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 :الهمخص
دراسة بعنواف: الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف الحديث النبوي عف الثالثة 
نفر، الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار، باستخداـ الهنيج االستنباطي، 

إلى ىدؼ الدراسة الهتهثؿ في: استنباط ، لمتوصؿ الهحتوى وأسموب تحميؿ
الهضاهيف التربوية، هف الحديث النبوي عف الثالثة نفر الذيف أغمقت 

 الصخرة عمييـ الغار، وهف أىـ نتائج الدراسة:
  ،فضؿ الدعاء والتضرع وااللتجاء إلى ا بالعهؿ الصالح

وفضؿ بر الوالديف وتعظيـ حقيها، وفضؿ التعفؼ والبعد 
عطائيـ عف الحراـ،  كراـ العاهميف وا  وفضؿ األهانة وا 

  .أجورىـ
 لعالقة الشخص هع والدية هنيجًا تربويًا  تضهف الحديث

وكيفية برىها واإلحساف إلييها وتقديهيها عمى أي أحد 
 .ورعايتيها واإلنفاؽ عمييها 

  تضهف الحديث هنيجًا تربويًا لعالقة الشخص هع الهرأة
والبعد عف استغالؿ  األجنبية، والحذر هف الخموة بيا،

 حاجتيا، والتعفؼ، والسعي لالرتباط الهشرع بالهرأة. 
تضهف الحديث هنيجًا تربويًا لعالقة الشخص هع هف يعهموف عنده في 

عطائيـ أجر عهميـ فور انتياء العهؿ، وحفظ  حقوقيـ،هراعاة  وا 
 .هستحقاتيـ.
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Abstract: 

A study entitled: Educational contents derived from the 

hadith of the Prophet about the three people, who were 

closed by the rocks,, Using the deductive method, and 

the method of content analysis, to reach the goal of the 

study which is: To devise educational contents, from the 

hadith about the three people who had been blocked by 

the rock, the most important results of the study: 

•The virtue of supplication and resorting to God by doing 

good deeds, favoring the righteousness of parents and 

maximizing their rights, favoring abstinence and distance 

from the forbidden, favoring honesty, and charity to the 

workers, and giving them their wages. 

• The hadith included an educational approach to the 

relationship of a person to his father and mother, 

kindness to them and their righteousness, and their 

preference over anyone and their care and spending on 

them 

•  The hadith included an educational approach to the 

relationship of a person to with a foreign woman, beware 

of being alone with her, and avoiding the exploitation of 

her need, chastity, and the pursuit of a legitimate bond 

with the woman.  

• The hadith included an educational approach to the 

relationship of a person to with those who work for him 

in observing their rights, giving them their work wages 

as soon as the work ends, and preserving their dues. 
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 )هدخؿ الدراسة(
 الهقدهة: 

الحهد  والصالة والسالـ عمى رسوؿ ا الذي جاء باليدى والنور، ليضع بيف أيدنا 
تربويًا هتكاهاًل فريدًا لجهيع أهور حياة اإلنساف، فسيرتو صمى ا عميو وسمـ وها رواه هنيجًا 

عنو صحابتو رضواف ا عمييـ هف األقواؿ واألفعاؿ، ىدًى وصالحًا، ونبراسًا يقتدى بو، قاؿ 
ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ )األحزاب: ا تعالى عمى  ( كها هفّ ٕٔتعالى: ﴿َلَقْد َكاَف َلُك

ـْ َيْتُمو  ـْ َرُسواًل ِهْف َأْنُفِسِي األهة ببعثتو فقاؿ تعالى: ﴿َلَقْد َهفَّ المَُّو َعَمى اْلُهْؤِهِنيَف ِإْذ َبَعَث ِفيِي
ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَهَة﴾ )آؿ عهراف: ـْ َوُيَعمُِّهُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكِّيِي ( فكاف صمى ا عميو وسمـ َٗٙٔعَمْيِي

 ىاديًا وداعيًا وهعمهًا، يعمـ الناس الحالؿ والحراـ، ويعالج ها في النفوس هف انحراؼ
وكها شهؿ ىديو صمى ا عميو وسمـ العقائد والعبادات، وربط ذلؾ بجهيع شؤوف 
الحياة ودقائؽ أهورىا وخصائصيا، فقد تضهف ىديو هنيجًا تربويًا فريدًا، احتوى عمى كثير هف 

 القيـ والهبادئ والسموكيات التربويةاألسس والقواعد، و 
وهف ذلؾ تتضح أىهية دراسة ىديو صمى ا عميو وسمـ، وهف خالؿ هعرفة 
شخصيتو وصفاتو الَخمقية والٌخمقية، وأقولو وأفعالو، يستعيف الهسمـ بذلؾ لالقتداء بو والسير 

ليديو صمى ا  عمى نيجو، فيديو القويـ هيزاف، عمى ضوئو توزف األعهاؿ، فها كاف هوافقاً 
عميو وسمـ، قبؿ، وها كاف هنافيًا ليديو رد عميو، ولقد ذكر الخطيب البغدادي أنو جاء "عف 
سفياف بف عيينة رحهو ا أنو كاف يقوؿ: إف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ىو الهيزاف 

ا خالفيا األكبر، فعميو تعرض األشياء، عمى خمقو وسيرتو وىديو، فها وافقيا فيو الحؽ، وه
 ( ٜٚ، ص ٔـ، جٖٜٛٔفيو الباطؿ" )البغدادي 

الرسوؿ بقولو:  "وهف ىاىنا  وأوضح ذلؾ الذىبي في فصؿ اضطرار العباد إلى هعرفة
تعمـ اضطرار العباد فوؽ كؿ ضرورة إلى هعرفة الرسوؿ وها جاء بو، وتصديقو فيها أخبر بو، 

ال في الدنيا وال في اآلخرة إال عمى أيدي وطاعتو فيها أهر، فإنو ال سبيؿ إلى السعادة والفالح 
الرسؿ، وال سبيؿ إلى هعرفة الطيب والخبيث عمى التفصيؿ إال هف جيتيـ، وال يناؿ رضا ا 
ألبتو إال عمى أيدييـ، فالطيب هف األعهاؿ واألقواؿ واألخالؽ ليس إال ىدييـ وها جاءوا بو، 

أخالقيـ توزف األقواؿ واألخالؽ واألعهاؿ، فيـ الهيزاف الراجح الذي عمى أقواليـ وأعهاليـ و 
وبهتابعتيـ يتهيز أىؿ اليدى هف أىؿ الضالؿ، فالضرورة إلييـ أعظـ هف ضرورة البدف إلى 
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( ولقد ٛٙ، صٔـ، ج ٜٜٗٔروحو والعيف إلى نورىا والروح إلى حياتيا" )ابف قيـ الجوزية، 
نظـ حياة الهسمـ "عهمت عمى بناء تضهنت السيرة النبوية عمى أحاديث نبوية وهواقؼ تربوية، ت

هنظوهة قيـ إسالهية جاهعة ترسخ كؿ سموؾ إيجابي، وتنفي كؿ سوؾ هناقض لقيـ التكافؿ 
( وانطالؽ هف ذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى ٙ٘ـ، ٕٚٔٓاالجتهاعي" )بحيت،

الغار، والوارد  الهضاهيف التربوية الهتضهنة في حديث الثالثة نفر الذيف أغمقت عمييـ الصخرة
 في صحيح اإلهاـ البخاري وصحيح اإلهاـ هسمـ رحهيها ا.

 هوضوع الدراسة:
تستهد الفمسفات التربوية الهختمفة هنيجيا هف أصوؿ وضعيا اإلنساف وقعد ليا بينها 
تستهد التربية اإلسالهية أسسيا هف وحي إليي وتشريع رباني هتهثاًل بالقرآف الكريـ والسنة 

لهطيرة، فيها هصدر التشريع اإلسالهي و" ال يغتفر ألهتنا اإلسالهية أف تتجرع النبوية ا
غصص الحيرة في ىذا السبيؿ. ألف أهتف األسس التربوية، وأرفع أىداؼ التربية والتعميـ 
هوجودة بيف أيدينا هتهثمة بعقيدة ىذه األهة، وقواعد ىذا الديف وتوجيياتو وتعميهاتو التي أنعـ 

( وهف ىدي القرآف والسنة يهكننا أف نستنبط هضاهيف ٔٙـ، ٜ٘ٛٔا" )التهيهي، ا بيا عمين
تربوية ترسـ لنا هنيج حياة، وتسهو بالهجتهع إلى قهة إنسانيتو، فهف نيج القرآف والسنة 

 الهطير تتضح لنا النظرة الواضحة والصحيحة لإلنساف والكوف والحياة 
لتربوية الهختمؼ "طابع االستيراد ولها غمب عمى الهناىج والفمسفات الوضعية ا

والتقميد، الذي جعميا ال تتالءـ هع هتطمبات الهجتهع أو البيئة، كها أنيا قد ال تعنى برغبات 
الطالب وهواىبيـ الخاصة، فيي لذلؾ ال تحؿ هشكالت البالد الناىضة، بؿ ىي بدورىا قد 

( وهف ذلؾ نتج ٖٖـ، ٜٚٚٔتولد هشكالت عديدة جديدة لمهجتهع الذي استوردىا" )الجهالي،
عدد هف الهشكالت االجتهاعية التي لـ تجد حال)حاًل( في طي ىذه الهناىج والفمسفات 

 الوضعية 
وسعيًا إلبراز ها تضهنتو األحاديث النبوية هف درر قيهة وكنوز نفيسة تعود "بالتربية 

لى توحيد الفكر التربو  ي اإلسالهي لألهة والتعميـ إلى أصالة األهة اإلسالهية وعزتيا... وا 
العربية واإلسالهية كميا، باالعتهاد عمى الكتاب والسنة المذيف يتهيزاف باألصالة والثبات 
والصدؽ والواقعية والشهوؿ والتكاهؿ وتصوير النفس البشرية كها خمقيا ا تعالى، حتى نصؿ 

الدراسة ها  ( تبرز لنا ىذهٖٕـ، صٜٜٛٔفي النياية إلى تكويف الشخصية الهؤهنة" )عطار، 
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احتواه حديث الحديث الشريؼ الذي أخرجو البخاري وهسمـ في صحيحيها والذي رواه عبد ا 
بف عهر رضي ا عنيها عف الثالثة نفر الذيف أغمقت عمييـ الصخرة الغار ، وهف ذلؾ 

 تتضح لنا أسئمة الدراسة. 
النبوي عف الثالثة : ها ىي الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف الحديث السؤاؿ الرئيس

 وهنو يتفرع األسئمة التالية: ؟ نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار
 ها الهضاهيف التربوية الهتضهنة في الحديث   .ٔ
ها الهضاهيف التربوية في العالقة هع الوالديف هف قصة الرجؿ الذ كاف لو  .ٕ

 أبواف شيخاف" كبيراف"؟ 
الهرأة األجنبية هف قصة الرجؿ الذي ها الهضاهيف التربوية في العالقة هع  .ٖ

 أحب ابنة عهو؟
ها الهضاهيف التربوية في العالقة هع العاهميف األجراء هف قصة الرجؿ الذي  .ٗ

 استأجر أجراء؟
 أىداؼ الدراسة:
استنباط الهضاهيف التربوية في الحديث النبوي عف الثالثة نفر الذيف اليدؼ الرئيس 

 : تفرع األىداؼ التاليةأغمقت الصخرة عمييـ الغار، وهنو ي
  استنباط الهضاهيف التربوية في العالقة هع الوالديف هف قصة الرجؿ الذي

 كاف لو أبواف شيخاف 
  استنباط الهضاهيف التربوية في العالقة هع الهرأة األجنبية هف قصة الرجؿ

 الذي أحب ابنة عهو 
 ف قصة الرجؿ استنباط الهضاهيف التربوية في العالقة هع العاهميف األجراء ه

 الذي استأجر أجراء 
 هنيج لدراسة:

اعتهدت الدراسة عمى أسموب تحميؿ الهحتوى والذي يعرؼ بأنو "أسػػموب يقـو عمى 
وصػػؼ هنظـ ودقيؽ لنصػػوص هكتوبة أو هسػػهوعة هف خالؿ تحديد هوضػػػػوع الدراسػػػػة" 

ؼ عمى الهعارؼ والقيـ ( وأسموب تحميؿ الهحتوى يستخدـ في "التعر ٓٙـ، ٜٕٔٓ)الهحهود، 
وتحقيؽ األىداؼ واآلثار التي تحهميا الكتب، والهناىج، واألدبيات التربوية والثقافية وغرييا" 
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( كها اعتهدت الدراسة عمى الهنيج االستنباطي والذي يعرؼ بأنو "الطريقة التي ٔٙ)الهحهود، 
دؼ استخراج يقوـ فييا الباحث ببذؿ أقصى جيد عقمي ونفسي عند دراسة النصوص بي

 (ٖٗـ، ٕٛٓٓهضاهيف تربوية هدعهة باألدلة الواضحة" )فؤاد، 
 أىهية الدراسة:

حيث تتعمؽ الدراسة بالحديث النبوي الشريؼ، وىو هيداف خصب لدراسة الجوانب 
براز ها تحتويو السنة الهطيرة هف قيـ وهبادئ وأسس وأىداؼ وسموكيات تربية  التربوية، وا 

هًا لمحياة البشرية، في كؿ زهاف وهكاف، كها تيتـ الدراسة بالجانب تصمح هنيجًا تربويًا قوي
 االجتهاعي الذي يهثؿ هحورًا ىاهًا في حياة اإلنساف 

وتظير أىهية الدراسة في الجانب النظري بالتأصيؿ التربوي وذلؾ باستنباط الهضاهيف 
 التربوية هف األحاديث النبوية الشريفة 

لمهكتبة التربوية وذلؾ بتناوؿ نصوص الحديث  كها تعطي الدراسة إضافة عمهية
النبوي الشريؼ باستخداـ الهنيج االستنباطي وأسموب تحميؿ الهضهوف، إلبراز الهضاهيف 

 التربوية الهتضهنة في نصوص األحاديث النبوية 
إبراز القيـ والهبادئ واألسس والسموكيات التربوية في الجانب االجتهاعي والتي تسهو 

 وترتقي بالهجتهع بأخالؽ الشخص
 هصطمحات الدراسة:

في المغة "ها في بطوف الحواهؿ هف كؿ شيء كأنيف تضهنو، وىي جهع  الهضاهيف:
هضهوف ويقاؿ ضهف الشيء بهعنى تضهنو، وهنو قوليـ هضهف الكتاب كذا وكذا" )ابف 

( والهضهوف ىو "الهحتوى وهنو هضهوف الكتاب وها في طيو ٕٖٚ، صٖ، جٙٔٗٔهنظور،
 (ٕٜٔ، ٕٚٗٔالكالـ وفحواه" )الرازي، وهضهوف 

تعرؼ بأنيا "األنهاط و األفكار و القيـ و الههارسات التربوية  الهضاهيف التربوية :
التي تتـ هف خالؿ العهمية التربوية لتنشئة األجياؿ الهختمفة عمييا تحقيقا لألىداؼ التربوية 

( كها تعرؼ بأنيا "جهمة الهفاىيـ واألساليب ٓٗىػ، صٔٓٗٔالهرغوب بيا" )الغاهدي، 
ف تكوف هقوهات أساسية لمعهمية التربية ، الهقصود بيا بناء والخبرات العهمية التي هف شأنيا أ
( ويعرؼ الباحث الهضاهيف بأنيا )جهيع ٘ٙٔ، ٜٜ٘ٔشخصية اإلنساف" )الهرزوقي، 

الهفاىيـ واألفكار والقيـ والهبادئ واألساليب واألنهاط والخبرات التربوية، التي تعتبر الهقوهات 
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داؼ التربوية الهرجوة( وفي ىذه الدراسة يعرؼ الباحث األساسية لمعهمية التربوية لتحقيؽ األى
الهتضاهف التربوية إجرائيًا )بأنيا القيـ والهبادئ واألثار التربوية في العالقات االجتهاعية 

 الهتضهنة في الحديث النبوي عف الثالثة نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار(
استنباط الهضاهيف التربوية  : لمدراسة حدود هوضوعية، تتهثؿ فيحدود الدراسة

والهتهثمة في الهبادئ والقيـ األثار التربوية، الهتضهنة في الحديث الوارد في الصحييف عف 
الثالثة نفر الذيف احتجزتيـ الصخرة  في الغار والهتهثمة في العالقة هع الوالديف، والعالقة 

 بالهرأة األجنبية والعالقة هع العاهميف واإلجراء
 لسابقة: الدراسات ا

ـ( ، بعنوف الهضاهيف التربوية في حديث هالؾ بف حويرث ٕٕٓٓدراسة هعتوؽ )
)صموا كها رأيتهوني أصمي( وىدؼ الدراسة بياف الهضاهيف التربوية في حديث هالؾ بف 
حويرث وبياف بعض التطبيقات التربوية ليذه الهضاهيف ، ولقد استخدـ الباحث ، الهنيج 

أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث عددا هف الهضاهيف التربوية  التحميمي االستنباطي وهف
والقيـ التربوية واألساليب التربوية، تتفؽ دراسة هعتوؽ هع الدراسة الحالية في الهنيج الهستخدـ 
في البحث، بينها تختمؼ عنيا بيدؼ الدراسة، حيث تيدؼ الدراسة الحالية إلى استنباط 

طة هف الحديث النبوي عف الثالثة نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الهضاهيف التربوية الهستنب
 الغار  

ـ( بعنواف الهضاهيف التربوية الناظهة لمعالقات االجتهاعية ٕٚٔٓدراسة بخيث )
الهستنبطة هف حديث السيدة خديجة ) كال وا ال يخزيؾ ا أبدا..( وىدفت الدراسة إلى 
الكشؼ عف الهضاهيف التربوية الناظهة لمعالقات االجتهاعية الهستنبطة هف حديث السيدة 

يخزيؾ ا أبدا..( وربط أصالة السيرة النبوية بحاضر األهة وواقعيا خديجة ) كال وا ال 
الهعاصر، باستخداـ أسموب تحميؿ الهحتوى لمكشؼ عف الهضاهيف التربوية والهنيج 
االستنباطي لموصوؿ إلى األثار التربوية وهف أبرز نتائج الدراسة أف العمـ وحده ال يكفي 

ـ العهؿ، وأف األزهة الحالية ليست ازهو فقر وجيؿ، بؿ لتعديؿ السموؾ ، فالبد أف يؤازر العم
غياب الدور التطبيقي، تتفؽ دراسة بخيت هع الدراسة الحالية في الهنيج الهستخدـ في البحث، 
بينها تختمؼ عنيا بيدؼ الدراسة، حيث تيدؼ الدراسة الحالية إلى استنباط الهضاهيف التربوية 

 ثة نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار  الهستنبطة هف الحديث النبوي عف الثال
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( بعنواف الحديث الحسف والهضاهيف التربوية الهستنبطة هف ٕٙٔٓدارسة الشريؼ )
بعض األحاديث، وىدفت الدراسة إلى توضيح الحديث الحسف والهضاهيف التربوية الهستنبطة 

تعتبر عبارة عف  هف بعض األحاديث النبوية، وتوصمت الدراسة إلى عدد هف النتائج التي
هبادئ وأسس وسموكيات تربوية بشكؿ عاـ، لـ تحدد دراسة الشريؼ الهنيج الهستخدـ بينها 
استخدهت الدراسة الحالية أسموب تحميؿ الهحتوى والهنيج االستنباطي، كها تختمؼ عنيا 
 بيدؼ الدراسة، حيث تيدؼ الدراسة الحالية إلى استنباط الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف

 الحديث النبوي عف الثالثة نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار  
ـ( بعنواف الهضاهيف التربية الهستنبطة هف حجة الوداع، ٕٕٔٓدراسة العنزي )

وىدفت إلى الكشؼ عف الهبادئ والقيـ واألساليب التربوية التي تضهنتيا حجة الوداع، 
اشتهاؿ حجة الوداع عمى العديد هف الهبادئ باستخداـ الهنيج االستنباطي، وهف ػأىـ نتائجيا 

والقيـ واألساليب التي تيتـ بجهيع هظاىر اإلسالـ الدنيوية واألخروية، كها أكدت حجة الوداع 
 عمى كراهة اإلنساف وحريتو، وأنيا حؽ هكفوؿ لكؿ إنساف 

ـ( بعنواف الهضاهيف التربوية في خطب ووصايا الرسوؿ صمى ا ٕٕٔٓدراسة عهر)
وسمـ وتطبيقاتو التربوية )دراسة تحميمية( وىدفيا الكشؼ عف الهضاهيف التربوية في عميو 

خطب ووصايا الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ وتطبيقاتو التربوية، والتعرؼ عمى العالقة بيف 
الخطابة والوصية، والكشؼ عف التطبيقات التربوية لمهضاهيف التربوية هف خطب ووصايا 

وسمـ، باستخداـ األسموب التحميمي والهنيج االستنباطي، وهف اىـ النبي صمى ا عميو 
نتائجيا ، شهوؿ خطب ووصايا النبي صمى ا عميو وسمـ لهختمؼ فئات الهخاطبيف، 
االرتباط الوثيؽ بيف خطب ووصايا النبي صمى ا عميو وسمـ الهوجية لألهة وها تضهنتو هف 

طبيقيا في الواقع، تتفؽ دراسة عهر هع الدراسة هفاىيـ نظرية وهبادئ وقيـ وأخالؽ وبيف ت
الحالية في الهنيج الهستخدـ في البحث، بينها تختمؼ عنيا بيدؼ الدراسة، حيث تيدؼ 
الدراسة الحالية إلى استنباط الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف الحديث النبوي عف الثالثة نفر 

 الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار  
ـ( بعنواف الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف الوصايا النبوية، ٕٔٔٓدارسة هحهد )

وىدفت التعرؼ عمى الوصايا النبوية، واستنباط الهضاهيف التربوية في الجانب )العبادي، 
الخمقي، االجتهاعي، العمهي( هستخدهًا الهنيج االستنباطي، وتوصمت الدراسة إلى عدد هف 
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أداة تربوية لطيارة النفوس وتزكيتيا ػ اشتهمت الوصايا  النتائج هنيا ، العبادات في اإلسالـ
النبوية عمى أسس أخالقية كريهة ، كها تتضهف الوصايا النبوية عمى األسس التي يقـو عمييا 
الهجتهع هف الطير والعفاؼ ورعاية الحرهات واألهواؿ واألعراض، تتفؽ دراسة بخيت هع 

ي في البحث، بينها تختمؼ عنيا بيدؼ الدراسة، الدراسة الحالية باستخداـ الهنيج االستنباط
حيث تيدؼ الدراسة الحالية إلى استنباط الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف الحديث النبوي عف 

 الثالثة نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار      
 ثيذًجية في حضية لمعالقات الٕبشالتـ( بعنواف الهضاهيف ٕٚٓٓدراسة الصالحي )

وىدفت الدراسة إلى هعرفة كيفية االقتداء في الحقؿ التربوي الهعاصر هف حديث أـ ، أن زرع
زرع في العالقات الزوجية، باستخداـ أسموب تحميؿ الهحتوي، والهنيج االستنباطي وتوصؿ 
الباحث إلى عدد هف النتائج التي تعتبر عبارة عف هبادئ وأسس وسموكيات تربوية في 

اسة الصالحي هع الدراسة الحالية في الهنيج الهستخدـ في البحث، العالقات الزوجية، تتفؽ در 
بينها تختمؼ عنيا بيدؼ الدراسة، حيث تيدؼ الدراسة الحالية إلى استنباط الهضاهيف التربوية 

 الهستنبطة هف الحديث النبوي عف الثالثة نفر الذيف أغمقت الصخرة عمييـ الغار  
السابقة بأنيا تركز عمى جوانب هؤثرة في وتتهيز الدارسة الحالية عف الدراسات 

العالقات االجتهاعية والهتهثمة العالقة هع الوالديف، وعالقة الرجؿ بالهرأة الغريبة عنو، وعالقة 
 الشخص بهف يعهؿ عنو هف األجراء والهستخدهيف.    

 التعريؼ بهواطف الحديث في كتب السمؼ 
األنبياء باب حديث الغار، وفي  أخرج الحديث البخاري في صحيحو في كتاب أحاديث

كتاب األدب باب إجابة دعاء هف بر والديو، وفي كتاب البيوع  باب إذا اشترى شيئا لغيره 
ببة إرا صسع بًبل قٕو بغيش إرَٓى، ٔكبٌ في رنك   كتبة انًضاسعتوفي ,بغير إذنو فرضي ، 

ببة يٍ استأجش أجيشا فتشك األجيش أجشِ، فعًم فيّ   كتبة اإلجبسة، وفي   صالح نٓى

كًب أخشجت يسهى ـ( ٕٕٓٓ)البخاري ،  عًم في يبل غيشِ، فبستفضمانًستأجش فضاد، أٔ يٍ 

ـ( ٜٜٔٔ)القشيري، ببة قصت أصذبة انغبس انثالثت ٔانتٕسم بصبنخ األعًبل في كتبة انشقبق
د الحديث الهتقي اليندي في كتاب كنز العهاؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ )الهتقي كها أور 

ـ( وفي ٜٜٛٔـ( وأورده الطبراني، في كتاب األحاديث الطواؿ )الطبراني، ٜٔٛٔاليندي، 
(  كها أخرج أحهد في هسنده هف حديث النعهاف بف ٜٜ٘ٔكتب الهعجـ الوسيط )الطبراني،
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ـ( وأخرجو الييثهي في هجهع الزوائد وهنبع الفوائد ٕٔٓٓحنبؿ،بشير ، بمفظ وترتيب أخر )بف 
هف حديث أنس رضي ا عنو بمفظ آخر وهف حديث النعهاف بف بشير بمفظ آخر في كتب 

( كها اخرج ابف كثير في جاهع الهسانيد ٜٜٗٔالبر والصمة، باب هنو في البر )الييثهي، 
ـ( ٕٔٔٓف هنبو بمفظ وترتيب آخر )ابف كثير،والسَُّنف اليادي ألقوـ َسَنف ، في هسند وىب ب

وأخرجة السيوطي في كتاب جاهع األحاديث في هسند النعهاف بف بشير بمفظ وترتيب أخر 
ركش انخبش انذال عهى اإلببدت ـ( وأخرج أبو عوانو في هستخرجو ، في باب ٜٜٗٔ)السيوطي، 

ٕني يبل غيشِ أٌ يصشفّ في تجبسة، ٔيعبيهت نًُفعت صبدبّ، ٔاإلببدت نصبدبّ أخز نًت

 ـ(ٜٜٛٔبمفظ وترتيب آخر )أبو عوانة، سبذتّ ٔيُفعتّ
 واعتهد الباحث عمى نص الحديث في الصحيحيف )صحيح البخاري وصحيح هسمـ(

 نص الحديث في صحيح البخاري وصحيح هسمـ
 أوال نص الحديث في صحيح البخاري 

( عف عبد ا بف عهر رضي ا عنيها، قاؿ: سهعت رسوؿ ا ٖٕٗٚحديث رقـ )
صمى ا عميو وسمـ يقوؿ: " بينها ثالثة نفر يتهاشوف أخذىـ الهطر، فهالوا إلى غار في 

فقاؿ بعضيـ  الجبؿ، فانحطت عمى فـ غارىـ صخرة هف الجبؿ فأطبقت عمييـ،
الميـ  :فقاؿ أحدىـ .لحة، فادعوا ا بيا لعمو يفرجياانظروا أعهااًل عهمتهوىا  صا :لبعض

إنو كاف لي والداف شيخاف كبيراف، ولي صبية صغار، كنت أرعى عمييـ، فإذا رحت عمييـ 
نو ناء بي الشجر، فها أتيت حتى أهسيت فوجدتيها  فحمبت بدأت بوالدي أسقييها قبؿ ولدي، وا 

قهت عند رؤوسيها، أكره أف أوقظيها هف قد ناها، فحمبت كها كنت أحمب، فجئت بالحالب ف
عند قدهي، فمـ يزؿ  -يصيحوف-نوهيها، وأكره أف أبدأ بالصبية قبميها، والصبية يتضاغوف 

ذلؾ دأبي ودأبيـ حتى طمع الفجر، فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ فافرج لنا فرجة 
الميـ إنو كانت لي  :ء، وقاؿ الثانينرى هنيا السهاء. ففرج ا ليـ فرجة حتى يروف هنيا السها

ابنة عـ أحبيا كأشد ها يحب الرجاؿ النساء، فطمبت إلييا نفسيا، فأبت حتى آتييا بهائة 
يا عبد ا  :فمها قعدت بيف رجمييا قالت دينار، فسعيت حتى جهعت هائة دينار فمقيتيا بيا،

أني قد فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ  اتؽ ا، وال تفتح الخاتـ، فقهت عنيا، الميـ فإف كنت تعمـ
فمها  الميـ إني كنت استأجرت أجيرا بفرؽ أرز، :وقاؿ اآلخر .فافرج لنا هنيا. ففرج ليـ فرجة

أعطني حقي، فعرضت عميو حقو فتركو ورغب عنو، فمـ أزؿ أزرعو حتى  :قضى عهمو قاؿ
اذىب إلى  :فقمت اتؽ ا وال تظمهني وأعطني حقي، :فجاءني فقاؿ جهعت هنو بقرا وراعييا،
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إني ال أىزأ بؾ، فخذ ذلؾ البقر وراعييا،  :فقمت وال تيزأ بي، اتؽ ا :فقاؿ ذلؾ البقر وراعييا،
فأخذه فانطمؽ بيا، فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج ها بقي. ففرج ا عنيـ" 

 (ٖ، صٛـ جٕٕٓٓ)البخاري،
 ثانيا : نص الحديث في صحيح هسمـ 

عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ أنو  ( عف عبد ا بف عهر،ٖٕٗٚحديث )رقـ ال
بينها ثالثة نفر يتهشوف أخذىـ الهطر، فأووا إلى غار في جبؿ، فانحطت عمى فـ غارىـ  "قاؿ

انظروا أعهااًل عهمتهوىا صالحة ،  :فقاؿ بعضيـ لبعض صخرة هف الجبؿ، فانطبقت عمييـ،
الميـ إنو كاف لي والداف شيخاف  :فقاؿ أحدىـ لعؿ ا يفرجيا عنكـ،فادعوا ا تعالى بيا، 

كبيراف، واهرأتي، ولي صبية صغار أرعى عمييـ، فإذا أرحت عمييـ، حمبت، فبدأت بوالدي، 
فسقيتيها قبؿ بني، وأنو نأى بي ذات يوـ الشجر، فمـ آت حتى أهسيت، فوجدتيها قد ناها، 

ب، فقهت عند رؤوسيها أكره أف أوقظيها هف نوهيها، فحمبت كها كنت أحمب، فجئت بالحال
وأكره أف أسقي الصبية قبميها، والصبية يتضاغوف عند قدهي، فمـ يزؿ ذلؾ دأبي ودأبيـ حتى 
طمع الفجر، فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج لنا هنيا فرجة، نرى هنيا 

الميـ إنو كانت لي ابنة عـ  :وقاؿ اآلخر ،السهاء، ففرج ا هنيا فرجة، فرأوا هنيا السهاء
أحببتيا كأشد ها يحب الرجاؿ النساء، وطمبت إلييا نفسيا، فأبت حتى آتييا بهائة دينار، 

يا عبد ا اتؽ  :قالت فتعبت حتى جهعت هائة دينار، فجئتيا بيا، فمها وقعت بيف رجمييا،
تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج ا، وال تفتح الخاتـ إال بحقو، فقهت عنيا، فإف كنت 

فمها قضى  الميـ إني كنت استأجرت أجيرا بفرؽ أرز، :وقاؿ اآلخر لنا هنيا فرجة، ففرج ليـ،
أعطني حقي، فعرضت عميو فرقو فرغب عنو، فمـ أزؿ أزرعو حتى جهعت هنو بقرا  :عهمو قاؿ
فخذىا  إلى تمؾ البقر ورعائيا، اذىب :قمت اتؽ ا وال تظمهني حقي، :فجاءني فقاؿ ورعاءىا،

اتؽ ا وال تستيزئ بي فقمت: إني ال أستيزئ بؾ، خذ ذلؾ البقر ورعاءىا، فأخذه  :فقاؿ
فذىب بو، فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج لنا ها بقي، ففرج ا ها بقي" 

 (ٜٜٕ، صٗ)القشيري، ج
 وية العاهة في الحديث النبوي اإلجابة عمى السؤوؿ األوؿ : الهضاهيف الترب

عف عبد ا بف عهر رضي ا عنيها، قاؿ: سهعت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ 
يقوؿ: " بينها ثالثة نفر يتهاشوف أخذىـ الهطر، فهالوا إلى غار في الجبؿ، فانحطت عمى فـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٔٚ٘ٛ ) 
 

تهوىا  انظروا أعهااًل عهم :فقاؿ بعضيـ لبعض غارىـ صخرة هف الجبؿ فأطبقت عمييـ،
 صالحة، فادعوا ا بيا لعمو يفرجيا
حيث إنيـ كانوا رفقة هف قولو صمى ا عميو وسمـ "بينها  إحساف اختيار الصحبة:

ثالثة نفر يهشوف" ولقد أورد ابف حجر أنيـ هف بني إسرائيؿ وخرجوا يرتادوف ألىميـ حيث 
واحد هنيـ وفي حديث عقبة بف  قاؿ: "قولو بينها ثالثة نفر ههف كاف قبمكـ لـ أقؼ عمى اسـ

عاهر عند الطبراني في الدعاء أف ثالثة نفر هف بني إسرائيؿ قولو يهشوف في حديث عقبة 
وكذا في حديث أبي ىريرة عند بف حباف والبزار أنيـ خرجوا يرتادوف ألىمييـ" )ابف حجر، 

 (ٙٓ٘، صٙج
ـ أو إلطعاهيـ أو هها يعني أنيـ خرجوا صحبة هترافقيف، يرتادوف ألىميـ لزيارتي

حساف اختيار األصحاب والرفاؽ وجية بو رسوؿ ا صمة ا عميو  لقضاء حوائجيـ ... وا 
، ٙ)البخاري، ج "وسمـ فقؿ: "هثؿ الجميس الصالح والسوء، كحاهؿ الهسؾ ونافخ الكير....

 ( ٜٙص
 وذلؾ بمجوئيـ إلى الغار وعدـ تعريض أنفسيـ لألذى أثناء نزوؿ األخذ باألسباب:

الهطر " أخذىـ الهطر، فهالوا إلى غار في الجبؿ " واألخذ باألسباب جانب هيـ في حياة 
اإلنساف حيث يقوؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ "الهؤهف القوي خير وأحب إلى ا هف 
الهؤهف الضعيؼ، وكؿ عمى خير، احرص عمى ها ينفعؾ، واستعف با وال 

 ( ٕٗٔ، صٔٔـ، جٜٗٛٔتعجز")أبويعمى،
وهها يدؿ عمى توحيدىـ  قوليـ: "انظروا أعهاال عهمتهوىا  صالحة"  التوحيد،

والتوحيد ىو أوؿ واجب عمى الهكمؼ فهف أجمو بعث الرسؿ وأنزلت الكتب، وخمؽ ا الجف 
نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِف﴾ )الذاريات:   ( ٙ٘واإلنس لتوحيده وعبادتو ﴿َوَها َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإْلِ

هف قوليـ :" انظروا أعهاال عهمتهوىا .." ففي الحديث القدسي اإلخالص  وحده: 
"قاؿ ا تبارؾ وتعالى: أنا أغنى الشركاء عف الشرؾ،  :قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ

( وقاؿ سبحانو ٜٕٛ، ص ٗ)القشيري، ج"هف عهؿ عهال أشرؾ فيو هعي غيري، تركتو وشركو
َكاَف َيْرُجو ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَهْؿ َعَهاًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا﴾ )الكيؼ: وتعالى: ﴿َفَهف 

( واإلخالص فيو تنقية لمعهؿ هف الشوائب ولإلخالص شرطاف، أف يكوف العهؿ  ٓٔٔ
 ....(وحده، وأف يكوف هوافقا لشرع ) ىنا انقطاع لنياية الهعموهة هتبعا لرسوؿ ا
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ولمعهؿ  فهف قوليـ: ".. أعهاال عهمتهوىا  صالحة.."العهؿ الصالح وعهؿ الخير: 
الصالح، عواقب حسنة وثهار طيبة ووعد هف ا باألجر العظيـ والتهكيف واألهف في الداريف، 

اِلَحاِت َلَيْستَ  قاؿ تعالى ـْ َوَعِهُموا الصَّ ْخِمَفنَُّيـ ِفي اأَلْرِض َكَها اْسَتْخَمَؼ ﴿َوَعَد المَُّو الَِّذيَف آَهُنوا ِهْنُك
ـْ ِهْف َبْعِد َخْوِفيِ  ـْ َوَلُيَبدَِّلنَُّي ـُ الَِّذي اْرَتَضى َلُي ـْ ِديَنُي ـْ َوَلُيَهكَِّنفَّ َلُي ﴾  ـْ َأْهًناالَِّذيَف ِهْف َقْبِمِي

اِلَحاِت  ( وقاؿ سبحانو:٘٘)النور: ـْ َتْجِري ِهْف ﴿ِإفَّ الَِّذيَف آَهُنوا َوَعِهُموا الصَّ ـْ ِبِإيَهاِنِي ـْ َربُُّي َيْيِديِي
﴾ )يونس ، ـُ األَْنَياُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيـِ  (َٜتْحِتِي

عز -: هف قوليـ: "... فادعوا ا بيا.. " وهعنى الدعاء " استدعاء العبد ربو الدعاء
التبرؤ هف الحوؿ والقوة، إظيار االفتقار إليو، و  :وحقيقتو .العناية واستهداده إياه الهعونة -وجؿ

عز وجؿ")الخطابي،  وىو سهة العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيو هعنى الثناء عمى ا
َذا َسَأَلَؾ  ولمدعاء فضؿ عظيـ فإنو سبحانو قريب ههف دعاه  (ٗ، صٔج قاؿ تعالى: ﴿َواِ 

ـْ ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا دَ  َعاِف َفْمَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِهُنوا ِبي َلَعمَُّي
وهف دعا ا فإف ا في هعيتو قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ  )َٙٛٔيْرُشُدوَف﴾ )البقرة: 

، ٗ" قاؿ ا عز وجؿ: أنا عند ظف عبدي بي، وأنا هعو حيث يذكرني")القشيري، ج
ـْ ( وفي الدعاُء طاعٌة  واهٕٕٓٔص ـُ اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُك تثاؿ ألهره قاؿ تعالى: ﴿َوَقاَؿ َربُُّك

ـَ َداِخِريَف﴾ ( وفي الدعاء فتح ٓٙ)سورة غافر:  ِإفَّ الَِّذيَف َيْسَتْكِبُروَف َعْف ِعَباَدِتي َسَيْدُخُموَف َجَينَّ
الدعاء فتحت ألبواب رحهة ا، قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: "هف فتح لو هنكـ باب 

ـ، ٜ٘ٚٔلو أبواب الرحهة، وها سئؿ ا شيئا يعني أحب إليو هف أف يسأؿ العافية" )الترهذي،
(، وسبب لرفع البالء قاؿ عميو السالـ "إف الدعاء ينفع هها نزؿ وهها لـ ينزؿ، ٕ٘٘، ص٘ج

ُو َعَمْيِو ( ودفع لغضب ا قاؿ َصمَّى المَّ ٕ٘٘، ص٘)الترهذي، ج فعميكـ عباد ا بالدعاء"
ـْ َيْسَأْؿ المََّو َيْغَضْب َعَمْيِو". : "َهْف َل ( " فهف دعا ربو بقمب ٙ٘ٗ، ص٘)الترهذي، ج َوَسمَّـَ

حاضر، ودعاء هشروع، ولـ يهنع هانع هف إجابة الدعاء، كأكؿ الحراـ ونحوه، فإف ا قد 
 تعالى باالنقياد وعده باإلجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وىي االستجابة 

 (ٚٛ)السعدي،  ألواهره ونواىيو القولية والفعمية، واإليهاف بو، الهوجب لالستجابة"
والرجا: هصدر قوليـ رجوت فالنا أرجوه وىو  ".. لعمو يفرجيا" هف قوليـ: الرجاء
التي تدؿ عمى األهؿ الذي ىو نقيض اليأس، ههدود. يقاؿ رجوت  ر ج و(( هأخوذ هف هادة

رجوا ورجاء ورجاوة. ويقاؿ ها أتيتؾ إال رجاوة الخير، وترجيتو، ترجية بهعنى رجوتو" )بف فالنا 
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( والرجاء عبادة قمبية، يأهمو اإلنساف هف خالقو سبحانو في ٕٕٔٓ، ص٘ـ، جٜٜٛٔحهيد،
ـُ  ـْ تحقيؽ رجائو واستجابة دعائو قاؿ تعالى ﴿ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف َيْدُعوَف َيْبَتُغوَف ِإَلى َربِِّي اْلَوِسيَمَة َأيُُّي

( وقاؿ رسوؿ َٚ٘أْقَرُب َوَيْرُجوَف َرْحَهَتُو َوَيَخاُفوَف َعَذاَبُو ِإفَّ َعَذاَب َربَِّؾ َكاَف َهْحُذوًرا﴾ )اإلسراء: 
 ٗا صمى ا عميو وسمـ " ال يهوتف أحدكـ إال وىو يحسف با الظف" )القشيري، ج

نا عند ظف عبدي بي، وأنا هعو حيث يذكرني" ( وقاؿ أيضا "قاؿ ا عز وجؿ: إٔ٘ٓص
( والهسمـ بحاجة إلى الرجاء فيو بيف عهؿ صالح يجروا قبولو  ٕٕٓٔ، صٗ)القشيري، ج

 ذنب يرجو غفرانو، وعيب يرجو إصالحو 
: حيث بدأ األوؿ بتضرعو إلى ا واصفا ها قاـ بو تجاه والديو  التضرع في الدعاء
اف شيخاف كبيراف، ولي صبية صغار"  وقاؿ الثاني واصفا حاؿ فقاؿ: "الميـ إنو كاف لي والد

هع ابنة عهو داعيا ا هتضرعا، فقاؿ: "الميـ إنو كانت لي ابنة عـ أحبيا كأشد ها يحب 
الرجاؿ النساء، فطمبت إلييا نفسيا" وبدأ الثالث دعاءه هتضرعا وحاكيا عف عهمو هع هف 

إني كنت استأجرت أجيرا ) أجيرًا ( بفرؽ أرز، فمها "الميـ  أستأجره لمعهؿ عنده، وقاؿ اآلخر:
قضى عهمو قاؿ: أعطني حقي، فعرضت عميو حقو، فتركو ورغب عنو"، والتضرع أصمو 

وفي الهثؿ:  .وضرع الرجؿ ضراعة، أي خضع وذؿ. وأضرعو غيره الثالثي )ض ر ع( "
ف فالنا لضارع الجسـ، الحهى أضرعتني لؾ، والضرع بالتحريؾ: أي نحيؼ  الضعيؼ. وا 

( وفي التضرع انكسار ٜٕٗ، صٖـ جٜٚٛٔضعيؼ. وتضرع إلى ا، أي ابتيؿ" )الجوىري،
 وتذلؿ بيف يدي ا وتيذيب لمنفس 

قاؿ: "فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ فافرج لنا  ابتغاء وجو ا تعالى
وجيؾ، فافرج لنا هنيا.."،  فرجة.." وقاؿ الثاني: "الميـ فإف كنت تعمـ أني قد فعمت ذلؾ ابتغاء

وقاؿ الثالث: "فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج ها بقي.." وطمب هرضاة ا 
وابتغاء وجية هطمب عظيـ لمهسمـ فقد جاء عف رسوؿ ا صمى ا وسمـ أنو قاؿ: "إف ثالثة 

اب حتى يفرغ هها بيف يوـ القياهة عمى كثيب هف هسؾ أسود ال ييوليـ فزع، وال يناليـ حس
الناس رجؿ قرأ القرآف فأـ بو قوها وىـ راضوف، ورجؿ أذف ودعا إلى ا ابتغاء وجو ا، 

، ٗـ، جٖٕٓٓورجؿ ههموؾ ابتمي بالرؽ في الدنيا فمـ يشغمو ذلؾ عف طمب اآلخرة" )البييقي،
 ( وفي ابتغاء وجية راحة لمنفس وطهأنينة لمقمب ٔ٘ٗص
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قاؿ األوؿ: "فافرج لنا فرجة نرى هنيا  وحسف الظف با:األهؿ بقرب فرج ا 
السهاء. ففرج ا ليـ فرجة حتى يروف هنيا السهاء" وقاؿ الثاني: "فافرج لنا هنيا. ففرج ليـ 
فرجة"، وقاؿ الثالث: "فافرج ها بقي. ففرج ا عنيـ" فعمى الهسمـ أف يحسف الظف با في 

عود رضى ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو رخائو وشدتو، فقد جاء عف ابف هس
وسمـ: "والذي ال إلو غيره ها أعطي عبد هؤهف شيئا خيرا هف حسف الظف با عز وجؿ والذي 
ال إلو غيره ال يحسف عبد با عز وجؿ الظف إال أعطاه ا عز وجؿ ظنو ذلؾ بأف الخير 

 ( ٜٙفي يده" )ابف أبي الدنيا،
السؤاؿ الثاني: الهضاهيف التربوية في العالقة هع الوالديف هف قصة اإلجابة عمى 

 الرجؿ الذي كاف لو أبواف شيخاف 
لموالديف حؽ عظيـ وليها فضؿ كبير عمى اإلنساف ولقد حث اإلسالـ عمى اإلحساف 

ََل تُْشِشُكٕا بِِّ إلييها والبر بيها، ولقرف ا البر بالوالديف بتوحيده سبحانو فقاؿ: ﴿ َٔ  َ اْعبُُذٔا َّللاه َٔ

ٍِ  َشْيئًب ۖ انَِذْي َٕ بِبْن ( فبرىها واإلحساف إلييها هف أجؿ األعهاؿ وأفضميا ٖٙ﴾ )النساء: ... إِْدَسبًَب َٔ
 هرء سموكيا هع والديو، ها يمي: وهف اآلداب التي ينبغي هراعاتيا، وعمى ال

قاؿ تعالى ﴿َوَقَضٰى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه  اإلحساف إلييها وخفض الجناح ليها
ْنَيْرُىَها واََل تَ  ُأؼ   لَُّيَها َتُقؿ َفاَل  ِكاَلُىَها َأوْ  َأَحُدُىَها اْلِكَبرَ  ِعنَدؾَ  َيْبُمَغفَّ  ِإهَّا ۚ  َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا 

َواْخِفْض َلُيَها َجَناَح الذُّؿِّ ِهَف الرَّْحَهِة َوُقؿ رَّبِّ اْرَحْهُيَها َكَها َربََّياِني  َوُقؿ لَُّيَها َقْواًل َكِريًها
 (ٕٗ-َٖٕصِغيًرا﴾ )اإلسراء: 

حتى ولو بأقؿ األلفاظ واإلشارات قاؿ تعالى: ﴿َفاَل تَُقؿ  البعد عف تعنيفيها أو زجرىها
 (ٖٕلَُّيَها ُأؼ  َواَل تَْنَيْرُىَها َوُقؿ لَُّيَها َقْواًل َكِريًها﴾ )اإلسراء:

ٌَ إال في هعصية ا ورسولو قاؿ تعالى ﴿ طاعتيها واالئتهار بأهرىها ََسب ْيَُب اإْلِ صه َٔ َٔ

انَِذْيَك إِنَيه انْ  َٕ نِ َٔ ٌِ اْشُكْش نِي  ٍِ أَ فَِصبنُُّ فِي َعبَيْي َٔ  ٍٍ ْْ َٔ ًُْْب َعهَٰى  َٔ  ُّ هَْتُّ أُيُّ ًَ ِّ َد انَِذْي َٕ ِصيشُ بِ ًَ 
إٌِ جَ  ب َۖٔ ًَ ِّ ِعْهٌى فاََل تُِطْعُٓ ب بََْذاَك َعهَٰى أٌَ تُْشِشَك بِي َيب نَْيَس نََك بِ ًَ َصبِدْبُٓ َْيَب فِي َٔ ﴾ َيْعُشٔفًب انذُّ
 (٘ٔ-ٗٔ)لقهاف:

قاؿ تعالى: ﴿َواْخِفْض َلُيَها  خفض الجناح ليها والتحدث إلييها بأدب وخضوع وليف
 (ٕٗبِّ اْرَحْهُيَها َكَها َربََّياِني َصِغيًرا﴾ )اإلسراء:َجَناَح الذُّؿِّ ِهَف الرَّْحَهِة َوُقؿ رَّ 
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قاؿ تعالى ﴿َوُقؿ رَّبِّ  الدعاء ليها وبرىها بعد هوتيها بصمة هعارفيـ وأصدقائيـ
إف أبر  ( وقاؿ رسوؿ ا صمى ا عمييـ وسمـ: "ٕٗاْرَحْهُيَها َكَها َربََّياِني َصِغيًرا﴾ )اإلسراء: 

 (ٖٗٗ، ص٘ود أبيو بعد أف يولي" )ابف حنبؿ، جالبر صمة الهرء أىؿ 
ولقد جاء في سنف أبي داود "أف رجالً ىاجر إلى رسوؿ  استئذانيها واألخذ برأييها،

أذنا لؾ؟ قاؿ:  :قاؿ أبواي، :قاؿ ا صمى ا عميو وسمـ هف اليهف فقاؿ: ىؿ لؾ أحد باليهف؟
ال فبرىها" )السجستاني،  ارجع إلييها فاستأذنيها، فإف أذنا لؾ فجاىد، :ال قاؿ  ٖـ، جٕٔٔٓوا 
 (ٚٔص

عمييها، عف جابر بف عبد ا رضي ا عنيها "أف رجاًل تمهس حجاتيها واإلنفاؽ 
ف أبي يريد أف يجتاح هالي، :قاؿ أنت وهالؾ ألبيؾ"  :فقاؿ يا رسوؿ ا إف لي هاال وولدا، وا 

وهتنوعة وها ٌذكر، أهثمة  (، ووجوه بر الوالديف كثيرةٜٙٚ، صٕـ، ج ٜٕٓٓ)ابف هاجة، 
 هتنوعة لصنوؼ البر بالوالديف واإلحساف إلييها  
"الميـ إنو كاف لي والداف شيخاف كبيراف، ولي  وقد جاء في نص الحديث قوؿ األوؿ:

صبية صغار، كنت أرعى عمييـ، فإذا رحت عمييـ فحمبت بدأت بوالدي أسقييها قبؿ ولدي، 
نو ناء بي الشجر، فها أتيت حتى  أهسيت فوجدتيها قد ناها، فحمبت كها كنت أحمب، فجئت وا 

بالحالب فقهت عند رؤوسيها، أكره أف أوقظيها هف نوهيها، وأكره أف أبدأ بالصبية قبميها، 
والصبية يتضاغوف عند قدهي، فمـ يزؿ ذلؾ دأبي ودأبيـ حتى طمع الفجر، فإف كنت تعمـ أني 

نيا السهاء. ففرج ا ليـ فرجة حتى يروف فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج لنا فرجة نرى ه
 هنيا السهاء" .

 وهف الهضاهيف التربوية التي يهكف استنباطيا ها يمي:
: قاؿ: "كنت أرعى عمييـ" تحهؿ الهسؤولية هف الجوانب الهيهة في تحهؿ الهسؤولية

هتحهاًل الحياة، وهف الحديث نجد أف ىذا الرجؿ كاف يرعى ليعوؿ والديو، وأوالده وأىؿ بيتو 
هسؤولية رعايتيف واإلنفاؽ عمييـ، فكؿ إنساف هسؤوؿ عهف يعوؿ قاؿ رسوؿ ا صمى ا 
عميو وسمـ " كمكـ راع وكمكـ هسئوؿ عف رعيتو، واألهير راع، والرجؿ راع عمى أىؿ بيتو، 

، ٚوالهرأة راعية عمى بيت زوجيا وولده، فكمكـ راع وكمكـ هسئوؿ عف رعيتو" )البخاري، ج
 (ٖٔص
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قاؿ: "فحمبت بدأت بوالدي أسقييها قبؿ ولدي "وىذ هف  لبر واإلحساف لموالديف:ا
عظيـ البر بالوالديف، حفظ هكانتيها، وتقديهيها عمى أي أحد، حتى عمى الزوجة واألوالد، 
حيث كاف يحمب الحالب ويبدأ بوالديو قبؿ أوالدة واىؿ بيتو، قاؿ تعالى ﴿َوَقَضٰى َربَُّؾ َأالَّ 

( فقد " قرف ا حؽ الوالديف واإلحساف إلييها ِٖٕإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا..﴾ )اإلسراء:َتْعُبُدوا 
بعبادتو سبحانو وتعالى، كها قرف شكرىها بشكره؛ ألنو الخالؽ وحده، وقد جعؿ الوالديف السبب 

قوال، وفعال؛ ألف  :وىذا يدؿ عمى شدة تأكد حقيها واإلحساف إلييها الظاىر في وجود الولد،
ليها هف الهحبة لمولد واإلحساف إليو في حاؿ صغره وضعفو ها يقتضي تأكد الحؽ ووجوب 

ـ، ٕٙٓٓوىو التضجر أو التأفؼ هف خدهتيها" )القحطاني  :وتحريـ أدنى هراتب األذى البر،
 ( وأوجو بر الوالديف كثيرة هنيا : ٛ، صٔج

  صّمى ا عميو وسّمـطاعة الوالديف في عير هعصية  ورسولو 
  ،احتراهيها في الهجمس 
 أخذ هشورتيها واالستنارة برأييها في أهور الحياة. 
  ًاإلحساف إلييها قواًل وفعال 
 االستئذاف عند الّدخوؿ عمييها. 
 اإلسراع في تمبية ندائيها، هيها كانت الظروؼ 
 ،اإلصغاء لحديثيها، والتواصؿ هعيها بصرّيًا خالؿ حديثيها 
  الترحاب والفرح لهقابمتيهاالبشاشة و 
  ،الّتذلؿ وخفض الجناح ليها 
  ،التمطؼ بالكالـ هعيها 
 التواضع في التعاهؿ هعيها. 
  ،الّتودد إلييها، ببدئيها بالّسالـ، وتقبيؿ يدييها، والتوسيع ليها في الهجمس 
 التوفيؽ واإلصالح بيف الوالديف 
  ،هساعدتيها في أعهاليها 
  يشعرىها باإلىانةالبعد عّها يهكف أف. 
  ،البعد عف إثارة الجداؿ والّشجار أهاهيها 
  ،البعد عف هعصيتيها 
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  ًعدـ األكؿ قبميها، والهشي خمفيها نيارًا وأهاهيها ليال. 
  ،الحذر هف إزعاجيها في نوهيها 
  الحذر هف التأّفؼ والّضجر، هف أواهرىها 
  الحذر هف التهنف عمييها 
  الحذر هف العبوس والتجيـ في وجييها 
 الحذر هف رّد حديثيها أو تكذيبيها. 
  ،الحذر هف هقاطعتيها أو هنازعتيها في الحديث 
 الحذر هف نيرىها، أو زجرىها 
 الحذر هف رفع الّصوت عمييها 

قاؿ: "فقهت عند رؤوسيها، أكره أف أوقظيها هف  عدـ إيذاء الوالديف أو إزعاجيها
البعد عف إصدار ها يزعجيها، أو يؤرؽ راحتيا، بإصدار   أوجو البر بالواليف نوهيها" وىذا هف

أصوات تزعجيها، أو الشجار أهاهيها، وهف شدة بر الرجؿ بأبويو كره أف يوقظيها هف نوهيها 
، ولقد ذكر ابف حجر في شرح الحديث "أها كراىتو إليقاظيها فظاىر ألف اإلنساف يكره أف 

حديث عمي ثـ جمست عند رؤوسيها بإنائي كراىية أف أزرقيها أو يوقظ هف نوهو ووقع في 
وفي حديث ابف أبي أوفى  -أي أوذييها-أوذييها وفي حديث أنس كراىية أف أردوسنيها 

وكرىت أف أوقظيها هف نوهيها فيشؽ ذلؾ عمييها وأها كراىتو أف يدعيها فقد فسره بقولو 
، وقولو يستكنا هف االستكانة فيستكنا لشربتيها أي يضعفا ألنو عشاءىها، وتر  ؾ العشاء ٌييـر

وقولو لشربتيها أي لعدـ شربتيها فيصيراف ضعيفيف هسكينيف والهسكيف الذي ال شيء لو " 
 (ٙٓ٘، صٙ)بف حجر، ج

قاؿ: "وأكره أف أبدأ بالصبية قبميها، والصبية يتضاغوف  تقديـ الوالديف عمى أي أحد
لديف عف حؽ أي أحد دنيها، فهف بر الرجؿ بوالديو عند قدهي" وهف أوجو البر تقديـ حؽ الوا

كره أف يبدأ بالصبية، بالرغـ هف أنيـ كانوا يتضاغوف عند قدهيو أي يبكوف، وبالرغـ هها قبؿ 
األب هف عطؼ وحناف عمى أوالده إال أنو قدـ حؽ الوالديف عمى ذلؾ، وذلؾ هف عظيـ البر 

 بالوالديف  
هيف التربوية في العالقة هع الهرأة األجنبية هف اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث: الهضا

 قصة الرجؿ الذي أحب ابنة عهو
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عالقة الرجؿ بالهرأة ليا حدودىا وضوابطيا ولقد حدد اإلسالـ أنواع النساء الذيف 
ـْ َوَعهَّاتُ  ـْ َوَأَخَواُتُك ـْ َوَبَناُتُك ـْ ُأهََّياُتُك َهْت َعَمْيُك ـْ يحرهوف عمى الرجؿ فقاؿ سبحانو ﴿ُحرِّ ـْ َوَخااَلُتُك ُك

ـْ َوَأَخَواُتُكـ هَِّف الرََّضاَعِة َوُأهََّياتُ  ِتي َأْرَضْعَنُك ـُ الالَّ ـْ َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناُت اأْلُْخِت َوُأهََّياُتُك  ِنَساِئُك
ِتي َدَخْمتـُ ِبِيفَّ َفِإف لَّـْ  ـُ الالَّ ِتي ِفي ُحُجوِرُكـ هِّف نَِّساِئُك ـُ الالَّ َتُكوُنوا َدَخْمتـُ ِبِيفَّ َفاَل ُجَناَح  َوَرَباِئُبُك

ـْ َوَأف َتْجَهُعوا َبْيَف اأْلُْختَْيِف ِإالَّ َها َقْد َسَمؼَ  ـُ الَِّذيَف ِهْف َأْصاَلِبُك ـْ َوَحاَلِئُؿ َأْبَناِئُك  المَّوَ  ِإفَّ  ۚ   َعَمْيُك
قتة وىف : أخت ( وخالؼ ذلؾ يأتي هف حرهتو حرهة هؤ ٖٕ﴾)النساء: رَِّحيًها َغُفوًرا َكافَ 

الزوجة، فيحـر أف يجهع بيف الهرأة وأختيا ، وعّهة الزوجة وخالتيا، فيحـر الجهع بيف الهرأة 
وعهتيا أو خالتيا، وزوجة غيره، وزوجتو التي طمقيا ثالثًا، حتى تنكح زوجًا غيره، والهرأة 

حتى تحّؿ هف  الهعتّدة إلى حتى تخرج هف عّدتيا، والُهحِرهة عميو بالحج أو العهرة، وذلؾ
 إحراهيا، 

ويحؿ لمرجؿ إف يرتبط بأي أهرة خالؼ ذلؾ ههف حرهتيف دائهة، أو حرهتيف هؤقتو، 
والزواج إعفاؼ لمرجؿ والهرأة وصيانة لألنساب، وحفظ لمهجتهع، حيث خمؽ ا اإلنساف 

هرار الستخالفو في األرض وعهارتيا، وال يتحقؽ ذلؾ إال باستهرار النسؿ البشري، وال يتـ است
النسؿ البشري إال بالزواج، كها يهكف أف يمتقى الرجؿ بالهرأة خارج بيت الزوجية، إها في 
 التعاهالت اليوهية هثؿ البيع والشراء، أو العهؿ أو الدراسة، ولذلؾ  آداب يمـز هراعاتيا وهنيا: 

وا ِهفْ  ـْ  غض البصر، لمجنسيف يقوؿ سبحانو قاؿ تعالى: ﴿ُقؿ لِّْمُهْؤِهِنيَف َيُغضُّ َأْبَصاِرِى
ـْ  ِلؾَ  ۚ  َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي ْؤِيَُبِث   َيْصَنُعوفَ  ِبَها َخِبيرٌ  المَّوَ  ِإفَّ  ۚ   َلُيـْ  َأْزَكىٰ  ذَٰ ًُ قُم نِّْه َٔ

 ٍَ يَْذفَْظ َٔ ٍه  ِْ ٍْ أَْبَصبِس ٍَ ِي ٍه يَْغُضْض  (ٖٔ-ٖٓ﴾ )النور:فُُشَٔجُٓ
أف يكوف المقاء والهقابمة في حدود ها تفرضو الحاجة، أو العهؿ الهشترؾ دوف إسراؼ 

 أو توسع أو تبذؿ.
، قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو  البعد عف الخموة بيف الرجؿ باهرأة وليس هعيها هحـر

يطاف، إال هحـر فإف الشيطاف هع وسمـ "أال ال يخموف رجؿ باهرأة ال تحؿ لو، فإف ثالثيها الش
( وقاؿ "إياكـ والدخوؿ عمى ٕٙٗ، صٕٗالواحد، وىو هف االثنيف أبعد" )بف حنبؿ، ج

، ٛـ، جٕٔٓٓالحهو الهوت" )النسائي،  :قاؿ فقاؿ رجؿ هف األنصار: أرأيت الحهو، النساء،
  (ٕٕٛص
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تعالى: ﴿واََل ُيْبِديَف االلتزاـ بالمباس الهحتشـ، وال يشؼ وال يصؼ، بالنسبة لمهرأة   قاؿ 
﴾ َعَمىٰ  ِبُخُهِرِىفَّ  َوْلَيْضِرْبفَ  ۚۖ ِزيَنَتُيفَّ ِإالَّ َها َظَيَر ِهْنَيا  (. وكذلؾ المباس ٖٔ:النور) ُجُيوِبِيفَّ

 الهحتشـ لمرجؿ الذي ال يظير عورتو أو يجسدىا.  
البعد عف اإلغػراء واإلثارة في الكالـ، فيذا توجيو قرآني لنساء النبي صمى ا عميو 

َف النَِّساِء ﴿وسمـ، وىو توجيو لجهيع الهسمهات قاؿ تعالى:   ِإفِ  ۚ  َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتفَّ َكَأَحٍد هِّ
 ( ٕٖ)األحزاب: ﴾هَّْعُروًفا َقْواًل  َوُقْمفَ  َهَرٌض  َقْمِبوِ  ِفي الَِّذي َفَيْطَهعَ  ِباْلَقْوؿِ  َتْخَضْعفَ  َفاَل  اتََّقْيُتفَّ 

ـَ َها  البعد عف التغنج والتهيع في الهشي، قاؿ تعالى: ﴿َواَل َيْضِرْبَف ِبَأْرُجِمِيفَّ ِلُيْعَم
﴾ )النور:  ( ُٖٔيْخِفيَف ِهف ِزيَنِتِيفَّ

التعطر واإلكتحاؿ تجنب ها يثر الغريزة هف والتبرج والتكسر والتهايؿ في الحركات 
( وقاؿ  ٖٖوالتزيف  قاؿ تعالى ﴿َوَقْرَف ِفي ُبُيوِتُكفَّ واََل تََبرَّْجَف تََبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلٰى﴾ )األحزاب:

رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ "صنفاف هف أىؿ النار لـ أرىها، قـو هعيـ سياط كأذناب البقر 
اريات ههيالت هائالت، رؤوسيف كأسنهة البخت يضربوف بيا الناس، ونساء كاسيات ع

ف ريحيا ليوجد هف هسيرة كذا وكذا" )القشيري،  الهائمة، ال يدخمف الجنة، وال يجدف ريحيا، وا 
( كها قاؿ: "أيها اهرأة أصابت بخورا فال تشيد هعنا العشاء اآلخرة" ٓٛٙ، صٖج

 (ٕٖٛ، صٔ)القشيري،ج
يـ إنو كانت لي ابنة عـ أحبيا كأشد ها : الموقداء جاء في نص الحديث قوؿ الثاني

يحب الرجاؿ النساء، فطمبت إلييا نفسيا، فأبت حتى آتييا بهائة دينار، فسعيت حتى جهعت 
يا عبد ا اتؽ ا، وال تفتح الخاتـ،  :فمها قعدت بيف رجمييا قالت هائة دينار فمقيتيا بيا،

تغاء وجيؾ، فافرج لنا هنيا. ففرج ليـ فقهت عنيا، الميـ فإف كنت تعمـ أني قد فعمت ذلؾ اب
 فرجة" .

 وهف الهضاهيف التربوية التي يهكف استنباطيا ها يمي: 
: قاؿ: "فطمبت إلييا نفسيا، فأبت حتى آتييا الحذر هف استغالؿ حاجات اآلخريف

فاهتنعت هني حتى ألهت بيا سنة هف السنيف، فجاءتني قاؿ: بهائة دينار" وفي رواية لهسمـ "
( أي أنيا أهتنعت أواًل .. خوفًا هف ٕٓٓٔ، صٗفأعطيتيا عشريف وهائة دينار" )القشيري، ج

ا وتعففا، ولـ تستجب لطمبو حتى أصابتيا الفاقة وأحوجتيا الحاجة، واستغالؿ حاجة 
جبارىـ  الهحتاجيف هف الهعاوؿ التي تيدـ البناء االجتهاعي، فاستغالؿ حاجتيـ وضعفيـ، وا 
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مؿ هف كراهتيـ وتهتيف إنسانيتيـ، وتجربيـ عمى أعهاؿ ال يطيقونيا، وال عمى أفعاؿ، تق
 يرغبونيا

يا عبد ا اتؽ ا".. فهف  :قاؿ: "فمها قعدت بيف رجمييا قالت الحذر هف الخموة:
الحديث يتضح أف الرجؿ تهكف هف االختالء بابنة عهو، وتهكف هنيا كها يتهكف الرجؿ هف 

ا، فخافو. ولمخموة بالهرأة األجنبية، أثار سيئة تسيـ في تقويض زوجتو، إال أنيا خوفتو ب
أركاف الهجتهع، فالخموة، هدعاة لإلفضاء إلى الزنا، ولقد استدؿ أىؿ العمـ عمى تحريـ الخموة 
بعدد هف األدلة هنيا: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: "أال ال يبيتف رجؿ عند اهرأة ثيب 

" )القشيري، جإال أف يكوف ناكحًا  ( وقاؿ صمى ا عميو وسمـ: ٓٔٚٔ، صٗأو ذا هحـر
الحهو الهوت"  :قاؿ فقاؿ رجؿ هف األنصار: أرأيت الحهو، "إياكـ والدخوؿ عمى النساء،

  (ٕٕٛ، صٛـ، جٕٔٓٓ)النسائي، 
"قالت: يا عبد ا اتؽ ا" فنجد أف الهرأة خوفتو با وأهرتو  :: قاؿالخوؼ هف ا

، والخوؼ هف باعث بتقوى ا ، والخوؼ هف ا عاصـ لإلنساف هف الزلؿ، والوقوع بالهحـر
لتقوى ا، وفييا طريؽ لمنجاة والفوز بدار النعيـ ﴿َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَهُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْواًل 

ـْ ُذُنوبَ  َسِديًدا  ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َأْعَهاَلُك ـْ َوَهْف ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًها﴾ ُيْصِمْح َلُك ُك
( فالخوؼ هف ا وتقواه تعيف الهسمـ عمى الخير وتحفظو هف السوء ٔٚ-ٓٚ)األحزاب: 

 وتهنعو هف فعؿ القبيح، وتعود عمى الهجتهع بالخير والصالح 
اية هسمـ "وال تفتح الخاتـ إال : "يا عبد ا اتؽ ا، وال تفتح الخاتـ" وفي رو العفة

بحقو" وىذا يدؿ عمى عفاؼ الهرأة وأنيا لـ تجاري ابف عهيا إال لفاقتيا وحاجتيا، وعندها تهكف 
هنيا، خوفتو با بقوليا: "يا عبد ا اتؽ ا، وال تفتح الخاتـ" أي "ال يحؿ لؾ أف تفض 

ؿ لؾ أف تقربني إال بتزويج صحيح" خاتهي إال بحقو وقوليا بحقو أرادت بو الحالؿ أي ال أح
 (، ولمعفاؼ أثارا عظيهة عمى الفرد والهجتهع هف أىها:ٜٓ٘، صٙ)بف حجر، ج

 صيانة لمفرد هف الوقوع في الحراـ 
 حفظ لألنساب

 سالهة هف األهراض 
 االستقرار النفسي لألفراد 

 االستقرار األسري   
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 استقرا الهجتهع 
ح الخاتـ، فقهت عنيا" وهف ذلؾ داللو عمى تهكف "اتؽ ا، وال تفت ترؾ الهعصية:

خوؼ ا هف قمب ذلؾ الرجؿ، وتركو لمهعصية، ولترؾ الهعاصي أثر عظيـ عمى الفرد 
والهجتهع ولقد أجهميا ابف القيـ في "إقاهة الهروءة وصوف العرض وحفظ الجاه وصيانة الهاؿ 

ؽ وجوار القوؿ بينيـ وصالح الهعاش الذي جعمو ا قواها لهصالح الدنيا واآلخرة وهحبة الخم
وراحة البدف وقوة القمب وطيب النفس ونعيـ القمب وانشراح الصدر واألهف هف هخاوؼ الفساؽ 
والفجار وقمة اليـ والغـ والحزف وعز النفس عف احتهاؿ الذؿ وصوف نور القمب أف تطفئو 

ر الرزؽ عميو هف ظمهة الهعصية وحصوؿ الهخرج لو هها ضاؽ عمى الفساؽ والفجار وتيس
حيث ال يحتسب وتيسير ها عسر عمى أرباب الفسوؽ والهعاصي وتسييؿ الطاعات عميو 
وتيسير العمـ والثناء الحسف في الناس وكثرة الدعاء لو والحالوة التي يكتسبيا وجيو الهيابة 
التي تمقى لو في قموب الناس وانتصارىـ وحهيتيـ لو إذا أوذي وظمـ وذبيـ عف عرضو إذا 
اغتابو هغتاب وسرعة إجابة دعائو وزواؿ الوحشة التي بينو وبيف ا وقرب الهالئكة هنو وبعد 
شياطيف اإلنس والجف هنو وتنافس الناس عمى خدهتو وقضاء حوائجو وخطبتيـ لهودتو 

 ( ٔ٘ٔـ، صٖٜٚٔوصحبتو.." )ابف قيـ الجوزية، 
قة هع العاهميف األجراء هف اإلجابة عمى السؤاؿ الرابع : الهضاهيف التربوية في العال

 قصة الرجؿ الذي استأجر أجراء
ْهَنا َبِني  لقد كـر ا اإلنساف عمى كثر هف خمقو وحفظ لو حقوقو قاؿ تعالى ﴿َلَقْد َكرَّ

ـْ َعَمٰى َكِثيٍر هِّ  ْمَناُى ـْ ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىـ هَِّف الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ـَ َوَحَهْمَناُى هَّْف َخَمْقَنا آَد
( وهف تكريـ اإلنساف حفظ حقوقو عند العهؿ، ولذلؾ فقد قرر اإلسالـ َٓٚتْفِضياًل﴾ )اإلسراء:

قاهة  لمعهاؿ حقوقيـ الطبيعية توفير الحياة الكريهة ليـ وألسرىـ في حياتيـ وبعد ههاتيـ وا 
يا اإلسالـ لمعاهؿ العدالة االجتهاعية لجهيع أفراد الهجتهع، ويهكف إجهاؿ الحقوؽ التي هنح

 فيها يمى:
الحؽ العاهؿ باألجر: فأجر العاهؿ ىو هف أىـ االلتزاهات عمى صاحب قاؿ رسوؿ 
ا صمى ا عميو وسمـ: " ثالثة أنا خصهيـ في القياهة وهف كنت خصهو أخصهو: رجؿ 
أعطى بي ثـ غدر، ورجؿ باع حرا فأكؿ ثهنو، ورجؿ استأجر أجيرا فاستوفى هنو ولـ يوفو 

 (ٕٖٖ، صٙٔأجره" )ابف حباف، ج
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الحؽ في الحصوؿ عمى ها اشترط عمى صاحب العهؿ: يوجب اإلسالـ اإليفاء 
بالعقود، فعمى صاحب العهؿ عدـ استغالؿ حاجة العاهؿ لمعهؿ، فال يوفي لو شروطو، قاؿ 

 ( ٔ﴾ )الهائدة:..تعالى: ﴿َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَهُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ 
عدـ اإلرىاؽ واإلضرار بصحة العاهؿ: فهف حؽ العاهؿ عدـ اإلضرار  الحؽ في

رىاقو في العهؿ أو إرغاهو عمى العهؿ في أوقات هضرة بصحتو ولقد قاؿ شعيب  بصحتو وا 
 َأْتَهْهتَ  َفِإفْ  ۚۖ لهوسى عمييها السالـ حيف أراد أف يعهؿ لو: ﴿..َعَمٰى َأف َتْأُجَرِني َثَهاِنَي ِحَجٍج 

اِلِحيَف﴾ ِهفَ  المَّوُ  َشاءَ  ِإف َسَتِجُدِني ۚ   َعَمْيؾَ  َأُشؽَّ  َأفْ  ُأِريدُ  َوَها ۚۖ  ِعنِدؾَ  َفِهفْ  َعْشًرا )  الصَّ
 ٘ٔوتاريخ  ٖٖٖٚ)القرار الوزاري رقـ  السعودية العربية الههمكة في صدر كها( ٕٚ:القصص

في  ىػ، القاضي بهنع العهؿ تحت أشعة الشهس( وذلؾ في أوقات اشتداد الحر ٖ٘ٗٔ/  ٚ/ 
 الصيؼ 

هف حؽ العاهؿ البقاء  :الحؽ في االستهرار في عهمو إذا نقصت هقدرتو عمى اإلنتاج
في عهمو بحسب العهر القانوي لمعهؿ، إذا قمت قدرتو عمى اإلنتاج كها كاف في سابؽ نشاط، 
لهرض لحؽ بو جراء العهؿ أو لعاهؿ الشيخوخة، ولنا في سنة رسوؿ ا وىديو قدوة فقد جاء 

ف اإلهاـ أحهد أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ لرجؿ: "ها لبعيرؾ يشكوؾ، زعـ في سن
قاؿ: صدقت، والذي بعثؾ بالحؽ نبيا، قد أردت ذلؾ،  أنؾ سنأتو، حتى إذا كبر تريد أف تنحره،

 ( ٜٓٔ، صٜٕوالذي بعثؾ بالحؽ ال أفعؿ" )بف حنبؿ، ج
اهؿ الهحافظة عمى كرهتو وعدـ فهف حؽ الع :الحؽ في الهحافظة عمى كراهة العاهؿ

قاؿ: "خدهت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ تسع  إىانتو، االنتقاص هف إنسانيتو، عف أنس،
 ٗ)القشيري، ج " لـ فعمت كذا وكذا؟ وال عاب عمى شيئا قط :فها أعمهو قاؿ لي قط سنيف،
 (ٗٓٛص 

الناس هحرها، فهف حؽ العاهؿ في التظمـ: حيث حـر ا الظمـ عمى نفسو وجعمو بيف 
حؽ العاهؿ أف يتظمـ عند شعوره بالظمـ إلى الجيات الهسؤولة، ولقد جاء في الحديث القدسي 

"عف ا تبارؾ وتعالى قاؿ: يا عبادي، إني حرهت الظمـ  عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ
والنيار، وأنا عمى نفسي، وجعمتو بينكـ هحرها، فال تظالهوا، يا عبادي، إنكـ تخطئوف بالميؿ 

 (ٖ٘ٛ، صٕ)ابف حباف، ج "الذي أغفر الذنوب وال أبالي
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الميـ إني كنت استأجرت أجيرا بفرؽ  :: "وقاؿ اآلخروقداء جاء في نص الحديث
أعطني حقي، فعرضت عميو حقو، فتركو ورغب عنو، فمـ أزؿ  :فمها قضى عهمو قاؿ أرز،

اتؽ ا وال تظمهني وأعطني  :فجاءني فقاؿ وراعييا،أزرعو حتى جهعت هنو بقرا  ) بقرًا( 
إني ال أىزأ بؾ،  :فقمت وال تيزأ بي، اتؽ ا :فقاؿ اذىب إلى ذلؾ البقر وراعييا، :فقمت حقي،

فخذ ذلؾ البقر وراعييا، فأخذه فانطمؽ بيا، فإف كنت تعمـ أني فعمت ذلؾ ابتغاء وجيؾ، فافرج 
 ها بقي. ففرج ا عنيـ" 

 ضاهيف التربوية التي يهكف استنباطيا ها يمي:وهف اله
: "الميـ إني كنت استأجرت أجيرا بفرؽ أرز" هف قولو بفرؽ رز، أي تحديد أجر األجير

حدد أجره وهقداره )فرؽ رز( وهف حؽ العاهؿ أجره و"يعتبر األجر أىـ حؽ لمعاهؿ تجاه 
الى: ﴿يا أييا الذيف آهنوا صاحب العهؿ، واآليات واألحاديث عمى ذلؾ كثيرة، وهنيا قولو تع

أوفوا بالعقود﴾، وقوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: قاؿ ا تعالى: ثالثة أنا خصهيـ يـو 
(" ٜٓ، صٖالقياهة، ..... ورجؿ استأجر أجيرا فاستوفى هنو ولـ يعطو أجره )البخاري، ج
كر أبو سميهاف )هوقع ىيئة حقوؽ اإلنساف في الههمكة العربية السعودية عمى اإلنترنت( وذ

نقال عف البيوتي في كشاؼ القناع والرهمي في نياية الهحتاج أنو "يشرط لصحة األجرة سواء 
أكانت هعجمة أـ هؤجمة أف تكوف هعموهة، وتتحقؽ هعموهيتيا وتنتفي الجيالة عنيا: برؤية 

اؿ عمى والرؤية إها أف تكوف لجهيعيا أو لبعضيا الد -برهف ال تتغير فيو-هقارنة أو هتقدهة 
بقيتيا، ىذا إذا كانت حالة هعينة. ويشترط في الهؤجمة في الذهة أف تكوف هعموهة جنسا وقدرا 

 (ٖٗـ ،ٕٓٓٓوصفة" )أبو سميهاف 
: "فعرضت عميو حقو فتركو ورغب عنو" فهف حؽ إعطاء األجير حقة فور فراغ عهمو

عميو وسمـ: "أعطوا  العاهؿ أف يحصؿ عمى حقو فور فراغو هف عهمو قاؿ رسوؿ ا صمى ا
( وبذلؾ يأخذ العاهؿ ٚٔٙ، صٕـ، جٜٕٓٓ)ابف هاجة، :األجير أجره، قبؿ أف يجؼ عرقو

 حقو دوف عناء وهشقة 
: "فمـ أزؿ أزرعو حتى جهعت هنو بقرًا وراعييا" وهف الحديث القناعػة وحفظ الحقوؽ

يتبيف حفظ الرجؿ لهاؿ عاهمو، وتفضؿ باستثهاره حتى كثر بيف يديو ولقانعتو ورغبتو باألجر 
هف ا، لـ يأخذ هنو شيء هها ذكر في الحدث يظير لنا التحمب بهبدأ القناعة، وحفظ 

 الحقوؽ، 
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إني ال أىزأ بؾ، فخذ ذلؾ البقر وراعييا"  :فقمت يزأ بي،وال ت "اتؽ ا أداء األهانة:
وهف الحديث يتبيف لنا أهانة الرجؿ وأداؤه ليا ، فاألهانة أصؿ هف أصوؿ اإلسالـ، ودعاهة 
عظيهة لمهجتهع، ولعظهيا لـ تطؽ السهوات واألرض تحهميا، فتحهميا اإلنساف قاؿ تعالى 

َهاَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَف َأف َيْحِهْمَنَيا َوَأْشَفْقَف ِهْنَيا َوَحَهَمَيا ﴿ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََهاَنَة َعَمى السَّ 
نَساُف  ( واألهانة هف كريـ األخالؽ التي وصؼ بيا ٕٚ﴾ )األحزاب:َجُيواًل  َظُموًها َكافَ  ِإنَّوُ  ۚۖ اإْلِ

ـْ أِلََهاَنا ـْ َراُعوَف﴾ )الهؤهنوف:ا تعالى عباده الهؤهنيف  فقاؿ: ﴿َوالَِّذيَف ُى ـْ َوَعْيِدِى ( وىي ِٛتِي
 تشهؿ كؿ تصرفات الهؤهف في أهور دينو ودنياه.

 نتائج الدراسة
 تضهف الحديث عددا هف الهضاهيف التربوية هتهثمة في: 

  فضؿ الدعاء والتضرع وااللتجاء إلى ا بالعهؿ الصالح 
 فضؿ بر والوالديف وتعظيـ حقوقيـ 
  فضؿ التعفؼ والبعد عف الحراـ 
   كراـ األجراء والعاهميف  فضؿ األهانة وا 
  تضهف هنيجًا تربويًا لعالقة الشخص هع والدية وكيفية برىها واإلحساف إلييها

 وتقديهيها عمى أي أحد ورعايتيها واإلنفاؽ عمييـ 
  ة تضهف هنيجًا تربويًا لعالقة الشخص هع الهرأة األجنبية في الحذر هف الخمو

 بيا، والبعد عف استغالؿ حاجتيا، والتعفؼ، والسعي لالرتباط الهشرع هع الهرأة. 
  ،تضهف هنيجًا تربويًا لعالقة الشخص هع هف يعهموف عنده في هراعاة حقوىـ

عطائيـ أجر عهميـ فور انتياء العهؿ، وحفظ أهاناتيـ.  وا 
 توصيات الدراسة

وي في التربية ولتأصيؿ نظرية دراسة األحاديث النبوية الستخراج الهنيج النب  .ٔ
 تربوية إسالهية قائهة عمى القيـ والهبادئ اإلسالهية 

 استخراج الهضاهيف التربوية هف األحاديث النبوية في الجانب النفسي  .ٕ
 استخراج الهضاهيف التربوية هف األحاديث النبوية في الجانب الصحي .ٖ
 جانب اإلعالهياستخراج الهضاهيف التربوية هف األحاديث النبوية في ال .ٗ
 استخراج الهضاهيف التربوية هف األحاديث النبوية في الجانب التجاري .٘
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 استخراج الهضاهيف التربوية هف األحاديث النبوية في الجانب الفكري .ٙ
 الهصادر والهراجع

  القرآف الكريـ 
 ( ٜٛٛٔابف أبي الدنيا، أبو بكر عبد ا بف هحهد )تحقيؽ حسف الظف باـ ،

 ، دار طيبة، الرياض ٔهخمص هحهد، ط
 ( ٜٛٛٔابف حباف، هحهد بف حباف بف أحهد )اإلحساف في تقريب صحيح ابف ـ

 ، هؤسسة الرسالة، بيروتٔ، تحقيؽ وتعميؽ شعيب األرناؤوط، طحباف
 ( ٜٜ٘ٔابف حجر، أحهد بف عمي )دار ٔ، طفتح الباري شرح صحيح البخاريـ ،

  ٜٖٚٔالهعرفة، بيروت، 
 نضرة النعيـ في هكاـر أخالؽ ـ( ٜٜٛٔف حهيد، صالح بف عبدا وآخروف )اب

 ، دار الوسيمة لمنشر والتوزيع، جدة ٗ، طصمى ا عميو وسمـ -الرسوؿ الكريـ 
 (ٕٔٓٓابف حنبؿ، أبو عبد ا أحهد بف هحهد )تحقيؽ: شعيب هسند اإلهاـ أحهدـ ،

 سالة، بيروت ، هؤسسة الر ٔعادؿ هرشد، وآخروف، ط -األرناؤوط 
 ( دار  ٕ، طالفوائد الهؤلؼـ، ٖٜٚٔابف قيـ الجوزية هحهد بف أبي بكر بف أيوب

 الكتب العمهية، بيروت 
 ( ٜٜٗٔابف قيـ الجوزية هحهد بف أبي بكر بف أيوب ،) زاد الهعاد في ىدي خير

 ، هؤسسة الرسالة، بيروتٕٚ، ط العباد
 ( ٕٔٔٓابف كثير أبو الفداء إسهاعيؿ بف عهر )جاهع الهسانيد والسَُّنف اليادي ـ

  ، تحقيؽ عبد الهمؾ بف دىيش، دار خضر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروتألقـو َسَنف
 ( ٜٕٓٓابف هاجة، أبو عبد ا هحهد بف يزيد ،)تحقيؽ: هحهد سنف ابف هاجوـ ،

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة
 ( ٜٜٙٔابف هنظور، هحهد بف هكـر )دار إحياء التراث العربي، لساف العربـ ،

 بيروت
 ( ٕٓٓٓأبو سميهاف، عبدالوىاب بف إبراىيـ )عقد اإلجارة هصدر هف هصادر ـ

 الهعيد اإلسالهي لبحوث، البنؾ اإلسالهي لمتنهية، جدة التهويؿ اإلسالهي )دراسة فقيية(
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 ( ٜٜٛٔأبو عوانة، يعقوب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابوري )تخرج أبي عوانةهسـ ،
 بيروت  -، دار الهعرفة ٔتحقيؽ: أيهف بف عارؼ الدهشقي، ط

 (ٜٗٛٔأبو يعمى الهوصمي، أحهد بف عمي بف الهثُنى بف يحيى )هسند أبي يعمىـ 
 ، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، دار الهأهوف لمتراث، دهشؽ ٔط
 ( ٕٕٓٓالبخاري، هحهد بف إسهاعيؿ أبو عبدا )الجاهع الهسند الصحيحـ 

، تحقيؽ هحهد زىير بف الهختصر هف أهور رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ وسننو وأياهو
 ناصر، دار طوؽ النجاة، الرياض

 ( ٕٚٔٓبخيت، صفية عبدا أحهد )الهضاهيف التربوية الناظهة لمعالقات ـ
االجتهاعية الهستنبطة هف حديث السيدة خديجة رضي ا عنيا )كال وا ال يخزيؾ ا 

 ( هجمة الحكهة، لندف ٙ٘، )عددأبدا..(
 ( ٖٜٛٔالبغدادي أبو بكر أحهد بف عمي بف ثابت الخطيب )الجاهع ألخالؽ الراوي ـ

 ، تحقيؽ هحهود الطحاف، هكتبة الهعارؼ، الرياض وآداب الساهع
  البيوتي، هنصور بف يونس. كشاؼ القناع عف هتف اإلقناع. راجعو وعمؽ عميو ىالؿ

 : هكتبة النصر الحديثة، الرياضهصيمح هصطفى ىالؿ.
 ( ٖٕٓٓالبييقي، أحهد بف الحسيف بف عمي )تحقيؽ عبد العمي شعب اإليهافـ ،

 عبدالحهيد حاهد، هكتبة الرشد لمنشر والتوزيع، بالرياض 
 ( سنف الترهذيـٜ٘ٚٔالترهذي، هحهد بف عيسى )  تحقيؽ أحهد هحهد شاكر

 الحمبي، القاىرة   ، شركة هكتبة وهطبعة هصطفى البابيٕوآخروف، ط
 ( ٜ٘ٛٔالتهيهي، عز الديف، وسهريف، بدر إسهاعيؿ )نظرات في التربية اإلسالهيةـ .
 ، دار البشير، عهاف  ٔط
 ( ٜٚٚٔالجهالي، هحهد فاضؿ )الشركة التونسية لمتوزيع، تونس  نحو تربية هؤهنةـ ، 
 ( ٜٚٛٔالجوىري، أبو نصر إسهاعيؿ بف حهاد ،)ح الصحاح تاج المغة وصحاـ

 ، دار العمـ لمهالييف، بيروت ٗتحقيؽ أحهد عبد الغفور عطار، ط العربية
 ( ٕٜٜٔالخطابي، أبو سميهاف حهد بف هحهد )تحقي أحهد يوسؼ شأف الدعاءـ ،

 ، دار الثقافة العربية، دهشؽٔالّدقاؽ ط
 ( ،ٕٚٓٓالرازي، هحهد بف أبي بكر )دار العربي، بيروت هختار الصحاحـ ، 
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 نياية الهحتاج إلى شرح ـ( ٜٗٛٔف هحهد بف أبي العباس )الرهمي، شهس الدي
 ، دار الفكر، بيروت الهنياج

 ( ٕٔٔٓالسجستاني، أبو داود سميهاف بف األشعث )تحقيؽ هحهد سنف أبي داودـ ،
  هحيي الديف عبد الحهيد، الهكتبة العصرية، صيدا

 ( ٕٓٓٓالسعدي، عبد الرحهف بف ناصر بف عبد ا )الرحهف في تيسير الكريـ ـ
 ، هؤسسة الرسالة، بيروتٔ، تحقيؽ عبد الرحهف بف هعال المويحؽ، طتفسير كالـ الهناف

 ( ٜٜٗٔالسيوطي، عبد الرحهف بف أبي بكر )تحقيؽ عباس صقر، جاهع األحاديث ـ
 وأحهد عبدالجواد، دار الفكر لمطباعة والنشر، القاىرة 

 ( ٕٙٔٓالشريؼ، فاطهة حسف شاىر )هضاهيف التربوية الحديث الحسف والـ
، الهؤسسة العربية لالستشارات العمهية وتنهية الهوارد البشرية، الهستنبطة هف بعض األحاديث

 الرياض  
 ( ٕٚٓٓالصالحي، هحسف حهود )ثيدًجية في حزية لمعالقات الوبرالتالهضاهيف ـ 

 هستقبؿ التربية العربية، الكويت ، أن زرع
 ( ،ٜٜ٘ٔالطبراني، سميهاف بف أحهد بف أيوب )تحقيؽ طارؽ بف الهعجـ األوسطـ ،

  القاىرة -عوض ا الحسيني، دار الحرهيف 
 (ٜٜٛٔالطبراني، سميهاف بف أحهد )تحقيؽ حهدي عبدالهجيد  األحاديث الطواؿ،ـ

 الهكتب اإلسالهي، بيروت  ٕالسمفي، ط
 ( ٜٜٛٔعطار، ليمى عبدالرشيد )ا آراء ابف الجوزي التربوية "دراسة وتحميال وتقويهـ

 ، هنشورات أهانة لمنشر، هيريالند، الواليات الهتحدة األهريكية وهقارنة"
 ( ٕٕٔٓعهر، هنصور هحهود )الهضاهيف التربوية في خطب ووصايا الرسوؿ ـ

 (، جاهعة األزىر، القاىرة صمى ا عميو وسمـ وتطبيقاتو التربوية )دراسة تحميمية
 ( ٕٕٔٓالعنزي، راضي بف حهداف )بية الهستنبطة هف حجة الوداعالهضاهيف التر ـ ،

 جاهعة أـ القرى، هكة الهكرهة 
 ( ٔٓٗٔالغاهدي، احهد سعيد )العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري اإلسالهي، ىػ

 ، كمية التربية، جاهعة أـ القرى، هكة الهكرهةوهضاهينيا وتطبيقاتيا التربوية
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  :ي كتابة البحوث التربويةالهرشد ففؤاد، حمهي هحهد، وعبدا، عبدالرحهف صالح ،
 دار العمـ لمهالييف، بيروت 

 ( ،ٕٙٓٓالقحطاني، سعيد بف عمي )وفضائؿ، وآداب،  –بر الوالديف ـ ، هفيـو
 ، هطبعة سفير، الرياض وأحكاـ في ضوء الكتاب والسنة

 ( ٜٜٔٔالقشيري، هسمـ بف الحجاج أبو الحسف )الهسند الصحيح الهختصر بنقؿ ـ
، تحقيؽ هحهد فؤاد عبد رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ )صحيح هسمـ(العدؿ عف العدؿ إلى 

 الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  ،كنز العهاؿ في سنف األقواؿ الهتقي اليندي، عالء الديف عمي بف حساـ الديف

 هؤسسة الرسالة، بيروت ٘، تحقيؽ بكري حياني وصفوة السقا، طواألفعاؿ
 الهضاهيف التربوية الهستنبطة هف الوصايا ـ( ٕٔٔٓيـ )هحهد، هحهد نور إبراى

 ، الجاهعة اإلسالهية، الهدينة الهنورة النبوية
 ( ٜٕٔٓالهحهود، هحهد سرحاف عمي )هكتبة الوسطية ٕط هناىج البحث العمهي،ـ ،

 لمنشر، صنعاء
  ،هجمة دراسات تربوية، عالـ هضاهيف تربوية في سورة البقرةالهرزوقي، أهاؿ حهزة ،
 كتب، القاىرة ال
 ( ٕٕٓٓهعتوقة، ىبة )الهضاهيف التربوية في حديث هالؾ بف حويرث )صموا كها ـ

 أكاديهية باشاؾ شيير لمعمـو العربية، إسطنبوؿ رأيتهوني أصمي(
 ( ٕٔٓٓالنسائي، أبو عبد الرحهف أحهد بف شعيب بف عمي الخراساني )السنف ـ

 الرسالة، بيروت، هؤسسة ٔ، تحقيؽ حسف عبد الهنعـ شمبي، طالكبرى
 ( ٜٜٗٔالييثهي، أبو الحسف نور الديف عمي بف أبي بكر )هجهع الزوائد وهنبع ـ

 ، تحقيؽ حساـ الديف القدسي، هكتبة القدسي، القاىرةالفوائد
ىيئة حقوؽ اإلنساف في الههمكة العربية السعودية 

-https://www.hrc.gov.sa/ar
sa/TraffickingInPersons/Pages/traffickingrights.aspx  
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