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املضاهني الرتبويت املستنبطت هن احلذيث النبوي عن الثالثت نفز
الذين أغلقت الصخزة عليهن الغار
ا.د .طالل بن علي هثىن أمحذ

جاهعت أم القزى  -كليت الرتبيت
املستخلص

دراسة بعشػاف :السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ،

الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار ،باستخجاـ السشيج االستشباشي ،وأسمػب تحميل السحتػػ،

لمتػصل إلى ىجؼ الجراسة الستسثل في :استشباط السزاهيغ التخبػية ،هغ الحجيث الشبػؼ عغ
الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار ،وهغ أىع نتائج الجراسة:

 فزل الجعاء والتزخع وااللتجاء إلى هللا بالعسل الرالح ،وفزل بخ الػالجيغ وتعطيع
حقيسا ،وفزل التعفف والبعج عغ الحخاـ ،وفزل األهانة وإكخاـ العاهميغ وإعصائيع

أجػرىع.

 تزسغ الحجيث هشيجاً تخبػياً لعالقة الذخز هع والجية وكيفية بخىسا واإلحداف إلييسا
وتقجيسيسا عمى أؼ أحج ورعايتيسا واإلنفاؽ عمييسا .

 تزسغ الحجيث هشيجاً تخبػياً لعالقة الذخز هع السخأة األجشبية ،والححر هغ الخمػة بيا،
والبعج عغ استغالؿ حاجتيا ،والتعفف ،والدعي لالرتباط السذخع بالسخأة.

تزسغ الحجيث هشيجاً تخبػياً لعالقة الذخز هع هغ يعسمػف عشجه في هخاعاة

حقػقيع ،وإعصائيع أجخ عسميع فػر انتياء العسل ،وحفع هدتحقاتيع.

الكمطات الطفتاحية :الطضاهيؽ التربؾية ،أصحاب الغار ،البر ،العفة ،األهانة.
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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,,
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املضامني الرتبوية املستنبطة من احلديث

 طالل بن علي مثنى أمحد.د.ا

النبوي عن الثالثة نفر

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.
Key words: educational implications, owners of laurel,
righteousness, chastity, trustworthiness.
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:الطقدهة

 ليزع بيغ أيجنا،الحسج ﵀ والرالة والدالـ عمى رسػؿ هللا الحؼ جاء باليجػ والشػر
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 ويعالج ها في الشفػس هغ انحخاؼ، يعمع الشاس الحالؿ والحخاـ،ًىادياً وداعياً وهعمسا
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وكسا شسل ىجيو صمى هللا عميو وسمع العقائج والعبادات ،وربط ذلظ بجسيع شؤوف

الحياة ودقائق أهػرىا وخرائريا ،فقج تزسغ ىجيو هشيجاً تخبػياً فخيجاً ،احتػػ عمى كثيخ هغ

األسذ والقػاعج ،والكيع والسبادغ والدمػكيات التخبػية

وهغ ذلظ تتزح أىسية دراسة ىجيو صمى هللا عميو وسمع ،وهغ خالؿ هعخفة شخريتو

الخمكية ،وأقػلو وأفعالو ،يدتعيغ السدمع بحلظ لالقتجاء بو والديخ عمى نيجو،
الخمكية و ٌ
وصفاتو َ
فيجيو القػيع هيداف ،عمى ضػئو تػزف األعساؿ ،فسا كاف هػافقاً ليجيو صمى هللا عميو وسمع،

قبل ،وها كاف هشافياً ليجيو رد عميو ،ولقج ذكخ الخصيب البغجادؼ أنو جاء "عغ سفياف بغ
عييشة رحسو هللا أنو كاف يقػؿ :إف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع ىػ السيداف األكبخ ،فعميو

تعخض األشياء ،عمى خمقو وسيختو وىجيو ،فسا وافقيا فيػ الحق ،وها خالفيا فيػ الباشل"

(البغجادؼ ٖٜٔٛـ ،جٔ ،ص )ٜٚ

وأوضح ذلظ الحىبي في فرل اضصخار العباد إلى هعخفة الخسػؿ بقػلو" :وهغ ىاىشا

تعمع اضصخار العباد فػؽ كل ضخورة إلى هعخفة الخسػؿ وها جاء بو ،وترجيقو فيسا أخبخ بو،
وشاعتو فيسا أهخ ،فإنو ال سبيل إلى الدعادة والفالح ال في الجنيا وال في اآلخخة إال عمى أيجؼ

الخسل ،وال سبيل إلى هعخفة الصيب والخبيث عمى التفريل إال هغ جيتيع ،وال يشاؿ رضا هللا

ألبتو إال عمى أيجييع ،فالصيب هغ األعساؿ واألقػاؿ واألخالؽ ليذ إال ىجييع وها جاءوا بو،

فيع السيداف الخاجح الحؼ عمى أقػاليع وأعساليع وأخالقيع تػزف األقػاؿ واألخالؽ واألعساؿ،
وبستابعتيع يتسيد أىل اليجػ هغ أىل الزالؿ ،فالزخورة إلييع أعطع هغ ضخورة البجف إلى

روحو والعيغ إلى نػرىا والخوح إلى حياتيا" (ابغ قيع الجػزيةٜٜٔٗ ،ـ ،ج ٔ ،ص )ٙٛولقج
تزسشت الديخة الشبػية عمى أحاديث نبػية وهػاقف تخبػية ،تشطع حياة السدمع "عسمت عمى بشاء

هشطػهة قيع إسالهية جاهعة تخسخ كل سمػؾ إيجابي ،وتشفي كل سػؾ هشاقس لكيع التكافل
االجتساعي" (بحيتٕٓٔٚ،ـ )٘ٙ ،وانصالؽ هغ ذلظ جاءت ىحه الجراسة لتمقي الزػء عمى
السزاهيغ التخبػية الستزسشة في حجيث الثالثة نفخ الحيغ أغمقت عمييع الرخخة الغار ،والػارد

في صحيح اإلهاـ البخارؼ وصحيح اإلهاـ هدمع رحسيسا هللا.
هؾضؾع الدراسة:

تدتسج الفمدفات التخبػية السختمفة هشيجيا هغ أصػؿ وضعيا اإلنداف وقعج ليا بيشسا

تدتسج التخبية اإلسالهية أسديا هغ وحي إليي وتذخيع رباني هتسثالً بالقخآف الكخيع والدشة
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الشبػية السصيخة ،فيسا هرجر التذخيع اإلسالهي و" ال يغتفخ ألهتشا اإلسالهية أف تتجخع
غرز الحيخة في ىحا الدبيل .ألف أهتغ األسذ التخبػية ،وأرفع أىجاؼ التخبية والتعميع
هػجػدة بيغ أيجيشا هتسثمة بعقيجة ىحه األهة ،وقػاعج ىحا الجيغ وتػجيياتو وتعميساتو التي أنعع

هللا بيا عميشا" (التسيسئٜٛ٘ ،ـ )ٙٔ ،وهغ ىجؼ القخآف والدشة يسكششا أف ندتشبط هزاهيغ

تخبػية تخسع لشا هشيج حياة ،وتدسػ بالسجتسع إلى قسة إندانيتو ،فسغ نيج القخآف والدشة

السصيخ تتزح لشا الشطخة الػاضحة والرحيحة لإلنداف والكػف والحياة

ولسا غمب عمى السشاىج والفمدفات الػضعية التخبػية السختمف "شابع االستيخاد

وال تقميج ،الحؼ جعميا ال تتالءـ هع هتصمبات السجتسع أو البيئة ،كسا أنيا قج ال تعشى بخغبات
الصالب وهػاىبيع الخاصة ،فيي لحلظ ال تحل هذكالت البالد الشاىزة ،بل ىي بجورىا قج

تػلج هذكالت عجيجة ججيجة لمسجتسع الحؼ استػردىا" (الجسالئٜٚٚ،ـ )ٖٖ ،وهغ ذلظ نتج
عجد هغ السذكالت االجتساعية التي لع تجج حال(حالً) في شي ىحه السشاىج والفمدفات

الػضعية

وسعياً إلبخاز ها تزسشتو األحاديث الشبػية هغ درر قيسة وكشػز نفيدة تعػد "بالتخبية
والتعميع إلى أصالة األهة اإلسالهية وعدتيا ...وإلى تػحيج الفكخ التخبػؼ اإلسالهي لألهة

العخبية واإلسالهية كميا ،باالعتساد عمى الكتاب والدشة المحيغ يتسيداف باألصالة والثبات

والرجؽ والػاقعية والذسػؿ والتكاهل وترػيخ الشفذ البذخية كسا خمقيا هللا تعالى ،حتى نرل

في الشياية إلى تكػيغ الذخرية السؤهشة" (عصارٜٜٔٛ ،ـ ،صٖٕ) تبخز لشا ىحه الجراسة ها

احتػاه حجيث الحجيث الذخيف الحؼ أخخجو البخارؼ وهدمع في صحيحيسا والحؼ رواه عبج هللا
بغ عسخ رضي هللا عشيسا عغ الثالثة نفخ الحيغ أغمقت عمييع الرخخة الغار  ،وهغ ذلظ

تتزح لشا أسئمة الجراسة.

الدؤاؿ الرئيس :ها ىي السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة

نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار؟ وهشو يتفخع األسئمة التالية:
ٔ.

ها السزاهيغ التخبػية الستزسشة في الحجيث

ٕ.

ها السزاهيغ التخبػية في العالقة هع الػالجيغ هغ قرة الخجل الح كاف لو

أبػاف شيخاف" كبيخاف"؟
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ها السزاهيغ التخبػية في العالقة هع السخأة األجشبية هغ قرة الخجل الحؼ
ها السزاهيغ التخبػية في العالقة هع العاهميغ األجخاء هغ قرة الخجل الحؼ

استأجخ أجخاء؟

أىداؼ الدراسة:

اليدؼ الرئيس استشباط السزاهيغ التخبػية في الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ الحيغ

أغمقت الرخخة عمييع الغار ،وهشو يتفخع األىجاؼ التالية:


استشباط السزاهيغ التخبػية في العالقة هع الػالجيغ هغ قرة الخجل الحؼ



استشباط السزاهيغ التخبػية في العالقة هع السخأة األجشبية هغ قرة الخجل



استشباط السزاهيغ التخبػية في العالقة هع العاهميغ األجخاء هغ قرة الخجل

كاف لو أبػاف شيخاف
الحؼ أحب ابشة عسو
الحؼ استأجخ أجخاء

هظيج لدراسة:

اعتسجت الجراسة عمى أسمػب تحميل السحتػػ والحؼ يعخؼ بأنو "أسػػمػب يقػـ عمى
وصػػف هشطع ودقيق لشرػػػص هكتػبة أو هدػػسػعة هغ خالؿ تحجيج هػضػ ػػػع الج ارسػ ػػة"

(السحسػدٕٜٓٔ ،ـ )ٙٓ ،وأسمػب تحميل السحتػػ يدتخجـ في "التعخؼ عمى السعارؼ والكيع
وتحقيق األىجاؼ واآلثار التي تحسميا الكتب ،والسشاىج ،واألدبيات التخبػية والثقافية وغخييا"

(السحسػد )ٙٔ ،كسا اعتسجت الجراسة عمى السشيج االستشباشي والحؼ يعخؼ بأنو "الصخيقة التي
يقػـ فييا الباحث ببحؿ أقرى جيج عقمي ونفدي عشج دراسة الشرػص بيجؼ استخخاج

هزاهيغ تخبػية هجعسة باألدلة الػاضحة" (فؤادٕٓٓٛ ،ـ)ٖٗ ،
أىطية الدراسة:

حيث تتعمق الجراسة بالحجيث الشبػؼ الذخيف ،وىػ هيجاف خرب لجراسة الجػانب

التخبػية ،وإبخاز ها تحتػيو الدشة السصيخة هغ قيع وهبادغ وأسذ وأىجاؼ وسمػكيات تخبية

ترمح هشيجاً تخبػياً قػيساً لمحياة البذخية ،في كل زهاف وهكاف ،كسا تيتع الجراسة بالجانب

االجتساعي الحؼ يسثل هحػ اًر ىاهاً في حياة اإلنداف
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وتطيخ أىسية الجراسة في الجانب الشطخؼ بالتأصيل التخبػؼ وذلظ باستشباط السزاهيغ

التخبػية هغ األحاديث الشبػية الذخيفة

كسا تعصي الجراسة إضافة عمسية لمسكتبة التخبػية وذلظ بتشاوؿ نرػص الحجيث

الشبػؼ الذخيف باستخجاـ السشيج االستشباشي وأسمػب تحميل السزسػف ،إلبخاز السزاهيغ
التخبػية الستزسشة في نرػص األحاديث الشبػية

إبخاز الكيع والسبادغ واألسذ والدمػكيات التخبػية في الجانب االجتساعي والتي تدسػ

بأخالؽ الذخز وتختقي بالسجتسع
هصظمحات الدراسة:

الطضاهيؽ :في المغة "ها في بصػف الحػاهل هغ كل شيء كأنيغ تزسشو ،وىي جسع

هزسػف ويقاؿ ضسغ الذيء بسعشى تزسشو ،وهشو قػليع هزسغ الكتاب كحا وكحا" (ابغ

هشطػر ،ٔٗٔٙ،جٖ ،صٕ )ٖٚوالسزسػف ىػ "السحتػػ وهشو هزسػف الكتاب وها في شيو
وهزسػف الكالـ وفحػاه" (الخازؼ)ٜٕٔ ،ٕٔٗٚ ،

الطضاهيؽ التربؾية  :تعخؼ بأنيا "األنساط و األفكار و الكيع و السسارسات التخبػية

التي تتع هغ خالؿ العسمية التخبػية لتشذئة األجياؿ السختمفة عمييا تحكيقا لألىجاؼ التخبػية
السخغػب بيا" (الغاهجؼٔٗٓٔ ،ىػ ،صٓٗ) كسا تعخؼ بأنيا "جسمة السفاليع واألساليب

والخبخات العسمية التي هغ شأنيا أف تكػف هقػهات أساسية لمعسمية التخبية  ،السقرػد بيا بشاء
شخرية اإلنداف" (السخزوقي )ٔٙ٘ ،ٜٜٔ٘ ،ويعخؼ الباحث السزاهيغ بأنيا (جسيع
السفاليع واألفكار والكيع والسبادغ واألساليب واألنساط والخبخات التخبػية ،التي تعتبخ السقػهات

األساسية لمعسمية التخبػية لتحقيق األىجاؼ التخبػية السخجػة) وفي ىحه الجراسة يعخؼ الباحث

الستزاهغ التخبػية إجخائياً (بأنيا الكيع والسبادغ واألثار التخبػية في العالقات االجتساعية
الستزسشة في الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار)
حدود الدراسة :لمجراسة حجود هػضػعية ،تتسثل في استشباط السزاهيغ التخبػية

والستسثمة في السبادغ والكيع األثار التخبػية ،الستزسشة في الحجيث الػارد في الرحييغ عغ

الثالثة نفخ الحيغ احتجدتيع الرخخة في الغار والستسثمة في العالقة هع الػالجيغ ،والعالقة

بالسخأة األجشبية والعالقة هع العاهميغ واإلجخاء
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الدراسات الدابقة:

دراسة هعتػؽ (ٕٕٓٓـ)  ،بعشػف السزاهيغ التخبػية في حجيث هالظ بغ حػيخث
(صمػا كسا رأيتسػني أصمي) وىجؼ الجراسة بياف السزاهيغ التخبػية في حجيث هالظ بغ

حػيخث وبياف بعس التصبيقات التخبػية ليحه السزاهيغ  ،ولقج استخجـ الباحث  ،السشيج
التحميمي االستشباشي وهغ أىع الشتائج التي تػصل إلييا الباحث عجدا هغ السزاهيغ التخبػية

والكيع التخبػية واألساليب التخبػية ،تتفق دراسة هعتػؽ هع الجراسة الحالية في السشيج السدتخجـ

في الب حث ،بيشسا تختمف عشيا بيجؼ الجراسة ،حيث تيجؼ الجراسة الحالية إلى استشباط

السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع

الغار

دراسة بخيث (ٕٓٔٚـ) بعشػاف السزاهيغ التخبػية الشاضسة لمعالقات االجتساعية

السدتشبصة هغ حجيث الديجة خجيجة ( كال وهللا ال يخديظ هللا أبجا )..وىجفت الجراسة إلى
الكذف عغ السزاهيغ التخبػية الشاضسة لمعالقات االجتساعية السدتشبصة هغ حجيث الديجة

خجيجة ( كال وهللا ال يخديظ هللا أبجا )..وربط أصالة الديخة الشبػية بحاضخ األهة وواقعيا

السعاصخ ،باستخجاـ أسمػب تحميل السحتػػ لمكذف عغ السزاهيغ التخبػية والسشيج
االستشباشي لمػصػؿ إلى األثار التخبػية وهغ أبخز نتائج الجراسة أف العمع وحجه ال يكفي

لتعجيل الدمػؾ  ،فالبج أف يؤازر العمع العسل ،وأف األزهة الحالية ليدت ازهو فقخ وجيل ،بل

غياب الجور التصبيقي ،تتفق دراسة بخيت هع الجراسة الحالية في السشيج السدتخجـ في
البحث ،بيشسا تختمف عشيا بيجؼ الجراسة ،حيث تيجؼ الجراسة الحالية إلى استشباط السزاهيغ

التخبػية السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار

دارسة الذخيف ( )ٕٓٔٙبعشػاف الحجيث الحدغ والسزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ

بعس األحاديث ،وىجفت الجراسة إلى تػضيح الحجيث الحدغ والسزاهيغ التخبػية السدتشبصة
هغ بعس األحاديث الشبػية ،وتػصمت الجراسة إلى عجد هغ الشتائج التي تعتبخ عبارة عغ

هبادغ وأسذ وسمػكيات تخبػية بذكل عاـ ،لع تحجد دراسة الذخيف السشيج السدتخجـ بيشسا

استخجهت الجراسة الحالية أسمػب تحميل السحتػػ والسشيج االستشباشي ،كسا تختمف عشيا
بيجؼ الجراسة ،حيث تيجؼ الجراسة الحالية إلى استشباط السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ

الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار
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دراسة العشدؼ (ٕٕٔٓـ) بعشػاف السزاهيغ التخبية السدتشبصة هغ حجة الػداع ،وىجفت

إلى الكذف عغ السبادغ والكيع واألساليب التخبػية التي تزسشتيا حجة الػداع ،باستخجاـ

السشيج االستشباشي ،وهغ ػأىع نتائجيا اشتساؿ حجة الػداع عمى العجيج هغ السبادغ والكيع
واألساليب التي تيتع بجسيع هطاىخ اإلسالـ الجنيػية واألخخوية ،كسا أكجت حجة الػداع عمى

كخاهة اإلنداف وحخيتو ،وأنيا حق هكفػؿ لكل إنداف

دراسة عسخ(ٕٕٔٓـ) بعشػاف السزاهيغ التخبػية في خصب ووصايا الخسػؿ صمى هللا

عميو وسمع وتصبيقاتو التخبػية (دراسة تحميمية) وىجفيا الكذف عغ السزاهيغ التخبػية في

خصب ووصايا الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع وتصبيقاتو التخبػية ،والتعخؼ عمى العالقة بيغ
الخصابة والػصية ،والكذف عغ التصبيقات التخبػية لمسزاهيغ التخبػية هغ خصب ووصايا
الشبي صمى هللا عميو وسمع ،باستخجاـ األسمػب التحميمي والسشيج االستشباشي ،وهغ اىع

نتائجيا  ،شسػؿ خصب ووصايا الشبي صمى هللا عميو وسمع لسختمف فئات السخاشبيغ،
االرتباط الػثيق بيغ خصب ووصايا الشبي صمى هللا عميو وسمع السػجية لألهة وها تزسشتو هغ
هفاليع نطخية وهبادغ وقيع وأخالؽ وبيغ تصبيقيا في الػاقع ،تتفق دراسة عسخ هع الجراسة

الحالية في السشيج السدتخجـ في البحث ،بيشسا تختمف عشيا بيجؼ الجراسة ،حيث تيجؼ

الجراسة الحالية إلى استشباط السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ
الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار

دارسة دمحم (ٕٔٔٓـ) بعشػاف السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ الػصايا الشبػية،

وىجفت التعخؼ عمى الػصايا الشبػية ،واستشباط السزاهيغ التخبػية في الجانب (العبادؼ،
الخمقي ،االجتساعي ،العمسي) هدتخجهاً السشيج االستشباشي ،وتػصمت الجراسة إلى عجد هغ
الشتائج هشيا  ،العبادات في اإلسالـ أداة تخبػية لصيارة الشفػس وتدكيتيا ػ اشتسمت الػصايا

الشبػية عمى أسذ أخالقية كخيسة  ،كسا تتزسغ الػصايا الشبػية عمى األسذ التي يقػـ عمييا
السجتسع هغ الصيخ والعفاؼ ورعاية الحخهات واألهػاؿ واألعخاض ،تتفق دراسة بخيت هع

الجراسة الحالية باستخجاـ السشيج االستشباشي في البحث ،بيشسا تختمف عشيا بيجؼ الجراسة،

حيث تيجؼ الجراسة الحالية إلى استشباط السزاهيغ التخبػية السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ

الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار
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دراسة الرالحي (ٕٓٓٚـ) بعشػاف السزاهيغ ﺍلتﺮبﻮية لمعالقاﺕ ﺍلﺰًجية في حﺪيﺚ

ﺃن ﺯﺭﻉ ،وىجفت الجراسة إلى هعخفة كيفية االقتجاء في الحقل التخبػؼ السعاصخ هغ حجيث أـ
زرع في العالقات الدوجية ،باستخجاـ أسمػب تحميل السحتػؼ ،والسشيج االستشباشي وتػصل
الباحث إلى عجد هغ الشتائج التي تعتبخ عبارة عغ هبادغ وأسذ وسمػكيات تخبػية في
العالقات الدوجية ،تتفق دراسة الرالحي هع الجراسة الحالية في السشيج السدتخجـ في البحث،

بيشسا تختمف عشيا بيجؼ الجراسة ،حيث تيجؼ الجراسة الحالية إلى استشباط السزاهيغ التخبػية

السدتشبصة هغ الحجيث الشبػؼ عغ الثالثة نفخ الحيغ أغمقت الرخخة عمييع الغار

وتتسيد الجارسة الحالية عغ الجراسات الدابقة بأنيا تخكد عمى جػانب هؤثخة في

العالقات االجتساعية والستسثمة العالقة هع الػالجيغ ،وعالقة الخجل بالسخأة الغخيبة عشو ،وعالقة

الذخز بسغ يعسل عشو هغ األجخاء والسدتخجهيغ.
التعريف بطؾاطؽ الحديث في كتب الدمف

أخخج الحجيث البخارؼ في صحيحو في كتاب أحاديث األنبياء باب حجيث الغار ،وفي

كتاب األدب باب إجابة دعاء هغ بخ والجيو ،وفي كتاب البيػع باب إذا اشتخػ شيئا لغيخه

بغيخ إذنو فخضي , ،وفي كتاب السدارعة باب إذا زرع بساؿ قػـ بغيخ إذنيع ،وكاف في ذلظ
صالح ليع  ،وفي كتاب اإلجارة باب هغ استأجخ أجي اخ فتخؾ األجيخ أجخه ،فعسل فيو

السدتأجخ فداد ،أو هغ عسل في هاؿ غيخه ،فاستفزل (البخارؼ ٕٕٓٓ ،ـ) كسا أخخجة هدمع

في كتاب الخقاؽ باب قرة أصحاب الغار الثالثة والتػسل برالح األعساؿ
(القذيخؼٜٜٔٔ،ـ) كسا أورد الحجيث الستقي اليشجؼ في كتاب كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ
واألفعاؿ (الستقي اليشجؼٜٔٛٔ ،ـ) وأورده الصبخاني ،في كتاب األحاديث الصػاؿ (الصبخاني،

ٜٜٔٛـ) وفي كتب السعجع الػسيط (الصبخاني )ٜٜٔ٘،كسا أخخج أحسج في هدشجه هغ حجيث
الشعساف بغ بذيخ  ،بمفع وتختيب أخخ (بغ حشبلٕٓٓٔ،ـ) وأخخجو الييثسي في هجسع الدوائج

وه شبع الفػائج هغ حجيث أنذ رضي هللا عشو بمفع آخخ وهغ حجيث الشعساف بغ بذيخ بمفع
آخخ في كتب البخ والرمة ،باب هشو في البخ (الييثسي )ٜٜٔٗ ،كسا اخخج ابغ كثيخ في

الد َشغ اليادؼ ألقػـ َس َشغ  ،في هدشج وىب بغ هشبو بمفع وتختيب آخخ (ابغ
جاهع السدانيج و ُّ
كثيخٕٓٔٔ،ـ) وأخخجة الديػشي في كتاب جاهع األحاديث في هدشج الشعساف بغ بذيخ بمفع

وتختيب أخخ (الديػشئٜٜٗ ،ـ) وأخخج أبػ عػانو في هدتخخجو  ،في باب ذكخ الخبخ الجاؿ
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عمى اإلباحة لستػلي هاؿ غيخه أف يرخفو في تجارة ،وهعاهمة لسشفعة صاحبو ،واإلباحة

لراحبو أخح ربحتو وهشفعتو بمفع وتختيب آخخ (أبػ عػانةٜٜٔٛ،ـ)

واعتسج الباحث عمى نز الحجيث في الرحيحيغ (صحيح البخارؼ وصحيح هدمع)

نص الحديث في صحيح البخاري وصحيح هدمؼ

أوال نص الحديث في صحيح البخاري

حجيث رقع (ٖٗ )ٕٚعغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا ،قاؿ :سسعت رسػؿ هللا

صمى هللا عميو وسمع يقػؿ " :بيشسا ثالثة نفخ يتساشػف أخحىع السصخ ،فسالػا إلى غار في
الجبل ،فانحصت عمى فع غارىع صخخة هغ الجبل فأشبقت عمييع ،فقاؿ بعزيع

لبعس :انطخوا أعساالً عسمتسػىا ﵀ صالحة ،فادعػا هللا بيا لعمو يفخجيا .فقاؿ أحجىع :الميع

إنو كاف لي والجاف شيخاف كبيخاف ،ولي صبية صغار ،كشت أرعى عمييع ،فإذا رحت عمييع
فحمبت بجأت بػالجؼ أسقييسا قبل ولجؼ ،وإنو ناء بي الذجخ ،فسا أتيت حتى أهديت فػججتيسا

قج ناها ،فحمبت كسا كشت أحمب ،فجئت بالحالب فقست عشج رؤوسيسا ،أكخه أف أوقطيسا هغ

نػهيسا ،وأكخه أف أبجأ بالربية قبميسا ،والربية يتزاغػف -يريحػف -عشج قجهي ،فمع يدؿ
ذلظ دأبي ودأبيع حتى شمع الفجخ ،فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ فافخج لشا فخجة

نخػ هشيا الدساء .ففخج هللا ليع فخجة حتى يخوف هشيا الدساء ،وقاؿ الثاني :الميع إنو كانت لي
ابشة عع أحبيا كأشج ها يحب الخجاؿ الشداء ،فصمبت إلييا نفديا ،فأبت حتى آتييا بسائة
ديشار ،فدعيت حتى جسعت هائة ديشار فمقيتيا بيا ،فمسا قعجت بيغ رجمييا قالت :يا عبج هللا
اتق هللا ،وال تفتح الخاتع ،فقست عشيا ،الميع فإف كشت تعمع أني قج فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ

فافخج لشا هشيا .ففخج ليع فخجة .وقاؿ اآلخخ :الميع إني كشت استأجخت أجي اخ بفخؽ أرز ،فمسا
قزى عسمو قاؿ :أعصشي حقي ،فعخضت عميو حقو فتخكو ورغب عشو ،فمع أزؿ أزرعو حتى
جسعت هشو بق اخ وراعييا ،فجاءني فقاؿ :اتق هللا وال تطمسشي وأعصشي حقي ،فقمت :اذىب إلى

ذلظ البقخ وراعييا ،فقاؿ :اتق هللا وال تي أد بي ،فقمت :إني ال أى أد بظ ،فخح ذلظ البقخ وراعييا،
فأخحه فانصمق بيا ،فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج ها بقي .ففخج هللا عشيع"

(البخارؼٕٕٓٓ،ـ ج ،ٛصٖ)
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ثانيا  :نص الحديث في صحيح هدمؼ
رقع الحجيث (ٖٗ )ٕٚعغ عبج هللا بغ عسخ ،عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع أنو

قاؿ "بيشسا ثالثة نفخ يتسذػف أخحىع السصخ ،فأووا إلى غار في جبل ،فانحصت عمى فع غارىع
صخخة هغ الجبل ،فانصبقت عمييع ،فقاؿ بعزيع لبعس :انطخوا أعساالً عسمتسػىا صالحة ﵀،
فادعػا هللا تعالى بيا ،لعل هللا يفخجيا عشكع ،فقاؿ أحجىع :الميع إنو كاف لي والجاف شيخاف
كبيخاف ،واهخأتي ،ولي صبية صغار أرعى عمييع ،فإذا أرحت عمييع ،حمبت ،فبجأت بػالجؼ،
فدقيتيسا قبل بشي ،وأنو نأػ بي ذات يػـ الذجخ ،فمع آت حتى أهديت ،فػججتيسا قج ناها،

فحمبت كسا كشت أحمب ،فجئت بالحالب ،فقست عشج رؤوسيسا أكخه أف أوقطيسا هغ نػهيسا،

وأكخه أف أسقي الربية قبميسا ،والربية يتزاغػف عشج قجهي ،فمع يدؿ ذلظ دأبي ودأبيع حتى

شمع الفجخ ،فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج لشا هشيا فخجة ،نخػ هشيا
الدساء ،ففخج هللا هشيا فخجة ،ف أخوا هشيا الدساء ،وقاؿ اآلخخ :الميع إنو كانت لي ابشة عع

أحببتيا كأشج ها يحب الخجاؿ الشداء ،وشمبت إلييا نفديا ،فأبت حتى آتييا بسائة ديشار،

فتعبت حتى جسعت هائة ديشار ،فجئتيا بيا ،فمسا وقعت بيغ رجمييا ،قالت :يا عبج هللا اتق
هللا ،وال تفتح الخاتع إال بحقو ،فقست عشيا ،فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج

لشا هشيا فخجة ،ففخج ليع ،وقاؿ اآلخخ :الميع إني كشت استأجخت أجي اخ بفخؽ أرز ،فمسا قزى

عسمو قاؿ :أعصشي حقي ،فعخضت عميو فخقو فخغب عشو ،فمع أزؿ أزرعو حتى جسعت هشو بق اخ
ورعاءىا ،فجاءني فقاؿ :اتق هللا وال تطمسشي حقي ،قمت :اذىب إلى تمظ البقخ ورعائيا ،فخحىا

فقاؿ :اتق هللا وال تدتيدغ بي فقمت :إني ال أستيدغ بظ ،خح ذلظ البقخ ورعاءىا ،فأخحه فحىب
بو ،فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج لشا ها بقي ،ففخج هللا ها بقي"

(القذيخؼ ،جٗ ،ص)ٕٜٜ

اإلجابة عمى الدؤوؿ األوؿ  :الطضاهيؽ التربؾية العاهة في الحديث الظبؾي
عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا ،قاؿ :سسعت رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع

يقػؿ " :بيشسا ثالثة نفخ يتساشػف أخحىع السصخ ،فسالػا إلى غار في الجبل ،فانحصت عمى فع
غارىع صخخة هغ الجبل فأشبقت عمييع ،فقاؿ بعزيع لبعس :انطخوا أعساالً عسمتسػىا ﵀

صالحة ،فادعػا هللا بيا لعمو يفخجيا

( (ٕٚٙ
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إحداف اختيار الصحبة :حيث إنيع كانػا رفقة هغ قػلو صمى هللا عميو وسمع "بيشسا

ثالثة نفخ يسذػف" ولقج أورد ابغ حجخ أنيع هغ بشي إسخائيل وخخجػا يختادوف ألىميع حيث
قاؿ" :قػلو بيشسا ثالثة نفخ هسغ كاف قبمكع لع أقف عمى اسع واحج هشيع وفي حجيث عكبة بغ

عاهخ عشج الصبخاني في الجعاء أف ثالثة نفخ هغ بشي إسخائيل قػلو يسذػف في حجيث عكبة

وكحا في حجيث أبي ىخيخة عشج بغ حباف والبدار أنيع خخجػا يختادوف ألىمييع" (ابغ حجخ،

ج ،ٙص)٘ٓٙ

هسا يعشي أنيع خخجػا صحبة هتخافقيغ ،يختادوف ألىميع لديارتيع أو إلشعاهيع أو

لقزاء حػائجيع  ...وإحداف اختيار األصحاب والخفاؽ وجية بو رسػؿ هللا صمة هللا عميو

وسمع فقل" :هثل الجميذ الرالح والدػء ،كحاهل السدظ ونافخ الكيخ( "....البخارؼ ،ج،ٙ

ص)ٜٙ

األخذ باألسباب :وذلظ بمجػئيع إلى الغار وعجـ تعخيس أنفديع لألذػ أثشاء ندوؿ

السصخ " أخحىع السصخ ،فسالػا إلى غار في الجبل " واألخح باألسباب جانب هيع في حياة

اإلنداف حيث يقػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع "السؤهغ القػؼ خيخ وأحب إلى هللا هغ
السؤهغ الزعيف ،وكل عمى خيخ ،احخص عمى ها يشفعظ ،واستعغ باهلل وال

تعجد"(أبػيعمىٜٔٛٗ،ـ ،جٔٔ ،صٕٗٔ)

التؾحيد ،وهسا يجؿ عمى تػحيجىع ﵀ قػليع" :انطخوا أعساال عسمتسػىا ﵀ صالحة"

والتػحيج ىػ أوؿ واجب عمى السكمف فسغ أجمو بعث الخسل وأندلت الكتب ،وخمق هللا الجغ
ِ
ِ
نذ ِإ هال لِ َي ْعُبُجو ِف﴾ (الحاريات)٘ٙ :
﴿و َها َخَمْق ُت اْلج هغ َو ْاإل َ
واإلنذ لتػحيجه وعبادتو َ
اإلخالص ﵀ وحده :هغ قػليع  ":انطخوا أعساال عسمتسػىا ﵀ "..ففي الحجيث القجسي
قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع" :قاؿ هللا تبارؾ وتعالى :أنا أغشى الذخكاء عغ الذخؾ ،هغ
عسل عسال أشخؾ فيو هعي غيخؼ ،تخكتو وشخكو"(القذيخؼ ،جٗ ،ص  )ٕٜٛوقاؿ سبحانو
ِِ ِ ِ
وتعالىَ﴿ :فسغ َكاف يخجػ لَِقاء رِب ِو َفْميعسل عس ًال ِ
َحًجا﴾ (الكيف:
صال ًحا َوَال ُي ْذ ِخ ْؾ بع َب َادة َرِّبو أ َ
َ َْ ُ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ٓٔٔ) واإلخالص فيو تشكية لمعسل هغ الذػائب ولإلخالص شخشاف ،أف يكػف العسل ﵀
وحجه ،وأف يكػف هػافقا لذخع ( ىشا انقصاع لشياية السعمػهة هتبعا لخسػؿ هللا)....

العطل الصالح وعطل الخير :فسغ قػليع .." :أعساال عسمتسػىا ﵀ صالحة "..ولمعسل

الرالح ،عػاقب حدشة وثسار شيبة ووعج هغ هللا باألجخ العطيع والتسكيغ واألهغ في الجاريغ،
)) ٕٚٚ
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َّللا هال ِحيغ آهشػا ِهش ُكع وع ِسُمػا ه ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ف
استَ ْخَم َ
﴿و َع َج ه ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ
الرال َحات َل َي ْدتَ ْخمَفهش ُيع في األ َْرض َك َسا ْ
قاؿ تعالى َ
هِ
ِ
هالِح ِ
ِ
ِ
زى َل ُي ْع َوَلُي َبِّجَلهش ُي ْع ِه ْغ َب ْعِج َخ ْػِف ِي ْع أ َْهًشا ﴾
يغ ه ْغ َقْبم ِي ْع َوَلُي َس ّك َش هغ َل ُي ْع د َيش ُي ُع الحؼ ْارتَ َ
َ
هِ
الرالِح ِ
ِ
ات َي ْيِجي ِيع رب ِِ
يس ِان ِي ْع تَ ْج ِخؼ ِه ْغ
(الشػر )٘٘:وقاؿ سبحانوِ﴿ :إ هف الح َ
آهُشػا َو َعسمُػا ه َ
ْ َ ُ
ُّي ْع بإ َ
يغ َ
تَحِت ِيع األَنيار ِفي جهش ِ
ات الشه ِعيعِ﴾ (يػنذ )ٜ،
َ
ْ ُ َْ ُ
الدعاء :هغ قػليع ..." :فادعػا هللا بيا " ..وهعشى الجعاء " استجعاء العبج ربو -عد

وجل -العشاية واستسجاده إياه السعػنة .وحكيقتو :إضيار االفتقار إليو ،والتبخؤ هغ الحػؿ والقػة،
وىػ سسة العبػدية ،واستذعار الحلة البذخية ،وفيو هعشى الثشاء عمى هللا عد وجل"(الخصابي،

﴿وإِ َذا َسأََل َظ
جٔ ،صٗ) ولمجعاء فزل عطيع فإنو سبحانو قخيب هسغ دعاه قاؿ تعالىَ :
ِعب ِادؼ َعِّشي َفِإِّني َق ِخ ٌ ِ
اع ِإ َذا َد َع ِ
اف َفْم َي ْدتَ ِج ُيبػا لِي َوْلُي ْؤ ِهُشػا ِبي َل َعهم ُي ْع
يب َد ْع َػَة الهج ِ
َ
يب أُج ُ
َي ْخُشُجو َف﴾ (البقخة (ٔٛٙ :وهغ دعا هللا فإف هللا في هعيتو قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع "

قاؿ هللا عد وجل :أنا عشج ضغ عبجؼ بي ،وأنا هعو حيث يحكخني"(القذيخؼ ،جٗ ،صٕٕٓٔ)
هِ
ِ
يغ
وفي
اؿ َرب ُ
َستَ ِج ْب َل ُك ْع ِإ هف الح َ
﴿وَق َ
ُّك ُع ْاد ُعػني أ ْ
الجعاء شاع ٌة ﵀ واهتثاؿ ألهخه قاؿ تعالىَ :
ُ
ِ ِ
ِ
يغ﴾ (سػرة غافخ )ٙٓ :وفي الجعاء فتح ألبػاب
َي ْدتَ ْكِب ُخو َف َع ْغ ع َب َادتي َس َي ْج ُخُمػ َف َج َيهش َع َداخ ِخ َ

رحسة هللا  ،قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع" :هغ فتح لو هشكع باب الجعاء فتحت لو أبػاب

الخحسة ،وها سئل هللا شيئا يعشي أحب إليو هغ أف يدأؿ العافية" (التخهحؼٜٔٚ٘،ـ ،ج٘،

صٕ٘٘) ،وسبب لخفع البالء قاؿ عميو الدالـ "إف الجعاء يشفع هسا ندؿ وهسا لع يشدؿ ،فعميكع
ِ ه
"ه ْغ
صهمى ه
َّللاُ َعَم ْيو َو َسم َعَ :
عباد هللا بالجعاء" (التخهحؼ ،ج٘ ،صٕ٘٘) ودفع لغزب هللا قاؿ َ
ز ْب َعَم ْي ِو"( .التخهحؼ ،ج٘ ،ص " )ٗ٘ٙفسغ دعا ربو بقمب حاضخ ،ودعاء
َؿ ه
َّللاَ َي ْغ َ
َل ْع َي ْدأ ْ
هذخوع ،ولع يسشع هانع هغ إجابة الجعاء ،كأكل الحخاـ ونحػه ،فإف هللا قج وعجه باإلجابة،
وخرػصا إذا أتى بأسباب إجابة الجعاء ،وىي االستجابة ﵀ تعالى باالنكياد ألواهخه ونػاليو

القػلية والفعمية ،واإليساف بو ،السػجب لالستجابة" (الدعجؼ)ٛٚ ،

الرجاء هغ قػليع .." :لعمو يفخجيا" والخجا :هرجر قػليع رجػت فالنا أرجػه وىػ

هأخػذ هغ هادة )ر ج و) التي تجؿ عمى األهل الحؼ ىػ نكيس اليأس ،هسجود .يقاؿ رجػت
فالنا رجػا ورجاء ورجاوة .ويقاؿ ها أتيتظ إال رجاوة الخيخ ،وتخجيتو ،تخجية بسعشى رجػتو" (بغ

حسيجٜٜٔٛ،ـ ،ج٘ ،صٕٕٔٓ) والخجاء عبادة قمبية ،يأهمو اإلنداف هغ خالقو سبحانو في
ِ هِ
ِ
ِ
ُّي ْع
تحقيق رجائو واستجابة دعائو قاؿ تعالى ﴿أُوَلئ َظ الح َ
يغ َي ْج ُعػ َف َي ْبتَ ُغػ َف إَلى َرِّبي ُع اْل َػِسيَم َة أَي ُ
( (ٕٚٛ
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أَْق َخ ُب َوَي ْخُجػ َف َر ْح َستَ ُو
هللا صمى هللا عميو

النبوي عن الثالثة نفر

ِ
ورا﴾ (اإلسخاء )٘ٚ :وقاؿ رسػؿ
اب َرّبِ َظ َك َ
اف َه ْح ُح ً
َوَي َخاُفػ َف َع َح َاب ُو إ هف َع َح َ
وسمع " ال يسػتغ أحجكع إال وىػ يحدغ باهلل الطغ" (القذيخؼ ،جٗ

صٕ٘ٓ ) وقاؿ أيزا "قاؿ هللا عد وجل :أنا عشج ضغ عبجؼ بي ،وأنا هعو حيث يحكخني"
(القذيخؼ ،جٗ ،صٕٕٓٔ) والسدمع بحاجة إلى الخجاء فيػ بيغ عسل صالح يجخوا قبػلو
ذنب يخجػ غفخانو ،وعيب يخجػ إصالحو

التضرع في الدعاء :حيث بجأ األوؿ بتزخعو إلى هللا واصفا ها قاـ بو تجاه والجيو

فقاؿ" :الميع إنو كاف لي والجاف شيخاف كبيخاف ،ولي صبية صغار" وقاؿ الثاني واصفا حاؿ
هع ابشة عسو داعيا هللا هتزخعا ،فقاؿ" :الميع إنو كانت لي ابشة عع أحبيا كأشج ها يحب

الخجاؿ الشداء ،فصمبت إلييا نفديا" وبجأ الثالث دعاءه هتزخعا وحاكيا عغ عسمو هع هغ

أستأجخه لمعسل عشجه ،وقاؿ اآلخخ" :الميع إني كشت استأجخت أجي اخ ( أجي اًخ ) بفخؽ أرز ،فمسا
قزى عسمو قاؿ :أعصشي حقي ،فعخضت عميو حقو ،فتخكو ورغب عشو" ،والتزخع أصمو

الثالثي (ض ر ع) " وضخع الخجل ضخاعة ،أؼ خزع وذؿ .وأضخعو غيخه .وفي السثل:

الحسى أضخعتشي لظ ،والزخع بالتحخيظ :الزعيف .وإف فالنا لزارع الجدع ،أؼ نحيف
ضعيف .وتزخع إلى هللا ،أؼ ابتيل" (الجػىخؼٜٔٛٚ،ـ جٖ ،ص )ٕٜٗوفي التزخع
انكدار وتحلل بيغ يجؼ هللا وتيحيب لمشفذ

ابتغاء وجو هللا تعالى قاؿ" :فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ فافخج لشا

فخجة "..وقاؿ الثاني" :الميع فإف كشت تعمع أني قج فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج لشا هشيا،"..

وقاؿ الثالث" :فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج ها بقي "..وشمب هخضاة هللا
وابتغاء وجية هصمب عطيع لمسدمع فقج جاء عغ رسػؿ هللا صمى هللا وسمع أنو قاؿ" :إف ثالثة

يػـ الكياهة عمى كثيب هغ هدظ أسػد ال ييػليع فدع ،وال يشاليع حداب حتى يفخغ هسا بيغ

الشاس رجل ق أخ القخآف فأـ بو قػها وىع راضػف ،ورجل أذف ودعا إلى هللا ابتغاء وجو هللا،

ورجل هسمػؾ ابتمي بالخؽ في الجنيا فمع يذغمو ذلظ عغ شمب اآلخخة" (البييقيٕٖٓٓ،ـ ،جٗ،

صٔ٘ٗ) وفي ابتغاء وجية راحة لمشفذ وشسأنيشة لمقمب

األهل بقرب فرج هللا وحدؽ الغؽ باهلل :قاؿ األوؿ" :فافخج لشا فخجة نخػ هشيا الدساء.

ففخج هللا ليع فخجة حتى يخوف هشيا الدساء" وقاؿ الثاني" :فافخج لشا هشيا .ففخج ليع فخجة"،
وقاؿ الثالث" :فافخج ها بقي .ففخج هللا عشيع" فعمى السدمع أف يحدغ الطغ باهلل في رخائو
)) ٕٜٚ
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وشجتو ،فقج جاء عغ ابغ هدعػد رضى هللا عشو قاؿ :قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع:
"والحؼ ال إلو غيخه ها أعصي عبج هؤهغ شيئا خي اخ هغ حدغ الطغ باهلل عد وجل والحؼ ال إلو

غيخه ال يحدغ عبج باهلل عد وجل الطغ إال أعصاه هللا عد وجل ضشو ذلظ بأف الخيخ في يجه"

(ابغ أبي الجنيا)ٜٙ،

اإلجابة عمى الدؤاؿ الثاني :الطضاهيؽ التربؾية في العالقة هع الؾالديؽ هؽ قصة

الرجل الذي كاف لو أبؾاف شيخاف

لمػالجيغ حق عطيع وليسا فزل كبيخ عمى اإلنداف ولقج حث اإلسالـ عمى اإلحداف
َّللاَ َوَال تُ ْذ ِخُكػا ِب ِو
اعُبُجوا ه
إلييسا والبخ بيسا ،ولقخف هللا البخ بالػالجيغ بتػحيجه سبحانو فقاؿَ ﴿ :و ْ
َش ْيًئا ۖ َوبِاْل َػالِ َج ْي ِغ ِإ ْح َد ًانا ( ﴾...الشداء )ٖٙ :فبخىسا واإلحداف إلييسا هغ أجل األعساؿ

وأفزميا وهغ اآلداب التي يشبغي هخاعاتيا ،وعمى السخء سمػكيا هع والجيو ،ها يمي:
اإلحداف إلييطا وخفض الجظاح ليطا قاؿ تعالى ﴿وَقز ٰى رب ه
ِه ِ
َ َ َ َ
ُّظ أَال تَ ْعُبُجوا إال إيهاهُ
ِ
ٍ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُؼ َوَال تَْش َي ْخُى َسا
َحُج ُى َسا أ َْو ك َال ُى َسا َف َال تَُقل ل ُي َسا أ ّ
َوبِاْل َػال َج ْي ِغ إ ْح َد ًانا ۖ إ هها َيْبُم َغ هغ ع َشج َؾ اْلك َب َخ أ َ
ه
اخ ِفس َليسا ج َشاح ُّ
ِ
الخ ْح َس ِة َوُقل هر ِّب ْار َح ْس ُي َسا َك َسا َرب َهي ِاني
الح ِّؿ ِه َغ ه
يسا َو ْ ْ ُ َ َ َ
َوُقل ل ُي َسا َق ْػًال َكخ ً
ص ِغ ًيخا﴾ (اإلسخاء)ٕٗ-ٕٖ :
َ
البعد عؽ تعظيفيطا أو زجرىطا حتى ولػ بأقل األلفاظ واإلشارات قاؿ تعالىَ﴿ :ف َال تَُقل
ٍ
ه
ه
ِ
يسا﴾ (اإلسخاء)ٕٖ:
ل ُي َسا أ ّ
ُؼ َوَال تَ ْش َي ْخُى َسا َوُقل ل ُي َسا َق ْػًال َكخ ً
ِ
اف
طاعتيطا واالئتطار بأهرىطا إال في هعرية هللا ورسػلو قاؿ تعالى ﴿ َوَو ه
ند َ
ص ْي َشا ْاإل َ
ِ ِ ِ
اش ُكخ لِي ولِػالِجيظ ِإَل هي اْلس ِ
ُه ُو و ْىًشا َعَم ٰى و ْى ٍغ وِفراُل ُو ِفي َعاه ْي ِغ أ ِ
ر ُيخ
َ َ َْ َ
َف ْ ْ
ب َػال َج ْيو َح َسَم ْت ُو أ ُّ َ
َ
َ
َ َ َ
وإِف جاىجاؾ عَمى أَف تُ ْذ ِخؾ ِبي ها َليذ َلظ ِب ِو ِعْمع َف َال تُ ِصعيسا ۖ وص ِ
اح ْب ُي َسا ِفي ُّ
الج ْن َيا
َ َ ََ َ َ ٰ
َ َْ َ
َ
ٌ
َ َ
َُْ
َه ْع ُخوًفا﴾ (لقساف)ٔ٘-ٔٗ:
خفض الجظاح ليطا والتحدث إلييطا بأدب وخضؾع وليؽ قاؿ تعالى﴿ :و ْ ِ
س َل ُي َسا
اخف ْ
َ
الح ِؿ ِهغ ه ِ
ِ
ُّ
ِ
ص ِغ ًيخا﴾ (اإلسخاء)ٕٗ:
اح ّ َ
َج َش َ
الخ ْح َسة َوُقل هر ّب ْار َح ْس ُي َسا َك َسا َرب َهياني َ
﴿وُقل هر ِّب
الدعاء ليطا وبرىطا بعد هؾتيطا بصمة هعارفيؼ وأصدقائيؼ قاؿ تعالى َ
ِ
ص ِغ ًيخا﴾ (اإلسخاء )ٕٗ :وقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عمييع وسمع " :إف أبخ
ْار َح ْس ُي َسا َك َسا َرب َهياني َ
البخ صمة السخء أىل ود أبيو بعج أف يػلي" (ابغ حشبل ،ج٘ ،صٖٗٗ)
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استئذانيطا واألخذ برأييطا ،ولقج جاء في سشغ أبي داود "أف رجالً ىاجخ إلى رسػؿ
هللا صمى هللا عميو وسمع هغ اليسغ فقاؿ :ىل لظ أحج باليسغ؟ قاؿ :أبػاؼ ،قاؿ :أذنا لظ؟ قاؿ:

ال قاؿ :ارجع إلييسا فاستأذنيسا ،فإف أذنا لظ فجاىج ،وإال فبخىسا" (الدجدتانيٕٓٔٔ ،ـ ،جٖ

ص)ٔٚ

تمطس حجاتيطا واإلنفاؽ عمييسا ،عغ جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشيسا "أف رجالً

قاؿ :يا رسػؿ هللا إف لي هاال وولجا ،وإف أبي يخيج أف يجتاح هالي ،فقاؿ :أنت وهالظ ألبيظ"

(ابغ هاجةٕٜٓٓ ،ـ ،ج ٕ ،ص ،)ٜٚٙووجػه بخ الػالجيغ كثيخة وهتشػعة وها ٌذكخ ،أهثمة
هتشػعة لرشػؼ البخ بالػالجيغ واإلحداف إلييسا

وقد جاء في نص الحديث قؾؿ األوؿ" :الميع إنو كاف لي والجاف شيخاف كبيخاف ،ولي

صبية صغار ،كشت أرعى عمييع ،فإذا رحت عمييع فحمبت بجأت بػالجؼ أسقييسا قبل ولجؼ،
وإنو ناء بي الذجخ ،فسا أتيت حتى أهديت فػججتيسا قج ناها ،فحمبت كسا كشت أحمب ،فجئت

بالحالب فقست عشج رؤوسيسا ،أكخه أف أوقطيسا هغ نػهيسا ،وأكخه أف أبجأ بالربية قبميسا،

والربية يتزاغػف عشج قجهي ،فمع يدؿ ذلظ دأبي ودأبيع حتى شمع الفجخ ،فإف كشت تعمع أني

فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج لشا فخجة نخػ هشيا الدساء .ففخج هللا ليع فخجة حتى يخوف
هشيا الدساء" .

وهغ السزاهيغ التخبػية التي يسكغ استشباشيا ها يمي:

تحطل الطدؤولية :قاؿ" :كشت أرعى عمييع" تحسل السدؤولية هغ الجػانب السيسة في

الحياة ،وهغ الحجيث نجج أف ىحا الخجل كاف يخعى ليعػؿ والجيو ،وأوالده وأىل بيتو هتحسالً
هدؤولية رعايتيغ واإلنفاؽ عمييع ،فكل إنداف هدؤوؿ عسغ يعػؿ قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا

عميو وسمع " كمكع راع وكمكع هدئػؿ عغ رعيتو ،واألهيخ راع ،والخجل راع عمى أىل بيتو،

والسخأة راعية عمى بيت زوجيا وولجه ،فكمكع راع وكمكع هدئػؿ عغ رعيتو" (البخارؼ ،ج،ٚ

صٖٔ)

البر واإلحداف لمؾالديؽ :قاؿ" :فحمبت بجأت بػالجؼ أسقييسا قبل ولجؼ "وىح هغ

عطيع البخ بالػالجيغ ،حفع هكانتيسا ،وتقجيسيسا عمى أؼ أحج ،حتى عمى الدوجة واألوالد،
ُّظ أ هَال
﴿وَق َ
ز ٰى َرب َ
حيث كاف يحمب الحالب ويبجأ بػالجيو قبل أوالدة واىل بيتو ،قاؿ تعالى َ
تَ ْعُبُجوا ِإ هال ِإيهاهُ َوبِاْل َػالِ َج ْي ِغ ِإ ْح َد ًانا( ﴾..اإلسخاء )ٕٖ:فقج " قخف هللا حق الػالجيغ واإلحداف إلييسا
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بعبادتو سبحانو وتعالى ،كسا قخف شكخىسا بذكخه؛ ألنو الخالق وحجه ،وقج جعل الػالجيغ الدبب
الطاىخ في وجػد الػلج ،وىحا يجؿ عمى شجة تأكج حقيسا واإلحداف إلييسا :قػال ،وفعال؛ ألف
ليسا هغ السحبة لمػلج واإلحداف إليو في حاؿ صغخه وضعفو ها يقتزي تأكج الحق ووجػب

البخ ،وتحخيع أدنى هخاتب األذػ :وىػ التزجخ أو التأفف هغ خجهتيسا" (القحصاني ٕٓٓٙـ،
جٔ ،ص )ٛوأوجو بخ الػالجيغ كثيخة هشيا :



شاعة الػالجيغ في عيخ هعرية ﵀ ورسػلو صّمى هللا عميو وسّمع

احتخاهيسا في السجمذ،



أخح هذػرتيسا واالستشارة بخأييسا في أهػر الحياة.



اإلحداف إلييسا قػالً وفعالً



الجخػؿ عمييسا.
االستئحاف عشج ّ
اإلسخاع في تمبية نجائيسا ،هيسا كانت الطخوؼ




اإلصغاء لحجيثيسا ،والتػاصل هعيسا برخّياً خالؿ حجيثيسا،

البذاشة والتخحاب والفخح لسقابمتيسا



التّحلل وخفس الجشاح ليسا،
التمصف بالكالـ هعيسا،



التػاضع في التعاهل هعيسا.






بالدالـ ،وتقبيل يجييسا ،والتػسيع ليسا في السجمذ،
التّػدد إلييسا ،ببجئيسا ّ
التػفيق واإلصالح بيغ الػالجيغ



هداعجتيسا في أعساليسا،










عسا يسكغ أف يذعخىسا باإلىانة.
البعج ّ
الذجار أهاهيسا،
البعج عغ إثارة الججاؿ و ّ
البعج عغ هعريتيسا،

عجـ األكل قبميسا ،والسذي خمفيسا نيا اًر وأهاهيسا ليالً.

الححر هغ إزعاجيسا في نػهيسا،

الزجخ ،هغ أواهخىسا
الححر هغ التأّفف و ّ
الححر هغ التسشغ عمييسا
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الححر هغ العبػس والتجيع في وجييسا



رد حجيثيسا أو تكحيبيسا.
الححر هغ ّ
الححر هغ هقاشعتيسا أو هشازعتيسا في الحجيث،



الححر هغ نيخىسا ،أو زجخىسا



الرػت عمييسا

الححر هغ رفع ّ
عدـ إيذاء الؾالديؽ أو إزعاجيطا قاؿ" :فقست عشج رؤوسيسا ،أكخه أف أوقطيسا هغ

نػهيسا" وىحا هغ أوجو البخ بالػاليغ البعج عغ إصجار ها يدعجيسا ،أو يؤرؽ راحتيا ،بإصجار
أصػات تدعجيسا ،أو الذجار أهاهيسا ،وهغ شجة بخ الخجل بأبػيو كخه أف يػقطيسا هغ نػهيسا
 ،ولقج ذكخ ابغ حجخ في شخح الحجيث "أها كخاىتو إليقاضيسا فطاىخ ألف اإلنداف يكخه أف

يػقع هغ نػهو ووقع في حجيث عمي ثع جمدت عشج رؤوسيسا بإنائي كخالية أف أزرقيسا أو

أوذييسا وفي حجيث أنذ كخالية أف أردوسشيسا -أؼ أوذييسا -وفي حجيث ابغ أبي أوفى
وكخىت أف أوقطيسا هغ نػهيسا فيذق ذلظ عمييسا وأها كخاىتو أف يجعيسا فقج فدخه بقػلو

فيدتكشا لذخبتيسا أؼ يزعفا ألنو عذاءىسا ،وتخؾ العذاء ٌييخـ ،وقػلو يدتكشا هغ االستكانة
وقػلو لذخبتيسا أؼ لعجـ شخبتيسا فيريخاف ضعيفيغ هدكيشيغ والسدكيغ الحؼ ال شيء لو "
(بغ حجخ ،ج ،ٙص)٘ٓٙ

تقديؼ الؾالديؽ عمى أي أحد قاؿ" :وأكخه أف أبجأ بالربية قبميسا ،والربية يتزاغػف

عشج قجهي" وهغ أوجو البخ تقجيع حق الػالجيغ عغ حق أؼ أحج دنيسا ،فسغ بخ الخجل بػالجيو

كخه أف يبجأ بالربية ،بالخغع هغ أنيع كانػا يتزاغػف عشج قجهيو أؼ يبكػف ،وبالخغع هسا قبل
األب هغ عصف وحشاف عمى أوالده إال أنو قجـ حق الػالجيغ عمى ذلظ ،وذلظ هغ عطيع البخ

بالػالجيغ

اإلجابة عمى الدؤاؿ الثالث :الطضاهيؽ التربؾية في العالقة هع الطرأة األجظبية هؽ

قصة الرجل الذي أحب ابظة عطو

عالقة الخجل بالسخأة ليا حجودىا وضػابصيا ولقج حجد اإلسالـ أنػاع الشداء الحيغ

االتُ ُك ْع
َخ َػاتُ ُك ْع َو َع هساتُ ُك ْع َو َخ َ
﴿ح ِّخَه ْت َعَم ْي ُك ْع أُ هه َياتُ ُك ْع َوَب َشاتُ ُك ْع َوأ َ
يحخهػف عمى الخجل فقاؿ سبحانو ُ
الخض ِ
هِ
َخ وبشات ْاأل ِ
ِ
ات ِن َد ِائ ُك ْع
ْ
ض ْع َش ُك ْع َوأ َ
اعة َوأُ هه َي ُ
ات ْاأل ِ َ َ َ ُ
َوَب َش ُ
ُخت َوأُ هه َياتُ ُك ُع الالتي أ َْر َ
َخ َػاتُ ُكع ّه َغ ه َ َ
ػرُكع ِهغ ِند ِائ ُكع ه ِ
ه
ورب ِائب ُكع ه
الالِتي ِفي ُح ُج ِ
اح
الالتي َد َخْمتُع ِب ِي هغ َفِإف ل ْع تَ ُك ُ
ػنػا َد َخْمتُع ِب ِي هغ َف َال ُج َش َ
ّ َّ ُ
َ ََ ُ ُ
)ٖ) ٕٛ
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عَمي ُكع وح َالِئل أَبش ِائ ُكع هالِح ِ
َص َالِب ُك ْع َوأَف تَ ْج َس ُعػا َب ْي َغ
َ
يغ ه ْغ أ ْ
َ ْ ْ َ َ ُ َْ ُ
َكاف َغُف ا ِ
يسا﴾(الشداء )ٕٖ :وخالؼ ذلظ يأتي هغ
َ
ً
ػر هرح ً

ه
ف ۖ ِإ هف ه
ْاأل ْ
ُختَْي ِغ ِإال َها َق ْج َسَم َ
َّللاَ
حخهتو حخهة هؤقتة وىغ  :أخت

وعسة الدوجة وخالتيا ،فيحخـ الجسع بيغ السخأة
الدوجة ،فيحخـ أف يجسع بيغ السخأة وأختيا ّ ،
وعستيا أو خالتيا ،وزوجة غيخه ،وزوجتو التي شمقيا ثالثاً ،حتى تشكح زوجاً غيخه ،والسخأة

عجتيا ،والس ِ
تحل هغ
السعتجة إلى حتى تخخج هغ ّ
ّ
حخهة عميو بالحج أو العسخة ،وذلظ حتى ّ
ُ
إحخاهيا،
ويحل لمخجل إف يختبط بأؼ أهخة خالؼ ذلظ هسغ حخهتيغ دائسة ،أو حخهتيغ هؤقتو،

والدواج إعفاؼ لمخجل والسخأة وصيانة لألنداب ،وحفع لمسجتسع ،حيث خمق هللا اإلنداف
الستخالفو في األرض وعسارتيا ،وال يتحقق ذلظ إال باستسخار الشدل البذخؼ ،وال يتع استسخار

الشدل البذخؼ إال بالدواج ،كسا يسكغ أف يمتقى الخجل بالسخأة خارج بيت الدوجية ،إها في
التعاهالت اليػهية هثل البيع والذخاء ،أو العسل أو الجراسة ،ولحلظ آداب يمدـ هخاعاتيا وهشيا:
غس البرخ ،لمجشديغ يقػؿ سبحانو قاؿ تعالىُ﴿ :قل ّلِْمسؤ ِهِشيغ ي ُغ ُّ ِ
ر ِارِى ْع
ُْ َ َ
زػا ه ْغ أ َْب َ
ِ
ِ
طػا ُفخوجيع ۖ َٰذلِ َظ أ َْزَك ٰى َليع ۖ ِإ هف ه ِ ِ
ز َغ
زْ
ر َش ُعػ َف  َوُقل ّلْم ُس ْؤ ِه َشات َي ْغ ُ
َّللاَ َخب ٌيخ ب َسا َي ْ
ُْ
َوَي ْحَف ُ ُ َ ُ ْ
ِ
وج ُي هغ﴾ (الشػر)ٖٔ-ٖٓ:
ر ِارِى هغ َوَي ْحَف ْ
ط َغ ُف ُخ َ
ه ْغ أ َْب َ

أف يكػف المقاء والسقابمة في حجود ها تفخضو الحاجة ،أو العسل السذتخؾ دوف إسخاؼ

أو تػسع أو تبحؿ.

البعج عغ الخمػة بيغ الخجل باهخأة وليذ هعيسا هحخـ ،قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو

وسمع "أال ال يخمػف رجل باهخأة ال تحل لو ،فإف ثالثيسا الذيصاف ،إال هحخـ فإف الذيصاف هع
الػاحج ،وىػ هغ االثشيغ أبعج" (بغ حشبل ،جٕٗ ،صٕ )ٗٙوقاؿ "إياكع والجخػؿ عمى

الشداء ،فقاؿ رجل هغ األنرار :أرأيت الحسػ ،قاؿ :الحسػ السػت" (الشدائيٕٓٓٔ ،ـ ،ج،ٛ
صٕ)ٕٛ

ِ
يغ
﴿وَال ُي ْبج َ
االلتداـ بالمباس السحتذع ،وال يذف وال يرف ،بالشدبة لمسخأة قاؿ تعالىَ :
ِزيشتَي هغ ِإ هال ها َ ِ
ز ِخْب َغ ِب ُخ ُس ِخِى هغ َعَم ٰى ُجُيػبِ ِي هغ﴾ (الشػر .)ٖٔ:وكحلظ المباس
ض َي َخ ه ْش َيا ۖ َوْل َي ْ
َُ
َ
السحتذع لمخجل الحؼ ال يطيخ عػرتو أو يجدجىا.
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البعج عغ اإلغػخاء واإلثارة في الكالـ ،فيحا تػجيو قخآني لشداء الشبي صمى هللا عميو
وسمع ،وىػ تػجيو لجسيع السدمسات قاؿ تعالى﴿ :يا ِنداء الهشِب ِي َلدتُ هغ َكأ ٍ ِ ِ
الشد ِ
اء ۖ ِإ ِف
َ
ّ ْ
َحج ّه َغ ّ َ
َ َ َ
ِ
اتهَقيتُ هغ َف َال تَ ْخزعغ ِباْلَقػ ِؿ َفي ْ ه ِ ِ
ض َوُقْم َغ َق ْػًال هه ْع ُخوًفا﴾ (األحداب)ٖٕ:
ص َس َع الحؼ في َقْمِبو َه َخ ٌ
ْ
َ َْ ْ َ
ز ِخْب َغ ِبأ َْرُجمِ ِي هغ لُِي ْعَم َع َها
﴿وَال َي ْ
البعج عغ التغشج والتسيع في السذي ،قاؿ تعالىَ :
ِ
يغ ِهغ ِز َيشِت ِي هغ﴾ (الشػر)ٖٔ:
ُي ْخف َ
تجشب ها يثخ الغخيدة هغ والتبخج والتكدخ والتسايل في الحخكات التعصخ واإلكتحاؿ
اىمِي ِ
والتديغ قاؿ تعالى ﴿وَقخَف ِفي بيػِت ُك هغ وَال تَب هخجغ تَب ُّخج اْلج ِ
هة ْاألُوَل ٰى﴾ (األحداب )ٖٖ:وقاؿ
َ ْ
ُُ
َ َ َْ َ َ َ
رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع "صشفاف هغ أىل الشار لع أرىسا ،قػـ هعيع سياط كأذناب البقخ

يزخبػف بيا الشاس ،ونداء كاسيات عاريات هسيالت هائالت ،رؤوسيغ كأسشسة البخت

السائمة ،ال يجخمغ الجشة ،وال يججف ريحيا ،وإف ريحيا ليػجج هغ هديخة كحا وكحا" (القذيخؼ،
جٖ ،صٓ )ٙٛكسا قاؿ" :أيسا اهخأة أصابت بخػ ار فال تذيج هعشا العذاء اآلخخة"

(القذيخؼ،جٔ ،ص)ٖٕٛ

وقداء جاء في نص الحديث قؾؿ الثاني :الميع إنو كانت لي ابشة عع أحبيا كأشج ها

يحب الخجاؿ الشداء ،فصمبت إلييا نفديا ،فأبت حتى آتييا بسائة ديشار ،فدعيت حتى جسعت
هائة ديشار فمقيتيا بيا ،فمسا قعجت بيغ رجمييا قالت :يا عبج هللا اتق هللا ،وال تفتح الخاتع،

فقست عشيا ،الميع فإف كشت تعمع أني قج فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج لشا هشيا .ففخج ليع

فخجة" .

وهغ السزاهيغ التخبػية التي يسكغ استشباشيا ها يمي:

الحذر هؽ استغالؿ حاجات اآلخريؽ :قاؿ" :فصمبت إلييا نفديا ،فأبت حتى آتييا

بسائة ديشار" وفي رواية لسدمع "قاؿ :فاهتشعت هشي حتى ألست بيا سشة هغ الدشيغ ،فجاءتشي
فأعصيتيا عذخيغ وهائة ديشار" (القذيخؼ ،جٗ ،صٕٓٓٔ) أؼ أنيا أهتشعت أوالً  ..خػفاً هغ
هللا وتعففا ،ولع تدتجب لصمبو حتى أصابتيا الفاقة وأحػجتيا الحاجة ،واستغالؿ حاجة

السحتاجيغ هغ السعاوؿ التي تيجـ البشاء االجتساعي ،فاستغالؿ حاجتيع وضعفيع ،وإجبارىع
عمى أفعاؿ ،تقمل هغ كخاهتيع وتستيغ إندانيتيع ،وتجخبيع عمى أعساؿ ال يصيقػنيا ،وال

يخغبػنيا
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الحذر هؽ الخمؾة :قاؿ" :فمسا قعجت بيغ رجمييا قالت :يا عبج هللا اتق هللا" ..فسغ
الحجيث يتزح أف الخجل تسكغ هغ االختالء بابشة عسو ،وتسكغ هشيا كسا يتسكغ الخجل هغ
زوجتو ،إال أنيا خػفتو باهلل ،فخافو .ولمخمػة بالسخأة األجشبية ،أثار سيئة تديع في تقػيس

أركاف السجتسع ،فالخمػة ،هجعاة لإلفزاء إلى الدنا ،ولقج استجؿ أىل العمع عمى تحخيع الخمػة
بعجد هغ األدلة هشيا :قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع" :أال ال يبيتغ رجل عشج اهخأة ثيب

إال أف يكػف ناكحاً أو ذا هحخـ" (القذيخؼ ،جٗ ،صٓٔ )ٔٚوقاؿ صمى هللا عميو وسمع:
"إياكع والجخػؿ عمى الشداء ،فقاؿ رجل هغ األنرار :أرأيت الحسػ ،قاؿ :الحسػ السػت"

(الشدائيٕٓٓٔ ،ـ ،ج ،ٛصٕ)ٕٛ

الخؾؼ هؽ هللا :قاؿ" :قالت :يا عبج هللا اتق هللا" فشجج أف السخأة خػفتو باهلل وأهختو

بتقػػ هللا ،والخػؼ هغ هللا عاصع لإلنداف هغ الدلل ،والػقػع بالسحخـ ،والخػؼ هغ باعث
لتقػػ هللا ،وفييا شخيق لمشجاة والفػز بجار الشعيع ﴿يا أَي ه ِ
َّللاَ َوُقػُلػا َق ْػًال
آهُشػا اتهُقػا ه
ُّيا الح َ
َ َ
يغ َ
ِ
ِ
سِجيجا  ي ِ
يسا﴾
ػب ُك ْع َو َه ْغ ُي ِص ِع ه
َ ً
رم ْح َل ُك ْع أ ْ
َع َساَل ُك ْع َوَي ْغف ْخ َل ُك ْع ُذُن َ
ُْ
َّللاَ َوَرُسػَل ُو َفَق ْج َف َاز َف ْػًاز َعط ً
(األحداب )ٚٔ-ٚٓ :فالخػؼ هغ هللا وتقػاه تعيغ السدمع عمى الخيخ وتحفطو هغ الدػء
وتسشعو هغ فعل القبيح ،وتعػد عمى السجتسع بالخيخ والرالح

العفة " :يا عبج هللا اتق هللا ،وال تفتح الخاتع" وفي رواية هدمع "وال تفتح الخاتع إال

بحقو" وىحا يجؿ عمى عفاؼ السخأة وأنيا لع تجارؼ ابغ عسيا إال لفاقتيا وحاجتيا ،وعشجها تسكغ
هشيا ،خػفتو باهلل بقػليا" :يا عبج هللا اتق هللا ،وال تفتح الخاتع" أؼ "ال يحل لظ أف تفس
خاتسي إال بحقو وقػليا بحقو أرادت بو الحالؿ أؼ ال أحل لظ أف تقخبشي إال بتدويج صحيح"

(بغ حجخ ،ج ،ٙص ،)ٜ٘ٓولمعفاؼ أثا ار عطيسة عمى الفخد والسجتسع هغ أىسا:
صيانة لمفخد هغ الػقػع في الحخاـ

حفع لألنداب

سالهة هغ األهخاض

االستقخار الشفدي لألفخاد

االستقخار األسخؼ

استق اخ السجتسع
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ترؾ الطعصية" :اتق هللا ،وال تفتح الخاتع ،فقست عشيا" وهغ ذلظ داللو عمى تسكغ
خػؼ هللا هغ قمب ذلظ الخجل ،وتخكو لمسعرية ،ولتخؾ السعاصي أثخ عطيع عمى الفخد

والسجتسع ولقج أجسميا ابغ الكيع في "إقاهة السخوءة وصػف العخض وحفع الجاه وصيانة الساؿ
الحؼ جعمو هللا قػاها لسرالح الجنيا واآلخخة وهحبة الخمق وجػار القػؿ بيشيع وصالح السعاش
وراحة البجف وقػة القمب وشيب الشفذ ونعيع القمب وانذخاح الرجر واألهغ هغ هخاوؼ الفداؽ

والفجار وقمة اليع والغع والحدف وعد الشفذ عغ احتساؿ الحؿ وصػف نػر القمب أف تصفئو

ضمسة السعرية وحرػؿ السخخج لو هسا ضاؽ عمى الفداؽ والفجار وتيدخ الخزؽ عميو هغ
حيث ال يحتدب وتيديخ ها عدخ عمى أرباب الفدػؽ والسعاصي وتدييل الصاعات عميو
وتيديخ العمع والثشاء الحدغ في الشاس وكثخة الجعاء لو والحالوة التي يكتدبيا وجيو السيابة

التي تمقى لو في قمػب الشاس وانترارىع وحسيتيع لو إذا أوذؼ وضمع وذبيع عغ عخضو إذا
اغتابو هغتاب وسخعة إجابة دعائو وزواؿ الػحذة التي بيشو وبيغ هللا وقخب السالئكة هشو وبعج
شياشيغ اإلنذ والجغ هشو وتشافذ الشاس عمى خجهتو وقزاء حػائجو وخصبتيع لسػدتو

وصحبتو( "..ابغ قيع الجػزيةٜٖٔٚ ،ـ ،صٔ٘ٔ)

اإلجابة عمى الدؤاؿ الرابع  :الطضاهيؽ التربؾية في العالقة هع العاهميؽ األجراء هؽ

قصة الرجل الذي استأجر أجراء

لقج كخـ هللا اإلنداف عمى كثخ هغ خمقو وحفع لو حقػقو قاؿ تعالى ﴿َلَق ْج َك هخْه َشا َبِشي
الصِيب ِ
آدـ وحسْمشاىع ِفي اْلب ِخ واْلبح ِخ ورَزْقشاىع ِهغ ه
اىع َعَم ٰى َكِث ٍ
ات َوَف ه
يخ ِّه هس ْغ َخَمْق َشا
َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ّ َ
َّ
زْم َش ُ ْ
َ َ َ َ َ َ ُْ
تَْف ِ
يال﴾ (اإلسخاء )ٚٓ:وهغ تكخيع اإلنداف حفع حقػقو عشج العسل ،ولحلظ فقج قخر اإلسالـ
زً
لمعساؿ حقػقيع الصبيعية تػفيخ الحياة الكخيسة ليع وألسخىع في حياتيع وبعج هساتيع وإقاهة

العجالة االجتساعية لجسيع أفخاد السجتسع ،ويسكغ إجساؿ الحقػؽ التي هشحيا اإلسالـ لمعاهل
فيسا يمى:

الحق العاهل باألجخ :فأجخ العاهل ىػ هغ أىع االلتداهات عمى صاحب قاؿ رسػؿ

هللا صمى هللا عميو وسمع " :ثالثة أنا خرسيع في الكياهة وهغ كشت خرسو أخرسو :رجل

أعصى بي ثع غجر ،ورجل باع ح اخ فأكل ثسشو ،ورجل استأجخ أجي اخ فاستػفى هشو ولع يػفو

أجخه" (ابغ حباف ،ج ،ٔٙصٕٖٖ)
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الحق في الحرػؿ عمى ها اشتخط عمى صاحب العسل :يػجب اإلسالـ اإليفاء
بالعقػد ،فعمى صاحب العسل عجـ استغالؿ حاجة العاهل لمعسل ،فال يػفي لو شخوشو ،قاؿ
تعالى﴿ :يا أَي ه ِ
يغ آهُشػا أَوُفػا ِباْلعُق ِ
ػد( ﴾..السائجة)ٔ:
ُ
َ َ
ُّيا الح َ َ ْ
الحق في عجـ اإلرىاؽ واإلضخار برحة العاهل :فسغ حق العاهل عجـ اإلضخار
برحتو وإرىاقو في العسل أو إرغاهو عمى العسل في أوقات هزخة برحتو ولقج قاؿ شعيب
ْج َخِني ثَ َس ِاني ِح َج ٍج ۖ َفِإ ْف أ َْت َس ْس َت
لسػسى عمييسا الدالـ حيغ أراد أف يعسل لو:
َ
﴿..عَم ٰى أَف تَأ ُ
َ
ِ ِِ
َّللا ِهغ ه ِ ِ
ِ ِ ِ
يغ﴾ (
َف أ ُ
َع ْذ ًاخ َفس ْغ عشج َؾ ۖ َو َها أ ُِر ُيج أ ْ
الرالح َ
اء ه ُ َ
َش هق َعَم ْي َظ ۖ َستَجُجني إف َش َ
القرز )ٕٚ:كسا صجر في السسمكة العخبية الدعػدية (القخار الػزارؼ رقع  ٖٖٖٚوتاريخ ٘ٔ

 ٖٔٗ٘ / ٚ /ىػ ،القاضي بسشع العسل تحت أشعة الذسذ) وذلظ في أوقات اشتجاد الحخ في
الريف

الحق في االستسخار في عسمو إذا نقرت هقجرتو عمى اإلنتاج :هغ حق العاهل البقاء

في عسمو بحدب العسخ القانػؼ لمعسل ،إذا قمت قجرتو عمى اإلنتاج كسا كاف في سابق نذاط،
لسخض لحق بو جخاء العسل أو لعاهل الذيخػخة ،ولشا في سشة رسػؿ هللا وىجيو قجوة فقج جاء

في سشغ اإلهاـ أحسج أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع قاؿ لخجل" :ها لبعيخؾ يذكػؾ ،زعع
أنظ سشأتو ،حتى إذا كبخ تخيج أف تشحخه ،قاؿ :صجقت ،والحؼ بعثظ بالحق نبيا ،قج أردت ذلظ،
والحؼ بعثظ بالحق ال أفعل" (بغ حشبل ،ج ،ٕٜص)ٜٔٓ

الحق في السحافطة عمى كخاهة العاهل :فسغ حق العاهل السحافطة عمى كخهتو وعجـ

إىانتو ،االنتقاص هغ إندانيتو ،عغ أنذ ،قاؿ" :خجهت رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع تدع

سشيغ ،فسا أعمسو قاؿ لي قط :لع فعمت كحا وكحا؟ وال عاب عمى شيئا قط" (القذيخؼ ،ج ٗ
ص ٗٓ)ٛ

حق العاهل في التطمع :حيث حخـ هللا الطمع عمى نفدو وجعمو بيغ الشاس هحخها ،فسغ

حق العاهل أف يتطمع عشج شعػره بالطمع إلى الجيات السدؤولة ،ولقج جاء في الحجيث القجسي
عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع "عغ هللا تبارؾ وتعالى قاؿ :يا عبادؼ ،إني حخهت الطمع

عمى نفدي ،وجعمتو بيشكع هحخها ،فال تطالسػا ،يا عبادؼ ،إنكع تخصئػف بالميل والشيار ،وأنا

الحؼ أغفخ الحنػب وال أبالي" (ابغ حباف ،جٕ ،ص٘)ٖٛ
( (ٕٛٛ
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وقداء جاء في نص الحديث" :وقاؿ اآلخخ :الميع إني كشت استأجخت أجي اخ بفخؽ
أرز ،فمسا قزى عسمو قاؿ :أعصشي حقي ،فعخضت عميو حقو ،فتخكو ورغب عشو ،فمع أزؿ

أزرعو حتى جسعت هشو بق اخ ( بق اًخ) وراعييا ،فجاءني فقاؿ :اتق هللا وال تطمسشي وأعصشي

حقي ،فقمت :اذىب إلى ذلظ البقخ وراعييا ،فقاؿ :اتق هللا وال تي أد بي ،فقمت :إني ال أى أد بظ،
فخح ذلظ البقخ وراعييا ،فأخحه فانصمق بيا ،فإف كشت تعمع أني فعمت ذلظ ابتغاء وجيظ ،فافخج

ها بقي .ففخج هللا عشيع"

وهغ السزاهيغ التخبػية التي يسكغ استشباشيا ها يمي:

تحديد أجر األجير" :الميع إني كشت استأجخت أجي اخ بفخؽ أرز" هغ قػلو بفخؽ رز ،أؼ

حجد أجخه وهقجاره (فخؽ رز) وهغ حق العاهل أجخه و"يعتبخ األجخ أىع حق لمعاهل تجاه
صاحب العسل ،واآليات واألحاديث عمى ذلظ كثيخة ،وهشيا قػلو تعالى﴿ :يا أييا الحيغ آهشػا

أوفػا بالعقػد﴾ ،وقػؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع :قاؿ هللا تعالى :ثالثة أنا خرسيع يػـ

الكياهة ..... ،ورجل استأجخ أجي اخ فاستػفى هشو ولع يعصو أجخه (البخارؼ ،جٖ ،صٓ")ٜ

(هػقع ىيئة حقػؽ اإلنداف في السسمكة العخبية الدعػدية عمى اإلنتخنت) وذكخ أبػ سميساف
نقال عغ البيػتي في كذاؼ القشاع والخهمي في نياية السحتاج أنو "يذخط لرحة األجخة سػاء

أكانت هعجمة أـ هؤجمة أف تكػف هعمػهة ،وتتحقق هعمػهيتيا وتشتفي الجيالة عشيا :بخؤية

هقارنة أو هتقجهة -بخهغ ال تتغيخ فيو -والخؤية إها أف تكػف لجسيعيا أو لبعزيا الجاؿ عمى

بقيتيا ،ىحا إذا كانت حالة هعيشة .ويذتخط في السؤجمة في الحهة أف تكػف هعمػهة جشدا وقج ار

وصفة" (أبػ سميساف ٕٓٓٓـ )ٖٗ،

إعظاء األجير حقة فؾر فراغ عطمو" :فعخضت عميو حقو فتخكو ورغب عشو" فسغ حق

العاهل أف يحرل عمى حقو فػر فخاغو هغ عسمو قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع" :أعصػا

األجيخ أجخه ،قبل أف يجف عخقو( :ابغ هاجةٕٜٓٓ،ـ ،جٕ ،ص )ٙٔٚوبحلظ يأخح العاهل

حقو دوف عشاء وهذقة

القظاعػة وحفظ الحقؾؽ" :فمع أزؿ أزرعو حتى جسعت هشو بق اًخ وراعييا" وهغ الحجيث

يتبيغ حفع الخجل لساؿ عاهمو ،وتفزل باستثساره حتى كثخ بيغ يجيو ولقانعتو ورغبتو باألجخ

هغ هللا ،لع يأخح هشو شيء هسا ذكخ في الحجث يطيخ لشا التحمب بسبجأ القشاعة ،وحفع

الحقػؽ،
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أداء األهانة" :اتق هللا وال تي أد بي ،فقمت :إني ال أى أد بظ ،فخح ذلظ البقخ وراعييا"
وهغ الحجيث يتبيغ لشا أهانة الخجل وأداؤه ليا  ،فاألهانة أصل هغ أصػؿ اإلسالـ ،ودعاهة
عطيسة لمسجتسع ،ولعطسيا لع تصق الدسػات واألرض تحسميا ،فتحسميا اإلنداف قاؿ تعالى
ِ
ض واْل ِجب ِ
َشَفْق َغ ِه ْش َيا َو َح َسَم َيا
ض َشا ْاأل ََه َان َة َعَمى ه
اؿ َفأ ََب ْي َغ أَف َي ْح ِسْم َش َيا َوأ ْ
﴿ِإهنا َع َخ ْ
الد َس َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ
ِ
ػها َج ُيػًال﴾ (األحداب )ٕٚ:واألهانة هغ كخيع األخالؽ التي وصف بيا
اف َ
اف ۖ ِإهن ُو َك َ
ند ُ
ضُم ً
ْاإل َ
ِِ
هللا تعالى عباده السؤهشيغ فقاؿ :ه ِ
ِ ِ
اعػ َف﴾ (السؤهشػف )ٛ:وىي
﴿والح َ
يغ ُى ْع أل ََه َانات ِي ْع َو َع ْيجى ْع َر ُ
َ
تذسل كل ترخفات السؤهغ في أهػر ديشو ودنياه.
نتائج الدراسة

تزسغ الحجيث عجدا هغ السزاهيغ التخبػية هتسثمة في:


فزل الجعاء والتزخع وااللتجاء إلى هللا بالعسل الرالح



فزل بخ والػالجيغ وتعطيع حقػقيع



فزل التعفف والبعج عغ الحخاـ



فزل األهانة وإكخاـ األجخاء والعاهميغ



تزسغ هشيجاً تخبػياً لعالقة الذخز هع والجية وكيفية بخىسا واإلحداف إلييسا



تزسغ هشيجاً تخبػياً لعالقة الذخز هع السخأة األجشبية في الححر هغ الخمػة



تزسغ هشيجاً تخبػياً لعالقة الذخز هع هغ يعسمػف عشجه في هخاعاة حقػىع،

وتقجيسيسا عمى أؼ أحج ورعايتيسا واإلنفاؽ عمييع

بيا ،والبعج عغ استغالؿ حاجتيا ،والتعفف ،والدعي لالرتباط السذخع هع السخأة.
وإعصائيع أجخ عسميع فػر انتياء العسل ،وحفع أهاناتيع.
تؾصيات الدراسة

ٔ.

دراسة األحاديث الشبػية الستخخاج السشيج الشبػؼ في التخبية ولتأصيل نطخية

تخبػية إسالهية قائسة عمى الكيع والسبادغ اإلسالهية
ٕ.

استخخاج السزاهيغ التخبػية هغ األحاديث الشبػية في الجانب الشفدي

ٗ.

استخخاج السزاهيغ التخبػية هغ األحاديث الشبػية في الجانب اإلعالهي

ٖ.
٘.

استخخاج السزاهيغ التخبػية هغ األحاديث الشبػية في الجانب الرحي

استخخاج السزاهيغ التخبػية هغ األحاديث الشبػية في الجانب التجارؼ
( ٓ(ٕٜ
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استخخاج السزاهيغ التخبػية هغ األحاديث الشبػية في الجانب الفكخؼ

الطصادر والطراجع



القخآف الكخيع

ابغ أبي الجنيا ،أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم (ٜٔٛٛـ) حدؽ الغؽ باهلل ،تحقيق هخمز

دمحم ،طٔ ،دار شيبة ،الخياض


ابغ حباف ،دمحم بغ حباف بغ أحسج (ٜٔٛٛـ) اإلحداف في تقريب صحيح ابؽ حباف،

تحقيق وتعميق شعيب األرناؤوط ،طٔ ،هؤسدة الخسالة ،بيخوت


ابغ حجخ ،أحسج بغ عمي (ٜٜٔ٘ـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،طٔ ،دار

السعخفة ،بيخوتٖٜٔٚ ،


ابغ حسيج ،صالح بغ عبجهللا وآخخوف (ٜٜٔٛـ) نضرة الظعيؼ في هكارـ أخالؽ



ابغ حشبل ،أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم(ٕٔٓٓـ) هدظد اإلهاـ أحطد ،تحقيق :شعيب



ابغ قيع الجػزية دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب (ٖٜٔٚـ ،الفؾائد الطؤلف ،طٕ دار الكتب

الرسؾؿ الكريؼ  -صمى هللا عميو وسمؼ ،طٗ ،دار الػسيمة لمشذخ والتػزيع ،ججة
األرناؤوط  -عادؿ هخشج ،وآخخوف ،طٔ ،هؤسدة الخسالة ،بيخوت
العمسية ،بيخوت


ابغ قيع الجػزية دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب (ٗ ،)ٜٜٔزاد الطعاد في ىدي خير

العباد ،ط  ،ٕٚهؤسدة الخسالة ،بيخوت

الدَظؽ اليادي

ابغ كثيخ أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ (ٕٔٔٓـ) جاهع الطدانيد و ُّ
ألقؾـ َسَظؽ ،تحقيق عبج السمظ بغ دلير ،دار خزخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،بيخوت
ابغ هاجة ،أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج (ٕٜٓٓـ) ،سظؽ ابؽ هاجو ،تحقيق :دمحم فؤاد

عبج الباقي ،دار إحياء الكتب العخبية ،القاىخة


ابغ هشطػر ،دمحم بغ هكخـ (ٜٜٔٙـ) لداف العرب ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت



أبػ سميساف ،عبجالػىاب بغ إبخاليع (ٕٓٓٓـ) عقد اإلجارة هصدر هؽ هصادر



أبػ عػانة ،يعقػب بغ إسحاؽ بغ إبخاليع الشيدابػرؼ (ٜٜٔٛـ) هدتخرج أبي عؾانة،

التطؾيل اإلسالهي (دراسة فقيية) السعيج اإلسالهي لبحػث ،البشظ اإلسالهي لمتشسية ،ججة
تحقيق :أيسغ بغ عارؼ الجهذقي ،طٔ ،دار السعخفة  -بيخوت
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أبػ يعمى السػصمي ،أحسج بغ عمي بغ السثُشى بغ يحيى(ٜٗٔٛـ) هدظد أبي يعمى

طٔ ،تحقيق حديغ سميع أسج ،دار السأهػف لمتخاث ،دهذق


البخارؼ ،دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا (ٕٕٓٓـ) الجاهع الطدظد الصحيح الطختصر

هؽ أهؾر رسؾؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ وسظظو وأياهو ،تحقيق دمحم زىيخ بغ ناصخ ،دار

شػؽ الشجاة ،الخياض


بخيت ،صفية عبجهللا أحسج (ٕٓٔٚـ) الطضاهيؽ التربؾية الظاعطة لمعالقات

االجتطاعية الطدتظبظة هؽ حديث الديدة خديجة رضي هللا عظيا (كال وهللا ال يخزيػ هللا

أبدا( ،)..عجد )٘ٙهجمة الحكسة ،لشجف


البغجادؼ أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت الخصيب (ٖٜٔٛـ) الجاهع ألخالؽ الراوي



البيػتي ،هشرػر بغ يػنذ .كذاؼ القشاع عغ هتغ اإلقشاع .راجعو وعمق عميو ىالؿ



البييقي ،أحسج بغ الحديغ بغ عمي (ٖٕٓٓـ) شعب اإليطاف ،تحقيق عبج العمي

وآداب الداهع ،تحقيق هحسػد الصحاف ،هكتبة السعارؼ ،الخياض
هريمح هرصفى ىالؿ :.هكتبة الشرخ الحجيثة ،الخياض
عبجالحسيج حاهج ،هكتبة الخشج لمشذخ والتػزيع ،بالخياض


التخهحؼ ،دمحم بغ عيدى (ٜ٘ٔٚـ) سظؽ الترهذي تحقيق أحسج دمحم شاكخ وآخخوف،

طٕ ،شخكة هكتبة وهصبعة هرصفى البابي الحمبي ،القاىخة


التسيسي ،عد الجيغ ،وسسخيغ ،بجر إسساعيل (ٜ٘ٔٛـ) نغرات في التربية اإلسالهية.

طٔ ،دار البذيخ ،عساف


الجسالي ،دمحم فاضل (ٜٔٚٚـ) نحؾ تربية هؤهظة ،الذخكة التػندية لمتػزيع ،تػنذ



الجػىخؼ ،أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد (ٜٔٛٚـ) ،الصحاح تاج المغة وصحاح



الخصابي ،أبػ سميساف حسج بغ دمحم (ٕٜٜٔـ) شأف الدعاء ،تحقي أحسج يػسف

العربية تحقيق أحسج عبج الغفػر عصار ،طٗ ،دار العمع لمسالييغ ،بيخوت

الجقاؽ طٔ ،دار الثقافة العخبية ،دهذق
ّ
الخازؼ ،دمحم بغ أبي بكخٕٓٓٚ( ،ـ) هختار الصحاح ،دار العخبي ،بيخوت



الخهمي ،شسذ الجيغ دمحم بغ أبي العباس (ٜٗٔٛـ) نياية الطحتاج إلى شرح

الطظياج ،دار الفكخ ،بيخوت
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الدجدتاني ،أبػ داود سميساف بغ األشعث (ٕٔٔٓـ) سظؽ أبي داود ،تحقيق دمحم

هحيي الجيغ عبج الحسيج ،السكتبة العرخية ،صيجا


الدعجؼ ،عبج الخحسغ بغ ناصخ بغ عبج هللا (ٕٓٓٓـ) تيدير الكريؼ الرحطؽ في



الديػشي ،عبج الخحسغ بغ أبي بكخ (ٜٜٗٔـ) جاهع األحاديث تحقيق عباس صقخ،

تفدير كالـ الطظاف ،تحقيق عبج الخحسغ بغ هعال المػيحق ،طٔ ،هؤسدة الخسالة ،بيخوت
وأحسج عبجالجػاد ،دار الفكخ لمصباعة والشذخ ،القاىخة


الذخيف ،فاشسة حدغ شاىخ (ٕٓٔٙـ) الحديث الحدؽ والطضاهيؽ التربؾية

الطدتظبظة هؽ بعض األحاديث ،السؤسدة العخبية لالستذارات العمسية وتشسية السػارد البذخية،
الخياض


الرالحي ،هحدغ حسػد (ٕٓٓٚـ) الطضاهيؽ ﺍلتﺮبﻮية لمعالقاﺕ ﺍلﺰًجية في حﺪيﺚ

ﺃن ﺯﺭﻉ ،هدتقبل التخبية العخبية ،الكػيت


الصبخاني ،سميساف بغ أحسج بغ أيػبٜٜٔ٘( ،ـ) الطعجؼ األوسط ،تحقيق شارؽ بغ

عػض هللا الحديشي ،دار الحخهيغ  -القاىخة


الصبخاني ،سميساف بغ أحسج(ٜٜٔٛـ) األحاديث الظؾاؿ ،تحقيق حسجؼ عبجالسجيج

الدمفي ،طٕ السكتب اإلسالهي ،بيخوت


عصار ،ليمى عبجالخشيج (ٜٜٔٛـ) آراء ابؽ الجؾزي التربؾية "دراسة وتحميال وتقؾيطا



عسخ ،هشرػر هحسػد (ٕٕٔٓـ) الطضاهيؽ التربؾية في خظب ووصايا الرسؾؿ



العشدؼ ،راضي بغ حسجاف (ٕٕٔٓـ) الطضاهيؽ التربية الطدتظبظة هؽ حجة الؾداع،

وهقارنة" ،هشذػرات أهانة لمشذخ ،هيخيالنج ،الػاليات الستحجة األهخيكية

صمى هللا عميو وسمؼ وتظبيقاتو التربؾية (دراسة تحميمية) ،جاهعة األزىخ ،القاىخة
جاهعة أـ القخػ ،هكة السكخهة


الغاهجؼ ،احسج سعيج (ٔٓٗٔىػ) العالقات اإلندانية في الفكر اإلداري اإلسالهي،



فؤاد ،حمسي دمحم ،وعبجهللا ،عبجالخحسغ صالح :الطرشد في كتابة البحؾث التربؾية،

وهضاهيظيا وتظبيقاتيا التربؾية ،كمية التخبية ،جاهعة أـ القخػ ،هكة السكخهة
دار العمع لمسالييغ ،بيخوت
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القحصاني ،سعيج بغ عميٕٓٓٙ( ،ـ) بر الؾالديؽ – هفيؾـ ،وفضائل ،وآداب،



القذيخؼ ،هدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ (ٜٜٔٔـ) الطدظد الصحيح الطختصر بظقل

وأحكاـ في ضؾء الكتاب والدظة ،هصبعة سفيخ ،الخياض

العدؿ عؽ العدؿ إلى رسؾؿ هللا صمى هللا عميو وسمؼ (صحيح هدمؼ) ،تحقيق دمحم فؤاد عبج
الباقي ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت


الستقي اليشجؼ ،عالء الجيغ عمي بغ حداـ الجيغ ،كظز العطاؿ في سظؽ األقؾاؿ



دمحم ،دمحم نػر إبخاليع (ٕٔٔٓـ) الطضاهيؽ التربؾية الطدتظبظة هؽ الؾصايا الظبؾية،

واألفعاؿ ،تحقيق بكخؼ حياني وصفػة الدقا ،ط٘ هؤسدة الخسالة ،بيخوت
الجاهعة اإلسالهية ،السجيشة السشػرة


السحسػد ،دمحم سخحاف عمي (ٕٜٓٔـ) هظاىج البحث العمطي ،طٕ ،هكتبة الػسصية

لمشذخ ،صشعاء


السخزوقي ،أهاؿ حسدة ،هضاهيؽ تربؾية في سؾرة البقرة ،هجمة دراسات تخبػية ،عالع

الكتب ،القاىخة


هعتػقة ،لبة (ٕٕٓٓـ) الطضاهيؽ التربؾية في حديث هالػ بؽ حؾيرث (صمؾا كطا



الشدائي ،أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني (ٕٔٓٓـ) الدظؽ



الييثسي ،أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ (ٜٜٗٔـ) هجطع الزوائد وهظبع

رأيتطؾني أصمي) أكاديسية باشاؾ شييخ لمعمػـ العخبية ،إسصشبػؿ

الكبرى ،تحقيق حدغ عبج السشعع شمبي ،طٔ ،هؤسدة الخسالة ،بيخوت
الفؾائد ،تحقيق حداـ الجيغ القجسي ،هكتبة القجسي ،القاىخة

ىيئة حقػؽ اإلنداف في السسمكة العخبية الدعػدية https://www.hrc.gov.sa/ar-
sa/TraffickingInPersons/Pages/traffickingrights.aspx
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