املبادئ الرتبوية املستنبطة من كتاب األدب املفرد لإلمام
البخاري
رجاء بنت سيد عمي صالح المحضار*

* أستاذ مساعد بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة _ كمية التربية _ جامعة أم القرى
387

املبادئ الرتبوية املستنبطة من كتاب األدب املفرد لإلمام
البخاري
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المبادئ التربكية في السنة

كالسالـ عمى أفضؿ معمـ عرفتو البشرية رباه ربو فأحسف تربيتو،

كاالجتماعي،

ثـ انعكست تربيتو سمككا قكيما في حياتو كىديو كارشاد أمتو،

النبكية

الشريفة،

كالمتعمقة

بالجانب

الركحي،

كاالقتصادم ،كاألخالقي ،كالسياسي ،كالتعميمي ،كاألسرم ،مف خالؿ

كعمى آلو الطيبيف كأصحابو الطاىريف الذم نيجكا سننو ،كاتبعكا

كتاب األدب المفرد لإلماـ البخارم ،كتطبيقاتيا التربكية في مجاؿ حياة

مف قكلو أحسنو ،كتأدبكا بأدبو كتخمقكا بأخالقو ،كعمى سائر

الناس اليكمية .اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي االستنباطي،

أكليائو المقربيف كتابعييـ بإحساف إلى يكـ الديف ..أما بعد:

حيث تـ استخراج المبدأ التربكم مف األحاديث ،ثـ إدراجيا تحت

فإف القرآف الكريـ مصدر التربية اإلسالمية ،كالسنة النبكية

الجانب الخاص بيا .كأشارت أىـ النتائج إلى ما يمي:

مثؿ القرآف في ذلؾ؛ ألنيا كحي مف اهلل تعالى ،فقد كصؼ –

تضمنت األحاديث الصحيحة في كتاب األدب المفرد عددان مف

سبحانو – ما يصدر عف نبيو – صمى اهلل عميو كسمـ – بأنو

المبادئ التربكية التي ال غنى عنيا في حياة كؿ مسمـ ،حيث اىتمت

كحي ،فقاؿ{ :كما ي ً
كحى}
نط ي
ؽ ىع ًف ا ٍليى ىكل * إً ٍف يى ىك إً اال ىك ٍح هي يي ى
ىى ى
[.[1

بجميع جكانب حياة اإلنساف كمف أىميا:
 -في الجانب الركحي ما يتعمؽ بالجانب العقدم ،كالمعامالت.

كلقد عاشت األمة قبؿ ىذيف المصدرييف في اضطراب

 في الجانب االجتماعي ما يتعمؽ بالعادات ،كالتقاليد ،كالقيـاالجتماعية ،كاالدكار االجتماعية.

لممثؿ كالمكازييف كانحراؼ عف المنيج المستقيـ كظمت كذلؾ

 -في الجانب االقتصادم ما يتعمؽ بالمفاىيـ االقتصادية كالممارسات،

حتى أيقف أكلك األلباب صدؽ كصحة ما جاء في القرآف الكريـ

كالعمؿ كاإلنتاج.

فأصبح شغميـ الشاغؿ في مدارستو كالعمؿ بو " ..قىا ىؿ رسكؿ اهلل

 -في الجانب األخالقي ما يتعمؽ بالقيـ الخمقية ،كفضائؿ األعماؿ.

صمى اهلل عميو كسمـ :يا ح ىذ ٍيفىة تعمـ كتاب اهلل كاتبع ما ًف ً
يو ثى ىالث
ى ي
ى
ى
مرار قمت ىيا ىر يسكؿ اهلل أبعد ىى ىذا ا ٍل ىخ ٍير ىشٌر قىا ىؿ فتٍىنة عمياء

 في الجانب السياسي ما يتعمؽ بالقيـ السياسية كمبدأ الشكرل،كالنصيحة لكلي األمر ،كحؽ المكاطف عمى كلي األمر ،ككاجبات

صماء ىعمىٍييىا دعاة عمى أ ٍىب ىكاب الانار ىكأىف تى يمكت ىيا يح ىذ ٍيفىة ىكأىنت
عاض عمى جذؿ خير لىؾ مف أىف تتبع أحدا ًم ٍنييـ " [.[2

المكاطف تجاه خالقو كاخكانو المسمميف كدكلتو.
 -في الجانب التعميمي ما يتعمؽ بالمعمـ كأىميتو ،كآداب العالـ

فكانت نتيجة العمؿ بالقرآف الكريـ ،أف جعؿ اهلل مف

كالمتعمـ ،كطرائؽ التعميـ.

اضطرابيـ ثباتا ،كمف اعكجاجيـ استقامة ،كمف جيميـ عمما

 -في الجانب األسرم ما يتعمؽ بعالقة المسمـ بكالديو كما تتضمنيا

مستني انر ،كأصبحكا بشيادة اهلل خير أمة أخرجت لمناس.

مف حقكؽ الكالديف ،كعالقة المسمـ بزكجو كحقكؽ و
كؿ منيما تجاه

كال تخفى أىمية السنة النبكية لمتربية اإلسالمية ففي القرآف

اآلخر ،كعالقة المسمـ بأبنائو.
الكممات المفتاحية :مبادئ ،تربكية ،ركحية ،اجتماعية ،اقتصادية،

الكريـ الكثير مف اآليات تنص عمى كجكب طاعة الرسكؿ صمى

أخالقية ،سياسية ،تعميمية ،أسرية.

ً
اً
يعكٍا المٌوى
اهلل عميو كسمـ .منيا قكلو تعالى {ىيا أىييىا الذ ى
آمينكٍا أىط ي
يف ى
و
ً
ً
ً
يعكٍا ا
الر يسك ىؿ ىكأ ٍيكلًي األ ٍىم ًر من يك ٍـ فىًإف تىىن ىاز ٍعتي ٍـ في ىش ٍيء فىيردكهي
ىكأىط ي
كؿ إًف يكنتيـ تيؤ ًمينكف بًالمٌ ًو كا ٍليكًـ ً
ً
الرس ً
اآلخ ًر} (النساء:
ٍ ٍ ى
إًلىى المٌو ىك ا ي
ى ىٍ

 .1المقدمة
الحمد هلل رب العالميف خمؽ اإلنساف عممو البياف ،ككضع
لو مف شريعتو ما يصمح بو حياتو الدينية كالدنيكية .كالصالة
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كطاعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ليست مجرد طاعة،

كاىتماـ اإلسالـ بتربية األمة اإلسالمية عمى األخالؽ الفاضمة،

بؿ ىي اإلذعاف لو في حياتو ،كاالقتداء بيديو بعد كفاتو كقد

كاآلداب الكريمة ،كاعتنى بذلؾ عناية فائقة ،كلقد خصص

أجمع الصحابة رضكاف اهلل عمييـ عمى ذلؾ .كلقد بمغ الرسكؿ

جامعكا كتب السنة أبكابا كفصكال مف كتبيـ لبياف تمؾ األخالؽ

و
كتفاف،
صمى اهلل عميو كسمـ رسالة ربو بكؿ صدؽ كاخالص،

كاآلداب .كمنيـ مف ألؼ كتبا خاصة لبياف تمؾ األخالؽ كاآلداب

ككاف حريصان عمى ىداية البشر ،يعز عميو أف يتعنت المتعنتكف،

اإلسالمية ألىميتيا في حياة المسمـ .كمف ىذه الكتب النافعة

فيمقكف بأنفسيـ إلى اليالؾ قاؿ تعالى { :لىقى ٍد ىجاء يك ٍـ ىر يسك هؿ ِّم ٍف
ً
ً
ً
ً
كؼ
يف ىريؤ ه
يص ىعمىٍي يكـ بًا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
أىنفيس يك ٍـ ىع ًز هيز ىعمىٍيو ىما ىعنت ٍـ ىح ًر ه
ً
يـ } [التكبة.[3[ ]128 :
ارح ه

كالمفيدة كتاب "األدب المفرد " ألمير المؤمنيف في الحديث أبي
عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم رحمو اهلل تعالى ( صاحب
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل ﷺ

كذلؾ فإف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ليس مجرد كاعظ

كسنتو كأيامو كغيره مف الكتب النافعة ) فقد جمع فيو الفضائؿ

يمقي كممتو في اليكاء " ،ذلؾ أف الديف منيج حياة كاقعية

كاآلداب التي ال يستغني عنيا أم بيت كيفتقر إلييا كؿ مسمـ في

بأشكاليا كتنظيماتيا كأكضاعيا كقيميا كأخالقيا كآدابيا كعباداتيا

حمو كترحالو ،في بيتو كبيف أىمو كجيرانو كفي جميع معامالتو

كشعائرىا ،فيك معمـ يجب االقتداء بو كبأقكالو كأفعالو" [.[4

كفي جميع عالقاتو العائمية كاالجتماعية ،فالتربية اإلسالمية

ؾ
قاؿ عز كجؿ { :ىربىانا ىك ٍاب ىع ٍ
ث ًفي ًي ٍـ ىر يسكالن ِّم ٍنيي ٍـ ىي ٍتميك ىعمىٍي ًي ٍـ ىآياتً ى
ً
ً
يـ}
اب ىكا ٍل ًح ٍك ىمةى ىكيي ىزِّكي ًي ٍـ إًان ى
ؾ أ ى
الع ًز ييز ى
ىكيي ىعمِّ يميي يـ ا ٍلكتى ى
ىنت ى
الحك ي
[البقرة.[129 :

تستفيد أيضان مف منيج السمؼ الصالح كما كرد عنيـ مف أخبار
صمى اهلل عميو كسمـ كمنيـ التابعي كتابع التابعي ،كقد زكاىـ

إف القرآف الكريـ كالسنة منيج متكامؿ ينظـ حياة المسمـ،

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " فعف عبداهلل بف مسعكد رضي

فإذا كاف القرآف الكريـ قد تضمف الجانب النظرم فإف سيرة

اهلل عنو ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(( :خير الناس

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تعيدت بالجانب العممي األمثؿ،
فمقد كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يعالج األكضاع كالمكاقؼ

قكـ
قرني ،ثـ الذيف يمكنيـ ،ثـ الذيف يمكنيـ ،ثـ
ي
يجيء مف بعدىـ ه

تسبؽ شيادتيـ أيمانيـ ،كأيمانيـ شيادتيـ)) "[.[6,5

كيتعامؿ مع األفراد كالجماعات بالحكمة المثمى.

كلقد كاف لألخالؽ كاآلداب نصيب كبير مف تعاليـ اإلسالـ ،كقد

كأعماؿ كأقكاؿ كاصالحات فيـ األكائؿ منيـ مف صحب النبي

ىكذا نجد في أصكلنا اإلسالمية القرآف الكريـ كالسنة

أخبر جؿ كعال في كتابو الكريـ عف نبيو صمى اهلل عميو كسمـ

المطيرة ما ينظـ حياتنا كيرسـ لنا المنيج المستقيـ المتكامؿ،

ؾ لى ىعمى يخمي و
ؽ ىع ًظ ويـ)
(كًاان ى
مادحان إياه بحسف الخمؽ قاؿ تعالى :ى
]القمـ ،[4/كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ حث عمى حسف الخمؽ "

الديف الشامؿ المتكامؿ الصالح كالمالئـ كالمناسب لمبشرية

عف عبداهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل صمى اهلل

جمعاء ألنو مف صنع خالقيا كىك أعمـ بيا ،لذا فقد اشتمؿ ىذا
الديف عمى مبادئ عظيمو ال يكجد ليا مثيؿ في أم ديف مف

عميو كسمـ كاف يقكؿ(( :إف ًخياريكـ أ ً
ىخالقىان)) [.[5,7
كـ أ ٍ
ى
ىحاسين ٍ
ىي

كقد دعا صمى اهلل عميو كسمـ إلى حسف الخمؽ " عف أبي ذر

األدياف أك نظاـ مف النظـ البشرية كىذا مف رحمتو سبحانو

قاؿ :قاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(( :اتؽ اهلل حيث ما

كتعالى بخمقو .فقد كضع اإلسالـ المبادئ كالقيـ التربكية التي ما

كنت كأتبع السيئة الحسنة تمحيا كخالؽ الناس بخمؽ حسف))

إف تمسكت بيا البشرية عاشت في أمف كسالـ ككئاـ ،كال شؾ

[.[9,8

فالديف اإلسالمي ىك الديف الذم ارتضاه لنا رب العالميف كىك

أف المنبع األساسي ليذه المبادئ العظيمة ىك كتاب اهلل كسنة

كسكؼ يستعرض البحث عددان مف المبادئ التربكية اليامة

نبيو الكريـ الذم ال ينطؽ عف اليكل إف ىك إال كحي يكحى.

التػ ػػي تػتػضػمػنػيػػا األح ػادي ػث الػصػحيح ػة فػػي كت ػاب األدب المػفػ ػرد
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كالحياة الكريمة إلى ما قبؿ قرف مف الزماف ،لكف أعداء اإلسالـ

لإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم كتطبيقاتيا التربكية.

أدرككا قكة األمة اإلسالمية كعزتيا بعقيدتيا ككحدتيا ،فكضعكا

 .2مشكمة الدراسة
السنة ىي المصدر الثاني مف مصادر التربية اإلسالمية،

ليا مخططان ييدؼ إلى اغتياؿ العقيدة كاقصاء الشريعة عف كاقع

حيث أنيا تحتكم عمى الكثير مف المبادئ كالقيـ التربكية التي

الحياة ،كتخمكا عف استعمار األراضي كاستعمركا بدالن منيا

تعظـ عالقة اإلنساف بربو كعالقتو باآلخريف مف بني جنسو

العقكؿ كالقمكب ،كمنذ ذلؾ الكقت كىـ يفكركف كيمكركف حتى

كبالككف مف حكلو ،كالمتتبع لمسنة المطيرة يجدىا مميئة بالمكاقؼ

زرعكا أفكارىـ الخبيثة في الشعكب اإلسالمية عمى نطاؽ كاسع،

العظيمة التي تضمنت مبادئ تربكية شاممة لكافة مجاالت حياة

كعمدكا في التأثير عمى األفكار كقيـ كسمكؾ األفراد كالتأثير في

اإلنساف ،كيجد كذلؾ العديد مف المكاقؼ التربكية المرتبطة بحياة

شخصياتيـ ،حتى أصبحت األمة ممزقة فذلت بعد عزة كضعفت

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مع كؿ مف حكلو.

بعد قكة كضمت بعد ىدل ،كأصبحت في ذيؿ القافمة بعد أف

كقد جاءت السنة لتحقيؽ ىدفيف:

كانت باألمس القريب تقكد القافمة بجدارة كاقتدار .فاحتيمت أرضيا

 -1إيضاح ما جاء بو القرآف ،كالى ىذا المعنى أشار القرآف

كدمر اقتصادىا كأيفسد التعميـ
كدنست مقدساتيا ي
كديست كرامتيا ي

.[44

بسبب تخمي المسمميف عف مبادئيـ كقيميـ ،كمما سبؽ تتضح

ىنزٍلىنا إًلىٍي ى ِّ ً
ِّف لًمان ً
اس ىما ينِّز ىؿ إًلىٍي ًي ٍـ} [النحؿ:
الكريـ { :ىكأ ى
ؾ الذ ٍك ىر لتيىبي ى

فييا ،كأصبح حمى المسمميف مستباحان لكؿ دخيؿ ككؿ ىذا

 -2بياف تشريعات كآداب أخرل كما كرد في قكلو تعالى:

أىمية الرجكع إلى ىذه المبادئ التربكية التي تنظـ حياة المسمـ

ً
اب ىكا ٍل ًح ٍك ىمةى} [الجمعة.[2 :
{ ىكيي ىعمِّ يميي يـ ا ٍلكتى ى
ىذا كلمسنة في المجاؿ التربكم فائدتاف عظيمتاف:

كتسير بو إلى الطريؽ الصحيح كتخرج المسمميف مف حالة
الضعؼ كاليكاف التي ألمت بيـ ،كلذا خصصت األحاديث

 -1إيضاح المنيج التربكم المتكامؿ الكارد في القرآف الكريـ

الصحيحة في كتاب األدب المفرد لإلماـ البخارم رحمو اهلل،

كبياف التفاصيؿ التي لـ ترد فيو.

الستنباط ما تضمنتو مف مبادئ كقيـ تربكية ككيفية تطبيقيا.

 -2استنباط أسمكب تربكم مف حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو

كلعمي أصكغ مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي:
س /ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد

كسمـ مع أصحابو كمعاممتو األكالد ،كغرسو اإليماف في النفكس

لإلماـ البخارم كتطبيقاتيا التربكية؟

[.[10

كيتفرع منو األسئمة التالية:

فمنذ أف أشرقت األرض بنكر بعثة نبينا كقدكتنا محمد -
صمى اهلل عميو كسمـ  -كمنذ أف رفع بالؿ  -رضي اهلل عنو -

 -مف ىك اإلماـ البخارم؟ كما مكانة األدب المفرد مف السنة؟

األذاف عمى ظير الكعبة ألكؿ مرة ،بؿ كمنذ المحظة األكلى التي

 -ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد في

أخذ فييا  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ينادم زممكني زممكني ،منذ

الجانب الركحي؟

تمؾ المحظة بدأت المؤامرات الفكرية كالعسكرية ضد اإلسالـ،

 -ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد في

فتاريخ اإلسالـ حافؿ بالمكاجيات بينو كبيف المتآمريف عميو ،لكف

الجانب االجتماعي؟

المسمميف األكائؿ كبقيادة الرسكؿ األعظـ  -صمى اهلل عميو كسمـ

 -ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد في

 -كاجيكا كؿ التحديات بصبر كثبات كعقيدة راسخة رسكخ

الجانب االقتصادم؟

الجباؿ ،كعاش المسممكف األكائؿ في ظؿ شريعة اإلسالـ

 -ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد في

المباركة عصك انر متتالية مف األمف كاإليماف كالسالمة كاإلسالـ

الجانب األخالقي؟
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 -ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد في

 -4تكضيح الفكر التربكم التأصيمي ،المكجو بالضكابط الشرعية

الجانب السياسي؟

الصحيحة ،كتصحيح التصكرات العقمية كالشرعية تجاىو ،حيث

 -ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد في

أنيا مستنبطة مف صحيح السنة النبكية.

الجانب التعميمي؟

 -5تفعيؿ الفكر التربكم ليككف سمككان تربكيان ،ييتـ بالتكجييات

 ما المبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد فيالجانب األسرم؟

النبكية النفيسة ،كالدالالت المقاصدية المتعددة الكاردة في صحيح
ٌ

أحاديث األدب المفرد.

 -ما التطبيقات التربكية لممبادئ التربكية المستنبطة مف كتاب

 -6يفيد البحث في زيادة الكعي كااللتزاـ بما جاء في سنة

األدب المفرد؟

المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ،عممان كتطبيقان لبناء مجتمع

ب .أهداف الدراسة

تسكده الفضائؿ كاألخالؽ كالشمائؿ المحمدية.

 -1التعرؼ عمى اإلماـ البخارم كمكانة األدب المفرد مف

خامساً :منهج الدراسة:
المنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي االستنباطي كلقد عرفو

السنة.
 -2استنباط المبادئ التربكية في الجانب الركحي.

فكده " ]11[ ،بأنو الطريقة التي يقكـ فييا الباحث ببذؿ أقصى

 -3استنباط المبادئ التربكية في الجانب االجتماعي.

جيد عقمي كنفسي عند دراسة النصكص بيدؼ استخراج مبادئ

 -4استنباط المبادئ التربكية في الجانب االقتصادم.

تربكية مدعمة باألدلة الكاضحة " ص .43

 -5استنباط المبادئ التربكية في الجانب األخالقي.

كقد تـ تطبيؽ ىذا المنيج عمى النحك التالي:

 -6استنباط المبادئ التربكية في الجانب السياسي.

 /1تتبع األحاديث الصحيحة في كتاب (األدب المفرد).

 -7استنباط المبادئ التربكية في الجانب التعميمي.

 /2مراجعة شرح ىذه األحاديث في كتب السنة المعتبرة إلدراؾ

 -8استنباط المبادئ التربكية في الجانب األسرم.

معاني النصكص عمى الكجو الصحيح.

 -9بياف التطبيقات التربكية لممبادئ التربكية المستنبطة مف

 /3بذؿ الكسع في استنباط المبادئ التربكية مف ىذه األحاديث.

كتاب األدب المفرد.

د .مصطمحات الدراسة

ج .أهمية الدراسة

المبادئ  :في المغة :مبدأ الشيء :أكلو كمادتو التي يتككف منيا

 -1إبراز دكر التربية اإلسالمية في كضع األسس كالمبادئ

( كالنكاة مبدأ النخمة ) أك يتركب منيا كالحركؼ مبدأ الكالـ

التربكية ،القائمة عمى السنة ،كالتي تتميز بالصحة ،كالثبات،

كجمع مبدأ مبادئ[15] .

كاالنضباط ،كالمركنة ،كاالستمرار ،كغيرىا مف خصائص التربية
اإلسالمية.

كجاء في لساف العرب  :بدأت الشيء أم فعمتو ابتدا ىء ،كالبدء

األكؿ كمنو قكليـ :افعمو بادئ بدء ،كمبادئ العمـ أك الفف أك

 -2تبرز أىمية ىذا المكضكع مف أىمية السنة النبكية الشريفة

الخمؽ أك الدستكر أك القانكف :قكاعده األساسية التي يقكـ عمييا

كاالعتماد عمييا باعتبارىا المصدر الثاني مف المصادر

كال يخرج عنيا.[12[ .

اإلسالمية التي تقدـ لنا المنيج التربكم المتكامؿ.

في االصطالح :ىي التي يتكقؼ عمييا مسائؿ العمـ ،كتحرير

 -3يرتكز البحث عمى الجانب التطبيقي لممبادئ التربكية

المباحث كتقرير المذاىب ،فممبحث أجزاء ثالثة مرتبة بعضيا

المستنبطة مف كتاب األدب المفرد إيمانان بأف القكؿ ال بد أف

عمى بعض ،كىي المبادئ ،كاألكاسط ،كالمقاطع ،كىي المقدمات

يقترف بالفعؿ.

التي تنتيي األدلة كالحجج إلييا مف الضركريات كالمسممات،
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كمثؿ الدكر كالتسمسؿ ،كىي التي ال تحتاج إلى البرىاف ،بخالؼ

كماالن :استخرجو كاالستنباط كاالستخراج كاستنبط الفقيو إذا

المسائؿ ،فإنما تثبت بالبرىاف القاطع [.[13

استخرج الباطف باجتياده كفيمو.

كما تعرؼ بأنيا "ىي القكاعد األساسية كالمنطمقات العامة التي

كقاؿ :الجكىرم [ ]18نبط الماء ينبط كينبط نبكطان :نبع كأنبط

تككف في مجمكعيا التربية اإلسالمية أك المنيج التربكم ،أك

الحفار :بمغ الماء كاالستنباط االستخراج كالنبط :الماء الذم ينبط

ىي مجمكعة القكاعد كاألسس كاألفكار المستنبطة أساسان مف

مف قعر البئر إذا حفرت.

القرآف كالسنة كالتي تقكـ عمييا النظرية التربكية في اإلسالـ أك

كفي االصطالح " :االستنباط ىك استخراج المعاني مف

المنيج التربكم" [.[14

النصكص بفرط الذىف كقكة القريحة [ ."]13التطبيقات التربكية:

التربية :في المغة " :ترجع إلى أصكؿ ثالثة ،ربا يربك بمعنى زاد

كيقصد بيا في الدراسة :مجمؿ الخطكات اإلجرائية التي تقكـ بيا

رب ا
كنما .كالثاني :ربا يربي بمعنى نشأ كترعرع .كالثالث :ا
يرب
بمعنى أصمح كساس كرعى .كيؤكد األصؿ األكؿ زاد كنما

اء إعالمييف أك أئمة
األسرة كالمدرسة كالميتميف بمجاؿ التربية سك ن

مساجد كخطباء كغيرىـ لتربية النشء عمى تحقيؽ المبادئ

"[.[15

التربكية المستنبطة مف كتاب األدب المفرد لإلماـ البخارم

كفي االصطالح :التربية ىي عممية تيدؼ إلى مساعدة الفرد

لتصبح ممارسات كسمككيات في كاقع الحياة.

عمى اكتساب أنماط السمكؾ المتكقع منو ممارستيا في المكاقؼ

الحديث " :ىك كؿ ما نقؿ مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف

الحياتية المختمفة ،بحيث يصبح قاد انر عمى تحقيؽ التكيؼ

قكؿ أك فعؿ أك تقرير أك صفة يخمقية أك ًخمقية " [.[20

كتاب األدب المفرد:

اإليجابي المثمر مع نفسو ،كمع بيئتو االجتماعية كالثقافية
كالطبيعية تكيفان يعكد عميو كعمى مجتمعو بالسعادة كالفائدة [.[16

ألمير المؤمنيف في الحديث أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ

كما تعرؼ التربية بأنيا " تنمية الشخصية عبر مراحؿ العمر

البخارم رحمو اهلل ،حيث جمع فيو الفضائؿ كاآلداب التي ال

المختمفة بيدؼ تككيف المسمـ الحؽ الذم يعيش زمانو ،كيحقؽ

يستغني عنيا أم بيت ،كيفتقر إلييا كؿ مسمـ في حمو كترحالو،

حياة طيبة في مجتمعة عمى ضكء العقيدة كالمبادئ اإلسالمية"

في بيتو ،كبيف أىمو كجيرانو ،كفي جميع عالقاتو العائمية

[.[17

كاالجتماعية .

التطبيؽ في المغة مف طبؽ الشيء عمى الشيء إذا أنزلو عميو

كاشتغؿ عميو شيخنا العالمة المحدث الشيخ محمد ناصر

بحيث يستكعبو بكاممو دكف زيادة أك نقصاف ،كمنو تطبيؽ اليديف
يجعؿ إحداىما عمى األخرل ،كمنو طبؽ الغيـ تطبيقان إذا أصاب

كخرج أحاديثو كقسميا عمى الصحيح كالضعيؼ
الديف األلبانيٌ ،

كطبع في مجمديف مع تخريجاتو كتعميقاتو رحمو اهلل" [.[21

بمطره جميع األرض [.[18

ه .حدود الدراسة
تقتصر الدراسة عمى األحاديث الصحيحة مف كتاب األدب

كما يعرؼ التطبيؽ " بأنو إخضاع المسائؿ كالقضايا لقاعدة
عممية أك قانكنية أك نحكىا " [.[19

المفرد لإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى.

في االصطالح " :مقابمة الفعؿ بالفعؿ ،كاالسـ باالسـ ،كيقاؿ لو

 .3الدراسات السابقة

أيضان :المطابقة ،كالطباؽ ،كالتكافؤ [.[13

بعد البحث في المكتبة التربكية ،كمصادر البحث العممية،

المستنبطة :في المغة :قاؿ ابف منظكر [ ]12النبط :الماء الذم

مف خالؿ االتصاؿ بمعيد البحث العممي في جامعة أـ القرل،

ينبط (أم يستخرج) مف قعر البئر إذا حفرت ،كقد نبط ماؤىا

كمركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية ،كفيارس

ينبط كينبط نبطان كنبكطان كاستنبطو كاستنبط منو عممان كخب انر

تبيف أف استنباط المبادئ التربكية مف
مكتبة الممؾ فيد الكطنية ؛ ٌ
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صحيح أحاديث األدب المفرد لإلماـ البخارم لـ يسبؽ دراستو

دراسة الحازمي [ ،]24بعنكاف :المضاميف التربكية المستنبطة مف

مف قبؿ بيذه الكجية التربكية المتخصصة ،كأف ما كجدتو مف

بعض األسئمة كاألجكبة النبكية مف خالؿ صحيح البخارم.

الدراسات ذات الصمة أك العالقة كانت عمى النحك التالي:

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى استنباط المضاميف التربكية المتعمقة

دراسة السعدم [ ،]22بعنكاف :المبادئ التربكية المستنبطة مف

بالجانب التعبدم ،كجانب المعامالت ،كالجانب األخالقي،

األربعيف النككية .كتيدؼ ىذه الدراسة إلى استنباط المضاميف

كتطبيؽ تمؾ المضاميف في المؤسسات التربكية ،كقد استخدـ

التربكية المتعمقة بالجانب الركحي كالجانب الجسدم ،كالجكانب

الباحث في دراستو المنيج االستنباطي ،كمف أىـ النتائج التي

األخالقية الفردية كاالجتماعية ،كقد استخدـ الباحث في دراستو

تكصمت إلييا الدراسة جعؿ اإلسالـ الترغيب كالترىيب عنص انر

المنيج التحميمي االستنباطي ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت

ميمان لتربية النفس في معظـ مناحييا كأسمكبان ناجحان في تقكيميا

إلييا الدراسة اشتماؿ األربعيف النككية عمى مبادئ ال غنى لكؿ

حتى ال تنحدر ساقطة في مغريات الحياة الدنيا كأف األزمنة

مسمـ عنيا؛ الشتماليا عمى جميع جكانب الحياة المختمفة الدينية

المتأخرة سكؼ تعيش حالة مف االضطراب في المكازيف كالذم

كالدنيكية ،كمف أىـ المقترحات التي قدمتيا الدراسة ضركرة

ينجـ عنو فساد في المبادئ كاألخالؽ ،كمف أىـ المقترحات التي

استخراج التربية مف القكاعد األساسية لمتربية (القرآف كالسنة)

قدمتيا الدراسة التعمؽ في دراسة األحاديث النبكية الستخراج

كدراسة الجكانب التربكية اإلسالمية في الحديث الشريؼ كبياف ما

اآلداب االجتماعية التربكية مف مكنكنيا.
دراسة الزىراني [ ،]25بعنكاف :المبادئ التربكية المتضمنة في

تشتمؿ عميو مف آداب تحقؽ مفيكـ الكالء هلل كرسكلو.
دراسة الحالؼ [ ]23بعنكاف :نماذج مف المبادئ التربكية

كتاب األدب مف صحيح اإلماـ البخارم .كتيدؼ ىذه الدراسة

المستنبطة مف األحاديث القدسية .كتيدؼ ىذه الدراسة إلى

إلى إبراز المبادئ التربكية مف أحاديث كتاب األدب مف صحيح

استنباط نماذج مف المبادئ التربكية مف األحاديث القدسية

البخارم ،كبياف دكر األسرة في تطبيؽ تمؾ المبادئ التربكية ،كقد

المتعمقة بالجكانب اإليمانية كاألخالقية كاالجتماعية ،كالتعريؼ

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج االستنباطي ،كمف

بيا ،كابراز اآلثار المترتبة عمييا في حياة اإلنساف ،كاعتمد

أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة إف االختالط بيف الشعكب

الباحث في دراستو عمى المنيج االستنباطي التحميمي لألحاديث

اإلسالمية بمختمؼ ثقافتيا لو أثر كبير عمى التقدـ العممي كىذا

القدسية في صحيح البخارم ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت

ما اتضح في عصر اإلماـ البخارم ،حيث ظير تقدـ المسمميف

و
عدد مف
إلييا الدراسة أف األحاديث القدسية اشتممت عمى

في مختمؼ العمكـ كاف تطبيؽ المسمميف في العصكر اإلسالمية

المبادئ التربكية التي ال غنى لكؿ مسمـ عنيا ،فشممت الجانب

لمبادئ التربية اإلسالمية كاف سبب مف أسباب انتشار اإلسالـ

الركحي كاألخالقي كاالجتماعي ،كدعت إلى التمسؾ بفضائؿ

في مختمؼ األمصار كاتساع رقعتو ،فمـ ينتشر بحد السيؼ بؿ

األخالؽ ،كلقد احتكل القرآف الكريـ عمى اإلطار النظرم في

بتطبيؽ أىمو لمبادئو السمحة .كمف أىـ المقترحات التي قدمتيا

تربية اإلنساف ،كجاءت السنة النبكية باإلطار التطبيقي ليذه

الدراسة إقرار مادة تحكم المبادئ التربكية اإلسالمية داخؿ

التربية ،كمف أىـ المقترحات التي قدمتيا الدراسة ضركرة العمؿ

مناىج الطالب في جميع المراحؿ الدراسية ابتداء مف المرحمة

عمى تأصيؿ المناىج الدراسية في مختمؼ المراحؿ التعميمية

االبتدائية كحتى المرحمة الجامعية ،كعرضيا بما يتناسب مع كؿ

تأصيالن إسالميان مرتبطان بالكتاب كالسنة ككجكب االىتماـ بدراسة

مرحمة ،كبأسمكب يساعد عمى تأصيميا في نفكس الطالب،

األحاديث النبكية ،ككضعيا في إطار مناىج الدراسة في مراحميا

كالتأثير عمييـ لتطبيقيا كأف يتـ اختيار المعمـ كفؽ معايير معينة

المختمفة.

تراع ػي تطبيقػ ػو لمبػ ػادئ الت ػربي ػة اإلس ػالمي ػة ليك ػكف قػ ػدكة ص ػالحػ ػة
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الدراسة إلى إبراز المبادئ التربكية المتضمنة في التربية الركحية

لمتالميذ.
دراسة بافيؿ [ ،]26بعنكاف :المضاميف التربية المستنبطة مف

كاألخالقية كالدينية كاالستفادة منيا في المجاؿ التربكم ،كلقد

أحاديث كناب الفتف مف صحيح اإلماـ البخارم .كتيدؼ ىذه

استخدمت الباحثة المنيج االستنباطي كالكصفي في دراستيا،

الدراسة إلى استنباط المضاميف التربكية المتعمقة بالجانب

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف الزىد في ممذات

التعبدم ،كالجانب األخالقي ،كالجانب االجتماعي ،كبياف اآلثار
ٌ

يحسف بو حاليـ في الدنيا
الدنيا فيو تعكيد لمناشئة عمى ما
ي

كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي العممي المستند

مف أثر في نشر ىذه األخالؽ في المجتمع اإلسالمي.

كاألخرة ،كما أف عمى المربيف التحمي باألخالؽ الفاضمة لما لو

التربكية لتمؾ المضاميف عمى سمكؾ المسمـ كأحكالو المختمفة،

إلى التحميؿ ،كالمنيج االستنباطي التأممي ،كمف أىـ النتائج التي

دراسة الحارثي [ ،]29بعنكاف :المضاميف التربكية المستنبطة

تكصمت إلييا الدراسة غ ازرة السنة النبكية كثرائيا بالمضاميف

مف أبكاب العمـ في كتاب جامع الترمذم كتطبيقاتيا في

التربكية كالتكجييات المنيجية التي تصمح شؤكف الفرد كأحكالو،

المدرسة .كتيدؼ ىذه الدراسة إلى استنباط المضاميف التربكية

كتضبط عالقتو مع ربو كمع نفسو كمع سائر المخمكقات ،كأف

مف أحاديث أبكاب العمـ في جامع الترمذم كتطبيقاتيا في

لزكـ جماعة المسمميف كاجب حتمي عمى كؿ مسمـ ،ال يحؽ لو

المدرسة ،كلقد استخدـ الباحث المنيج االستنباطي في دراستو،

يخؿ بو ،ماداـ ليـ إماـ مكافؽ لمكتاب كالسنة ،كمف أىـ
أف ٌ

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف منيج الرسكؿ

المقترحات التي قدمتيا الدراسة تكجيو الدراسات العممية في

صمى اهلل عميو كسمـ في التربية كالتعميـ ىك المنيج المتكازف

أحاديث المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ الستخراج كنكزىا

الصالح لتربية األجياؿ في كؿ زماف كمكاف ،كأف المعمـ الناجح

التربكية ،كاكتشاؼ تكجيياتيا النفيسة ،كرسـ المناىج كالنظريات

ىك الذم يأسر قمكب تالميذه بكريـ أخالقو كتكاضعو فيحبيـ

التربكية عمى أساسيا.

كيحسف إلييـ كيشجعيـ ،كأف تنكع األساليب في التربية مطمب
ميـ لتحقيؽ األىداؼ.

دراسة ىكساكم [ ]27بعنكاف :المضاميف التربكية المستنبطة
مف بعض أحاديث الطب النبكم كتطبيقاتيا التربكية .كتيدؼ ىذه

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:

الدراسة إلى استنباط المضاميف التربكية مف بعض أحاديث

يمكف معرفة ىذه العالقة مف خالؿ النقاط التالية:

الطب النبكم في عدة جكانب مف حياة الفرد (اإليماني ،الصحي،

بالنسبة ألكجو الشبو (تتشابو الدراسات السابقة مع ىذا

النفسي ،األخالقي ،السمككي ،االجتماعي) كبياف مظاىر أىمية

البحث في مكضكع الدراسة ،إذ أنيا جميعيا يعنيت بدراسة

الصحة كالمرض في اإلسالـ ،كلقد استخدمت الباحثة المنيج

األحاديث النبكية ،كتتشابو دراسة بافيؿ كالحالؼ كاليكساكم مع

االستنباطي كالكصفي في دراستيا ،كمف أىـ النتائج التي

ىذا البحث في مجاؿ المبادئ التربكية االجتماعية ،تتشابو دراسة

تكصمت إلييا الدراسة أف العناية بصحة األجساـ مف أىـ مقاصد

اليكساكم كأبك حسيف مع ىذا البحث في مجاؿ المبادئ

الشريعة اإلسالمية ،كما تضمنت أحاديث الطب النبكم عمى

األخالقية ،كتتشابو دراسة الحارثي مع ىذا البحث في المجاؿ

العديد مف المبادئ التي تسيـ في عالج الفرد ككقايتو ،كما

التعميمي ،كاتفقت جميع الدراسات السابقة مع ىذا البحث في

كشفت الدراسة إلى أف الطب النبكم تميز بالتكامؿ في العالج

المنيج المستخدـ فييا؛ حيث استخدـ الجميع المنيج االستنباطي

حيث يعالج الركح كالجسدل.

كىك ما يحدد ليذه الدراسة).

دراسة أبك حسيف [ ]28بعنكاف :بعض المبادئ التربكية

أما بالنسبة ألكجو االختالؼ فقد اختمفت الدراسة الحالية عف

المستنبطة مف كتاب الزىد كالرقائؽ في الصحيحيف .كتيدؼ ىذه

الدراسات السابقة مف حيث تحديد مكضكع الدراسة؛ فدراسة بافيؿ
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مكضكعيا المضاميف التربكية (التعبدية كاالجتماعية كاألخالقية)

دراسة بافيؿ :امتازت بحسف تنظيميا كجكدة عرضيا ،كككنيا

فقط ،كدراسة الزىراني مكضكعيا المبادئ التربكية التي ليا دكر

تخدـ الباحث في بعض المكاضيع المتعمقة بمزكـ جماعة

في مجاؿ األسرة كتطبيقاتيا التربكية عمييا ،كدراسة الحازمي

المسمميف ،ككجكب العدؿ كمنع أسباب العدكاف.

مكضكعيا المضاميف التربكية (التعبدية كالمعامالت كاألخالقية)

دراسة اليكساكم :استفادت منيا الباحثة في الجانب الكقائي.

فقط ،كدراسة السعدم المضاميف التربكية (الركحية كالجسدية

دراسة الحازمي :استفادت منيا الباحثة في الجانب األخالقي.

ك"األخالقية الفردية كاالجتماعية") فقط ،كدراسة الحالؼ نماذج

دراسة الحارثي :استفادت منيا الباحثة في الجانب التعميمي.

مف المبادئ التربكية (اإليمانية كاألخالقية كاالجتماعية) ،بينما

 .4اإلطار النظري
التعريؼ باإلماـ البخارم:

االجتماعية
تبحث ىذه الدراسة عف المبادئ التربكية (الركحية ك
ٌ

كاالقتصادية كاألخالقية كالسياسية كالتعميمية كاألسرية) ،كما

اسمو :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبو

اختمفت ىذه الدراسة في األحاديث مكضع الدراسة ،فقد تناكلت

البخارم.

دراسة بافيؿ أحاديث كتاب الفتف مف صحيح البخارم ،كدراسة

مكلده :كلد في شكاؿ سنة أربع كتسعيف .كؼ بصره كىك صغير

الزىراني أحاديث كتاب األدب مف صحيح البخارم ،كدراسة

فرأت كالدتو كىي في المناـ إبراىيـ عميو السالـ فقاؿ ليا :يا ىذه

اليكساكم في أحاديث الطب النبكم ،كدراسة الحازمي األحاديث

لقد رد اهلل عمى ابنؾ بصره لكثرة بكائؾ أك كثرة دعائؾ.

المتضمنة عمى األسئمة كاألجكبة النبكية مف صحيح البخارم،

فأصبحت كقد رد اهلل عميو بصره [.[30

كدراسة أبك حسيف في كتاب الزىد كالرقائؽ في الصحيحيف،

تعميمو كشيكخو :ارتحؿ في طمب العمـ منذ صغره فسمع مف بمخ

كدراسة السعدم أحاديث األربعيف النككية ،كدراسة الحالؼ

بف مكي بف إبراىيـ ،كنيسابكر مشكى بف يحيى ،ثـ الرم مف

األحاديث القدسية ،كدراسة الحارثي أبكاب العمـ في كتاب جامع

إبراىيـ بف مكسى ،كببغداد حيث سمع مف سريج بف النعماف،

الترمذم ،أما ىذه الدراسة فقد تناكلت األحاديث الصحيحة في

كمحمد بف عيسى ،كالبصرة مف أبي عاصـ النبيؿ ،كاألنصارم،

كتاب األدب المفرد).

كمف محمد بف عرعره ،ثـ الككفة مف عبيد اهلل بف مكسى ،كأبي

مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

نعيـ كخالد بف مخالد ،كتممو مف أبي عبد الرحمف المقرم ،كخالد

دراسة السعدم :اىتـ فييا الباحث بالحديث عف الجانب الركحي

بف مكي ،كحساف بف حساف ،ثـ المدينة مف عبد العزيز األكليي،

كالجانب الجسدم كالجكانب األخالقية الفردية كاالجتماعية،

كأيكب بف سميماف ،كبمصر مف سعيد بف أبي مرعيو ،كأحمد بف

كاستفادت منيا الباحثة فيما يتعمؽ بالجكانب الركحي كالخمقي.

عياش كبشر
إشكاب ،كبالشاـ مف آدـ بف أبي إياس ،كعمي بف ٌ

دراسة الحالؼ :استفادت منيا الباحثة في منيجية االستنباط مف

بف شعيب ،كغيرىـ كثير حتى قاؿ البخارم رحمو اهلل[ :كتبت

األحاديث.

عف ألؼ كثمانيف رجالن ليس فييـ إال صاحب حديث ،كانكا

دراسة الحازمي :اعتنت بالجانب األخالقي كاستفاد منيا الباحث

يقكلكف :اإليماف قكؿ كعمؿ ،يزيد كينقص[ .كتميز بالدقة

في مضمكف الرحمة كآثاره كتطبيقاتو التربكية عمى األسرة

كالتحرم في صحة أحاديثو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

كالمدرسة كالمسجد ككسائؿ اإلعالـ.

يقكؿ ابف الفضؿ رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ في النكـ كأنو

دراسة الزىراني :استفادت منيا الباحثة في بعض المكاضيع

يمشي ،كمحمد بف إسماعيؿ يمشي خمفو ،فكمما رفع النبي صمى

كمبدأ الحياء كمبدأ الرحمة كمبدأ الحمـ كمبدأ التكاضع ،كما لتمؾ

اهلل عميو كسمـ قدمو ،كضع محمد بف إسماعيؿ قدمو في المكاف

المبادئ مف آثار ،ككفرة النصكص الشرعية في ثناياىا.

الذم رفع النبي صمى اهلل عميو كسمـ قدمو [.[30
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صفاتو كمناقبو :كاف كاسع العمـ ،ذكيان ،حافظا ،فكاف يقكؿ:

يككف عف العمؿ بيا ،إنما التربية الركحية تيتـ بتككيف بصيرة

أحفظ مائة ألؼ حديث صحيح كأحفظ مائة ألؼ حديث غير

دينية خمقية ،تمكف الفرد مف الدفاع عف قيمو بالمنطؽ كالعقؿ كال

صحيح ،زاىدان عابدان ،فقييان ،كقد قيؿ عنو [ىك آية مف آيات اهلل

يتأثر بالفساد كال ينحرؼ سكاء عاش في مجتمع نظيؼ أـ

يمشي عمى ظير األرض] كقيؿ عنو أيضان[ :ىذا أفقو خمؽ اهلل

مجتمع فاسد ،كمف ىنا يككف دكر كسائط التربية في تقديـ

في زماننا] ،صاحب تقكل ككرع فكاف يختـ في نيار رمضاف كؿ

المبادئ الركحية كتكظيفيا بصكرة تسيـ في بناء ىذه البصيرة.

يكـ ختمة ،كيقكـ بعد التراكيح كؿ ثالث لياؿ بختمة ككاف يقكؿ:

كمف المبادئ الركحية المتضمنة في أحاديث األدب المفرد لألماـ

أرجك أف ألقى اهلل كال يحاسبني أني اغتبت أحدان ،كقد الؼ

البخارم ما يمي:
أكالن :العبادات :لمعبادات التي فرضيا اهلل عمي األفراد تأثيرىا

الصحيح فقاؿ عنو :لـ أخرج في الكتاب إال صحيحان كما تركت
مف الصحيح أكثر ].[30

التربكم في سمككيـ سكاء كانت ىذه العبادات ظاىرة ،أـ باطنة

كفاتو :تكفي سنة ست كخمسيف كمائتيف ،كعمره اثنيف كستيف

كمف أمثمة العبادات الكاردة في أحاديث األدب المفرد لإلماـ

سنة ،كقد قاؿ عنو أبك العباس الدغكلي:

البخارم ما يمي:

المسممكف بخير ما بقيت لييـ

 -الصالة :األثر التربكم الذم ينعكس عمي سمكؾ الفرد مف ىذه

فتقد ][30
كليس بعدؾ خير حيف تي ي

العبادة ،أنو ينظـ كقتو كيعرؼ قيمة الكقت ،كال يؤجؿ العمؿ

المبادئ المستنبطة مف كتاب األدب المفرد لإلماـ البخارم:

المطمكب عف كقتو في كؿ أمكر حياتو ].[32

المبادئ التربكية ىي القكاعد األساسية كالمنطمقات العامة

كفي المكاظبة عمى الصالة تأكيد عمى أف الصالة ليا أثرىا

التي تككف في مجمكعيا التربية اإلسالمية أك المنيج التربكم ،أك

في حياة الفرد المسمـ في الدنيا كاألخرة كىي تحث المسمـ عمى

ىي مجمكعة القكاعد كاألسس كاألفكار المستنبطة أساسان مف

المكاظبة عمى العبادة ،كلقد كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

القرآف كالسنة كالتي تقكـ عمييا النظرية التربكية في اإلسالـ أك

حريصان عمى الصمكات المفركضة كعمى قياـ الميؿ ،فكاف صمى

المنيج التربكم [.[14

اهلل عميو كسمـ إذا قاـ الميؿ صمى فإذا قضى صالتو أثنى عمى

"كىي الجزء التربكم الذم يتعامؿ معو الفرد ،كىي التي تصنع

اهلل بما ىك أىمو " ،كفي ركاية سعيد بف جبير رضي اهلل عنو

السمكؾ بما تمد بو األفراد مف األفكار كالقيـ كاآلراء كالمعتقدات

قاؿ :كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا قاـ الميؿ ،فصمى،

كىي تتشكؿ كفؽ رغبة المجتمع ،أم كفؽ التصكرات التي يتبناىا

فقضى صالتو ،يثني عمى اهلل بما ىك أىمو ،ثـ يككف في أخر

أفراد المجتمع [.[31

كالمو ((الميـ اجعؿ لي نك انر في قمبي ،كاجعؿ لي نك انر في

كمف المبادئ التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

سمعي ،كاجعؿ لي نك انر في بصرم ،كاجعؿ لي نك انر عف يميني،

المطمب األكؿ :المبادئ الركحية:

كنك انر عف شمالي ،كاجعؿ لي نك انر مف بيف يدم ،كنك انر مف خمفي،
نكر ،كزدني نك انر ،كزدني نك انر)) [.[33
كزدني ان

كتتضمف العبادات كالعقائد الدينية كالمعامالت ،كلممبادئ
الركحية أىميتيا في التربية ؛ فالشعكر الديني أك االنتماء الديني

ككما نرل أف الحث في الحديث عمى الثناء عمى اهلل

غالبا ما ينعكس عمى نمط الحياة كطريقة التفكير ،كارتفاع نسب

كالدعاء في جكؼ الميؿ جاء بأسمكب كطريقة تبتعد كثي انر عف

حاالت االنتحار تزداد في مناطؽ غياب الجانب التربكم

الكعظ المباشر الذم تنفر منو النفس البشرية ،كما أف الرسكؿ

الركحي ،فالتربية الركحية ليست حفظان لمقرآف الكريـ كالحديث

صمى اهلل عميو كسمـ كاف يعمـ أصحابو ما يدعكف في صالتيـ "

و
حافظن ليا كىك أبعد ما
الشريؼ كاألحكاـ الشرعية فقط ،ككـ مف

عف عبداهلل بف عمرك قاؿ :قاؿ أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو
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لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ :عممني دعاء أدعك بو في صالتي،

كالكافر ،كأف يعمـ أف معركفو نكع مف المعاممة مع اهلل قبؿ أف

ظممت نفسي ظممان كثي انر ،كال يغفر الذنكب
قاؿ(( :قؿ :الميـ إني
ي

يككف معاممة مع الخمؽ ،كأف يككف عمى يقيف بأنو يقع عند اهلل
بمكاف ميما صغر شأنو عند اهلل ،كأف يبادر إلى حاجة أخيو كلك

اال أنت ،فاغفر لي مف عندؾ مغفرة إنؾ أنت الغفكر الرحيـ))

[.[33

لـ يطمبيا منو ،كأف يسارع بالخير ،كأف يستصغر معركفو كال

 -الصدقة :عف جابر بف عبداهلل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

يمف بو.

قاؿ ((كؿ معركؼ صدقة)) [.[33

ثانيان :العقائد كالمعامالت :إف مجتمعنا اإلسالمي الذم يحكمو

فاسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ حتى

شرع اهلل كتسكده أفكار اإلسالـ ،فإف سمككو في الحياة ،كالذم

اإلمساؾ عف الشر صدقة ،فالمعركؼ ىك فعؿ الخير كاسداؤه

يظير في أنظمتو كفي أعمالو الجماعية كالفردية ،ال بد كأف

لمعباد ،سكاء كاف ىذا الخير ماالن كالصدقة أك جاىان كاإلصالح

يككف مبنيان عمى أساس اإلسالـ ،أم تبنى معامالتو عمي أسس

بيف المتياجريف ،أك حسف معاممة كإماطة األذل عف الطريؽ

اإلسالـ ،كتستمد قكتيا مف العقيدة اإلسالمية الخالصة مف أم

كعيادة المريض كمف النصكص التي أشارت إلى تنكع ىذه

شائبة.

العبادة " عف أبي ذر قاؿ :قيؿ يا رسكؿ اهلل؛ ذىب أىؿ الدثكر

كمف أىـ المبادئ المستمدة مف العقيدة كالمعامالت اإلسالمية

باألجكر ،يصمكف كما نصمي ،كيصكمكف كما نصكـ كيتصدقكف

كما أشارت إلييا أحاديث األدب المفرد لألماـ البخارم ما يمي:

بفضكؿ أمكاليـ؛ قاؿ(( :أليس قد جعؿ اهلل لكـ ما تصدقكف؟ إف

 -اإليماف باهلل كاليكـ اآلخر :عمي المسمـ أف باهلل كاليكـ اآلخر،

بكؿ تسبيحة كتحميده صدقة ،كبضع أحدكـ صدقة ،قيؿ :في

فاإليماف باهلل كاليكـ اآلخر أصؿ األعماؿ فيي تكصؿ إلى

شيكتو صدقة؛ قاؿ :لك كضع في الحراـ ،أليس كاف عميو كزر؟

اإلحساف إلى الجار كاكراـ الضيؼ كقكؿ الخير " فعف أبي شريح

فكذلؾ إف كضعيا في الحالؿ كاف لو أجر" ] [33فكثير مف

الخزاعي ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ " :مف كاف يؤمف

الناس يطمؽ معنى العبادة عمى ما يتعمؽ بحقكؽ اهلل فحسب،

باهلل كاليكـ اآلخر فميحسف إلى جاره ،كمف كاف يؤمف باهلل كاليكـ

كيغفؿ عف باب آخر عظيـ كىك حسف المعاممة مع العباد

اآلخر فميكرـ ضيفو ،كمف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فميقؿ

كاإلحساف إلييـ ،كاألنبياء ىـ أسرع الناس إلى طاعة اهلل تعالى،

خي انر أك ليصمت " [.[33

فيـ الذيف قضكا حياتيـ في دعكة الناس كىدايتيـ إلى خيرىـ ،إذ

 -رضا اآلباء كاألميات كبرىما " :عف عبداهلل بف عمر ،قاؿ:

حياتيـ كميا بذؿ كتضحية كمعركؼ ،كمف أىـ ثمرات المعركؼ:

((رضا الرب في رضا الكالد كسخط الرب في سخط الكالد)) "

صرؼ البالء ،كدخكؿ الجنة ،كمغفرة الذنكب ،كالنجاة مف عذاب

[.[33
فرضا الكالديف سبب في رضا اهلل تعالى ما أعظميا مف غنيمة،

كأىكؿ األخرة .

فإذا رضي اهلل عمى العبد أسعده في الدنيا كاألخرة" ،كعف عبداهلل

أما آداب صناعة المعركؼ كما جاءت في أحاديث األدب
المفرد لألماـ البخارم فيي نكعاف:

بف عمرك قاؿ :جاء رجؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ يبايعو

صنع لو المعركؼ كمنيا :شكر اهلل عز
 -1آداب تتعمؽ بمف ي

عمى اليجرة كترؾ أبكيو يبكياف ،فقاؿ :ارجع إلييما كأضحكيما
كما أبكيتيما " [.[33

كجؿ أكالن ،ثـ شكر صاحب المعركؼ ،كأف يقبؿ المعركؼ.

 -2آداب تتعمؽ بصانع المعركؼ كمنيا :إخالصو كاس ارره

 -آداب التعامؿ مع غير المسمميف :تضمنت أحاديث األدب

بالعمؿ ،كعدـ انتظار العكض مف الناس ،كأف يبذلو لمف يستحقو

المفرد لإلماـ البخارم مجمكعة مف اآلداب التي ينبغي مراعاتيا

كيحتاج إليو مف إنساف أك حيكاف ،كأف يبذلو لمبر كالفاجر بؿ

عند التعامؿ مع غير المسمميف مف أىميا:
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 -1إذا سمـ الكافر عمى المسمـ يرد ،كال يبادر ىك بالسالـ عمى

 -3الصكرة الثالثة :محاربة العادات كالتقاليد الضالة المضمة

الكافر.

التي تتعارض مع تعاليـ اإلسالـ كمبادئو كقيمو ،كالتي قد تؤدم

 -2يككف الرد عمى الكافر بمثؿ ما سمـ بو.

إلى خمؿ اجتماعي ،كانتشار الفساد كضياع األمف كالسكينة.

 -3إذا كاف في المجمس أخالط مف المسمميف كالكافريف فال

كمف العادات السيئة في زماننا :الذىاب الى العرافيف كالكياف

مانع مف السالـ عمييـ جميعان.

كاتباع ضالالتيـ كالتعمؽ بالتمائـ كالتعاكيذ ظنان أنيا تجمب الخير

 -4ال يقاؿ لمكافر يرحمؾ اهلل إذا عطس ،بؿ يقاؿ لو ييديكـ

كتطرد الشر كانتشار األساكر الجالبة لمحظ بيف الشباب مف

كيصمح بالكـ.

الجنسيف ،كقراءة الفنجاف المنتشرة في األماكف السياحية العامة

 -5البعد عف لعف الكافر " عف أبي ىريرة قاؿ :قيؿ :يا رسكؿ

كاألفراح ،كمف العادات السيئة أيضان التطير " فعف أنس عف

لعانان ،كلكف بعثت
اهلل؛ أيدع عمى المشركيف .قاؿ(( :إني لـ أيبعث ي

النبي صمى اهلل عميو كسمـ ((ال عدكل كال طيرة ،كيعجبني الفأؿ
الصالح كالكممة الحسنة))" [.[33

رحمة)) ].[33

كمف العادات السيئة ارتداء البارككة كتقاليع المكضة في

 -6البدء بالجار األقرب كلك كاف ييكديان باإلكراـ كاإلحساف.
المطمب الثاني :المبادئ االجتماعية كتتضمف العادات كالتقاليد

األزياء إلى غير ذلؾ ،كمف كاجب المسمـ أماـ ما يترتب عمى

كالقيـ االجتماعية كاألدكار االجتماعية.

ىذه األمكر مف أخطار ،كما ينجـ عنيا مف مفاسد ،ىجر كؿ

 -العادات كالتقاليد :العادات كالتقاليد نظـ اجتماعية كضعيا

عادة أك تقميد يخالؼ أصالن مف أصكؿ الديف أك نصان مف

المجتمع كارتضاىا معيا انر مف معايير السمكؾ ألفراده كاكتسبت

نصكص الكتاب كالسنة ،كأف يتكقؼ عند كؿ عادة أك تقميد

أىميتيا مف استم ارريتيا ،كمف ثـ تصبح العادات كالتقاليد مف

كيضعيا في ميزاف المنيج اإلسالمي الصحيح كيحرص عمى

المجاالت التي تسيـ في التربية ،كعف طريقيا تتـ تربية

تعديؿ ما ال يتفؽ معو كال يدكر في فمكو.

الشخصية الكطنية التي تتميز عف غيرىا مف الشخصيات في

 -القيـ االجتماعية " :ىي مجمكعة األفكار التي تككف فيما

المجتمعات األخرل [.[34

بينيا جياز شبو ثابت يستخدمو اإلنساف لقياس كتقدير المكاقؼ
االجتماعية "[.[33

كمع انتشار اإلسالـ في العديد مف الدكؿ بعاداتيا كتقاليدىا

كمف أىـ نماذج القيـ االجتماعية المتضمنة في أحاديث األدب

المتنكعة ،كمع االنفتاح في عصر تقنية المعمكمات ،كترابط
الدكؿ بعضيا ببعض كتقاربيا مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ ،فعمى

المفرد لإلماـ البخارم ما يمي:

المسمـ أف يتبع المنيج اإلسالمي في عالقتو بالعادات كالتقاليد

 -1التضامف كالتكافؿ االجتماعي كيظير في :مبدأ صمة

كالتي تتجمى في ثالثة صكر ىي:

األرحاـ ،كمبدأ الكصاية بالجار ،كمبدأ الكصاية بالخادـ أك

 -1الصكرة األكلى :تأييد العادات التي تحث عمى مبادئ فاضمة

األجير ،كمبدأ رعاية اليتيـ كاإلحساف إليو ،كمبدأ احتراـ الكبير

كقيـ سامية مع تيذيبيا كفؽ مبادئ الشريعة الخالدة ،كمف ذلؾ

كالتأدب معو ،كمبدأ زيارة المريض كالدعاء لو ،كمبدأ األمر

حؽ الجار ،كاكراـ الضيؼ ،كمساعدة الفقراء ،كنجدة المحتاج،

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كمبدأ اإلصالح بيف الناس ،كمبدأ

كاغاثة المميكؼ الى غير ذلؾ مف فضائؿ األخالؽ.

إصالح ذات البيف ،كمبدأ إفشاء السالـ عمى مف تعرؼ كمف لـ

 -2الصكرة الثانية :تقكيـ العادات كالتقاليد التي تقكـ عمى

تعرؼ ،كمبدأ استحباب التآخي بيف المسمميف ،كمبدأ إغاثة

كجييف أحدىما حسف كاآلخر سيء ،بالتأكيد عمى الحسف كالنيي

المميكؼ.

عف السيء كاصالحو كفؽ شريعة اهلل سبحانو كتعالى.

 -2العدال ػ ػة االجتم ػاعي ػ ػة كتػظي ػر ف ػ ػي :مػب ػدأ الػعػف ػك عف الخادـ،
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كمبدأ قصاص العبد مف سيده ،كمبدأ إلباس الخدـ مما يمبسكف،

كعدـ ايذاءه أك اإلساءة إليو.

كمبدأ عدـ تكميؼ الخدـ ما ال يطيقكف ،كمبدأ شكر الناس عمى

 -5دكر الخادـ األميف.

المعركؼ ،كمبدأ مكافئة مف صنع لؾ معركفا ،كمبدأ العفك

 -6دكر المعمـ الناصح كالتي تجمت في شخصية الرسكؿ صمى

كالصفح عف الناس.

اهلل عميو كسمـ مع أصحابو رضكاف اهلل.

 -3الحرية كيظير ذلؾ في حرية االعتقاد كالتديف ،كجكاز

 -7دكر الزكج كالزكجة كما ليما مف حقكؽ كما عمييما مف

مخالطة غير المسمميف كصمتيـ إذا كانكا ذكم قربى كاإلحساف

كاجبات.

إلييـ ،كجكاز قبكؿ اليدية منيـ ،كالرفؽ كالميف في المعاممة

 -8دكر األـ المحبة ألبنائيا ،المستحقة لبرىـ بيا في حياتيا

معيـ ،كدعكتيـ إلى ديف اإلسالـ كزيارتيـ " عف أنس :أف غالمان

كبعد مماتيا.

مف الييكد كاف يخدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،فمرض ،فأتاه

المطمب الثالث :المبادئ االقتصادية كتتضمف القيـ كالعادات

النبي صمى اهلل عميو كسمـ يعكده ،فقعد عند راسو فقاؿ:

االقتصادية ،كالعمؿ كاإلنتاج ،كالعالقات االقتصادية بيف األفراد

((أسمـ)) فنظر إلى ابيو – كىك عند رأسو – فقاؿ لو :أطع أبا

كالدكؿ" ،كتتزايد األىمية التربكية لممبادئ االقتصادية في ىذا

القاسـ ،صمى اهلل عميو كسمـ فأسمـ ،فخرج النبي صمى اهلل عميو

العصر ،نتيجة لالتجاىات العالمية نحك تحرير التجارة ،كسيطرة

كسمـ كىك يقكؿ (( :الحمد هلل الذم أنقذه مف النار)) " [.[33

السكؽ العالمية عمي مقدرات الشعكب ،كليذا " صار ىناؾ شبو

 -4احتراـ النفس كاكراميا كعدـ لعنيا أك سبيا أك تحميميا ما ال

إجماع بأف الدكلة التي تعجز عف جعؿ أطفاليا ،بؿ كؿ

تطيؽ مف الذنكب كاآلثاـ ،فكاف " سالـ بف عبداهلل يقكؿ :قاؿ

مكاطنييا لدييـ المعرفة كالميارة لممشاركة في ىذا النظاـ

عبداهلل بف عمر :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ((ال ينبغي

االقتصادم العالمي الجديد ،سكؼ تعاني مف تدىكر في مستكل

لممؤمف أف يككف لعانان)).[33[ " .

المعيشية كنكعية الحياة" ].[36
كمف ثـ أصبح عمى المؤسسات التربكية كالكسائط التربكية

كعف حذيفة قاؿ ((ما تالعف قكـ قط إال يحؽ عمييـ المعنة))

أف تقكـ بجيد يتناسب مع متطمبات المرحمة ،كعمى المجتمعات

].[33

 -األدكار االجتماعية :الدكر االجتماعي ىك كظيفة الفرد في

كافة " إعادة النظر في التربية كفي جميع مؤسساتيا االجتماعية

الجماعة أك الدكر الذم يؤديو الفرد في جماعة أك مكقؼ

لمكاجية التحديات العالمية ،حيث إف المكارد البشرية أصبحت

اجتماعي [.[35

تمثؿ عامال ميما في مجاؿ المنافسة في االقتصاد العالمي،

كلقد تضمنت أحاديث األدب المفرد لإلماـ البخارم مجمكعة

كليذا تعد المميزات معتمدة عمي الجكدة كاإلنتاجية الخاصة

مف األدكار االجتماعية المتصمة بالكظيفة االجتماعية لمفرد في

برأس الماؿ البشرم ،كتعد كؿ مف المعرفة كالتعميـ المكاد الخاـ

األسرة كالمجاؿ الميني مف أىميا ما يمي:

لمتجارة العالمية "[.[37

 -1دكر رب األسرة ككظيفتو اإلنفاؽ عمى أبناءه كأىؿ بيتو

كنصكص الكتاب كالسنة إذا تـ تفعيميا مف خالؿ كسائط التربية

كتربيتيـ.

فإف بإمكانيا أف تمعب دك انر في مجاؿ التربية االقتصادية .كمف

 -2دكر األبف البار المطيع لكالديو الباحث عف ارضاءىما،

المبادئ االقتصادية التي كردت في أحاديث األدب المفرد لإلماـ

كالغير عاؽ ليما.

البخارم ما يمي:

 -3دكر صاحب العمؿ العادؿ المنصؼ.

 -1المفاىيـ االقتصادية كالممارسات :كيقصد بيا األفكار

 -4دكر الج ػار الػمػحػ ػب كالػصال ػح ال ػذم يحرص عمى راحة جاره

االقتصادية كما ينتج عنيا مف ممارسات تؤثر عمي األفراد ،فمقد
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نيى اإلسالـ عف إضاعة الماؿ في غير طاعة اهلل ،كما أمر

بأنيا " غاية كؿ فعؿ خمقي كىي جماعية بحتة كليست فردية،

باالبتعاد عف التبذير في الماؿ ،كصرفو في غير كجيو المأذكف

ألف اإلنساف الفرد ليس غاية في حد ذاتو ،كمف ثـ ال يعد

فيو شرعان ،كعدـ االىتماـ بحفظو " ،فعف أبي العبيديف قاؿ:

السمكؾ الفردم سمككا أخالقيا " [.[38

سألت عبداهلل ابف مسعكد عف المبذريف؟ قاؿ( :الذيف ينفقكف في

كمما أسفر عنو تحميؿ محتكل أحاديث األدب المفرد لإلماـ

غير حؽ) [.[33

البخارم نعرض لبعض ىذه القيـ األخالقية كفضائؿ األعماؿ
كىي:

كما نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف إضاعة الماؿ،
كحث عمى النفقة دكف إسراؼ " فعف ابف عباس في قكلو عز

 -1الصبر :قيمة خمقية تنبع أىميتيا التربكية مف ككنيا تسيـ

كجؿ[ :كما اتفقتـ مف شيء فيك يخمفو كىك خير ال ارزقيف] سكرة

في تككيف سمككيات كاتجاىات التحمؿ كاإلنجاز ،كمكاجو

النكر  39 /قاؿ :في غير إسراؼ كال تقتير [.[33

التحديات " ،فعف ابف عمر ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 -2العمؿ كاإلنتاج :العمؿ ىك الجيد المبذكؿ في العممية

قاؿ(( :المؤمف الذم يخالط الناس كيصبر عمى أذاىـ ،خير مف

اإلنتاجية أك الخدمية ،كاإلنتاج ىك كؿ ما ينتج مف سمع

الذم ال يخالط الناس كال يصبر عمى أذاىـ " .كعف أبي مكسى،

كخدمات ،كالعمؿ كاإلنتاج يمثالف العنصر الفعاؿ في العممية

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(( :ليس أحد – أك ليس

االقتصادية [.[31

شيء – أصبر عمى أذل يسمعو؛ مف اهلل عز كجؿ؛ إنيـ

"فعف أنس بف مالؾ ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ((إف

ليدعكف لو كلدان ،كانو ليعافييـ كيرزقيـ))" [.[33

قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة ،فإف استطاع أف ال تقكـ

كنخمص مما جاء في األحاديث السابقة إلى ما يمي:

حتى يغرسيا فميغرسيا)) ].[33

 الصبر يؤدم إلى إكساب الفرد قدرة عمى التحمؿ تجعمو قاد انرعمى تخطي الصعاب.

العمؿ ليس أم ار سيال ،بؿ يحتاج إلي بذؿ جيد كتضحية،
كيكضح الصعاب التي تقابمو في العمؿ ،ثـ يصؿ إلي النتائج

 -الصبر مف أىـ العبادات التي يتقرب بيا المؤمف إلى ربو،

النفسية كالمادية المترتبة عف العمؿ فيعبر عف النتائج النفسية

فإذا آمف اإلنساف بأف اهلل معو ازداد نشاطان كثباتان.

بالسركر ،كىك اإلحساس بالرضا عف الذات ،كشعكر الفرد بقيمتو

 -الصبر عمى ظمـ الناس كافتراءاتيـ.

كأىميتو في المجتمع ،كيعبر عف النتائج المادية بقطؼ الثمار

 -الصبر كالقيـ بعامة تكتسب بالتربية كمف ال يتحمى بقيـ

كالتياميا ،أم تحقؽ اإلنتاج كالنفع المادم " .فعف الحارث قاؿ:

مجتمعة ينبذ كيحرـ مف المشاركة مع الجماعة.

فرسو فينحرىا ،فيقكؿ :أنا أعيش حتى أركب
كاف الرجؿ ه
منا تينتج ي

 -الصبر عمى البالء يذكرؾ بفضؿ نعمة اهلل عمينا بالعافية.

ىذا؟؛ فجاءنا كتاب عمر :أف أصمحكا ما رزقكـ اهلل ؛ فإف في

 -الترغيب في الصبر لما فيو مف عظـ ثكاب الصابر ،كىذا

األمر تنفس نا ].[33

الثكاب ىك الذم يحمؿ اإلنساف عمى الصبر ،كالتحمؿ ،كاألمؿ،

كفي ىذا إشارة إلى أىمية صنع الماؿ كاستثماره كفؽ شرع اهلل

كالرجاء.

سبحانو كتعالى.

 -2القناعة :كتعني الرضا بما يتاح لمفرد الحصكؿ عميو بعد

المطمب الرابع :المبادئ األخالقية كتتضمف القيـ الخمقية

بذؿ أقصى ما لديو مف طاقة كال تعني في ذات الكقت التقاعس

كفضائؿ األعماؿ.

بحجة أني أقنع بالقميؿ ،كتبعد الفرد عف سمكؾ الطمع ،كاف يقنع

فمف كجية نظر عمماء االجتماع كالفمسفة فإف القيمة الخمقية

بما رزقو اهلل ،كال ينظر فيما عند سكاه ،كنشر ىذه القيمة

ليست قيمة فرديػ ػة ،إنما قيم ػة جماعي ػة كل ػ ػذا تعرؼ القيمة الخمقية

بيف أف ػراد المجتم ػع يخم ػص المجتم ػع م ػف االنحراف ػات مثؿ الرشكة
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كاالختالس كالحقد كالحسد.

الرفؽ؛ فقد حرـ حظو مف الخير .كعف عائشة رضي اهلل عنيا

 -3العفك :العفك عف الناس مف المبادئ التي دعا الييا الرسكؿ

قالت :كنت عمى بعير فيو صعكبة ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو

صمى اهلل عميو كسمـ كىي مف صفاتو ،إال في التعدم عمى

كسمـ :عميؾ بالرفؽ؛ فإنو ال يككف في شيء إال زانو ،كال ينزع

حدكد اهلل سبحانو كتعالى ،فالعفك فيو دفعه لمسيئة بالحسنة ،فمف

مف شيء إال شانو .كعف عبداهلل بف يمغفؿ ،عف النبي صمى اهلل

حسف معاممة اإلنساف أف يممؾ نفسو عند الغضب كال يقابؿ

عميو كسمـ قاؿ :إف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ ،كيعطي عميو ما ال

اإلساءة بمثميا.

يعطي عمى العنؼ" [.[33

 -4الصداقة كاألخكة في اهلل :كىي " عالقة بيف شخصيف أك

كيتضح مف األحاديث السابقة ما يمي [أف الرفؽ صفة هلل

أكثر تتسـ بالجاذبية المتبادلة المصحكبة بمشاعر كجدانية تخمك

سبحانو كتعالى ،أف الرفؽ يككف في حياة المسمـ كميا ،أف مف

عامة مف الرغبة الجنسية " [.[39

حرـ الرفؽ حرـ خي انر كثي انر ،كأف الرفؽ يزييف األشياء مف حكلنا
[.

فعف حبيب بف عبيد ،عف المقداـ بف معدم كرب – ككاف قد
أدركو – قاؿ :قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ(( :أذا أحب أحدكـ

 -8آداب المزاح :حيث تضمنت أحاديث األدب المفرد ما يدؿ

أخاه ،فميعممو أنو أحبو )) .كعـ أنس قاؿ :قاؿ النبي صمى اهلل

عمى جكاز المزاح كالدعابة فيما ليس اثمان ،مع عدـ اإلكثار

عميو كسمـ(( :ما تحابا الرجالف إال كاف أفضميما أشدىما حبان

كاإلفراط فيو ،كتجنب الكذب في المزاح ،كعدـ األذل أك اإلساءة

لصاحبو)) ].[33

ألحد.

كيتفؽ ما جاء في الحديث عف الصداقة كاألخكة مع القكؿ بأف"

 -9آداب العطاس كالتثاؤب :حيث تضمنت أحاديث األدب

الصداقة تخفؼ مشاعر الكحدة ،كتعمؿ عمي دعـ المشاعر

المفرد ما يدؿ عمى التقييد بألفاظ الحمد كالرحمة كاليداية الثابتة

اإليجابية السارة " [.[39

بالسنة ،ككجكب تشميت العاطس إذا حمد اهلل ،كأف يككف

 -5الكفاء بالعيد خمؽ مف أعظـ األخالؽ الكريمة ،كلقد أكجب

التشميت إلى ثالث مرات فإذا زاد عمى ذلؾ ال يشمت كانما

اإلسالـ الكفاء بالعيد كحث عمى ذلؾ كبيف ضرر عدـ اإليفاء

يدعك لو بالعافية كالسالمة ،كيشمت غير المسمـ بييدكـ اهلل

بأنو يكرث العداكة.

كيصمح حالكـ .أما بالنسبة لمتثاؤب فيجب رده ما استطاع ،كأف

 -6يحسف الخمؽ :كىك أثقؿ شيء في ميزاف العبد " .عف أبي

يضع يده عمى فمو.
 -10مبدأ الحياء :فمف األخالؽ التي رغب فييا اإلسالـ الحياء،

الدرداء ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :ما مف شيء في

فالحياء خمؽ حميد يبعث عمى ترؾ القبيح ،كيمنع مف التقصير

الميزاف أثقؿ مف حسف الخمؽ " [.[33
كمف األخالؽ ما يجبؿ عمييا اإلنساف كمنيا ما يكتسبيا،

في حؽ كؿ ذم حؽ ،كالحياء مف اإليماف ،فكمما ازداد منو

كلقد كصؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ صاحب الخمؽ الحسف

صاحبو زاد إيمانو ،كما أف الحياء يحمؿ عمى االستقامة ،كترؾ

بأنو أقرب منو مجمسان يكـ القيامة ،كما كصؼ الرسكؿ صمى اهلل

المعصية " .فعف أبي ىريرة ؛ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

عميو كسمـ نفسو بأنو بعث ليتمـ صالح األخالؽ ،كخير الناس

قاؿ :اإليماف بضع كستكف (أك بضع كسبعكف) شعبو؛ أفضميا ال

إسالمان مف تحمى بحسف الخمؽ مع الفقو في الديف.

إلو إال اهلل ،كأدناىا إماطة األذل عف الطريؽ ،كالحياء شعبة مف

 -7الرفؽ كىك ليف الجانب في القكؿ كالعمؿ " .فعف أبي

اإليماف .كعف أبي سعيد الخدرم قاؿ :كاف النبي صمى اهلل عميو

الدرداء ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :مف أيعطي حظو

حياء مف العذراء في خدرىا ،ككاف إذا كره شيئان عرفناه
كسمـ أشد ن
في كجيو" [.[33

مف الرفؽ ؛ فقد أيعطي حظو مف الخير؛ كمف يحرـ حظو مف
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رعيتو ...الى نياية الحديث)) [.[33

المطمب الخامس :المبادئ السياسية كتتضمف القيـ السياسية
كالعالقات بيف الدكؿ ،كالمفاىيـ السياسية " .كالمبادئ السياسية

كالرعاية ىنا تشمؿ إعطاء المكاطف حقكقو كالتي تقابؿ

الذم تيدؼ التربية تقديميا لألفراد تتشكؿ مف مجمكعة عناصر

كاجبات الدكلة مف إقامة حدكد اهلل سبحانو كتعالى ،تأميف األمف

منيا القيـ السياسية كالمؤسسات الحاكمة ،أم أشكاؿ نظـ الحكـ

كالسالمة ،كتأميف الخدمات العامة ،كتأميف الحريات ،كذلؾ مف

كالعالقات ،الدكلية كالمنظمات العالمية ،كالمضمكف الكطني

خالؿ تحقيؽ العدؿ كاعطاء كؿ ذم ح و
ؽ حقو.

يحتكم كؿ ما يعمؽ الكالء كاالنتماء لمكطف [.[31

 -5مبدأ كاجبات المكاطف تجاه خالقو مف عبادة اهلل كحده ال

كلقد عرضت نصكص أحاديث األدب المفرد العديد مف الجكانب

شريؾ لو ،كاإليماف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو ،كأداء الصالة

السياسية كالكطنية نعرض بعض المبادئ التربكية المستنبطة

في كقتيا ،كبر الكالديف ،كالجياد في سبيؿ اهلل " عف أبي عمرك

منيا:

الشيباني قاؿ :حدثنا صاحب ىذه الدار – كأكمأ بيده إلى دار

 -1مبدأ الشكرل حيث تقكـ العالقات الداخمية في الدكلة عمى

عبداهلل – قاؿ :سألت النبي صمى اهلل عميو كسمـ :أم العمؿ

مبدأ الشكرل كىي عممية إثراء كتثميف كتصكيب لمرأم كالقرار

أحب إلى اهلل ا
عز كج اؿ؟ قاؿ(( :الصالة عمى كقتيا)) ،قمت :ث اـ

قبؿ اتخاذه كتعميمو ،فالشكرل اجتياد جماعي بيف أصحاب
الرأم كأىؿ الحؿ كالعقد ممف تتكفر فييـ األىمية كىك مبدأ يفيد

أم؟ قاؿ ((ثـ الجياد في
أم؟ قاؿ(( :ث اـ بر الكالديف)) ،قمت :ث اـ ٌ
ٌ

سبيؿ اهلل)) ،حدثني بيف ،كلك استزدتو لزادني" [.[33

الكجكب كااللزاـ بنصكص السنة " عف الحسف قاؿ(( :كاهلل؛ ما

 -6مبدأ كاجبات المكاطف تجاه إخكانو مف المسمميف أف يحب

قكـ قط إال ىدكا ألفضؿ ما بحضرتيـ ،ثـ تال[ :كأمرىـ
استشار ه

ليـ ما يحب لنفسو كيكره ليـ ما يكره لنفسو ،أف ينصح ليـ إذا
استنصحكه في قضية مف القضايا ،أف يسمـ عميو إذا لقيو ،أف

شكرل بينيـ] الشكرل .[33] "38 /

 -2النصيحة لكالة األمر ،كعدـ الخركج عف الجماعة " عف أبي

يعكده إذا مرض كيدعك لو بالشفاء ،أال يمسو بسكء أك ينالو

ىريرة ،أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(( :إف اهلل يرضى

يسبو أك يسخر منو أك ينـ عنو حديثان
بمكركه ،أال يحتقره أك ن

لكـ ثالثان ،كيسخط لكـ ثالثان؛ يرضى لكـ أف تعبدكه ،كال تشرككا

لإلفساد ،أال يحسده أك يظف بو سكءان أك يبغضو أك يتجسس

بو شيئان ،كأف تعتصمكا بحبؿ اهلل جميعان ،كأف تناصحكا مف كالٌه

عميو ،أال يغشو أك يخدعو ،أف يساعده إذا احتاج إلى مساعدة،

اهلل أمركـ)) ].[33

كأف يشفع لو في قضاء حاجتو ما داـ يقدر عمى ذلؾ ،أف يخالقو

 -3عمى الكالي أف يحكـ بحكـ اهلل " عف أبي سعيد الخدرم :أف
ناسان نزلكا عمى حكـ سعد بف معاذ ؛ فأرسؿ إليو ،فجاء عمى

بخمؽ حسف ،فيبذؿ لو المعركؼ كيكؼ عنو األذل كيالقيو بكجو
ي
طمؽ كيعفك عف إساءتو ...الخ ،أف تحترمو كيكقره إف كاف كبي انر،

حمار ،فمما بمغ قريبان مف المسجد قاؿ النبي صمى اهلل عميو

كيرحمو كيعطؼ عميو إف كاف صغي انر.

كسمـ(( :ائتكا خيركـ؛ أك سيدكـ)) فقاؿ(( :يا سعد ،إف ىؤالء

كتعتبر كسائط التربية ذات أىمية بالغة لغرس المبادئ السياسية

نزلكا عمى حكمؾ)) فقاؿ سعد :أحكـ فييـ أف تقتؿ مقاتمتيـ،

كالكطنية في نفكس األفراد.

كتسبى ذريتيـ ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ(( :حكمت بحكـ

المطمب السادس :المبادئ التعميمية كتتضمف فمسفة التعميـ

الممؾ)) ".أم بحكـ اهلل عز كجؿ ].[33

كشكمو كطرائقو كمؤسساتو ،كيقصد بيا كؿ ما يختص بالعممية

 -4مبدأ حؽ المكاطف عمى الكالي " عف عمر أف رسكؿ اهلل

التعميمية التي تعد إحدل أجزاء أك مككنات العممية التربكية ،كأف

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(( :أال كمكـ راع ،ككمكـ مسؤكؿ

كاف لمحتكل التعميـ أىميتو فإف ىذه األىمية تضاعفت في األياـ

عػ ػف رعيت ػو؛ فػاألمي ػر ال ػذم عم ػى الن ػاس ار وع ،كى ػك مس ػؤكؿ ع ػ ػف

الحالية ،بعد ما شاىد العالـ كسمع بما تنكل الييمنة األمريكية
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فعمو مف كراء ىجمتيا الثقافية التي تحاكؿ قمب المفاىيـ كفؽ

كسمـ بالتعميـ كالتيسير عمى المتعمميف ،كعدـ الغضب أثناء

االستراتيجية األمريكية بما تفرضو مف مناىج لمتعميـ العربي ،كما

عممية التعميـ ،كحث عمى صبر المعمـ عمى السائؿ ،كايراد

تنكم حذفو ،بدعكل تطكير اإلنساف العربي كفي الحقيقة ما ىي

الجكاب بحسب اختالؼ األحكاؿ كاألشخاص ،ككاف مف ىديو

إال الحامض الذم يذيب شخصية العربي ،ثـ يككف كما شاءكا،

صمى اهلل عميو كسمـ أف يبادر ىك أصحابو بالسؤاؿ ،أك يترؾ

كلكف ما ينبغي أال نغفؿ عنيا ،ىي أىمية التعميـ في ىذا

ليـ فرصة المبادرة بالسؤاؿ مف باب التجديد كالتغيير حتى ال

العصر " ،كليس مف قبيؿ المبالغة في القكؿ أف الحصكؿ عمي

يدع مجاالن لمممؿ ،كما كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يعمـ

مكقع قدـ في السكؽ العالمية ،يقؼ عند أعتاب مدارسنا

أصحابو بالقدكة كالتقميد كالتكرار كضرب األمثاؿ ،كاعادة تكجيو

كجامعتنا ،كما يدكر مف تفاعؿ بيف كؿ عناصرىا ،مف أسس

السؤاؿ لمتأكد مف الفيـ.

كتجييزات كمباف كغيرىا ،فالتعميـ كما يرتبط بو مف تدريب يقع

كيتضح مف المبادئ السابقة الدكر اإلنساني الذم ينبغي أف

مكقع القمب في أم إصالح أك تطكير اقتصادم منشكد ،فالكاقع

يككف عميو المعمـ الناجح ،ليحقؽ العالقات اإلنسانية الجيدة بيف

التعميمي في أية دكلة أصبح ذا أبعاد دكلية متعددة الجكانب،

أطراؼ العممية التعميمية.

حيث أصبح مف الكاجب أف تتكافر ميارات كقدرات عقمية كذىنية

 -4قيمة الكقت :إف التقدـ كالتحضر ال تحققو األمكاؿ كال

معينة المستكم" [.[40

الثركات الطبيعية ،إنما تحققو منظكمة القيـ التي يأتي تقديس

كلقد عرضت نصكص صحيح أحاديث األدب المفرد العديد

الكقت كاحترامو عمي قمتيا ،كغدا احتراـ الكقت مف عادات

مف الجكانب المتعمقة بالعممية التعميمية نعرض بعض المبادئ

المجتمعات المتقدمة ،كلكف نحف ابتعدنا كثي ار عف ىذه القيمة،

التربكية المستنبطة منيا:

فالصالة عمى كقتيا مف أفضؿ األعماؿ إلى اهلل ،كفييا داللة

 -1المعمـ :ىك حجر الزاكية في العممية التعميمية ،كعمى الرغـ

كاضحة عمى أىمية احتراـ الكقت ،كعدـ تأخير األعماؿ المناطة

مف كؿ ما ينادل بو مف :التعميـ عف بعد ،كالتعميـ عف طريؽ

باإلنساف.

اإلنترنت إلخ ،سيظؿ المعمـ مف أىـ أركاف العممية التعميمية.

 -5قيمة اإلتقاف :نحف كنا أكؿ مف دعا إلي اإلتقاف كالدقة في

فالمعمـ دكره ميـ في تصحيح األفكار ،كشرح المفاىيـ كنشر

العمؿ ،كلكف اآلف أصبح اإلتقاف مف خصائص كسمات

العمـ ،كلنا في رسكؿ اهلل أسكة حسنو ،المعمـ األكؿ ،حيث كاف

مجتمعات غير مجتمعاتنا ،كتحكلت فكرة اإلتقاف إلي عمـ يسمى

يحث عمى طمب العمـ كالسفر مف أجمو ،كبياف شرؼ العمـ ،كأف

عمـ الجكدة ،كالمجتمع الذم ال تسكد أفراده قيمة اإلتقاف لف

التفقو في الديف مع العمؿ بو عالمة تشير إلى حسف الخاتمة.

يتمكف مف المشاركة في الحياة العالمية ،كمف ثـ ينبغي نشر

 -2طرؽ التدريس حيث تعتبر التجربة مف الطرائؽ الميمة في

ثقافة اإلتقاف بيف أفراد المجتمع.

تعميـ المتعمميف كلقد أكد عمى ذلؾ حديث " عركة قاؿ :كنت

 -6قيمة اإليماف بفعاليات العمؿ الجماعي ،كالتمييز ،كالتعميـ

جالسان عند معاكية فحدث نفسو ،ثـ انتبو فقاؿ(( :ال حميـ إال ذك

مف أجؿ اإلبداع.

تجربة)) يعيدىا ثالثان" [ .]33كما أكدت األحاديث عمى أىمية

المطمب السابع :المبادئ األسرية كتتضمف بر الكالديف كصمة

السؤاؿ في طمب العمـ كاعتبرتيا أحد طرقيا ،فعمى اإلنساف أف

األرحاـ كفضؿ الكالديف كاإلحساف إلييما كالعالقة بيف أفراد

يسأؿ عف كؿ ما غـ عميو مف أمكر دينو ،مع تحريـ المجادلة

األسرة.

كاألسئمة التي ال فائدة منو كال يترتب عمييا منفعة كدفع ضر.

األسرة ىي المؤسسة التربكية األكلى التي تتمقى المخمكؽ البشرم

 -3آداب العالػ ػـ كالمتعمػ ػـ حيػ ػث أكصػى ال ػرس ػكؿ صمى اهلل عميو

منذ أف يفتح عينيو عمى النكر ،كىي الكعاء الذم تشكؿ داخمو
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شخصية الطفؿ تشكيالن فرديان كاجتماعيان كما أنيا المكاف األنسب

بزكجتو كما تتضمنو مف حقكؽ ككاجبات ،فمف كاجبات الزكج

الذم تطرح فيو أفكار اآلباء كالكبار ليطبقيا الصغار كعمى مر

كسكة زكجتو كالنفقة عمييا كيناؿ عمى ذلؾ عند اهلل أجر

األياـ تنشئيـ في الحياة.

الصدقة ،كحسف معاممتيا ،كمعاشرتيا بالمعركؼ ،كلقد أكصى

كتعرؼ األسرة " بأنيا :مجمكعة مف األشخاص يرتبطكف معان

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بالزكجات كمؤانستيـ في الحديث

بركابط الزكاج أك الدـ أك التبني ،كيعيشكف تحت سقؼ كاحد،

كمدحيـ لما يدخؿ ذلؾ مف السركر في قمب الزكجات ،كىي مف

كيتفاعمكف معان ،كفقان ألدكار اجتماعية محددة ،كيخمفكف

صفاتو صمى اهلل عميو كسمـ مع زكجاتو ،كما حث عمى مساعدة

كيحافظكف عمى نمط ثقافي عاـ)" (ناصر ،ص).

الزكجة في شؤكف البيت ،كالدعاء ليا بكؿ خير ،كتكجيييا كتقديـ

كقد تضمنت نصكص أحاديث األدب المفرد العديد مف الجكانب

النصح ليا ،أما كاجبات الزكجة فعمى رأسيا حفظ الزكج في

المتعمقة باألسرة ،كالعالقات بيف أفرادىا نعرض بعض المبادئ

حضكره كغيابو ،كعدـ كفراف النعـ كنسياف الفضؿ بينيـ ،كاعانتو

التربكية المستنبطة منيا:

عمى عمؿ الخير ،كحفظ مالو ،كتربية األكالد ،كالتزيف كالتجمؿ

 -1مبادئ ترتبط بعالقة المسمـ بكالديو كتتضمف حقكؽ الكالديف

لو.

كمف أىميا :كجكب بر الكالديف ،كالدعاء ليما بما فيو خير الدنيا

 -3مبادئ ترتبط بعالقة المسمـ مع أبنائو كمنيا حقكؽ األبناء

كاألخرة ،كاإلحساف إلييما ،كادخاؿ السركر عمييما ،كعدـ

كالتي تتضمف تحنيؾ المكلكد بالتمر اتباعان ليدل المصطفى

تسميتيـ باسميما ،كعدـ المشي أماميما ،كعدـ الجمكس قبميما،

صمى اهلل عميو كسمـ ،كحسف اختيار اسمو ،كختاف الكلد .كيقصد

كال يكافئ كلد كالده إال أف يجده مممككان فيشتريو فيعتقو ،كعمى

بالختاف " لغة :قطع القمفة " أم الجمدة " التي عمى رأس الذكر.

المسمـ البر بكالديو حتى لك كانا مشركيف في غير معصية اهلل،

كفي االصطالح الشرعي :ىك الحرؼ المستديرة عمى أسفؿ

كأف يصؿ مف يصميما ،كاف يتصدؽ عنيما ،كلقد تقدـ رضا األـ

الحشفة ،أم مكضع القطع مف الذكر ،كىك الذم تترتب عميو

عمى رضا األب حيث تفضؿ عنو في البر بثالث مرات ألنيا

األحكاـ الشرعية " [.[41

تحمؿ تعب الحمؿ كالمشقة كتعب الرضاع" .عف بير بف حكيـ،

كما أنو مف كاجبات اآلباء االىتماـ بالناحية الصحية لألبناء،

عف أبيو ،عف جده ،قمت :يا رسكؿ اهلل؛ مف أبر؟ قاؿ(( :أ امؾ))،

كاإلنفاؽ عمييـ " عف أبي سعيد الخدرم أف رسكؿ اهلل صمى اهلل
و
ثالث بنات ،أك ثالث أخكات
ألحد
عميو كسمـ قاؿ(( :ال يككف
ي

قمت :مف أبر؟ قاؿ(( :أ امؾ)) ،قمت :مف أبر؟ قاؿ(( :أ امؾ))،

فيحسف إلييف ،إال دخؿ الجنة ] ."[33كمف البر باألبناء العطؼ

قمت :مف أبر؟ قاؿ(( :أباؾ ،ثـ األقرب فاألقرب))" [.[33
كما حرـ عقكؽ الكالديف كىك مف الكبائر ،سكاء كاف

كالحناف ،كالرحمة بالصغار ألنيا مف أسباب نزكؿ رحمة اهلل

العقكؽ بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،كمف العقكؽ شتـ الكالديف،

سبحانو كتعالى لنا ،فعمى الكالديف اظيار حبيـ ألبنائيـ بتقبيميـ

أك تعريضيما لمسب كالشتـ مف قبؿ اآلخريف ،أك التسبب في

كحمميـ كالترحيب بيـ دكف إفراط أك تفريط ،مع مراعاة عدـ

بكاءىما أك حزنيما ،فعقكؽ الكالديف مف المعاصي التي يعجؿ

التفريؽ بيف األبناء كالمساكاة بينيـ في العطية ،كعدـ الدعاء

لصاحبو العقاب في الدنيا عمى ما يدخر في اآلخرة" .عف أبي

عمييـ إال بخير ،ألف دعكة الكالديف مستجابة ،كالكفاء بالعيد

بكرة؛ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(( :ما مف ذنب أجدر

معيـ ألف ذلؾ يغرس في نفكسيـ الصدؽ ،كتعكيدىـ عمى حفظ

أف ييعجؿ لصاحبو العقكبة مع ما يدخر لو؛ مف البغي كقطيعة

الحرمات منذ الصغر مف خالؿ تعميميـ االستئذاف عمى الكالديف
كاألخكات " عف عمقمة قاؿ :جاء رجؿ إلى عبداهلل قاؿ :أأستأذف

الرحـ))" [.[33

عمى أمي؟ فقاؿ(( :ما عمى كؿ أحيانيا تحب أف تراىا)) ،كعف

 -2مبػ ػادئ ترتبػ ػط بعالقػ ػة المسمػ ػـ بأسػرت ػو كمػنيػ ػا عػالقػ ػة ال ػ ػزكج
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عطاء قاؿ :سألت ابف عباس فقمت :أستأذف عمى أختي؟ فقاؿ:

 .3عمى األسرة تدريب أبنائيا عمى أداء الشعائر التعبدية

((نعـ))" [.[33

(الصالة ،الصكـ ،الزكاة ...إلخ) بطريقة عممية مف خالؿ
اصطحابيـ أثناء تأدية العبادات ،فإف تعكيدىـ عمييا في الصغر

كتدريب األبناء كتعكيدىـ عمى آداب النظر حتى يعمـ الكلد
ما يحؿ النظر إليو كما يحرـ ،كفي ذلؾ صالح أمره كاستقامة

يكرثيـ حبيا كسيكلة عمميا في الكبر.

أخالقو ،كعمى الكالديف ارشاد أبنائيـ كتكجييـ الى الطريؽ

 .4غرس محبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في نفكس األبناء

الصحيح كبياف الخطأ ليـ كالعقكبة المترتبة عمى تك ارره ،كشغؿ

بجميع الكسائؿ المتاحة.

أكقاتيـ بما يعكد عمييـ بالنفع كالفائدة مع ترؾ مجاؿ لمتركيح

 .5غرس األصكؿ النفسية في نفسيات األبناء ،كمف أىـ ىذه

عف النفس ،مع مراعاة عدـ تعريضيـ ألذل الشيطاف مف خالؿ

األصكؿ :التقكل التي ىي نتيجة حتمية لمشعكر اإليماني العميؽ

تركيـ يمعبكف كيعبثكف عند غركب الشمس كقت انتشار

المتصؿ بمراقبة اهلل عز كجؿ ،كالخشية منو ،كالخكؼ مف

الشياطيف ،حيث أمر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أف يجمس

غضبو كعقابو ،كالطمع بعفكه كثكابو.

األبناء في البيت كقت الغركب كال ييسمح ليـ بالخركج في ذلؾ

 .6ربط األبناء بمشكاة النبكة مف خالؿ التطبيؽ العممي لسنة

الكقت حتى ال يتعرضكف لألذل ،عف جابر ،عف النبي صمى

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ.

اهلل عميو كسمـ قاؿ(( :كفكا صبيانكـ حتى تذىب فحمة – أك فكرة

 .7تعميـ األبناء أىمية الدعاء كحثيـ عمى حفظ األدعية الكاردة

– العشاء ،ساعة تيب الشياطيف))" [.[33

في القرآف كالسنة كربطيـ باهلل عز كجؿ دكف سكاه.

التطبيقات التربكية لممبادئ المستنبطة مف كتاب األدب المفرد:

 .8تعكيد األبناء عمى االكثار مف االعماؿ الصالحة كأف

مف خالؿ المبادئ التربكية الكاردة في ثنايا البحث ،يتضح لنا أف

صغرت.

السنة النبكية تزخر بالكثير مف المبادئ التي يستفيد منيا المسمـ

 .9تربية األبناء عمى مراعاة حقكؽ اآلخريف :حؽ الكالديف ،حؽ

في جميع جكانب حياتو ،لذا ينبغي عمى المربيف أف يستفيدكا مف

الجار ،حؽ األرحاـ ،حؽ المساكيف ،حؽ اليتامى ،حؽ المعمـ،

األحاديث في استخراج المبادئ التي تعينيـ عمى تربية أبنائيـ

حؽ الكبير ،حقكؽ الزكجية.

تربية إسالمية صحيحة ،كمف أىـ التطبيقات التربكية لممبادئ

 .10تربية األبناء عمى االلتزاـ باآلداب االجتماعية العامة:

التربكية المستنبطة مف أحاديث األدب المفرد لإلماـ البخارم ما

كآداب الطعاـ كالشراب ،كآداب السالـ ،كآداب االستئذاف ،كآداب

يمي:

المجمس ،كعيادة المريض ،كتشميت العاطس ،كفي ىذا دليؿ

 .1األسرة ليا رسالة عظيمة في حياة أبنائيا أال كىي تربيتيـ

عمى أف اإلسالـ ديف اجتماعي جاء إلصالح المجتمعات

كتنشئتيـ عمى العقيدة اإلسالمية الصحيحة التي مف أجميا خمؽ

اإلنسانية.

اإلنساف ،كذلؾ مف خالؿ المحافظة عمى الفطرة السميمة،

 .11تعكيد األبناء عمى المحافظة عمى قيـ األمة اإلسالمية

كتعيدىا مف حيف ألخر ،مع تكلييا بالتربية كالتكجيو.

كمثميا كاخالقيا.

 .2أف ال تيمؿ األسرة تعميـ أبنائيا أحكاـ العقيدة الصحيحة،

 .12أىمية قياـ األسرة بدكر عممي في تحقيؽ المبادئ العامة

كغرس أركاف اإليماف في قمكبيـ ليككنكا أعضاء فاعميف في

مف العدؿ بينيـ ،كالصدؽ في القكؿ ،كالثقة بيـ ،كالكفاء

مجتمعيـ ،أصحاب ثمار يانعة تؤتي أكميا كؿ حيف بإذف

بالكعد ...إلخ.

ربيـ ،فتربية األبناء عمى العقيدة الصحيحة ىك سر فالح األسرة

 .13تعكيػ ػد األبن ػاء عم ػى التقمي ػؿ م ػف االنغم ػاس فػي الممذات مف

كسعادتيا في الدنيا.

خالؿ التكجيو كاإلرشاد دكف الحرماف.
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 .14عمى األسرة أف تسعى الى إيجاد جك ركحاني مف األخكة

يكتسب األبناء ىذه الصفة الكريمة.

كالتكاصؿ تستيدؼ زيارة بعض األقارب ،كزيارة المريض ،كالنظر

 .28عدـ تمبية جميع متطمبات األبناء كتعكيدىـ عمى السيطرة

في أحكاؿ الفقراء كالمحتاجيف.

عمى رغباتيـ.

 .15تككيف الحصانة الالزمة لدل األبناء ضد الرذائؿ كالفساد

 .29عمى المربيف تنمية ركح التضحية كاإليثار كبذؿ النفس في

األخالقي بحيث ال تتسرب إلى نفسو جراثيـ الفساد ،كال يتأثر بيا

سبيؿ اسعاد الغير.

أينما كاف.

 .30تعكيد األبناء عمى حسف التدبير مف خالؿ اسناد بعض

 .16عمى األسرة أف تمتزـ باألخالؽ الفاضمة قبؿ أف تعمـ

األعماؿ إلييـ كمراقبتو في تدبيرىا.

أبناءىا ذلؾ.

 .31عمى اآلباء كالمربيف غرس دافعية حب العمـ في نفكس

 .17تربية األبناء عمى أىمية االبتعاد عف أذية الغير بالمساف،

الناشئة كترغيبيـ فييا.

أك الضرب ،أك االعتداء عمى الممتمكات.

 .32غرس التكاضع في نفكس األبناء كتذكرييـ ببداية خمقيـ

 .18تكجيو األبناء عند التردد في األمكر كالحيرة إلى مشاكرة مف

كنيايتيـ.

لو عمـ كخبره لتعكيدىـ عمى حياة الشكرل.

 .33تعكيد الناشئة عمى الصبر كالمثابرة لتحقيؽ رغباتيـ.

 .19تربية األبناء عمى الرحمة ،كالرفؽ بالصغار ،كالخدـ،

 .34تعكيد األبناء عمى نسبة الفضؿ هلل سبحانو كتعالى في

كالزكجة ،كاالخكاف ،كالجيراف ،كالحيكانات ،كأف يبتعدكا عف

جميع أمكرىـ.

القسكة كالغمظة.

 .35تصحيح فمتات ألسف األبناء عف طريؽ تكخي آداب الكالـ

 .20تربية األبناء عمى البعد عف الذنكب كالمعاصي كتخكيفيـ

أثناء محادثتيـ ،كتكجيييـ لقراءة الكتب كالقصص النافعة لتقكيـ

مف الكقكع فييا.

السنتيـ.

 .21تعكيد األبناء عند الكقكع في الخطأ بأىمية االعتراؼ بو،

 .36الحرص عمى إيقاظ األبناء لصالة الفجر ،لما في ذلؾ مف

كالرجكع عنو ،مف خالؿ الحكارات األسرية اليادئة المتسمة

تعكيد ليـ عمى المحافظة عمييا طكاؿ حياتيـ.

بالمركنة.

 .37انشاء صندكؽ في المنزؿ يسمى صندكؽ األخطاء ،ككؿ

 .22جعؿ لألبناء جدكؿ حائطي تحصى فيو أعماليـ نياية كؿ

مف يخطئ ،أك يذنب ،أك يتمفظ بمفظ بذئ ،يضع قد ار مف الماؿ

أسبكع ،كيكرـ األبف الذم حاز عمى أكبر قدر مف األعماؿ

فيو ،يتـ جمعو نياية كؿ أسبكع كدفعو لمف لـ يرتكب خطأن ،أك

الصالحة بحسب إمكانيات األسرة ،كرغبات األبناء.

يتصدؽ بو.

 .23العمؿ عمى تأصيؿ مبدأ الصبر في جميع جكانب الحياة

 .38تحصيف األبناء باألذكار كاألكراد اليكمية.

العممية كالعممية.

 .39تدريب األبناء عمى حسف انتقاء أصدقائيـ عمى أساس

 .24بناء العالقة بيف الكالديف عمى أساس الرحمة كاأللفة

التقكل كاإليماف.

كاالحتراـ ،مما يؤثر عمى النمك النفسي كاالجتماعي السميـ

 .5التوصيات

لألبناء.

 .1اختيار المعمـ كفؽ معايير معينة أىميا تطبيقو لمبادئ

 .25غرس مبدأ الحياء في نفكس األبناء.

التربية اإلسالمية بحيث يككف قدكة حسنة لمطالب.

 .26غرس الصدؽ في األقكاؿ كاالفعاؿ عند األبناء.

 .2استخداـ أسمكب تعزيز السمكؾ اإليجابي بالمعززات المادية

 .27أف يػتػمػث ػؿ ال ػكالػدي ػف شػك ػر اهلل عػم ػى جػمػي ػع أحػكالػيػ ػـ حػت ػ ػى

كالمعنكية المتاحة سكاء في األسرة أـ المدرسة ،مما يحبب في
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نفكسيـ تعمـ كحفظ كدراسة المكاد الدينية عف اقتناع كرغبة

الفردية كاالجتماعية ،كأف يككف ىناؾ عدد مف األسئمة التطبيقية

صادقة حسب طاقاتيـ.

في أعقاب كؿ درس ،فالعمـ يزداد متانة بالعمؿ بو كالدعكة إليو.

 .3أف تطبيؽ القرآف كالسنة يؤدم إلى السعادة كالطمأنينة في

 .13كصي جميع األفراد بحسف إدارة الكقت كاإلعراض عف

الدنيا كاآلخرة.

المغك كاالشتغاؿ بما ال يفيد كاستغالؿ الكقت في النافع المفيد

 .4أف يتحرل المربِّي المكاقؼ التربكية المناسبة كيستغؿ

كالذكر كالدعاء كاالستغفار كجميع األعماؿ الصالحة التي تعكد

األحداث في كقتيا لتكجيو الطالب بطريقة مباشرة أك غير

عمى الفرد بالنفع كالفائدة في الداريف.

مباشرة.

 .14يجب عمى المؤسسات البحثية التربكية أف تعنى بتأصيؿ

 .5تكفير مكتبة يسيؿ الكصكؿ إلييا كتحكم مكاد مقركءة

البحكث التربكية مف خالؿ التركيز عمى القرآف الكريـ ككتب

كمسمكعة كمكتكبة تساعد عمى غرس المبادئ التربكية في نفكس

السنة النبكية حيث تحكم ثركة كامنة قادرة عمى إثراء الفكر

األفراد.

التربكم في كؿ زماف كمكاف.

 .6زيادة الكعي لألفراد كالمجتمعات بضركرة االلتزاـ بما جاء في

 .15يجب عمى كؿ مربي أف يتحمى باألخالؽ الحميدة كالصفات

ىذيف المصدريف لبناء مجتمع عادؿ آمف.

الكريمة ألنو نمكذج يحتذم بو كحتى ينجح في أداء رسالتو عمى

 .7شغؿ أكقات الفراغ في المشاركة باألنشطة اليادفة التي

كجييا.

تساىـ عمى تنمية المبادئ التربكية اإلسالمية لكؿ فرد عف طريؽ

 .16ينبغي عمى الفرد أف يقبؿ عمى طمب العمـ طالبان مرضاة

العمؿ الجماعي ،كتبادؿ األدكار ،كالمسابقات الثقافية كحفظ

اهلل كاألجر كالثكاب لمعرفة أمكر دينو كدنياه كليعمـ أف طمب

األحاديث بأسمكب شيؽ كمحبب.

العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ ،كينبغي عمى األسر أف تحرص

 .8شمكلية كتكامؿ السنة النبكية لجميع جكانب الحياة.

عمى تعميـ أكالدىا كأف يبذال ما في كسعيما مف أجؿ تحقيؽ

 .9عمى كؿ فرد مف أفراد المجتمع تحمؿ المسؤكلية الفردية تجاه

ذلؾ.

ربو كنفسو كأىمو ككطنو كمجتمعو ألنو ال تزر كازرة كزر أخرل

 .17ينبغي عمى الفرد عدـ أذية إخكانو مف المسمميف فال يؤذييـ

ككؿ فرد محاسب أماـ اهلل تعالى بما عمؿ بو في دنياه كيتحمؿ

بالسب أك الغيبة أك النميمة أك االفتراء أك القذؼ كال يؤذييـ بيده

مسؤكلية طمب العمـ الذم ىك فريضة عمى كؿ مسمـ كمسمـ.

بالضرب أك االعتداء عمى ممتمكاتيـ مف أرض أك ماؿ أك نحك

يطبؽ السمكؾ النبكم كيقتدم بمحمد صمى
 .10ال بد لممربي أف ٌ

ذلؾ كال يعتدم عمى أعراض إخكانو المسمميف.

اهلل عميو كسمـ حتى يككف قدكة صالحة لغيره ،فمف غير المنطؽ

 .18ينبغي لممدرسة أف تكضح لطالبيا أىمية بر الكالديف

أف يأمر بالسمكؾ كال يطبقو.

كاإلحساف إلييما كذلؾ مف خالؿ مناىجيا مبينة في ذلؾ األسس

اء مف قبؿ الكالديف أك
 .11متابعة سمكؾ كتصرفات األكالد سك ن

التي ينبغي لمطالب السير عمييا كأف ىذا أمر إليي أكجبو اهلل
عمى كؿ فرد ميما كانت ممة أبكيو ،فيما لقيا مف المصاعب

المعمميف ،فقد يغتركا بما يقدـ ليـ مف قبؿ رفقاء السكء ،أك

كالمتاعب ما ال يعمميا إال اهلل.

كسائؿ اإلعالـ كاستخداـ أساليب التربية المختمفة كمنيا :أسمكب
القدكة ،القصة ،الترغيب كالترىيب ..كغيرىا.

المراجع

 .12ينبغي مف المربييف دائمان أف يربكا الناشئيف عمى أف يحققكا

أ .المراجع العربية

في حياتيـ ما يدرسكنو كأف يمقكا عمييـ أسئمة مف كاقع الحياة

] [1القرآف الكريـ.

ليتأكدكا كيؼ سيطبقكف عمميـ في مكاقؼ معينو مف حياتيـ

] [2النسائي ،أحمد شعيب (1413ق) .فضائؿ القرآف .تحقيؽ:
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] [14خياط ،محمد جميؿ (1416ق) .المبادئ كالقيـ في التربية

فاركؽ حماده ،بيركت :دار إحياء العمكـ ،ط.5

اإلسالمية .مكة المكرمة :مطابع جامعة أـ القرل.

] [3العقيؿ ،عبداهلل بف عقيؿ (1427ق) .التربية اإلسالمية .مكة

] [15مصطفى ،إبراىيـ كآخركف (1392ق) .المعجـ الكسيط.

المكرمة :مكتبة الرشد.

القاىرة :مجمع المغة العربية.

] [4المرزكقي ،آماؿ حمزة (1428ق) .تصكر مقترح لكيفية بناء

] [16الميماف ،بدر صالح عبدالرحمف (1423ق) .نحك تأصيؿ

نظرية تربكية .مكة المكرمة :إحياء التراث اإلسالمي ،ط.1

إسالمي لمفيكمي التربية كأىدافيا .الرياض :دار عالـ

] [5البخارم ،أبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ (1429ق) .الكتب

الكتب.

الستة (صحيح البخارم) .الرياض :دار السالـ لمنشر

] [17الدحيـ ،إبراىيـ صالح (1426ق) .أبكاب في العمـ كالدعكة

كالتكزيع ،ط.4

كالتربية .المدينة المنكرة :دار طيبة.

] [6البخارم ،أبي عبداهلل بف اسماعيؿ (1429ق) صحيح

] [18الجكىرم ،إسماعيؿ حماد (1418ق) .الصحاح .بيركت:

البخارم  -كتاب الرقاؽ ،حديث رقـ  ،6429ص ،540

دار لفكر.

دار السالـ لمنشر كالتكزيع ،ط.4

] [19أنيس ،إبراىيـ كآخركف (د .ت) .المعجـ الكسيط .القاىرة:

] [7البخارم ،أبي عبداهلل بف اسماعيؿ(1429ق) صحيح
البخارم  -كتاب األدب ،حديث رقـ  ،6035ص .510

المكتبة التجارية ،ط.2

دار السالـ لمنشر كالتكزيع ،ط.4

] [20السباعي ،مصطفى (1402ق) .السنة كمكانتيا في
التشريع اإلسالمي .بيركت :المكتبة اإلسالمية.

] [8الترمذم ،أبي عيسى محمد بف عيسى (1429ق) .الكتب
الستة (جامع الترمذم) .الرياض :دار السالـ لمنشر

] [21العالئي ،صالح الديف أبك سعيد (1428ق) جامع

كالتكزيع ،ط.4

التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ،تحقيؽ حمدم عبد المجيد

] [9كتاب البر كالصمة ،حديث رقـ  ،1987ص 1851
] [10النحالكم،

عبدالرحمف

(1417ق).

أصكؿ

السمفي ،عالـ الكتب :بيركت :لبناف

] [22السعدم ،عكض بف ردة (1408ق) .المبادئ التربكية

التربية

المستنبطة مف األربعيف النككية .رسالة ماجستير غير

اإلسالمية كأساليبيا .دمشؽ :دار الفكر.

منشكرة ،مكة المكرمة :قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة،

] [11فكدة ،حممي كآخركف (1408ق) .المرشد في كتابة

جامعة أـ القرل.

البحكث التربكية .جدة :دار الشركؽ ،ط.5

] [23الحالؼ ،محمد بف عبد العزيز (1411ق) .نماذج مف

] [12ابف منظكر ،محمد بف مكرـ (د .ت) .لساف العرب.

المبادئ التربكية المستنبطة مف األحاديث القدسية مف

بيركت :دار الفكر كدار صادر ،ط.1

خالؿ صحيح البخارم .رسالة ماجستير غير منشكرة ،مكة

] [13الجرجاني ،عمي محمد عمي (1413ق) .التعريفات.

المكرمة ،:قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة بجامعة أـ

بيركت :دار الكتاب العربي.

القرل.
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المضاميف التربكية في كتب األطفاؿ .رسالة دكتكراه،

المستنبطة مف بعض األسئمة كاألجكبة النبكية .رسالة

القاىرة :جامعة أسيكط.
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] [26بافيؿ محمد بف سعيد (1426ق) .المضاميف التربكية
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ABSTRACT_ The study aimed to Identify the educational principles in the Sunnah, on the side of
the spiritual،social،economic،moral, political, educational, and family, through a singular book
of Imam Al-Bukhari،and educational applications in the field of people's daily lives. Researcher
relied on deductive descriptive approach, where the extraction of the educational principle of the
conversations, and then inserted under their own side. The most important results: It included the
right conversations in the book of literature singular number of educational principles which are
indispensable in the life of every Muslim, where he focused on all human aspects including:
In relation to the spiritual side of lumpy side, and transactions. In the social aspect with respect to
the customs, traditions and social values, social roles On the economic side with regard to
economic concepts and practices, work and production. The ethical aspect with regard to moral
values and virtues of work. In the political aspect with regard to political values as a principle of
the Shura, and the advice of the guardian, the right of the citizen to the guardian, and duties of the
citizen towards his Creator and his fellow Muslims and the state.
In the educational aspect with regard to the teacher and its importance, and the manners of the
world and the learner, and teaching methods. In domestic side with regard to the relationship of
the Muslim parents and included in the rights of parents, and the relationship of a Muslim wife,
rights towards each other, and the relationship of Muslims with his children.
KEY WORDS: principles, Educational، Spirituality, Social, Economic, Morality, Political,
Educational,Secrecy,Preparation.
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