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 املضامني الرتبوية يف أحاديث العنل التطوعي

 *إحساٌ حمند علي اليف. ةد

 م9/0/0101م                                 تاريخ قبول البحث: 51/51/0159تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

آف قيسة التظؾع؛ مؽ خالؿ التعريف بسفيـؾ التظؾع، كبيػنف ادللػة مػؽ ال ػر  الدراسة إلى معرفة تيدؼ      
 الكريؼ كالدشة الشبؾية عمى مفيـؾ التظؾع، كاستشبنط السزنميؽ التربؾية مؽ أحنليث العسل التظؾعي.

إلػػى لسمػػة مػػؽ السزػػنميؽ التربؾيػػة التػػي  سيػػؽ تؾعيفيػػن فػػي ادسػػر  كالسشيػػن   كقػػد خمرػػد الدراسػػة      
 التربؾي كالؾاقع.

 : التظؾع، السزنميؽ التربؾية.الكمسات السفتاحية

Educational Implications in voluntary talks 

Abstract 

      This study aims to show the value of volunteering by introducing the concept of 

volunteering, explaining the evidence from holy quran and sunnah of the prophet on the 

concept of volunteering , and devising educational contents from the hadiths of volunteering.  

      The study concluded a number of educational contents that can be employed in the 

family, the educational curriculum and the reality. 
 

 
 .دقدمةامل

، كالرػال  كالدػػالـ عمػػى إمػػنـ السرسػػميؽ السبعػػؾل رحسػػة لمعػػنلسيؽ، الحسػد   الػػبي بعػػث رسػػؾلو بنليػػدح كليػػؽ الحػػ        
 : كبعد، نبيشن دمحم كعمى آلو كصحبة ألسعيؽ

ااَه  :   ػػؾؿ ت تعػػنلى        ِّ اارل  َوالت    سػػبنا العػػا  كال ػػؾ  كالبشػػن  مػػن   التعػػنكف مػػؽ أ إذ ىػػبا [ٕالسنئػػد : ]َوَتَعاااَوواها َلَمااْ ال 
إذ لؼ تخُل مشين حزنر  مؽ الحزنرات ك  ، التظؾع ليتسؼ صنلح ادخالؽ كمينرمين كمؽ بيشين قيسة كإنسن بعث ،  خفى

فػي  ةكؾنين تعبػر عػؽ نػؾازع الخيػر الس ركسػ ؛كتحض عميين، ية لتعاز ىبه الكيسةاإلسالمفجن ت الذريعة ، أمة مؽ ادمؼ
 . ي في السجتسع السدمؼا لتسنعتبرز صؾر التكنفل  كسن أنين، كعؽ الفظر  الخّير  التي ُلبمد عميين، يةالشفس البذر 
السدػمؼ مػع نسػن  عسػل عمػى تؾثيػ  عالقػة إفحدػ،، ك  ي     ترر عمى تؾثيػ  عالقػة السدػمؼ مػع ربػو اإلسالمكالديؽ        

  .ؽخريلآل ةعننإ مؽ خالؿ من   دـ مؽ مدنعد  ك ، أخيو السدمؼ
التظؾعية فنليدؼ مؽ التظؾع ىؾ تدارؾ من فنت اإلندنف مؽ كالبنت، كاإلفنل  مؽ أكقنت الفراغ بندعسنؿ كادنذظة        

 .التي ُتعّد مؽ أبرز ركافد العظن  الفرلي في السجتسع
 كا ستسرار ا ليذجعيؼ عميينب رس قيسة التظؾع كحث أصحنبو عميين، فكنف ُ  دـ ليؼ الحؾاف كمؽ ىشن كنف اىتسنـ الشبي        

 .السسمكة العربية الدعؾل ة –ية، كمية التربية كاآللاا، لنمعة تبؾؾ، تبؾؾ اإلسالمأستنذ مدنعد، قدؼ الدراسنت   *
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  .كسيب ى كبلػ حتى يرل ت ادرض كَمْؽ عميين، اإلسالـكىؾ من تغير آثنره في كثير مؽ ل نر ، فيين
 

  .مشكلة الدراسة وأسئلتَا

كاسػػػتخال   اإلسػػػالـكميننتػػػو فػػػي ال ػػػرآف الكػػػريؼ كالدػػػشة الشبؾيػػػة فػػػي ، يػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى تؾ ػػػيح مفيػػػـؾ التظػػػؾعت
 : اآلتيةادسئمة  ؽتسد اإللنبة ع ،كلتح ي  ىبه ادىداؼ ،السزنميؽ التربؾية مؽ أحنليث العسل التظؾعي

 من مفيـؾ التظؾع ل ة كاصظالحًن؟ -ٔ
 ؟كالدشة الشبؾيةمن ميننة التظؾع في ال رآف الكريؼ  -ٕ
 ؟من السزنميؽ التربؾية السدتشبظة مؽ أحنليث العسل التظؾعي -ٖ
 

 .أٍنية الدراسة

 : خالؿمؽ تغير أىسية الدراسة 
  .إذ إف السجتسع    دتظيع أف  ح   لمفرل كل متظمبنتو كحنلنتو ؛حنلة ادفرال إلى إشبنع رغبنتيؼ -ٔ
 .كي رس فييؼ ركح السبنلر  كالسشنفدة في فعل الخير ، ح   التكنفل كالتعنكف بيؽ أفرال السجتسع السدمؼ -ٕ

 في أحنليث العسل التظؾعي لبلػ ارتأت البنحثة أف  يؾف مؾ ؾع الدراسة عؽ استشبنط السزنميؽ التربؾية
 

 .ميَجية الدراسة

 :   ـؾ البحث عمى السشنىج اآلتية
 وذلك من خالل:  ،أواًل: السشهج األصهلي

 لدشة الشبؾية ذات العالقة بسفرلات الدراسة.كا، لسع نرؾ  ال رآف الكريؼ -
 الرلؾع إلى كت، التفدير كشركح الحديث لبينف معنني الشرؾ . -
 الرلؾع إلى بعض السؤلفنت السعنصر  كا ستعننة بين في تجمية بعض عشنصر البحث. -
 ي كانت ن  الشرؾ  ذات العالقة.اإلسالمالرلؾع إلى كت، الترال  -

 

الػبي     ػػن عشػد مجػرل الؾصػن كلسػػع السعمؾمػنت كالح ػنئ  السترػمة بسذػػيمة  تحميماي االتاتشطاطي ثاوياًا: الساشهج الهصاافي ال
مزػنميؽ تربؾيػة الدراسة؛ بل يتعدح إلى تشغيسين كمحنكلة لراسة العالقنت فيسن بيشين كتحميمين تربؾيًن، كاسػتشبنط مػن ليػبا كمػو مػؽ 

 تفيد مشين الجينت ذات العالقة.
 

 .الدراسات السابدقة
لكشين كلدت بعض ، ؼ تجد البنحثة لراسة تتحدل عؽ السزنميؽ التربؾية السدتشبظة مؽ أحنليث العسل التظؾعيل 

 : مشين ،الدراسنت ذات الرمة بنلسؾ ؾع
ظػؾعي فػي ي التا لتسػنعيػة كا قترػنل ة عمػى مدػتؾح مذػنركة الذػبنا فػي العسػل ا لتسنع"أثر بعػض الست يػرات  -ٔ

  .كمؽ ثؼ عسل عمى تحميمين، يد الغركؼ التي تؤثر عمى العسل التظؾعي في ادرلفقنـ البنحث بتحد، (ٔ)ادرلف"
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السشع ػػد فػػي لنمعػػة أـ ، أبحػػنل كأكراؽ عسػػل السػػؤتسر العمسػػي ادكؿ لمخػػدمنت التظؾعيػػة بنلسسمكػػة العربيػػة الدػػعؾل ة -ٕ
، العربيػػة الدػػعؾل ةكقػػد اشػػتسل ىػػبا السػػؤتسر عمػػى مجسؾعػػة أبحػػنل عػػؽ الخػػدمنت التظؾعيػػة فػػي السسمكػػة ، (ٕ)ال ػػرح 

كمػػؽ الػػؾزارات اإللاريػػة ، كىػػبه ادبحػػنل كننػػد م دمػػة مػػؽ ادسػػنتب  السخترػػيؽ كالبػػنحثيؽ فػػي الجنمعػػنت الدػػعؾل ة
 كالسؤسدنت كالجسعينت الخيرية ذات العالقة ب زن ن الخدمة التظؾعية. 

 ،ٖ()"يػػة كا قترػػنل ة كالتعميسيػػةتسنعا للكافػػع الدػػمؾؾ التظػػؾعي الشدػػؾي السػػشغؼ فػػي ادرلف، كعالقتػػو بػػبعض الست يػػرات " -ٖ
 ف ػػد قػنـ البنحػػث بتحديػد الخرػػنئ ، ا لتسػنعفػي الجنمعػػة ادرلنيػة كميػػة الدراسػنت العميػػن، تخرػ  عمػػؼ لراسػة ميدانيػػة 
  .السشغؼ ية كا قترنل ة كالتعميسية السؤثر  عمى العسل التظؾعيا لتسنع

كمجن تػػو كحػػؾافاه  اإلسػػالـشنكلػػد البنحثػػة مفيػػـؾ التظػػؾع فػػي ت (ٗ)ية"اإلسػػالم"العسػػل التظػػؾعي مػػؽ مشغػػؾر التربيػػة  -ٗ
 كسن ذكرت نسنذ  لمستظؾعيؽ مؽ الدمن الرنلح.، كمعؾقنتو

، بيشػػد ىػػبه الدراسػػة لكر العسػػل التظػػؾعي فػػي ٘()"العسػػل التظػػؾعي كآثػػنره عمػػى التشسيػػة ا قترػػنل ة مػػؽ مشغػػؾر إسػػالمي" -٘
ي فػػي اإلسػػالملسعيػػة السركػػا  :ادكلػػى :إسػػالمييؽ لمسؤسدػػنت التظؾعيػػةنسػػؾذليؽ أالتشسيػػة ا قترػػنل ة، كتشنكلػػد الدراسػػة 

 لسعية العؾف السبنشر في الكؾيد. :كالثننية، ادرلف
كقػػد خمرػػػد الدراسػػػة إلػػػى أف العسػػػل التظػػػؾعي  ذػػػنرؾ إلػػى لننػػػ، مؤسدػػػنت السجتسػػػع فػػػي إحػػػدال التشسيػػػة ا قترػػػنل ة، 

تظػػؾعي الفػػرلي كالسؤسدػػي، كإلػػرا  السايػػد مػػؽ الدراسػػنت لتفعيػػل كأكصػػد الدراسػػة بتظبيػػ  آليػػنت مختمفػػة لتشذػػي  العسػػل ال
 لكره في تح ي  التشسية.

، لراسػة مظب ػة عمػى العػنمميؽ فػي مجػنؿ العسػل التظػؾعي فػي السؤسدػنت الخيريػة ٙ()العسل التظؾعي كعالقتو بأمؽ السجتسػع"" -ٙ
تسػػع الدػػعؾلي، كبػػيؽ مجػػن ت العسػػل التظػػؾعي بسديشػػة الريػػنض؛ تشػػنكؿ البنحػػث أىػػؼ ادلكار ادمشيػػة لمعسػػل التظػػؾعي فػػي السج

 في السجتسع الدعؾلي، كسن ك ح أبرز العكبنت كالرعؾبنت التي تؾالو العسل التظؾعي في السجتسع الدعؾلي.
؛ تشنكلػد البنحثػة مفيػـؾ التظػؾع كأىسيتػو فػي الدػشة الشبؾيػة كأنؾاعػو، ٚ()"العسل التظؾعي في الدشة الشبؾية لراسة مؾ ػؾعية" -ٚ

ي كالخػدمي، كقػد خمرػد إلػى أف ا لتسػنعمجن ت العسل التظؾعي كآثنره، ثػؼ بيشػد مجػن ت العسػل التظػؾعي  كسن بيشد
 ية.اإلسالمي بيؽ أفرال ادمة ا لتسنعالعسل التظؾعي مجن تو كثير  كؾنو عنىر  التسنعية تح   التكنفل 

 ؾية دحنليث العسل التظؾعي. نين تتشنكؿ السزنميؽ التربأتتسيا ىبه الدراسة عؽ الدراسنت الدنب ة 
 

 .التعريفات اإلجرائية

 كل من   ـؾ بو السر  مؽ تم ن  نفدو.: التظهع -
"خالصػػة الفكػػر التربػػؾي الػػبي  ذػػتسل عميػػو كتػػنا معػػيؽ ب ػػض الشغػػر عػػؽ السجػػنؿ الرئيدػػي السزااامين التريه:ااة:  -

يخيػػًن، بنلدرلػػة ادكلػى إ  أنػػو    خمػػؾ مػػؽ الػبي ألػػن فيػػو الكتػنا، ف ػػد  يػػؾف الكتػنا مرلعػػًن ف ييػػًن، أك ألبيػًن، أك تنر 
 .(ٛ)"فكر تربؾي متزسَّؽ في ثشن نه كيسيؽ استخرالو، كاإلفنل  مشو

 
 .خطة الدراسة

 : كخنتسة عمى التفريل اآلتي، كمبحثنف، تذتسل الدراسة عمى م دمة
 كالدراسنت الدنب ة.، كمشيجين، سئمتين كأىسيتينأمذيمة الدراسة ك  الس دمة وتذسل:
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 .اإلتالمسطحث األول: مفههم التظهع في ال
 .مفيـؾ التظؾع ل ة كاصظالحنً  السظمب األول: -
 .مذركعية العسل التظؾعي في ال رآف الكريؼ السظمب الثاوي: -

 .السطحث الثاوي: السزامين التريه:ة السدتشطظة من أحاديث العسل التظهلي
 

 : املبحث األول
 .اإلسالومفَوو التطوع يف 

 

 .التطوع لغًة واصطالحًا: املطلب األول
كىػؾ ، (ٜ)كىػؾ مػن تبػرع بػو الفػرل مػؽ ذات نفدػو مسػن   يمامػو فر ػو، )َطػَؾَع( كمسة التظػؾع مػأخؾذ  مػؽ الفعػل التظهع لغة:

 .(ٔٔ)البيؽ يتظؾعؾف بنلجينل: كالسُظؾِّعة، . كالتظؾع بنلذي  التبرع بو(ٓٔ)بسعشى  َف كتكّمن الظنعة
 كالظنعة.، كالميؽ، التبرع كالتكّمن: الم ؾي لمتظؾع في معنلؼ الم ة يدكر حؾؿ يتبيؽ لشن أف السعشى ،مسن سب 

 

 .(ٕٔ)"اسؼ لسن ُشِرَع زينل  عمى الفرض كالؾالبنت: ف د ُعرَِّؼ التظؾع بأنو وأملا اصظالحًا:
  فمؼ  دتؾؼ مجن ت التظؾع.، ىبا التعريف اقترر عمى بينف أف التظؾع إنسن  يؾف في الشؾافل كالدشؽ ف  

عمػى كعّرؼ بأنو: "الجيد البي يببلو أي إندنف بال م نبل بدافع مشو لإلسينـ في تحسػل مدػؤكلية السؤسدػة التػي تعسػل 
 .(ٖٔ)ية"ا لتسنعت د ؼ الرعن ة 

مؽ الشنس طؾاعية كاختيػنر لت ػد ؼ خػدمنتيؼ لمجسيػع أك  "الجيد اإلرالي البي   ـؾ بو فرل أك لسنعة: كسن ُعرَّؼ بأنو
 .(ٗٔ)لكف تؾقع لجاا  منلي م نبل ليؾلىؼ سؾا  كنف ىبا الجيد مببكً  بنلشفس أك السنؿ"، الفئنت مشو

ل د بّيؽ ىباف التعريفنف أف الكينـ بنلعسل التظؾعي ننبع مؽ إرال  ذاتيػة لكف أف  يػؾف ىشػنؾ سػمظة خنرليػة تفر ػو 
 . فمؼ يبكر أف اليدؼ مؽ التظؾع ىؾ نيل ادلر كالثؾاا مؽ ت ، عمى الستظؾع
 .(٘ٔ)"زينل  البر بعد الؾال،": كسن ُ عّرؼ بأنو 

 بّيؽ ىبا التعريف أف لسيع أنؾاع البر كالخير السعركفة ىي مؽ قبيل العسل التظؾعي التي تأتي مرتبتيػن بعػد الؾالبػنت،
 كأف صنحبو   يشتغر الجاا  الدنيؾي أك السنلي. ، كلؼ يبّيؽ أف التظؾع ننبع مؽ إرال  الفرل

لجػػاا  تػرح البنحثػة أف التظػػؾع ىػؾ: قيػنـ الفػػرل بعسػل مػن مػػؽ تم ػن  نفدػو، لكف أف  يػػؾف ىشػنؾ تؾقػع  ،مػن سػػب كبشػنً  عمػى 
 ، ككد، ادلر كالثؾاا.كإنسن طسعًن في نيل ر ن ت ، منلي أك لنيؾي 

 

 .مشروعية التطوع يف الدقرآٌ الكريه: املطلب الثاىي
اَه : ل ؾلػو تعػنلى، بعغػيؼ ادلػر كالثػؾاا ككعػد صػنحبيسن، بػنلتظؾع كالتعػنكف  اإلسالـرّغَ،   اًرا َفها َفَسان  َتَظاه َع َخي 

ٌر َلها   .[ٗٛٔالب ر : ]َخي 
إلييػػن فػنلتظؾع ُخمػ  مػؽ أخػالؽ ال ػرآف الكػػريؼ، كصػفو مػؽ صػفنت أىػل اإل سػنف كالت ػػؾح، كفزػيمة مػؽ الفزػنئل التػي لعػن 

الرسؾؿ 
(ٔٙ). 



 إحساٌ اليفــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و1220/ٍ 1442، (2)، ع (11)ية، مج اإلسالماجمللة األردىية يف الدراسات 
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، الحػجلكريؼ أفػنلت معػنني مختمفػة، ف ػد كرلت فػي صػدل الحػديث عػؽ كرلت كمسة التظؾع في مؾا ع متعدل  في ال رآف ا
 لخ.إ ... كالجينل، كالرينـ، كالعسر 

 كالحث عمى ىبه ادعسنؿ كالسدنرعة إليين.، كعسل البر كاإلحدنف، كبعزين كرل بمفظ التظؾع كبسعشى فعل الخير
 

 فاآليات التي ورد فيها لفظ التظهع هي: 
َ    ه   إ ن  : قؾلو تعنلى: أوالً  اه  َأن  َيظ اه  ََ َلَمي  َشاا َتَساَر َفاال حا اَأ َأو  ال  َِّي  َوَة م ن  َشَعائ ر  َّللا   َفَسان  َحاج  ال  َسر  َفا َوال  َساا َوَمان  الر 

َ َشاك ٌر َلم يمٌ  رًا َفإ ن  َّللا   .[ٛ٘ٔالب ر : ]َتَظه َع َخي 
فإف ت شنكٌر لو عمى تظؾعو بظؾاؼ أك سعي كمجنزيو  ،"كمؽ تظؾع بنلحج أك العسر  بعد حجتو الؾالبة عميو: أي

 كعميؼ ب رده.، بو
كقػػد  يػػؾف التظػػؾع فػػي ، إّ  فػػي حػج تظػػؾع أك عسػػر  تظػػؾع، كالستظػؾع    يػػؾف متظؾعػػًن بنلدػػعي بػػيؽ الرػػفن كالسػػرك 

 .(ٚٔ)العسر  ف  "
ا: قؾلو تعنلى: ثاوياً  َياٌة َطَعااما م د  هَوها ف د  ي ا يَن ياظ  اٌر َلكاام  إ ن  َوَلَمْ ال ذ  اهماها َخي  اٌر َلاها َوَأن  َترا اَه َخي  ارًا َفها ك يٍن َفَسان  َتَظاه َع َخي 

َمساهنَ  تام  َتع   .[ٗٛٔالب ر : ]كاش 
 ظعػػؼ "اختمػػن أىػػل التأكيػػل فػػي بيػػنف السػػرال بػػنلتظؾع ىشػػن: ف يػػل ىػػؾ الايػػنل  فػػي الظعػػنـ، كػػأف  ظعػػؼ أكثػػر مػػؽ مدػػييؽ، أك 

 مدييشًن أكثر مؽ صنع.
 ؾ أف  جسع بيؽ الرينـ كالفد ة.ى: كقيل

 : في ؾؿ، عمى ىبيؽ ال ؾليؽ مبيشًن الرؾاا مشين (ٛٔ)كيع ، الظبري 
كاآل ػة تحتسػل ، كالرؾاا عشدي أف ن ؾؿ إّف ت عسؼ ب ؾلو )خيرًا( كل أبؾاا الخير كلؼ  خت  بعزين لكف بعض

، (ٜٔ) ييػػدىن بسعشػػى مػػؽ معػػنني التظػػؾع كالخيػػر"كعػػدـ ت، كادكلػػى إب نؤىػػن عمػػى عسؾميػػن، السعػػنني التػػي ذكركىػػن فػػي التظػػؾع
 .كالتشكير في كمسة )خيرًا( يدؿ عمى ىبا العسـؾ

اا: قؾلػػو تعػػنلى: ثااااالثاً  ااَدهام  َ َيد  ه  وَن إ ال  حا اادا يَن ال َيج  ااَدَنات  َوال ااذ  ش يَن ف ااي الر  م  ااف  ااَن ال سا يَن م  وَن ال ساظ ااهل ل  اازا يَن َيم س  وَن ال ااذ  َخرا
رَ  م  َتخ  ها ش  م  َلَذاٌب َأل يمٌ  م  م  َوَلها ها ش  ا م   .[ٜٚالب ر : ]َّللا 

عمػػى الشف ػػة فػػي غػػاك  تبػػؾؾ، فجػػن  عبػػد الػػرحسؽ بػػؽ عػػؾؼ بأربعػػة آ ؼ لرىػػؼ،  نالػػد ىػػبه اآل ػػة عشػػدمن حػػث الرسػػؾؿ 
ت ألػر : كقػنؿبرػنع مػؽ تسػر،  (ٕٕ)مػؽ تسػر، كلػن  أبػؾ ع يػل (ٕٔ)بسنئة كسػ  (ٕٓ)كقنؿ ىبا شظر منلي، كلن  عنصؼ بؽ عدي

أعظيػن نفدي برنعيؽ فػبىبد بأحػدىسن إلػى عيػنلي، كلئػد بػنآلخر، ف ػنؿ الحن ػركف مػؽ السشػنف يؽ: أمػن عبػد الػرحسؽ كعنصػؼ فسػن 
 .(ٖٕ)كأمن صنع أبؾ ع يل فإف ت تعنلى غشي عشو، إ  رين 

 

 : املبحث الثاىي
 .املضامني الرتبوية املستيبطة مً أحاديث العنل التطوعي

 

كإغنثػػػة ، كمػػػؽ ذلػػػػ إصػػػالح ذات البػػػيؽ، كحثػػػد عمييػػػن، الذػػػريفة أحنليػػػث كثيػػػر  فػػػي التظػػػؾعبيشػػػد الدػػػشة الشبؾيػػػة 
 : كإزالة ادذح؛ مشين، السميؾؼ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املضامني الرتبوية يف أحاديث العنل التطوعي

ٍ /2021و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )2(، 1442 
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مػؽ أىػل نجػد ثػنئر  لػن  رلػل إلػى رسػؾؿ ت : قػنؿ (ٕٗ)ركاه البخنري في صحيحو عؽ أبي طمحة بؽ عبيػد ت من: أوالً 
خساس صامهات ":  ف ػنؿ رسػؾؿ ت، اإلسػالـفػإذا ىػؾ  دػأؿ عػؽ ، نػنحتػى ل، ك  ُ ف و من   ؾؿ، الرأس  دسع لكي صؾتو

"وصايام رمزاان" ناال: هال لماي    في اليهم والميمة"، ف ال هال لماي  ريرهااا ناال: "ال  إالل أن تظاهع"، ناال رتاهل ه
"ال  إالل أن تظاهع" ناال:  الزكااة، ناال: هال لماي  ريرهااا ناال: ريرها نال: "ال  إال  أن تظهع" نال: وذكر له رتاهل ه 

 .(69): "أفمح إن صدق"فأد ر الرحل وهه ي هل: وه ال أز:د لمْ هذا وال أو ص. نال رتهل ه 
كليمػة فبكر فيو السفرك نت كالسشػدكبنت كسػن بػّيؽ أنػو    جػ، مػؽ الرػمؾات فػي كػل يػـؾ  اإلسالـىبا الحديث بّيؽ شرائع        

 .(ٕٙ)غير الفركض الخسدة السبكؾر 
 

 : هي ،السزامين التريه:ة السدتشطظة من هذا الحديث
 كالحػر  عمػى ألا  أكثػر مسػن ىػؾ مظمػؾا،  ج، عمى السدمؼ أف تكؾف رغبتو قنئسة عمػى حػ، ا زل ػنل مػؽ عسػل الخيػر -ٔ

 . مشو أك كال، عميو إر نً    
بػة فػبكر السفرك ػنت كالسشػدكبنت، فػي اإللن -عميػو الرػال  كالدػالـ-عشػدمن سػئل عػؽ الؾالبػنت زال  كنمحظ أف الشبي 

فػي اإللنبػة لبلػ  ج، عمى السػدرس أف     ترػر فػي اإللنبػة عمػى الدػؤاؿ الػبي يؾليػو التالميػب؛ بػل عميػو أف يتؾسػع 
 كذلػػ إلفيػنميؼ كإ رػنؿ السعمؾمػنت بأسػمؾا حيػيؼ يتشػنغؼ مػع مدػتؾينتيؼ العسريػة ؛لظالبو بذػرح أعسػ  كأكثػر تفرػيالً 

 كالع مية. 
دنػػو  عمػػؼ مػػن تترػػن بػػو  ؛ىػػؾ خيػػر معمػػؼ كمربػػي فمػػؼ يػػال عمػػى الرلػػل دأ الفػػركؽ الفرل ػػة؛ فنلرسػػؾؿ مراعػػن  مبػػ -ٕ

دنشػن نجػد مػؽ التالميػب مػؽ ىػؾ  ؛البداك  مؽ غمغة كشد ؛ فعمى السربي أف يراعي ىػبا السبػدأ فػي تعنممػو مػع تالميػبه
دف  ؛يؽ أبشنئيػن فػي ألا  الؾالبػنت ادسػريةكمؽ ىؾ ادقل ذكن . كسن أف عمى ادسر  أف تراعي ىبا السبػدأ بػ، البكي

 من   ـؾ بو البكر مختمن عسن ت ـؾ بو ادنثى.
  ػؾؿ اإلمػنـ ال االػي ، تربية السدمؼ عمى التعنمل بػنلمظن كالمػيؽ كالبعػد عػؽ العشػن كالذػد ؛ فػنلميؽ لليػل عمػى حدػؽ الخمػ  -ٖ

أمػن الرفػ  فيػؾ مػؽ ،  رػدر إ  عػؽ حسػ  أك غزػ،كىػؾ   ، "اعمؼ أف الرف  محسؾل كيزنله العشن كالحده: -رحسو ت-
 .(ٕٚ)ك   حدؽ الخم  إ  بزب  قؾ  ال ز، كالذيؾ "، كىؾ ثسر    يثسرىن إ  حدؽ الخم ، صفنت العنقل

 تربية السدمؼ عمى ترتي، ادكلؾينت في حينتو في دـ ادىؼ عمى ادقل أىسية. -ٗ
ية في الشفؾس؛ فعمى ادسر  السدمسة أف تعسل عمػى اإلسالمكغرس الع يد  ، السدمؼ عمى تعغيؼ شعنئر ت  تربية -٘

 . غرس الع يد  في نفؾس أبشنئين مشب نعؾمة أعفنرىؼ؛ ليشذئؾا عمى طنعة ت كرسؾلو الكريؼ 
؛ كذلػ مؽ خالؿ قؾلو  تربية -ٙ  "أفمح إف صدؽ".: السدمؼ عمى التفنؤؿ كاإل جنبية كالبعد عؽ التذنـؤ
 إف لؼ  يؽ لد و الرغبة في ألائين.، الكينـ بنلعبنلات ال ير مفرك ة عؽ إكراه السدمؼ عمى البعد -ٚ
"إ  : السدمؼ عمى التخفيف كالتيدير عمى الشػنس كلفػع الحػر  كالسذػ ة عػشيؼ؛ كنمحػظ ذلػػ مػؽ خػالؿ قؾلػو  تربية -ٛ

 ف تظؾع".أ
 

مان لسماه صاالته، فاإن صامحأ  إن أول ماا يحاتاب  اه العِّاد ياهم ال ياماةقػنؿ: " عػؽ رسػؾؿ ت   عؽ أبي ىرير : ثاوياً 
 من تظهعوظروا هل لعِّدي ا: ف د أفمح وأوجح، وإن فددت ف د خاب وخدر، فإن اوت ص من فر:زته شيء نال الرلب 



 إحساٌ اليفــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و1220/ٍ 1442، (2)، ع (11)ية، مج اإلسالماجمللة األردىية يف الدراسات 
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 .(ٕٛ)" يكسل  ها ما اوت ص من الفر:زة ثم يكهن تائر لسمه لمْ ذلك
 

 : ومن السزامين التريه:ة السدتفادة من هذا الحديث هي
 ف الرػنلؽ فػي إ سننػو   نجػده إ  محنفغػًن عمػى كقتػو شػحيحًن بػو مبػنلرًا بندعسػنؿإ"إذ :   عمػى كقتيػنالحث عمى حفظ الرال -ٔ

كتزػيع عميػو كقتػو كتبػدل عميػو ، مبتعدًا عؽ كل آفة ت ظػع عميػو طري ػو، الرنلحة في فراغو كصحتو كشبنبو كحينتو
 .(ٜٕ)عسره ال رير بسن   يشفع"

دف عدـ ذلػػ  ؛كفي الحديث كبلػ الحث عمى إت نف العبنل  كالعسل، لعبنلاتعمى السدمؼ أف  يثر مؽ الشؾافل في ا -ٕ
بنلعبػنل ليفػتح ليػؼ أبؾابػًن لولػر كتػدارؾ مػن  -رحسػو ت-كأف تذػريع الشؾافػل ىػؾ مػؽ ، يػؤلي إلػى ن ػ  ثؾابيػن كألرىػن

  .فنتيؼ مؽ خير
اإلحدػنف إلػى فنلرحسة كسن   ؾؿ العمسػن  رقػة ت تزػي تربية السدمؼ عمى تظبي  خم  الرحسة في تعنممو مع أخيو السدمؼ؛ " -ٖ

 .(ٖٓ)كمؽ اآللمييؽ رقة كتعظن"، كالرحسة مؽ ت إنعنـ كإفزنؿ، السرحـؾ
ف ػد "فػإف صػمحد : في صػالتو كسػنئر عبنلاتػو؛ كنمحػظ ذلػػ مػؽ خػالؿ قؾلػو   ركر  إخال  السدمؼ الشية    -ٗ

 نجح".أأفمح ك 
ى فيسػػن كمػػن بػػو مػػؽ عسػػل، ككػػل حدػػ، مؾقعػػو؛ فنلؾالػػديؽ عمييسػػن أف  خمرػػن فػػي ف  خمػػ  الشيػػة   تعػػنلأفعمػػى السدػػمؼ 

 إلخ. ... تربية أبشنئيسن، كالسعمؼ أف  خم  الشية   تعنلى في تشذئة كتعميؼ ادلينؿ
 

فاإن لام يجادا : ناالها، لمْ كل مدامم صادنة"": قنؿ الشبي : قنؿ، عؽ لده، عؽ أبيو، كعؽ أبي مؾسى ادشعري  :ثالثاً 
: ناالها"، "  يعاين ذا الحاحاة السمهاه ": فإن لم يدتظع أو لم يفعلا ناال: " يعسل  يده فيشفع وفده و:تردق" نالها :نال

 .(66)" يسدك لن الذرل فإوه له صدنة": فإن لم يفعلا نال
 

 : السزامين التريه:ة السدتفادة من هذا الحديث هي
. كسػػن تربيػػة السػػؤمؽ عمػػى عسػػل (ٕٖ)و فميشت ػػل إلػػى غيػػرهكذلػػػ أف مػػؽ قرػػد أمػػرًا مػػن كتعدػػر عميػػ: التػػدر  فػػي الػػتعمؼ -ٔ

 كإغنثػة السميػؾفيؽ، كمدػنعد  الزػعفن ، كنلتردؽ عمى السحتنليؽ منل ًن كمعشؾينً : إذ إف صؾر الخير متعدل ، الخير
 كبينف أىسية التعنكف بيؽ الشنس. ، لخإ ...

، اآلخػػريؽألػػؾاف التظػػؾع بػنلخير خؾفػػًن مػػؽ إيػػبا  إذ إف اإلمدػػنؾ عػػؽ الذػػر ُ ّعػػد لؾنػًن مػػؽ ، الحػث عمػػى اإلمدػػنؾ عػػؽ الذػر -ٕ
  .كىؾ من  ح   الخير لإلندنف، سؾا  بنلمدنف أـ بنليد

كبػبلػ  يػؾف خيػرًا ، دف رحستو بنلشنس تدفعو إلػى ذلػػ، كعمى السدمؼ أف   زي حؾائج الشنس عمى قدر من  دتظيع -ٖ
، تبنعػو لسيػع صػؾر الخيػر كيرشػدىؼ إلييػنكإف مػؽ كالػ، السربػي أف يبػيؽ  ، (ٖٖ)كبركًة عمػى نفدػو كعمػى اآلخػريؽ

ك عمػى السػتعمؼ أف  يػؾف ، كإف مؽ أخالؽ الستعمؼ السدػمؼ أف  دػأؿ عػؽ طػرؽ الخيػر ليتبعيػن؛ فنلدػؤاؿ نرػن العمػؼ
 في غن ة ادلا كا حتراـ مع معمسو كمؽ ىؾ أعمى مشو.

 كيالحػظ أف الرسػؾؿ ، رل كالسجتسػعالحث عمى العسل كمحنربة الفراغ كالبظنلة؛ لسن ليسػن مػؽ آثػنر سػمبية عمػى الفػ -ٗ
 كبػبلػ  دػت شي عػؽ حنلػة، فبعسمو يتردؽ عمى نفدو كيحفغيػن حتػى   ُتيػنف مػؽ أحػد، قرف بيؽ عسل اإلندنف كالردقة

 غيره مسن  حفظ لو كرامتو كىيبتو بيؽ الشنس.
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نسػػؾذ  ّدمؾا دك لىػػؼ ادتربيػػة السدػػمؼ عمػػى ت ػػد ؼ الرػػدقة كاإلنفػػنؽ فػػي سػػبيل ت؛ لػػبلػ  جػػ، عمػػى الؾالػػديؽ أف ُ  ػػ -٘
كاإلصالح بيؽ ، كزينر  السر ى، كت د ؼ السدنعد  لمسحتنليؽ كيبنر الدؽ، ادمثل في اإلقبنؿ عمى العسل التظؾعي

كبنلتػػنلي ، كُيرػػبح لػػا ًا مػػؽ حينتػػو، فنلظفػػل الػػبي يػػرح مػػؽ كالد ػػو ىػػبا العسػػل بنسػػتسرار فإنػػو  عتػػنله، الشػػنس كغيرىػػن
  .عسل خيري ميسن كنند الرعؾبنت ديل عميو اإلقبنؿ عمى أي 

 تشسية شعؾر الفرل بنلسدؤكلية تجنه مجتسعو. -ٙ
 

، كل ياهم تظماع  ياه الذاسس، من الشاس لميه صدنة( 66)تالميكل ": قنؿ رسؾؿ ت : قنؿ--عؽ أبي ىرير : را عاً 
، والكمساة الظيطاة صادنة، ةأو يرفع لميها متاله صادن، و:اعين الرحل لمْ دا ته  ياحسل لميها، يعدل  ين االثشين صدنة

 (ٖ٘)"و:سيط األذ  لن الظر:ق صدنة، وكل خظهة يخظهها إلْ الرالة صدنة
 

 : السزامين التريه:ة السدتفادة من الحديث هي
، دف الشفس البذرية تدتجي، لمترغي، كتدتأنس بو ؛استعسنؿ أسمؾا التحفيا كالترغي، في الحث عمى عسل الخير -ٔ

كىبا  حفا السػؤمؽ ، أمر ليس صعبًن فيشنؾ أعسنؿ  دير  ألؾرىن عغيسة  را مؽ تكتربية السؤمؽ عمى أف الت 
 كمؽ ثؼ  عؼ الخير في السجتسع كي ل الذر.، عمى اإلكثنر مشين

ىػبا الحػديث يربػي السدػمسيؽ عمػى أف  يؾنػػؾا متسيػايؽ فػي ترػرفنتيؼ كنلذػنمة بػػيؽ ادمػؼ؛ كذلػػ بحػثيؼ عمػى أفعػػنؿ  -ٕ
كالػتخم  مػؽ مغػنىر ادذح ، بسن تزسشتو ىبه ادفعنؿ مؽ غرس ركح السحبة كالتعػنكف  كذلػ، خّيره تخدـ السجتسع
 السنل ة كالسعشؾية.

، كالػشفس"الكمسػة الظيبػة صػدقة"؛ فنلكمسػة الظيبػة  يػؾف ليػن أثػر ككقػع فػي ال مػ، : لبا قنؿ ؛عدـ ا ستيننة بنلعسل ال ميل -ٖ
 رؾؿ عمى ادلر كالثؾاا.كالح، كيبيؽ ىبا الحديث أف كل مدمؼ قنلر عمى فعل الخير

إف الرػػدقة   تشحرػػر فػػي السػػنؿ؛ بػػل إف أنؾاعيػػن كثيػػر ؛ كػػندمر بػػنلسعركؼ كالشيػػي عػػؽ السشكػػر ككػػف ادذح كمدػػنعد   -ٗ
اك ي : قنؿ تعػنلى، -تعنلى–اآلخريؽ. فيبا يربي السدمؼ عمى أف  جعل كل أعسنلو خنلرة    َيااَي ناال  إ ن  َصااَلت ي َووادا َوَمح 

ينَ َوَمَسات ي  َعاَلس   .[ٕٙٔ: ادنعنـ]ّلِل    َربل  ال 
 نعؼ عميو مؽ نعؼ   تعد ك  تحرى.أعمى من  تربية السدمؼ عمى ألا  شير ت  -٘
ك  يتػأتى لػو ذلػػ إ  ، عفػنرهأتعميؼ الشنشئة السدمؼ عمى الكػالـ الظيػ، كالحدػؽ كالبعػد عػؽ بػبي  ال ػؾؿ مشػب نعؾمػة  -ٙ

   لو.إذا رأح ذلػ مؽ كالد و فيؼ خير قدك 
 فيحنفظ عمى صال  الزحى كل يـؾ لييؾف ببلػ ألح شير يؾمو   تعنلى.، عمى السدمؼ أف   تشؼ أكقنتو في طنعة ت  -ٚ
ي في السجتسع؛ فنلفرل بظبيعتو    دتظيع أف   زي كنفة شؤكف حينتو لؾحده؛ بل   ا لتسنعالتكنفل  أتظبي  مبد -ٛ

 بد لو مؽ ا ستعننة ب يره مؽ الشنس.
 

من وفلس لن مدمم كرية من كرب الدويا وفلاس ه لشاه كرياة مان كارب ": قنؿ عؽ الشبي   عؽ أبي ىرير : اً خامد
وه فاي يهم ال يامة، ومن يدر لمْ معدر يدر ه لميه في الدويا واآلخرة، ومن تتر مدمسًا تتره ه في الادويا واآلخارة، 

 .(ٖٙ)"لهن العِّد ما كان العِّد في لهن أخيه
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كالتي تدخل في ، ىبا الحديث  حث الرسؾؿ عميو الرال  كالدالـ عمى مجسؾعة ادمؾر الشنفعة لمفرل كلسجتسعوفي 
--كإنسن تترؾ لمفرل حرية ا ختينر ليشنؿ ادلػر كالثػؾاا مػؽ ت، ك  تدخل في مجنؿ الؾالبنت، مجنؿ العسل التظؾعي
 إف ىؾ قنـ بين.

مػر  سػػسعشن الكمسػة السػأثؾر : "إف مػؽ نعػؼ ت عمػػييؼ حنلػة الشػنس الػييؼ"، غيػر أنشػػن  : "كػؼ مػؽ-رحسػو ت-كي ػؾؿ دمحم لراز 
عشد سسنع ىبه الكمسة كشن نفيسين عمى صؾر   ي ة، كفي نظنؽ محػدكل، إذ كػنف يبػدك لشػن أف صػنح، السػنؿ، أك صػنح، الجػنه 

آلف فإنشػن نفيسيػن فػي أكسػع معننييػن، كندػتظيع ىؾ البي يشب ي أف  عد نفدو في نعسة ل درتو عمى قزن  حنلػة السحتػنليؽ، أمػن ا
ذلػػ أف مظنلػ، الحيػن  كالرػحة كالعمػؼ كال ػؾ   ؛أف نشنشد بين قنئميؽ: إف مؽ نعؼ ت عمييؼ حنلة السجتسع؛ بل حنلة الكؾف إلػييؼ

ؽ عػػؽ تزػػنفر ال ػػؾح كادمػػؽ كالرخػػن  كالعػػدؿ كالبػػر كالرحسػػة كاإلحدػػنف كسػػنئر الكػػيؼ الكبػػرح كالسثػػل العميػػن   غشػػى ليػػن طرفػػة عػػي
 . كىؾ مؽ التظؾع الشنفع البي  ج، عمى السؤمؽ أ   دتييؽ بو. (ٖٚ)البذرية، كتسنسػ أيديين كسؾاعدىن كتعنكف ع ؾلين كقمؾبين"

 

 : أتيالسزامين التريه:ة السدتفادة من الحديث ما ي
، دػػعنل  الحكيكيػة فػي لار الػػدنينكذلػػ أف اإلندػنف لػػؼ ُ خمػ  لشفدػو ف ػ ؛ كأف ال ؛الحػث عمػى ت ػد ؼ السعؾنػػة لآلخػريؽ -ٔ

، ىي أف يتعنكف اإلندنف مع إخؾانو في قظع مراحل الحين  كيسدىؼ بسن آتنه ت مػؽ مػنؿ أك عمػؼ أك لػنه أك سػمظنف
 .(ٖٛ)كىؾ مع ذلػ   يشدى نريبو مؽ التستع بنلحالؿ الظي، مؽ رزؽ ت ك  ييسل كالبًن مؽ كالبنتو

مبشػي عمػى مدػنعد  اآلخػريؽ مػؽ ألػػل ، سػػع قػنئؼ عمػى اإليثػنر بعيػد عػؽ ادثػػر تربيػة السدػمؼ عمػى أف  يػؾف فػي مجت -ٕ
 .(ٜٖ)كإلخنؿ الدركر ك إبعنل الكركا، إشنعة الخير

 : مراعن  مبدأ الحرية؛ كيتسثل ذلػ في أمريؽ -ٖ
 كعدـ إلبنره عمى أمر معيؽ كمحدل.، تربية السدمؼ عمى حرية التعبير كالرأي - أ
 كعدـ إرغنمػو عمػى تخرػ  معػيؽ؛ بػل يتػرؾ لػو حريػة، لتخر  البي يرغبوتربية الستعمؼ عمى حرية اختينر ا - ا

 الخينر في ذلػ.
فتتبػػع العػػؾرات لليػػل عمػػى سػػؾ  ، كإف رأح سػػيئة سػػّدىن، فػػإف رأح حدػػشة عػػّدىن، الحػػث عمػػى الدػػتر عمػػى عيػػؾا السدػػمسيؽ -ٗ

َرٌة إ َلْ َمي َدَرةٍ َوإ ن  َكاَن ذاو لا : ل ؾلو تعنلى، كفي الحديث كبلػ الحث عمى إنغنر السعدر .الخم  َرٍة َفَشظ   .[ٕٓٛ: الب ر ]د 
التيدػػير عمػػى السدػػمسيؽ كالبعػػد عػػؽ التعدػػير كالسذػػ ة؛ فعمػػى السربػػي السدػػمؼ أف ييدػػر عمػػى مربيػػو؛ فػػنلاك  عميػػو أف ييدػػر  -٘

 كالسعمؼ أف ييدر عمى طالبو فال  يمفيؼ من  ذ  عمييؼ.، عمى زكلتو كأبشنئو
كأف يثشػي عمػييؼ بظيػ، ال ػؾؿ كالكػالـ ، سجتيديؽ كيحثيؼ عمى الت دـ كالجد كالسثػنبر عمى السعمؼ أف  ينفئ تالميبه ال -ٙ

 فنلجاا  مؽ لشس العسل.، الحدؽ
كالدػتر عمػى السدػمسيؽ؛ فتتبػع العػؾرات لليػل عمػى سػؾ  ،  ركر  تربية السدمؼ عمى البعد عؽ تتبع عػؾرات اآلخػريؽ -ٚ

 بع ت عؾرتو.فسؽ تتبع عؾرات غير  تت، كمخنلفة لذرع ت ، الخم 
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  .اخلامتة
 : انتيد ىبه الدراسة إلى لسمة مؽ الشتنئج كالتؾصينت أبرزىن

 

 الشتائج: 
كإنسػن ، لكف أف  يؾف ىشنؾ تؾقع لجاا  منلي أك لنيػؾي ، قينـ الفرل بعسل من مؽ تم ن  نفدو: ىؾ يف العسل التظؾعإ -ٔ

 ، ككد، ادلر كالثؾاا.طسعًن في نيل ر ن ت 
 ا لشن أركع ادمثمة مؽ سيرتو العظر  بنلتظؾع. ر  إف الرسؾؿ  -ٕ
 إف دحنليث العسل التظؾعي مزنميؽ تربؾية  سيششن تؾعيفين في ادسر  كالسدرسة. -ٖ

 

 :  التهصيات
 : كتؾصي ىبه الدراسة بسن  أتي        
 عسل لراسة بنلسزنميؽ التربؾية السدتشبظة مؽ آ نت العسل التظؾعي. -ٔ
 س قيسة التظؾع في نفس الشنشئ السدمؼ.عسل لراسة لدكر السدرسة في غر  -ٕ
كتعميسيػػو ، عمػػى اآلبػػن  كالسػػربيؽ كمؤسدػػنت التعمػػيؼ كاإلعػػالـ بزػػركر  غػػرس الكػػيؼ السثمػػى فػػي نفػػس الشنشػػئ السدػػمؼ -ٖ

 قيسة التظؾع مشب الر ر.
 .نعلعمى كا عي السشنىج كالكت، السدرسية أف  زسشؾىن قيسة التظؾع كالتركيا عميين بذيل إ جنبي كف -ٗ
  .ية عمى أف تكؾف إلبنرية لكل طنل،ا لتسنعمدنؽ في الجنمعة تحد مدسى الخدمة إلخنؿ  -٘

 

 .اهلوامش
                                                 

لتظهلي في ي ااالحتسالية واالنترادية لمْ مدته  مذاركة الذطاب في العسل االحتساعأثر  عض الستغيرات حسنل، كليد، ( ٔ)
 ـ.ٜٜ٘ٔالجنمعة ادرلنية، األردن، 

  ـ.ٜٜٚٔالسشع د في لنمعة أـ ال رح، ، أبحنل كأكراؽ عسل السؤتسر العمسي ادكؿ لمخدمنت التظؾعية بنلسسمكة العربية الدعؾل ة( ٕ)
 ـ.ٕٔٓٓ، ية واالنتراديةحتساعاالدوافع الدمهك التظهلي الشدهي السشظم في األردن، ولالنته  طعض الستغيرات السحنميد، دمحم، ( ٖ)
 ـ.ٖٕٓٓ، ، رسنلة منلدتير مشذؾر ، لنمعة اليرمؾؾياإلتالمالعسل التظهلي من مشظهر التريية حدنف، إ في، ( ٗ)
 ـ.ٕٙٓٓلكتؾراه، اليرمؾؾ،  أطركحة، العسل التظهلي وآثاره لمْ التشسية االنترادية من مشظهر إتالميبشي عيدى، دمحم، ( ٘)
 ـ.ٕٙٓٓ، الرينض، العسل التظهلي ولالنته  أمن السجتسعمعمؾي فيد،  الذيراني،( ٙ)
 ـ.ٕٚٓٓية، غا ، اإلسالم، رسنلة منلدتير، الجنمعة العسل التظهلي في الدشة الشِّه:ةزيشؾ، رنده دمحم، ( ٚ)
ر ، لنمعة لشؾا لكتؾراه غير مشذؾ  أطركحة، السزامين التريه:ة في أهم مرادر السذهب الذافعيدمحم ننلح أبؾ شؾشة،  (ٛ)

 .ٗٔـ،  ٕٕٓٓالؾالي، لسيؾرية مرر العربية، 
،  ،ابؽ مشغؾر(ٜ)   .ٖٖٗ/ٛ، )بنا العيؽ فرل الظن (، لار صنلر، بيركت، لبشنف، لدان العربأبؾ الفزل لسنؿ الديؽ دمحم بؽ ميـر
 .ٙٚ٘/ٕمنل  )طؾع(، لار إحين  الترال العربي، السعجم الهتيط إبراليؼ مرظفى كآخركف:  (ٓٔ)
 .ٛٙٔـ،  ٜ٘ٛٔ-ىػٙٓٗٔميتبة لبشنف، مختار الرحاَ، الرازي: دمحم بؽ أبي بير بؽ عبد العايا،  (ٔٔ)
 .ٜٙ،  ـٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔعبد السشعؼ الحشفي، لار الرشنل، ال نىر ،  تح ي :، كتاب التعر:فاتعمي بؽ دمحم الديد،  ،الجرلنني (ٕٔ)
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، ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، السيت، العمسي، اإلسيشدرية، لسجتسع أحهزة وحاالتالسسارتة السهشية لتشظيم ادمحم عبد الفتنح دمحم:  (ٖٔ)
 ٔٙٗ . 

 .ٔٗٔـ،  ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔلسعية عسنؿ السظنبع التعنكنية،  السرشد الفشي لمجسعيات الخير:ة،حدشيؽ: حديؽ دمحم،  (ٗٔ)
، ٔالّرحنلي الفنركؽ، ط تح ي :راسة ك ، لالسحرر الهحيز في تفدير الكتاب العز:زابؽ عظية: دمحم بؽ عبد الح  ادندلدي،  (٘ٔ)

 .ٕٗ/ٕـ، ٜٔٛٔىػ، ٔٓٗٔ
 .ٙٙ/٘ـ، ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ، ٔ، لار الرائد العربي، لبشنف، ط مهتهلة أخالق ال رآن الكر:مالذربنصي: أحسد،  (ٙٔ)
دار الذنمية، ، لار ال مؼ، لمذ ، كالت ر:ب وتهذيب :ي ال رآنآحامع الِّيان لن تأو:ل الظبري: أبؾ لعفر دمحم بؽ لرير،  (ٚٔ)

 .ٔٓ٘/ٔـ، ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔبيركت، ط
ىؾ: دمحم بؽ لرير، إمنـ العمؼ السجتيد كلد سشة أربع كعذريؽ كمئتيؽ، كنف ث ة، رأسًن في التفدير، إمنمًن في الف و كاإللسنع  (ٛٔ)

 تير ألالمعثسنف،  كا ختالؼ، عاّلمة في التنريخ كتؾفي سشة عذر كثالل مئة. البىبي: أبؾ عبد ت دمحم بؽ أحسد بؽ
 . ٕٕٛ-ٕٚٙ/ٗٔـ، ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ، ٔشعي، ادرننؤكط، مؤسدة الرسنلة، بيركت، ط/ تح ي :، الشطالء

 .٘٘٘/ٔ، حامع الِّيان لن تأو:ل آي ال رآنالظبري:  (ٜٔ)
بؽ ايؾسن  ،البرىؾ عنصؼ بؽ عدي بؽ لعالف ادنرنري، صحنبي، شيد بدرًا، منت في خالفة معنكية، كقد لنز السنئة، ابؽ عبد  (ٕٓ)

 ـ، ٕٜٜٔ -ىػٕٔٗٔ، ٔعمي دمحم البجنكي، لار الجيل، ط تح ي :، لراسة ك االتتيعاب في معرفة األصحابعبد ت بؽ دمحم، 
ٕ/ٕٚٛ. 

أحسد،  ،الؾس : ميينؿ كنف في الس را ادقرى، كيدسى الرحفة، كىؾ ستؾف صنعًن بنلرنع الشبؾي عمى سؾا ، الذربنصي (ٕٔ)
كيدنكي بندكزاف الحديثة منئة كثسننيؽ لترًا، الِخؽ  .ٛٚٗـ،   ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔ، لار الجيل، ياإلتالمالسعجم االنترادي 
ـ، ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ، ٕ، لار العمـؾ اإلندننية، لمذ ، ط الف ه السشهجي لمْ مذهب اإلمام الذافعيكآخركف: مرظفى، 

ٕ/ٗٓ. 
عسرك بؽ عؾؼ، اختمن في اسسو ف نؿ قتنل : الحبحنا، كقيل ىؾ أبؾ ع يل ادنرنري، أحد بشي أنيف ادراشي، حميف بشي  (ٕٕ)

 .ٖٙٔ/ٗـ، ٜٚٓٔ-ىػٕٖٛٔ، ٔ، ط اإلصا ة في تسييز الرحا ةأبؾ الفزل العد الني الذنفعي،  ،غير ذلػ، ابؽ حجر
 .ٚٗٔ-ٙٗٔـ،  ٜٜ٘ٔ-ىػٜٖٚٔ، ٔ، لار الكتنا العربي، طأتطاب الشزولأبؾ الحدؽ عمي بؽ أحسد،  ،الؾاحدي الشيدنبؾري  (ٖٕ)
بظمحة الفينض لكثر  تردقو عمى الف را ،  طمحة بؽ عبيد ت بؽ عثسنف بؽ كع، ال رشي التسيسي، كنف  دسيو رسؾؿ ت  (ٕٗ)

 ،كشيد أحدًا، كمن بعدىن، مؽ السذنىد، كقتل كىؾ ابؽ ستيؽ سشة، كقيل ابؽ اثشتيؽ كستيؽ سشة يـؾ الجسل، ابؽ عبد البر
 . ٗٙٚ/ٕ، االتتيعاب في معرفة األصحاب

 صحيح الطخاري السدسْ الجامع السدشد الرحيح السخترر من أمهر رتهل ه أبؾ عبد ت دمحم بؽ إسسنعيل،  ،البخنري  (ٕ٘)
 .ٕٗ،  ٖٙ، بيركت، لبشنف، لار ادرقؼ بؽ أبي ادرقؼ، ، رقؼوتشته وأيامه

عبد العايا بؽ عبد ت بؽ بنز،  تح ي :سة ك ، لرافتح الطاري لذَر صحيح الطخاري أحسد بؽ عمي،  ،ابؽ حجر العد الني (ٕٙ)
 .ٛٗٔ/ٔـ، ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔبيركت، لار الفكر، 

  .ٜٓ ، ٖ،  ٔطىػ، ٖٓٗٔ، لار السعرفة لمشذر كالتؾزيع، بيركت، إحياء لمهم الدينال االي، أبؾ حنمد، ( ٕٚ)
 -ىػ٘ٔٗٔر إحين  الترال العربي، لبشنف، لا -، بيركت الجامع الرحيحأبؾ عيدى دمحم بؽ عيدى بؽ سؾر ،  ،الترمبي (ٕٛ)

، كقنؿ أبؾ عيدى: ٜٕٙ/ٕ، ٖٔٗـ، كتنا الرال ، بنا من لن  أف أكؿ من  حنس، بو العبد يـؾ الكينمة، حديثٜٜ٘ٔ
 حديث أبي ىرير  حديث حدؽ غري، مؽ ىبا الؾلو.
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 .ٓٗ/ٔـ، ٜٜٛٔػ-قٜٔٗٔ، ٕ ة، ط، لار طيبة، الدعؾلونفات تريه:ة في ضهء ال رآن الكر:م ،عبد العايا بؽ ننصر الجميل (ٜٕ)
 .ٕٕٔ ، ٔ ، ٜٔٛٔ -ىػٔٓٗٔلبشنف،  -لار الرائد العربي، بيركت ،ٔ، طخالق ال رآنأمهتهلة الذربنصي، أحسد، ( ٖٓ)

 .ٕٜٕٔ،  ٕٕٓٙ ، كتنا ادلا، بنا كل معركؼ صدقة، حديثصحيحهأخرلو البخنري في  (ٖٔ)
 .ٕٙ/ٕٔ، فتح الطاري  ،ابؽ حجر (ٕٖ)
 .ٕٙٓ/ٔ، ميتبة كمظبعة السذيد الحديشي، ال نىر ، األخالق الديشية والحكم الذرعيةالرحسؽ، كتنا  عبد ،الجايري  (ٖٖ)

 حامع العمهم والحكمعغؼ في طرؼ اليد، كالرلل: ابؽ رل،، زيؽ الديؽ أبؾ الفر  عبد الرحسؽ بؽ شينا الديؽ،  ،الُدالمى( ٖٗ(
 . ٕٔٗـ،  ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔت، ، لار الفكر، بيرك في شَر خسدين حديثال من حهامع الكمم

 .ٜٕٙ،  ٜٜٕٛ، كتنا الجينل كالدير، بنا مؽ أخب بنلركنا كنحؾه، حديث صحيحهأخرلو البخنري في  (ٖ٘)
العدل لن رتهل  الرحيح السخترر من الدشن  ش ل العدل لنأبؾ الحدؽ مدمؼ بؽ الحجن  ال ذيري الشيدنبؾري،  ،مدمؼ ( ٖٙ)

عمى تالك   ا لتسنعلبشنف، كتنا البكر، بنا في  –ـ، بيركت ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٔ، طلار ادرقؼ بؽ أبي ادرقؼ ، ه
 .ٖٜٕٔ،   ٕٜ٘ٙكتنا ت رقؼ 

 .٘٘ـ،  ٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔ، لار العمؼ، الكؾيد، ية والدوليةاالحتساعدراتات إتالمية في العالنات دمحم عبد ت،  ،لراز (ٖٚ)
 .ٕٚٓ/ٔ، م الذرعيةاألخالق الديشياااة والحككتنا  ،الجايري  (ٖٛ)
 .ٗٙٔـ،  ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔ، ٔلمذ ، ط-، لار الفكريةاإلتالمأصهل التريية عبد الرحسؽ،  ،الشحالكي  (ٜٖ)


