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 التمهيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، كعلى  
آلو كصحبو أٚتعُت. أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو، الذل ال 

 نيب  بعده.
ة اإلسالمية  اٟتكومية ىذه الرسالة اليت تشرط َب كلية علم الًتبية كالتعليم باٞتامع 

سومطرة الشمالية، شرط من أحد شركط لتدريس َب ىذه اٞتامعة كموضوع ىذه الرسالة 
 (.قيم التربوية في كتاب بلوغ المرام باب األدب ىي: )

 كَب ىذا ا١تقاـ، تشكر الباحثة شكرا كثَتا إىل:
٫تا قد ربياين الذاف قد ربياين صغَتا. ك  سوارينكأمي  سواندمكالدين احملبوبُت أيب  .ُ

 بًتبية حسنة.

أسرٌب مثل أخيت ريٍت ىَتياٌب كأخي ركين ىردينطا كأخي صغَت يوسف رمضاف الذين  .ِ

 ساعدكين ُب دراسيت كحياٌب.

فضيلة الدكتور اٟتاج أنسارم ا١تاجستَت كاف ىو ا١تشرؼ األكؿ، كالدكتورة اٟتاجة  .ّ

أشرفا للكاتبة كأعطا  عزيزة ىانـو أكؾ ا١تاجستَت، كاف ىي ا١تشرؼ الثاين. ٫تا قد

 اإلرشادات كالتوجيهات الغالية لكتابة ىذا البحث العلمي.

فضيلة رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية، سالـ الدين ا١تاجستَت، كموظفوه كاألساتذ  .ْ

كاألساتذة ُب شعبة تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية ُب اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية 

 ، الذين قد علموين.سومطرة الشمالية ميداف



فضيلة رئيس ا١تسكن العادلة الفرايب عبد ا٠تالق ا١تاجستَت كاألساتذ كاألساتذة الذين  .ٓ

 قد علموين.

كارنج سارم، ا١تدرسة   ََٔٓٓٗكل األساتيذ كاألساتذة ُب ا١تدرسة اإلبتدائية  .ٔ

كومية ا١تتوسطة اإلسالمية اٟتكومية بيماتنج سيانتار، ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟت

 بيماتنج سيانتار، كاٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية ميداف.

أصدقائي ُب شعبة تدريس اللغة العربية بالصف الثاين الذين ساعدكين ُب الدراسة  .ٕ

 كُب إ٘تاـ كتابة ىذا البحث.

أصدقائي ُب مسكن عادلة الفرايب الذين ساعدكين ُب الدراسة كُب إ٘تاـ كتابة ىذا  .ٖ

 البحث.

، نور ماؿ سارم زيٍت أفٍت سيطركس، ،جٌنة لوبيس: نور صادقات احملبوبات ىن .ٗ

يلة رقية ىاسيبواف، أمي فضسييت نوركؿ فضيلة باتو بارا، يوسرينا ناسوتيوف، 

 ناسوتيوف، نور أفٍت ىاسيبواف, كسيبيت اكالندارم.

 ٌب.أخي ٤تمد أككي سيال قد عطيٍت ا١تدخالت كالدافع كساعدكين ُب دراسيت كحيا .َُ

كل أكلئك الذين ساعدكين ُب إ٘تاـ ىذا البحث اليت ال ٯتكن أف يذكر كاحدا  .ُُ

 فواحدا.

أرجوا أف يكوف ىذا البحث العلمي نافع للكاتبة كللقراء ك١تن يهمو األمر، كاهلل 
 ا١توافق جزاىم اهلل خَت اٞتزاء. 



 
 َُِٖمايو      ميداف،
 الباحثة

 
 ريا سرم أستوٌب

 َُُُِِّْرقم القيد: 
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 : علم الًتبية كالتعليم   الكلية

 : الدكتور اٟتاج أنسارم، ا١تاجستَت  ا١تشرؼ األكؿ
 : الدكتورة اٟتاجة عزيزة ىانـو أكؾ، ا١تاجستَت  ا١تشرؼ الثاين

 الًتبوية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدب: قيم   البحث ا١توضوع
 

رسوؿ اهلل صلى حاديث األ ى ٚتعالذم ٭تتوم عل كاف بلوغ ا١تراـ ىو كتاب باللغة العربية
سول شرح عن أحكاـ اإلسالمي، ىذا الكتاب  اهلل عليو كسلم عن حديث أحكاـ اإلسالمي.

قيم الًتبوية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب ٭تتول كثَت من قيم الًتبوية.  أما أىداؼ ىذا البحث ١تعرفة 
 .ا١تسلمُت ةُب حيا لتوجيواألدب قد أصبح ل

ىذا البحث ىو الدراسة ا١تكتبية، استخدمت الباحثة طريقة ٚتع البيانات ٖتليل 
مصدر األساسي ىي كتاب بلوغ ا١تراـ مؤلف إماـ اٟتافظ ابن حجر العسقالين الناشر دار احملتول، 

كا١تصادر الثانوية ىي كتب متعلقات هبذا البحث ا٠تاصة شرح من   ََِِيخ الكتب اإلسالمية تار 
 كتاب بلوغ ا١تراـ.

مركر اإلجرات البحث ُب اٟتديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب كتاب بلوغ ا١تراـ بعد 
قية باب األدب، استنتجت الباحثة ىناؾ قيم الًتبوية ىو قيمة الًتبوية الدينية كقيمة الًتبوية األخال

عملية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاألسوة كل قيم الًتبوية كفقا بكقيمة الًتبوية اإلجتماعية.   
 اٟتسنة من أحاديثو قد ٚتع ُب كتاب بلوغ ا١تراـ.

 
 ا١تشرؼ األكؿ
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kumpulan hadits Rasulullah saw. berupa hadits-hadits hukum Islam. Selain 
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nilai pendidikan yang perlu untuk dijelaskan agar lebih mudah memahami isi 
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ 

تعليم "ايب. كتساب ا١تعرفة كفهم شيء إ٬تتعلم لكل فرد ال  ةالتعليم ىو عملي

 ةعملي ٭تدثللمجتمع.  شخص مستقل كالنافع يكوفعداد الطالب لال ا١تريب سعى ىو

 ُ"كا١تدرسة كاجملتمع. ةُب االسر  التعليم

خالؽ األ. العلمللمسلمُت لتعلم أك ا١تطالبة حىت كاجب  ُب اإلسالـ قد نصح

١تعرفة ا١تكتسبة من كا الركح من التعليم ُب صلمت توحيدكال اليت يتم من التعليم الكرٯتة

 التعليم ُب اإلسالـ حىت يتحرر ا١تسلموف من اٞتهل. ة٫تيأفاف  التعليم.

ف أك ُب اٟتديث. بُت اآليات آما ُب القر أالتعليم عن ا١تتعلقة  ةدلكثَت من األ

 ا١تتعلقة بالتعليم ىي كما يلي:

                        

                       

           
2
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لو العلم شخص لس كسَتفع الدرجة اجملُب  لتفسح أمرف اهلل أالنص يشرح كاف 

التعليم ىو الشيء الذم يتضمن العديد قد . كا١تعرفة ا١تكتسبة من التعليم. اتدرج بضع

 .كغَت ذلك كمعاملة األدب اٟتديثكتضيف ك  األمور مثل التعليم ُب العبادة كاللباسمن 

ديد من ، فاف اٟتديث يوفر أيضا العة٫تيأاف ا١تبادئ التوجيهية ليست اقل  كٔتا

البيانات كالتفسَتات كالتجارب  ىو، ليم اإلسالمي. كبسبب اٟتديثاألساسيات للتع

ا١تصدر الثاين لإلسالـ  ككذلك رسوؿ اهلل صلى عليو كسلمكٚتيع األمور ا١تتعلقة  كالتقرير

صلى  التعليم كما قاؿ ابن مسعود من النيب ة٫تيأبُت اٟتديث الذم يشرح ف. آبعد القر 

ًتًو ًَب " :قاؿ اهلل عليو كسلم الى حىسىدى ًإالَّ ُب اثٍػنىتػىٍُتً: رىجيله آتىاهي اهللي مىالن، فىسىلَّطىوي عىلىى ىىلىكى

.  كىرىجيله آتىاهي اهللي ًحٍكمىةن فػىهيوى يػىٍقًضى هًبىا كىيػيعىلِّميهىا. )متفق عليو(  ّ"اٟتٍىقِّ

آخر  لناسإىل ا تدريسالك  ةمارسا١تمع  النعم العلم توجد  شكرشرح اٟتديث لي

إىل  كل اإلنساف لو العلم البد يعمل كيدرسإذا كاف   اٞتاىل ال مزيد من الناس حىت 

 .الواسعاجملتمع 

 ب علماء ا١تسلمُتالكتُب اهلل  رسوؿأحاديث  كثَت منحفن كاختصر كقد 

اهلل ىو إحياء علـو  رسوؿأحاديث  الكتب اليت ٖتتوما١تبتدئ ُب الدراسة. كمن  لتسهيل

التعليم، كا١تسائل  ة٫تيأ عن . كتشرح ىذه األحاديثكأكثر من ذلك ا١تراـبلوغ الدين ك 

                                                           
3
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اف يعيش حياتو كما ثبت الطالب حىت اإلنساف كغَت ذلك اليت تواجو  ةاٟتياتية االساسي

 يتو.يوم ُبرسوؿ 

ف ينظر إ. وىويت ىالعثور عل يسعىندكنيسيا ما زاؿ أعامل التعليم ُب  كاف،  لكن

يستخدـ ُب العامل الغريب  يزاؿ ال التعليم ُب اندكنيسياىج الدراسية.  ا١تنا التبادؿاليو من 

 اٟتديثك ما ياٌب من الغرب ىو التقدـ حىت كل  ككاف أطفاؿ ا١تخ ُب اندكنيسيا قد غسلوا

 اندكنيسيأ كالوداعة شعب النفسيكغَتىا اليت تظهر ىزٯتة ة كأفضل نظري كالصدؽ

ف نعود أعلينا  البد تزاؿ يهيمن النظريات الغربية. ال اندكنيسيا كا١تسلمُت. نظريات التعليم

ف أ. كينبغي لنا األمةطابع بالإىل ٦تتلكاتنا ا٠تاصة اليت أثبتت اف تكوف أكثر انسجاما 

عا١تنا التعليم باف  ليقدـ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ٤تمد م أ أسوتنا،نعود إىل 

 تاريخ كاعًتؼ بو العامل الغريب نفسو.ال كسجل الزماف أثبتقد  أصحابوُب تعليم  نجاحال

. كالكتب استخداـ اللغة رسوؿ اهلل ةحيايبحث عن إىل كتاب  ٨تتاجلذلك 

العربية اللغة ، من العديد الكتب بلكنا١تسلمُت لفهم اللغة العربية. كالعربية ك٬تب علينا  

ة اليت شرح من حيث الفقو كاللغي أف الكتاب بالشرح ذلكك، ك كاألخالؽعن الفقو  أْتث

 .ُب الكتب مضموفالتعليم  ةعن قيم تبحث

استخداـ  كٯتكن عظيما١تسلمُت  عمل علماءٔتا ُب ذلك أحد  كاف بلوغ ا١تراـ

كثَت كتب ٤تتوم التعليم، لكن  كلو. ةُب مفهـو الًتبية االسالمي ا١تصدررجع أك ا١ت
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. ليم أبعديطالع عن حديث التع البحث ٬ترب أف ا. ٍب ُب ىذاألحاديث مل يطالع أبعد

التعليم  ةكىذا البحث ٤تاكلة البحث عن قيم .الناسلبقاء  كمهمأساسي  ىو الف التعليم

 .بلوغ ا١تراـُب كتاب 

 باب ، مثليةيوم ا١تسلم اٟتاجة كأدل صلدكلكنو  ةىذا الكتاب صغَت  كلو

. الف الطهارة كباب الوضوء كباب الصالة كباب الزكاة حىت باب األذكر كباب الدعاء

يرل ٥تتصر كسهال كىذا الكتاب سهل لفهم ا١تبتدئ باللغة السهل حىت لكتاب ىذا ا

أصبح ىذا  ىذا الكتاب ٬تعل الدرس االعتيادم ُب معهد كا١تدرسة العالية كغَتىا.

شرط الذين يرغبوف كدراسة القوانُت ا١تتعلقة بالأىم لقرأ ا١تبتدئُت  مواد القراءة حدأالكتاب 

لكل مسلم. ألنو ىذا كغَت ذلك ىو الوجوب  الشريعةصحيح كالركن كأم شيئ ٦تنوع 

 كاـ.حأحاديث االكتاب ٭تتوم 

العبادة  تعليم ةقيم منهمىناؾ العديد من القيم التعليمية  بلوغ ا١تراـ كتابكُب  

التعليم االجتماعي ، كغَتىا من  ةٯتاف كقيمإلاعليم الت ةكقيم قيتعليم األخالال ةكقيم

 .القيمة التعليمية

رسوؿ اهلل أحاديث  ىالذم ٭تتوم عل ا١تراـ ىو كتاب باللغة العربية بلوغكاف 

ح ىذا الفقهاء. أصب األخذ حكم الفقو الكتاب مصدر ىذا . ككافصلى اهلل عليو كسلم

. ىذا الكتاب يتضمن كتاب الفقو عيبالنسبة للفقو الشاف ةالكتاب ا١ترجع الرئيسي خاص
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 لتوجيولأساسا الكتاب  قصد ىذاالعامل.  ُبأكثر  باالعًتاؼ العا١تي كيًتجم يقبلالذم 

ين  كاسم  مؤلف ىذا الكتاب ىو "ابن حجر العسقال  ا١تسلمُت يوميا. ةالعملي ُب حيا

شهاب الدين أبو الفضل أٛتد بن على بن ٤تمد بن ٤تمد بن على بن ٤تمود كاملو ىو 

ي باٝتو يدؿ لقب الشافع  ْبن أٛتد الكناين العسقالين الشافعي كا١تعركؼ بابن حجر."

الذم التعجب إىل إماـ الشافعي لذلك مذىبو الشافعي.  إذا على مذىبو.  ىو علماء 

كقد "  ىذا الكتاب مشهور على دكائر ا١تسلمُت ُب أندكنيسيا الذين األكثرية الشافعية.

استخدـ ابن حجر طريقة  اندكنيسيا. ضمنا ُبُب ٚتيع العامل  بلوغ ا١تراـكتاب   انتشر

قف با١توضوع الفقهية، من كتاب الطهارة إىل كتاب اٞتامع ُب كتابة ىذا موضوعية يتو 

الكتاب. ٮتتار األحاديث من كتب الصحيحة كالسنن كا١تعجم كاٞتامع اليت تتعلق 

 ٓ"بأحكاـ الفقهية.

كا١ترجع   ةفع الكاتبًت س كتاب بلوغ ا١تراـمن خالؿ النظر ُب ىذه ا١تسألة  

هناء الدراسة َب اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية األساسي َب ْتث الذم أقدـ كشرط إل

 سومطرة الشمالية ميدف َب كلية الًتبية كالتعليم كشعبة تربية اللغة العربية ٖتت ا١توضوع:

 ."بية في كتاب بلوغ المرام باب األدم التربو قي"
 

 

                                                           
4
 . ٗ-ٕ ، ص.دار الكتب اإلسالمية: ، جاكرتابلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـاٟتافظ ابن حجر العسقالين.  

5
 Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2015. Bulughul Maram dan Penjelasannya. 

Jakarta: Ummul Qura, h. xiii. 
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 أسئلة البحث .ب 

م البحث ُب ىذا البحث ىي أم قيأسئلة  لذلك خلفية البحث،من انطلق 

 ب؟ية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدالًتبو 
 

 أهداف البحث .ج 

م البحث ُب ىذا البحث ىو ١تعرفة قيأىداؼ لذلك أسئلة البحث،  من انطلق

 ب.ية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدالًتبو 
 

 فوائد البحث .د 

 أما فوائد البحث كما يلي:

 فوائد النظرم .ُ

 عن قيم كيعطى العلم ،علمنة ايرجى جعل كسيلة تطور خز ىذا البحث 

 ٤تتويات ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدب. الًتبوية

 فوائد العملي .ِ

درسة فيما يتعلق بالقيمة الًتبوية تطبيقها ا١تعلمُت كالطالب ُب ا١تليتم  ( أ

 الواردة ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدب.
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نة فكرية ا١تسلم عن أعماؿ علماء السابق اليت تطويرىا ُب ايزيد خز  ( ب

 اة ا١تعاصرة، خاصة ُب أندكنيسيا.ثقافة العلم كاٟتي

 

 طريقة ووجهة البحث .ه 

 كجهة كنوع البحث .ُ

 كعلم اٟتديث. التعليمكجهة علم اللغة ك  ىي كجهة النظرم ُب ىذا البحث

تػأليف راـ ا١تُب كتاب بلوغ  ةسالميية اإلو كبسبب ىذا البحث من قيم الًتب

البحث ُب ىذا  التعليمكجهة علم ا١تقصود من   عسقالين.ابن حجر ال اٟتافظ

م الًتبوية ُب الكتاب.  ا١تقصود من علم ألف ىذا البحث يبحث عن قي

يعٍت راكم اٟتديث يشًتؾ اٟتديث ُب ىذا البحث ىي عناصر ُب سنادىا 

 م.ديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسللَتكل ح

 النوعي. قاؿ لكسي ج البحث ىو البحثالباحثة ُب ىذا  تكاستخدم

يهدؼ لفهم الظاىرة عن ما ٬ترب فاعل  ىو البحث نوعي ْتث"موليونج، 

طريق بال، كغَت ذلككاإلجراءات  كالدكافع كا١تالحظة السلوؾالبحث، مثل 

الطرؽ كل ع  ا بانتفطبيعية، ك خاص الوصف ُب شكل الكلمات كاللغة ُب سياؽ 

 ٔ"العلمية.

                                                           
6
Lexy J.Moleong. 2013. Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 6. 
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 مصادر البيانات .ِ

١تستخدمة كما دعم األدلة اٟتقيقة، ا١تواد امناسب ب ىي كتابة تقرير البيانات

البحوث. ينقسم مصادر البيانات إىل قسمُت: البيانات األساسية ك البيانات 

 الثانوية.

ا١تصدر األساسية للبيانات مستخدمة ُب ىذا ىي  األساسيةالبيانات  (أ 

البحث.  أما ا١تصدر األساسية من ىذا البحث ىي كتاب بلوغ ا١تراـ تأليف 

 .بن حجر العسقاليناٟتافظ ا

الداعمة من مصدر البيانات  البيانات ات الثانوية ىي مصدرالبيان (ب 

 تلي:لثانوية من ىذا البحث منها كما األساسية.  أما ا١تصدر ا

كتاب اإلبانة األحكاـ شرح بلوغ ا١تراـ تأليف شيخ أيب عبد اللة عبد  (ُ

 السالـ علوش.

كتاب نزىة ا١تتقُت شرح رياض الصاٟتُت تأليف مصطفى دب البغى  (ِ

 كأصدقاء.

تاب سبل السالـ شرح بلوغ ا١تراـ من ٚتع أدلة األحكاـ تأليف اإلماـ ك (ّ

 ٤تمد بن إٝتاعيل األمَت اليماين الصنعاين.

 كتب اليت يتعلق ٔتحتول ا١تواد كتقدًن كتاب النص. (ْ
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 طريقة ٖتليل البيانات .ّ

طريقة الوثائق فبعده ٖتليل ـ ااستخدالبيانات ب ٕتامعبعد البيانات مطلوب 

دـ ىذا البحث التحليل الضمٍت. البيانات الوصفيات ٖتلل البيانات. استخ

 ٔتضمونو، لسبب ذلك ىذا التحليل يسمى بالتحليل الضمٍت.
 

 السابقةالدراسة  .و 

ُب حديث  م الًتبويةقيمن البحث الذم تقيم الباحثة فيها، اليوجد البحث عن 

حث. كبأساس بكتاب بلوغ ا١تراـ. فأما البحث ا١تطابق بًتكيز ُب ىذا الب اهلل رسوؿ

الدراسة السابقة كجدت الباحثة إختالفا أساسيا ُب تلك البحوث إما من ناحية موضوع 

 البحث ككجهتو. أما تلك البحوث كما تلي:

( ُب ْتثو َُِْ)ٞتامعة سلطاف شريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك، زمرم  .ُ

من أدلة  با١توضوع "ٖتليل بالغي عن اإلستفهاـ كمعانية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ

تكوين ا١تشكلة من ىذا البحث ما األحكاـ للحافظ ابن حجر العسقالين."  

أساليب اإلستفهاـ كأنو حقيقي بل غَت حقيقي ُب كتاب بلوغ ا١تراـ من أدلة 

األحكاـ.  كأما أىداؼ ىذا البحث فهي ١تعرفة ما أساليب اإلستفهاـ كأنو حقيقي 

 ة األحكاـ ناحية البالغة.بل غَت حقيقي ُب كتاب بلوغ ا١تراـ من أدل
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مصدر البيانات ُب ىذا البحث يتكوف من مصدر أساسي كمصدر  ةستخدـ الباحثت

ثانوم الذين يتعلقاف ٔتوضوع البحث.  كالطريقة ُب ٚتع البيانات باستخداـ ْتث 

مكتيب بطريقة الوثائق كمجموعة الكتب ا١تتعلقة با١توضوع.  كلكن طريقة ٖتليل 

ث ىي الطريقة التحليلية الوصفية البالغية كٖتليل مضموف الكتب البيانات هبذا البح

 بتدبَت كتقصَت كٖتليل كاستنتاج البيانات.  

( ُب ْتثها َُِٔ، أمي ىداييت فربا )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية .ِ

با١توضوع "اٞتمل الشرطية ُب أحاديث الرسوؿ ُب كتاب بلوغ ا١تراـ )دراسة ٖتليلية 

ية(." ىذا البحث يتعلق بأ٫تية تعليم اللغة العربية اليت تستخدـ هبا مصادر ٨تو 

أحكاـ االسالـ كالقرآف كاٟتديث كالنصوص احملتملة أحكاـ االسالـ. ا١تعرفة عن 

اللغة العربية مهم لكي يفهم مصادر أحكاـ االسالـ. كٮتلو خطأ ُب فهم معٌت 

 ا١تضموف من تلك الكتب.

ا١تعرفة للجملة الشرطية ُب أحاديث الرسوؿ ُب كتاب بلوغ أما أىداؼ ىذا البحث 

ا١تراـ ا١تؤلف ابن حجر العسقالين، إما من أداة الشرط ا١تستخدمة فيو ك اٞتملة 

الشرطية ا١توجودة فيو. اٞتملة الشرطية ىي من اٞتمل العربية ا١تعرؼ بوجهة علم 

 النحو.
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لباحثة ُب ٖتليل البيانات ىذا البحث ىو ْتث التحليل ا١تضموف الوصفي. كتعقد ا

طريقة ٖتليل ا١تضموف. كالنتيجة من ىذا البحث يتصف باٞتمل. أما طريقة ٚتع 

البيانات ا١تستخدمة ىي طريقة الوثائق. كتعقد الباحثة ُب ٖتليل البيانات طريقة 

 ٖتليل ا١تضموف.
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 الباب الثاني

 بلوغ المرام
 

 ترجمة الحافظ ابن حجر العسقالني .أ 

 الدة كتطويرهك  .ُ

"اسم كاملو ىو شهاب الدين أبو الفضل أٛتد بن على بن ٤تمد بن ٤تمد 

بن على بن ٤تمود بن أٛتد )ا١تعركؼ بابن حجر( الكناين العسقالين الشافعي 

ا١تصرم القاىرم، قاضي القضاة، أكحد اٟتافظ كالركاة، حجة مشهورة ُب اٟتديث، 

فرباير  ُٖىػ ا١توافق  ّٕٕن شعباف سنة مؤرخ، فقيو شافعي.  كلد ُب الثاين عشر م

ـ ُب مصر القدٯتة، فقد كالديو ُب سن مبكر، ككاف أبوه عا١تا مربزا  ُِّٕسنة 

كنيتو أبو الفضل.  كلقبو شهاب الدين كاالسم    ٕيصدر الفتاكل كيقـو بالتدريس."

ا١تعركؼ ىو ابن حجر.  ا١تصطلحات ا٠تاصة نقل ابن حجر كالعلماء ٮتتلفوف عن 

بب.  "اعتقد بعض العلماء أف ابن حجر نسبة إىل على حجر، لكن اعتقد الس

بعض العلماء آخر أف ابن حجر لقب أبوه، كاعتقد الثاين  صحيح كفقا 

شيخ عبد السًت )الشوكاين( قاؿ،"توُب كالديو ابن حجر عند عمره   ٖالسخاكم."

                                                           
 .ٕ. جاكرتا: دار الكتب اإلسالمية، ص. بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ. ََِِاٟتافظ ابن حجر العسقالين.  ٕ

8
 Ibnu Hajar al-Asqalani. 1984 M. Tahzib al-Tahzib. Juz I. Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiah, h. 23. 

12 
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.  قبل توُب ىػ، كتوُب كالدتو كىو طفل ٕٕٕأربع سنوات. توُب كالده ُب شعباف 

كالده، ىو كصى ابن حجر إىل كبار التجار، أبو بكر ٤تمد بن على بن أٛتد 

ا٠تركيب، ليحفظ ابن حجر جيدا، كيفعل الوصية جيدا.  كصى كالده إىل شيخ مشس 

 ٗالدين بن القطن ألف لو عالقة خاصة بو."

شرح عن ابن حجر ُب كتاب بلوغ ا١تراـ أٌف،"نشأ ابن حجر ُب كنف زكي 

ن ا٠تركيب، كىو من كبار التجار. حفظ القرآف الكرًن ُب التاسعة سنوات من الدي

ىػ عمدة األحكاـ  ٖٕٔعمره، كحفظ بعد رجوعو من حج مع ا٠تركيب سنة 

للمقدسي، ك٥تتصر ابن اٟتاجب ُب األصوؿ، كملحة اإلعراب للهركم، كألفية 

.  ٘تييز بُت أقرانو بسرعة العراقي كألفية ابن مالك كالتنبيو ُب فركع الشافعية للشَتازم

أيضا شرح الشوكاين   َُاٟتفظ، كبلغ من أمره أف حفظ سورة مرًن ُب يـو كاحد."

 ُب كتابو أف:

٪تا ابن حجر يتيما كحفظ زكي الدين ا٠تركيب حىت توُب، كىو عندما بلغ الولد 
ا٠تركيب أحذر كتقريبا مل ٮتطئ.   ا٠تركيب ال يغفل جده ٟتفظ كاىتم تربيتو.  

ابن حجر مقيم ُب مكة كدخل إىل ا١تكتب )مدرسة لألطفاؿ( بعد عمر  ٛتل
ابن حجر ٜتسة سنوات.  األستاذ ابن حجر ُب ا١تكتب ىم مشس الدين بن 
األالؼ توظف ُب مصر دكرا كمشس الدين األطرش، لكن ال كمل ٖتفيظ 
القرآف إال أماـ فاقو كمربو، الفاقو شارح )شرح( ٥تتصر التربزم، صدر الدين 

                                                           
9
 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. tt. Al-Badr Ath-Thali’ bi Mahasin Man Ba’da al-

Qarn as-Sabi’. Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, h. 87. 
 .ٕص. ا: دار الكتب اإلسالمية، جاكرت. بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ. ََِِاٟتافظ ابن حجر العسقالين.   َُ
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مد بن ٤تمد بن عبد الرزؽ السفيت ا١تقرء.  كمل ٖتفيظو تسع سنوات من ٤ت
 ُُعمره.

عند عمره إثنا عشر سنوات، أصبح إماـ ُب صالة الًتاكيح كفقا عادة 

ق. حينئذ حاضنة ابن حجر )ا٠تركيب(  ٖٕٓا١تستعمل ُب مسجد اٟتراـ ُب سنة 

حاضنتو، ا٠تركيب ىػ مع ابن حجر العسقالين.  ٍب يعود مع  ْٖٕأدل اٟتج سنة 

ق.  ُب ىناؾ بدأ شغل كجده ْتفظ كتب إختصار  ٖٕٔإىل مصر ككصل ُب سنة 

العلم مثل عمدة األحكاـ كا٢توم الصغَت مألف القزكين ك٥تتصر ابن اٟتجيب ُب 

األصوؿ كملحاح اإلعراب تأليف اٟتريرم كمنهج الوصوؿ تأليف البيضوم كألفية 

لك عن ٨تو كالتنبو عن فركع ُب مذىب اٟتديث تأليف العراقي كألفية ابن ما

 الشافعية تأليف الشرازم كغَت ذلك.

 خصائص اٞتسمي ابن حجر العسقالين .ِ

كل اإلنساف كا١تخلوقات ٢تم خصائص النفس الذين يصنع ٥تتلفة من 

اآلخر. كوردة خصائصها ٢تا شوؾ حديد ُب العود ك٢تا نكحة خاصة كردة.  كذلك 

ذين ٥تتلفة من اآلخر من الناحية لباس كطريقة كل العلماء ٢تم خصائص النفس ال

األكل كغَت ذلك.  لذلك ابن حجر لو خصائص النفس السيما ُب جسمو أيضا. 

كما ُب الكتاب الذم كتب عبد الستار شرح عن خصائص اٞتسمي ابن حجر 

                                                           
11

 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. tt. Al-Badr Ath-Thali’ bi Mahasin Man Ba’da al-

Qarn as-Sabi’ Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, h. 88. 
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أف،"خصائص اٞتسمي ابن حجر ىي متوسطة اٞتسم كمن ا١ترجح أف تكوف قصَتة 

و اآلسر كموقفة لطيف كبشوش كا١تلتح األبيض ٝتيكة كشارب كعادؿ البشرة كلو كج

قصَت كأشهب لطيفة كمضيئة كٝتع كبصره عادية كسنو كامل كنظيف كالفم الصغَتة 

كرغبات قوية كاآلمل العلية كبكل ٛتاس  كالنحيف كالفصيح كاٞتهورم صوتو الذكي 

 ُِكركل الشعر كتاريخ السابقوف كا١تعاصركف."

شرح سواء شيء عن خصائص اٞتسم ابن حجر  كىو ُب كتاب األخرل

العسقالين بزيادة إف "لو ٫تة كذكي الذم تستطيع بدع الشعر ككتب متنوعة كتاب 

 ُّاٟتديث كلو صوت اٞتهورم."

كذلك خصائص من ابن حجر العسقالين، كلو جسمو قصَت، لكن لو 

لق اهلل ٛتاسة أعلى لطلب العلم حىت ركل الشعر كثَت كتاريخ من الوجيو.  كذلك خ

اإلنساف ليس ىناؾ الكماؿ، كراء العيوب اٞتسمي لكن لو ميزة اٟتماسة العالية ُب 

 تعلم كصوت اٞتهورم كذكي.

 

 

 

                                                           
12

 Syaikh Abdussattar. tt. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani Amir Al-Mu’minin Fi Al-

Hadits. Damaskus: Dar al-Qalam, h. 51. 
13

 Hajar al-Asqalani. tt. Taghliq at-Ta’liq. Juz I. Beirut: al-Maktabah al-Islami, h. 59. 
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 عبادة ابن حجر العسقالين .ّ

ينبغي كل ا١تسلم ليفعل العبادة كاجب كسنة لزاد األخرة مثل صالة 

عملنا عند كصداقة كإنفاؽ كزكاة كذكر.  ألف زاد كصاحب األحسن ُب األخرة ىو 

األسرة كاألصدقاء كاإلخواف ال تستطيع ا١تساعدة.  كابن حجر ىو علماء الذم 

يفهم بو، لذلك ال عجب إف كاف يفعل  كثَت العبادة مثل ذكر كصالة كصداقة 

كتالكة القرآف استمر أف يفعلو هنارا كليال بدكف تعب. كما كتب شيخ عبد الستار 

 )فارد( ُب كتابو قاؿ إف:

يد كاٟتميد بالثناء أف مواظبة ُب العبادة حىت ْتيث يصبح مثاال خصائص الفر 
ٯتكن تقليد. حقا ىو الشخص الذم ٭تب العمل على قياـ الليل كيتحجد 
حىت ُب سفره كعند أصاب ا١ترض الشديد كال يستطيعو كامال.  ىو ال يقع 
أف يًتؾ صالة اٞتمعة كاٞتماعة إال ُب حالة إضطرارية.  كثَت من الصياـ 

اسة ال تفرغ كقت العبادة.  كقد شهد قاض القضة اٟتنفية كأبو الفضل كٛت
ابن الشحنح كىو قاؿ: أصاحبو ُب بعض سفره، اٟتقيقة شهدت أف عمل 
قياـ الليل.  اكثر اٟتج إىل بيت اهلل اٟتراـ.  جاء إىل حجاز عند ما كاف 
  صغَتا مع أبوه كمقيم ىناؾ.  ككذلك عند ما زاؿ األطفاؿ دعا ا٠تركيب

ىػ حج ْتج  ََٖىػ.  ُب التاريخ  ْٖٕكمقيم ُب مكة مؤقتا ُب التاريخ 
ىػ كحينئذ كقوؼ موافق ُب يـو اٞتمعة.    َٖٓاإلسالـ كما حج ُب التاريخ 

ىػ.  ٍب كجد الفرصة لسفر إىل بلد  َٖٔكاف ىو مقيم ُب بعض شهر 
قاـ ق، ٍب حج أيضا.  هناية اٟتج الذم  ُٖٓا١تقدسة )بيت ا١تقدس( ُب سنة 

ىػ مع سلفو ٤تب الدين بن األشغار كقريبو الزين شعباف.   ِْٖبو على 
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الوقت الذم كقوؼ ُب يـو اٞتمعة أيضا.  ُب ىذه الفرصة ىو مقيم ُب 
 ُْمدرسة األفضلية اليت كضعو ىو قاض مكة احملب بن زىَتة.

 أنو كثَت من األذكار كيسبح كاستغفر.  ركل السخاكل بالقوؿ:

القاض ٤تب الدين بن األشغار توجو إىل ٝتاسم ُب ذات يـو ىو كسلفو 
خنقة، ٍب خرج مصحف الصغَت من جيبو كبدأ قرأ بو.  إذا جلس مع ٚتاعة 
بعد صالة العشاء كغَته ١تذكرة، فإف سبحة )أداة العداد التسبيح( ُب يده ال 
أحد رأىا.  استمر أف دكره سبحا أك ذكرا ُب بعض كقتو.  ككذلك عرب العلمة 

الـ بن أٛتد البغدادم من بيانو: يا أيها اإلنساف الذين الصالة ُب عبد الس
الليل، تعايش با٠تضوع بالذكر كقراءة القرآف، الصالة كخشوعا.  قاؿ تعايش 
السنة، الشهاب، عند السنة ٬تعلو ٯتوت أف قضى الليل سبحا كقراء القرآف 

علم ٤تتويات  يعٌت سلواف ُب الليل كالصاحب ُب العزلة.  قرأ كدمع دمعا ألف
معٌت كلمات ك٤تتويات اآلية عن ا١تعرفة كا١تنع.  ألف خاؼ إىل اهلل خوفا  

يعٌت  ِٖ: ّٓكثَتا، كما قاؿ اهلل ُب سورة فاطر/       

                              

      إف النواجي فعل اٟتسنة ُب حُت ينظر اإلماـ بقولو، حينئذ
الظالـ تغطيو.  لو عيوف اليت تبكى كدمع اليت يدمع ككثَت النعمة ىي كالـ اهلل 

 ُٓخالقو الذم قرأ إليو ك٭تب إليو مصحف.

 كذلك ابن حجر العسقالين، لقب اٟتافظ ال صنع ينسى عن نفسو

كاألىداؼ خلق اهلل.  العلماء ا١تشهور دائما يفعل كثَت العمل كالعبادة كال بد إلينا  

 كعامة الناس القتدل مواظبة عبادتو.

                                                           
14

 Syaikh Ahmad Farid. Dzulhijjah 1433 H/2012 M. Biografi 60 Ulama Ahlussunnah. 

Cet. I. Jakarta: Darul Haq, h. 939. 
ُٓ

 .َْٗ مرجع سابق، ص. 
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 سفره ُب طلب العلم .ْ

حكم طلب العلم كاجب لكل مسلم علم دنيا كعلم األخرة.  علم دنيا  

س؛ كعلم الطبيعة ١تعرفة جدكاؿ الصالة ٜتسة أكقات من ٥تتلفة مكاف الشم

ـٌ أـ ال؛ سوسيولوجيا ١تعرفة  البيولوجيا ١تعرفة خصائص ا١تخلوؽ ك١تعرفة أم نبات سا

السلوؾ اٟتق ُب اجملتمع، ألف كل ا١تنطقة لو عادة كقواعد ا١تختلفة؛ ككل علم دنيا 

 آخر كظيفة لدكاـ ىٍتءا سكينة كمخلوؽ ااإلجتماع.

ي ُب العبادة كىو علم األخرة مثل علم فقو ١تعرفة شرط كاألركاف كالنه

احملدة؛ علم األخالؽ ١تعرفة األدب إىل ٦تاثل كاألسرة كالشاب؛ ككل علم األخرة 

 آخر كظيفة لعمل ُب األخرة ككجوب اإلنساف إىل خالقو.

لكن ليوجد كل العلم ٭تتاج ٛتاسة أعلى ألف علم ليس جاء بنفس دكف 

رحلة طويلة  نبحث بيفعل رحلة طويلة.  كذلك فعل ابن حجر ُب طلب العلم بفعل

شرح ُب كتاب بلوغ ا١تراـ حىت إىل بالد جار أك مكاف اآلخر الذم ىناؾ العلماء.  

 عن ترٚتة ابن حجر أٌف:

درس مدة طويلة من الزماف على أعظم علماء عصره كالبلقيٍت كابن ا١تلقاف 
كالعز  ابن ٚتاعة ُب اٟتديث كالفقو، كالتنوخي ُب القراءات، ك٤تب الدين ابن 

فَتكز آبادم ُب اللغة كالصرؼ.  ك١تا كاف ٯتيل إىل اٟتديث فقد ىشاـ كال
كقف حياتو على دراستو، كقاـ بعدة رحالت ُب مصر كالشاـ كاٟتجاز 
كاليمن، ككانت سببا ُب اتصالو بكثَت من الفقهاء كاألدباء.  كدرس اٟتديث 



19 
 

 
 

عشر سنوات كاملة على زين الدين العراقي، كقد أجاز لو معظم شيوخو 
 ُٔالفتاكل كالقياـ بالتدريس.إصدار 

جعل اهلل ابن حجر حب الدكتور حامد عبد اجمليد كتب ُب كتابو أف،"

اٟتديث، لو ٛتاسة حىت مواظبة لتدريس اٟتديث، ككقف حياتو لتدريس اٟتديث.  

حىت سفر أف ْتث اٟتديث مرارا.  كلو ٝتع كثَت أحاديث قبلو، ما اىتم بو خصوصا 

ىػ.  ألف كما كتب بيده كفتح نفسو  ٕٔٗال بعد سنة لبحثو كيركزه إليو كامال إ

 ُٕ"كعـز أف ناؿ حاصل كىداية ُب الصراط ا١تستقيم.

لذلك دكر أف ْتث أساتيذ كدكر كل البالد ككثَت ٝتع كاستمع، كنقل كثَت 

األشياء من كتب الكبار مع أستذين ٫تا اٟتفظ زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت 

ٟتيثمي.  اٟتفظ العراقي ىو مشهور ُب ٣تاؿ فقو كأحفظ العراقي كشيخ نور الدين ا

مذىب الشافعي خصوصا نصوص ّتنب لو معرفة كامال عن تفسَت كحديث كاللغة 

ىػ، ٍب رافق مدة  ٕٔٗالعربية.  ٚتع ابن حجر مع اٟتافظ العراقي ُب شهر رمضاف 

 عشر سنوات كاٟتشو سفر ابن حجر إىل الشاـ كغَته.  مع ىذا الشيخ ٧تح ابن

حجر العسقالين كىو أذنو لدرس العلـو اٟتديث أكؿ مرة كلقبو اٟتافظ أكرمو كيرفع 

 اٝتو.

                                                           
 .ٖ. ص. بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ. ََِِاٟتافظ ابن حجر العسقالين.  ُٔ

17
 Hamid Abdul Majid. 1984 M. Amir al-Mu’minin Fi al-Hadis Ahmad bin Ali bin Hajar 

al-Asqalani. cet. I. Darul Haq, h. 612. 
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كأستاذه نور الدين اٟتيثمي كحيي كاحدة سنة أك كاد أف كاحدة سنة بعد كفاة 
الزين العراقي.  اٟتافظ قاؿ بُت قرأت أمامو منفردا تقريبا نصف من ٣تمع 

أٛتد. كىو أحبٍت كاعًتؼ تفوقي عن الزكعيد كتقريبا ربع من الزكعيد مسند 
ىذا نظاـ العلم، جزه اهلل ٓتَت على فضلو إيل. عند أستاذ نظره، إماـ ٤تب 
الدين ٤تمد بن ٭تي بن الوحدكية، نظره كشخص عـز قوية لسمع اٟتديث 
ككتبو.  فإف نصحو الىتماـ إىل فقو كما اىتمامو إىل اٟتديث، ألف الناس 

 ُٖسيحوج إليو عن ىذا العلم.
ينبغي كل ا١تسلم لو ٛتاسة تعلم مواظب مثل ابن حجر.  ليوجد علم ليس 

٬تب أف يذىب إىل بالد بعيد ألف ٮترج إىل بالد ٭تتاج تكاليف ليس رحيص.  

لكن، نستطيع أف تقتدم ّتد تدريس ابن حجر يعٍت ال أكثر العب كتركيز عند 

 تعلم كفعل كل ٘ترينات تعطي األستاذ.

 كفاة ابن حجر العسقالين .ٓ

قد كل كالـ اهلل حق. كما قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة آؿ عمراف اآلية 

،"كيلُّ نػىٍفسو ذىآئًقىةي اٍلمىٍوًت."  كذلك ا١توت ليس نظر كجو كمهنة كماؿ كالرجل ُٖٓ

كالنساء كشيوخ كشباب كغٍت كمسكُت كلو قد شعر ا١توت. كذلك علماء كبَت، ابن 

كتابو كما تايل: "بعد ابن حجر حجر، سيشعر ا١توت كشرح شيخ أٛتد فارد ُب  

ٚتادل األخرة  ِٓالعسقالين سحب نفسو من كظيفة قاض القضاة ُب التاريخ 
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صنف كحضر ُب ٣تلس اإلمالء حىت مرض ُب شهر ذك القعدة تلك   ُٗىػ." ِٖٓ

سنة.  إذا تعطي خرب عن األحالـ كاٟتقيقة دؿ على صحتو، كىو قاؿ،أما أنا، ما 

قص مستمرا كأنا غَت منتظر إال جاء أجلو. ٍب يدندف، نظرت نفسي إال ُب حالة ين

ث ثلثُت منٍت ضعف جسمي.  كٍب حاليت بث ٙتمنُت.  قاؿ اللهم، إذا اعًتض 

 عافيتك منٍت كال اعًتض مغفرتك منٍت.

ذك اٟتجة، ساعتُت بعد صالة العشاء، مدة السبط  ُِٖب اليل السبت أكؿ 
رة ككرر. حينئذ قرؤكا ُب كبعض األصحاب جلسوا حولو كقرؤكا سورة يس م

اآلية،"      الركح يعود إىل ربو.  إحدل منهم ،"
غمض العُت، كما كلده ػ ُب يـو التايل أعد اٞتنازة كغسلو.  ىذه مصيبة أشعر 

جدا كالناس بكى كحزنوا على كفاتو خاصة أىل الذمة ُب حفظ أمة مسلمُت.  
. شهد اٞتنازة. ال مرة كاحدة بعد جنازة ابن تيمية، اغلق األسواؽ كالدكاف

أعمر شهد منو. حىت السخاكم قاؿ: ٚتع الناس أف شيع اٞتنازة، عدـ 
تستطيع أف حسبهم إال اهلل، حىت أظن ال أحد الذين ترؾ ليشاىد.  اغلق 
األسواؽ كالدكاف. تقدـ الوجيو ٛتل النعش. ٛتل النعش ىم سلطاف كغَته 

اء.  الناس الذبن يعلموف ّتد ٯتكن أف ٖتقق قوية على حد يعٍت الرئيس كعلم
 َِسواء للمس غيض من أصبعو النعش.

البقاء )عند فارد( كتب ُب كتابو أف،"مشى على األقدـ رئيس العامة من 

البيت كدخل باب اٞتسر إىل قرفة، مكاف ابن حجر قرب. سلطاف الزىَت جقمق جاء 

                                                           
ُٗ
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يع سليماف قاض كعلماء كعمراء كزعيم لصالتو. خليفة ا١تستكف باهلل أبو الرب

كٚتهور الناس ساركا على األقدـ زاركا اٞتنازة.  حىت حدث من بعض علماء أف 

 ُِحضر اٞتنازة زيادة عن ٜتسوف آالؼ أنفر."

يـو ا١توت ىو يـو األثقل للمسلمُت حىت ألىل الذمة.  عند جنازة بلغ ُب 

األمطار، كما ركل السيوطي.  ا١تصلى، السماء أمطر النغش كلو حينئذ ليس موسم 

قاؿ الشهاب ا١تنصورم شاعر حديث، حدث  إيل أف حضر اٞتنازة ٍب السماء نزؿ 

كلو حينئذ ليس موسم األمطار.  أدندف الشعر  ا١تطر على النغش قريبا َب مصلى

على الوقت،"بكى السحاب قاض القضة با١تطر كتكسر العماد مصنع من اٟتجر."  

العباس أشار ألجل كاف قادـ لصالتو، فإف العلم البلقٍت صلى أمَت ا١تؤمنُت خليفة 

ابن حجر بأذف خليفة ُب مصلى ا١تؤمنُت ُب رميلة خارجية قاىرة.  ٍب ٛتل النغش 

إىل قرفة الصغرل دفن ُب األرض بٍت ا٠تركيب ثقابل ّتامع الديلمي الذم كقع بُت 

١تنصور مدح إليو أرض إماـ الشافعي بشيخ مسلم السالمي.  شيخ شياب الدين ا

 بقصيدة الرثاء كنقل من فارد التايل:

بكى العلم إليك حىت ٨تو من حُت كفاتك جادؿ بعضهم بعضا بالتصريف 
البديع صار دكف بياف. كا١تعاف قيمة اليت استعار، دركس العلم كشط ألف 
اٟتزف كجواب ا٠تطاء من سؤاؿ كعلـو بعد من نظرم كقدرة إختيارم ُب سوء 

ستطيع أف بدلو إال جاء ا١تريض كأ١تي.  ما أكثر ا١توت أصاب اٟتاؿ، عدـ ت
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ا١تكـر كجاء موت بدكف اٟترب. يا قرب الذم دخل فيو إنساف اٟتسنة. قد 
كجد اإلنساف اٟتسن حسنا. عسى اهلل يعطيك الشراب من عُت سلسبل 

  ِِكيعطيك ىادئ ظليل.
مة.  افتقد قد يـو األحزف عند ابن حجر  كافة.  حزف كل ا١تسلم كأىل الذ

كاحد العلماء فافتقد كاحد عُت كمصدر سأؿ لطالب العلم اليزاؿ عطش علمو.  

عبارة "مات كاحد ينمو ألف" ينطبق على ىذه اٟتالة، كلو مات ابن حجر لكن 

طالبو الذين طلب العلم منو يكوف العلماء أيضا ٖتت إرشاده مباشرا أك ٖتت إرشاد 

 العلماء آخر.

 الينأساتيذ ابن حجر العسق .ٔ

الطالب ليس ٥تتلفة من أستاذه ٓتاصة ُب علمو.  بتغرب إىل متنوعة 

البالد، طلب العلم من أستاذ ٥تتلفة صنع علمو ناضج ك٤تنك.  كذلك لطلب العلم 

ٓتاصة علم الدين البد لو أستاذ ٤تًتؼ ُب درسو، إف ال فشيطاف سيدعو إىل 

 س.ضاللة.  لذلك ابن حجر لو  كثي أساتيذ ٤تًتؼ ُب كل در 

كفقا كتب اٟتافظ السخاكل كتب ُب كتابو عن ابن حجر أف "لو شيوخ 

٘تلك شخص مرة كاحدة من سكاف  طالب نصيحة كرأيهم ٟتل ا١تشكالت الذين ال
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   ِّزمانو.  كل من ٢تم عامق العلم كالوجيو ُب نظاـ العلم كىومشهور بو ال نظَت لو."

 على كل ٣تاؿ ىو: كما كتب السخاكل ُب كتابو عن فضائل أساتيذ ابن حجر

البلقٍت مشهور سبب كسع حفظو ككثَت مطالعة.  ابن ا١تلقن مشهور سبب  
كثَت كتابتو. العراقي مشهور سبب علـو اٟتديث كمتعلق بو. اٟتيثمي مشهور 
سبب حفظ منت اٟتديث كقدـ بو.  اجملد الشرزم لو حفظ كتوكيل اللغة. 

و. احملب بن ىشاـ لو معرفة الغمارم مشهور سبب علـو اللغة العربية كمتعلق ب
جيدة عنو سبب ذكاء قوية كىو الغمارم متقن ْتفظ.  األبنسى مشهور 
سبب تربية اٟتسن كفهم جيد. العز بن ٚتاعة مشهور سبب توكيل على 
متنوعة العلم كقاؿ: قرأت ٜتسة عشر العلـو كعلماء ُب زماين ما عارؼ 

لي سند عنو.  كلذلك باالسم. التنوخي مشهور سبب معرفة عن قراءة كالع
أكرموا ابن حجر ككرمو كاحتذر من حدث إليو بدكف اإلحًتاـ.  حىت راجعوف 

 ِْإليو ليعطى الفهم.
انطلق علم أساتيذه متقن فال أعجب ىو كطالب غَت ٥تتلف ُب حاؿ 

 عمق العلم من أساتيذه.

 الطالب ابن حجر العسقالين .ٕ

اؿ كىو لو الطالب سول ذلك ابن حجر لو أساتيذ خارؽ العادة ُب كل ٣ت

 خارؽ العادة أيضا ٖتت ارشاده كما يايل:

اٟتافظ السخاكم كىو ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أبو بكر كىو تاريخ كاٟتجة  .أ 
 كعلمة عن اٟتديث كالتفسَت كفقو كاللغة كاألدب.
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 برىاف الدين البقاء تأليف نظم الدرار ُب تناسب األم كالسوار .ب 

 بن أٛتد بن زكريا األنصارم زكريا األنصارم كىو زكريا بن ٤تمد .ج 

 ابن اٟتيضاف كىو ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن حيضار .د 

 التاقي بن فهد ا١تكي .ق 

 الكماؿ ا٢تمن ا٢تناُب .ك 

 قاسم بن قطل بغة .ز 

 ابن تغر بردم تأليف ا١تنحاؿ الصاُب .ح 

 ابن قزين .ط 

 أبو الفضل بن الشحنة .م 

 احملب البكر .ؾ 

 ِٓابن الصَتُب .ؿ 
 

لم منو كانتشر إىل كل العامل كذلك كثَت الطالب ابن حجر مأخذ الع

 لتعلم كعمل العلم ٢تم.

 عوامل ابن حجر العسقالين .ٖ

٤تديث مكة تاقي الدين ٤تمد بن فهد قاؿ: كتب عوامل النافع كعظيم 

أثبت كل فضائل لو كدؿ فائدتو كدؿ نية جيدة.  ٚتع كفهم كفاؽ أصحابو من كلو 

 يستطيع منعوت كالكماؿ موافق كل لساف. لذلك كجد مستفيد عظيم الذم ال

بكلمات كٛتل قوافلو ١تشى كما الرحلة الشمس. اٟتافظ السخاكم نقل من شيخو 

يعٌت ابن حجر العسقالين أف قاؿ: ماقنعت من كتابيت قليال ألف فعلت ُب أكؿ 
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أمرم ٍب ما ُب اإلنساف تستطيع ليصلحو معٍت إال شرح البخارم كا١تقدمة كا١تشتبو 

 قاؿ عنو مثال أستطيع أف أدكر كقت ماضي فال كالتهذيب كلساف ا١تيزاف.  حىت

 أعلق بالذىايب كأصبح كتاب جديد.  عوامل ابن حجر يعٍت كما يايل:

عطاؼ ا١تهارة بأطرؼ األشراؼ مكوف ُب ٙتانية ٣تلدات.  فيو ٚتع نصف من  .أ 
عشر الكتب ىم ا١توطع مسند الشافعي كمسند أٛتد كمسند الدارمي كصحيح 

كد كصحيح ابن حباف كمستدرؾ اٟتكيم كمستدرؾ أف ابن خزٯتة كمنتق ابن جر 
 ُْٗٗق/ ُُْٓأكانة كشرح ا١تعاين األثر تأليف الطحوم كسنن الدرقطٍت. )

 ـ(

النكات الزراؼ على األطراؼ كىذا طبع ُب ٫تيش يهفاة األشراؼ تأليف ا١تزم  .ب 
 ـ( ُّٖٗق/ َُّْ)

 َُٖٗ( )تعريف أىل التقديس ٔتراتيب ا١توصوفن بالتدليس )طبقات ا١تدلسُت .ج 
 ـ(

 ق( َُْٓتغليغ التعليق ) .د 

 ـ( ََِٕق/ ُِْٕالتمييز ُب ٗتريج أحاديث شرح الواجز ) .ق 

الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية كاختصر من كتاب ناص بالرية ُب ٗتريج  .ك 
 أحاديث ا٢تداية تأليف اٟتافظ الزيلعي.

فتح البارم بالشرح البخارم.  كىذا شرح البخارم العظيم مطالقا كعمل  .ز 
 ق( ُّٕٗافظ عظيما )اٟت

القوؿ ا١تسدد ُب الذب عن مسند اإلماـ أٛتد.  فيو حدث أحاديث الذم ظن  .ح 
بعض أىل اٟتديث أف حديث ا١توضوع.  كىذا ُب مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل 

 ق( َُُْ)

الكاُب الشاُب ُب ٗتريج أحاديث الكشف كىذا ٥تتصر من ٗتريج الزيالء على  .ط 
 ق( ُُْْ) أحاديث الكشف تأليف الز٥تشرم
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٥تتصر الًتغيب كالًتىيب.  اختصر بو كتاب تأليف ا١تنذر ربع من أصلو كاخًت  .م 
 أقوم.

ا١تطلب العالية بزكاعيد ا١تسانيد الثمانية. فيو قاؿ حديث من ٙتن مسانيد كامال  .ؾ 
يعٍت مسند اٟتميدم كالطيليس كابن أيب عمر كمسدد كابن مانع كابن أيب شيبة 

بو عسامة. سول ٙتن مسانيد كزاد مسند أيب يعلى كعبد بن ٛتيد كاٟتريث بن أ
 ـ( ُُْٗبركاه أطوؿ كمسند بن رحوايح نصف فقط )

٩تبة الفكر ُب مصطالحة أىل األثر ٥تتصر من علـو اٟتديث تأليف ابن  .ؿ 
 ق( ُُْٖصالح كزاد الشيء المرة كاحدة أثر ابن صالح 

 ـ( ُٕٗٗق/ ُُْٖنزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر ) .ـ 

 ـ( ُْٖٗق/ َُْْى كتاب ابن صلح )النكات عل .ف 

 ـ( َُٔٗىدم السارم مقدمة فتح البارم ) .س 

 ـ( ُٕٔٗتبصَتا١تنتبيو بالتحرير ا١تشتبح ) .ع 

 ـ( ُٔٗٗتعجيل ا١تنفعة بالزكائد رجاؿ العمة األربعة ) .ؼ 

تقريب التهذيب ٥تتصر من كتاب يهذيب التهذيب.  فيو نطق ركاه من عوامل   .ص 
 ـ( ُٖٔٗق/ َُْٔكاتبوف ست الكتب )

يهذيب التهذيب كىذا إصالح من يهذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ كىو كتاب  .ؽ 
الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ تأليف اٟتافظ عبد الغٍت ا١تقديسي الذم اخًت ا١تزم 

 ق( ُُِّٕب كتاب يهذيب الكماؿ )

لساف ا١تيزاف كميزاف اإلعتداؿ تأليف اٟتافظ الذىيب ىو كتاب أكماؿ الذم   .ر 
قيمة اجملركحُت.  اٟتافظ العراقي يعطي ىواميش إليو ٍب كتب عن أٝتاء الراكم 

جاء اٟتافظ ابن حجر العسقالين ٍب نقل من كتاب ميزاف اإلعتداؿ ال ناطقوف 
 ق( َُُّٗب كتاب يهذيب الكماؿ كٚتع بو الراكم ال نطق )

 ق( ُُْٓالعصبحة ُب ٘تييز الصحابة ) .ش 
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ل ُب كل سنة ٍب دخل إنبع الغمر بأبنع األمر.  فيو ال نطق حادثة الذم حص .ت 
 ُّٖٗق ) َٖٓىػ حىت  ّٕٕكفاة ُب ذلك سنة ْتدث سَتة بينهم من سنة 

 ـ( ُٗٔٗق/

الدرار الكمينة ُب أعُت ا١تيعة الثامنة.  فيو كتب سَتة كل طائفة ىم سلطاف  .ث 
 ق( ُِّٗكمالك كخليفة كعمراء كعلماء كفقهاء كالشاعر كسول منهم )

َتة القاض مصر منذ فتح اإلسالـ رؼ اإلصر عن قضة ا١تصر.  فيو كتب س .خ 
 حىت أخَت قرف الثامن.

 ـ( ََِِق/ ُِِْبلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ ) .ذ 

 ِٔـ( ُٖٖٗق/ َُْٖقوة اٟتجاج ُب عمـو ا١تغفرة ألٟتجاج ) .ض 
كذلك انتشر عوامل ابن حجر مشهور ُب كل البالد ٓتاصة إندكنيسيا 

ية البن حجر عند كفاة ابن كشرح كترجم ُب كل اللغة.  كتبو عزيز ككاف عمل اٞتار 

 حجر.
 

 علماء إلى ابن حجر العسقالني يةر نظ .ب 

كل علماء ٢تم نظرية نفس إىل الطالب.  كذلك ابن حجر طلب العلم إىل 

أينما حىت لو كثَت األسانيذ ك٢تم نظرية ٥تتلفة إىل ابن حجر.  يشرح عن نظرية العلماء 

 إىل ابن حجر العسقالين كالتايل:

اؿ،"أما بالنسبة لكهنة الثناء إليو، ٍب نعرؼ أنو ال ٯتكن اٟتافظ السخاكم ق

القياـ بو كاحدا فواحدا كىذا ىو االتفاؽ الشامل.  بل سأذكر ما أعرؼ من الشيء كفقا 
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العراقي )ُب عبد الستار( قاؿ،"عندما الشيخ العامل الكامل الفاضل احملدث   ِٕقدرم."

ف، شهاب الدين أٛتد أبو الفضل بن شيخ، ا١تفيد اجمليد ا١تتقُت الضبيط، الثيقة، ا١تأمو 

اإلماـ، العامل، األكحود، ا١ترحـو نور الدين فجمع راكم كشيوخ، اختالؼ بُت ناسخ 

كمنسوخ، ٚتع مناسبة ك٥تتلفة كاختلف بُت راكم ثيقة كراكم ضعيف. لو امتياز إخالصة 

لـو الغنية ُب مع الذم ال توجد تارا حىت الطرؽ سافر أىل اٟتديث، كاالستيالء على الع

 ِٖكقت قصَت."

قاؿ اٟتافظ ابن حجر العسقالين عند نطق سَتة الشيخ العراقي كما نقل من  

كتاب عبد الستار،"شهد يل ْتفلة ُب كثَت الفرصة.  كتب يل بكتابتو عن ىذا مرارا.  

سأؿ عندما ا١توت عن اٟتافظُت ما زاؿ متبقية بعده، ٍب بدأ باٝتي كالثاين كلده كالثالث 

الشيخ برىاف الدين إبراىيم األبنسي قاؿ عن ابن حجر ُب كتاب   ِٗنور الدين."شيخ 

عبد الستار،"ىو مشهور ُب ٣تاؿ علم اٟتديث، الشيخ اإلماـ العلمة احملديث ا١تتقُت 

احملقق، شيخ شهاب الدين أبو الفضل أٛتد بن الشيخ اإلماـ العامل، ا١تعلمُت، مفيت 

ع ابن حجر نور الدين الشافعي,  عندما تعطي ا١تسلمُت، أبو اٟتسن على مشهور م

اإلناية كالتوفيق كرعاية بالتحقيق، ٍب طلع علـو الشريعة كحل بكامال، حلل السؤؿ كلو 
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ٍب عبد   َّتفضيالت سكب أعلى على العلم األفضاؿ كاألكـر ىو علم اٟتديث."

 الستار كتب ُب كتابو أيضا أف:

و، النشر ُب القراءة األشر إىل اٟتافظ شيخ القراء مشس الدين بن اٞتزرم ىدم عمل
ابن حجر ككتب ُب ٣تلد األكؿ منٍت، ىدية من عبد الناتج إىل رٛتة اهلل، ٤تمد بن 
٤تمد بن ٤تمد اٞتزارم، ا١تألف غفر اهلل لو إىل سيدنا شيخ اإلماـ العلمة حافظ 
زماف، شيخ مصر، شهاب الدين أبو الفضل أٛتد بن الشيخ اإلماـ ا١ترحم نور 

دين أبو اٟتسن على بن ٤تمد العسقالين معركؼ بابن حجر كـر اهلل، كينبغي ال
 ُّتعطي ا١تنفعة إىل ا١تسلمُت من عوامل قيمة، كثَت فضائل.

 اٟتافظ ابو زرعة )كما كتب عبد الستار( قاؿ:

عند مادح بصف ٗتريح ابن حجر، أنظر ىذا ٗتريج ال نظرير لو.  أنظر ٤تتويات 
اعًتؼ بأف ىذه اجملموعة اليت ٕتمع العديد من   اٟتسنات علميا كتفصيال.

الفائدة، ْتر ٤تتويات شيء فريد، كأعجب ٔتحتويات عند أطلع الركه.  كيف 
ٯتكن ال لديو خصائص الفاقع، كىو ألف من الناس الذم لو ٥تتلفة فضائل 
أعجب، الشيخ اإلماـ، السيد ا٢تمم ٢تما خصائص اٟتديح كمناقب متنوعة، ٚتاؿ 

مفيد الطالبُت، شهاب الدين أبو االفضل، كىب اهلل لو بعض من نعمة  احملدثُت،
 ِّاهلل، كٚتع إليو بُت فركع ا٠تَت.

اٟتافظ ابن نور الدين الدمشق قاؿ ُب بعض مستجيبو، إىل مولنا كسيدنا، مشس 

اإلسالـ، حافظ الدنيا، مدافع السنة، إماـ من األئمة، قاض قضاة األمة، أبو الفضل، 

وقات بظلل اٟتياة، كفرغنا مع ا١تسلمُت من فائدة كالنعمة.  حىت قاؿ، "إف ظلل اهلل ٥تل
                                                           

 .َِٓمرجع سابق، ص، َّ
 .ِِٗمرجع سابق، ص، ُّ
 .ِِِمرجع سابق، ص، ِّ
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قاـ ّتانبكم بسَت الدعاء كمدح با١تدح اٞتميل كل نطق الكراـ، كفرح ْتالتكم مع كثَت 

 ّّاىتماـ خربكم."

العلمة ا١تعرخ ابن قاض شبحة قاؿ، ال تزاؿ األرقاـ القيادة قائمة، قاض القضاة، 

٭تمل قوافل. كتب أجزاء كتبقات بكتابة اٞتيد ك الذكي ُب  أك كتب الكتب الذم

اٟتديث كلو خصيصة ُب نظاـ العلم، عند الشيخ العراقي يعيش.  جلس ّتانب الشيخ 

عند أملى كماىر ُب كل نظاـ العلم، لكن نظاـ اٟتديث أكثر ىيمنة عليو كمعرفة عن 

كفاة.  ٛتاسة تعطي منفعة إىل ىذا العلم قنة إليو، حىت أصبح اإلماـ ُب زمانو بعد شيخو 

الناس، يعلم كيفيت كاحتالؿ مكاتب كبَتة كيعلم ُب كل مكاف ُب قاىرة كجاء الطالب 

إليو من اإلختالؼ العلم.  خالصة، ىو اإلماـ ُب زمانو كحافظ.  كاف لو ذكي كالطبيعة 

 النظيفية.  إماـ برىاف الدين إبراىيم بن خدر قاؿ قي كتاب عبد الستار:

 الوقت احملدد كالعلماء ا٠تتامية السنة حىت يـو اإلجتماعة.  أداـ اهلل خَته حافظ ُب
كحفظ على الطريق إىل اإلنساف. العلمة برىاف الدين البقاء  قاؿ، ىو شيخ 
اإلسالـ زين الناس كعلماء كنور اإلنساف الذم يعطي ىداية  من اتباع كل األئمة 

الفقهاء عندما خدـ لتفسَت احمليط  كحافظ كأستاذ ُب زمانو سلطاف علماء كمالك 
كمًتجم كجاء كثَت شيء من فرده.  إذا قيادة منت اٟتديث، كىو أٛتد بن حنبل 
ُب زمانو.  ظهر ما ا٠تفية اليت مل يتم أبد أبو ىاًب كابن حباف.  إذا حدث عن فقو 
كأصولو ٍب عرؼ أنو الشافعي.  كشف عن ضعف براكم  ألنو يتصرؼ ألفاظ 

 يتم أبدا الرافع.  إذا حدث اللغة عرايب ٔتتنوعة جنس فهو مثل سبويو النابية اليت مل

                                                           
 .ِّٓمرجع سابق، ص، ّّ
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كا١تربيد.  إذا نطق علم العركض أك األداب العرب ٔتتنوعة قرنة فهو مثل ا٠تليل بن 
أٛتد.  إذا الناس الذم ٘تلك نظاـ العلم يتحدث عن العلم، فهو صاحب قيادتو 

ضاة ُب مصر كدكلة األشرفية، كأستاذ النقاد، أبو الفضل شهاب الدين قاض الق
 ّْأداـ اهلل سركره كتأكيد تفضيالتو.

العلمة الشوكاين قاؿ عن االمتياز ابن حجر،"حفظ العظيم كمشهور، اإلماـ 

النظَت لو ُب ا١تعرفة عن اٟتديث كالعالؿ ُب زماف ماضي.  حفظ ككماؿ اعًتؼ جيدا 

اٟتافظ أصبح موافق.   مع الناس القريب كالبعيد، خصم كصاحب حىت نطق مطلقا كلمة

الطالب سفر  إليو من كل العلم كعواملو انتشر ُب حياتو.  ا١تلك تراسل الرسالة من بلد 

 ّٓإىل بلد األخرل عن كتابتو."

العديد من االمتيازات اليت تعود البن حجر من حيث العلـو كغَت ذلك، 

من تدريب فأعجب لو لقب اٟتافظ.  أيضا كل االمتيازات كفهم على لو ال مفكوؾ 

 أساتيذه.
 

 أسباب كتب كتاب بلوغ المرام .ج 

الكتاب ىو فكرة الكاتب أف أفاض ُب القرطاس بقلم ككحد بينهم. لكن، صنع 

كتب الكتاب الٯتكن بدكف األسباب. كذؿ كتب كتاب بلوغ ا١تراـ لو السباب. كما  

 تلميذه السخاكم عن ترٚتة ابن حجر العسقالف.  إف قاؿ:
                                                           

 .ِٗٓ-ِٖٓص، مرجع سابق، ّْ
35

 Muhammad bin Ali asy-Syaukani. tt. Al-Badr ath-Thali’ bi Mahsin Ba’da al-Qarn as-

Sabi’. Cet. I. Beirut: Maktabah al-Marif, h. 87-88. 
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 ٕٕٗعندما بلغ عمره ٜتسا كعشرين سنة كذلك ُب سنة تزكج اٟتافظ ابن حجر 
من أنس ابنة القاضي كرًن الدين عبد الكرًن بن أٛتد بن عبد ابعزيز كاستولدىا  ػى

عدة بنات، كما تزكج أرملة الزين أيب بكر األمشاطي كرزؽ بنتا، كتزكج من ليلى 
نو ُب مولود ذكر ابنة ٤تمود بن طوعاف اٟتلبية كمل يرزؽ منها كلد.  ىذا، كرغبة م

تسرل بػ "خاص ترؾ" سارية زكجتو كأ٧تب منها كلده الوحيد "بدر الدين أيب 
.  ككاف حريصا على تعليمو كيهذيبو، كبلغ من حرصو ػى ُٖٓا١تعايل ٤تمد" سنة 

كاىتمامو بو أف صنف كتابو "بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ" ألجلو.  كقد اختاره اهلل 
 ّٔـ. ُْْٗا١توافق فرباير سنة  ػى ِٖٓاٟتجة سنة ٞتواره حوايل هناية ذم 

ينبغى أف ٪توذاجي لوالدين اآلف ُب حاؿ مسركر خارؽ العادة  ألف كىب كلد 

أصبح مواصلة ا٠تلف إىل األسالؼ أنو قادر على تقدًن الكتاب الذم أصبح ىائال 

 كحاملة الرباكة، فضال عن عمل اٞترية.
 

 مضمون كتاب بلوغ المرام .د 

ـ كتاب ٚتع فيو اٟتافظ ابن حجر كل األحاديث اليت استنبط بلوغ ا١ترا"

الفقهاء منها األحكاـ الفقهية مبنيا عقب منها من أخرجو من أئمة اٟتديث كالبخارم 

كمسلم كمالك كأيب دكد كغَتىم موضحا درجة اٟتديث من صحة أك حسن أك ضعف، 

مهما ُب اآلدب مرتبا لو على أبواب الفقو، كضم إىل ذلك ُب آخر الكتاب قسما 

فهذا ٥تتصر يشمل على أصوؿ األدلة اٟتديثية لألحكاـ   ّٕ."كاألخالؽ كالذكر كالدعاء

                                                           
 .ٗ-ٖ. ص. بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ. ََِِاٟتافظ ابن حجر العسقالين.  ّٔ
     ّ) بندكنج: ملتـز الطبع كالنشر(، ص.  ـسبل السال٤تمد بن إٝتاعيل الصنعاين،   ّٕ
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نابغا، كيستعُت بو الطالب رعية، حررتو ٖتريرا بالغا ليصَت من ٭تفظو من بُت أقرانو شال

عقيب كل حديث من  ابن حجر كقد بُت كال يستغن عنو الراغب ا١تنتهي. ئا١تبتد

فا١تراد بالسبعة: أٛتد، كالبخارم كمسلم ك أبو " مة إلرادة نصح األمة.من األئ أخرجو

ٛتد. كا٠تمسة: من عدا أداكد كالنسائي كالًتمذم كابن ماجو. كبالستة: من عدا 

مسلما كقد أقوؿ األربعة كأٛتد. كباألربعة من عدا الثالثة األكؿ. كبالثالثة: من ك البخارم 

لم، كقد ال أذكر معهما غَت٫تا. كما عدا ذلك سكم عداىم كاألخَت. كبا١تتفق : البخارم

 ّٖ"فهو مبُت.

استخدـ ابن حجر طريقة موضوعية يتوقف با١توضوع الفقهية، من كتاب 

الطهارة إىل كتاب اٞتامع ُب كتابة ىذا الكتاب. ٮتتار األحاديث من كتب الصحيحة 

بن حجر كتاب بلوغ ابدأ ا١تؤلف " كالسنن كا١تعجم كاٞتامع اليت تتعلق بأحكاـ الفقهية.

ا١تراـ ٔتقدمة فيها أنو حاكؿ اختصار أحاديث األحكاـ كٖتريرىا، كبُت ا١تصطلحات اليت 

سلكها ُب الغزك، كابتدأ ٔتا تعلق بالعبادات، أل٫تية العبادات كلكثرة تكررىا على العبد، 

من  كلعدـ استغناء ا١تكلف عنها، كبدأ العبادات بالطهارة، ألف الطهارة شرط ُب كثَت

                                                           
،  )الرياض: دار كنوز إسبيليا للنشر كالتوزيع، شرح بلوغ ا١تراـ من أدلة  األحكاـ اٞتزء  األكؿسعد ناصر الشًتم،  ّٖ

   ٖ-ٕق(، ص.  ُّْٓ
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فأما    ّٗ"معناه كإزالة ا٠تبث كما ُب معناه. العبادات، كيراد بالطهارة: رفع اٟتدث كما ُب

 ىيكل الكتابة ُب ىذا الكتاب كما يلي:

ستة عشرة كتابا، يبدأ من كتاب الطاىارة إىل كتاب اٞتامع، لكل كتاب يتكوف من  .ُ

 أبواب.

عيف الذم يتعلق منها صحيح كحسن كض است كتسعوف أحاديث فيو ألف ٜتسمائة .ِ

 .بأحكاـ الفقهية

 .تعليق السند إال الصحابة كا١تخرج .ّ

  ٝتى ا١تنت من راك أخرل بشرج طبقتو. قد يقًتف الركاة اٟتديث باالختصار ك .ْ

يبُت األحاديث الضعيفة إما ُب سنده أك غَته أك بشرح العلماء كقوؿ: ضعف أبو  .ٓ

 اٟتاًب كىلم جرل.

 ا اٚتاليا بكتابة السند بدكف تكرير ا١تنت.يقًتف ابن حجر ُب تأكيد اٟتديث شرح .ٔ

كل الكتب لو ٤تتويات لسهل القارءكف لفهم الكتاب. كذلك بكتاب بلوغ 

 ا١تراـ لو ٤تتويات. أما احملتويات من ىذا الكتاب، كما يلي:

كتاب الطهارة لو عشر أبواب: باب ا١تياه، باب اآلنية، باب إزالة النجاسة، باب  .ُ
فُت، باب نواقض الوضوء، باب آداء قضاء اٟتاجة، باب الوضوء، باب ا١تسح ا٠ت

 الغسل كحكم اٞتنب، باب التيمم، باب اٟتيض.

                                                           
 . ٗمرجع سابق، ص.   ّٗ
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كتاب الصالة لو ٜتسة عشر أبوابا: باب ا١تواقيت، باب األذاف، باب شركط  .ِ
الصالة، باب سًتة الصالة، باب اٟتث على ا٠تشوع ُب الصالة، باب ا١تساجد، 

كغَته من سجود التالكة كالشكر، باب  باب صفة الصالة، باب سجود الشهو
صالة التطوع، باب صالة اٞتماعة كاألمامة، باب صالة ا١تسافر كا١تريض، باب 
صالة اٞتمعة، باب صالة ا٠توؼ، باب صالة العيدين، باب صالة الكسوؼ، 

 باب صالة االستسقاء، باب اللباس.

 كتاب اٞتنائز .ّ

، باب صدقة التطوع، باب قسم كتاب الزكاة لو ثالثة أبواب: باب صدقة الفطر .ْ
 الصدقات.

كتاب الصياـ لو باباف : باب صـو التطوع كما هنى عن صومو، باب االعتكاؼ  .ٓ
 قياـ رمضاف.

كتاب اٟتاج لو ٜتسة أبواب : باب فضلو كبياف من فرض عليو، باب ا١تواقيت،  .ٔ
باب كجوه االحراـ كما يتعلق بو، باب صفة اٟتج كدخوؿ مكة، باب الفوات 

 صار.كاالح

كتاب البيوع لو اثناف كعشركف أبوابا: باب شركطو كما هنى عنو، باب ا٠تيار،  .ٕ
باب الربا، باب الرخصة ُب العرايا كبيع االصوؿ كالثمار، باب السلم كالقرض 
كالرىن، باب التفليس كاٟتجر، باب الصلح، باب اٟتوالة كالضماف، باب الشركة 

ب الغصب، باب الشفعة، باب القراض، كالوكالة، باب االقرار، باب العارية، با
باب ا١تسافة كاالجارة، باب إحياء ا١توت، باب الوقف، باب ا٢تية كالعمرم كالرقي، 

 باب اللقطة، باب الفرئض، باب الوصايا، باب الوديعة.

كتاب النكاح لو أربعة عشر أبوابا: باب الكفاءة كا٠تيار، باب عشرة النساء، باب  .ٖ
اب القسم، باب ا٠تلع، باب الطالؽ، باب الرجعة، باب الصداؽ، باب الوليمة، ب

االيالء كالظهار كالكفارة، باب اللعاف، باب العدة كاالحداد كغَت ذلك، باب 
 الرضاع، باب النفقات، باب اٟتصانة.
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كتاب اٞتنايات لو أربعة أبواب: باب الديات، باب دعول الدـ كالقسامة، باب  .ٗ
 ا١ترتد.قتاؿ أىل البغي، باب اٞتاين كقتل 

كتاب اٟتدكد لو أربعة أبواب: باب حد الزاين، باب حد السرقة، باب حد  .َُ
 الشارب كبياف ا١تسكر، باب التعزيز كحكم الصائل.

 كتاب اٞتهاد لو باباف: باب اٞتزية كا٢تدية، باب السبق كالرمي. .ُُ

كتاب األطعمة لو ثالثة أبواب: باب الصيد كالذبائح، باب األضاحي، باب  .ُِ
 العقيقة. 

 تاب القضاء لو باباف: باب الشهادات، باب العاكم كالبينات.ك .ُّ

 كتاب العتق لو باب: باب ا١تدير كا١تكاتب كأـ الولد. .ُْ

كتاب اٞتامع لو: باب األدب، باب الرب كالصلة، باب الزىد كالورع، باب  .ُٓ
الًتىيب من مساكمء األخالؽ، باب الًتغيب ُب مكاـر األخالؽ، باب الذكر 

 َْكالدعاء.
تويات من كتاب بلوغ ا١تراـ اليت رتب من باب الطهارة أكلو إىل باب كذلك ٤ت

 اٞتامع أخَته.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . َْٔ-َْْ، ص. بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـٟتافظ ابن حجر العسقالين. ا َْ
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 الباب الثالث

 الدراسة النظرية
 

 تعريف قيمة التربوية .أ 

 كمستعمل إىل أف مفيدة كقدر علىىو " valueالقيمة من اللغة الالتينية يعٍت 

القيمة ىي  ُْشخصية أك ٣تموعة."ا يقينا عن بػى ه الشيء نظر جيدا، نافع كأحق تػى اقيمة معن

 ِْ"قيمة مرتفعة أك سعر كأشياء حسنة."

كلمة الك  ّْ".بالشيءٔتعٌت الثمن الذم يعادؿ  ةمة القيملك"َب قاموس ا١تنجد، 

السعر َب ا١تعٌت ٗتمُت السعر: سعر "القيمة َب قاموس تاـ اللغة اإلندكنيسية ٔتعٌت 

كىو ُب قموس كبَت اللغة   ْْ"قلة ا١تلء. الشيء؛ عدد ا١تهارة؛ ا١تقدار، الكيفية، كثَت

.  ا١تثاؿ، ُب لإلنساف ةأك مفيد مهمالقيمة تعٍت خصائص )األشياء( " اإلندكنيسيا،

، فاف القيمة ىي مفهـو اٞتائزة العالية اليت ٯتنحها ا١تواطنوف لبعض ا١تشاكل السياؽ الديٍت

وجيهية سلوؾ ا١تقيمُت الرئيسية ُب اٟتياة الدينية ا١تقدسة ْتيث تصبح ا١تبادئ الت

                                                           
41

 Sutarjo Adisusilo. 2012. Pembelajaran Nilai-Karakter; Konstruktivisme dan VCT 

sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif. Jakarta: Rajawali Pers, h. 56. 
42

 Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 713. 
 ْٔٔ.ص، لبناف:  دار ا١تشرؽ. ا١تنجد َب اللغة كاألعالـ  .َُُِ. لويس معلوؼّْ

44
 Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar, h. 349. 
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، كالقيمة لديها عدد من ٕتريدمشيء ىي  ةقيمال، (Rathsرتث )كفقا   ْٓ"معٍت.

 ، كىي:ا١تؤشرات اليت ٯتكننا النظر فيها

ينبغي اف تكوف فيو اٟتياة متجهة، أك ينبغي اف  الذم ةتعطي القيمة الغرض أك االٕتا .ُ
 .، أك اف توجوتنشر

 ة، اليت كانت ا٬تابية، جيدما لألشياء ا١تفيدةك ا٢تاـ لشخص أ مطمحتعطي القيمة  .ِ
 .للحياة

يمة الق لذلكلألخالؽ اجملتمع،  اٗتذ موققا ناسبأك  ١تدلعتوجو القيمة الشخص  .ّ
 .لتوجيهيةلاليت تعطي مرجعا أك ا١تبادئ 

 للتملك، للتجاىد. ،للتأمل، للتفكر شخصقلب ال استمالة، اٞتاذب ةقيمال .ْ

 .أك ا١تزاج العاطفة ٥تتلف تعٌتما عندشخص  الفؤادكصميم ، العاطفة تضايق ةقيمال .ٓ

 .ا١تتعلقة بقيم معُت شخص ا١تعتقدالقيمة ا١ترتبطة باالعتقاد أك  .ٔ

 ة.قيمال ناسبفعل أك نشاط من سلوؾ معُت  ُبالقيمة تتطلب  .ٕ

عند السؤاؿ ُب حالو من  تظهر القيمة ُب الوعي أك الوجداف أك العقل ةعادال .ٖ
 ْٔأك تواجو مشاكل اٟتياة ا١تختلفة. ةاالرتباؾ، كتعاين من معضل

ف القيمة ىي أ"، زيناؿ فطرم اغوس كفقا كما،ةتعريف القيمة ُب مفاىيم ٥تتلف

أك  ةا١تبادئ االجتماعية أك األىداؼ أك ا١تعايَت ا١تستخدمة أك ا١تقبولة فرد أك فئة أك ٚتاع

 ةمقي"تفسر، الصوصيوليجيىو ، (Kurt Baier) لبايَتكرت اكفقا   كىو ْٕ".غَتىا

 اٟتدكد توصل إليوشخص  كالسركر، ، كاٟتاجةكجات نظرىم ا٠تاصة حوؿ الرغبة
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سلوكي نابع من االعراض  كاإل٨تراؼيفسر القيمة   ينفسال العاملكالضغط من اجملتمع.  

، كا١تعتقدات اليت ٘تلكها بشكل كاٟتاجاتالنفسانية، مثل الرغبة، كالدكافع، كا١تواقف، 

 ْٖ"وؾ فريدة.الوقت سل توصل إليوفردم 

 ، ليستالتجريدم كالنافعف القيمة ىي الشيء أمن بعض البيانات استنتاج 

الغرض كا٢تاـ لشخص ما لتكوف كٯتكن اف تعطي  اإلنسافك٢تا ٙتن ا١ترتبطة  شيء مادم

 تتصرؼ كفقا لألخالؽ اجملتمع. ىعل ةقادر 

، طريقةك ، فعل )األشياء"لغة اندكنيسيا ىي الالتعليم ُب قاموس  ةف كلمأ كىو

 تربيةيعٍت الًتبية  ةكلم"ال، اكبَت اللغة االندكنيسيقاموس  ُب   ْٗ".تريب( كغَت ذلك

  َٓ"، كالقيادة فيما يتعلق األخالؽ كالذكاء من العقل.)تعاليم، كالتوجيوتعطي الدريب ك 

لغة ال من ةالتعليم ىو ترٚت أصل ىذا ا١تصطلح،"فأسويرماف ذكرت  لتعليم اليت كتبا

الطفل  ا١تعٌت أصل القوؿ ىو بآيس بيداجوجي (.paedagogie)وجيبيداج اليوناف

تعٍت التوجيو ا١تقدـ للطفل. الناس الذين يقدموف بيداجوجي فاف  .يرشيد ا١تعٌت كآجُت

 ُٓ"بيداجوجي. التوجيو لألطفاؿ يسمي
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ىذا ك  ا١توىبة ا١تعلومات كينقل كيطور كيعطي٬تمع  ىو لغةالتعليم  معٌت، كللذ

 .ا١تخبوءا١تعلومات كتطوير ا١تواىب  إيصاؿ أك تعطئتفهـو لق معأساسا  ا١تعٌت

اللغة  الكبَتة ُب قاموس ىو العامل الًتبيةكفقا  اصطالحاالتعليم  تعريف

ُب  ةأك ٣تموع الناستغيَت موقف كسلوؾ  ةالتعليم ىو عملي" فأذكرت  ااالندكنيسي

من  ةثقافي ةتعليم ىو عمليال" ِٓ"التعليم كالتدريب. ٔتحاكلةاالعماؿ التجارية لإلنساف 

ُب اٟتاضر كخلق  ةثقافي ةاف التعليم ىو عمليالرغم  ىجيل ياخذ دكرا ُب التاريخ، عل

  ّٓ"ثقافة ا١تستقبل.

، ىناؾ ةعنو أبدا. كعملي ىاإلنساف ال ٯتكن التخل ةمن حيا مهمجزء ىو كالتعليم 
 ةعمليكال م يعتدالتعلي، .  أكالالتعليم ُب اٟتياة اإلنساف عنافًتاضُت ٥تتلفُت 

 ة، فاف التعليم ليس عمليشي بشكل طبيعي.  كُب ىذه اٟتالةأك ا١ت ال قصدٖتدث 
أساس  ىا١تدركسة ككذلك عل التخطيط كباستخداـ األساليبك منتظمة  ينظم

، كلكن بدال من قبل اجملتمع احمللي )البلد( القواعد ا١تتفق عليها إلنشاء اليو للدعوة
 التعريف. ىذا اإلنساف موجود اليت ًب تشغيلها منذ من ذلك ىو جزء من اٟتياة

يشَت إىل حقيقة انو ُب األساس اإلنساف ىو التعلم بطبيعة اٟتاؿ من طبيعة 
 ْٓكاعراض اٟتياة اليت توجد لتطوير حياتو.

من  ةالتعليم يعٍت ا١تسعى الذم يديره شخص أك ٣تموع" أفسويرماف قاؿ 

توم اٟتياة كا١تعيشة اليت أك الوصوؿ إىل مس ةلغاآلخرين اف تصبح با ىالناس للتاثَت عل
                                                           

52
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. edisi 

kedua, h. 232. 
53

 Scotter, dkk, Ricard D. Van. 1979. Foundation of Education: Social Perspectives. New 

Jersey: Prentice Hall, h. 37. 
54

 Fatchul Mu‟in. 2011. Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik & Praktik. Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, h. 287-288. 



42 
 

 
 

قيادة التعليم ىو توجيو أك "اف  مرامبا د. اٛتد كفقا ٓٓ"ُب الشعور العقلية. ىىي اعل

تشكيل الشخصيات  إىلالتطور البدين كالركحي للمتعلمُت  علىمن ا١تعلمُت  اإلعًتاؼ

 ٔٓ"الرئيسية.

االت البشرية اليت يهدؼ إىل متنوعة من اٟت اإلنساف لتعطي ةالتعليم ىو عملي

 كثَت من األشياء للحديث عندما نتحدث عن التعليم.لذلك،  ٘تكُت أنفسهم.  

.  يناقشوف ات كا١تفاىيم التعليمية يعطي معٌت٥تتلف النظري ما  ٥تتلفا للمفهـو

، ك٬تعل كاستفاؽ، كمسركر، تطويرحىت  اإلنسافتغيَت  ةككيف اإلجراءات األكثر فعالي

من اآلراء  ةكاسع ةنجتمع ٣تموعس ةالنقطة االخَت  ُب. اإلنساف ل صحيحاإلنساف بشك

 الفلسفية حوؿ اإلنساف.

لذلك أف التعليم يتعلق بكيفية رؤية اإلنساف.ُب ىذه اٟتالة، النظرة العلمية عن 

اإلنساف لو  أثار على التعليم.  ىذا ىو ٣تاؿ علم األتركبولوجيا من التعليم. األنًتكبو لو 

 لم عن أصوؿ كالتطورات كخصائص النوع اإلنساف أك دراسة اإلنساف.جيا ىو الع

 .التعليم يت علينا اف نفهم من أجل فهم معٌتاألخرل ال النواحيمن كثَت أيضا  

 ينبغي أف ينفذ التعليم كيف  مضموف، النظر ٥تتلفة يسببالتعليم نفسو  تعريف"
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اإلنساف  تطويريهدؼ إىل  ةمتعمد ةكالتعليم عملي" ٕٓ."ارتدائو ىكأساليب مثل ما ينبغ

إىل تطوير اجملتمع ، ككذلك كاألكثر اكتماال األحسن كانتحىاما بدنيا كعقليا كركحيا 

 ٖٓ"االحتياجات ا١تختلفة.  القيمة اليت تاٌب من اهلل. ةلتلبي ةاحمللي كتعزيز 

كمنتظمة يعمل ادراكة ا١تعلومات اليت  السعى لتعطين التعليم ىو ا٠تالصة م

 اإلنسافالطفل جسديا كعقليا كركحيا لذلك يصبح  كموىبة رغبة نشرهبدؼ  كمرتب

 أفضل ُب ا١تستقبل.

اليت تريب الولد إىل مقصد شيء  حدكد كل ىي ف القيمة التعليميةأ لذلك

ياؽ عليم ُب سالت ـاقي حقيقة من.  "لذلك فمن ا١تفيد للحياةا١تراىقة جيدا أك سوءا 

ستمدة من ثقافة ا١ت العلي، ام تعليم القيم ةتعليمي ةالتعليم ُب اندكنيسيا ىي قيم

 ٗٓ"جيل الشباب. ةبناء شخصي ُب، اندكنيسيا نفسها
 

 التربوية أنواع قيم  .ب 

كل حاؿ لو قيمة اليت يصنع ٥تتلفة كٙتن من اآلخر.  كذلك الًتبية ٢تا القيمة 

 اليت تكوف ٙتن.  أما ىناؾ قيم الًتبوية اليت كتب ركين فرنطا سيمارم مارم ُب ْتث

 علمية كما يايل:
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 ةالديني الًتبوية ةقيم .ُ

انظر اٞتوانب .  ُب أعماؽ قلب اإلنساف اعمقمت ظاىرةالذم  اٟتسالدين ىو 
الدين ال .  الدينية ُب االىتزاز، كالضمَت ا٠تاص، ك٣تمل عمق الشخص البشرم

يتعلق بوجو اٟتياة ظاىريا فحسب، بل يتعلق أيضا باألشخاص البشريُت ُب 
القيم الدينية يهدؼ إىل التعليم من .  ندماج ُب عالقة اهلل الوحدانية٣تموعهم ُب اال

 .أجل اف تكوف أفضل البشر كفقا للتوجيو الديٍت كتذكر دائما إىل اهلل
، القلب، كالضمَت ىدين ىو أكثر عل. الةكشخصي ةكالقيم الدينية ُب الفن فردي

كحية كا١تطلقة ككذلك ا١تصدر لر القيم ا ىالقيمة الدينية اليت ىي اعل.  كاإلنساف نفسو
 .ثقة الرجل أك الثقة ىعل

 األخالقية الًتبوية ةقيم .ِ

قيم االخالقيو ىو  ةدؼ إىل تثقيف البشر من أجل معرفالواردة يه ةاالخالقي ةالقيم
للنظاـ ُب  ة، ْتيث تغذم العالقات االنساني، كحوض ١تا ينبغي القياـ بويءش عمل

كالبيئة، كاحمليطات  ،للناس، كاجملتمع ة، كمفيدةاجملتمع الذم يعترب جيدا، كمطابق
، كالكفاح من أجل حقوؽ ذات الصلة ةنساف ساميلإل ةلطبيعة االخالقيا.  الطبيعية

.  األكثر ارتباطا بسلوؾ حياتنا اليومية ةىذه ىي القيم االخالقي.  اإلنساف ةككرام
 ةات فرد من ٣تموعقواعد سلوؾ كعاد الًتبية االخالقيو تظهر ةكٯتكن القوؿ اف قيم

 .تشمل سلوكا
 ةاالجتماعي الًتبوية ةقيم .ّ

التعليم  ةكقيم.  معٍت االجتماعي لألشياء اليت تتعلق باٞتمهور أك ا١تصلحة العامة
االجتماعي ىي اٟتكمة اليت ٯتكن اف تؤخذ من السلوؾ االجتماعي كالطريقة 

ه االحداث السلوؾ االجتماعي ُب شكل موقف الشخص ٕتا.  االجتماعية للحياة
، كالعالقات االجتماعية كطرؽ التفكَت ،حولو اليت ٢تا عالقة مع اآلخرين اليت ٖتدث

ساف مدركا الدراسات االجتماعية اف ٕتعل اإلن ةكمن شاف قيم.  بُت افراد اجملتمع
 ةكتشَت قيم. ُب اٟتياة اٞتماعية بُت شخص كشخص آخر ةالركابط االسري ةال٫تي
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ؼ كيف يتصر . القة الفرد باالفراد اآلخرين ُب اجملتمعالتعليم االجتماعي إىل ع
كتشمل أيضا ُب  ةالشخص، ككيف سيحل ا١تشكلة، كالتعامل مع حاالت معين

 َٔ.القيمة االجتماعية
ىي القيمة بُت  ةالديني الًتبوية ةقيما٠تالصة ىي ىناؾ ثالثة القيم الًتبوية، أكال 

نساف تصبح أفضل كفقا للتوجيو الديٍت اإلنساف كخالقو )حبل من اهلل( لغرض تعليم اإل

ىي  األخالقية الًتبوية ةقيماإلسالمي كتذكر دائما اهلل، كٚتيع األشياء كالظركؼ.  ثانيا 

القيمة ا١ترتبطة بسلوؾ اإلنساف على اٟتياة اليومية لغرض التعليم اإلنساف لكي يكوف 

ة ىي القيمة بُت االجتماعي ةالًتبوي ةقيمسلوكا جيدا كفقا للمجتمع احمللي ا١تطبق.  ثالثا 

اإلنساف كاجملتمع )حبل من الناس( اليت من شاهنا اف ٕتعل اإلنساف على بينو من أ٫تية 

 اٟتياة اجملتمعية كاٞتوار.

 

 تعريف التربوية اإلسالمية .ج 

ة، الركحية كاٞتاٝتانيالًتبوية اإلسالمية ىي تربية اإلنساف تاما؛ العقل كالقلب، 

التعليم اإلسالمي رجال يعيش اما ُب سالـ أك حرب، "لذلك .  األخالؽ كا١تهارات

 ُٔ."كيستعد ١تواجهو اجملتمع بكل ا٠تَت كالشر كاٟتلو كا١ترير

ىي التعليم الذم يهدؼ إىل تطوير الشخص بأكملو، كالقدرة  ةالًتبية االسالمي

ام الضواحي  ،ككذلك الركحيةالبشرية الشخصية ا١تسلمة بأكملها سواء ُب شكل البدنية 
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إىل  ةشار ا٠ترباء ُب الًتبية االسالميكأ  مع اهلل، رجل، كالطبيعة الكوف. ةعالقة شخصي

اف يطور  ةالًتبية االسالمي"٤تمد فاضل اٞتميل يعرؼ كفقا  كىي ةالًتبية االسالمي معٌت

.  أساس قيم اٟتياة الراقية كاجمليدة ىكيشجع كيشرؾ ا١تتعلمُت اٟتياة األكثر ديناميكية عل

، اما فيما ة١تتوقع اف يتم تشكيل ىذه العملية من قبل ا١تتعلمُت ا٠تاصة أكثر مثاليكمن ا

اٛتد د. مارمبا فقاؿ سويا كفقا ِٔ."يتعلق الفكر احملتمل، كا١تشاعر، فضال عن أفعالو

اف التعليم اإلسالـ ىو التوجيو أك التوجيو عن كعي من قبل ا١تعلمُت ُب ا١تتعلمُت "يشَت 

اف "يعرؼ  اٛتد تفسَتأيضا كفقا  ّٔ."٨تو تشكيل الشخصيات الرئيسيةالبدنية كالركحية 

التعليم اإلسالمي ىو التوجيو الذم يقدـ لشخص ما من أجل تطوير إمكاناتو الكاملة 

التعليم اإلسالمي  "أف ىي إنشاء زكية درجةاختصارا قاؿ  ْٔ."كفقا لتعاليم اإلسالـ

 ٓٔ."للشخصيات ا١تسلمة

ة من التعليم ىو إرشاد اعًتافا على اإلنساف من بعض تعريف ذلك ا٠تالص

ناسب إرشاد اإلسالـ الذم يعمل ا١تعلم جسميا كركحيا اإلنساف لشكل شخصية جيدة 

 ناسب التعاليم اإلسالمية.
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  .التعليممصطلح التعليم ُب التعليم اإلسالمي أحيانا اسم ُب اللغة العربية، 

 تأديب.  التأديبشار اليها أيضا باسم الأحيانا ي.  بالتدريس التعليم كعاده ما يًتجم"

 انو الريادة. ٔتعٌت ىالتعليم عل"بينما ذكر الغزايل  ٔٔ."بٚتة بالوالئم التعليمية أك اآلدا١تًت 

الطفولة،  ة١تصطلح للتعليم ُب مرحلكيكرس ىذا ا  اللغة اليت ترٚتتها الرياضة أك التدريب.

كيشَت مصطلح التعليم ُب " ٕٔ"ة.اف يطلق عليو رياض الشيع ةحىت ٯتكن لغزاؿ غزال

من بُت ىذه التعليم. ك  التأديبك  الًتبية اإلصطالحسياؽ اإلسالـ عموما إىل 

الًتبية  ةا١تستخدمة ُب ٦تارس ةلثالثة ىي ا١تصطلحات األكثر شعبيا١تصطلحات ا

الطويل كنادرا ما يستخدـ،  التأديبكُب حُت اف مصطلح  .عبارة عن الًتبية ةسالمياإل

 ٖٔ".كال ا١تصطلحُت، استخدمت األرض منذ بداية ٪تو التعليم اإلسالميكلكن  

 ىلكمع ذلك، ع.  ، فاف العبارة الثالثة ٢تا معٍت، ففي بعض ا١تسائلكمع ذلك

كفيما يلي كصف لبعض   حقيقة اف كل مصطلح لو التمييز، سواء كاف نصا أك سياقيا.

 .كالتعريفىذه ا١تصطلحات 

 تربية .ُ

 ُب تارابيات ثالثو جذكر لغوية ىي:ة الًتبية ُب قموس اللغوم، كلم

 رٌب : معنو زاد ك٪تا –يربو  –تربية   . أ

                                                           
66

 Mahmud Yunus. 1987. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: YP3A, 1987, h. 149. 
67

 Ibnu Manzhur dan Abiy al-Fadhl al-Din Muhammad Mukarram. tt. Lisan al-Arab. 

Beirut: Dar al-Ahya‟, Jilid V, h. 94-96. 
68

 Ahmad Syalabi. 1954. Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah. Kairo: al-Kasyaf, h. 213. 



48 
 

 
 

 ريب : معنو نشأ ك كربي  –تربية  –يرىب   . ب

، اإلصالح، كالشؤكف ا٠تاضعة للرقابة، كرعايةرٌب : معنو  –يريب  –تربية   . ت

كجودىا ، كاٟتفاظ علي كالتغذية، كالرعاية، كالتنظيم ،لعناية، كالصالة، كالزينةكا

 ٗٔكاٟتفاظ عليها.

يربو  -رب الكلمة  ، منأكال، مستمده من ثالث كلمات الًتبية اصطالح

كالنمو، الف التعليم يتضمن البعثة لزيادة توفَت ا١تعرفة للطلبة  الزيادةاليت تعٍت 

 :ُب الكتاب الكرًنكىذا يتماشى   كاإلمكانات ا١تتزايدة.

                               

                   َٕ 

مهمة  ىيكوف كبَتا، ألنو ٭تتوم علمن الكلمة ريب يرب ا١تعٌت  ،ثانيا"

إصالح ا١تعٌت  يرىب من الكلمة رىب ،ثاكثال .كتوسيع شخص النفستعليمية لرفع 

 ىكتعليم كتدريب كبناء كاٟتفاظ عل كرعاية ةالشؤكف كالرصاص كأدار  ةكمراقب

 ةبَتتاسي.  قاؿ أبو األعلى ا١تودكدم الكلمة رب من اٟترفُت الراء كالباء ا١تسؤكلية

كلمة ىي ىذه الغَت ذلك.  الًتغيب يعٍت التعليم كالتنشئة ك  ةكىو جزء من كلم

 ُٕ".، كالسلطة كالقيادةيضا ا١تسند ٟتجم الزائد، كا٢تيبةأ
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ن ا١تعٍت يظهر أساسا كلك ةمن اف ىذا ا١تصطلح لو معاين كثَت الرغم  ىعل

 ى، أك االستدامة، كاٟتفاظ علةعناية، كاالدار ، كالتنمو، كتطوير، كرعاية"الكلمة 

 ّٕ".يةالنمو كالتنمبالرب ا١تعٌت التنمية يعٌت  مطابقالًتبية  ِٕ.كجودىا

ه الوسائل، كمن بُت ىذ  .كاسع الرب ٢تا معٌت ةأساسي ةالًتبية ٢تا كلم"

  ْٕ".، كيعٍت أيضا تعليمكا١تاجستَت، كتنظيم، كاٟتفاظ، كاألعالؼ، كالنمو، كتطوير

 ةإىل كلم ةشار باإلإىل اإلسالـ  ةشار الًتبية ُب الًتاكيح معٍت اإلكٯتكن فهم استخداـ 

 :اهلل، كىي

                    

   ٕٓ 

ليس فقط التدريس ا٠تطاب الذم لو ٣تاؿ الكلمة ربياىن كفقا الرزم،"

ُب حُت  ٕٔ".معرُب كلكن يشمل أيضا التدريس السلوؾ الذم لديو ٣تاؿ العاطفية

كما الوصاية علي الطفل كتعزيز نضج موقفها   الكلمة ربياىن،"قاؿ سيد القطب

ؿ كالسعادة، اعداد اٟتياة البشرية مع الكماإف الًتبية ىي قاؿ األبرصي،" ٕٕ".العقلي

، ةمشاعر ، كحساسة يا، بودم كاف مثاليا، كالعاديةسمانكاحملبة للوطن االـ، كالربط ج
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  ٖٕ"ك الكتابة.، كاستدعي اٟتلو اما عن طريق الفم أعملو بارعُت ُب ةككاف عقل

، الًتبية ا٠تلقية ىي اكال" إىل نوعُت، ٫تا ةبيًت تقسيم المصطفى ا١ترغي )رمايوليس( 

 ةالعمل كوسيلة لتنمي ىعل ةنمية البدنية للمتعلم لتكوف قادر ، كالتخلق، كالتدريب

البناء كالكماؿ من الركح البشرية من خالؿ الًتبية الدينية ا٢تضبية ىي  ،ثانيا ركحو.

متنوعة من  ةنادا إىل نطاؽ التعليم ُب الشعبة، يشمل ٣تموعكاستاهلل.  لوحي توجيو ا

، كاٟتاجة ةاحتياجات العامل كاالخر .  االحتياجات البشرية سواء الركحية أك البدنية

 ٕٗ"، كعالقتاتو مع اهلل.ذات، كولومب، كالبيئة الطبيعيةال ىإىل اٟتفاظ عل

ف ُب عجم ا١تفحرش للفاض القرآف أ"ا١تقاؿ ٤تمد فؤاد عبد الباقي ُب كتابو 

مرات.  ِٕٖنيجاف متنوعة اإلدراؾ مع تكرار ٢تا أكثر من القرآف كلمة الًتبية 

اؽ التاريخ ا١تبكر لظهور كُب سي َٖ"الكلمة متجذرة ُب كلمات الرب.

عندما كاف ُب مكة ا١تكرمة ١تده  ةكخاصكاف أكؿ مرب للنيب ٤تمد النيب "اإلسالـ،

 ُٖ"يرب. ، يعلن اف التعليم ىو جذر الربٟتالةكُب ىذه ا عاما. ُّ

ا٠تالصة من الًتبية ذلك ىي تدريس من ا١تعلم إىل الطالب حضنا كمرضا 

 الذم يهدؼ ليصلح كينمو موىبة كنبوغة الطالب.
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 تعليم .ِ

التدريس الذم ٯتنح أك يقدـ، كالفهم، تعليم مصدر من علم يعٌت "

منذ اكؿ السنة الًتبية اإلسالمية.  قاؿ  كلمة التعليم استخدـ  ِٖ".، كا١تهاراتكا١تعرفة

، ةبيًت ما يكوف بعيد ا١تدل كأكثر عمومية من ال اكسعإف تعليم "عبد الفتح جالؿ 

 كما قاؿ اهلل ُب كتابو:  ّٖ".أرسلت لتصبح معلماألف رسوؿ اهلل 

                       

                       ْٖ
 

التاميم  ةالواضح اف اإلسالـ ينظر إىل عملي، من كاستنادا إىل ما كرد أعاله
ف لنبيو ال آألنو عندما يعلم القر  ة.بيًت العا١تية أكثر من العملية اليت تقـو هبا ال

، ٭تتوم علي الفهم، كا١تسؤكليةفقط كلكن القراءة مع التامل الذم  ةٯتكن قراء
 لإىل مستو  ةرفاق ةالقراءة مثل ىذا الرسوؿ قراء ةمع عملي. كزراعو الوالية

 ةكجعل أنفسهم ُب حالكتطهَت أنفسنا من ام األكساخ  ة، كىي تنقيتزكية
حىت ال  ةتعلم كل ما ىو مفيد لشعبإلسالـ ك تعاليم ا ةكبَت   ةتسمح لتلقي قيم

 ٖٓيكوف ُب اٞتهل إىل األبد.
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ركح  ىنقل ٥تتلف العلـو عل ةكما عمليإف التعليم ىو  "د رضاء كفقا رشي

اما بالنسبة لألساس الذم تقدـ بو اآلراء بشاف  ٖٔ"الفرد دكف ام قيود كشركط.

 عمراف:آؿ  ةا١تسائل فيستند إىل سور ىذه 

                      

                        

   ٖٕ 

اٞتملة                يشرح عن عوامل ُب ىذا اآلية

 ليس ماذا كاف النيبقاؿ عبد الفتح جالؿ،  رسوؿ تدريس القرآف إىل ا١تسلمُت.ال

التعليم  ةن بدال من ذلك جلب ا١تسلمُت لقيم، كلكأفقط ا١تسلمُت ٯتكن اف يقر 

الرياضي نفسها من ٚتيع الشوائب ْتيث يسهل استقباؿ اٟتكمة كتعلم كل ما ىو 

من اللحم كلكن  ة٤تدكد ةليس فقط معرف التعليم لذلك، فاف معٌتك  مفيد معركؼ.

رفة كا١تهارات الالزمة ُب ، كا١تعة التهاب القولوف، كتكرار لفظياأيضا يشمل ا١تعرف

 للتصرؼ. ةة لتنفيذ ا١تعرفة ك مبادئ توجيهي، كالقياداٟتياة

                                                           
86

 Muhammad Rasyid Ridho. tt. Tafsir al-Qur’an al-Hakim: Tafsir al-Manar. Juz VII. 

Beirut: Dar al-Fikr, h. 262. 
 . ُْٔ: ّعمراف/سورة آؿ   ٕٖ



53 
 

 
 

 ىاف الرجل األكؿ الذم حصل علعبد الفتح جالؿ  اٟتجاستنادا إىل 

ف الكرًن الذم ىو آدـ كذكر بصراحة ُب القر أو النيب ى من اهلل تعاىل ةاشر ريس مبالتد

 سورة البقرة: ُب

                           

         ٖٖ 

١تزيد من لديها ايستخدـ علم لتعطى تدريس إىل نيب آداـ " شرح اآلية إفت

التعليم ىو " ٖٗ"بأم شكل من االشكاؿ من قبل ا١تالئكة. ةالقيمة اليت ليست ٦تلوك

التعلم باستمرار منذ كالدة اإلنساف من خالؿ كظائف التنمية من السمع  ةعملي

، كلكنها  ٣تاؿ اإلدراؾند بلوغ ا١تعرفة ُبال تتوقف ع التعليم ةعملي كالرؤية كالقلب.

 َٗ".تواصل الوصوؿ إىل ا١تنطقة ا١تضطربة عقليا كا١تودة

ا٠تالصة من التعليم ىي عمل التعليم إىل الطالب عطاءا كمفهومية كمعرفة 

كنشاطا الذم الحد إىل ا١تعرفة الظاىرية لكن مضموف ا١تعرفة النظرية كا١تعرفة 

 ستور لسلوؾ.كالنشاط ٭تتج ُب حياة كأمر ليعمل ا١تعرفة كد
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 تأديب .ّ

التدريب أك  ةترٚتمعٌت تأديب ُب قموس اللغة العربية ا١تعجم الوسيط 

 النحو التايل: ىاألساسي للكلمة كعل التكييف كا١تعٌت

، كالتصرؼ بشكل جيد كحسن تدريبتأديب من الكلمة أدب يأدب يعٌت  .أ 
 .ا٠تلق

مع القياـ  ةأك مادب ةيعٍت اف يكوف حفلتأديب من الكلمة أدب يأدب يعٌت  .ب 
 كالتصرؼ بأدب.

٭تتوم علي اإلحساس بالتثقيف  التأديبكٔتا اف الشكل الفعل من كلمة أدب  .ج 
 ُٗكاالنضباط كالتحسُت كتوفَت العمل. كالتدريب
انو يعٍت  ىقد ترجم ذلك علتأديب مصدر من الكلمة أٌدب ىو تأديب "

كفقا نقيب  ِٗ".تعليم، كٯتكننا اف نربط كوسوتوالننيا ٔتصطلحات نفس التعليم

كيقـو ىذا  ّٗ".تأديبالتعليم اإلسالمي ىو  ىكانسب مصطلح للداللة علاألتس،"

 حديث النيب: ىا١تفهـو عل

أىدَّبىًٌت رىىبِّ ٌأٍحسىنى تىٍأًدٍيِب )ركاه ابن حباف(
ْٗ 

كاعًتاؼ يتم غرسها تدر٬تيا  ةيعٍت مقدم التأديب"، فاف كاستنادا ىذا اٟتد

، كهبذا القرب  دقيقة لكل شيء ُب ترتيب ا٠تلق.ُب ا١تتعلمُت حوؿ األماكن ال
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سيكوف التعليم مرشدا الٕتاه إدخاؿ كإقرار حق مكاف اهلل ُب شكل الطلب 

كاقًتح أيضا اف استخداـ مصطلح الًتغيب كاسع جدا للكشف   ٓٗ"كشخصيتو.

الرعاية الًتبية ىي الكلمة  الف معٌت عن طبيعة التعليم اإلسالمي كمعامالتو.

 ةكلكنها تستخدـ أيضا لتدريب كتربي، الشفقة ال تستخدـ فقط للبشرانة ك كالصي

 .، ُب حُت اف التعليم ىو ىدؼ اإلنسافاهلل ا١تاشية كغَتىا من ٥تلوؽ

حدكث ة ُب خزنة اللغة العربية. ليس لديها جذكر قويلذلك استخدـ الًتبية 
 ت()إيدككي ،إلسالمي ىو الًتٚتة من الالتينيةىذا ا١تصطلح ُب العامل ا

educate  أك اللغة اإل٧تلزية ىيeducation .الكلمة الثانية ىي داخل 
، كلكن زيد من اٞتوانب ا١تادية كا١تاديةا١ت ىكيد علأحدكد التعليم الغريب الت

 ىكلكن أيضا عل.  ىذه اٞتوانب ىيم اإلسالمي كالًتكيز ليس فقط علالتعل
" ىو الكلمة التأديب، فاف مصطلح "لذلكاٞتوانب الركحانية كغَت ا١تادية. 

اٟتكمة العلم ك  معٌت ىعل لاللغة العربية ألنو ٭تتو  ةاألنسب ُب ٣تموع
 كالتدرج ُب معٌت التعليم الًتبية تعريف، التايل فاف كاٟتكمة كاالبوه كالتعليم

 ٔٗتأديب.ال

كالتنشئة  ةاالعال ةا١تفهـو الذم يرم اف عملي الًتبيةكيتضمن مصطلح 

كالنقطة احملورية الىتماـ الًتبية ىي . لإلنساف ةالركبيبي ةكالوالدة ىي جزء من عملي

 اٞتهود الرامية إىل ٖتقيق الكماؿ كالكماؿ لألطفاؿ احملتملُت تدر٬تيا كببطء.
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كالتنشئة  ةاالعالة الرام القائل باف عمليه التأديبكيتضمن مصطلح 

هارات من اٞتيل كالوالدة اليت ٯتر هبا الطفل قد اجتازت ٚتيع ا٠تربات كا١تعارؼ كا١ت

 ةنقل ا١تعرفة اليت ىي مفيد ىكا١تزيد من الًتكيز عل  األكرب سنا إىل جيل الشباب.

الذم  التأديباما بالنسبة للمصطلح الوارد فيو فقد تضمن مفهـو "  الطفل. ةٟتيا

الطفل ْتيث  ىكالتدريب كالتعود عل ةالعمل كالصيانة كاالبوه كاالموم يعترب اف جوىر

 ٕٗ"ا١تفعوؿ ُب اجملتمع. ةؾ جيد كمتحضر كفقا ساريرؼ ىو سلو يتص

: عناصر ىي ةثالث التأديب، يتضمن مصطلح يد العلمية للغة العربيةكفقا للتقال
كاالٯتاف اعًتاؼ باف اعمالو ينبغي اف يقـو  .، كاإلحسافتطوير ا١تعرفة العلمية

علي العكس ٬تب اف يستند العلم  .االٯتاف بدكف علم جاىل .علي العلم
ٯتاف كالعلم ٯتاف ىو أهبى، كُب هناية ا١تطاؼ، كاإلإالعلم بدكف .  االٯتاف ىلع

ُب شكل اإلحساف ٍب ضعف إذا مل يظهر العمل. كمن ا١تتوقع اف تشكل 
من  .، كغادر بسبب استخداـ القليلال تؤٌب ٙتارىا ةمثل شجر  ٯتافالعلم كاإل

 .ة، كإتقاف جيد: العلم، كالتدريسالتأديب حيث التعليم، كمصطلح لو معٌت
، إىل جانب كال ف أك اٟتيازة ضد كائن أك احملميةعناصر اإلتقا ىعلمل يعثر 

اتات. ألنو كفقا ١تفهـو ، مثل ا١تاشية كالنبةسبب البشر غَت التفسَت ا١تنديديت
  .اإلنسافاليت ٯتكن اف يكوف حىت ا١تتعلمُت ىو ٣ترد كائنات  ةاالسالمي

كاألخالؽ الصر٭تة اآلدب  ةا٫تي ىيب علكيشدد التدر األتس )عند الرٛتن( 
كجود مفهـو للتديب كمع عدـ  .التأديباليت ال تستحق الثناء اال بالنسبة إىل 

اآلدب ْتيث تقلل من ، فقد ادم ذلك إىل فقداف التعليمية ةإلظهار االنشط
كقاؿ اف مثل ىذه الظركؼ ٯتكن اف ٗتلط .  ا٢تيئة القضائية كالقداسة ةصور 
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كالنقطة اليت ال تشعر باف األفكار كأسلوب اٟتياة العلماين بُت ا١تسلمُت 
ٖتولت إىل ٥تتلف مفاىيم اإلسالـ ُب ٥تتلف جوانب اٟتياة ٔتا فيها 

 ٖٗالتعليم.
لإلعجاب من التدريب ضد ا١توقف األخالقي  ةمثَت ة عمليتأديب "كلذلك،

 ةثَت م ةعمليتعليم . كالعقلي ُب اٟتياة. لذلك فاف ا٢تدؼ ىو القلب كالسلوؾ

، فضال عن تقدًن العلم التعليم اليت تقتصر علي الوالدة لإلعجاب ١تنح العلم أك

ف تعليم ، أكبعبارة أخرل ٗٗ"تأديب كتعليم. معناه أكسع منكىو تربية   كا١تعلومات.

التعلم  ةانو ُب الشعور كعمليكتأديب بعض من الًتبية، لكن تعليم كتأديب 

 .كالتدريب

ة أف تأديب ىو تريب كتدريب كتطوير رشيد من بعض تعريف ذلك ا٠تالص

 ا١تتعلم ك تريب ا١تتعلم للعمل جيد ككاف مؤدبا كل أدب ناسب ا١تستعمل ُب اجملتمع.
 

 أهداف التربوية  .د 

 ةليكالغرض من التعليم ىو أساسا التغيَتات ا١تطلوبة كا١تتحققة من خالؿ عم

 ة حياتو ا٠تاصة أك ُب حياالفرد ُب، سواء ُب سهوؿ سلوؾ التعليم أك اٞتهود التعليمية

ة اليت من النتائج التعليمي ةكالغرض من التعليم ىو ٣تموع. "اجملتمع كالطبيعة احمليطة بو

، كىي توجيو التعليمية بأكملها ةاالنشط .التعليمية ا١تنظمة ة٭تققها الطالب بعد االنشط
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، فاف الغرض من كُب ىذا السياؽ  .التعليم أك التدريب ا١توجو ٨تو ٖتقيق ىدؼ التعليم

ك السبب ُب   .التعليم ىو أحد مكونات النظاـ التعليمي الذم ٭تتل مركزا ككظيفة مركزيُت

 ََُ"كل الطاقة التعليم ٭تتاج إىل فهم جيد لغرض التعليم.

، الفصل الثاين ََِّعاـ  َُِب القانوف رقم عن أىداؼ الًتبوية قدـ صر٭تا 

تكوين الشخصية  ىىل تطوير القدرة علعليم الوطٍت إكيهدؼ الت،"فأ ،ّادة من ا١ت

، هبدؼ تنميو ا١تتعلمُت احملتملُت وب ُب اطار اٟتياة الفكرية لالموالشع ةكحضارة كرام

، الثمينة، كالصحية، كتعلمت، حانو كتعاىللكي يصبحوا رجل دين كاجب اهلل سب

 َُُ".لةأ، كتصبح مواطنُت من الدٯتقراطية كا١تسة، كمستقلةكأ٧تزت، كخالق

داؼ النهائية اليت يتعُت ٖتقيقها، ؼ من الًتبية الوطنية باعتبارىا األىا٢تد"

تشكيل اٟترؼ أك   كتبُت اف لديها اىتماما استثنائيا علي األخالؽ. ااالندكنيسي ةكآالم

 ةو ا٢تدؼ كرمز االخالقي، ٘تاما ىحت الكلمة الرئيسية ُب ىذا ا٢تدؼاٟتضارة اليت أصب

لًتبوية ليس نظر من األخالؽ كالفكر فقط، يوجد أف لكن أىداؼ ا َُِ".جدا ة٢تا رائع

أىداؼ التعليم " كتتمثلأف موىاٯتُت يرم كما قاؿ   ،بتنمية اإلمكانات البشريةينظر 

وسيلة ٟتل احملتملة الستخدامها ك اإلنسافف الكرًن ُب تطوير اإلمكانات آالواردة ُب القر 
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كتطوير  فضال عن الثقافة البشرية ،لعلم كالتكنولوجيا، كتطوير امشاكل اٟتياة كا١تعيشة

 َُّ".اهلل سبحانو كتعاىل ىموقف االٯتاف كالتقول عل

 مهم األىداؼ الًتبوية لكل تدريس.  لذلك البد لو إعداد التدريس الناضج.
 

 س التربوية اإلسالمةأس .ه 

كل حاؿ ُب الدنيا قطعي لو أساس كسناد ليصنع قويا لنموا كتنمية مرارا.  مثل 

ق كقوم إف كاف لو أساس قويا ليصد كزف البناء.  أيضا شجرة البد لو بناء سيكوف كثي

جذر قوم طعن ُب األرض السفلي كي لإلجتث إف كاف أصيب بالريح العظيم قد ارتج 

 ساؽ الشجرة كأم شيء على الشجرة.

كذلك بالًتبية اإلسالمية ٢تا أساس كسناد الذم يكوف دستور ا١تسلمُت.  بُت 

مية ىو القرآف كمصدر األساسية كالسنة كمصدر الثانية لبياف كقوة أساس الًتبوية اإلسال

من القرآف كاإلجتهاد من العلماء الًتبوية اإلسالمية يعٌت شرح تفصيال ٦تا ال يشرح ُب 

 تعليم ابتدائي أساسي ُب اإلسالـ كىي: ةىناؾ ثالثالقرآف كالسنة.  

 القرآف .ُ

كل اإلنساف مضموف القرآف ىو أساس كمصدر أكؿ يصبح دستور اٟتياة ل

النيب  كشفو  ذمـ اهلل الف الكرًن ىو كالآالقر ُب العامل الًتبية. مٌن القطن قاؿ، "
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ٚتيع جوانب اٟتياة اليت ىي ٤تمد إىل ا١تبادئ التوجيهية للبشر ككدليل كامل يغطي 

بالنسبة ألكلئك العبادة  ةكاليت تشمل العلـو الواسعة كقيم ُب ٣تاؿ الفضاء ةعا١تي

 َُْ".ف اف ٤تتوياتو ال ٯتكن فهمها اال مع احملتوم النبيل الذم يدرسءك ر الذين يق

ـ اهلل ف ىو كالآالقر ، "، افالوىاب خوالؼعبد  كفقا تاماف آالقر  تعريف

للنيب ٤تمد باستخداـ العربية كا١تعاين اليت يًتدد  جربيل مالئكة م كشف عنوذال

لقانوف لإلنساف كدليل صداىا ْتيث يصبح دليال علي الرسل انو حقا النيب ُب ا

 َُٓ".للقراء لنهج كالعبادة هلل سبحانو كتعاىل ككسيلة

 السنة .ِ

ابعاد  ةثاليت ترد ُب ثال ةسالميالطريقة اليت النيب ُب الدعوة اإلىو  السنة

 االحداث اليت كقعت. ىالنيب عل ىكالبياف، كا١توافقة عل، الكالـ ىاليت ٖتتوم عل

١تعيار الذم ٯتكن اف ٭تتذم بو بقية البشرية ُب  النيب ا١تقصود ىو ا ىعل ةاالمثل كل

اليت تستهدؼ النيب ىي  ةسالميالًتبية اإل ةكعملي" كل جانب من جوانب اٟتياة.

مكانات ، كفقا إليم الذم يتسم با١تركنة كالشموليةشكل من اشكاؿ تنفيذ التعل
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لية ، فضال عن الظركؼ الطبيعية اليت ٕترم فيها العمالبشر كاجملتمع كالعادات

 َُٔ"التعليمية .

 اإلجتهاد .ّ

ف التعليم اإلعالمي ىو الوسيلة داء ُب التعليم اإلسالمي ضركرم ألاأل

الثقافة البشرية ا١تتقدمة اليت  ء ا١تؤسسات ُب اٟتياة االجتماعية، ٔتعٌتلبنا ةاالساسي

 تتطور بشكل حيوم االنسحاب احملددة جدا من ديناميات النظاـ ك٬ترم التعليم.

كفيما يتعلق   ، ينظم النظاـ التعليمي الذم سيتم التوصل اليو.لتعليمكُب عامل ا"

بصياغة نظاـ التعليم كالتكيف اٞتيد مع النظر ُب التنمية فضال عن االحتياجات 

ك٬تب اف تكوف .  متنوعة من اٞتهود ا١تمكنة القصول ا١تطلوبة ةالبشرية مع ٣تموع

 َُٕ".بُت اجملتهدين ةسليم ةاالجتهاد شراك ةعملي

جدا كالكامنة كراء  ةىيكل تدريس اإلسالـ ىو التوحيد التعليم االساسي

من خالؿ ىذه  .ا١تؤمنُت ليست استثناء من جوانب التعليم ةٚتيع جوانب حيا

 النحو التايل: ىٯتكن صياغتها عل ةاألمور االساسي

 .العامل تندمج مع حياه االخرانيا ةكىذا يعٍت اف حيا .، كحده اٟتياةأكال
ال يوجد . ، كحده العلمثانيا .أك الفشل للخراكم احملدد ُب الدنيويةالنجاح 

ل شيء ياٌب من اهلل سبحانو فصل بُت ا١تعرفة الدينية كالعلـو العامة الف ك
                                                           

106
 Samsul Nizar. 2001. Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam. Cet. I. 

Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 97. 
َُٕ

 .ََُمرجع سابق، ص.  



62 
 

 
 

كمن  ةالف كل ا١تنطقة ا٠تاصة هبا مطلوب  ة، كحده االٯتاف كنسبهثالثا. كتعاىل
 ٛتلن الذم الدي .، كحد الدمرابعا. ٍب ٬تب اف تكمل بعضها البعض

لعقيدة كاألخالؽ كتشعر مبادئ ا.  األنبياء كلهم من اهلل سبحانو كتعاىل
ام حاؿ ال يزاؿ ىو نفسو من العصور القدٯتة إىل الوقت  ىبالقلق عل

كلهم خلقوا من األرض كركح . الشخصية البشرية ةكحد، خامسا.  اٟتاضر
ن الدعم ، ٬تب اف يكوف كل مالفرد كاجملتمع ة، ككحداكسادسة. ا٢تي

 َُٖ.ا١تتبادؿ
ا٠تالصة أف القرآف كالسنة كاإلجتهاد تعالق.  ألف دكف ثالث الًتبوية 

اإلسالمية ال تستطيع أف تفهم العاـ.  لذلك ثالث من أساس الًتبية يعطي الشرح 

 الًتية جيدا كفقا اإلسالـ.
 

 ةسالميية اإلو أدوات الترب .و 

مثل طابخ البد لو  العمل اليستطيع أف يفعل بدكف األداة يكوف كسيلة. 

سكُت كطنجرة كوسيلة. األستاذ البد لو كتب كقرطاسية اآلخر الذم يكوف أداة عماد 

 ُب عملية التدريس. كذلك بالًتبية عموما البد ٢تا أداة كعملية الًتبية ٘تر باالفتٌت.  أما

 جدا ا١تستخدمة ُب التعليم ما يلي: ةأدكات التعليمية ا٢تام

 ة ألنو بدكف تعليم ا١تعلمُت لن تعمل بشكل صحيح.تعليمي ةا١تريب ىو أدا (ُ

 ا١تؤسسة اليت توفر ا١تكاف الذم ٯتكن التصدم لو ُب التعليم الرٝتي كغَت الرٝتي. (ِ
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التنفيذ السلس للتعليم كال سيما  ىاليت تساعد عل ةا١ترافق التعليمية كا٢تياكل االساسي (ّ
 التعليم كالتعلم. ةُب عملي

ا١تصدر ا١ترجعي الذم يوفر ا١تعلومات للمعلمُت  ا١تكتبة ىي الكتب اليت جعلت (ْ
 العلـو كا١تتعلمُت.

 .ا١تربيُت التايل توفَت التعليم ا١تهٍت ككفقا لقدرىهم ةمهارات ككفاء (ٓ

باستخداـ  تدريب ةسبيل ا١تثاؿ طريق ىية التعليمية كالنهج ا١تستخدـ علا١تنهج (ٔ
 احملاضرات كا١تناقشات كا١تهاـ كغَت ذلك.

جدا ُب ٣تاؿ التعليم مثل كضع  ةتشجيع تنفيذ التعليم ىو أداه ىامل التعليم اإلدارم (ٕ
، كتدريس البيئات القدٯتة، كٖتديد ة، كا١تربيُت ُب مواضيع معينزمٍت ا١تواضيعجدكؿ 

 .، كغَتىماالجتماعات ا١تربيُت

 بناء الكوادر التعليمية كالًتبوية. ىالًتبوية كاالشراؼ كاالشراؼ عل ةاالدار  (ٖ

ف كل أل ةمعين ةمع أىداؼ تعلم الطالب ُب مؤسس ةليمية ٥تصصاسًتاتيجية تع (ٗ
 .رؤية كمهمة كغرض ٥تتلف ةف لكل مؤسسنها ألبعي ةمؤسس

 َُٗ.تقييم التعليم كتقييم التعلم (َُ
بوجود كماؿ أدكات اإلسالمي ُب إدارة التعليم فعملية التدريس كجد طريقة 

 جيدا كأكمل.
 

 ةسالميالتربية اإل مأنواع قي .ز 

 ةفلسفاٟتقيقة ُب  ةالنقاط ا١ترجعية كقيم. ا٠تَت كالسوء ةتبطة ٔتشكلالقيمة ا١تر "

الفرؽ ُب كجات النظر من البديهيات سيميز األشياء السيئة  بَتسفيكويف ىي البديهية.

القيمة ا١تطلقة كالقيمة  استنادا إىل استعراض البديهية للقيمة ٯتكن تقسيمها إىل.  اٞتيدة
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ال  ةالقيمة ا١تطلقة خاص َُُ".ساس القيمة( كالقيمة االساسيو، كالقيمة اٞتوىرية )أالنسبية

اٟتالة  ىالقيمة النسبية اعتمادا عل  الشرط كاٟتالة احملددة. ىاثر التغيَتات ال تعتمد علتت

ُب حد ذايها كال ٯتكن اف تكوف شرطا  ةجوىري ةكىناؾ قيم.  كالظركؼ التايل تتغَت دائما

 شرط للقيمة اٞتوىرية. ةالوجود األىل ٔتثاب ةكاال فاف قيم.  مسبقا للقيم األخرل

كينظر اإلسالـ إىل كجود القيمة ا١تطلقة كالقيمة اٞتوىرية اليت تشكل ا١تركز 

( اليت ىي الوجهة ةبيو الوحدة )الوحدانية كالركب ةكالقيمة ىي قيم  كمصب ٚتيع القيم.

اليت تشكل  ةساسيأمل صاحل ىو القيمة اال  .ةسالمياٟتياة اإل ة)اٟتكاية( ٚتيع أنشط

ىناؾ قيما رامايليس ُب ىذا الصدد  تشرح  التوحيد. ةكشرطا أساسيا لتحقيق قيم ةأدا

 ، كىي:فيو ةتعليمية اسالميو كارد

 (.حبل من اهللالعقيدة )ا١تعتقدات( ا١ترتبطة عموديا مع اهلل ) ةقيم .ُ

 .(اسحبل من الن) دةمع الرجل عقي ةالشريعة )التجربة( تنفيذ عالقة أفقي ةقيم .ِ

 ُُُكا١تعاملة.الراسية( اليت ىي تطبيق العقيدة  ةاألخالؽ )األخالؽ االفقي ةقيم .ّ

 ، فاف التفاصيل التالية:يتعلق بالقيم التعليمية لإلسالـ أما

 اإلٯتاف .ُ

مي مع مبادئ ٯتاف ىو كاحد من األسس الرئيسية ُب تعاليم اإلسالـ الذم يساإل
، كىي: ا١تعتقد ٯتافاإل ةكلم   معٌتُب ةكارد ةعناصر رئيسي ةاالٯتاف. كىناؾ ثالث
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لالعتقاد  ىما يكف ىٯتاف ال يقتصر فقط علاف اإل ىكىذا يدؿ علكالكالـ كالفعل. 
 كلكن ٬تب اف تطبق مع الفعل.

لعالقة بُت الرقيق كخالقو ٯتاف ال يسافر فقط من خالؿ الذلك ىو مع تعليم اإل
وعة من الظواىر متن ةعن خالؿ التفاعل من خادـ مع ٣تمو ، كلكن أيضا مةمباشر 

ٯتاف ٬تب اف تتحقق التايل فاف اإل ، سواء االجتماعية ككذلك ا١تادية.الطبيعية كاٟتياة
 ىنسبة لألشخاص الذين ال يعملوف علال  .ةمن قبل اإلحساف كاألخالؽ ىي سامي

، س الكفار كاألدياف الدينية. لذلكالطابع اإلسالمي الورع كا٠تَتم ال يشمل النا
و الركحي للفرد باعتباره كاحدا من ابعاد التعليم اإلسالمي الذم ليس فقط االٯتاف ى

 .من خالؿ العالقة بُت الرقيق كخالقو
 العبادة .ِ

أما   ُب تنفيذ ٥تتلف التقسيمات الفرعية منها من حيث العامة كا٠تاصة. العبادة
ىل.  مثاؿ العبادة العامة ىي كل العمل كبياف اٞتيد القياـ بو بالنية اٟتسنة هلل تعا

تناكؿ الطعاـ كالشرب كالعمل كإذا العمل بالنية ٟتفظ اٞتسم لذلك ٯتكن أنفذ األمر 
العبادة ا٠تاصة ىي العبادة اليت ًب تعيُت الشركط النص.  خصوص العبادة ك   إىل اهلل.

ىي سلوؾ اإلنساف اليت العمل على األمر اهلل تعلى كيتمثل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
.كسلم ٨تو صال  ة كزكاة كالصـو

لذلك  ٯتكن القوؿ أف كل األنشطة ا١تنفذة اإلنساف يكوف من ا١تفيد العبادة إذا كاف 

 ا١تقصود هلل تعاىل.

 األخالؽ .ّ

األخالؽ من اللغة العربية ىو أخالؽ ٚتع من خلق ىوتصرؼ كطبيعة كسلوؾ 
 كأداب.  إبن مسكويو العامل األخالقية مقدـ قاؿ أف األخالؽ ىي ا٠تصائص اليت

ا١تدفوف ُب الوحي دفع للقياـ بالفعل دكف اٟتاجة إىل التفكَت كالنظر. الغزايل قاؿ أف 
األخالؽ ىي ا٠تصائص اليت ا١تدفوف ُب الركحي أف يثَت ا١تتنوعة من العمل بسهل 
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دكف اٟتاجة إىل التفكَت كالنظر. إذا األخالؽ ىي ا٠تصائص اليت ا١تدفوف ُب كل 
 لذم يتم بسهل دكف التفكَت.نفس اإلنساف أف يثَت الفعل ا

عمل ال ٯتكن أف يقاؿ عن أخالقيات التفكَت، إف ١تم يكن قد استزُب بعض 
 الشركط كالتايل:

 عمل تكرارنا. .ُ

تنشأ من تلقاء نفسها دكف اٟتاجة إىل التفكَت ُب كزهنا تكرارا ألف الفعل أصبح  .ِ
 عادة بالنسبة ٢تا.

أكثر رسوخا ُب شخص ما لذلك، فيما يتعلق األخالؽ بسلوؾ شخص الذم ىو 

 شجعو على عمل كفقا لألخالؽ ا١توجودة ُب اإلسالـ.

 اإلجتماعي .ْ

كفقا عبد اٟتميد ا٢تشيمي، تربية اإلجتماعي ىو توجيو البالغُت إىل األطفاؿ لتعطي 
التدريب لنمو اٟتياة اإلجتماعية كيعطي متنوعة من التعليم عن السلوؾ  اإلجتماعي 

 ا ىاما ُب تشكيل اإلجتماعية الصحية.من كقت مبكر حىت يصبح عنصر 
الًتبية اإلجتماعية ُب اإلسالـ تغرس التوجات اإلجتماعية اال٬تابية  كالعادات اليت 
ٕتلب اليهاء لألفراد كا١تتانة كاألسرة كالرعاية اإلجتماعية بُت افراد اجملتمع كرفاه 

 اإلنساف.
التعليم اإلسالـ، ألف لذلك، كٯتكن القوؿ أف التعليم اإلجتماعي ناحية مهم ُب 

الناس ينبغي أف يكوف ا١تخلوؽ اإلجتماعية.  ال ٯتكن الناس أف يعيش بدكف 
 ُُِاإلنساف اآلخر كبدكف البيئة كاحمليط الطبيعي.

لذلك، قيمة الًتبوية اإلجتماعية ىي يتم التدريس الكبار إىل الطالب لغرس ركح 

 .ية كا١تتعلمُت ٨تو البيئة احمليطاجتماعية قو 
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 الرابع الباب

 عرض البيانات وتحليلها
 

 كما يايل:  فيو بعد قرأت باحثة كتاب بلوغ ا١تراـ، كجدت باحثة قيم الًتبوية

 قيمة التربوية األخالقية .أ 

: سىأىٍلتي رىسيٍوؿى : كىعىٍن اىلنػىوَّاًس ٍبًن ٝتىٍعىافى رضي ا ُِِٓحديث  اهلًل صلى اهلل  هلل عنو قىاؿى

: اىٍلربُّ حيٍسني اى٠ٍتيليقً ؟ عليو كسلم عىًن الربِّ كاإًلٍبًٍ  ٍٍبي مىا حىاؾى ُب صىٍدرًؾى  ،فػىقىاؿى كىكىرًٍىتى  ،كىاإٍلً

 ( أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . )أىٍف يىطًَّلعى عىلىٍيًو اىلنَّاسي 

 أسباب الوركد من ىذا اٟتديث كما يايل:

حدثٍت ىاركف بن سعيد األيلي. حدثنا عبداهلل بن كىب. حدثٍت معاكية )يعٍت ابن 
 عن أبيو، عن نواس بن ٝتعاف. قاؿ:صاحل( عن عبدالرٛتن بن جبَت بن نفَت، 

أقمت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم با١تدينة سنة. ما ٯتنعٍت من ا٢تجرة إال 
ا١تسألة. كاف أحدنا إذا ىاجر مل يسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن شيء. 

 صلى اهلل عليو كسلم "الرب حسن قاؿ فسألتو عن الرب كاإلٍب؟ فقاؿ رسوؿ اهلل
 ُُّا٠تلق. كاإلٍب ما حاؾ ُب نفسك، ككرىت أف يطلع عليو الناس".

 كتب علوش ُب كتابو عن شرح ذلك اٟتديث كما يايل:

أراد النواس رضي اهلل عنو معرفة ٚتاع ا٠تَت كالشر، فسأؿ عن الرب كاإلٍب، فأجبو 
مع الكلم عن ذلك.  فأخربه بأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٔتا أكٌب من جوا
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الرب حسن ا٠تلق، كحسن ا٠تلق ال تنحصر أبوابو.  كأخربه بأف اإلٍب، ىو ما تقع 
الريبة ُب صدرؾ من أىو حالؿ أك حراـ، كأدؽ من ذلك، أف تكره أف يطلع عليو 
الناس، فهذا الوصف الثاين لإلٍب أدؽ من الذم قبلو.  أك كأف الوصف األكؿ 

 ُُْاآلخر متعلق بالورع.متعلق بالفقو، ك 
كىو علماء مازاؿ ٥تتلف الرأم عن معٌت الرب.  كفقا ابن مسعود كابن عبس 

كتابعُت أف الرب ىو اٞتنة.  كما ُب حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كما 

ثػىنىا يىزًٍيدي عىًن اٍلمىٍسعيٍوًدمِّ عىٍن دىاكيدى ٍبًن يىزًٍيدى عىٍن أىبًٍيًو عىٍن أى يايل،" : سيًئلى حىدَّ يبٍ ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

، فقاؿ: األىٍجوىفىاًف الفىمي  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عىٍن أىٍكثىًر مىا يىًلجي النَّاسي ًبًو النَّارى

كاٍلفىرٍجي، كىسيًئلى عن أىٍكثىًر ما يىًلجي بًًو اٞتٍىنَّةى؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: حنٍسني 

 ُُٓا٠ٍتيليًق."

و األخالؽ الكرٯتة تستطيع أف تدخل اإلنساف إىل اٞتنة حىت تكوف لذلك ل

حاال أكثرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كقيل الرب العمل الصاحل بستنادا من 

 ُُٔاٟتديث، "عىلىٍيكيٍم بًاٍلعىمىًل الصَّاًلًح فىًإنَّوي يػىٍهًدل ًإىلى اٍلربِّ."

ة العوُب )علوش( قاؿ الشرح مشبحة قد شرح بعض العلماء من بُت عطي

 ُُٖقاؿ عطاء )علوش( أيضا أف،" الرب ىو شرؼ الدين كالتقول." ُُٕأف،"الرب الطاعة."
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كقد عرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو   ُُٗكقيل اآلخر أف،"الرب قد عرؼ ْتسن ا٠تلق."

 َُِكسلم حسن ا٠تلق بقولو،"طالقة الوجو، ككف األذل، كبذؿ السالـ."

ة اليت دائما يساعد األخرين كتزعج األخرين لذلك الرب ىو األخالؽ الكرٯت

شفهيا كيدكيا كدائما مبتهج الوجو كانتشر السالـ إىل إم شخص معركؼ جيدا أـ ال 

 كالشباب كالكبار.

كىو اإلٍب ىو عكس ما تقدـ ُب الرب.  كفقا الصنعاين أف،"اإلٍب ما حاؾ ُب 

كترددت ىل تفعلو صدرؾ ككرىت أف يطلع عليو الناس.  أم ٖترؾ ا٠تاطر ُب صدرؾ 

لكونو ال لـو فيو أك تًتكو خشية اللـو عليو من اهلل سبحانو كتعاىل كمن الناس لو فعلتو 

 ُُِفلم ينشرح بو الصدر كال حصلت الطمأنينة بفعلو خوؼ كونو ذنبا."

كل ا٠تَت كال مغاير أنو ىي   ُِِٓرقم  بوية الدينية من اٟتديثًت أخذ قيمة ال

 ، إذا ىناؾ شك ُب القلب ينبغي ليًتؾ.بالفؤاد ينبغي ليفعل.  لكن

: قىاؿى رىسيوؿي اىللًَّو صلى اهلل عليو كسلم الى :  َُِٔحديث  يىٍشرىبىنَّ أىحىده ًمٍنكيٍم  كىعىٍنوي قىاؿى

ا  (أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه ) .قىاًئمن
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أسباب الوركد عن ذلك اٟتديث لو حديث مشابة كما قد ركل ُب كتاب 

حدثنا ٤تمد بن جعفرو، أخربنا شعبةي، عن أيب زيادو الطحاًف، مسند إماـ أٛتد كما يايل، "

قاؿ: ٝتعتي أبا ىريرةى يقوؿ، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم: أنوي رأل رجال يشرب قائما 

، قاؿ: ال، قاؿ: فإنو قد  ٍو؟ ]قاؿ[: أىيىسيرُّؾى أىٍف يشربى معك ا٢تًرُّ فقاؿ لو: ًقو! قاؿ: ًلمى

 ُِِالشيطاف." شرب معك مىٍن ىو شرٌّ ًمنو

كىو علماء ما زاؿ ٮتتلف الرأم عن حكم شرب قائما، كما شرح يايل،"قاؿ 

.  كقاؿ آخركف ىو مكركه.  كقاؿ طائفة ىو خالؼ ااألكىل ١تا ُب  ابن حـز ىو ٤تـر

صحيح مسلم من حديث ابن عباس: سقيت رسوؿ اهلل من زمـز فشرب كىو قائم.  

اهلل عليو كسلم كما ُب صحيح  كركل ذلك على رضي اهلل عنو عن النيب صلى

 ُِّالبخارم."

ا٠تالصة ىي أنو شرب قياما حكمو مكركه ألف ليس ا٠تَت لصحة البدف.  لكن 

.  إذا شرب قياما ُب حاؿ نسي  يزكج شرب قياما إذا الشرب ا٠تَت كالربكة مثل ماء زمـز

ىتم ىي دائما ا َُِٔفينبغي مباشرة جلس.  قيمة الًتبوية األخالقية من حديث رقم 

سلوؾ كاألخالؽ ُب سد حاجة مثل شرب.  ألف إذا شرب قياما احتسب أزمة األخالؽ 

 كليس ا٠تَت نظر اإلجتماع.
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 قيمة التربوية اإلجتماعية .ب 

: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم )حىقُّ  َُِٓحديث 

: ًإذىا لىًقٍيتى  ، كىًإذىا اٍستػىٍنصىحىكى ٍيًو، كىًإذىا دىعىاؾى فىأىًجٍبوي وي فىسىلٍِّم عىلى اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم ًستٌّ

ٍتوي، كىًإذىا مىًرضى فػىعيٍدهي، كىًإذىا مىاتى فىاتٍػبػىٍعوي(. )ركاه  فىاٍنصىٍحوي، كىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اهللى فىسىمِّ

 مسلم(

 ا يايل:أسباب الوركد من ذلك اٟتديث بل من طريق أخرل كلو ا١تعٌت متعلق كم

ٍفرًيًقيِّ  أىنٍػعىمى  ٍبنً  زًيىادً  ٍبنً  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدً  عىنٍ  انيوا أىنػَّهيمٍ  أىيب  حىدَّثىًٍت : قىاؿى  اإٍلً  ُب  غيزىاةن  كى
بػينىا فىاٍنضىمَّ  ميعىاًكيىةى  زىمىنى  اٍلبىٍحرً  اؤينىا حىضىرى  فػىلىمَّا اأٍلىٍنصىارًمِّ  أىيُّوبى  أىيب  مىرٍكىبً  ًإىلى  مىرٍكى  غىدى

 حىقُّ ) أيًجيبىكيمٍ  أىفٍ  ًمنٍ  بيدٌّ  يل  يىكينٍ  فػىلىمٍ  صىاًئمه  كىأىنىا دىعىٍو٘تييوين  فػىقىاؿى  فىأىتىانىا إًلىٍيوً  ٍرسىٍلنىاأى 
 عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  لىًقيتىوي  ًإذىا: )قىاؿى  اللًَّو؟ رىسيوؿى  يىا ًىيى  مىا ًقيلى ( ًستٌّ  اٍلميٍسًلمً  عىلىى اٍلميٍسًلمً 

ٍتوي، اللَّوى  فىحىًمدى  عىطىسى  كىًإذىا لىوي، فىاٍنصىحٍ  اٍستػىٍنصىحىكى  كىًإذىا أىًجٍبوي،فى  دىعىاؾى  كىًإذىا  فىشىمِّ
 ُِْ(فاتبعو مات كإذا فعده، مرض كإذا

أما حقوؽ ا٠تص ألمة ا١تسلم، قاؿ ابن حجر يعٍت فرض الكفاية.  كفقا ابن 

إما كاجبا أك مندكبا ندبا  "ا١تراد باٟتق ما ال ينبغي تركو كيكوف فعلوالعرايب )الصنعاين( أف،

مؤكدا شبيها بالواجب الذم ال ينبغي تركو كيكوف استعمالو ُب ا١تعنيُت من باب 

استعماؿ ا١تشًتؾ ُب معنييو فإف اٟتق يستعمل ُب معٌت الواجب كذا ذكره ابن 
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كىو كفقا شيخ علوش أف،"األكىل أف يقاؿ بأف ٚتيعها من الواجبات،   ُِٓاألعرايب."

  ُِٔعلى العُت كبعضها على الكفاية." كإف كاف بعضها

 الشرح عن حق ا١تسلم إىل مسلم آخر شرح كما يايل:

 األمر بالسالـ إذا لقي ا١تسلم ا١تسلم .ُ

ُب ذلك  ًإذىا لىًقٍيتىوي فىسىلٍِّم عىلىٍيوً انطالؽ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

ء كالشفقة ضد اٟتديث.  الدين اإلسالـ ىو الدين يؤكد بقوة على أعماؿ اإلخا

ا١تسلمُت األخواف كغَت ا١تسلمُت أيضا.  قد قاد اإلسالـ دائما شعبة ٠تلق كاٟتفاظ 

على األخوة كاحملبة.  لذلك، نظم اإلسالـ العديد من ا١تمارسات اليت ٯتكن أف ٗتلق 

 ا٠توة كاٟتب.

كيقوؿ السالـ ٔتا ُب ذلك الشيء الذم ٯتكن أف يقاؿ إلخوانو مقبولة 

 أك غَت ا١تسلمُت كلكن بالسالـ ٥تتلفة.  مثل قاؿ صباح ا٠تَت كغَت عموما ا١تسلمُت

ذلك مقبولة لكل اإلنساف دكف نظر الدين.  انتشر السالـ كجد أف فطر سالـ 

اإلجتماعي ُب اجملتمع.  لكن، إىل ا١تسلم لو منطق التهية ا١تختلفة كلو معُت كفضائل 

االتفاؽ على أف االبتداء سنة.  ُب منطقو، كما شرح يايل،"كقد نقل ابن عبد الرب 
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كما اٟتديث عن فضائل    ُِٕكأف الرد كاجب.  كنفي ابن حجر كجود ا٠تالؼ."

ابتداء السالـ، عن أيب أمامة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

." )ركاه البيه ـً أى ىيٍم بًالسَّالى  ُِٖقي(كسلم،"ًإفَّ أىٍكىل النَّاًس بًاهلًل تػىعىاىل مىٍن بىدى

كلو بدأ السالـ مستحب لكن األكؿ ُب لفظ السالـ ىو أفضل عند اهلل 

كفقا حديث ركاه البيهقي.  كطريق قاؿ السالـ أيضا كجد أف أثر جره، ألف السالـ 

، السالـ عليكم كرٛتة اهلل، ثانياالسالـ عليكم،  أكال،كجد قيل ثالثة لفظا، يعٍت 

.  كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ، السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتوثالثا

 كما يايل:

عن عمراف بن حصُت رضي اهلل عنهما قاؿ: جاء رجىاءى رىجيله ًإىلى النَّيبِّ صلى 
، فقاؿ النَّيبَّ  ىـى ٍبيَّ جىلىسى ـي عىلىٍيكيٍم فػىرىدَّ عىلىٍيًو السَّالى اهلل عليو كسلم فقاؿ: السَّالى

 ، ـي عىلىٍيكيٍم كىرىٍٛتىةي اهلًل، صلى اهلل عليو كسلم: عىٍشره ٍبيَّ جىاءى آخىري فقاؿ: السَّالى
ـي عىلىٍيكيٍم كىرىٍٛتىةي  ، فىقاؿ: ًعٍشريٍكفى، ٍبيَّ جىاءى آخىري فقاؿ: السَّالى فػىرىدَّ عليو فىجىلىسى

ىثػيٍوفى. )ركاه ابو داكد( اتيوي فػىرىدَّ عىلىٍيًو فىجىلىسى فقاؿ: ثىالى  ُِٗاهلًل كىبػىرىكى
دؿ أف سالـ ال قيل عند سيفارؽ.  لكن،  ًإذىا لىًقٍيتىوي  ىناؾ ٚتلةُب اٟتديث 

ُب اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
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ذىا أىرىادى أىٍف يػىقيٍوـى فػىٍلييسىلٍِّم، فػىلىٍيسىتً  ًِ  قاؿ،"ًإذىا انٍػتػىهىى أىحىديكيٍم ًإىلى اٍلمىٍجًلًس فػىٍلييسىلٍِّم، فىًإ

 َُّاأليىلى بًأىحىقِّ ًمنى اآلًخرىًة." )ركاه أبو داكد كالًتمذم(

أف قاؿ السالـ ىو يستحب عن لقي كفارؽ.  ٍب  ًإذىا لىًقٍيتىوي  ُب ىذا اٟتديث

ىو حينما ال فارؽ بينهما، كما كتب ُب  ًإذىا لىًقٍيتىوي ُب اٟتديث اآلخر مراد ُب ٚتلة 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ،"ًإذىا  اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ

اره أىٍك حىجىره ٍبيَّ  نػىهيمىا شىجىرىةه أىٍك ًجدى الىٍت بػىيػٍ لىًقيى أىحىدىكيٍم أىخىاهي فػىٍلييسىلٍِّم عىلىٍيًو، فىًإٍف حى

لىًقيىوي فػىٍليهسىلٍِّم عىلىٍيًو." )ركاه أبو داكد(
ُُّ 

على حد   من بعض أحاديث استنتج أف يقوؿ سالـ للجميع الذين كجدكا

سواء ا١تعركفة أك غَت معركفة ٯتكن أف أضافة الركح اإلجتماعية ُب كل اإلنساف.  

عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:  كأكد ىذا مرة أخرل ُب حديث صحيح تايل،"

ىتَّ ٝتعتي رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم: الى تىٍدٍخليٍوفى اٞتٍىنَّةى حىىتَّ تػيٍؤًمنػيٍوا كىالى تػيٍؤًمنػيٍوا حى 

نىكيٍم. )ركاه  ـى بػىيػٍ ٖتىىابػٍُّوا، أىكىالى أىديلُّكيٍم عىلىى شىٍيءو ًإذىا فػىعىٍلتيميٍوهي ٖتىىابػىٍبتيٍم؟ اىٍفشيواالسَّالى

   ُِّ"مسلم(
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لذلك، بأفشاه السالـ توجد توثيق عالقة سالة الرحيم بُت الناس.  كقيمة 

توجد  شاه الرب كسلم كالًتبوية اإلجتماعية ُب اٟتديث ىو بأفشاه السالـ يعٌت أف

 توثيق الركح اإلجتماعي ُب اجملتمع.

 كىًإذىا دىعىاؾى فىأىًجٍبوي  .ِ

.  ألف كفقا اٟتديث رسوؿ اهلل كلمة دعاؾ ُب اٟتديث معنو دعوة للطعاـ

صلى اهلل عليو كسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

ييًجٍب، فىًإٍف كىافى صىائًمنا فػىٍلييًصلِّ، كىًإٍف كىافى ميٍفًطرنا فػىٍليىٍطعىٍم." قاؿ،"ًإذىا ديًعيى أىحىديكيٍم فػىلٍ 

 ُّّ)ركاه مسلم(

كىو كفقا علوش أف،"قيل األمر عاـ بكل دعوة، كخصها العلماء بالنوع 

أيضا قاؿ الصنعاين،"ظاىره عمـو حقية اإلجابة ُب كل دعوة يدعوه ٢تا   ُّْاألكؿ."

ة الوليمة ك٨توىا كاألكىل أف يقاؿ أهنا ُب دعوة الوليمة كخصها العلماء بإجابة دعو 

كاجبة كفيما عداىا مندكبة لثبوت الوعيد على من مل ٬تب ُب األكىل دكف 

 ُّٓالثانية."
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ا٠تالصة ىي أنو كاجب تلبيو كل النظاـ التشريعي ا١تتاحة كا١تثل العليا 

كليمة كفقا شريعة الصحيحة طا١تا ال يوجد نائب فيو.  أما كليمة ينقسم قسمُت ىي 

مثل كليمة العرس ككليمة العقيقة فحكم كاجب إذا ليس ىناؾ معصية فيو ككليمة 

الذم ليس ىناؾ أمر ُب الدين كليس ىناؾ دليل مثل حدث ٥تصص ٨تو كليمة 

تعويذة ُب جوكم ُب القصر سولو أك يوجيا كل شهر ٤تـر ككليمة اإلسراء كمعراج 

 كمولد فحكم مستحب ٞتاء.

بوية ُب ىذا اٟتديث ىي أمر الدين اإلسالـ إىل أمتو لقدر كل قيمة الًت 

الدعوة األكل من اٞتَتاف أك أخاه ٟتفظ صالة الرحيم بقوة.  ألف شغل كل اإلنساف 

٥تتلة ٔتا لو أسرة حىت كليمة تكوف إحدل الطريق لوتر عالقة بُت األسرة كاإلخواف 

 كاٞتَتاف.

 تػىٍنصىحىكى فىاٍنصىٍحوي كىًإذىا اسٍ  .ّ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فانصحو دؿ على كاجب حكمو  قاؿ

اعطى النصيحة إىل استنصح كال كذب عليو.  فينبغي كا١تسلم لناصحو على الرب 

ألف فقا باٟتديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أيب رقيةى ٘تيم بن أٍكس الدارمِّ 

ني النًَّصٍيحىةي." )ركاه مسلم(رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ،"الدِّيٍ 
ُّٔ  
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قاؿ علوش ُب كتابو،"الظاىر أف النصح ال ٬تب إال عند الطلب، كالنصح بغَت 

طلب مندكب، ألنو من الداللة على ا٠تَت كا١تعركؼ، كقد جاء ُب حديث جرير 

الصحيح أنو بايع النيب صلى اهلل عليو كسلم على النصح لكل مسلم، كىذا عاـ 

 ُّٕيطلب." فيمن طلب كمن مل

تعطي النصيحة مقبوؿ عموما ليس حد بُت ا١تسلم.  لذلك، أخذ قيمة 

الًتبوية اإلجتماعية من ىذه كلمة اٟتديث ىي تناصح ُب ا٠تَت دكف نظر الدين 

 استخداـ ألضافة الشعور باإلخاء بُت اإلنساف خلق اهلل.

ٍتوي  .ْ  ًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اهللى فىسىمِّ

رتـو كخركج عنصر رطب من البدف كزيادة عطس ىو سعى البدف ٠تركج ج

إجراء العقل كحذؼ ا١ترض حىت البدف يكوف أصحة.  ينبغي بعد عطس لشكر إىل 

 اهلل على نعمتو عظيم.

حىت حكم أجاب العطس بعد قاؿ اٟتمد هلل كما يايل، "كقد جاء كيفية 

 اٟتمد ككيفية التشميت ككيفية جواب العاطس فيما أخرجو البخارم من حديث أيب

ىريرة عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  إذا عطس أحدكم فليقل اٟتمد هلل 
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لكن  ُّٖكليقل لو أخوه أك صاحبو يرٛتك اهلل كليقل ىو يهدكم اهلل كيصلح بالكم."

 ُّٗقاؿ الشافعية كبعض ا١تالكية،"ىو مستحب، ك٬تزلء الواحد عن اٞتماعة."

هور إىل أف التشميت جزاء الدعاء الذم قيل ا١تستمع ىو،"قد ذىب اٞتم

يكوف بقوؿ يرٛتك اهلل فيجيبو العاطس بقولو يهدكم اهلل كيصلح بالكم.  شأنكم  

كقاؿ   َُْكما صح البخارم كغَته.  كقاؿ الكوفيوف بل يقوؿ يغفر اهلل لنا كلكم."

النوكم،"يستحب ١تن حضر من عطس فلم ٭تمد أف يذكره باٟتمد ليشمتو، كىو 

 ُُْكؼ."من باب النصح كاألمر با١تعر 

قيمة الًتبوية اإلجتماعية من ذلك اٟتثيُت ىي ينبغي ٞتزاء الدعاء بسويا 

 دعاء كجزاء ا٠تَت با٠تَت يعٍت ٔتا عمل توجد أ٪تى اٟتب كاإلخواف.

 إذا مرض فعده .ٓ

ًإفَّ اهللى تػىعىاىل يػىقيٍوؿي يػىٍوـى ث القدسي الذم ركاه مسلم كما يايل، "ىناؾ حدي

ـى  : يىا رىبِّ كىٍيفى اىعيٍوديؾى كىأىٍنتى رىبُّ  اٍلًقيىامىًة: يىا اٍبنى آدى مىرًٍضتي فػىلىٍم تػىعيٍدينٍ.  قىاؿى

: اىمىا عىًلٍمتى اىفَّ عىٍبًدٍم فيالىننا مىًرضن فػىلىٍم تػىعيٍدهي اىمىا عىًلٍمتى أىنَّكى لىٍو اٍلعىالىًمٍُتى  . قىاؿى
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ٍدتىًٍتٍ ًعٍندىهي. )أىٍم لىوىجىٍدتى ًعٍندىهي ثػى  وىايبٍ الًَّذٍم الى هًنىايىةى لًًعٍظًمًو(. )ركاه عيٍدتىوي لىوىجى

 ُِْ"مسلم(

ًإفَّ أيضا ىناؾ اٟتديث شرح عن فضائل عد ا١ترض كما اٟتديث يايل، "

. )ركاه ال ٍبًعٍُتى اىٍلفى مىلىكو إف عد ا١ترض   ُّْ"رباىن(طاٍلعىاًئدى ييًظلُّوي اهللي ًٓتىٍمسىةو كىسى

ٚتهور علماء أيضا.  كلو إىل غَت مسلم  ينبغي كشكل اىتم إىل ا١تسلم آخر.  ينبغي

ينبغي عده أيضا.  ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عمل ذلك إىل اليهودم كما 

ـي النيب صلى اهلل اٟتديث يايل، " عن أناس رضي اهلل عنو قاؿ: كىافى غيالىـه يػىهيٍوًدمٌّ ٮتىٍدي

عيٍوديهي، فػىقىعىدى ًعٍندى رىٍأًسًو فقاؿ لو عليو كسلم فىمىًرضى فىأىتىاهي النيب صلى اهلل عليو كسلم يػى 

هي؟ فقاؿ أىًطٍع أىبىا اٍلقىاًسًم، فىأىٍسلىمى، فىخىرىجى النيب صلى  أىٍسًلٍم.  فػىنىظىرى ًإىلى أىبًٍيًو كىىيوى ًعٍندى

هي ًمنى النَّاًر. )ركاه البخارم("  ُْْاهلل عليو كسلم، كىىيوى يقوؿ اٟتمد هلًل الذم أىنٍػقىذى

ُب كتابو،"قد جـز البخارم بالوجوب، لكن مل يصرح أىو  كما قاؿ علوش

على العُت، أـ على الكفاية.  كقاؿ اٞتمهور عيادة ا١تريض مندكبة.  قاؿ ابن حجر 

 ُْٓسواء عرؼ ا١تريض أك مل يعرفو، أك كاف قريبو أـ ال، كألم مريض كاف."
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ا٠تالصة ىي أنو عد ا١ترض مستحب للمسلم أك لغَت مسلم.  لكن، ىناؾ 

لعده يعٍت إذا مرض قد ال يصنع قياما من السرير.  أيضا ىناؾ جر عظيم لعاده  حد

 يعٍت يكنف من اهلل سبعُت كٜتس آلف مالئكة.

أخذ قيمة الًتبوية اإلجتماعية من ذلك الكلمة اٟتديث ىي دائما اىتم 

بُت الناس الذم شعر ا١تصيبة مرض كعده ليس نظر الدين أك النسب.  ألف اإلسالـ 

ين اٟتب لكل ا١تخلوؽ ُب العامل.  ألف بعده مرض يستطيع رخصة مرضو ىو الد

 ألف عده كيستطيع قوة صلة الرحيم إىل كل ٥تلوؽ اهلل.

 إذا مات فاتبعو .ٔ

ىذه الكلمة دؿ كاجب إىل ا١تسلم.  ككفق العلماء حكم زيارة اٞتنائز 

 صلى فرض الكفاية.  ىناؾ فضائل يوجد إذا صالة كشيع ا١تيت كما قاؿ رسوؿ اهلل

اهلل عليو كسلم يايل، "عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ا فػىلىوي ًقيػٍرىاطه كىمىٍن شىًهدىىىا حىىتَّ تيٍدفىنى  كسلم قاؿ،"مىٍن شىًهدى اٞتٍىنىازىةى حىىتَّ ييصىلِّيى عىلىيػٍهى

اٞتٍىبػىلىٍُتً اٍلعىًظٍيمىٍُتً. )ركاه متفق  فػىلىوي ًقيػٍرىاطىاًف.  ًقٍيلى كىمىا الًقيػٍرىاطىاًف؟ قاؿ: ًمٍثلي 

 ُْٔعليو("

سول أجر كعد اهلل إىل ا١تخلوؽ إخالصا شيع ا١تيت أفضل ىو شرح أنو، 

"كا١تشي أمامها بقرهبا ْتيث لو التفت رآىا أفضل منو ببعدىا فال يراىا لكثرة 
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ينبغي  ا١تاشُت معها.  كا١تشي أمامها أفضل منو خلفها للراكب كا١تاشي كُب الركضة

 ُْٕأف ال يركب ُب ذىابو معها إال لعذر كمرض أك ضعف."

أخذ قيمة الًتبوية اإلجتماعية من اٟتديث ىي تعاكف إذا جراف أصاب 

ا١تصيبة مثل مات إخواف ينبغي لتعاكف غسل اٞتنائز ككفنو كصالتو كشيعو حىت إىل 

 اىتم جار.دفنو.  كبعمل كلو أيضا ٔتا عمل تطمئن القلوب أسرتو مًتكؾ ألف ىناؾ 

: ًإذىا عىطىسى أىحىديكيٍم فػىٍليػىقيٍل: وي عىًن كىعىنٍ :  ُِٗٓحديث  النَّيبِّ صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى

 ،فػىٍليػىقيٍل يػىٍهًديكيمي اىللَّوي  ،فىًإذىا قىاؿى لىوي يػىٍرٛتىيكى اىللَّوي  ،كىٍليػىقيٍل لىوي أىخيوهي يػىٍرٛتىيكى اىللَّوي  ،اىٟتٍىٍمدي لًلَّوً 

 (أىٍخرىجىوي اىٍلبيخىارًمُّ ) .بىالىكيمٍ  كىييٍصًلحي 

أسباب الوركد من ذلك اٟتديث بل طريق أخرل كما شرح السيوطي ُب كتابو  

 كما يايل:

، عىنٍ   السَّالىـي : فػىقىاؿى  رىجيله، فػىعىطىسى  سىفىرو، ُب  عيبػىٍيدو  ٍبنً  سىاملًً  مىعى  كيٍنتي : قىاؿى  رىجيلو
، كىعىلىى عىلىٍيكى : فػىقىاؿى  عىلىٍيكيٍم، ، ٍبيَّ  أيمِّكى ؟ ُب  كىجىٍدتى  لىعىلَّكى : فػىقىاؿى  سىارى  نػىٍفًسكى

 اهللً  رىسيوؿً  مىعى  كيٍنتي   أىقيو٢تىىا؛ أىفٍ  ًإالَّ  أىٍستىًطعٍ  ملىٍ : قىاؿى  أيمِّي، تىٍذكيرى  أىفٍ  أىرىٍدتي  مىا: قىاؿى 
 عىلىٍيكى : فػىقىاؿى  ،عىلىٍيكى  السَّالىـي : فػىقىاؿى  رىجيله، فػىعىطىسى  سىفىرو، ُب  كسلم عليو اهلل صلى
، كىعىلىى ، كيلِّ  عىلىى وً لٌ لً  اٟتٍىٍمدي : فػىٍليػىقيلً  أىحىديكيمٍ  عىطىسى  ًإذىا: قىاؿى  ٍبيَّ  أيمِّكى  أىكً  حىاؿو
هللً  اٟتٍىٍمدي  ( ٭تىٍِتى  شىكَّ ) اهللي  يػىٍرٛتىيكى  أىكٍ  اهللي، يػىٍرٛتىيكيمي : لىوي  كىٍليػيقىلٍ  اٍلعىالىًمُتى، رىبِّ  ًِ
 ُْٖ.كىلىكيمٍ  يل  اهللي  ًفري يػىغٍ : كىٍليػىقيلٍ 
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شرح النوكم ُب كتاب علوش أف، "يستحب ١تن حضر من عطس فلم ٭تمد أف 

معٌت بالكم ىو   ُْٗيذكره باٟتمد ليشمتو، كىو من باب النصح كاألمر با١تعركؼ."

 شأنكم كإىل ىذا اٞتواب ذىب اٞتمهور.

اهلل لنا  شرح الصنعاين عن ىذا الشرح من الكوفيوف ُب كتابو أف، "يقوؿ يغفر

كلكم.  كاستدلوا بأنو أخرجو الطرباين عن ابن مسعود كأخرجو البخارم ُب األدب ا١تفرد 

كقيل يتخَت أم اللفظُت كقيل ٬تمع بينهما.  كإىل كجوب التشميت ١تن ذكر ذىبت 

 َُٓالظاىرية كابن العريب كأنو ٬تب على كل سامع."

 ىناؾ شرح ُب كتاب الصنعاين أف قاؿ ابن أيب ٚترة:

اٟتديث دليل على عظم نعمة اهلل على العاطس يؤخذ ذلك ٦تا رتب عليو من  ُب
ا٠تَت كفيو إشارة إىل عظمة فضل اهلل على عبده فإنو أذىب عنو الضرر بنعمة 
العطاس ٍب شرع لو اٟتمد الذم يثاب عليو ٍب الدعاء با٠تَت ١تن مشتو بعد الدعاء 

طاس نعمة كمنفعة ٓتركج األٓترة منو لو با٠تَت ك١تا كاف العاطس قد حصل لو بالع
احملتفنة ُب دماغو اليت لو بقيت فيو أحدثت أدكاء عسرة شرع لو ٛتد اهلل على ىذه 
النعمة مع بقاء أعضائو على ىيئتها كالتئامها بعد ىذه الزلزلة اليت ىي للبدف كزلزلة 

 ُُٓاألرض ٢تا.  كمفهـو اٟتديث أنو ال يشمت غَت ا١تسلم كما عرفت.
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ىي ليدعو ُب ا٠تَت إىل مسلم  ُِٗٓوية اإلجتماعية ُب اٟتديث رقم قيمة الًتب

آخر ألف اٟتقيقة كل ا١تسلم يعٌت إخواف كشكر على النعمة بالعطاس.  ألف من العطاس 

ىناؾ عملية خركج البكًتيا الذم عرقل ُب البدف كبالعطاس فقط البكًتيا تستطيع 

 ا٠تركج.

: قىاؿى رىسيوؿي اىللًَّو صلى اهلل عليو كىعىٍن اًٍبًن مىٍسعيودو :  ُِّٓ  حديث رضي اهلل عنو قىاؿى
حىىتَّ ٗتىٍتىًلطيوا بًالنَّاًس ًمٍن أىٍجًل أىفَّ  ،خىرً آليػىتػىنىاجىى اًثٍػنىاًف ديكفى اٍ  فىالى  ،ثىةن  كسلم ًإذىا كيٍنتيٍم ثىالى 

 (كىاللٍَّفظي ًلميٍسًلمو  ،ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ) .ذىًلكى ٭تيٍزًنيوي 
د عن ىذا اٟتديث من طريق أخرل كلو معٌت متعلق كما يايل، أسباب الورك 

"حدثٍت مالك عن عبد اهلل بن دينار قاؿ: كنت أنا كعبد اهلل بن عمر عند دار خالد بن 

عقبة اليت بالسوؽ، فجاء رجل يريد أف يناجيو، كليس مع عبد اهلل بن عمر أحد غَتم 

ن عمر رجال آخر حىت كنا أربعة، كغَت الرجل الذم يريد أف يناجيو، فدعا عبد اهلل ب

فقاؿ يل كللرجل الذم دعاه: استأخرا شيئا، فإين ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 ُِٓيقوؿ: ال يتناجى اثناف دكف كاحد."

شرح علوش ُب كتابو عن ىذا اٟتديث أف،"قد جاء النهي ُب ىذا اٟتديث عن 

ف ٮتتلطوا بالناس، كجاء مع النهي تناجي اثنُت كمساريهما لبعضهما دكف الثالث، إال أ
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تعليلو، كىو ما يدخل من اٟتزف على قلب ذلك الثالث.  كالشريعة جاءت بالتحاب 

 ُّٓكإدخاؿ السركر على قلب ا١تؤمن، ال بعكس ذلك."

إذا ذلك اٟتاؿ قد حدث فيستطيع أف يصنع صديقة اآلخر الذم ال ٮتلط 

لظن ُب اإلسالـ كما ُب حديث الكالـ حزف حىت سيصنع سوء الظن.  لكن هنى سوء ا

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من أنس أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ، 

 ُْٓ"اٍحًتىًسيٍوا ًمنى النَّاًس ًبسيٍوًء الظَّنِّ. )ركاه طرباين كأيب داككد("

لذلك لتالَب سوء الظن يعٌت ال تكلم دكف ٮتلط اآلخر لكي حاؿ ليس يراد ال 

فكر أف صدقتنُت تكلمينو.  ألف قلب كالعقل اإلنساف ال يعلم إال اهلل.  ٖتدث ألف كجد 

 كىذا اٟتاؿ مقبوؿ إذا ىم ثالثة اإلنساف فقط.  إذا كثَتة ال مقبوؿ.

ىي أىتم احساس  ُِّٓأخذ قيمة الًتبوية اإلجتماعية من اٟتديث رقم 

 إخوانو عند ٚتع ُب كاحدة ا١تكاف.

: قىا:  ُِٖٓحديث  تػىٍبدىؤيكا اىٍليػىهيودى  ؿى رىسيوؿي اىللًَّو صلى اهلل عليو كسلم الى كىعىٍنوي قىاؿى
 (أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه ) .فىاٍضطىرُّكىيٍم ًإىلى أىٍضيىًقوً  ،كىًإذىا لىقىٍيتيميوىيٍم ُب طىرًيقو  ،ـً كىالنَّصىارىل بًالسَّالى 

، أسباب الوركد ىذا اٟتديث قد شرح األلباين ُب كتابو ْتديث مشبحة كما يايل
ٍيًل ٍبًن أىيب صىاًلحو قىاؿى خىرىٍجتي مىعى أىيب ًإىلى الشَّاـً فىجىعىليوا ٯتىيرُّكفى ًبصىوىاًمعى ًفيهىا " عىٍن سيهى
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ثػىنىا عىٍن رىسي  ـً فىًإفَّ أىبىا ىيرىيٍػرىةى حىدَّ وًؿ نىصىارىل فػىييسىلِّميوفى عىلىٍيًهٍم فػىقىاؿى أىيب الى تػىٍبدىءيكىيٍم بًالسَّالى
ـً كىًإذىا لىًقيتيميوىيٍم ُب الطَّرًيًق فىاٍضطىرُّكىيٍم اللًَّو صى  لَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى الى تػىٍبدىءيكىيٍم بًالسَّالى

 ُٓٓ: مسلم("ِٖٓٓ/ُُٖٔ.  )صحيح الًتميذم ًإىلى أىٍضيىًق الطَّرًيقً 
قاؿ ا١تصنف عالف ُب شرح مسلم: ىذا اٟتديث دليل مذىبنا كمذىب 

رًن ابتداء الكفار بالسالـ.  كقوال آخر أنو ٬توز ابتداؤىم بو لضركرة اٞتمهور من ٖت
شرح سويا برأيا علماء كاملة، كما الصنعاين قاؿ أنو، "ذىب األكثر   ُٔٓكحاجة كسبب.

إىل أنو ال ٬توز ابتداء اليهود كالنصارل بالسالـ.  كىو الذم دؿ عليو اٟتديث إذا أصل 
 ُٕٓالنهي التحرًن."

لرأم الذم ٬توز بدأىم بالسالـ كلو بعض الشراط.  كما لكن، ىناؾ بعض ا
قاؿ الصنعاين ُب كتابو أنو، "كحكي عن بعض الشافعية أنو ٬توز االبتداء ٢تم بالسالـ.  
كلكن يقتصر على قوؿ السالـ عليكم، كركم ذلك عن ابن عباس كغَته حكى القاضي 

 ُٖٓلقمة كاألكزاعي."عياض عن ٚتاعة جواز ذلك لكن للضركرة كاٟتاجة.  كبو قاؿ ع

ىناؾ ٥تتلفة الرأم فإف ابتدأ الذمي مسلما بالسالـ ففي اٟتيحُت عن أنس 
مرفوعا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ، "إذا سلم عليكم أىل الكتاب فقولوا: 
كعليكم كُب صحيح البخارم عن ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: إذا 

لذلك، أجاب   ُٗٓفإ٪تا يقوؿ أحدىم الساـ عليك فقل كعليك."سلم عليكم اليهود 
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السالـ  غَت مسلم كاجب لكن غَت كامل أجاب كعليكم فقط ألف ا١تراد ٨تن كأنتم 
 سيموت.

عن اٟترؼ الواك ُب األحاديث ىناؾ ٥تتلفة الرأم.  كما قاؿ الصنعاين شرح 
كاختار بعضهم حذؼ  أف، "كإىل ىذه الركاية بإثبات الواك ذىب طائفة من العلماء،

الواك لئال يقتضي التشريك كقد قدمنا ذلك كما ثبت بو النص أكىل باالتباع.  كقاؿ 
ا٠تطايب: عامة احملدثُت يركف ىذا اٟترؼ كعليكم بالواك ككاف ابن عيينة يركنو بغَت الواك 

 َُٔكقاؿ ا٠تطايب: كىذا ىو الصواب."
تب حرؼ الواك ك٬توز لذلك قيل أف ذلك رأيُت صواب حىت ركاية كتب كال ك

عمل. ٚتلة فاضطركه إىل أضيقو ا١تراد اضغطو لكي مشي على شفَت كىذا مقبوؿ عند 

صراط الضيق.  كيعطي أف يشرح مصطفى من تلك اٞتملة أف، "عند حاؿ الصراط 

الضيق، فا١تسلوف مشي على الوسطى، كىو إال ىم مشي على الشفَت.  ىذا األمر دؿ 

 ُُٔ"مركءة ا١تسلمُت كمهانتهم.

ىي الرد الثابت التحيات من الكفار  ُِٖٓأخذ قيمة الًتبوية ُب حديث رقم 

إذا بدأىم لكن ليس بكلمة السالـ.  ٍب ٬توز بدأ السالـ إذا كاف ُب حاؿ اضطر.  

 كينبغي أف يدؿ كـر ا١تسلموف على كل حاؿ.
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 الباب الخامس

 اإلختتام
 

 الخالصة . أ

انتهائها بتلخيص نتائج  بعد مركر إجراءت البحث، فتقـو الباحثة ُب

البحث بعد ٖتليلو البيانات.  أما تلخيص من ىذا البحث ُب كتاب بلوغ ا١تراـ 

 باب األدب ٭تتوم قيمتُت الًتبوية، ٫تا كما يلي:

 .َُِٔكرقم  ُِِٓقيم الًتبوية األخالقية ُب أحاديث رقم  .ُ

، كرقم ُِٗٓ، رقم َُِٓقيم الًتبوية اإلجتماعية ُب أحاديث رقم  .ِ

 .ُِٕٓ، كرقم ُِّٓ

 

 اإلقتراحات . ب

أما إقًتاحات من باحثة عن قيم الًتبوية ُب أحاديث رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كسلم ُب كتاب بلوغ  ا١تراـ ىو ما يلي:

ينبغي قيم الًتبوية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدب خصوصا يستطيع أف  .ُ

 تمع.يطبق ُب اٟتياة اليومية ُب البيت مع األسرة كمعاملة مع اجمل
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ىذه نتائج البحث يرجو أف ينفع ُب اىتم تطوير اجملمع العلمي إىل تطوير  .ِ

 احتماؿ النفس أك إىل تطوير اجملتمع.

ىذه نتائج البحث يرجو أف يعطي تربع كضعي ُب يسعى أف يعلم أعمق قيم  .ّ

 الًتبوية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدب.

 يسعى أف يبحث قيم ىذه نتائج البحث يرجو أف يكوف مراجع النظرية ُب .ْ

 الًتبوية ُب كتاب بلوغ ا١تراـ باب األدب.
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