ــ�) 404.ه، ص1420الـسعدي، (  زفلـم يجـا
م[\م، بل ساعد	م وتصدق عل|\م بالطعام واملتاع، و	ذه �cايا 0ن±ياء ومن اتبع�م   .زأ

ة الثانية   :إلباس �خوة: رامل�ا

ي أن عمـر بـن ا�Áطـاب   أ	ـدى إ'ـ& أخيـھ بمكـة حلـة فـاخرة �ومـن الـشوا	د عlـ& ذلـك مـا ر
أى عمـــر بـــن ا�Áطـــاب حلـــة ســـ_Fا�ممـــا يلـــ±س �ـــ� املناســـبات، فعـــن عبـــد هللا بـــن عمـــر  ء عنـــد بـــاب ر 

سو هللا، لو اشFGي[\ا، فل±س[\ا يوم ا�cمعة وللوفد، قال : امل�cد، فقال ليا  إنما يل±س�ا من ال (ملسو هيلع هللا ىلص ر
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سو هللا )خالق لھ �� Ïخرة ل، ثم جاءت حلل، فأعطى  أكـسوتن|\ا، وقلـت : عمر م§\ا حلة، وقالملسو هيلع هللا ىلص ر
د  َ�ــ� حلـــة عطـــا ر إªـــي لـــم أكـــسك�ا لتل±ــس�ا(َمـــا قلــت؟ فقـــال ] التميÍـــ1[ُ

َ فكـــسا	ا عمـــر أخـــا لـــھ بمكـــة ، )ُ
، (مــشر�ا  ، وأخــو عمــر أســلم nعــد ذلــك، و�ــ� 	ــذا �لــھ دليــل �cــواز صــلة )2612ه، ح1422يالبخــار

ب الكفـــار و!حــــسان إلـــ|\م وجــــواز ال�ديـــة إ'ــــ& الكفـــار  ي، (ر0قـــا ، فمــــن )39، 14ه، مـــج1392والنــــو
سن }عاملـھ عمـر خالل الشا	د السابق يت÷¡ أن مـن حـسن التعامـل مـع !خـوة إلباسـ�م، ولعـل حـ

 مع أخيھ �ان س±با �� إسالمھ�
ً

. 

ة الثالثة  :مساعدة �خوة عند ا��اجة: رامل�ا

ماتھ داللة أمر تدعو إليھ الشرJعة !سالمية،  زإن وقوف 0خ مع أخيھ ومساعدتھ لھ أثناء أ
اه ابــن حنبــل  ُوتث±تـھ مواقــف علمــاء !ســالم وسـلفھ الكــرام، فمــن ذلــك مـا ر طة أن الــشر) 	ـــ١٤٢٠(و

ُ

، فتــضايق أخــوه و�لــم �ــ� شــأنھ النــاس، فلــم ينفعــھ ذلــك، فبــات  َأخــذت ابــن أ�ــ� صــفوان بــن محــر َْ َْ َْ َ
ز ِ

َ َ

7ـاد  جھ حPـÓ نـام �ـ� مـصاله، ثـم صـl& ودعـا، فاسـaيقظ الـوا'� ابـن  ٍصفوان ليلتھ يص�l و7دعو بخر َ ْ ُ ِزُ ُ ََ َ َّ
ِ و

ّ

أنــت ابــن أ�ــ� صــفوان؟ قــا: �ــ� تلــك الــساعة؛ فطلبــھ مــن الــ�cن، فقــال
َ

ِ
َ ªَعــم، فأطلقــھ فمــا شــعر : َلَ َ ََ َ َ َُ َ َ َ

َصفوان إال و	و يدق عليھ باب ب¨تھ
ِ ْ َ َ ُّ . ÓPفلما نفض صفوان يديھ من الناس مأل يديھ بثقتھ با�؛ ح
 ).207.ص(تفاجأ بتلبية طلب أخيھ 

ك أخــاه أفراحــھ وآالمــھ، ول�ــذا ملــا ســئل خالــد بــن صــفوان أخــوك : روA7بÅــ� عlــ& 0خ أن �ــشا
ه، 1409ابــن أ¸ــي الــدنيا، (إن أ�ــ� إذا لــم يكــن 'ــ� صــديقا لــم أحبــھ : ك؟ فقــالأحــب إليــك أم صــديق

  ).114.ص

والحــظ النــاس شــدة محبــة مــتمم بــن نــو7رة ألخيــھ مالــك حيــث �انــت مــشاعره 0خو7ــة آخــذة 
ً َ َ ْ َ ْ ُُ ُ ُ ّ

ِ
َ

ثائــھ باســتمرار، وتـأثر بــذلك عمـر بــن ا�Áطــاب   وتم�ـÓ أن لــھ 	ـذه املو	بــة ليع�ــF �ربلبـھ وظــا	رة �ـ� 
ي عـن مـ ى الـدينو 7ـد بـن ا�Áطـاب، فقـد ر رشاعره نحـو أخيـھ  و æـى أخـاه مال�ـا، ) 	ــ1419(ز رأن متممـا 

ُو�ــان جــوادا ìــcاعا ممــدحا، وقــد مــات عlــ& الكفــر، فقــال عمــر بــن ا�Áطــاب  َ ُ َ َ ث¨ــت : �َّ َوددت أنــك  َّ ُْ َْ
َر

َ َ
ِ َ

ث¨ت أخاك مال�ا، فقال 7دا بما  َأ��  َ َ ََ َ ًَ َ َْ َر َز
ِ لو أن أ�� قتل ش�ي: ِ

َ ُ
ِ

َ ََّ ْ َ
ث¨تھ  ُدا �أخيك ما  ُ ْ َ

َر   ).228.، ص7مج(َ

: لو7ل+ـ* مـتمم بفــضائل أخيـھ مالــك ذي النجـدة والــcÚاعة واملـساعدة عنــد ا��اجـة، فيقــو
أســرت مــرة ســنة أحــد�\م 

ُ
ه-  ليطلقــوªي، فــأبوا، ثــم جــاء مالــك فحــاد�\م ســاعة، ثــم -وأي الــذين أســر

ٍلن مالـــك أكÉـــF مـــن حـــو م�ـــ1  فو	بـــوªي لـــھ، فعلمـــت أن ســـاعة مـــ-و	ـــم ال �عرفونـــھ-اســـتو	ب�1 مـــ§\م 
ي، (   ).228.، ص7ه، مج1419رالدينو

ات متعلقة بالتعامل مع اIRتمع/ ج   :رم�ا

jة �و�   :نمساعدة ا�Rتاج للعو: رامل�ا

مـساعدة ا�dتــاج مـن الــصفات ا��ميـدة الPــ1 تحــث الـشرJعة !ســالمية عlـ& Bتــصاف �\ــا، 
 1ßمسلم، أحب الناس إ'& هللا أنفع�م للناس، و: (ملسو هيلع هللا ىلصقال الن &lر تدخلھ ع وأحب 0عمال إ'& هللا سر

أو تكشف عنھ كرwة، أو تق�12 عنھ دينا، أو تطرد عنھ جوعا، وألن أم12Õ مع أخ 'ـ� �ـ� حاجـة أحـب 
تـھ،  رإ'� من أن أعتكف �� 	ذا امل�cد، �ع�ـ1 مـ�cد املدينـة، شـ�را، ومـن كـف غـضبھ سـFG هللا عو

 عـز وجـل قلبـھ أمنـا يـوم القيامـة، ومـن مـÓ2Õ ومن كظم غيظھ، ولو شاء أن يمـضيھ أمـضاه، مـأل هللا
) لمـــع أخيـــھ �ـــ� حاجـــة حPـــÓ أثب[\ـــا لـــھ أث±ـــت هللا عـــز وجـــل قدمـــھ عlـــ& الـــصراط يـــوم تـــز فيـــھ 0قـــدام
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ـــ� حــــديث بــــدء الـــــو»� عlــــ& النßــــ1 )6026ه، ح1415الط�Fاªــــي، ( ســـــو هللا : (... ملسو هيلع هللا ىلصَ، و�ـ ـــا  لجــــع �\ـ ر ملسو هيلع هللا ىلص ر
ملـوªيزم: ( فقـال�يرجـف فــؤاده، فـدخل عlــ& خديجـة بAــت خو7لــد  فزملــوه حPـÓ ذ	ــب عنــھ ) زلــوªي 

ع، فأخ�F	ـــا  والـــر كـــال، وهللا مـــا : لقـــد خـــش¨ت عlـــ& نفـــ12Ù، فقالـــت خديجـــة: خديجـــة ا��ÁـــF وقـــالملسو هيلع هللا ىلص َّ
يخز7ـك هللا أبــدا، إنــك لتـصل الــرحم، وتحمــل ال�ـل، وتكــسب املعــدوم، وتقـر الــضيف، و}عــ_ن عlــ& 

ُ يّ ُ ُ َّ

، (نوائــب ا��ـــق  ب جمـــع نائبــة و¬ـــ� ا��ادثــة، و¬ـــ� قـــد النوائـــ: ، ونوائـــب ا��ــق)3ه، ح1422يالبخــار
تص¨ب !ªسان �� س±يل ا��ق وا�Á_ـF وقـد تـص¨بھ �ـ� سـ±يل الباطـل والـشر، أي }عـ_ن عlـ& حـوادث 

 Fــــ_Áـــسان �ـــ� ســـ±يل ا��ـــق وا�ª! ي، (تـــص¨ب ، فقـــد اســــتدلت )139.، ص1	ــــ ،مـــج1420راملبـــاركفو
؛ ألنھ �عـملسو هيلع هللا ىلص  برجاحة عقل�ا وفطن[\ا أن الن1ß �خديجة  _ن عlـ& نوائـب ا��ـق، و7ـرwط ٌيال ينالھ خز
ي  ر بقولھ) 	ـ1392(والنو ف ومآالتھ من السالمة من الشر وب_ن عمل املعر 12ö هللا : "و رقال العلماء 

م 0خـــالق وكـــرم �مع�ـــÓ كـــالم خديجـــة : عـــ§\م ه ملـــا جعـــل هللا فيـــك مـــن م�ـــا ر إنـــك ال يـــص¨بك مكـــر و
م 0خـــالق وخـــصال ا�Á_ـــF ســــ±ب للـــسالمة مـــن مـــصارع الـــ ، )202.، ص2مــــج" (سوءرالـــشمائل، فم�ـــا

 وتماثـل البـدايات �وأ¸ي بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص الaشابھ ب_ن صفات الن1ß ) 	ـ1379(و7كشف ابن �cر 
ملسو هيلع هللا ىلص  بنظ_ـــF مـــا وصـــفت بـــھ خديجـــة �ّوصـــف ابـــن الدغنـــة أبـــا بكـــر الـــصديق "وال§\ايـــات بقولـــھ وقـــد 

لسـو هللا  َّ، مـن �ونـھ يـصل الــرحم و7حمـل ال�ـل وJعـ_ن عlـ& نوائــب ا��ـق وغ_ـF ذلـك؛ ملسو هيلع هللا ىلصر ّ
فلمـا �انــت 

  ).346.، ص5مج"(صفاz\ما مaشا�\ة من Bبتداء استمر ذلك إ'& Bن[\اء

ال الــنعم،  وبــل جــاءت الــشرJعة املط�ــرة تؤكــد أن خــذالن القــادر للمحتــاج العــاجز ســ±ب لــز ٌ

ســـــو هللا  ُلقــــال  ـــإذا : (ملسو هيلع هللا ىلصر ـــر	م ف|\ـــــا مــــا بـــــذلو	ا، فــ ُّإن � عبـــــادا اختــــص�م بـــــالنعم ملنـــــافع العبــــاد، يقــ ُ

  ).5162ه، ح١٤١٥الط�Fاªي، ) ( م§\م، فحول�ا إ'& غ_F	ممنعو	ا نزع�ا

ءة، وعاقبتھ لباذل العو نجاة وwركة، و�� قصة موÓ23 وwن1P الرجل  وعو ا�dتاج من املر
ٌ ٌ ن ون

جـد مـن {:ٌالصا�¡ دليل عl& ذلك، قال }عا'& د ماء مـدين وجـد عليـھ أمـة مـن النـاس �ـسقو و ووملا و ن ر
فـسقى * ُ قالتا ال ªـسقي حPـÓ يـصدر الرعـاء وأبونـا شـيخ كب_ـF دوÐ\م امرأت_ن تذودان قال ما خطبكما

Fفق_ـ Fي ملا أنزلـت إ'ـ� مـن خ_ـªب إ ، ففـي مـساعدة )24-23: القـصص(} رل�ما ثم تو'& إ'& الظل فقال 
 Ó2ـــ�اب القر7ــة بـــاللؤم، حيـــث -قبـــل نبوتــھ-ملسو هيلع هللا ىلص مو3ــÛـــو غر7ــب عـــن البلـــد مــع اتـــصاف أ	للفتـــات_ن و 

ة يو ءة �ساعد الفتات_ن، ب¨نما موÓ23 رتر�وا الفتات_ن والعملية متكر جل ذو مر وميا، ول¨س ف|\م  ملسو هيلع هللا ىلص ر
ا  نمر	قا غر7با، ولكن خلقھ الكر7م أ¸ى أن يFGك�ما بـال عـو } خائفا يFGقب{رجاء من مصر مسافرا فا

ج إحـــدا	ما مـــع أنـــھ لـــم يتوقـــع ذلـــك قالتـــا ال ªـــسقي حPـــÓ يـــصدر {. ّومنـــھ، فنـــال حمـــدا واطمئنانـــا وتـــز
 يحصل لنا سقي حÓP يصدر الرعـاء مواشـ|\م، فـإذا خـال لنـا ا�cـو سـقينا جرت العادة أنھ ال} الرعاء

}F_جال يزاحمو الرعاء، } وأبونا شيخ كب نال قوة لھ عl& السقي، فل¨س فينا قوة، نقتدر �\ا، وال لنا  ر
 Ó2فـــر ل�مـــا مو3ـــ

حم�مـــا ملسو هيلع هللا ىلص قَّ غ_ـــF طالـــب م§\مـــا 0جـــرة، وال لـــھ قـــصد غ_ـــF وجـــھ هللا } فـــسقى ل�مـــا{رو
} ثـــم تـــو'& إ'ـــ& الظـــل{قى ل�مـــا، و�ـــان ذلـــك وقـــت شـــدة حـــر وســـط ال§\ـــار، بـــدليل قولـــھ }عـــا'&، فلمـــا ســـ

اطمئنانـــا : ، ف�ـــان عاقبـــة فعلـــھ)614.ه، ص1420الـــسعدي، (مـــسFGيحا لـــذلك الظـــالل nعـــد التعـــب 
واجا �\ا ثم اصطفاه هللا لرسالتھ   .زو

ة الثانية ��م أو محادث��م بال�اتف: رامل�ا �ا راح78ام مواعيد �خر�ن عند   :ز

̂ام باملواعيــــد حفــــظ لألوقــــات وا��cــــود مــــن ال�ــــدر، وwــــھ يتــــصف أ	ــــل !يمــــان والنبــــل  BلGــــ
ٌ

ال{:والــــصدق والAــــشاط، قــــال }عــــا'& وأوفــــوا بالع�ــــد إن الع�ــــد �ــــان مــــسؤ
ً

و ُ ْ َ َ ََ َ َُ َّْ ْْ ْ
ِ ِِ

ْ ْ ََ
ّ ن±يــــھ -عــــز وجــــل-، ومــــدح }

َواذكــر �ــ� الكتــاب إســماعيل ۚ إنــھ �ــان{:بقولــھملسو هيلع هللا ىلص َإســماعيل  َّ ََ ُُ
ِ ِ

َ ِ َِ ْ
ِ

ْ
ِ

ْ ْ ســوال ن±يــاَ ü صــادق الوعــد و�ــان 
ِ
َّ َ ًَ ُ َ َرَ

َ َ
ِ ِ

ْ ْ
: مــر7م(} 
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َ، وذكــر أن إســماعيل )54 ُ
جــال فل�ــÓ الرجــل عــن املوعــد فظــل إســماعيل ملسو هيلع هللا ىلص  يAتظــره مــدة ملسو هيلع هللا ىلص رواعــد 

، (طو7لة    ). 69.ه، ص1417يال�Áاو

 1ßو طر7قة الكسا'& ومن عالمات النفاق؟، فلقد قال الن	ءة، و ووإخالف املوعد مناف للمر ٍ
، ) (إذا حـــدث كـــذب، وإذا وعـــد أخلـــف، وإذا اؤتمـــن خـــان:  املنـــافق ثـــالثآيـــة: (ملسو هيلع هللا ىلص ه، 1422يالبخـــار

وج�ــة �وÐ\ــا ) 	ـــ1426(ي، و7رجـع إخــالف الوعــد إ'ــ& الكــذب وا�Áد�عــة، و	نـا يو¢ــ¡ الكــشم_F )33ح
َألن الظــا	ر مــن حـال املــؤمن أن يخ�ــF عــن الواقــع كمـا 	ــو �ــ� نفــس 0مــر، وأن "مـن عالمــات النفــاق 

ِ
َ

ِيو�& ب
ّ

ُما وعد، لكنھ خالف الظا	ر، فإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، ف�ان كذي الوج�_ن باطنھ  َّ

  ).199.،ص1مج" (ِغ_F ظا	ره، ف�انت تلك الصفات من عالمات النفاق

 ومن nعد	م من السلف -ر12ö هللا ع§\م-وقد �ان احFGام مواعيد Ïخر7ن �cية ال�Øابة 
إن شــاء هللا لــم يخلــف، وعــن التــاn{� :  إذا وعــد فقــال�، ف�ــان ابــن مــسعود -رحم�ــم هللا-الــصا�¡ 

wـھ القـصاب واعـده فقـال َا�cليـل دمحم بـن سـ_Fين أن ابـن عبـد  َّ َ
ِ
رّ

َ يواعـدت دمحم بـن سـ_Fين أن أشـFG لــھ : َ
أضا»� فAس¨ت موعده لشغل عرض 'ـ�، ثـم تـذكرت nعـد ذلـك، فأت¨تـھ قر7بـا مـن نـصف ال§\ـار، وإذا 

ً
ٍ

أســھ فقــالابــن ســ_Fين يAتظرªــي، فــسلمت عليــھ ُنأمــا أنــھ قــد يقبــل أ	ــو ذنــب منــك، فقلــت: ر فرفــع  ُ :
ّشغلت، وعنف�1 أ�Ûا¸ي �� امل��ء إليك وقالوا ُ

ِ
ُ

: قد ذ	ب ولن يقعد إ'& الساعة، فقـال ابـن سـ_Fين: 
ا  لـــو لـــم ت�ـــ� حPـــÓ }غـــرب الـــشمس مـــا قمـــت مـــن مقعـــدي 	ـــذا إال للـــصالة أو ا��اجـــة الPـــ1 ال بـــد م§\ـــ

) ،   ).73-70.ه، ص1417يال�Áاو

ة الثالثةا  :ا�Rافظة عjk ممتلCات �خر�ن، واح78ام أغراض�م ال�?صية: رمل�ا

إن إ	مال ممتل�ات الغ_F أو التعدي عل|\ا بأخذ	ا أو الaس±ب �� إتالف�ا أو نقص مالي[\ا من 
ة ا��ـــد  زالظلـــم، فـــالظلم 	ـــو التـــصرف �ـــ� ملـــك الغ_ـــF ومجـــاو

ُ
، و	ـــو مـــن )144ه، 1403ا�cرجـــاªي، (

Bسaيالء عl& مال غ_Fه nغ_F حق، و	و محـرم بالكتـاب والـسنة و!جمـاع : بالغصب أيضا إذ الغص
، و!ســالم يحــرم التعــدي عlــ& ممتل�ــات 0خــر7ن، فقــد قــال )177.، ص5ه، مــج1388ابــن قدامــة، (

، فالتعـــدي عlـــ& مـــال )299، 34ابـــن حنبـــل، مــج) (ئال يحـــل مـــال امــر إال بطيـــب نفـــس م§\ـــ:(ملسو هيلع هللا ىلصالنßــ1 
0خذ nسيف ا��ياء و	و غ_F الئق بل غ_F جائز، : قللذو و0دب، ونظ_Fهٌالغ_F ظلم محرم ومخالف 

ي ده إ'ــ& : زقــال ابــن ا�cــو روإن أ	ــدي لــھ و	ــو �علــم أنــھ إنمــا أعطــاه حيــاء؛ لــم يجــز لــھ 0خــذ و7جــب  ً ُ

  ).286.، ص3ت، مج.ابن مفê¡، د(لصاحبھ، و	و قو حسن؛ ألن املقاصد �� العقود معت�Fة 

ى البخـــار ذلـــك بنفــسھ ملسو هيلع هللا ىلص ونفــذ النßـــ1  ي�ـــ� أ	ـــل ب¨تـــھ، فقــد ر عـــن أªـــس ) 2481، ح1422(و
سو -واللفظ لھ- �عن أم سلمة ) 3956ه، ح1406(والAساàي  ل أÐ\ا أتت بطعام �� �Ûفة ل�ا إ'&  ر

ْوأÛــ�ابھ، فجــاءت عاàــشة ومع�ــا ف�ــر ملسو هيلع هللا ىلص هللا  بــ_ن ملسو هيلع هللا ىلص ، ففلقــت بــھ الــ�Øفة، فجمــع النßــc�[ 1ــر[ِ
ت أمكـــم، غــا:(فلقPــ1 الـــ�Øفة، وقـــال ر�لـــوا، غـــا ســـو هللا ر لت أمكـــم، ثـــم أخـــذ  Ûـــ�فة عاàـــشة، ملسو هيلع هللا ىلص ر

  ). فبعث �\ا إ'& أم سلمة، وأعطى �Ûفة أم سلمة عاàشة

ع من حقو الغ_F، قال  جة عظيمة، باع�\ا التو قبل بلغ �\م احFGام ممتل�ات Ïخر7ن إ'& د ر ُ ر
ك لتلميــذه ده، فلمــا قــدمت مــ: ر!مــام ابــن املبــا ض الــشام، فــذ	بت عlــ& أن أ راســتعرت قلمــا بــأ ر

ُ ، ور
ددتـــــھ عlـــــ& صـــــاحبھ   Óــــ ، 8ه، مـــــج1405الـــــذ	1ß، (رنظـــــرت، فـــــإذا 	ـــــو م{ـــــ�، فرجعـــــت إ'ـــــ& الـــــشام حPـ

Bسـتفادة م§\ــا، )رضـاه (، واحFGمـوا ممتل�ـات الغ_ـF حPـÓ �ـ� 0مـر ال¨ــس_F ممـن يتوقـع عـدم )395.ص
: فقـد جــاء عـن !مــام أحمـد بــن حنبــل منـع الكتابــة مـن مح�ــFة الرجــل إال بإذنـھ، قــال يح�ـÓ بــن زكر7ــا



 
التأصيل اإلسالمي للمهارات الحياتية الواردة في مقرر 

  سلطان بن رجاء هللا السلمي / د  متوسطالمهارات الحياتية واألسرية للصف األول

 

 

546 

جئــت يومــا وأحمـــد بــن حنبــل يمlـــ� فجلــست أكتــب فاســـتمديت مــن مح�ــFة إªـــسان فنظــر إ'ــ� أحمـــد 
ا	و7ـــھ 	ـــل �ـــستمد الرجـــل مـــن مح�ـــFة غ_ـــFه؟ قـــال: فقـــال ال : ريـــا يح�ـــÓ اســـتأذنتھ؟ وســـئل !مـــام ابـــن 

جل ضع !مام أحمد بن حنبل ب_ن يديھ مح�Fة فقال لھ  ٌ�ستمد إال بإذنھ، و ر أستمد م§\ا؟ فت±سم : و
	_ــF بــن أ¸ــي خيثمــة أنــھ �انــت معــھ مح�ــFة فقــالوا:وقـال ي عــن  ز قــد ر 7ــة : ªــستمد م§\ــا فقــال: و رّإÐ\ــا عا

ة[ ل، فالتطــاو والaــسا	ل �ــ� ممتل�ــات الغ_ــF يــدالن عlــ& )157.، ص2ت، مــج.ابــن مفêــ¡، د] (رمــستعا
  .ٍرقصو �� حسن التعامل مع Ïخر7ن

أن ملسو هيلع هللا ىلص ن�Ó الن1ß  "�: ابن عمر ِبل جاءت السنة املط�رة بالن�1 عن القران ب_ن تمرت_ن فعن
، " (ِنيقر الرجل ب_ن التمرت_ن جميعا، حÓP �ستأذن أ�Ûابھ ، ف�ـو يـدل ) 2489ه، ح1422يالبخـار

َعl& الطمع والشره، والقاعدة العامة �� �0ل ترك ما يقت�12 الشره  َ َ ، )571.، ص9ابن �cر، ، مج(ُ
7ة بaناولھ إفرادا ِوعl& قياسھ قران �ل م: وقاس ابن تيمية عl& التمر فقال ا العادة جا

ٌ
ابن مفê¡، (ر

ــــج.د ــــأغراض )172.، ص3ت، مــ ــــشFGك ل�êاضــــــر7ن فكيـــــــف بـــ ـ ـــام املــ ـــإذا �ــــــان 	ـــــــذا 	ـــــــو أدب الطعـــ ، فــــ
  ؟ !الÁÚص ا�Áاصة

ة الرا�عة  :ياح78ام ذو �حتياجات ا�?اصة وإعطاؤHم حقوق�م: رامل�ا

بالقـــدر - ا	تمـــام يإذا �ــان الواجـــب احGـــFام جميــع النـــاس فلـــذو Bحتياجـــات ا�Áاصــة مز7ـــد
عايــة نفــسياz\م -الــذي ال يــؤذ²\م وال يحــرج�م وال �ــشعر	م بــالنقص ر ولكــن يAبÅــ� B	تمــام �\ــم مــع 

) 2-1: عــ±س(} أن جــاءه 0عÍــÓ* عــ±س وتــو'& {:وكــرام[\م، و�\ــذا جــاء التوجيــھ الرwــاªي �ــ� قولــھ }عــا'&
مفتقرا لذلك منك، 	و فإقبالك عl& من جاء بنفسھ : "ذلك شرعا بقولھ) 	ـ1420(يؤصل السعدي 

غبتھ �� ا�F_Á، مع تركك  ر0ليق الواجب، وأما }عرضك للمستغ�1 الذي ال �سأل وال �ستف1P لعدم 
̂ك، فلــست بمحاســب  س عليـك أن ال يز�ــى، فلـو لــم يGـ مـن 	ــو أ	ـم منــھ، فإنـھ ال يAبÅــ� لـك، فإنــھ لـ̈ـ

ة )911.ص" (عlـــ& مـــا عملـــھ مـــن الـــشر GـــFك أمـــر معلـــوم ألمـــر ُال ي"ر، فـــدل 	ـــذا عlـــ& القاعـــدة املـــش�و
َّمو	ـــوم، وال مـــص�êة متحققـــة ملــــص�êة متو	مـــة ٌ ٌ

، وأنـــھ يAبÅـــ� !قبــــال عlـــ& طالـــب العلـــم، املفتقــــر "
7د من غ_Fه، واستجاب  سو ملسو هيلع هللا ىلص زإليھ، ا��ر7ص عليھ أ للتوجيھ هللا }عا'& فلما نزلت 	ذه Ïية دعا  ر

nعــد ذلــك يكرمـــھ ملسو هيلع هللا ىلص ن النßــ1  فأكرمــھ واســـتخلفھ عlــ& املدينــة مــرت_ن، و�ـــا�ابــن أم مكتــوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ن)417.، ص8ت، مج.السيوطي، د( nعد 	ذا العتاب، ال �ع±س �� وجھ فق_F ملسو هيلع هللا ىلص �ان : و، قال املفسر

ِقــط، وال يتـــصدى لغ�ـــ1 أبــدا، و�ـــان الفقـــراء �ـــ� مجلــسھ أمـــراء، و�ـــان إذا دخــل عليـــھ ابـــن أم مكتـــوم 
َ ً

داءه و7قو لي±سط لھ  ¸ي : ر رمرحبا بمن عاتب�1 فيھ 
ً

  ).417.، ص3	ـ ، مج1417الصابوªي، (

12ö هللا ع§\م nعـد النßـ1  وفقـد جـرح عمـر بـن الطفيـل : ملسو هيلع هللا ىلصروعl& 	ذا ال�دي سار ال�Øابة  ُ

 إذ أ}ي بطعام فتن�& عنھ، � �� معركة اليمامة وقطعت يده، فب¨نما 	و عند عمر بن ا�Áطاب �
ُ

ذوقھ، فوهللا ما �� وهللا ال أذوقھ حÓP ت: أجل، قال: ما لك لعلك تنحيت مل�ان يدك؟ قال: فقال عمر
و ابــــن عــــساكر )13.، ص25ه، مــــج1415ابــــن عــــساكر، (ُالقــــوم أحــــد nعــــضھ �ــــ� ا�cنــــة غ_ــــFك  ى، و ر

ا املدينـة غـزاة مـن الـشام، و�انـت لعمـر بـن ا�Áطـاب) 	ـ1415( ْأن قوما جـاؤ ُ َْ ٌِ
ْ َ ََّ َ

ِ
َ َ

ِ
ٌ ُ و

َ
 جفنـات يـضع�ا إذا �

َ
ِ

َ ُ ََ ٌ َ ْ َ

ل جــل مـــ§\م فأ�ـــ ُصــl& الـــصبح، فجـــاء  ُُ َ َ َّْ ْ َْ
ِ ٌ َُ ر َ ْ ُ nــشمالھ، فقـــال لـــھ عمــرَ َ َُ ُ َ َ َ َ

ِ ِ ِ�ـــل بيمينـــك، فلــم يـــرد، فأعـــاد عليـــھ : ِ ِْ ََ ََ ََ َّ َ َ ُُ ْ َ
ِ ِ

ْ

َفقال َ َ
ِ¬� مشغولة، فلما فرغ من طعامھ نـاداه فقـال:  ِ ِ

َ ََ َْ َ ََ ََ ََّ ٌ ُ ْ
مـا شـغل يمينـك؟ فأخرج�ـا فـإذا ¬ـ� مقطوعـة : ِ

ٌ ََ ُ ْ َُ ََ َ َِ ِ
َ ََ ْ َ

ِ
َفقــال َ َ

َمــا 	ــذا؟ فقــال:  َ َ َ َ َأصــ¨بت يــوم: َ ْ َ َْ
ِ

ُ
ِ ال_Fمــوك ُ ْ َ َقــال عمــر. ْ َ

َفمــن يوضــئك؟ قــال:  َ َ ُ
ِ

ّ َ ُ ْ َ َ
ُأتوضــأ nــشما'� وJعــ_ن : 

ِ
ُ ََّ

ِ
َ

ِ ِ
ُ ََ َ

َاî، قـال َ َّ
َفــأين تــذ	ب؟ قــال:  َُ َ ْ َ َ

	ــا منــذ كــذا وكــذا ســنة، قــال عمــر:  َإ'ــ& أمــي، لــم أ َ َ َ ُ
ٍ

َ َْ ُ َّ ََ َ َر
َ ُْ َ َ

ًوwــر أيــضا: ِ ْ ََ ٌّ ُفــأمر لــھ ! َ َ َ َ َ َ

بخادم وخمسة أباعر وأ
َ ََ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َ

ٍ ُوقر	ـا لـھ ِ َ َ َ َ و ابـن عـساكر )101.، ص68مـج(ْ ى، و أن عمـر بـن عبـد ) 	ــ1415(ر
فعوا إ'� �ل أعÓÍ �� الديوان أو مقعد أو من بھ الفا�* أو من بھ : العز7ز كتب إ'& أمصار الشام ٍأن ا َّ ر
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ُمانــة تحــو ب¨نــھ وwــ_ن القيــام إ'ــ& الــصالة، فرفعــوا إليــھ فــأمر ل�ــل أعÍــÓ بقائــد وأمــر ل�ــل اثنــ_ن مــن  ل ز
  ).218.، ص45مج(الزم�Ó بخادم 

ة ا�?امسة ة للتعامل مع الصم: رامل�ا  :رmعلم لغة �شا

اه كعـــب بـــن مالـــك  ة والعمـــل �\ـــا �ـــ� الـــسنة املط�ـــرة، ومـــن ذلـــك مـــا ر دت !شـــا وو ر أنـــھ  :(�ر
د  سـو هللا �رتقاÓ2ö ابن أ¸ي حـد ل دينـا لـھ عليـھ �ـ� ع�ـد  تفعـت أصـواz\ما حPـÓ ملسو هيلع هللا ىلص ر ر�ـ� املـ�cد، فا

سـو هللا لسمع�ا  سـو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ر لو	ـو �ـ� ب¨تـھ، فخـرج إل|\مـا  حPـÓ كـشف �ـcف �cرتـھ، ونـادى ملسو هيلع هللا ىلص ر
سـو هللا، فأشـار بيـده أن ضـع الـشطر مـن دينـك، قـال : يا كعب، قال: كعب بن مالك قال للبيك يا  ر

ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كعــب ســو هللا، قـــال  لقــد فعلــت يــا  رل ،) (قــم فاقــض�ـ: ر ، وقـــد )471ه، ح1422يالبخــار
ة املف�ومـة تقـوم مقـام الكـالم، بـل عـدوه قاعـدة �ـ� التعامـل بـ_ن النـاس رقر عل رماء !سالم أن !شـا

ـــا و	ــ ـــن تلـــــك القواعــــــد الPـــــ1 قر ة : روجعلـــــھ القـــــضاء معت�ـــــFا �ــــــ� Bســـــتحقاق، ومــ رإذا اجتمعـــــت !شــــــا
ة غ_ــــF محتملــــة بخــــالف اللفــــظ ـــا ة ألن !شـ ة، واختلــــف موجí\مــــا، غلبــــت !شــــا روالعبــــا ر الــــسيوطي، (ِر

 ).314.، صه1411

اجبــات ومحــددات طا و وا ل�ــا شــر ة فــإن علمــاء !سـالم قــر ليات باإلشــا وولتحديـد املــسؤ و ر و
ً

: ر
ت مع�ودة  ة إنما }عت�F إذا صا ة إذا �انت nعيدة عن !²\ام وحددت املقصود، و!شا رفتعت�F !شا ر ر

 ).524.ص5، 10ت، مج.ابن ال�مام، د(معلومة 

ة املف�ومة س±ب ة للواجبـات، و7قعـد رواعت�F القضاء !شا ِّا شرعيا الكaساب ا��قـو ومقـر ر ق ً ً

ة النـاطق، �ــ� جميــع العقــود ) 	ـــ1411(الـسيوطي  ة مـن 0خــرس معت�ــFة، وقائمـة مقــام عبــا رأن !شــا ر
ة وال�بــــــة، وكــــــذلك ا��لــــــو  ـــالبيع و!جــــــا ل�ـــ ̂ام[ر ـــ ــــا، ] Bنحــــــالل مــــــن BلGـــ ــــراء، وغ_F	مــ ـــالطالق، و!بــ �ـــ

7ر  ات[ر�األقا   ).312.ص(والقذف وغ_F	ا ىوالدعاو ] ر!قرا

 أدلة وشوا	د عن التعامل -عl& حد علمھ-وأما nشأن التعامل مع 0صم فلم يجد الباحث 
د التعامــل مــع ضـعيف الــسمع، فعــن أªـس بــن مالـك  ٍمـع 0صــم، لكـن و ِ َ ْ َ

ِ ِ
َ َ ْ َأنــھ قــال� ر َ ُ َّ ِملـا نزلــت 	ــذه : َ ِ

َ ْ َ َ َ َّ َ

Ïية
ُ ْيا أ²\ا الذين آمنوا ال تر{:َْ َ ُ َ ََ

ِ
َّ َ ُّ َ1ßِفعوا أصواتكم فو صوت الن

ّ
ِ
َّ

ِ ْ َ ْ َ ْ َقُ
َ ُ َْ َ َ

ٍ، جلس ثابت بن قـ¨س )2:ا�cåرات(}
أنا من أ	ل النار، واحت±س عن الن1ß : �� ب¨تھ، وقال

َ َ
، فسأل الن1ß ملسو هيلع هللا ىلص

َ
يا أبا : سعد بن معاذ، فقالملسو هيلع هللا ىلص 

َ

، مـــا شــأن ثابـــت؟ اشـــت�ى؟ قــال ســـعد َعمــر ، قــال: و ، ومـــا علمــت لـــھ nـــش�و ىإنـــھ �cــار ِي فأتـــاه ســـعد،: ِ
َ

 
ســو � : فقـال ثابـتملسو هيلع هللا ىلص لفـذكر لـھ قـو  فعكـم صـوتا عlـ&  ِأنزلـت 	ـذه Ïيــة، ولقـد علمـتم أªـي مـن أ ل ر ر

َ َ

ِفأنــا مـــن أ	ـــل النــار، فـــذكر ذلـــك ســـعد للنßــ1 ملسو هيلع هللا ىلص 
ّ َ َ

ســـو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لفقـــال  َّبـــل 	ــو مـــن أ	ـــل ا�cنـــة:(ملسو هيلع هللا ىلصر ْ َ َ (
ـــأن Ïيــــة }ـــــشملھ؛ ألنــــھ �ــــان ضــــعيف الـــــسمع �، ف�ــــذا ثابــــت )187ت، ح.مــــسلم، د(  اz\ـــــم نفــــسھ بـ

 1ßومضطرا لرفع صوتھ عند ا��ديث مع الن
ً

رأو¢¡ لھ ولألمة �ل�ا أن املعذو ال بأس ملسو هيلع هللا ىلص ، والن1ß ملسو هيلع هللا ىلص
̧ــــشره با�cنــــة، حيــــث إن املــــؤمن صــــادق  اد عlــــ& ذلــــك و زعليــــھ، وأن الوعيــــد املــــذ�و ال �ــــشملھ، بــــل  ر

 ومـعملسو هيلع هللا ىلص !يمان مر	ف ا��ساسية يحذر أن يقع �� الشí\ة فضال عن !ساءة �ـ� التعامـل مـع النßـ1 
  .Bسaسالم لشرعھ

ات متعلقة باختيار الصديق )2(   :رم�ا

ــــــال  ــــ� عطــــــــاء وقبــــــــو وســــــــعادة واطمئنــــــــان، قــ ـــــع، و¬ــــ اàـــ ـــعو  ــ ـــــÓ جميــــــــل، وشـــ لالــــــــصداقة مع�ـــ ر ر
َثاªي اثن_ن إذ 	ما �� الغار إذ يقو لصاحبھ ال تحز إن اî معنا فأنز اî سكيAت.....{:}عا'& َ ُ ََ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ َّْ ْ َّ َ ََ لُ ن ل
َ َ ْ ََّ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ُ ِھ عليھ َ ْ َ َ ُ

ـــــ� العليـــــــا واî عز7ـــــــز  ا الـــــــسفl& و�لمـــــــة اî ¬ــ ــــــة الـــــــذين كفـــــــر 	ـــــــا وجعـــــــل �لمـ ـــــود لـــــــم تر ـــــده بجنــ ٌوأيــ َ ْ ُ
ِ

ُ َ َُّ َّ ََ َ َ َ ََ ُ َْ َ َّْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ْ ََّ َ َ َْ َ وُ َو َ
ٍ ِ

َ َ



 
التأصيل اإلسالمي للمهارات الحياتية الواردة في مقرر 

  سلطان بن رجاء هللا السلمي / د  متوسطالمهارات الحياتية واألسرية للصف األول

 

 

548 

ٌحكـــيم ِ
ف، قــــال ]40-39: التوwــــة[}َ ا �ــــ� أضـــيق الظــــر و، و	ـــذه الــــصداقة ا��قيقيـــة الPــــ1 تجعل�مــــا معـــ

 1Pع انقطاع�ا، بطيء مودة 0): ت.د(ُال±سJع اتصال�ا، بطيء انقطاع�ا، ومودة 0شرار سرJخيار سر
لاتــــصال�ا، وÛــــ�بة 0شــــرار ســــوء الظــــن باألخيــــار، ومــــن خــــادن 0شــــرار، لــــم �ــــسلم مــــن الــــدخو �ــــ� 
نجملــ[\م، فالواجــب عlــ& العاقــل أن يجتAــب أ	ــل الر7ــب؛ لــئال ي�ــو مر7بــا، فكمــا أن Ûــ�بة 0خيــار 

ث ا�Á_ــF، كــذلك Ûــ�بة ث الــشر رتــو ن�ــ� البغــدادي موصــيا باختيــار )80.ص(ر 0شــرار تــو ، وقــال ا
ً

ز
  :الصديق الصا�¡

نقليل فصل�م دو من كنت ت�Øب     *                           عليك بإخوان الثقات فإÐ\م  ُ ْ
ِ

َ
  

  )100.ت، ص.ابن حبان، د(مÓP ما تجالس سفلة الناس }غضب *   ونفسك أكرم�ا وص§\ا فإÐ\ا 

ة عــــن �ومـــة أذى ي�êــــق صــــديقھ منــــھ وأمـــا الــــصد ريق املتــــصف با�Áــــصال الرديئـــة ف�ــــو عبــــا
ي  مـا : "أثر صديق السوء عlـ& صـاحبھ بقولـھ) 	ـ1425(زاملعاناة والسمعة الس¨ئة، يو¢¡ ابن ا�cو

؛ فإن لم يaشبھ �\م ولم �ـسر  قأيت أكFÉ أذى للمؤمن من مخالطة من ال يصê¡، فإن الطبع �سر ق ر
  :، ومن أبيات الشعر ال1P تaسم بالنØ¡ والتوجيھ �� ذلك)425.ص"(م§\م، فFG عن عملھ

  بالذي اخFGت خليال        *                                     أنت �� الناس تقاس

، (ِوتنل ذكرا جميال   *  فا�Ûب 0خيار }علو                                  )543.، ص5م، مج1997ياملقر

د �ـ� املقـر  رولقـد و اسـةم-ر ات حياتيـة تتعلـق باختيـار الـصديق والتعامـل معــھ، -روضـع الد ر عـدة م�ــا
�lو¬� كما ي:  

jة �و� ة: رامل�ا رالتعاو مع الصديق حسب القد   :ن

ه ما �ان ب_ن امل�اجر7ن و0نصار  ريتجl& التعاو مع الصديق �� أجl& صو ، - ر12ö هللا ع§\م- ن
اàع لسعد بن الرwيع  ى البخـ�رومن ذلك موقف   أنـھ �عـن أªـس ) 3781ه، ح1422(يار و فقد ر

سـو هللا : قـال لقـدم علينـا عبـد الـرحمن بـن عـوف، وآ�ـ&   ب¨نـھ وwـ_ن سـعد بـن الرwيـع، و�ـان كث_ـF �ر
قــد علمــت 0نــصار أªــي مــن أكFÉ	ـا مــاال، سأقــسم مــا'� بي�ــ1 وw¨نــك شــطر7ن، و'ــ� : املـال، فقــال ســعد

ج ك هللا لـك �ـ� : [\ا، فقال عبد الرحمنوامرأتان فانظر أíc\ما إليك فأطلق�ا، حÓP إذا حلت تز ربـا
نفمــــع عــــدم وجــــود معرفــــة ســــابقة بي§\مــــا وال قرابــــة وال مــــص�êة لــــسعد، لكنــــھ }عــــاو ال }عيــــھ . أ	لـــك

  .النفوس املادية

أن عمــر بـن ا�Áطــاب ) 	ــ1384(نومـن الـشوا	د عlــ& التعـاو مــع الـصديق مــا ذكـره القرطßــ1 
¸عمائة دينار، فجعل�ا ��  اذ	ب �\ا إ'& أ¸ي عبيدة بن ا�cراح، ثم تل�أ : صرة ثم قال للغالمرº أخذ أ

ا الغــالم إليــھ فقــال ̈ــت حPــÓ تنظــر مــاذا يــصنع �\ــا، فــذ	ب �\ــ : ليقــو لــك أم_ــF املــؤمن_ن: ســاعة �ــ� الب
حمھ، ثم قال: اجعل 	ذه �� nعض حاجتك، فقال 7ة، اذ	1ß �\ذه السبعة : روصلھ هللا و ر}عا'� يا جا

Áه فوجــده قــد أعــد إ'ــ& فــالن، و�\ــذه ا�Fا، فرجــع الغــالم إ'ــ& عمــر، فــأخ�	أنفــذ ÓــPمــسة إ'ــ& فــالن، ح
اذ	ــب �\ــذا إ'ــ& معــاذ بــن جبــل، وتل�ــأ �ــ� الب¨ــت ســاعة حPــÓ تنظــر مــاذا : مثل�ــا ملعــاذ بــن جبــل، وقــال

رحمــھ : اجعـل 	ـذه �ــ� nعـض حاجتـك، فقـال: ليقـو لـك أم_ــF املـؤمن_ن: يـصنع، فـذ	ب �\ـا إليــھ فقـال
صـــلھ، وقـــال 7ـــة، اذ	ßـــ1 إ'ـــ& ب¨ـــت فـــالن بكـــذا وw¨ـــت فـــالن بكـــذا، فاطلعـــت امـــرأة معـــاذ يـــ: وهللا و را جا

ان قد جاء �\ما إل|\ا! ونحن: فقالت فرجع الغالم . روهللا مساك_ن فأعطنا، ولم يبق �� ا�Áرقة إال دينا
، فعlـ& مثـل )27.، ص18مـج(nعـض�م مـن nعـض ! إÐ\ـم إخـوة: ُإ'& عمر فأخ�Fه فسر بذلك عمـر وقـال

ى �Ûابة الن1ß ن	ذا التعاو    .ملسو هيلع هللا ىلصب_ن 0صدقاء ت̧ر
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ة الثانية  :الوضوح والصراحة �� التعامل مع الصديق: رامل�ا

ــــف النفـــــاق،  7ـ ــــدقاء مطلـــــب مêـــــ¡ لتنقي[\ـــــا مـــــن غـــــ±ش اcdـــــامالت و ــ_ن 0صـ زإن الـــــصراحة بـــ ٌّ

، وضـــابط�ا  عاؤ	ـــا الرفـــق وا�Áـــصوصية، وغالف�ـــا اللطـــف والـــذو قوالـــصراحة أساســـ�ا !خـــالص و و
ى البخــار التث±ــت، وwاع�\ــا ي ا�dبــة واملــص�êة ولــ¨س الaــشفي وBنتقــام، ر عــن ) 4391ه، ح1422(و

يا أبا عبد الرحمن أ�ـستطيع 	ـؤالء :  فجاء خباب فقال�كنا جلوسا مع ابن مسعود : (علقمة قال
وا كما تقرأ قال ُأما إنك لو شÝت أمرت nعض�م يقرأ عليك، قـال أجـل قـال اقـرأ يـا : ؤالشباب أن يقر

ة مــر7م، فقــال عبــد هللافقــر... علقمــة ؟ قــال: رأت خمــس_ن آيــة مــن ســو قــال ... قــد أحــسن: ىكيــف تــر
ُألم يأن ل�ـذا ا�Áـاتم أن يلقـى؟ قـال: ثم التفت إ'& خباب، وعليھ خاتم من ذ	ب فقال: عبد هللا

أمـا : ِ
  ). إنك لن تراه عn �lعد اليوم فألقا	ـ

و ا�Áطيـــب البغـــدادي  ىو ن بـــن عبـــد هللا) 	ــــ1422(ر جـــاءªي :  ا��مـــال قـــالوعـــن العـــالم 	ـــار
ت أن خرجـت إليـھ : من 	ذا؟ فقال: أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب ع�l، فقلت رأنا أحمد، فبـاد

حاجة يا أبا عبد هللا؟، قال: ُفمساªي ومس¨تھ، قلت
ٌ

بماذا يا أبا عبد : َشغلت اليوم قل1ß، قلت. ªعم: 
ت عليــــك اليــــوم وأنــــت قاعــــد تحــــدث النـــاس �ــــ� الفــــي: هللا؟ قـــال ، والنــــاس �ــــ� الــــشمس ]الظــــل[ءرمــــر

، إذا قعـدت فاقعــد مـع النــاس  ، فقــد )31.،ص16مـج(ىبأيـد²\م 0قــالم والـدفاتر، ال تفعــل مـرة أخــر
ناªشغل قلب !مام أحمد عن استÝثار صديقھ بالظل دو طالبھ، وقـدم الـصراحة �ـ� حالـة خاصـة 

  .بي§\ما، فما أر�& 	ذه الصداقة

، د( قالھ ع�l بن ا��cم ومن وصايا شعراء املسلم_ن �� ذلك ما   ):577، 1ت، مج .رابن منظو

اب�1 منھ اجتناب     *   ّأعاتب ذا املودة من صديق   ر إذا ما 

  ّو7بقى الود ما بقي العتاب       *     ّإذا ذ	ب العتاب فل¨س ود 

ة الثالثة   :التواضع وعدم التك�7 عjk الصديق: رامل�ا

ى مسلم  ّإن هللا أو»& إ'� (... فقال �ب �� ال�Øابة خطملسو هيلع هللا ىلص أن الن1ß ) 2865ت، ح.د(و   ر

، و�ـــان عlـــ& 	ـــذا الـــن+* �ـــس_F )أن تواضـــعوا حPـــÓ ال يفخـــر أحـــد عlـــ& أحـــد، وال يبÅـــ� أحـــد عlـــ& أحـــد
جـاء بـن حيـوة راملؤمنو الصادقو و	م �� أعl& املقامات، وقـال  ن سـمرت عنـد عمـر بـن عبـد العز7ـز : ن

 Ó2Õاملـ: الـسراج فقلــت] ُضـعف[ذات ليلـة فعـ Fھ؟ فقــال: ؤمن_نيـا أم_ـ�êـذا الغـالم يـص	ال: أال أنبــھ  !
ءة ! ال: أفــال أقــوم أصــ�êھ؟ فقــال: دعــھ ينــام، ال أحــب أن أجمــع عليــھ عملــ_ن، فقلــت ولــ¨س مــن املــر

7تـا ثـم جـاء وقــال قمـت وأنـا عمـر بـن عبــد : زاسـتخدام الـضيف، ثـم قـام بنفـسھ فأصــ�êھ وصـب فيـھ 
  ). 228.، ص9ه، مج1408، ابن كث_F(العز7ز، وجلست وأنا عمر بن عبد العز7ز 

َأحمد : و�ان !مام أحمد بن حنبل شديد التواضع مع كFÉة فضائلھ و�ان كما قال الشاف{� ْ َ

ِإمام �� ثمان خصال إمام �� ا��ديث إمام �� الفقھ إمام �� اللغة إمام �� القرآن إمام �� الفقر إمام  ِ ِ ِ ِ ِ
ع إمــــام �ـــ� الــــسنة  ِ�ـــ� الز	ــــد إمـــام �ــــ� الـــو ِ ، و7ـــصف صــــاحبھ يح�ـــÓ بــــن معــــ_ن )5.، ص1مــــجالفـــراء، (رِ

أيــت مثـل أحمـد بــن حنبـل: لتواضـعھ فيقـو Ûـ�بناه خمــس_ن سـنة مـا افتخــر علينـا nـ12Õء ممــا !! رمـا 
  ).11.، ص14ه، مج1405الذ	1ß، ...(�ان فيھ

̂اروع أيـــت وال ســـمعت : lــ& 	ـــذا الــن+* ســـار ابــن تيميـــة، قـــال صــاحبھ ال�ـــ روأمــا تواضـــعھ فمــا 
wما خدمھ !ªسان بنفسھ وأعانھ بحمـل حاجتـھ ج�ـFا .. بأحد من أ	ل عصره مثلھ �� ذلك رحÓP أنھ 
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̂ار عـن nعـض أÛـ�ابھ قـال wھ، وح�ى ال�ـ ولقـد بـالغ ابـن تيميـة م{ـ� �ـ� حـال : رلقلبھ وتقرwا بذلك إ'& 
P1 بحضرتھ �� التواضع و!كرام، وأظ�ر '� من 0خالق واملبالغة �� التواضع بحيث أنھ �ان إذا إقام

�Áة وال يــدع أحــدا منــا يحمل�ــا عنــھ، وكنــت  ̂لــھ بقــصد القــراءة يحمــل 	ــو بنفــسھ الAــ çخرجنــا مــن م
أ3ـ12 ل�ــان يAبÅـ�، أال أحمــل مــا : لأعتـذر إليــھ مـن ذلــك خوفـا مــن سـوء 0دب فيقــو رلــو حملتـھ عlــ& 

سو هللا  لفيھ كالم  ، و�ان يدع صدر اcdلس، حÓP إªي ألست�� من مجلسھ 	ناك، وأcب مـن ملسو هيلع هللا ىلصر
لشدة تواضعھ، و�ان 	ذا حالھ �� التواضع والتناز و!كرام ل�ل من يرد عليھ أو ي�Øبھ أو يلقاه، 
 حÓP أن �ل من لقيھ يح�ي عنھ من املبالغة �� التواضع نحو ممـا حكيتـھ وأكÉـF مـن ذلـك، فـسبحان

 F_Áخالل ا� &l̂ار، (من وفقھ وأجراه ع   ).50.ه، ص1400ال�

ة الرا�عة  :توجيھ النصيحة والرأي للصديق: رامل�ا

سـو هللا :  قـال�يعن تميم الدار  لقـال  � ولكتابـھ : ملـن؟ قـال: الـدين النـصيحة قلنـا:(ملسو هيلع هللا ىلصر
ي)843ت، ح.مـسلم، د) (ولرسولھ وألئمـة املـسلم_ن وعـام[\م يم الـشأن 	ـذا حـديث عظـ: و، قـال النـو

ي، (وعليھ مدار !سالم    ).37، 2ه، مج1392والنو

 يطلـــب النـــصيحة � إن حقيقـــة الـــصداقة �ـــ� محـــض النـــصيحة، ف�ـــذا عمـــر بـــن ا�Áطـــاب 
جـــل م�ــ1 عيبـــا إال عابـــھ، : لو	ــو عlـــ& املن�ــF و7جـــد النـــصيحة و7متثل�ــا، فيقـــو أªــشدكم هللا، ال �علـــم 

ً
ر

أي تلـ±س [ُتـديل بـ_ن ال�ـFدين : ومـا 	مـا؟، قـال:  قـالªعم، يا أم_ـF املـؤمن_ن، فيـك عيبـان،: رجل: فقال
قميــصا، وتخليـــھ وتلـــ±س غ_ــFه

ً
، وال �ـــسع ذاك ]	ـــو مـــا يؤ�ــل مـــع ا��Áــ̂ـ: 0َدم[َ، وتجمـــع بـــ_ن 0دمــ_ن ]

َفمـا دال بـ_ن بـردين، وال جمـع بـ_ن أدمـ_ن، حPـÓ لقـي هللا عـز وجـل : الناس، قال ه، 1420ابـن امل�ـFد، (ُ
  ).596.، ص2مج

داء، ملسو هيلع هللا ىلص آ�& الن1ß :  قال� وعن أ¸ي �ëيفة داء، فزار سلمان أبا الد رب_ن سلمان، وأ¸ي الد ر
ُ

داء متبذلة  داء ل¨س : ما شأنك؟ قالت: ، فقال ل�ا]قبل فرض ا�cåاب[رفرأى أم الد رأخوك أبو الد
داء فـصنع لــھ طعامــا، فقـال مــا أنــا : فــإªي صــائم، قـال: �ــل؟ قـال: رلـھ حاجــة �ـ� الــدنيا، فجــاء أبـو الــد

داء يقوم، قال: أ�ل، قالبآ�ل حÓP ت نم، فنام، ثم ذ	ـب يقـوم : رفأ�ل، فلما �ان الليل ذ	ب أبو الد
إن لرwـك عليــك : سـلمان قـم Ïن، فـصليا فقــال لـھ سـلمان: نـم، فلمـا �ــان مـن آخـر الليـل قــال: فقـال

 1ßلك عليك حقا، فأعط �ل ذي حق حقھ، فأ}ى الن	فذكر ذلك ملسو هيلع هللا ىلص حقا، ولنفسك عليك حقا، وأل
، (، )ُصدق سلمان: (ملسو هيلع هللا ىلصلن1ß لھ، فقال ا ،ف�ـان مقتـ�Ó2 الـصداقة بي§\مـا )1968ه، ح1422يالبخار

النصيحة و�\ذا åÛ¡ املف�وم لصديقھ، وحفظ لھ عالقتھ بأ	لھ
ُ

.  

ة ا�?امسة  :نمشاركة الصديق عند الفرح وا��ز: رامل�ا

ة العـسرة ملـا تـاب هللا عليـھ و¸ـشره Ûـ�ا¸ي �عن كعب بـن مالـك  و �ـ� قـصة تخلفـھ عـن غـز
ُفلما صليت صالة الفجر صبح خمس_ن ليلـة، وأنـا عlـ& ظ�ـر ب¨ـت مـن بيوتنـا، : "ل من nعيد، يقوآخر

حبـت،  ض بمـا  رفب¨نما أنا جالس عl& ا��ال ال1P ذكر هللا، قـد ضـاقت عlـ� نفـ12Ù، وضـاقت عlـ� 0 ر
ت : ُيــا كعـــب بـــن مالــك أnـــشر، قـــال: ســمعت صـــوت صـــارخ، أو�ــ& عlـــ& جبـــل ســلع بـــأعl& صـــوتھ ُفخـــر ر

ســـو هللا ســـاجدا، وعر لفـــت أن قـــد جـــاء فـــرج، وآذن  ر ٌ بتوwـــة هللا علينـــا حـــ_ن صـــl& صـــالة الفجـــر، ملسو هيلع هللا ىلص ْ
جـــل فرســا، وســـ{& ســاع مـــن  كـــض إ'ــ�  ن، و ننا، وذ	ـــب قبــل صـــاح1ß م±ــشر ٌفــذ	ب النـــاس ي±ــشر ر ر و َو ِ
أسلم، فأو�& عl& ا�cبل، و�ان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءªي الذي سمعت صوتھ ي±شرªي، 

ھ إيا	مــا ب±ــشراه، وهللا مــا أملــك غ_F	مــا يومئــذ، واســتعرت ثــوw_ن فل±ــس[\ما، َّنزعــت لــھ ثــو¸ي، فكــسوت
ســو هللا  لوانطلقـت إ'ـ&  ل[\نـك توwــة هللا : نفيتلقـاªي النـاس فوجــا فوجـا، ²\نئـوªي بالتوwــة، يقولـوملسو هيلع هللا ىلص ر
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سو هللا : �عليك، قال كعب  لحÓP دخلت امل�cد، فإذا  جالس حولھ الناس، فقام إ'� ط�êة ملسو هيلع هللا ىلص ر
جـل مـن امل�ـاجر7ن غ_ـFه، وال أªـسا	ا �بن عبيد هللا   ل حÓP صافح�1 و	ناªي، وهللا ما قـام إ'ـ�  ر²\ر و

، " (لط�êة   ).4418ه، ح 1422يالبخار

ســـو هللا �و�ـــ� ضـــبابية !فـــك وشـــدة أملـــھ عlـــ& أم املـــؤمن_ن عاàـــشة  ج  ل و¬ـــ� ز ر وابنـــة ملسو هيلع هللا ىلص و
ــــة �ــــــ� اcdتمــــــع وظــــــل يتــــــداول� ـــافقو وشــــــاعت الفر7ــ ــــ�ابھ، حيــــــث اz\م�ــــــا املنـــ ـــافقو نأقــــــرب أÛــ نا املنـــ

للم يç^ عليھ nشأÐ\ا الو»� فاعG^ عاàشة ملسو هيلع هللا ىلص لوJشيعوÐ\ا و7رفعوÐ\ا و7ضعوÐ\ا، والرسو  ل، تقو �ل
سو هللا : "عاàشة لفلم يز  فبكيت يومي ذلك ال يرقأ '� : يخفض�م حÓP سكتوا، وسكت، قالتملسو هيلع هللا ىلص رل

 بنـوم، وال يرقـأ فأصبح أبواي عندي وقـد بكيـت ليلتـ_ن و7ومـا ال أكتحـل: دمع وال أكتحل بنوم، قالت
فب¨نما 	ما جالسان عندي، وأنـا أب�ـي فاسـتأذنت عlـ� : ٌ'� دمع، يظنان أن الب�اء فالق كبدي، قالت

، .." (امـرأة مـن 0نـصار، فأذنــت ل�ـا فجلـست تب�ـي م{ــ� فمـا أجمـل 	ــذا ) 4750ه، ح 1422يالبخـار
  .غ من اللسانرالشعو عند ال
cز عن املسا	مة بما ين�1 0لم، وقد تت�لم العينان بأبل

ة السادسة  :عيادة الصديق عند مرضھ: رامل�ا

عـــد بـــاألجر العظــــيم، قـــال  إذا عـــاد الرجـــل أخــــاه : (ملسو هيلع هللا ىلصوحـــث !ســـالم عlـــ& عيــــادة املـــر7ض، و
ـــة ا�cنــــة  ِاملــــسلم، مــــÓ2Õ �ــــ� خرافـ ِ

َ حPــــÓ يجلــــس، فــــإذا جلــــس غمرتــــھ ] أي يجت�ــــ1 مــــن ثمر	ــــا: يخــــرف[َ
نالرحمـــة، فــــإن �ــــان غــــدوة صــــl& عليــــھ ســــبعو ألــــف ملــــك  ً

حPــــÓ يمــــ12Ù، وإن �ــــان مــــساء صــــl& عليــــھ 
 ).612ه، ح1421ابن حنبل، ) (نسبعو ألف ملك حÓP يصبح

ســو هللا :   قــال�وعــن عبــد هللا بــن عمــر  لكنــا جلوســا مــع  جــل مــن 0نــصار، ملسو هيلع هللا ىلص ر رإذ جــاءه 
سـو هللا  ، فقـال  لفسلم عليھ، ثم أدبر 0نصار يـا أخـا 0نـصار، كيـف أ�ـ� سـعد بـن عبـادة؟ : (ملسو هيلع هللا ىلصري

ســـو هللا ]أي مـــر7ض لكــــ§\م يقولوÐ\ـــا تفــــاؤال[صــــا�¡ : فقـــال ل، فقــــال  مــــن �عـــوده مــــنكم؟ فقــــام، : ملسو هيلع هللا ىلصر
ُوقمنـا معــھ، ونحـن بــضعة عـشر، مــا علينـا ªعــال، وال خفـاف، وال قالªــس، وال قمـص، نمــ12Õ �ـ� تلــك  ُ

ســـو هللا  لالـــسباخ حPـــÓ جئنـــاه، فاســـتأخر قومـــھ مـــن حولــــھ، حPـــÓ دنـــا  ) وأÛـــ�ابھ الـــذين معــــھ ملسو هيلع هللا ىلص ر
ار صاحبھ سـعدا مـع وجـود العوائـق وعـدم النعـال، لكنـھ ملسو هيلع هللا ىلص الن1ß ، ف)925ت، ح.مسلم، د(

ً
لـم ملسو هيلع هللا ىلص ز
  .يمنعھ ذلك من القيام بحق صاحبھ

ة، فعــن جــابر بــن عبــد هللا  :  قــال�روحPــÓ �ــ� حــال !غمــاء ال يمنــع ذلــك مــن اســتمرار الز7ــا
�عـــودªي، وأبـــو بكـــر، و	مـــا ماشـــيان، فوجـــداªي أغÍـــ1 عlـــ�، فتوضـــأ ملسو هيلع هللا ىلص مرضـــت مرضـــا، فأتـــاªي النßـــ1 

سـو هللا، كيـف أصـنع �ـ� مـا'�، : ، فقلتملسو هيلع هللا ىلص ثم صب وضوءه ع�l، فأفقت، فإذا الن1ß ملسو هيلع هللا ىلص لن1ß ا ليـا  ر
، (كيف أق�12 �� ما'�؟ فلم يجب�12Õn 1ء، حÓP نزلـت آيـة امل_ـFاث  ، قـال )5651ه، ح 1422يالبخـار

اء ذلـك ج�ـF خـاطر : "ابن �cر عية العيـادة عليـھ ألن و رمجرد علـم املـر7ض nعائـده ال تتوقـف مـشر و
ضع يده عlـ& املـر7ض واملـ�¡ عlـ& جـسده والنفـث عليـھ عنـد أ	 ولھ وما يرû& من بركة دعاء العائد و

  ).114.، ص10ه، مج1379ابن �cر، " (التعو7ذ إ'& غ_F ذلك

ة السا�عة   :كتمان سر الصديق وا�Rافظة عjk خصوصياتھ: رامل�ا

 من خن¨س ْ ح_ن تأيمت حفصة بAت عمر� أن عمر بن ا�Áطاب �عن عبد هللا بن عمر 
 1Íـت عمـر، فـصمت أبـو : فلقيت أبـا بكـر، فقلـت:( قال عمر.. �الس�Aت أنكحتـك حفـصة بÝإن شـ

سو هللا  لبكر فلم يرجع إ'� ش¨ئا، فلب�ت ليا'� ثم خطí\ا  : فأنكح[\ـا إيـاه، فلقي�ـ1 أبـو بكـر فقـالملسو هيلع هللا ىلص ر
جـع إليـك؟ قلــت  أن فإنــھ لـم يمنع�ــª :1عـم، قـال: رلعلـك وجـدت عlــ� حـ_ن عرضـت عlــ� حفـصة فلــم أ
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سو  جع إليك فيما عرضت، إال أªي قد علمت أن  لأ ر سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر لقد ذكر	ا، فلم أكن ألف12Õ سر  ر
ُولـو ترك�ـا لقبل[\ـاملسو هيلع هللا ىلص  َ

) ( ، ِ، ف�نـا لـم يفـش أبـو بكـر )4005ه، ح1422يالبخـار
ْ  سـرا و	ـو نيـة النßــ1 �ُ

ل|\ا؛ حفظا لÁêصوصيةملسو هيلع هللا ىلص  اج بحفصة مع أن عمر أبو	ا و و�� الز   .َو

عlـ& �ـل النـاس؛ حPـÓ عlـ& أمـھ، قـال أªـس ملسو هيلع هللا ىلص  يكتم سـر النßـ1 �ك وال�Øا¸ي أªس بن مال
سو هللا : "�  �lلأ}ى ع ر فـسلم علينـا، فبعث�ـ1 إ'ـ& حاجـة، فأبطـأت : وأنا ألعـب مـع الغلمـان، قـالملسو هيلع هللا ىلص ّ

سـو هللا : عl& أمي، فلما جئت قالت لما ح±سك؟ قلت nعث�ـ1  : مـا حاجتـھ؟ قلـت: ��اجـة، قالـتملسو هيلع هللا ىلص ر
س: إÐ\ا سر، قالت وهللا لـو حـدثت بـھ أحـدا ��ـدثتك يـا : أحدا، قال أªـسملسو هيلع هللا ىلص لو هللا رال تحدثن nسر 

، ولــو لــم يكــن ��فــظ الــسر 	ــذه امل�انــة وا�Áــصوصية ملــا أخفــاه عlــ& )2482ت، ح.مــسلم، د(ثابــت 
أمــھ، وكــذلك أخفــاه عlــ& تلميــذه املقــرب ثابــت البنــاªي nعــد عــشرات الــسن_ن، و7ــصف أحــد الــشعراء 

  ):212.ه، ص1428صف�اªى،0(لصديقھ بأنھ يحفظ السر فيقو فيھ 

  َّليصوÐ\ا عن أن تمر ببالھ       **     و�7اتم 0سرار حÓP �أنھ

ة الثامنة   :��نئة الصديق باملناسبات السعيدة: رامل�ا

إن ال[\نئـــة مـــشاركة مـــشاعر7ة للـــصديق، }ع�ـــ1 أن ذبـــذبات الفـــرح قـــد وصـــلت إ'ـــ& صـــديقھ، 
ٌ

ٌف_Fتــد صــدا	ا فرحــا بال[\نئــة، ول�ــا أصــل �ــ� الــدي ً
رöــ12 هللا -ن !ســالمي، فمــن ذلــك z\نئــة الــ�Øابة 

سو هللا : ( لبعض�م �� 0عياد ومواسم الفرح،  فعن جب_F بن نف_F قال-ع§\م ل�ان أ�Ûاب  إذا ملسو هيلع هللا ىلص ر
، )446. ، ص2ه، مـج1379ابن �cـر، ) (لالتقوا يوم العيد يقو nعض�م لبعض تقبل هللا منا ومنك

ســو هللا �ــستقبل أÛــ�ابھملسو هيلع هللا ىلص وعنـد القــدوم مــن الــسفر �ــان  ل، ومــن ذلــك ملــا قــدم جعفــر اســتقبلھ  ر
 �� �ّأ¸ي بن كعب ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد 	نأ الن1ß )59. ، ص11ه، مج1379ابن �cر، (فقبل ما ب_ن عيAيھ ملسو هيلع هللا ىلص 

ٍمعرفــة معلومــة قرآنيــة دالــة عlــ& تــدبره للقــرآن، فعــن أ¸ــي أن النßــ1 
أي آيــة �ــ� كتــاب هللا : (ســألھملسو هيلع هللا ىلص ّ

ســـولھ أعلــم، فردد	ـــا مــرا: قــال) أعظــم؟ ٌّا، ثــم قـــال أ¸ــيرهللا و ل|\نـــك العلــم أبـــا : (آيـــة الكر3ــ12، قــال: ر
ابــــن حنبــــل، ) (املنــــذر، والــــذي نفــــ12Ù بيــــده إن ل�ــــا لــــسانا وشــــفت_ن تقــــدس امللــــك عنــــد ســــاق العــــرش

  )21278ه، ح1420

ك  جتھ حديثة السن الفرحة ب�Fاءz\ا من !فك nعد وطء 0يام ال1P �انت أثقل ملسو هيلع هللا ىلص روشا ز
َ

و
ض، ففـــي مــن ا�cبـــال عل|\ـــا، فقــد عاشـــ[\ا ر و¬ـــ� �ــ� مرمـــى كيـــد املنــافق_ن وتـــدب_F	م ألط�ـــر ب¨ــت �ـــ� 0

سو هللا : ل من !فك ملا أنز هللا براءz\ا قالت�حديث براءة عاàشة  ام  لفوهللا ما  ر مجلسھ، وال ملسو هيلع هللا ىلص ر
فأخذه ما �ان يأخذه من ال�Fحاء عند ملسو هيلع هللا ىلص  لخرج من أ	ل الب¨ت أحد حÓP أنز هللا عز وجل عl& ن±يھ 

، �ـ� اليـوم الـشات، مـن ثقـل القـو الـذي أنـز الو»�، حÓP إنھ  لليتحـدر منـھ مثـل ا�cمـان مـن العـر ل ق
سو هللا : عليھ، قالت لفلما سر عن  يأnـشر : (لو	و ي÷�ك، ف�ان أو �لمـة ت�لـم �\ـا أن قـالملسو هيلع هللا ىلص  ري

  ).2770ت، ح.مسلم، د) (يا عاàشة أما هللا فقد برأك

ذه الفرحة من صديقھ؛ فإنھ وإن ملشاعر الفرح �� نفس صاحبھ ªشوة وطرwا، ومن الحظ 	
شديد ا�dبة لصديقھ، و	ذا ما يز7د ا�dبة و7ن1Í الصداقة، ول�ذا فإن !ªسان يخ�F �\ذه الفرحة 

ْال تتجـدد ألحـد ªعمـة إال حـدثت : "بقولـھ) 	ــ1436(أحب الناس إليھ، يصف 	ذه املشاعر الـسقاف  ٌ

ل عنھ، إال بأن يف�12 بخ�F	ا إ'&  ه ولولة ال تز ُ�� صد و
ٌ َ ْ

ِأحب الناس إليھ وألصق�م بھ، فإن لم يجـد ر
ّ

ُمــن }ــسكن إليــھ نفــسھ بحديثــھ إليــھ؛ لــم تكــن النعمــة قيمــة لديــھ، فإنــھ ال يرwــو قــدر الــنعم إال بـــ_ن 
ِ
ّ

نأحباب يتفتحو أªسا إل|\ا ّ  

َفال صديق إليھ مشت�ى حزªي َ َوال أن¨س إليھ منت�Ó جذ'�      **   ٌ ُ   ).100.ص] (فر»�[ٌ
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ة التاسعة   :ديم ال�دية للصديقتق: رامل�ا

ٌال�دية عطاء وف|\ا z\دئة للنفـوس عنـد ا�Áـالف وكـسب للمـودة، فلمـا خافـت ملكـة سـبأ مـن 

فلمـــا جـــاء * نوإªـــي مرســـلة إلـــ|\م �\ديـــة فنـــاظرة بـــم يرجـــع املرســـلو {:قالـــت للمـــأل حول�ـــاملسو هيلع هللا ىلص ســـليمان 
]. 36- 35:النمل[} نسليمان قال أتمدونن بمال فما آتاªي هللا خ_F مما آتاكم بل أنتم �\ديتكم تفرحو

سال �\دية توجـب ا�dبـة و}ـشبھ Bنقيـاد، ثـم انتظـر بـأي أمـر يرجـع  سل إ'& سليمان وملئھ  وإªي سأ
ُ

ر ر
  ). 491.، ص7القاس1Í، مج(ناملرسلو منھ، حÓP أعمل عl& حسب ذلك 

و�ـــ� ال�ديـــة تـــأليف للقلـــوب وتقر7ـــب لوج�ـــات النظـــر، و¬ـــ� عالمـــة عlـــ& املـــودة مـــن امل�ـــدي، 
ُ ٌ ٌ

سـو هللا :  أنھ قال�رئل وشوا	د من السنة النبو7ة، فعن املسو بن مخرمة ولذلك دال لقـسم  ر ملسو هيلع هللا ىلص َ
رو	ــو والـــد املــسو و�ـــان �ــ� خلقـــھ [ولـــم �عــط مخرمـــة شــ¨ئا ] جمــع قبـــاء و	ــو نـــوع مــن اللبــاس[أقبيــة 

ســو هللا : ، فقــال مخرمــة]شــدة ليــا ب�ــ1، انطلــق بنــا إ'ــ&  ادخــل فادعــھ 'ــ�، : فانطلقــت معــھ، قــالملسو هيلع هللا ىلص ر
رöـ12 : (فنظر إليھ فقال: قال) ُخبأت 	ذا لك: ( لھ، فخرج إليھ وعليھ قباء م§\ا، فقالفدعوتھ: قال

، ) (مخرمـة حليــة مـن عنــد النجا�ــ12 أ	ــدا	ا ملسو هيلع هللا ىلص ِ، وقــد قـدمت عlــ& النßــ1 )5800ه، ح1422يالبخــار
ســـو هللا  للـــھ، ف|\ـــا خـــاتم مـــن ذ	ـــب، فيـــھ فـــص ح±ـــ12Õ، فأخـــذه  ر nٍعـــود معرضـــا عنـــھ، أو بـــبعض ملسو هيلع هللا ىلص ٌّ ُ

A7ــب-أمامــة بAــت أ¸ــي العــاص أصـاnعھ، ثــم دعــا  ا بAيــة: ( فقــال-زابنــة ابAتــھ  د، ) (تحlــ� �\ــذا يــ وأ¸ــي داو
  ).4235ه، ح ١٤٣٠

zُّ\ـــادوا تحـــابوا:(ملسو هيلع هللا ىلص لعlـــ& ال�ديـــة، و7خ�ـــF أÐ\ـــا مـــن أســـباب ا�dبـــة، فيقـــو ملسو هيلع هللا ىلص و7حـــث النßـــ1  َ َ ُ َ َ (
) ،  ).594ه، ح 1409يالبخار

ة العاشر  :ار بلباقة�ع78اف عند ا�?طأ عjk الصديق و�عتذ: ةرامل�ا

ل مـــا قـــد �علـــق بـــالنفس و7كـــدر ا�Áـــاطر  وBعتـــذار مـــن خلـــق الكـــرام، بـــھ تحفـــظ املـــودة و7ـــز
ة ي�و عن خطأ قام بھ املعتذر  نوJشوب العالقات، وقد ي�و تطي¨با لÁêاطر وتلطفا بالصديق، وتا رن

 1ßم، من من �انت عنده مظلمة ألخيھ فليتحللھ م§\ا، فإنھ ل¨س ثم دينار وال :(ملسو هيلع هللا ىلصفعال، قال الن	 رد
) قبـل أن يؤخـذ ألخيـھ مـن حـسناتھ، فـإن لـم يكـن لـھ حـسنات أخـذ مـن سـ¨ئات أخيـھ فطرحـت عليــھ

) ، س ال�Øابة الكرام )6534ه، ح1422يالبخار  	ذا Bعتـذار الـصادق -ر12ö هللا ع§\م-ر، وقد ما
  :فيما بي§\م �� عدة مواقف، م§\ا

 �ــ� نفـــر، �مان وصــ�يب وwــالل  عlــ& ســل-�ـــ� حــال كفــره-ّمــر أبــو ســفيان : وقــال عائــذ بــن عمــر - 
وهللا ما أخذت سيوف هللا من عنق عدو هللا مأخذ	ا: فقالوا

َ َ ْ ُ نأتقولـو 	ـذا : �فقال أبو بكـر . ْ
لــ�ن كنــت . يــا أبـا بكــر لعلــك أغـضب[\م: (، فـأخ�Fه، فقــالملسو هيلع هللا ىلصٍلـشيخ قــرJش وسـيد	م؟ فــأ}ى النßــ1 

wك ال، �غفـر هللا : م؟ قـالوايـا إخوتـاه أغـض±تك: فأتـا	م أبـو بكـر فقـال) رأغضب[\م لقد أغض±ت 
ِلــك يــا أ�ــ�

َ
جــل �ــ� !ســالم وســيد مــن �، ف�ــذا أبــو بكــر )2504ت، ح .مــسلم، د) ( ر و	ــو ثــاªي 

̂ات الديAيـــــة ملسو هيلع هللا ىلص ســـــادة املـــــسلم_ن والعـــــرب، وأقـــــرب الـــــ�Øابة إ'ـــــ& النßـــــ1  لـــــم تمنعـــــھ 	ـــــذه املم_ـــــ
رصــا عlـــ& والدنيو7ــة مــن Bعتــذار لـــضعفاء املــسلم_ن واملــوا'�، خــشية مـــن غــضب هللا }عــا'& وح

 .التحلل من ا�Áطأ �� الدنيا
داء  -  ة، فأغـضب أبــو بكـر عمــرا فانــصرف :  قــال�رعـن أ¸ــي الـد ر�انـت بــ_ن أ¸ـي بكــر وعمـر محــاو

عنھ عمر مغضبا، فاتبعھ أبو بكر �سألھ أن �ستغفر لھ، فلم يفعـل حPـÓ أغلـق بابـھ �ـ� وج�ـھ، 
ســـو هللا  لفأقبـــل أبـــو بكـــر إ'ـــ&  داء ونحـــن عنـــدهملسو هيلع هللا ىلصر ســـو هللا فقـــ: ر، فقـــال أبـــو الـــد لال  أمـــا :(ملسو هيلع هللا ىلصر
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وندم عمر عl& مـا �ـان منـھ، فأقبـل حPـÓ سـلم وجلـس إ'ـ& النßـ1 : قال) صاحبكم 	ذا فقد غامر
ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل، وقــص عlــ&  ،(ا��ÁــF ملسو هيلع هللا ىلص ر جلــ_ن nعـــد )4640	ـــ ، ح 1422يالبخـــار ر، ف�نــا أفــضل 

 1ßخرملسو هيلع هللا ىلص النÏ ما من	عتذر أحدJيحصل بي§\ما خالف، و. 

ة ا��ادية عشر  :عjk مشاعر الصديقا�Rافظة : رامل�ا

سو :  أنھ قال�عن ابن عمر  لnعثنا  ل�� سر7ة، فلما لقينا العدو اÐ\زمنا �� أو عادية، ملسو هيلع هللا ىلص ر
سـو هللا : فقدمنا املدينة �� نفر ليال، فاختفينا ثم قلنا للو خرجنا إ'ـ&  نا إليـھ، فخرجنـا، ملسو هيلع هللا ىلص ر رواعتـذ

سو هللا، قال: فلما لقيناه قلنا ن يا  لنحن الفرار ر ن بل أنتم ال: (و وأنا ] نأي العائدو إ'& القتال[وع�ار
ايـــة )فئــتكم ، فلمـــا �ـــانوا �ـــ� حـــرب )5895ه، ح1420ابـــن حنبــل، " (فأت¨نـــاه حPــÓ قبلنـــا يـــده"و، و�ـــ� ر

اâــ&  ا ونــدموا وخــافوا ال�ــالك بــالفرار؛  |\م وطــأة العــدو، واعتــذر رواشــتدت علــ مــشاعر	م فقــال ملسو هيلع هللا ىلص و
	م و	ــو تأو7ـــل قولــھ }عـــا'&) أنــا فئـــتكم( ̂ا إ'ــ& فئـــة {ريم�ــد بـــذلك لعـــذ ه ، 1351ا�Áطـــا¸ي، (} أو متح_ـــ

7ن) 273.، ص2مج 7ن إ'& فئة ول¨سوا فا رفجعل�م منحا   .ز

سـو هللا � و	ذا كعب بن مالك  ل و	و أحد الثالثة الـذين تـاب هللا علـ|\م لـم يتخلـف عـن  ر
ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ت_ن، قــال  ة غزا	ــا قــط غ_ــF غــز ل�ــ� غــز ر و أفــال : قالــت) يــا أم ســلمة ت¨ــب عlــ& كعــب:(ملسو هيلع هللا ىلصو

ســـل إ ِليـــھ فأnـــشره؟ قـــال رأ
ّ

ُإذا يحطمكـــم النـــاس ( َُ ً
ِ

ْ ، ]نأي يزدحمـــو علـــيكم مـــن ا��طـــم و	ـــو الـــدوس[َ
ســـو هللا ). فيمنعــونكم النـــوم ســـائر الليلـــة  &lإذا صــ ÓـــPلح صـــالة الفجـــر، آذن بتوwـــة هللا علينـــا، ملسو هيلع هللا ىلص ر

مـر و�ان إذا است±شر اسaنار وج�ھ حÓP �أنھ قطعة من القمر وكنا أ²\ـا الثالثـة الـذين خلفـوا عـن 0
ا ح_ن أنز هللا لنا التوwة لالذي قبل من 	ؤالء الذين اعتذر ، ) (و ، و}عب_Fه )4677ه، ح1422يالبخار

ة والفرحة بالتوwة عl& الثالثة الذين ملسو هيلع هللا ىلص  ربأن الناس يحطموÐ\م من كFÉة ما يتوافدو لل[\نئة وال±شا ن ِ
عـــھ مـــن }عب_ـــF ومـــا أعمـــق داللتـــھ عlـــ& الـــسلوك الرا�ـــ� للمجتمـــع وخلفـــوا، ومـــا أر  شـــديد الطاعـــة �؛ ُ

ِولكنھ �� نفس الوقت شديد الفرح بتوwة اÁdطئ، الذي ي±ت+* �\ا وال يتصيد	ا أو �ع_F �\ا
ّ. 

7ر ا��سن بـن سـ�ل مـن ذنـب �ـان منـھ، فقـال لـھ ا��ـسن جل إ'& الو زواعتذر  ْتقـدمت لـك : ر ََ َّ َ

طاعة، وحدثت لك توwة، و�انت بي§\ما منك نبوة، ولن }غلب س¨ئة
ٌ َ ْ

ِ
ّ َ َ ٌْ َ َ َ َ ، 1ت، مج.ابن مفê¡، د( حسAت_ن َ

  :، وقال !س�ا��)351.ص

  و�ان الذي ال يقبل العذر جانيا       **     ُإذا اعتذر ا�cاªي محا العذر ذنبھ

  )312.ه، ص1413ا�Áرائطي،  (

ة الثانية عشر ة الصديق وتبادل الرأي: رامل�ا  :رمشاو

حمــة مــن هللا لنــت ل�ــم ولــو كنــت فظــا غلــيظ{:قــال }عــا'&  القلــب النفــضوا مــن حولــك رفبمــا 
	م �� 0مر فإذا عزمت فتو�ل عl& هللا إن هللا يحب املتو�ل_ن آل (} رفاعف ع§\م واستغفر ل�م وشاو

ة، قــــال عـــز وجــــل )159: عمـــران والــــذين اســـتجابوا لــــر�\م وأقــــاموا {:ر، ومــــن صــــفات املـــؤمن_ن املــــشاو
قنـا	م ينفقـو ى بيــ§\م وممـا ر نالـصالة وأمـر	م شـو ز ى(} ر وهللا : ي،  وقـال ا��ـسن البــصر)38: رالــشو

ى بيــ§\م{ُمـا اسaــشار قــوم قــط إال 	ـدوا ألفــضل مــا بحــضرz\م، ثــم تـال  ى(} روأمــر	م شــو ) 38: رالــشو
) ،   ).136.ه، ص1419يالبخار

سو هللا :  قال�وعن ابن عمر  لاسaشار  ُقومـك وعـش_Fتك : ى�� 0سار أبا بكـر، فقـالملسو هيلع هللا ىلص ر

ِفخل س±يل�م
سـو هللا :  قـالاقـتل�م،: فاسaشار عمر، فقال. ّ لففـدا	م  مـا {: لفـأنز هللا عـز وجـلملسو هيلع هللا ىلص ر

ض ر�ـان لنßـ1 أن ي�ـو لـھ أسـر حPـÓ يـثخن �ـ� 0 ى ف�لـوا ممـا غنمـتم حــالال {إ'ـ& قولـھ ) 67: 0نفـال(} ن
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) ٌبـــالء] مخالفتـــك[�ـــاد أن يــص¨بنا �ـــ� خالفــك : (عمـــر، قــالملسو هيلع هللا ىلص قــال فلقـــي النßــ1 ) 69: 0نفـــال(} طيبــا
أي أ¸ـــي �عمـــر بــن ا�Áطـــاب ملسو هيلع هللا ىلص aـــشار النßـــ1 ، فقـــد اس)3270ه، ح1411ا��ــاكم، ( أيـــھ خـــالف  ر و ر

  .ملسو هيلع هللا ىلص ولم يكتف برأي أ¸ي بكر مع أنھ اكFÉ علما وقرwا من الن1ß �بكر 

جلــد �ــ� ا�Áمــر با�cر7ــد والنعــال، ثــم جلــد أبــو بكــر ملسو هيلع هللا ىلص  أن نßــ1 هللا �وعــن أªــس بــن مالــك 
، قــال ¸عـ_ن، فلمــا �ـان عمــر، ودنـا النــاس مـن الر7ــف والقـر ىأ ن �ـ� ج: (ر لــد ا�Áمـر؟ فقــال عبــد ومـا تــر

، )1706ت، ح.مسلم، د) (فجلد عمر ثمان_ن: ىأر أن تجعل�ا �أخف ا��دود، قال: الرحمن بن عوف
ة و	و من 	و دينا وخ�Fة وعقال، وأخذ برأي غ_Fه واعتمده�فلم �ستك�F عمر    .ر عن Bسaشا

ى مـن قواعـد الـشرJعة وعـزائم 0ح�ـام، ومـن ): 	ـ1422(ّقال ابن عطية  والـشو
ّ ال �سaـش_F رّ

ى {ّأ	ل العلم والدين فعزلھ واجب 	ذا ما ال خالف فيھ وقد مدح هللا املـؤمن_ن بقولـھ  روأمـر	م شـو ُ ْ ُ ُ ْ َ َ

ْبي§\م ُ َ ْ ى(} َ ّما غبAت قط حÓP �غـ�ن قـومي، قيـل: ّقال أعرا¸ي) 38: رالشو ّ ُ
ال أفعـل : وكيـف ذلـك؟ قـال: 

	م  رش¨ئا حÓP أشاو   ).534.، ص1مج(ّ

ة ال )3( ات متعلقة بإدا رم�ا  :وقتر

jة �و�  :تحديد ف78ات للعمل والراحة: ر امل�ا

من 0دلة عl& ذلك ما ذكره هللا }عا'& من ا��كم �� تقسيم الوقت إ'& ليل وÐ\ار، قال }عا'& 
احة ألبدانكم وقطعـا ل�êركـة )11-10: النبأ(} وجعلنا ال§\ار معاشا* وجعلنا الليل لباسا {: ر، فالنوم 

، وA7ـشط العقـل وا�cـسم، والـسباتوألعمالكم املتعبـة �ـ� ال§\ـار أن ينقطـع : ى، فبـالنوم تتجـدد القـو
ح �ــ� بدنــھ وجعــل }عــا'& الليــل �اللبــاس الــذي �غطــي بظالمــھ 0شــياء و0جــسام، . وعــن ا��ركــة، والــر

ات، كذلك الليل �ستFG فيھ من  رفكما أن اللباس �غطي ا�cسد و7قيھ من ا��ر وال�Fد، وJسFG العو
اد Bختفاء لقضاء م صا�¡ وتحقيق فوائد ال تت¨ـسر �ـ� ال§\ـار، �االسـaتار مـن العـدو وقـضاء nعـض رأ

َا��ــــوائج، وجعــــل }عــــا'& وقــــت ال§\ــــار مــــشرقا مــــض¨ئا ليــــتمكن النــــاس مــــن تحــــصيل أســــباب املعــــا�ش  َ َ

ق  د الـــر اعـــة والـــصناعة ونحـــو ذلـــك مـــن مـــوا ة والز زوالتكـــسب والتجـــا رر  ، 30ه، مـــج1418الزحيlـــ�،(ر
  . ىفطرة !ل�ية تحديد أوقات للعمل وأخر للراحة، فيدل ذلك عl& أن ال)11.ص

عـــض�ا ال  والـــشرJعة أمـــرت املـــسلم بـــأداء العبـــادات �ـــ� أوقـــات محـــددة، ال يـــØ¡ تأخ_F	ـــا، ̧و
تــØ¡ �ــ� غ_ــF وق[\ــا كمــن أدى ا�åــ* �ــ� غ_ــF وقتــھ، و�ــ� 	ــذا ترwيــة للمــسلم عlــ& Bنتظــام �ــ� الوقــت، 

ّمحــددة لaــستجم الــنفس، كمــا جــاء املنــع مــن وكــذلك منعــت الــشرJعة مــن أداء العبــادات �ــ� أوقــات 

سو هللا :  قال�يالصالة �� أوقات الن�1، فعن أ¸ي بصرة الغفار  لصl& بنا  إن : (العصر فقالملسو هيلع هللا ىلص ر
	ــذه الـــصالة عرضـــت عlـــ& مـــن �ـــان قـــبلكم فـــضيعو	ا، فمـــن حـــافظ عل|\ـــا �ـــان لـــھ أجـــره مـــرت_ن، وال 

  ).292ت، ح.دمسلم، (النجم : ، والشا	د)صالة nعد	ا حÓP يطلع الشا	د

̂ام  إن ترت¨ـب 0ولو7ــات 0	ــم فاألقــل أ	ميــة، تز7ـد مــن !نتاجيــة والفائــدة للمنظمــة، وBلGــ
َّ َّ

بوقت العمل يؤدي إ'& إنجاز أكFÉ وجودة أعl&، ثم يأ}ي وقت الراحـة لل[\يئـة لوقـت ا�cـد، وأبـو بكـر 
َ ملــا حــضرتھ الوفــاة وجــھ عمــر بــن ا�Áطــاب �الــصديق  إن � حقــا "7ــات فقــال  إ'ــ& ترت¨ــب 0ولو�َّ

ً

بال§\ار ال يقبلھ بالليل، و� �� الليـل حـق ال يقبلـھ بال§\ـار، وإÐ\ـا ال تقبـل نافلـة حPـÓ تـؤدى الفر7ـضة
ُ ٌ "

  ).36.، ص1ه، مج01394صí\اªي،(



 
التأصيل اإلسالمي للمهارات الحياتية الواردة في مقرر 

  سلطان بن رجاء هللا السلمي / د  متوسطالمهارات الحياتية واألسرية للصف األول

 

 

556 

احـة الـنفس  رإن �� تقسيم الوقت ساعات للعمل وساعات nعد ذلك للراحة وBستجمام وإ
ٌ

ìــ�ذا لل�مــة وتقو7ــة لوقــت ا�cــ
ً

د، و�\ــذا جــاءت الــشرعية تلبيــة ��اجــة الــنفس واســتعانة بالراحــة 
 Ó2ــد، كمــا �ــ� ا��ــوار بــ_ن معــاذ وأ¸ــي مو3ــcــ& ا�lع� ...) Ó2كيــف تقــرأ القــرآن؟ : قــال معــاذ أل¸ــي مو3ــ

احل1P، وأتفوقھ تفوقا : قال  &lَّقائما وقاعدا وع ا، قال معاذ:ر م قراءتھ ليال وÐ\ا رأي أال أما أنا فأنام : ز
a1وأقوم، فأحPسب قومa1 كما أحPسب نوم) ( ، ه، 1379ابن �cر، (، و)4341ه، ح1422يالبخار

 بتحديـد أوقـات للعمـل وإعطـاء الـنفس حق�ـا مـن -رöـ12 هللا عـ§\م-، و�ان من+* ال�Øابة )62، 8مج
7حـوا القلـوب، فـإن القلـب إذا أكـره عÍـ1: (�الراحة، و7دل عlـ& ذلـك مـا قالـھ ابـن مـسعود  ِأ

َ
ِ

ُ
ابـن ) (ر

  ).115.، ص1 ت، مج.عبد ال�F، د

جمع عمر : "لأثر تنظيم أوقات العمل والراحة عl& 0داء فيقو) 	ـ1415(يو7و¢¡ النفراو 
م�ـــم للتعلـــيم، فـــسألھ 0والد أن �بـــن ا�Áطـــاب  ̈ـــب، وأمـــر عـــامرا ا�Áزاâـــ� أن يال ز 0والد �ـــ� الكتات ّ

الة الظ�ر إ'& صالة يخفف ع§\م فأمر املعلم با�cلوس nعد صالة الصبح إ'& الض�& العا'�، ومن ص
َ إ'ــ& الـشام عــام فتح�ـا فمكـث شــ�را، ثـم إنــھ �نالعـصر، وJـسFGيحو بقيــة ال§\ـار، إ'ــ& أن خـرج عمـر  َ

رجع إ'& املدينة، فخرج الناس للقائھ فتلقاه الصغار عl& مس_Fة يوم و�ان ذلك يوم ا�Áم¨س، فباتوا 
جــوع�م، فــشرع ل�ــ ج�م و جــع �\ــم يــوم ا�cمعــة فتعبــوا �ــ� خــر معــھ و

َ ر ور م BســFGاحة يــومي ا�Áمــ¨س ِ
اâـــ& �، فاســتجابة عمـــر "ُوا�cمعــة، فـــصار ذلـــك ســنة إ'ـــ& يـــوم القيامـــة ر مـــع شــدة حرصـــھ ، ولكنـــھ 

  ).30.، ص1مج(ترت¨ب الوقت وحدد ل�م يوم_ن للراحة 

ة الثانية   :التعود عjk ترت`ب خطوات العمل قبل القيام بھ: رامل�ا

0و'& ع�ـF : & لإلنتاج، فإن 0عمال تولد مرتانإن تنظيم العمل والFGت¨ب لھ 	و الوالدة 0و'
ـــادي  ـــة ع�ـــــF التنفيــــذ و	ـــــو الوجــــود املــ ـــود الــــذ	�1، والثانيــ ìـــــ�ادة، (التج�_ــــ^ والتخطـــــيط و	ــــو الوجــ

د لنا القرآن الكر7م ترت¨ب ن1ß هللا يوسف )303.م، ص2005 للمستقبل حسب املعلومات ملسو هيلع هللا ىلص ر، و7و
ِوقـــال امللـــك إªـــ{:املتاحـــة، قـــال }عـــا'& ِ

ّ َ َ
ِ

ُ ْ َ ٍي أر ســـبع بقـــرات ســـمان يـــأ�ل�ن ســـبع cـــاف وســـبع ســـAبالت َ ٍ
َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ٌَ َ َّ

ِ ٌ َ َُ َُ ُ ْ َ
ٍ ِ

َ ى
7ا }ع�Fون  7اي إن كنتم للر َخضر وأخر ياnسات يا أ²\ا املأل أفتوªي �� ر ُ ْ ْ ُُ َ َ ُُّ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْْ ْ َ

ؤ ُّؤ ِ ِْ ُ
ِ ِ ٍِ

َ ُ َ َُ ْ
ٍ َ َ َُ َقالوا أضغاث أحـالم ومـا * ْ َ ْ

ٍ
َ َُ َُ ََ ْ

نحــن بتأو7ــل 0
َ ْ

ِ ِ
ْ َ

ِ
ُ ْ َ

َحــالم nعــامل_ن 
ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ســلو * ْ ِوقــال الــذي نجــا م§\مــا وادكــر nعــد أمــة أنــا أن±ــئكم بتأو7لــھ فأ نِ
ُ َّ

ِ ِ ِ ِْ رَ
َ ْ ُ َ َُ ُ َ

ِ
َ ُ
ِ

ْ َّ َ
ِ
ّ َ َْ َ َ

ٍ
َ ْ َّ ََ َُ َ َ

 *
ٍيوسـف أ²\ــا الــصديق أفتنــا �ــ� ســبع بقــرات سـمان يــأ�ل�ن ســبع cــاف وســبع ســAبالت خــضر 

ْ ُ
ٍ ٍ

َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ ُ ُْ ٌ ُ
ِ ِ

َ َ َّ
ِ ٌِ َُ َُ ُ ْْ َ َ

ٍ ِ ِ ِ
َ َ

ِ
ُ ّ َ َوأخــر ُّ َ ُ َ

جع إ'& الناس لعل�م �علمو  َنياnسات لع�l أ ُ َْ ّْ َ ُ َ َ ََ ُ َّْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َّ
ِ ر

َ
ِ ه �ـ� * ٍ عو سبع سن_ن دأبـا فمـا حـصدتم فـذر ِقال تز

ُ َ وْ ُر ْ َ ًَ َ ََ َُ َْ َ َ ْ َ ََ َ َ
ِ ِ ن ُ َ

سـAبلھ إال قلـيال ممـا تـأ�لو 
َ َ نْ

ُ ً َُّ ْ َ َّ ِ ِ ِ ِِ
ُ َثــم يـأ}ي مـن nعـد ذلــك سـبع شـداد يـأ�لن* ُ َ ْْ ُ ُْ َْ ْ َ ْ ٌَ َ َ

ِ ِ ِ ٌِ َ
ِ َّ مــا قـدمتم ل�ـن إال قلـيال ممــا َّ ِ

ً َّ
ِ
َ َ

ِ
َّ ُ َ ْ ُ ْ ََّ

َنتحــصنو  ُ
ِ

ْ ن* ُ َثـــم يــأ}ي مـــن nعـــد ذلــك عـــام فيـــھ �غــاث النـــاس وفيـــھ �عــصر و ُ ِ ِ
ْ ْ ََ ُ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ََّّ َُ ََ ٌ َ ْ ُ

ففـــي ) 49 -43: يوســـف(} 
ف املتوقعـة مـع مراعـاة  ̂انيـة لعـدة سـنوات، �ـ� ظـل الظـر سم خطة مستقبلية وتخطيط م_ وÏيات  ِ ٍ ر

  ).74ت، .ا�cر12ÙJ، د(والرخاء و0خذ من أوقات الرخاء ألوقات الشدة القحط 

Jــع 0دوار، فقــد بركـت ناقتــھ  و�ـ� بنــاء املــ�cد النبـو تــم الFGت¨ــب للعمـل وتو
َ

ز عنــد بــاب ملسو هيلع هللا ىلص ي
�cد، فقـال)ل	ذا املç^ إن شاء الل�ـ: (ملسو هيلع هللا ىلصم�cده، فقال  سـل إ'ـ& ب�ـ1 النجـار nـس±ب موضـع املـ : ر، وأ

روهللا ال نطلـــب ثمنـــھ إال مـــن هللا، و�ـــان فيـــھ قبـــو : ، فقـــالوا) بحـــائطكم 	ـــذايـــا ب�ـــ1 النجـــار، ثـــامنوªي(
ّجا	لية، فأمر �\ا فن±شت وأمر بالعظام أن }غيب، و�ـان �ـ� املرwـد مـاء فـس_Fه حPـÓ ذ	ـب، و�ـان فيـھ  ّ ُ

ٌخرب فأمر �\ا فسو7ت، فصفوا النخل قبلة لھ  َ ّ فسقف عل|\ا -يأي جعلت سوار لھ �� ج�ة القبلة-ِ

ة،  وعــــن عاàـــشة وجعلـــوا عــــ ســـو هللا :  قالــــت�رضادتيھ �cــــا لملــــا أســــس  املــــ�cد جــــاء ب"cــــر ملسو هيلع هللا ىلص ر
فوضــعھ، وجــاء أبــو بكــر ب"cــر فوضــعھ، وجــاء عمــر ب"cــر فوضــعھ، وجــاء عثمــان ب"cــر فوضــعھ، 

ســو هللا  لوخــرج  ســو هللا أعطنيــھ، فقــال:  فقــال�ومعــھ �cــر، فلقيــھ أســيد بــن حــض_F ملسو هيلع هللا ىلص ر ليــا  : ر
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 -مـن ب�ـ1 حنيفــة-ّ، وعـن طلــق بـن عlـ� ا��نفــي )قر إ'ــ& هللا م�ـ1اذ	ـب فاحتمـل غ_ـFه فإنــك لـست بـأف(
سو هللا :  قال� لأت¨ت  نو	ـو يب�ـ1 املـ�cد، واملـسلمو �عملـو فيـھ معـھ، وكنـت صـاحب عـالج ملسو هيلع هللا ىلص ر ن

لينظـر إ'ـ� و7قـوملسو هيلع هللا ىلص وخلـط طـ_ن، فأخـذت املـ��اة أخلـط الطـ_ن والنßـ1  ّإن 	ـذا ا��نفـي لــصاحب : (ّ

اية) ط_ن 7ـد بـن ثابـت أنـھ قـال)نفإنھ مـن أصـنعكم للطـ_:(وو�� ر جـة بـن  ز، وعـن خا سـو هللا : (ر  Óلب�ـ ر
7ھ ملسو هيلع هللا ىلص  ا وجعــل ســوا اعــا أو يز7ــد، وأخــذ اللـ�ن مــن البقيــع، وجعلــھ جــدا رمـ�cده ســبع_ن �ــ� ســت_ن ذ ر ِر

جت|\ـ حبة، وÓ�w ب¨ت_ن لز وخشبا، وجعل وسطھ  ، ف�نا تم )338-335.، ص3ه، مج1414الشامي، ) (ر
العمـل بنفـسھ، ملسو هيلع هللا ىلص ، وwاشـر � ترت¨ب العمـل بـ_ن الـ�Øابة تج�_^ أدوات العمل قبل البدء بھ، وتم

وأو�ل العمل بالط_ن للمختص بھ، وحدد مساحة البناء طوال وعرضا، وخططھ 	ندسيا فجزء منھ 
ف ا�cو7ة   .ومب�1 وجزء منھ ساحة مفتوحة مراعاة للظر

ة الثالثة   :ترت`ب �دوات املستخدمة لwس�يل العمل: رامل�ا

ن[\ا وسالسة !جراءات؛ س±ب �cودة !نتاج، ومما إن ترت¨ب 0دوات وت¨س_ Fٌ 0عمال ومر و
د �� الشرJعة !سالمية ترت¨ب 0دوات عند الذبح والنحر، ال1P ¬� من العبـادات الPـ1 يتقـرب إ'ـ&  رو

ســو هللا �هللا }عــا'& �\ــا، فعــن شــداد بــن أوس  ل عــن  إن هللا كتــب !حــسان عlــ& �ــل : (أن قــالملسو هيلع هللا ىلص ر
ُأحـــسنوا القتلـــة، وإذا ذبحـــتم فأحـــسنوا الـــذبح، وليحـــد أحـــدكم شـــفرتھ، ول_ـــFح �ـــ12ء، فـــإذا قتلـــتم ف َ َ ْ َْ َّ

ِ ُِ ْ َْ َ َ

7ــــة ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فــــأمر النßــــ1 )1955ت، ح.مــــسلم، د) (ذبيح[\ـــــ ؤبحــــد الــــشفرة لعــــدم إيــــذاء �\يمــــة ª0عــــام بر
الـــذابح ل�ـــا و	ـــو يحـــد	ا و7ج�ز	ـــا لـــذبح�ا فتمـــوت موتتـــان، وقـــد مثـــل النßـــ1 

ّ
�ـــ� !حـــسان بالـــذبح ملسو هيلع هللا ىلص 

  ).320.، ص3ه، مج1432الصنعاªي، (ظن أنھ ال إحسان فيھ حيث ي

 1ßـشا ملسو هيلع هللا ىلص ّرِو�� فتح مكة لم يو النJـا بـل صـرح بأنـھ سـيغز قر	F_ة غ وnغـز ملسو هيلع هللا ىلص خالفـا لعادتـھ -و
اتـھ اد أن �ـستعدوا ل�ـا ب�ـل قـوz\م، وأقـام -و�� غز النقبـاء عlـ& ملسو هيلع هللا ىلص ر ألن فـتح مكـة لـھ شـأن عظـيم، فـأ

ـــÓ يأخـــــذوا مـــــن يظنونـــــھ ســـــيخ�F قر ، وأمـــــر الطر7ـــــق حPــ ـــا ملسو هيلع هللا ىلص وJـــــشا بـــــالغز ُبالFGت¨ـــــب ليفاجـــــأ قرJـــــشا بمــ

̂ات،  ن مـن عظـم التج�_ـ و�
cز	م مقابلتھ، فال تحـصل مواج�ـة أو حـرب، بـل �سaـسلمو و7تفـاجؤ ن ٌ

ســو هللا  لفلمــا نـــز  ، نزلـــھ عــشاء، فـــأمر ا�cــ¨ش فأوقـــدوا الن_ـــFان، ]وادي فاطمـــة[مـــر الظ�ــران ملسو هيلع هللا ىلص رل
سـو هللا  لفأوقـدت عـشرة آالف نـار، وجعـل  ر كـب العبــاس �ا��ـرس عمـر بـن ا�Áطـاب عlـ& ملسو هيلع هللا ىلص ِ ر، و

ســـــو هللا  لnغلـــــة  ـــدا يخ�ـــــF قرJـــــشا؛ ليخرجــــــوا ملسو هيلع هللا ىلص ر ـــھ يجــــــد nعـــــض ا��طابـــــة أو أحـــ وخــــــرج يلـــــتمس لعلــ
ّ

سو هللا  لف¨ستأمنوا  وهللا إªي ألسـ_F عل|\ـا إذ سـمعت كـالم : قبل أن يدخل�ا عنوة، قال العباسملسو هيلع هللا ىلص  ر
قـــاء و	مـــا يFGاجعـــان، وأبـــو ســـفيان  رأ¸ــي ســـفيان، وwـــديل بـــن و أيـــت �الليلـــة ن_Fانـــا قـــط وال : ليقـــوُ رمـــا 

خزاعة أقل وأذل من أن : ل	ذه وهللا خزاعة حمش[\ا ا��رب، فيقو أبو سفيان: ُعسكرا، فقال بديل
ُفعرفـت صـوتھ، فقلـت: نت�و 	ذه ن_FاÐ\ا وعسكر	ا، قـال العبـاس َُ

: أبـا حنظلـة، فعـرف صـو}ي فقـال: 
ســـو هللا : قلـــت: قـــالمـــا لـــك فـــداك أ¸ـــي وأمـــي؟ : ªعـــم، قـــال: أبـــا الفـــضل؟ قلـــت ل	ـــذا  �ـــ� النـــاس، ملسو هيلع هللا ىلص ر

... وهللا لــ�ن ظفــر بـك ليــضرwن عنقــك: فمــا ا��يلــة فـداك أ¸ــي وأمــي؟ قلـت: واصـباح قــرJش وهللا، قـال
  ).353.ه، مج، ص1415ابن القيم، (

ه  ِو�� غز ة ملا نقصت عl& ا�c¨ش ملسو هيلع هللا ىلص نل�واز استعد ملسو هيلع هللا ىلص ِو ع باالستعا ربالدر ملسو هيلع هللا ىلص فلما أجمع "و
الس_F إ'& 	واز ذكر ل

ُ ن سـل إليـھ ّ عـا وسـالحا، فأ رھ أن عند صـفوان بـن أميـة أد  -ٌو	ـو يومئـذ مـشرك-ر
ّيا أبا أمية أعرنا سالحك 	ذا نلقى فيھ عدونا، فقال صفوان: فقال ِ 7ة : أغصبا يا دمحم؟ قال: ّ ال بل عا

ٌ رَّ
ّمضمونة حÓP نرد	ا إليك، قال ل¨س �\ذا بأس، فأعطى لھ مائة درع بما يكف|\ا من السالح، فسألھ : ّ
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لســــو هللا  ¸عمائــــة درع بمــــا يــــص��êاملسو هيلع هللا ىلص ر ـــا، فحمل�ــــا إ'ــــ& أوطــــاس، واســــتعار منــــھ أ ّأن يكفــــ|\م حمل�ـ " ر
  ).312.، ص5ه، مج1414الشامي، (

ة الرا�عة   :اسwبعاد �عمال غ}7 اIRدية: رامل�ا

ملسو هيلع هللا ىلص الوقـت وعــاء !نجــاز، فمــن أشــغل وقتــھ nغ_ــF امل�ــم، ضــيع مــن امل�ــم بقــدر ذلــك،  والنßــ1 
ه 	و ة ا��قيقية فيقو ريؤكد أن إ	دا ل ا�Áسا نªعمتان مغبو ف|\مـا كث_ـF مـن النـاس:(ملسو هيلع هللا ىلصر َ َّالـ�Øة، : ِ

، ) (والفــراغ wـــھ :(ملسو هيلع هللا ىلصوقــال ) 6412ه، ح1422يالبخــار ل قــدم ابـــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد  ِال تــز ِ ِ ِ ِِ
ّ َ َ َ ْ َ َ ْ َرُ

ْ ْ َ ُ
ِ ِ

َ َ َُ و َ

ٍحÓP �سأل عن خمس
ْ َ ْ َُ َ َ ْ َّ ِعن عمره فيم أفناه، وعن شباب: َ

َ َ ْ َْ ُ ََ َ ْ َ َ ُِ ِ ُھ فيم أبالهِ َ ْ َ َ ِ ) 2416م، ح 1998الFGمذي، ...) (ِ
  .فجعل للوقت سؤال_ن أل	ميتھ ف�و وعاء العمل

ا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 	ذا نصبا {قال }عا'&  أيت إذ * زفلما جاو رقال أ
� البحــر أو7نــا إ'ــ& الــÁØرة فــإªي ªــس¨ت ا��ــوت ومــا أªــسانيھ إال الــشيطان أن أذكــره واتخــذ ســ±يلھ �ــ

	مــا قصــصا* cبــا  تــدا عlــ& آثا رقــال ذلــك مــا كنــا نبــغ فا أي لقــد }عبنــا مــن 	ــذا ) 64-62: الك�ــف(} ر
زالسفر اcdاو فقط، وإال فالسفر الطو7ل الذي وصال بھ إ'& مجمـع البحـر7ن لـم يجـدا مـس التعـب 

 Ó2يــات والعالمــات الدالــة ملو3ــÏ ــذا مــن	ــ& وجــود مطلبــھ، وأيــضا فــإن الــشوملسو هيلع هللا ىلص فيـھ، وlقع  املتعلــق ِ
ا غاي[\مــا وجــدا مــس التعــب  ّبالوصــو إ'ــ& ذلــك امل�ــان، ســ�ل ل�مــا الطر7ــق، فلمــا تجــاو ز ّ الــسعدي، (ل

و البخـار )481.ه، ص1420 ي، و ى د �ــ� قـصة مو3ــÓ2 وا�Áــضر ) 122ه، ح1422(ر ملسو هيلع هللا ىلص  رتفــصيال ملـا و
آتنــا {اه فانطلقــا بقيــة يوم�مــا وليل[\مــا، حPــÓ إذا �ــان مــن الغــد قــال مو3ــÓ2 لفتــ(... قــال ملسو هيلع هللا ىلص أن النßــ1 

ا امل�ـان الـذي أمـره هللا }غداءنا لقد لقينا من سفرنا 	ذا نـصبا ز، ولـم يجـد مو3ـÓ2 النـصب حPـÓ جـاو
لـم يجـد النـصب واملـشقة ملسو هيلع هللا ىلص مـع غالمـھ إال أن مو3ـÓ2 ملسو هيلع هللا ىلص ل، فمع طو الرحلة الPـ1 قـضا	ا مو3ـÓ2 )�\ـ

حPــÓ �ــان عملــھ �ــ� غ_ــB Fتجــاه الــ�Øيح، فالعمــل �ــ� Bتجــاه غ_ــF الــ�Øيح تــ�Øبھ املــش
ُ

قة، و	ــو 
  .   يحر باالسaبعاد

ة ا�?امسة اء عند ا��اجة إل��ا: رامل�ا   :ر�ستعانة باآل

قنـــا	م {قـــال }عـــا'&  ى بيـــ§\م وممـــا ر ْوالـــذين اســـتجابوا لـــر�\م وأقـــاموا الـــصالة وأمـــر	م شـــو َ ْ ْ َّ ْ ُّ ُْ َزَ َّ ُِ ِ
َ َ َ ََ َْ َ ْ ُ ُ رْ ُ ُ ََ َ

ِ ِ ِ
َ َّ

َنينفقــو ُ ْ
ِ ى(} ُ ه:(... ملسو هيلع هللا ىلص، وقــال النßــ1 )38: رالــشو شــده؛ رومــن اسaــشا  Fغ_ــn ر أخــوه املــسلم فأشــار عليــھ

  ).8266ه، ح 1421ابن حنبل، ) (فقد خاÐ\ـ

ا بت�و7ن �cنة ممن بقي من امل±شر7ن با�cنة �وعند اغتيال عمر بن ا�Áطاب  ر أصدر قرا
ي املــــسو بــــن مخرمــــة مــــا حــــدث فيقــــو للت�ــــو ا�Áالفــــة فــــ|\م، يــــر رن إن الــــر	ط الــــذين وال	ــــم عمــــر : و

وا، فقــــال ل�ــــ لــــست بالــــذي أنافــــسكم عlــــ& 	ــــذا 0مــــر، : م عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوفراجتمعــــوا فaــــشاو
ولكنكم إن شÝتم اخFGت لكم منكم، فجعلوا ذلك إ'& عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الـرحمن أمـر	م، 
ىفمال الناس عl& عبد الرحمن، حÓP ما أر أحدا من الناس يaبع أولئك الر	ط وال يطأ عقبھ، ومال 

ون ھ تلـــك الليـــا'�، حPـــÓ إذا �انـــت الليلـــة الPـــ1 أصـــبحنا م§\ـــا فبا�عنـــا رالنـــاس عlـــ& عبـــد الـــرحمن �ـــشاو
طرق�ـــ1 عبـــد الـــرحمن nعـــد ½cـــع مـــن الليـــل، فـــضرب البـــاب حPـــÓ اســـaيقظت، : رعثمـــان، قـــال املـــسو

اك نائما فوهللا ما اكتحلت 	ذه الليلة بكب_F نوم، انطلق فادع الزF_w وسعدا، فدعوz\ما لھ، : فقال رأ
ُ

	ما، ثم دعاªي، فقا ادع '� عليا، فدعوتھ، فناجاه حÓP ا�\ار الليل، ثم قـام عlـ� مـن عنـده : لرفشاو
ادع 'ـــ� عثمـــان، فدعوتـــھ، : و	ـــو عlـــ& طمـــع، وقـــد �ـــان عبـــد الـــرحمن يخـــÓ2Õ مـــن عlـــ� شـــ¨ئا، ثـــم قـــال

قفناجـــاه حPـــÓ فـــر بي§\مـــا املــــؤذن بالـــصبح، فلمـــا صـــl& للنـــاس الــــصبح، واجتمـــع أولئـــك الـــر	ط عنــــد 
سل إ'& من �ان حا سل إ'& أمراء 0جناد، و�انوا وافوا تلك راملن�F، فأ رضرا من امل�اجر7ن و0نصار، وأ
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أمـا nعـد، يـا عlـ� إªـي قـد نظـرت �ـ� أمـر : ا�cåة مع عمر، فلما اجتمعوا }ـش�د عبـد الـرحمن، ثـم قـال
	ـــم �عـــدلو nعثمـــان، فـــال تجعلـــن عlـــ& نفـــسك ســـ±يال، فقـــال نالنـــاس، فلـــم أ أبا�عـــك عlـــ& ســـنة هللا : ر

ســولھ، وا�Áليفتــ_ ن و0نــصار، وأمــراء رو ون مــن nعــده، فبا�عــھ عبــد الــرحمن، وwا�عــھ النــاس امل�ــاجر
ـــاد واملــــــسلمو  ، (ن0جنـــ اء عنــــــد )7207ه، ح1421يالبخــــــار ــــك يتــــــ÷¡ أن Bســــــتعانة بــــــاآل ر، فمــــــن ذلــ

 عملــوا بــذلك، -رöــ12 هللا عــ§\م-يا��اجــة لــھ أصــل �ــ� الGــFاث الFGبــو !ســالمي،  وأن كبــار الــ�Øابة 
أي اcdتمع للتصو7ت عl& اختيار ا�Áليفة بذل�ف�ذ ابن عوف    .ر ج�دا شاقا السaنفاذ 

ة السادسة ̀ـسر عملـھ وتقلـل : رامل�ا استخدام �دوات ا��ديثة ال�ـ' تـر�ح العامـل وت
  :الوقت وا��Iد

طاف ال|\ود �� قبائل العرب يدعوÐ\م إ'& ت�و7ن تحالف عام ضد املسلم_ن، فاستجاب ل�م 
اف[\م بنو سـليم وخرجـت بنـو ٌمن استجاب، فخرجت قرJش وقائد ¸عة آالف، و ُ	م أبو سفيان �� أ و ر

ة وأcìع وwنو مرة، وجاءت غطفان، و�ان من وا�& ا�Áندق من الكفار عشرة آالف، فلما  ُأسد وفزا ُ
ر ٍ

ســو هللا  لســمع  3ــ12 بحفــر خنــدق ملسو هيلع هللا ىلص ر ربمــس_F	م إليــھ اسaــشار الــ�Øابة، فأشــار عليــھ ســلمان الفا
سو هللا ليحو ب_ن العدو وw_ن املدينة، فأ لمر  ، وعمل فيھ ملسو هيلع هللا ىلص ر نبحفر ا�Áندق، فبادر إليھ املسلمو

 Fـ�Áسـالتھ مـا تـواتر ا� ا ½cوم الكفار عل|\م، و�ان �� حفره من آيـات نبوتـھ، وأعـالم  ربنفسھ، وwادر و
ســو  لبـھ، و�ـان حفـر ا�Áنـدق أمـام سـلع، وا�Áنـدق بيـ§\م وwـ_ن الكفـار، وأقـام املـشر�و محاصـر7ن  رن

: بيـ§\م قتـال ألجـل مـا حـال هللا بـھ مـن ا�Áنـدق بيـ§\م وwـ_ن املـسلم_ن، فقـالواش�را، ولـم يكـن ملسو هيلع هللا ىلص  هللا 
، ف�نـا اسـتخدم النßـ1 )242.، ص3ه، مـج1415ابـن القـيم، (إن 	ذه مكيـدة مـا �انـت العـرب }عرف�ـا 

  .طر7قة حديثة لم }ع�د	ا العرب، وكفى هللا املؤمن_ن شر 	ذا التحالف الكب_Fملسو هيلع هللا ىلص 

ة السا�عة   : قالفراغ بالطر النافعة واملفيدةاستغالل وقت : رامل�ا

ســو هللا  : �عــن ابــن عمــر  لأخــذ  كــن �ــ� الــدنيا �أنــك غر7ــب أو : بــبعض جــسدي فقــالملسو هيلع هللا ىلص ر
، فقال '� ابن عمر إذا أصـبحت فـال تحـدث نفـسك باملـساء، : رعابر س±يل وعد نفسك �� أ	ل القبو

بــل موتــك وإذا أمــس¨ت فــال تحــدث نفــسك بالــصباح، وخــذ مــن Ûــ�تك قبــل ســقمك ومــن حياتــك ق
، وإن اســaثمار الوقـــت 	ـــو )2333م، ح 1998الFGمـــذي، (يفإنــك ال تـــدر يــا عبـــد هللا مـــا اســمك غـــدا 

م، 1996الب|\قي، (مراعاة 0وقات من عالمات التيقظ : نaيجة يقظة القلب وعلو ال�مة، قال حكيم
197(  

مــــات، و	ــــؤالء الـــذين وصــــف�م زفمـــن ضــــيع وقتـــھ ولــــم يقــــدر م�ماتـــھ ضــــيع أمــــره عنـــد 0 ِ
 ابــــن ّ

ي  ًأيــت عمـوم ا�Áالئــق يـدفعو الزمـان دفعــا cيبـا) "	ــ1425(زا�cـو ً ن إن طــال الليـل، فبحــديث ال : ر
فـشí\[\م باملتحـدث_ن ! و	م �� أطراف ال§\ـار عlـ& دجلـة أو �ـ� 0سـواق! ينفع، وإن طال ال§\ار فبالنوم

Fم خ�	197.ص"(ي�� سفينة، و¬� تجر �\م، وما عند.(  

ن قيمـــة الوقـــت، وJـــستغلو أوقـــاz\م بمـــا يـــنفع�م، ومـــن و�ـــان ســـلف 0مـــة وعلماؤ	ـــا  نيقـــدر و
نــا نــدو عlــ& الــشيوخ : ذلــك مــا قالــھ ابــن أ¸ــي حــاتم ركنــا بمــصر ســبعة أشــ�ر لــم نأ�ــل ف|\ــا مرقــة، Ð\ا ر

فيـــق 'ــــ� شـــيخا فقـــالوا �$ ونقابـــل، فأت¨نــــا يومـــا أنـــا و روwالليـــل نAـــ ا : ً ــ 	ـــو عليــــل؛ فرأيـــت ســـم�ا أcبنــ
لحـضر وقـت مجلـس nعـض الـشيوخ فمـض¨نا فلـم يـز الـسمك ثالثـة فاشـFGيناه فلمـا صـرنا إ'ـ& الب¨ـت 

الذ	1ß، (ال �ستطاع العلم براحة ا�cسد : أيام و�اد أن يتغ_F فأ�لناه ن¨ئا لم نتفرغ لAشو7ھ؛ ثم قال
  ). 35.، ص3ه، مج1419
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يومن نتائج اسaثمار الوقت Bسaثمار 0مثل أن يخرج لألمة نتاج ثر ونو�â، كما �ان حـال 
̂ا بالــذ�اء الــشديد !مــام ا ̂ة �ــ� با�\ــا و�ــان متم_ــ حمــھ هللا، ألــف كتبــا كث_ــFة متم_ــ ربــن عقيــل ا��نبlــ� 

جب ، الذي كتبھ �� فنو متنوعة، قال ابن  رو!نتاج !بدا�â، من مؤلفاتھ كتاب الفنو ن �ان من : "ن
لم : ر7خھأفاضل العالم، وأذكياء ب�1 آدم، مفرط الذ�اء، مaسع العلوم، وقال ا��افظ الذ	1ß �� تا

¸عمائــة، وقــال  أى منــھ اcdلــد الفالªــي nعــد 0 ريــصنف �ــ� الــدنيا أك�ــF مــن 	ــذا الكتــاب، حــدث�1 مــن  ر ُ

جب، " (	و ثمانمائة مجلد: nعض العلماء ، فما �ـان البـن عقيـل )344-336، ص1ه، مج1425رابن 
ه، حيث قال ابن  : عقيل عن نفسھرأن يAتج �ل 	ذا !نتاج املتم_^ إال با��فاظ عl& الوقت واسaثما

، حPـÓ إذا }عطـل لـساªي عــن مـذاكرة أو منـاظرة، وwــصر " يإªـي ال يحـل 'ـ� أن أضــيع سـاعة مـن عمــر ي
اح1P وأنا منطرح، فال أÐ\ض إال وقد خطر '� مـا أسـطره، وإªـي  رعن مطالعة، أعملت فكر �� حال  ي

ابـن " (7ن سـنةألجد من حر%12 عl& العلم وأنا �� عشر الثمان_ن أشد مما كنـت أجـده وأنـا ابـن عـشر
القرطßـــ1، (، ومـــن النـــصائح الـــشعر7ة مـــا قالـــھ دمحم بـــن nـــش_F )324.، ص336، 1ه، مـــج1425رجـــب، 
  ):353.، ص15ه، مج1384

َم�Ó2 أمسك 0دªى ش�يدا معدال ُو7ومك 	ذا بالفعال ش�يد     **    ُ
ِ  

َفإن تك باألمس اقFGفت إساءة  ُفÉن بإحسان وأنت حميد     **     ُ
ٍ ِ

ّ  

ِوال ترج
ْ ُ

ُ لعل غدا يأ}ي وأنت فقيد     **    ٍ فعل ا�F_Á منك إ'& غد  َّ  

اسة   :رم@?ص بأHم نتائج الد

�lم�ا ما ي	توصل الباحث إ'& عدد من النتائج، أ:  

ـــــشوا	د  -1 ــــFاث الFGبــــــو !ســـــــالمي 0دلــــــة والــ يأن �ــــــ� مـــــــصادر الــــــشرJعة !ســـــــالمية، و�ــــــ� الGـــ
ات  ا��ياتيــ مـة الPـ1 تحقــق لـھ النجـاح �ــ� رالـصر7حة الPـ1 توجـھ املــسلم للعمـل بامل�ـا زة الال

 .زحياتھ، والفو �� آخرتھ
ات  -2 ـــھ 0فــــراد واcdتمعــــات الكaــــساب امل�ــــا ـــھ قــــدم الــــسبق �ــــ� توجيـ رأن الــــدين !ســــالمي لـ

س[\ا قبل الفلسفات الFGبو7ة 0خر ىا��ياتية والتحف_^ ملما  .ر
اسة شمولية الFGبية !سـالمية، وحفـظ ذاتي[\ـا، وتحر7ر	ـا مـن -3 ت الد رأبر  التبعيـة؛ وذلـك ز

ات ا��ياتيــة مــن مـصادر الــشرJعة !ســالمية، ومــن الGــFاث الFGبــو  يباالسـتدالل عlــ& امل�ــا ر
 .!سالمي

ات ا��ياتية -4 اسة �� صياغة فلسفة الFGبية !سالمية نحو امل�ا رسا	مت الد   .ر

اسة   :رتوصيات الد

�lاسة من نتائج، يو%12 الباحث بما ي   :ر�� ضوء ما توصلت إليھ الد

ات ا��ياتيـــة؛ لـــرwط الطلبـــة بمـــصادر الـــدين Bسaـــ -  رش�اد باألدلـــة الـــشرعية �ـــ� مقـــر امل�ـــا ر
 .!سالمي

ات ا��ياتيـــة املتعلقــــة بكيفيـــة توظيــــف العلــــوم  -  رB	تمـــام بموضــــوع إكـــساب الطلبــــة امل�ــــا
 .اÁdتلفة �� ا��ياة nش�ل �Ûيح
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7±يــة للمتخصــص_ن �ــ� كيفيــ -  ات التد ش العمــل والــدو رتنفيــذ �ليــات الFGبيــة لــو ر Jس ر رة تــد
ســـ[\ا  ات ومما ات ا��ياتيـــة nـــش�ل إبـــدا�â ليـــتمكن الطلبـــة مـــن اكaـــساب 	ـــذه امل�ـــا رامل�ـــا ر ر

عمليا
ً

 . 

اسات املتعلقة بالتأصيل !سالمي للعلوم الFGبو7ة  -  رالقيام بإجراء املز7د من 0بحاث والد
ات ا��ياتية خصوصا عموما، وملوضوع امل�ا
ً ً

  .ر

  :املق78حات

  :� يقFGح الباحث إجراء البحوث التالية�� ضوء نتائج البحث ا��ا'

اسية -  ات الد دة �� املقر ات ا��ياتية الوا رالتأصيل !سالمي للم�ا ر  .رر

 -  1ßة النF_بطة من سAات ا��ياتية املست اتھملسو هيلع هللا ىلص رامل�ا  .وسواء مع أ	ل ب¨تھ أو �Ûابتھ أو غز

ات ا��ياتيــة لــدى إحــدى الــدو املتقدمــة وإم�انيــة Bســتفادة م -  Jس امل�ــا لطــر تــد رق §\ــا �ــ� ر
نة(اململكة العرwية السعودية  اسة مقا رد  ).ر

ات ا��ياتية للطلبة -  شادي لطر إكساب امل�ا رفاعلية برنامج إ  .قر

اسية -  ات الد دة �� املقر ات ا��ياتية الوا سة الطلبة للم�ا جة مما رد ر ر ر   .رر
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اسة   :رمراجع الد

  :املراجع العر3ية: أوال

د نجم عبد الرحمن :  تحقيقل!شراف �� مناز 0شراف،). 	ـ1411(ابن أ¸ي الدنيا، عبد هللا بن دمحم 
  .مكتبة الرشد: الر7اض. خلف

: ب_ـــFوت. دمحم عبـــد القـــادر عطـــا:  تحقيـــقإصـــالح املـــال،).  	ــــ1414(ابـــن أ¸ـــي الـــدنيا، عبـــد هللا بـــن دمحم 
  .مؤسسة الكتب الثقافية

دار : ب_ـFوت. د القـادر عطـامـصطفى عبـ:  تحقيق!خوان،). 	ـ1409(ابن أ¸ي الدنيا، عبد هللا بن دمحم
  .الكتب العلمية

ك بن دمحم   -ىطا	ر أحمد الزاو :  تحقيقال§\اية �� غر7ب ا��ديث و0ثر،). 	ـ1399(رابن 0ث_F، املبا
  .املكتبة العلمية:ب_Fوت. محمود دمحم الطنا»�

ي، عبـــد الـــرحمن بـــن عlـــ�   .حـــسن املـــسا»� ســـو7دان:  تحقيـــقصـــيد ا�Áـــاطر،). 	ــــ1425(زابـــن ا�cـــو
  دار القلم: دمشق

 محض الصواب �� فضائل أم_F املؤمن_ن عمر بن ا�Áطاب،). 	ـ1420(ابن امل�Fد، يوسف بن حسن 
ة. عبد العز7ز بن دمحم بن عبد ا�dسن: تحقيق   .ا�cامعة !سالمية: راملدينة املنو

  .دار الفكر:  ب_Fوت.فتح القدير). ت.د(ابن ال�مام، دمحم بن عبد الواحد 

،). 	ــــ1379(مـــد بـــن عlـــ� ابـــن �cـــر، أح يفــــتح البـــار شـــرح Ûـــ�يح البخـــار محـــب الــــدين :  تـــ�Øيحي
  دار املعرفة : ب_Fوت. ا�Áطيب

دار الكتـــب : ب_ــFوت. دمحم عبـــد الــسالم شــا	_ن:  تحقيــقالز	ــد،). 	ـــ1420(ابــن حنبــل، أحمــد بـــن دمحم 
  .العلمية

ط، شـــــعيب، 0:  تحقيـــــقمـــــسند !مـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل،) 2001(ابـــــن حنبـــــل، أحمـــــد بـــــن دمحم  ونـــــؤ ر
ن   .مؤسسة الرسالة. وومرشد، عادل وآخر

جــب، عبــد الــرحمن بــن أحمــد عبــد الــرحمن بـــن .د: تحقيــقذيــل طبقــات ا��نابلــة، ). 	ـــ1425. (رابــن 
  .مكتبة العبي�ان: الر7اض. سليمان العثيم_ن

، دمحم الطا	ر بن دمحم    .الدار التوªسية:  توªس.التحر7ر والتنو7ر). 1984(رابن عاشو

7خ دمـشق). 	ـــ1425(اكر، عlـ� بــن ا��ـسن ابـن عــس ي:  تحقيــق.رتــا وعمـر بــن غرامـة العمــر : ب_ــFوت. و
  .دار الفكر

عبــد :  تحقيــق.را�dــر الــوج_^ �ــ� تفـس_F الكتــاب العز7ــز). 	ـــ1422(ابـن عطيــة، عبــد ا��ــق بــن غالـب 
  .دار الكتب العلمية: ب_Fوت. السالم عبد الشا��

  .مكتبة القا	رة:  القا	رة.املغ�1 ).	ـ1388(ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد 

دار إحيـــاء : ب_ـــFوت. يعlـــ� شـــ_F:  تحقيـــق.البدايـــة وال§\ايـــة). 	ــــ1408(ابـــن كث_ـــF، إســـماعيل بـــن عمـــر 
  .الFGاث الع̧ري
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. ســامي بـــن دمحم الـــسالمة:  تحقيـــق.تفـــس_F القــرآن العظـــيم). 	ـــ1420(ابــن كث_ـــF، إســماعيل بـــن عمـــر 
  .دار طيبة: الر7اض

  .عالم الكتب:  الر7اض.Ïداب الشرعية واملنح املرعية) ت.د(مفê¡ بن دمحم ابن مفê¡، دمحم بن 

، دمحم بن مكرم    .دار صادر:  ب_Fوت.لسان العرب) ت.د(رابن منظو

د، سليمان بن 0شعث  ط :  تحقيـق.سـçن أ¸ـي داود). 	ـ1430(وا¸ي داو نـؤ وشـعيب 0 .  دمحم قـره بلlـ�-ر
  .دار الرسالة العاملية: ب_Fوت

ªا\íوت. حلية 0ولياء وطبقات 0صفياء). 1394(ي، أحمد بن عبد هللا 0صF_ي: ب   . دار الكتاب الع̧ر

م الشرJعة). 	ـ1428( 0صف�اªى، ا��س_ن بن دمحم الراغب  Jعة إ'& م�ا رالذ ̂يد أبو .د:  تحقيق.ر أبو ال_
1Íc
  .دار السالم: القا	رة. ز7د ال

�Ûُيح). 	ـ1421(0لباªي، دمحم ناصر الدين  ِ ِ الFGغيب والFG	يبَ ِ ف:  الر7اض.ْ رمكتبة املعا
َ َ.  

رنقـــد منـــا½* العلـــوم !ªـــسانية مـــن منظـــو إســـالمي وخطـــوات صـــياغة منـــا½* ). 1994(امز7ـــان، دمحم 
  .154-99، )72-71(18 جمعية املسلم املعاصر،. إسالمية للعلوم !ªسانية

	ــف فيــصل معتــو  قبحــھ،  ة الFGبو7ــةالتأصــيل !ســالمي للــذ�اء العــاطف). 2021(ر اcdلــة . ري �ــ� !دا
اسات الFGبو7ة والنفسية،   .551-533، )2(9 رالدولية للد

، دمحم بــــن إســــماعيل  : الر7ــــاض. يســــم_F بــــن أمــــ_ن الز	_ــــF: تحقيــــق. 0دب املفــــرد).  	ـــــ1419(يالبخـــار
ف   .رمكتبة املعا

 ،�l̂ار، عمر بن ع ُال� : ب_Fوت. ز	_F الشاوJش:  تحقيق.0عالم العلية �� مناقب ابن تيمية). 	ـ1400(َّ
  .املكتب !سالمي

ضة العقالء ونز	ة الفضالء). ت.د(ُال±س1P، دمحم بن حبان  . دمحم م�� الدين عبـد ا��ميـد:  تحقيق.ور
  . دار الكتب العلمية: ب_Fوت

ات ا��ياتيـــة �ـــ� مقـــر العلـــوم للـــصف الـــسادس ) 2017(البقÍــ1، ف�ـــد بـــن مز7ـــد  رمـــدى تـــضم_ن امل�ــا ر
د ال±ـشر7ة،مجلة . Bبتداàي ات العلميـة وتنميـة املـوا راملؤسـسة العرwيـة لالسaـشا ، )59(8 ر

231-280.  

دابن، أمينــــة  ات ا��ياتيــــة). 2020(ربــــود ى . رالتعلــــيم وامل�ــــا رمجلــــة العلــــوم !ªــــسانية بجامعــــة منتــــو
  .230-221، )3(31 قسنطية،

مؤســسة :  ب_ــFوت.عــامر أحمــد حيــدر:  تحقيــق.الز	ــد الكب_ــF). م1996(الب|\قــي، أحمــد بــن ا��ــس_ن 
  .الكتب الثقافية

 Ó2Ù̈ــ ف، ب_ــFوت:  تحقيــق.ســçن الFGمــذي). 1998(الFGمــذي، دمحم بــن ع دار الغــرب : وnــشار عــواد معــر
  .!سالمي

  .دار الكتب العلمية:  ب_Fوت.التعر7فات). 	ـ1403. (ا�cرجاªي، ع�l بن دمحم

ة الوقت من املنظو !). ت.د. (ا�cر12ÙJ، خالد بن عبد الرحمن رإدا   .ن. د.يسالمي و!دارر
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ف  نـــھ، z\ــــاªي أحمــــد عــــا رجوا 7ــــة). 2015(ر ســــالة ماجــــست_F غ_ــــF .رالتأصــــيل !ســــالمي لأل	ــــداف امل�ا ر 
دن ة، �لية الFGبية، جامعة ال_Fموك، 0 رمAشو   .ر

æي، ف�د دمحم عبدا�dسن  اسـات . معاي_F التأصيل !سـالمي ملفـا	يم الFGبيـة). 2020(را��ا رمجلـة الد
  .145-128، )1(14 سية بجامعة السلطان قابوس،الFGبو7ة والنف

ك عl& ال�Øيح_ن). 	ـ1411(ا��اكم، دمحم بن عبد هللا  . مصطفى عبد القادر عطا:  تحقيق.راملستد
  .دار الكتب العلمية: ب_Fوت

	وة بAت سيف بن دمحم  ات ا��ياتية وطرائق ). 2011(زا��±سية،  رBتجا	ات ا��ديثة �� }عليم امل�ا
Jس�ا ودو ة الFGبيـة والتعلـيم . ر	ا �� بناء Áìصية الطالبرتد ا رمجلة التطو7ر الFGبو بو ز ي

  .n 9)63( ،32-35سلطنة عمان،

ة الFGبو7ة). 	ـ1429(ا��لواªي، إحسان دمحم شرف  اة .رمن+cية التأصيل !سالمي لإلدا سـالة دكتـو ر  ر
، مكة املكرمة ة، �لية الFGبية، جامعة أم القر ىغ_F مAشو   .ر

: جدة. مصطفى أبو النصر:  تحقيق.ئمساو 0خالق ومذموم�ا). 	ـ1413( بن جعفر ا�Áرائطي، دمحم
  .  مكتبة السوادي

  املطبعة العلمية: حلب). 	ـ1351(معالم السçن . ْا�Áطا¸ي، حمد بن دمحم

7خ nغـداد، تحقيـق). 	ــ1422. (ا�Áطيب، أحمد بن عlـ� بـن ثابـت ف. د: رتـا : ب_ـFوت. وnـشار عـواد معـر
  .سالميدار الغرب !

مجلـــة مركـــز الـــسنة . تأصـــيل الوســـائل التعليميـــة �ـــ� الـــسنة النبو7ـــة). 2018(ا�Áطيـــب، عبـــدالكر7م 
7ب، اسات والتد روالFGاث النبو للد ر   .161-139، )2(1 ي

اشـــد إبــرا	يم  رتــصو مقGـــFح لبنــاء معيـــار للتأصــيل !ســـالمي للعلـــوم ) 	ــــ1435(را�Áليفــة، أمـــل بAــت 
ة، �ليــــة . معــــات !ســــالميةالFGبو7ــــة وآليــــات تطبيقــــھ �ــــ� ا�cا اة غ_ــــF مAــــشو رســــالة دكتــــو ر ر

  .الFGبية، جامعة !مام دمحم بن سعود !سالمية، الر7اض

ان  ي، أحمــــد بـــن مــــر والـــدينو رمـــش�و بــــن حــــسن آل :  تحقيــــق.اcdالــــسة وجــــوا	ر العلـــم). 	ــــ1419(ر
  .دار ابن حزم: ب_Fوت. سلمان

مجموعة من ا�dقق_ن بإشراف الشيخ :  تحقيق.س_F أعالم النبالء). 	ـ1405(الذ	1ß، دمحم بن أحمد 
ط، ب_Fوت ناؤ وشعيب 0   .مؤسسة الرسالة: ر

  .دار الكتب العلمية:  ب_Fوت.تذكرة ا��فاظ). 	ـ1419(الذ	1ß، دمحم بن أحمد 

، دمحم بن عمر    .دار إحياء الFGاث الع̧ري: ب_Fوت. مفاتيح الغيب). 	ـ1421(يالراز

دار عـــالم :  الر7ــاضالتأصــيل !ســـالمي للعلــوم Bجتماعيـــة،). 	ــــ1416(رجــب، إبـــرا	يم عبــدالرحمن 
  .الكتب

  .دار الفكر املعاصر:  دمشق.التفس_F املن_F). 	ـ1418(الزحي�l، و	بة بن مصطفى 

، دمحم بــــن عبــــد الــــرحمن  عبــــد هللا :  تحقيــــق.التمــــاس الـــسعد �ــــ� الوفــــاء بالوعــــد). 	ـــــ1417(يالـــ�Áاو
  .مكتبة العبي�ان: الر7اض. ا�Áم¨س
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:  تحقيـق.ت¨ـس_F الكـر7م الـرحمن �ـ� تفـس_F كـالم املنـان). 	ــ1420(سعدي، عبـد الـرحمن بـن ناصـر ال
  .مؤسسة الرسالة: ب_Fوت. عبد الرحمن بن معال اللو7حق

1�7:  تحقيــــق.ب+cــــة قلــــوب 0بــــرار). 	ـــــ1422(الـــسعدي، عبــــد الــــرحمن بــــن ناصــــر  . رعبــــد الكــــر7م الــــد
  .مكتبة الرشد: الر7اض

ـــ1436( بــــن عبيــــد هللا الــــسقاف، عبــــد الــــرحمن عlــــ� محــــسن الــــسقاف، :  تحقيــــق.بالبــــل التغر7ــــد). 	ــ
  .دار 0م_Fة: ب_Fوت

  .دار الكتب العلمية:  ب_Fوت.0شباه والنظائر). 	ـ1411(السيوطي، عبد الرحمن بن أ¸ي بكر 

رالدر املنثو �� التفس_F باملأثو). ت.د(السيوطي، عبد الرحمن بن أ¸ي بكر    .دار الفكر:  ب_Fوت.ر

عــادل أحمـد عبــد املوجــود وعlــ� :  تحقيــق.ســبل ال�ــدى والرشـاد). 	ــ1414(الـشامي، دمحم بــن يوســف 
  .دار الكتب العلمية: ب_Fوت. دمحم معوض

ة الوقت ب¨ت الFGاث واملعاصرة). �ì)2005ادة، دمحم أم_ن  ي:  الدمام.رإدا   .زدار ابن ا�cو

: رات ا��ياتيـة لطـالب املرحلـة Bبتدائيـةمن+* امل�ـا). 2015(الشدو��، فيصل بن ناصر عبدالعز7ز 
ة، قـسم الFGبيـة !سـالمية، ا�cامعـة !سـالمية، .من+* مقFGح اة غ_ـF مAـشو سالة دكتو ر  ر ر

ة   .راملدينة املنو

 �lي، دمحم عªـ1417(الصابو	 .(F_رة.صفوة التفاس	ي:  القاªدار الصابو.  

ُالتنــو7ر شــرح). 	ـــ1432(الــصنعاªي، دمحم بــن إســماعيل  ْ َُ َّF_ــامع الــصغcا� ِ ِ َّ ِ
َّمحمــد إ�ـــ�اق . د:  تحقيــق.َ

  .مكتبة دار السالم: الر7اض. َّمحمد إبرا	يم

ـــار بــــن عــــوض هللا بــــن دمحم:  تحقيــــق.امل
cــــم 0وســــط). 	ـــــ1415(الط�Fاªــــي، ســــليمان بــــن أحمــــد  . قطـ
  .دار ا��رم_ن: القا	رة

: القا	رة. د اcdيد السلفيحمدي بن عب:  تحقيق.امل
cم الكب_F). ت.د(الط�Fاªي، سليمان بن أحمد 
  .مكتبة ابن تيمية

ن  دار : الر7اض). 3ط. (مف�ومھ، وأدواتھ، أساليبھ: البحث العل1Í). 2003(وعبيدات، ذوقان، وآخر
Jع   .زأسامة للAشر والتو

ات ا��ياتية للشباب ). 2014(ع�l، عصام  1ß7-رامل�ا   .ال�يئة القبطية لÁêدمات:  القا	رة.-ردليل تد

واقع بحوث التأصـيل والتوجيـھ !سـالمي للعلـوم الFGبو7ـة �ـ� ). 2016(	يم دمحم عبدهللا الع¨Ó2Ù، إبرا
مجلـة العلـوم الFGبو7ـة �cامعـة !مـام دمحم بـن سـعود . جامعات اململكـة العرwيـة الـسعودية

  .70-15، )7 (!سالمية،

مضان  7دة  رالفت�1، ر مة لطلبة ا�cامعة �� ض). 2019(و ات ا��ياتية الال زامل�ا . وء متغ_Fات العـصرر
  .171-152، )15(، مجلة جامعة املرقب للعلوم الFGبو7ة

  .دار املعرفة: ب_Fوت. دمحم حامد الفقي:  تحقيق.طبقات ا��نابلة). ت.د(الفراء، دمحم بن دمحم 
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ات ا��ياتيـة ). 2019(الفقيھ، مشاعل بAت دمحم إبرا	يم  رتحليل كتاب لغPـ1 ا�cميلـة عlـ& ضـوء امل�ـا
مة لطا ، )2(14مجلة جامعة طيبة للعلوم الFGبو7ـة،لبات الصف السادس Bبتداàي، زالال

229-247.  

ق عبده، والز�ي، أحمـد عبـدالفتاح  م
cـم املـصط�êات الFGبيـة لفظـا واصـطالحا). ت.د(وفليھ، فار
ً ً

 .
7ة   .دار الوفاء لدنيا الطباعة والAشر: ر!سكند

س، 	يفــاء فيــاض  . لبيــة !ســالمية �ــ� ضــوء علــم أصــو الفقـــھالتأصــيل الaــشرJ{� للFG). 2015(رفــوا
  .312-275، )115(29 مجلة جامعة ال�و7ت،

: ب_ــFوت. ندمحم باســل عيــو الــسود:  تحقيــق.محاســن التأو7ــل). 	ـــ1418(القاســ1Í، دمحم جمــال الــدين 
  .دار الكتب العلمية

. برا	يم أطف¨شأحمد ال�Fدوªي وإ:  تحقيق.ا�cامع ألح�ام القرآن). 	ـ1348(القرط1ß، دمحم بن أحمد 
  .دار الكتب املصر7ة: القا	رة

7ـة اململكـة ). 2021(القرªـي، �عـن هللا عlـ�  ات ا��ياتيـة املتناغمـة مـع ر ؤتنميـة امل�ـا  مـن خــالل 2030ر
ــــطة والثانو7ــــــة ـــ� املــــــرحلت_ن املتوســ ـــن+* الر7اضــــــيات �ـــ ـــات . نمــــــوذج إجراàــــــي: مـــ مجلــــــة ترwو7ـــ

  .327-288، )3(24الر7اضيات لcêمعية املصر7ة لFGبو7ات الر7اضيات،

، دمحم أنــو شــاه  F_رالكــشم يفــيض البــار عlــ& Ûــ�يح البخــار). 	ـــ1426(ي . دمحم بــدر امل_Fت�ــ1:  تحقيــق.ي
  .دار الكتب العلمية: ب_Fوت

ي، صفي الرحمن    .دار السالم:  الر7اض.منة املنعم �� شرح �Ûيح مسلم). 	ـ1420(راملباركفو

، أحمــد بــن دمحم  . إحــسان عبــاس:  تحقيــق.ن Bنــدلس الرطيــبنفــح الطيــب مــن غــص). 1997(ياملقــر
  .دار صادر: ب_Fوت

ة التعليم �� اململكة العرwية السعودية،  ا رموقع و   ).X28j6/pw.u2://https(ز

مكتــب : حلــب. عبــد الفتــاح أبــو غــدة:  تحقيــق.ســçن الAــساàي). 	ـــ1406(الAــساàي، أحمــد بــن شــعيب 
  سالميةاملطبوعات !

، أحمد بن غنيم    .دار الفكر:  ب_Fوت.الفواكھ الدواªي). 	ـ1415(يالنفراو

ي، يح�Ó بن شرف  دار إحياء الFGاث :  ب_Fوت.امل§\اج شرح �Ûيح مسلم بن ا�cåاج). 	ـ1392(والنو
ي   .الع̧ر

اجر عن اقFGاف الكبائر). 	ـ1407(ال�يت1Í، أحمد بن دمحم    .دار الفكر:  ب_Fوت.والز

ـــ1416(داد بــــن دمحم عlــــ� يــــا�cن، مقــــ ف ). 	ــ ـــا رأساســــيات التأصــــيل والتوجيــــھ !ســــالمي للعلــــوم واملعـ
  .دار عالم الكتب:  الر7اض.نوالفنو

دار :  الر7ـــاض.منـــا½* البحــث وتطبيقاz\ـــا �ـــ� الFGبيـــة !ســـالمية). 1419(يــا�cن، مقـــداد بـــن دمحم عlـــ� 
  .عالم الكتب
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