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 ق ال هللا تعالى :
 { لََوَجدُواْ فِيِه اْختِالَفًا َكثِيًرا ِ { 82أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اّلله

سُوِل َوإِلَى أُْوِلي  َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُواْ ِبِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ َوإِذَا َجاءهُْم أَْمٌر مهِ

َّبَْعتُُم األَْمِر ِمْنُهْم لَعَ  ِ َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُهُ الَت ِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبِطُوَنهُ ِمْنُهْم َوَلْوالَ فَْضُل اّلله

 الشَّْيَطاَن إِالَّ قَِليالً 
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 يسم هللا الرحمن الرحيم
 ملخص البحث

 ,حبث ممكل لنيل درجة ادلكتوراه .ن القرآ ن الكرمي والس نة النبوية الضوابط العلمية لالس تنباطات الرتبوية معنوان البحث:

عداد الطالبة  :سعاد سعيد درويش الزهراين . ا 

-3ضوابط علمية لالس تنباطات الرتبوية من القرآ ن الكرمي والس نة النبوية .بناء -2بيان مصدري الاس تنباطات الرتبوية : القرآ ن الكرمي والس نة النبوية.-1:  آ هداف البحث

 وضع تصور مقرتح لضوابط العلمية لالس تنباطات الرتبوية من القرآ ن الكرمي والس نة النبوية.

حدى تقنيات املهنج الوصفي وذكل ابلوقوف عىل الضوابط العلمية لالس تنباط عند ع مهنج البحث تقاء ما يناسب مهنا يف بناء لامء ال صول وحتليلها  وان : املهنج التحلييل ك 

 .الضوابط العلمية لالس تنباطات الرتبوية 

 :)الفصل ال ول ( الاطار العام دلراسة .فصول البحث

 )الفصل الثاين ( ال طار املفاهميي لالس تنباطات الرتبوية من القرن الكرمي والس نة النبوية              

 ل الثالث ( بناء الضوابط العلمية لالس تنباطات الرتبوية من القرآ ن الكرمي والس نة النبوية)الفص             

 التصور املقرتح)مبدآ  بر الوادلين ( )الفصل الرابع (             

 ) الفصل اخلامس( خامتة البحث             

ن جمهود عقلي يقوم الباحث من خالله باستخراج ما خفي م يه الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية االستنباطات -1 :آ مهها: نتاجئ البحث
 لرتبويةملعاين االستنباط ااألساسيني  املصدرانمها القرآن الكرمي والسنة النبوية  -2.السنة النبوية من معاين تربويةوأحاديث القرآن الكرمي  آيات

لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي -3.جلميع جوانب حياة االنسانومها كتابان شامالن ، فهما قابالن لنظر والتأمل ومن مث االستنباط
الضوابط  أمهيةتكمن  -5.مي لعلم األصول عالقة عظمى مبجال الرتبية اإلسالمية من حيث املنهج العل-4والسنة النبوية مكانة عظمى .

هي عبارة عن  :يف اهنا تؤدي اىل تأصيل البحث العلمي يف جمال الرتبية وهي  لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية العلمية
 متقييد عملية االستنباط للمعاين الرتبوية من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية بقيود علمية مستمده من منهج االستنباط عند علماء عل

اخلاصة باملعىن  الضوابط،الضوابط اخلاصة باملستنبط،تعتمد على أربعة اركان  :الضوابط اخلاصة بالنص املستنبط منه ،و لفقه أصول ا
عديد من ال هماتضمنت نصوص للرتبية اإلسالمية وقد ن الكرمي والسنة النبوية املصدرانالقرآ -4،الضوابط اخلاصة بطرق االستنباط ،املستنبط
 منها مبدأ بر الوالدين. الرتبوية يف جماالت شىت يف حياة املسلماملبادئ 

ضرورة مراعاة ارتباط احباثنا -2العناية باجلانب التأصيلي لرتبية اإلسالمية ال سيما ما يتعلق باملنهج االستنباطي ، -1 :آ مهها :توصيات البحث
االهتمام بعلم أصول الفقة فهو غين بالتطبيقات الرتبوية السيما من الناحية -3 .الرتبوية مبصدريها الكتاب والسنة فهما كامنان باملعاين الرتبوية

 .اللتزام بالضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية-4املنهجية .

تقرتح الباحثة مركز مستقل يعىن -2 .تأصيلهان جمال التأصيل لرتبية اإلسالمية حيتاج اىل مزيد من اجلهود املنظمة ل-1 آ مهها: :مقرتحات البحث
تقرتح الباحثة املزيد من البحث والتطوير للمنهج االستنباطي يف جمال الرتبية اإلسالمية فيما خيص -3. ا  الرتبوية يف جمال التأصيلبتطوير األحب

فراده بدراسة من الضوابط العلمية اليت تناولتها بالدراسة ينبغي ا ضابطالضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية ، حيث ترى الباحثة أن كل 
 مستقلة حىت يستويف حقة من البحث .
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Abstract 

Title of the study: "The Educational Scientific Deductive  Criteria From The holy Quran and Prophetic Suna, complementary research to get Ph.D.".  

Researcher: Soad Saeed Al-Zahrani 

Objectives of the study: Identify the sources of educational derivations: the holy Quran and prophetic Traditions. 2) Develop scientific criteria for the 

educational derivations from the Holy Quran and Prophetic Traditions. 3) Create a perception of the scientific criteria of educational derivations from the 

Holy Quran and the Prophetic Traditions.  

Approach of the Study: The study used the analyticalmethod as a technology of the descriptive method via understanding the scienti fic criteria for 

derivation with the scholars of fundamentals, and then analyze them and select what suite the process of creating the scienti fic criteria of educational 

derivations.  

Chapters of the study:  

 The first chapter is the general framework of the study.  

 The second chapter is about creating the scientific criteria for educational derivations from the Holy Quran and PropheticTraditions.  

 The third chapter is about the creating the scientific criteria for educational derivation from the Holy Quran and prophetic Traditions.  

 The fourth chapter is about the perception about the principle of Honoring one's parents.  

Results of the Study:  

1) The educational derivations from the Holy Quran and prophetictraditions has great position in Islam. It is a mental effort doneby the resrecaher 

in order to deduct what is disappeared from the Holy Quran and prophetic traditions in terms of educational meanings. 2) the scientific criteria 

for educational derivationsfrom the Holy Quran and PropheticTraditions are about limiting the process of =deducting of the educational 

meanings from the texts of the Holy Quran with restrictions, which are derived from the approach of derivation adopted by the scholars of 

Jurisprudence. It depended on four corners; the criteria of the text from which derivation made, the   criteria of the derived, the criteria of the 

derived meaning and the criteria of the derivations methods. 3) the science of Fundamentals has a significant relationship w ith Islamic 

education in terms of the academic approach that based on Islamic fundamentals. 4) The Holy Quran and the Prophetictraditions are the main 

sources of the Islamic education. The texts of the holy Quran has many of the principles of education.  

Suggestions of the Study: 

 1)The field of foundation of Islamic education need more efforts to organized its foundation in accordance with Islamic appro ach. 2) Focusing in 

fundamentals of Jurisprudence, as it has many educational applications that in need for more searching. 3)conducting more search and development for the 

inductive approach  in the field of Islamic education. 4)highlighting the science of intentions in the field of fundamentals of Jurisprudence. 

Recommendations of the Study:  

1)Caring with the fundamentalist of Islamic education especially in the deductive approach, as well as complying with the scientific criter ia of the educational 

derivations from the Holy Quran and the Prophetic Biography. 2)Prepare researchers in the field of Islamic educational legally and educationally in order 

to qualify them from the skills of derivations from the Holy Quran and Prophet'straditions. 3) Caring with the fundamentals of Jurisprudence as it close 

related to Islamic education.  
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 شكر وتقدير
احلمد هلل رب العاملني ، له الشكر وله احلمد ، هو الواهب دون سواه ، له احلمد من قبل ومن بعد ، محدا  
كثريا طيبا حىت يرضى ، أمحده سبحانه على فضله وكرمه واحسانه ، وأمحده على ما من به على من نعم  

 .ه الكرمي واسأله ان تكون عمال خالصا لوجهكثرية ومنها إمتام هذه الرسالة العلمية 

ْيَنا  قال تعاىل :رونا بشكر الوالدين ،وشكره تعاىل مق هُ َوْهناً  إِلْنَسانَ اَوَوصَّ بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ

.]سورة لقمان : اآلية ْلَمِصيرُ اِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ  ْشكُرْ َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن ا َعلَى  
14] 

فلهما الفضل بعد توفيق هللا تعاىل ، فلهما أتقدم بأعظم كلمات الشكر اليت عجز عن خطها قلمي ، 
ألمي ينبوع احلنان الذي ال ينضب ، ولوالدي قدويت األوىل الذي طاملا اختذته نرباسا يل يف طلب العلم 

ريب واملرشد ، فلم يألو م واملواملثابرة والصرب يف حتصيله فتشربت منه اهلمة العلية ووجدت فيه األب واملعل
جهدا يف تشجيعي وتوجيهي وإرشادي وتقوميي يف كل خطوة خطوهتا يف مراحل تعليمي حىت وصلت إىل 

 ما وصلت إليه .

فلوالدي مين الدعاء وخالص الشكر على ما منحاين من رعاية وما غمراين من عطف وحنان وما غرسا يف 
كف الضراعة ليل هنار يل بالتوفيق ، فأسأل هللا  وما رفعا من أ ا يف من حب للعلم ،من أخالق ، وما زرع

أن ميد يف عمريهما وان يرزقهما العمل الصاحل ، كما اخص بالشكر زوجي الذي آثرين جبهده ووقته 
 أخص بالشكر أخويت الذين مل يألوا كما  ، ومشورته وحتمل معي ما تكبدت من مشقة يف هذه الدراسة

صرت قجهدا يف مساعديت بكل ما استطاعوا ، كما اشكر زهرات حيايت واملي يف مستقبلي ابنائي الذين 
 تحملوا معي مشقة الدراسة .عن بعض واجبايت جتاههم ، ف

الذي مل و على هذه الرسالة /حامد بن سامل احلريب املشرف  الدكتور كما أتقدم بالشكر لسعادة األستاذ
يدخر جهدا يف تقدمي النصح والتوجيه والتشجيع ، مما كان له أبلغ األثر يف إجناز هذه الدراسة ، كما أتقدم 

لى عي ، وسعادة الدكتورة / أمال حممد حسن عتيبه بالشكر لسعادة الدكتور / خليل بن عبد هللا احلدر 
 تفضلهم بتحكيم أول خطوات هذه الدراسة وهي خطة البحث .
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 أتقدم بالشكر هلذا الصرح العلمي الشامخ جامعة ام القرى ، فاشكرها ممثلة يف : كما

 .بكري بن معتوق بن بكري عساسمعايل مديرها األستاذ الدكتور /-

 .الدراسات العليا ، الدكتور / مرعي بن عبد هللا الشهري سعادة عميد -

 .الدكتور / علي بن مصلح املطريف سعادة عميد كلية الرتبية  -

قا ورئيس قسم ، ساب / خليل بن عبد هللا احلدريالدكتور  لرتبية اإلسالمية واملقارنة سعادة رئيس قسم ا -
 .الرتبية اإلسالمية واملقارنة حاليا األستاذ الدكتور / خالد بن حممد التومي 

 .الدكتوره / حنان بنت صاحل حكميقسم الرتبية اإلسالمية  وكيلة رئيس

 عضاء هيةة التدريس بكلية الرتبية الذين تلقيت على أيديهم العلم النافع ، واستفدتكما أتقدم بالشكر أل
      منهم اخللق الكرمي ، فكانوا خري ناصح وموجه .

، من أبو حسنياملرزوقي  الدكتور / آمال بنت محزةاألستاذ  كما أتقدم بالشكر ألعضاء جلنة املناقشة ،
 بن عقيل اخلريي ، من جامعة امللك عبد العزيز .جامعة ام القرى ، والدكتور / طالل 

على قبوهلما مناقشة هذه الرسالة وإثرائها باملالحظات القيمة إن شاء هللا تعاىل ، وهللا أسأل أن يكون ذلك 
يف ميزان حسناهتم أنه مسيع جميب ، كما اشكر كل من اعارين كتابا أو دلين على فكرة أو نبهين على خطأ 

 حا ، أو دعا يل دعوة صاحلة بظهر الغيب .، أو اسدى يل نص

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد الغر احملجلني سيدنا حممد وعلى آله 
                  وصحبه أمجعني .

 

 



 

 ط
 

 

 هرس احملتوياتف
 الصفحه                                                                                           :احملتوايت

 جـ.............................. .....................................................آية 

 د............................. ...........................................ملخص الدراسة

 هـ............................. ..................................شكر وتقدير.............

 و.............................. .......................................... األهداء .......

 ............................. حـ........................................... فهرس احملتويات

 

 الفصل األول  

 المدخل العام للدراسة
 2.....................................................................أوال :مقدمة الدراسة .

 9.....................................................................ثانيا :موضوع الدراسة

 19.....................................................................ثالثا:أسةلة الدراسة.

 19.....................................................................رابعا:أمهية الدراسة .

 20.................................................................خامسا:أهداف الدراسة.

 21..................................................................سادسا:منهج الدراسة.

 21..............................................................سابعا:مصطلحات الدراسة.

 21..................................... ..............................ثامنا :حدود الدراسة.

 22...............................................................تاسعا:الدراسات السابقة .

 - ح -  



 

 ي
 

 

 الثانيالفصل  

 اإلطار المف اهيمي لالستنباطات التربوية من القرن الكريم والسنة النبوية
 املبحث األول

 .مفهوم االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

 30........................................................................مفهوم االستنباط

 30.............................................................:......االستنباط  (تعريف1

 30................................................................................يف اللغة

 31...................................................................طالح .......يف االص

 33..............................................(حقيقة االستنباط:......................2

 33..................................................أوال:تعريف التفسري....................

 35...................................................ثانيا :الفرق بني التفسري واالستنباط.....

 37...............(مفهوم االستنباطات الرتبوية يف القرآن والسنة النبوية.........................3

 املبحث الثاين

 القرآن الكرمي والسنة النبوية مصدري االستنباطات الرتبوية

 42....................................................................أوال : القرآن الكرمي :

 42................................................................. )أ( تعريف القرآن الكرمي

 43................................................ ...........................)ب( حجيته

 44...............................................................)ج(خصائص القرآن الكرمي

 46................................................................ثانيا:السنة النبوية الشريفة:

 46.......................................تعريف السنة...................................... )أ(



 

 ك
 

 

 47........................................حجية السنة.....................................)ب(

 51......................................الكرمي.........................منزلة السنة من القرآن )ج(

 املبحث الثالث

 مشولية االستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية

 54..........................................األدلة على مشولية القرآن الكرمي والسنة ..........

 60................................................املستنبط........مشوهلا من ناحية املعىن -1

 61................مشوليته من جهة النص املستنبط منه.....................................-2

 65.............مشول االستنباط من نصوص القرآن والسنة جلميع اجلوانب الرتبوية................

 الرابعاملبحث 

 مكانة االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

 71....مدح هللا تعاىل أهل االستنباط ....................................................-1

 71..............النبوية...............ال القرآن الكرمي والسنة االستنباط مقصد من مقاصد إنز -2

 76.....مد الدين اإلسالمي حيويته وجتدده.........................................يستمنه -3

 77.....مشوليته جلميع اجملاالت..........................................................-4

 78.............................................االستنباط دليل على اهتمام اإلسالم بالعقل -5

 املبحث اخلامس

 عناية العلماء باالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

 

 80......................................................بيان مكانة االستنباط يف اإلسالم.-1

 81.........................................ن مؤلفاهتم لالستنباطات الرتبوية..........تضم-2

 

 

-طـ  -  



 

 ل
 

 

 82.............................................................طريقة تصنيفهم ملؤلفاهتم.-3

 82......................................صيص مؤلفات لالستنباطات الرتبوية...........خت-4

 الفصل الثالث

 لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبويةبناء الضوابط العلمية 

 املبحث األول

 علم أصول الفقه وعالقته باجملال الرتبوي

 87...........................................................قه....الفعلم أصول تعريف -1

 90.............................................................قه..الففضل علم أصول -2

 92................................................................طور.......النشأة والت-3

 97.......................................................ال الرتبويالقة أصول الفقه باجملع-4

 املبحث الثاين

 لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية.أمهية الضوابط العلمية 

 103...............تأصيل البحث العلمي يف جمال الرتبية اإلسالمية وصباغته بالصبغة اإلسالمية -1

 104..................................تتيح للباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية النبوغ الفكري -2

 104.....لسنة النبوية................األحنراف يف فهم نصوص القرآن الكرمي واجتنب الوقوع يف -3

 املبحث الثالث

 تعريف الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

 109...............................................................تعريف الضوابط......)أ(

 111.....................................................تعريف العلمية...............)ب(

 111...........من القرآن الكرمي والسنة النبوية........مفهوم الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية 



 

 م
 

 

 املبحث الرابع

 والسنة النبويةاقسام الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي 

 :الضوابط العلمية اخلاصة بالنص من القرآن الكرمي والسنة النبويةأوال:

 116.................................................................القرآن الكرمي.......-أ

 118....................................................................السنة النبوية..-ب

 120..................يث يدور حول موضوعني رئيسيني مها:........................علم احلد

 121...............................املنت.............................................. أوال:

 121....................املنت.............................................التحقق من صحة 

 125................................ثانيا:السند .......................................... 

 125.................................................التحقق من صحة السند...............

 :الضوابط العلمية اخلاصة باملستنبط ثانيا :

 131........................................................سالمة العقيدة.............-1

 142............................................. ..............معرفة اللغة العربية.......-2

 145..............................القرآن الكرمي والسنة النبويةمعرفة التفسري الصحيح لنصوص -3

 154..............................معرفة طرق االستنباط ................................-4

 :الضوابط العلمية اخلاصة باملعىن املستنبط ثالثا:

 157.............................ة املعىن املستنبط من معارض شرعي.................)أ(سالم

 159..................................)ب(أن يكون بني املعىن املستنبط و اللفظ ارتباطاً صحيحاً 

 161............املعىن املستنَبُط ُمَتَكلَّفاً........................................أالَّ يكون   )ج(

 162.........جمال.................................................(أن يكون مما للرأي فيه )د



 

 ن
 

 

 :الضوابط العلمية اخلاصة بطرق االستنباطرابعا:

 أوال: باالعتماد على مبادئ اللغة العربية :

 164.........................................................)أ(الدالالت اللفظية على املعىن:

 165.....................................................................اإلشارة. داللة -1

 167........................................................داللة النص) مفهوم املوافقه(. -2

 169......................................................................داللة املفهوم.-3

 173.....................................................................داللة االقرتان.-4

 175......................................................)ب(أسلوب القرآن الكرمي والسنة النبوية:

 175.....................................................................األسلوب يف االصطالح

 175......................................................رمي والسنة النبوية القرآن الك معىن أسلوب

 178..............................................................................أسلوب احلوار

 الشريعة:ثانيا: مقاصد 

 183.................................................لرتبية اإلسالمية.قاصد الشريعة باعالقة م

 185............................................... امهية مقاصد الشريعة للمستنبط..........

 178...................................................تعريف مقاصد الشريعة ..............

 188....................................................أنواع مقاصد الشريعة...............

 

 

 

 



 

 س
 

 

 الفصل الرابع

 التصور المقترح

 )مبدأ بر الوالدين (

 املبحث األول

 أهداف التصور املقرتح

 192.......................................................أهداف مبدأ بر الوالدين ............ 

 املبحث الثاين

 احملتوى )مبدأ بر الوالدين (

 194.......................................................................)ا(القرآن الكرمي:....

 194.......................................................يب من الفاظ اآلية ......بيان الغر -1

 195...........................................................................ية .تفسري األ-2

 198.........................................................لنبوية:.................)ب(السنة ا

 198................................................بيان معاين الفاظ احلديث................-1

 198.............................................................رح احلديث..............ش-2

 199..................................................واحلديث: اآلية)ج(االستنباطات الرتبوية من 

 199....................................................................بر الوالدين  مفهوم  مبدأ

 203..........................................................فضل الوالدين....................

 207....................................................مكانة مبدأ بر الوالدين يف الرتبية اإلسالمية :

 207.............................أعظم احلقوق بعد حق هللا تعاىل ......................... من -1



 

 ع
 

 

 209............................الوالدين شريعة ربانية ................................مبدأ بر   -2

 209.....................................................والدين من أحب األعمال إىل هللا بر ال -3

 210.........................والدين مقدم على اهلجرة واجلهاد ............................بر ال -4

 210..........................................الولد وماله ألبيه .............................. –5

 211..........................................أعظم ما جيزى  به الوالدان عتقهما إذا كانا مملوكني  -6

 112............الولد وكسبه ملك أبيه ....................................................... -7

 112.............................لق .............................الرب بالوالدين جامع حملاسن اخلُ -8

 112............اإلحسان إيل الوالدين مطلقا ................................................. -9

 213..........................................ىل ما بعد موهتما ...بر الوالدين  يتعد حياهتما إ -10

 214..............................................كفارة لذنوب ................  بر الوالدين -11

 215....................................................واألوالدبر الوالدين مقدم على الزوجة  -12

 216...............قدم على التطوع بالصالة وغريها .............................بر الوالدين م -13

 216...............................................مهات ...............اجلنة حتت أقدام األ -14

 217...................................................بر الوالدين يعدل العمرة واحلج واجلهاد  -15

 217.........................................................مها....إجابة دعاء الوالدين لولد-16

 217.......................................................ه..........عظم جزاء البار بوالدي -17

 219.......................................................دين.......عظم عقوبة عاق الوال -18

 219.....................................................................:.......الوالدينحقوق 

 220 ...................................................واإلحسان إليهما...............برمها  -1

 222......................................اعتهما يف غري معصية هللا تعاىل ..................ط  -2



 

 ف
 

 

 223......................................................ا....................التأدب معهم -3

 224..............................................دمها...........................صلة أهل و  -4

 225............................................هبما......................عدم إحلاق األذى   -5

 226............................................................دعوهتما والنصح هلما........ -6

 227.......................................................الدعاء هلما..................... - 7

 228................................................عنهما............الصوم واحلج والصدقة  - 8

 229............................................................................عقوق الوالدين :

 229...............................................................معىن عقوق الوالدين ........

 230.........................................................التحذير من عقوق الوالدين .......

 233.........................................عقوق الوالدين.............................أسباب 

 234.....................................................الوالديناألمور املعينة على تطبيق مبدأ بر 

 235.......................................................................آثار مبدأ بر الوالدين 

 

 املبحث الثالث

 )أساليب األسرة الرتبوية يف غرس مبدا بر الوالدين يف نفوس األبناء(

  236..........................................................األسرة على أساس صاحل تأسيس -1

 237.................................. بناء العالقة بني الوالدين على أساس املودة والرمحة واالحرتام -2

 245........................................ية........الرتبو  االستمرارية والثبات يف تطبيق املبادئ -3

 238..................................................بقدوات صاحلة ............ ربط األوالد-4

 238..................آلباء على أساس األخالق الفاضلة ...............بناء العالقة بني األوالد وا -5



 

 ص
 

 

 240...................األكرب ........................................ الرتكيز على تربية الولد -6

 240..........................................................استخدام أساليب اإلقناع ......-7

 242......................د بكتاب هللا تعاىل حفظا وتالوة ...............توثيق صلة األوال -8

 243..............................والد بتوازن................إشباع احلاجات النفسية واملادية  لأل -9

 245.............االتزان يف الثواب والعقاب ................................................ -10

 245.................................... غرس حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف نفوس األوالد -11

 245..................الرتبوية يف نفوس األوالد.................. استغالل املواقف لغرس املبادئ-12

 246.........................الغضب........................................ جتنيب األوالد -13

 246.................................................................الدعاء بصالح األوالد -14

 247..............................والد....................تعميق اجلانب اإلمياين يف نفوس األ -15

 247.............................................العدل بني األوالد........................ -16

 248................................غرس املبادئ الرتبوية اإلسالمية.................التدرج يف  -17

 249...........................حظة األوالد ومتابعتهم باستمرار .........................مال -18

 249.................................رسة املبادئ الرتبوية اإلسالمية......تدريب األوالد على مما -19

 250.............................................جتنيب األوالد وسائل اإلعالم املنحرفة أخالقياً  -20

 250..........................................لى االحتشام..................تعويد الفتاة ع  -21

 250........................................................مكتبة األوالد........... توفري -22

 250.........................................................تنمية ثقافة الوالدين .......... -24

 250..........................ألوالد على احملافظة على الصالة ........................تربية ا -25

 



 

 ق
 

 

 الفصل الخامس

 خاتمة البحث :
 253.....................................................أوال : النتائج..........................

 255..........................................................................لتوصياتثانياً : ا 

 256...........................................................................قرتحات: امل ثالثاً 

 الفهارس
 358.............................................................................فهرس املصادر

 268..............................................................................فهرس اآليات

 278...........................................................................األحاديثفهرس 

 

 
 



1 

 

 

 

 

  الفصل األول  

 المدخل العام للدراسة

ًمقدمةًالدراسةً.:ًأولًا

ًموضوعًالدراسة:ًثانياًاًً

ًأسئلةًالدراسة.:ثالثاًا

ًالدراسةً.ًأهداف:رابعاًا

ًالدراسة.ًأمهية:خامساًا

ًمنهجًالدراسة.:سادساًا

ًمصطلحاتًالدراسة.:سابعاًا

ًحدودًالدراسة.:ًثامناًا

ًالدراساتًالسابقةً.:تاسعاًا

ً

 

 

 

 

 



2 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الفصل األول  

 المدخل العام للدراسة

 
ًأولً:مقدمةًالدراسةً

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني .

 للبشرية أخرجهم به من الظلمات إىل النور  ا  نور  دين احلق دين اإلسالماحلمد هلل الذي جعل ال

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُُم اإِلْسالََم ِدينًا قالًتعاىل:ً

ِحيٌم  ثٍْم فَِإنَّ اّلِلَ َغفُوٌر رَّ ِ  .]3يةاآلاملائدة: سورة [ًفََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف إِلِ

 : -رمحه هللا  –قال ابن كثري 

وجل، على هذه األمة، حيث أكمل تعاىل هلم دينهم، فال حيتاجون إىل دين  هذه أكرب نعم هللا، عز"
غريه، وال إىل نيب غري نبيهم، صلوات هللا وسالمه عليه؛ وهلذا جعله هللا خامت األنبياء، وبعثه إىل اإلنس 

حرمه، وال دين إال ما شرعه، وكل شيء أخرب به فهو حق  أحله، وال حرام إال ما إال ما واجلن، فال حالل
ًَكِلَمُتًرَبِ َكًِصْدقااًَوَعْدل: } وصدق ال كذب فيه وال خلف، كما قال تعاىل  َن أَعاِم:  سورة{ ] َوَتَّْت األأ

"   دين هلم متت النعمة عليهمأي: صدقا  يف األخبار، وعدال  يف األوامر والنواهي، فلما أكمل ال[ 115
اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًا  وهلذا قال تعاىل: 

 أي : فارضوه أنتم ألنفسكم ، فإنه الدين الذي أحب هللا ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به
  (1) ".هتبأشرف ك

 قالًتعاىل:فالدين اكتمل برسالة سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم وهو منهج حياة للبشرية مجيعا 

ةً َواِحدَةً َولَِكن لهِيَْبلَُوُكْم فِي ُ َلَجعَلَُكْم أُمَّ َمآ  ِلُكلهٍّ َجعَْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء اّلله

                                                           
 (13،ص)2ه  ، ج1424، لبنان ، بريوت،  تفسريًالقرآنًالعظيمً,ًاملكبتةًالعصريةابن كثري ، إمساعيل بن كثري الدمشقي :  )1)



3 

 

سورة ]آتَاُكم فَاْستَبِقُوا الَخْيَراِت إِلَى هللا َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَبهِئُُكم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن 
 ]48 يةاآلاملائدة :

الذي يرسم حياة البشرية مجيعا يف احلياة الدنيا واآلخرة ، ومصدره  (1)واملنهج هو الطريق الواضح البني
هذا املنهج تكفل هللا ملصدريه الكتاب  والستمرارهو كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ، 

 والسنة باحلفظ.

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ ًقالًتعاىل: ْلَنا الذِِ ً[9يةاحلجر :اآلسورة ] إِنَّا نَْحُن نَزَّ

إىل سبيل تعلمه والكشف عن أسراره لريسم هلم معامل هدى البشر فحفظ القرآن الكرمي اهلل عز وجل ف
 ا واضحا ملن قصد احلق وفق شر  هللا تعاىل.ري حياهتم بصورة واضحة ال شك فيها وال لبس، وجعله يس

ْكِر فََهلْ  ًقالًتعاىل: دَِّكرٍ  َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِِ ً.] 17يهاآلالقمر: سورة[ً ِمن مُّ

ركنان أساسيان  النبوية فالقرآن الكرمي والسنةله ، جعل السنة مؤكدة  بأنوأمت هللا تعاىل حفظه لكتابه 
سُوَل َفقَْد أََطاَع اّلِلَ ًقال تعاىل :  اآلخر،هلذا الدين ال يصح اإلميان بأحدمها دون  ْن يُِطعِ الرَّ مَّ

فقرن تعاىل طاعته بطاعة ً[.80النساء : اآلية  ]سورة َوَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا 
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِِمنً:نبيه صلى هللا عليه وسلم ، وقال تعاىل  َكاَن  لَقَْد َكاَن لَكُْم فِي َرسُوِل اّللَّ

َ َكثِيًرا َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اّللَّ  ً.[21]سورة األحزاب : اآلية ً يَْرُجو اّللَّ

فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيَبُهْم َعذَاٌب  وقالًتعاىلً:ً

أي عن أمر رسول هللا صلى هللا عليه  "ابن كثري يف معىن اآلية :، يقول [ 63سورة النور :اآلية ]  أَِليمٌ 
وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته ، فتوازن األقوال واألعمال بأقواله وأعماله ، فما وافق 
ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان ...ومعىن قوله "فتنة" كفر أو نفاق أو 

ً.(2)   ، عذاب أي قتل أو حبس " بدعة

كفوا عليهما عا يف حياة األمة فمالصاحل عرفوا حقيقة القرآن الكرمي والسنة النبوية وأمهيته والسلف
يف الدنيا  طوا منهما كل صغرية وكبرية فيما يتعلق بأمور حياهتمنب، فاستوعمال  تفسريا  وتعليما و اتدبر و قراءة 

 تراثا فكريا ضخما يف شىت جماالت احلياة. واآلخرة ، مما كون
                                                           

، دار هجر للطباعة  1، حتقيق : الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط جامعًالبيانًيفًتأويلًالقرآنالطربي، أيب جعفر حممد جرير: (1)
 (62،ص )2(. وانظر: ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم "،مرجع سابق، ج493،ص)8ه ،ج1422والنشر والتوزيع واإلعالن ، 

 (.288،ص)3ابن كثري :"تفسري القرآن العظيم "، مرجع سابق، ج (2)
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نبيه صلى هللا عليه  وتقيد السلف الصاحل من علماء هذه األمة يف تعاملهم مع كتاب هللا تعاىل وسنة
الدين  خصائص ملحت، حيث السنة مبنهجيه علمية منضبطة وفق ما جاء يف نصوص الكتاب و وسلم

 .يةشريعة اإلسالمال من امنبثق افكري اإطار  ،فهي متثل نابعة منه ،إذ هي اإلسالمي 

يتم من خالهلا ضبط عملية البحث العلمي ،  وتقوم هذه املنهجية على مبادئ عقدية وضوابط علمية
 ، وتصدر هذه املبادئ من الكتاب والسنة.

ُ أََحدٌ }ً:قالًتعاىل,فمن أبرز املبادئ العقدية: اإلميان بوحدانية هللا  ُ الصََّمدُ { 1قُْل ُهَو اّللَّ اّللَّ

ً]سورة اإلخالص[{4{ َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحدٌ }3{ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد }2}

عامل الغيب بله : املعرفة  تهذا املبدأ حرر العقل من عبودية غري هللا تعاىل وحتدد لمن خالف
 ل.ممبادئ احلرية والتنظيم والتكا ت لهققحتوالشهادة و 

قُْل َهاتُواْ  وتتفرد املنهجية العلمية اإلسالمية بضوابط علمية منها التثبت والتحقق . قال تعاىل 

ًتعاىل:]111اآليةًالبقرة:سورة [ً بُْرَهانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن ًوقال

ً تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالَةٍّ فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنبَأٍّ فَتَبَيَّنُوا أَن 
  [6اآليةاحلجرات:سورة ]

ذلك ودليل  العلمية اإلسالمية منهجيةللالضوابط العلمية قد طبق صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم و 
ُبْسِرًًَعنًْفموقف عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه من أيب موسى األشعري يف حديث آداب االستئذان ، 

ًَسِعيدً  ْعتًًُْبِن ًَسَِ ًاْْلُْدِريًًَّقَاَل ًَسِعيد  ًَجاِلساا ًيَ ُقولًًَُأبَا ًََمِْلسًًِبِاْلَمِديَنةًًُِكْنُت أَبُوًًفَأَتَانَاًاْْلَْنَصارًًِيف
ًَمْذُعًوًُموَسى ًَأْو ًِإنًََّفزِعاا ًقَاَل ًَشْأُنَك ًَما ًقُ ْلَنا ًَفَسلَّْمتًًُُعَمرًًَراا ًبَابَُه ًفَأَتَ ْيُت ًآتَِيُه ًَأْن ًِإََلَّ َثََلثااًًَأْرَسَل

ًَأتَ ْيُتَكًَفَسلَّْمُتًَعَلىًبَاِبكًًَفَ َلمًْ ًفَ َرَجْعُتًفَ َقاَلًَماًَمنَ َعَكًَأْنًتَْأتِيَ َناًفَ ُقْلُتًِإّن ِ ُردُّواًي ًًََثََلثااًفَ َلمًًْيَ ُردًََّعَليَّ
ًاْسَتْأَذنًَ ًِإَذا ًَوَسلََّم ًَعَلْيِه ًاَّللَُّ ًَصلَّى ًاَّللَِّ ًَرُسوُل ًقَاَل ًَوَقْد ًفَ َرَجْعُت ًفَ َلمًًَْعَليَّ ًَثََلثاا ًلَُهًًَأَحدُُكْم يُ ْؤَذْن

ًَأْوَجْعُتَكًفَ َقالًًَُعَمرًًُفَ َقالًَ ًفَ ْليَ ْرِجعًْ ًَوِإلَّ ًاْلبَ يِ َنَة ًَعَلْيِه ًَكعًًَْأِقْم ًْبُن ًاْلَقْوِمًًبً ُأََبُّ ًَأْصَغُر ًَمَعُهًِإلَّ َلًيَ ُقوُم
ًَسِعيدً ًقَالًَ ثَ َناًَأبُو ًَحدَّ ًبِِه ًفَاْذَهْب ًقَاَل ًاْلَقْوِم ًَأْصَغُر ًَأنَا ًَسِعيدً ًقُ ْلُت ًْبُن ًُعَمرًًَقُ تَ ْيَبُة ًَأَب قَاَلًًَواْبُن

ثَ َنا َفةًًََعنًًُْسْفَيانًًَُحدَّ ْسَناِدًًيَزِيَدًْبِنًُخَصي ْ فَ ُقْمُتًَمَعُهًًَأبُوًَسِعيدً ًيفًَحِديِثِهًقَالًًَاْبُنًَأَبًُعَمرًًََوزَادًَِِبََذاًاْْلِ
 (1)."َفَشِهْدُتًًُعَمرًًََفَذَهْبُتًِإىَلً

                                                           
، صححه وخرجه، فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية،  صحيحًمسلمًًبشرحًالنوويسن مسلم بن احلجاج: مسلم بن أيب احل (1)

 ( 38، ص) 3األدب ، باب االستئذان ، ج مطبعة احلليب، )د. ت(، ج ،كتاب 
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علماء املسلمني منهجيتهم ومن بعدهم من  رضي هللا عنهم السلف الصاحل من الصحابةاستنبط ف
)الكتاب والسنة( و صدرين األساسيني هلااملالعلمية مببادئها وضوابطها العلمية ومناهجها املختلفة من 

 .كتاباهتم يف خمتلف فرو  املعرفة على  هذه املنهجية  انعكستف،دونوها والتزموا هبا يف مؤلفاهتم 

 وبناء على ذلك بر  املسلمون يف خمتلف فرو  املعرفة من علوم شرعية واجتماعية وطبيعية.

كتبهم بني ثناياها الكثري من الفوائد   تحيث تضمنوكان من مثرات ذلك بناء الرتبية اإلسالمية 
 الرتبوية واليت شكلت لنا معامل الرتبية اإلسالمية يف أدق تفاصيلها.

 وهكذا قام الفكر الرتبوي عند علماء املسلمني على املنهجية العلمية اإلسالمية .

 بأهنا: املنهجية العلمية اإلسالمية للرتبية وميكن تعريف

عة" اليت حتدد موضو  كل علم ية املستمدة من املثالية اإلسالمية أو ما يسميه" الشر القواعد األساسي
من العلوم السلوكية ومنط النظام الذي حيكمه، وتبني األحكام اجلزئية الالزم توفرها لبناء هياكل هذا النظام 

"(1). 

ها العلماء عضو امت الرتبية اإلسالمية على جمموعة من املناهج العلمية اليت ويف ضوء هذه املنهجية ق
 عكستها بكل تفاصيلها..،فهم العلمية الفريدة يتوفق منهج وناملسلم

تتنو  بتنو  موضوعاهتا وأهدافها وإن كانت من حيث يف ضوء التصور اإلسالمي واملناهج العلمية 
مها يف البحث العلمي إمنا يعكس لنا املعرفة واليت بطبيعتها اخداالستخدام متداخلة فيما بينها حيث است

 .(2)متداخلة

املنهج التارخيي الذي يهدف إىل تتبع نشأة  –ومن أبرز مناهج البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية 
وهو ، (4)ط حلركة كل الظواهر اإلنسانيةي تبستبين هو يعينف (3)الظواهر اإلنسانية وتطورها والعوامل املؤثرة

 .(5)تاريخ الرتبية اإلسالمية باإلضافة إىل تفسريهن يدنا يف توفري حمتوى معريف عيف
                                                           

 (.37، 36م، ص )1982، ، دار الفكر العريب، القاهرة منهجيةًالبحثًيفًالرتبيةًرؤيةًإسَلميةانظر عبد الرمحن النقيب: (1)

 (.14،)د،ت( ،ص) منهجيةًالبحثًيفًالرتبيةًاْلسَلميةأبو العينني،على مصطفى :(2)

 (.19سابق ،ص)الرجع امل (3)

 (19،ص) املرجع السابق(4)

 (20املرجع السابق ، ص) (5)
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املنهج التارخيي عند علماء املسلمني على جهود علماء احلديث يف تتبع الرواة واألسانيد  ينب  وقد  
 ية يف حفظ السنة.اإلسالم ةللمنهجيواملتون ونقدها حلفظ السنة النبوية الذين متثلوا الضوابط العلمية 

واعلم وفقك هللا تعاىل إن الواجب على كل أحد يقول اإلمام مسلم رمحة هللا تعاىل يف صحيحة :"
ني أن ال يروي منها إال ما عرف تهمعرف التميز عن الصحيح الروايات وسقيمها وثبات الناقلني هلا من امل

قلنا من هذا هو الالزم دون خمالفة قول هللا جل   ناقله ... والدليل على أن الذيجة والستارة يفار صحه خم
ذكره :" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة.." وقال عزوجل:" واشهدوا 

 .(1)ذوي عدل منكم"

و اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل هو من علماء احلديث الذين أسسوا منهج أهل احلديث وكان من 
  مجع السنة الصحيحة وفق املنهج العلمي ألهل احلديث .جهوده 

على املوضوعية والتفسري  هالتارخيي حيث قام بناء جوقد كان البن خلدون دور بارز يف تطوير املنه
 .(2)الباطن للمرويات والنقد الداخلي 

ة الوضع دراس: هاملنهج الوصفي ويقصد بسالمية املناهج املستخدمة لدراسة الرتبية اإل أهم ومن
 .(3)الرتبوي القائم يف ضوء معطيات اإلسالم

إذ من خالل تتبع نصوص  ،.النبويةوالسنة  الكرمي وقد تقررت قواعد هذا املنهج يف نصوص القرآن
القرآن الكرمي جنده ال يكتفي بالوصف للظواهر اإلنسانية وغريها بل يتناول األسباب والعالقات ومن مث 

 غريه. عنه اإلسالم يي يف إطار منهجصفاملنهج الو  متيزبربطها بغاية الوجود وهو توحيد هللا تعاىل وهنا 

اإلسالمية هو املنهج األصويل: وهو املنهج الذي ومن أبرز املناهج املستخدمة يف جمال الرتبية 
 صول الفقه يف حبثهم يف األحكام الشرعية.أاستخدمه علماء 

ا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها هبويعرف بأنه إدراك القواعد اليت يتوصل 
 .(4)التفصيلية

                                                           
 ( .9، ص)1مسلم :" صحيح مسلم بشرح النووي"، مرجع سابق ،ج(1)

 (.10-9ه ، ص)1408، طبعة إحياء الرتاث العريب ، بريوت، لبنان ، خلدونمقدمةًابنًابن خلدون :(2)

 (.10أبو العينني:" منهجية البحث يف الرتبية اإلسالمية"،مرجع سابق، ص)(3)

 1ه ، ج1404،دارالكتاب العريب، بريوت،ًحتقيق سيد اجلميلياْلحكامًيفًاصولًالحكامً:اآلمدي،على بن حممد ابو احلسن :(4)
 (.24،ص)
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فهي الوصول إىل معرفة األحكام الشرعية اليت هي مناط السعادة  تهاآلمدي:" وإما غاي ويقول 
 .(1)األخروية" الدنيوية و

مد منهج أصول الفقه على االستنباط إذ هو املنهج الرئيسي يف استخراج األحكام الشرعية من تويع
 .وضبطوه بضوابط علمية  هاألدلة الشرعية وقد وضع علماء األصول قواعد

إذ استخدم يف خمتلف فرو   اطي من أبرز مناهج البحث العلمي عند املسلمنييعد املنهج االستنبو 
 . جتلى يف علم أصول الفقه يشكل أكرب للحاجة العظمى إليهاملعرفة ولكن 

والسنة النبوية شامل جلميع العلوم فالقرآن الكرمي من حيث تعلقه بنصوص القرآن فاملنهج االستنباطي 
ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن  :كل ما فيه خري الدنيا واآلخرة قال تعاىلالكرمي والسنة النبوية تضمنا   ا فَرَّ مَّ

 .]  38اآليةاالنعام:سورة  [  َشْيءٍّ 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا لهُِكلهِ َشْيءٍّ َوُهدًى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى  وقال تعاىل:  َونَزَّ

 .]89اآليةالنحل: سورة  [  ِلْلُمْسِلِمينَ 

أي: نزل عليك يا حممد هذا القرآن، بيانا  لكل ما بالناس إليه احلاجة من معرفة احلالل واحلرام ، 
 .(2)والثواب والعقاب"

ومن تأمل ما تكلم به األولون واآلخرون يف أصول الدين والعلوم "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:" 
ادات وسائر ما فيه كمال النفس وصالحها اإلهلية وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعب

وسعادهتا وجناهتا مل جيد عند األولني واآلخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كاملتفلسفة وغريهم إال 
 .(3)"بعض ما جاء به القرآن

واملسلمون يف الفكر الرتبوي اعتمدوا على االستنباط يف وضع أفكارهم الرتبوية، حيث استنبطوا 
 ا وفق ما جاء يف نصوص القرآن والسنة.هرتبوية املختلفة وطبقو اجلوانب ال

                                                           
 املرجع السابق(1)

 (.333،ص)14الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن ،مرجع سابق، ج(2)

،اعتىن هبا وخرج احاديثها:عامر اجلزار ، انور الباز دار الوفاء لطباعة والنشر َمموعًالفتاوىابن تيمية،تقي الدين امحد : (3)
 (.45،ص)17ه   ، ج1426والتوزيع،املنصوره،
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العلمية اليت  بالضوابط والتزمواهارات املالفكر الرتبوي ألدوات و جمال علماء املسلمني يف  وامتلك
العلوم الشرعية  هم العلمي بنيمجعوا يف هنج أهنموضعها علماء أصول الفقه للمنهج االستنباطي إذا 

 .مما ساعد يف بناء فكر تربوي مميز والرتبوية

 الفكر اإلسالمي مل يكن يعاين يف تلك الفرتة من االزدواجية العلمية احلاصلة اآلن.ف

ررته أ قواحدة ال انفصال بينها وهذا مبد وحدهاملنهجية العلمية اإلسالمية  حتت مضلةفالعلوم 
 السنة شاملة ملختلف جماالت احلياة.املنهجية العلمية اإلسالمية فكما سبق جند أن نصوص القرآن و 

انعكس مبدأ الوحدة بني العلوم على مؤلفات السلف حيث جند أن الرتبية اإلسالمية إمنا هي وقد 
من معني واحد هو الوحي ويسريون وفق  نهلونعلماء يف خمتلف التخصصات لكنهم يلنتاج مؤلفات ل
 منهجية واحدة .

أو مناهجها أو  أساليبها أواحد سواء فيما يتعلق بأهدافها لذا سارت أفكارهم الرتبوية وفق نسق و 
 قيمها.،أو مبادئها ،أو مفاهيمها 

يف اجملال السترياد املعرفة  نتيجةانفصال بني العلوم الشرعية والرتبوية  وغياب هذا املبدأ اليوم أوجد
 األمة يف جماهلا العلمي . تضعفالرتبوي من الغرب يف فرتات تارخيية 

لغرب يف جمال الرتبية حيث بدأ الغرب يف نقد ا مل يطل إذ ما لبث أن انكشفت خطأ ذلك ولكن
املسلمني يف جمال الرتبية هلذه العيوب فبدأت حماوالت حللها فلم جيدوا حل  يناملفكر  ا نبهفكره الرتبوي مم

هي الكتاب أفضل من العودة إىل تأصيل هذا اجملال من خالل االعتماد على أصول الرتبية اإلسالمية و 
االت املتعلقة بالرتبية اإلسالمية من أهداف وقيم ومبادئ وأساليب اجملوالسنة النبوية، يف استنباط خمتلف 

 استنباطه من نصوص الكتاب والسنة . كنوغريها مما مي

إال أن ذلك مل يتحقق يف حل االجيابيات أمثر عن بعض  وان كانت حماوالت التأصيل جملال الرتبية قد
تعامل النتيجة لضعف ه يمنهج مزالقظهرت سلبيات خمتلفة منها؛ الوقو  يف  حيثبصور كاملة  املشكلة

صوص القرآن والسنة والسبب هو عدم التمكن من املنهجية العلمية اإلسالمية يف عملية االستنباط  ن مع
علماء األصول أساس ا كما هو احلال عند علماء املسلمني األوائل الذين اختذوا من املنهج االستنباطي عند 
من املنهجية ولتمكن  وقاعدة يف تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة عند استنباطهم يف جمال الرتبية،

الرتبوية من القرآن والسنة  اتعملية االستنباطينبغي حتدد الضوابط ال العلمية اإلسالمية يف عملية االستنباط
 يف هذه الدراسة. إليهوهذا ما حناول أن نصل حتدد دلك ، يف جمال الرتبية اإلسالميةدراسة توجد  إذ ال ،
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ًثانيا:موضوعًالدراسة

 [24حممد:اآليه سورة ]  أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوبٍّ أَْقفَالَُها ًقال تعاىل:

ِ لََوَجدُواْ فِيِه اْختِالَفًا ً:وقال تعاىل أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اّلله

 [82النساء:اآليةسورة ]َكثِيًرا 

سورة ] ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك لهِيَدَّبَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا اْْلَْلبَابِ  :وقال تعاىل
 [29ص:اآلية

قال الشيخ السعدي:" ليدبروا آياته" أي: هذه احلكمة من إنزاله ، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا 
علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها فإنه بالتدبر فيه والتأمل ملعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته 

 .(1)وخريه"

ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًًَأبِيهًًِ,ًَعنًًَْعْبِدًالرَّْْحَِنًْبِنًَأَبًَبْكَرةًًََعنًْ  ويف احلديث الشريف ، ذََكَرًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللَّ
ًظًَ ًَحَّتَّ َنا ًَفَسَكت ْ ً؟ ًَهَذا ًيَ ْوم  ًَأيُّ :ً ًَقاَل ,ً ًِبزَِماِمِه ًَأْو ًِبِطَاِمِه ًِإْنَساٌن ًَوَأْمَسَك ًبَِعريِِه ًَعَلى ًَأنَُّهًقَ َعَد نَ نَّا

ِهً,ًقَاَلً:ًَألَْيَسًيَ ْوَمًالنَّْحِرً؟ يِهًِسَوىًاَسِْ ًًَسُيَسمِ  َناًَحَّتَّ ًَهَذاً؟ًَفَسَكت ْ ًَشْهر  قُ ْلَناً:ًبَ َلىً,ًقَاَلً:ًفََأيُّ
ًقَالًَ ,ً ًبَ َلى :ً ًقُ ْلَنا ً؟ ًاْلِْجَِّة ًِبِذي ًَألَْيَس :ً ًفَ َقاَل ,ً ِه ًاَسِْ ًِبَغرْيِ يِه ًَسُيَسمِ  ًَأنَُّه ًِدَماءَُكْمً " :ظَنَ نَّا فَِإنَّ

َنُكْمًَحَراٌمً,ًً َكُحْرَمِةًيَ ْوِمُكْمًَهَذاًيفًَشْهرُِكْمًَهَذاًيفًبَ َلدُِكْمًَهَذاً,ًلِيُبَ لِ غًالشَّاِهُدًَوَأْمَواَلُكْمًَوَأْعَراَضُكْمًبَ ي ْ
 (2). " .اْلَغاِئَبً,ًفَِإنًَّالشَّاِهَدًَعَسىًَأْنًيُ بَ لِ َغًَمْنًُهَوًَأْوَعىًَلُهًِمْنهًُ

ذلك افضل من  فالرسول صلى هللا عليه وسلم من خالل احلديث يؤكد على فهم وتدبر الكالم وأن
 تبليغه فقط دون وعي .

تبني فضل التدبر الستنباط املعاين من النصوص اليت يتحقق النصوص من القرآن والسنة وغريها فهذه 
 .من خالهلا خري الدنيا واآلخرة 

اين من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية عمعىن التدبر الستنباط امل أدركواوالسلف الصاحل 
فاستفرغوا وسعهم يف ذلك وفق منهجية علمية مقننة يف نصوص القرآن والسنة متثلت من خالهلا وحدة 

                                                           
 (.712ه ، ص)1421،مؤسسة الرسالة، 1، طتيسريًالكرميًالرْحنًيفًتفسريًكَلمًاملنانالسعدي، عبدالرمحن بن ناصر: (1)

ه  ،ج 1423، املكتبة العصرية لطباعة والنشر ، لبنان ، بريوت ،  فتحًالباريًشرحًصحيحًالبخاريالعسقالين ، امحد حممد بن حجر: (2(
 ( 208(، ص ) 67ع ،رقم احلديث)باب قول النيب صلى هللا عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سام « العلم كتاب،1

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4270
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7929
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=111&idto=264&lang=&bk_no=52&ID=45
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يف التعامل مع نصوص  أسهمتمناهج علمية فريدة  وبنوالعلوم وامتلك العلماء بفضلها مهارات علمية 
 روعها املختلفة.معرفة بف ا منواستخراج ما فيه الشريعة

يف شىت  افكري اكون لنا تراثتبرعوا يف مجيع فرو  املعرفة، ف موسوعينيفضل ذلك كله ظهر علماء بو 
 .ا عديدةاجملاالت قامت على أساسه حضارة إنسانية دامت قرون

وهنا تلمح السر يف تأخر مسلمة هذا الزمن على رغم كثرة عددهم ، واتسا  يقول الزرقاين:" 
كان وما يزال موضع إعجاب التاريخ   الحني أن سلفنا الصاحل جنحوا هبذا القرآن جناح ا مذهبالدهم، يف 

واملؤرخني ، مع أن أسالفنا أولئك كانوا قلة من العدد وضيق من األرض، وخشونة من العيش ومع أن 
 ننسخ القرآن ومصاحفه مل تكن ميسورة هلم، ومع أن حفاظه مل يكونوا هبذه الكثرة الغامرة.

أجل إن السر يف ذلك هو أهنم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته .. أما غالب 
مسلمة اليوم، فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددوهنا ، ... ومصاحف حيملوهنا أو يدعوهنا تركه يف الثبوت، 

إلسناد، من هديه ونسوا أن بركة القرآن العظمى إمنا هي يف تدبره، وتفهمه، ويف اجللوس إليه وا
 .(1)وآدابه..."

 فالتدبر إمنا هو يعني على استنباط معاين نصوص القرآن والسنة يف شىت اجملاالت.

 قامت عليه أغلب دراسات نصوص الكتاب والسنة يف شىت جماالت املعرفة. واالستنباط منهجا علميا

 .يف كتابههللا تعاىل  الستنباط  مكانه عظمى أثبتهاول

 [24]سورة حممد:اآليه   أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوبٍّ أَْقفَالَُها قال تعاىل: 

ِ لََوَجدُواْ فِيِه اْختِالَفًا  :وقال تعاىل أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اّلله

 [82]سورة النساء:اآليةًَكثِيًرا

]سورة  ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك لهِيَدَّبَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا اْْلَْلبَابِ  :وقال تعاىل
 [29ص:اآلية

 

                                                           
( 12-10،ص )2، مطبعة عيسى احلليب وشركاه ، )د.ت(، ج 3،ط القرآنًمناهلًالعرفانًيفًعلومالزرقاين ،حممد عبد العظيم :(1)

 باختصار. 
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:" وقد مدح هللا تعاىل أهل االستنباط يف كتابه وأخرب أهنم أهل محه هللا تعاىل ر  ابن القيماالمام قال 
 .(1)العلم"

الشريعة اإلسالمية منهجا علميا مقننا قام عليه علم األصول ووضع علماء فاالستنباط من نصوص 
 األصول ضوابطه وشروطه .

قع فتاوى تأيب هريرة وفقه ابن عباس:" وأين وهو يعقد املقارنة بني حفظ أمهية الفهم ،ابن تيمية  ويبني
ظ منه، بل هو حافظ األمة ابن عباس وتفسريه واستنباطه من فتاوى أيب هريرة وتفسريه ؟ وأبو هريرة أحف
 فة إىل احلفظ وتبليغ ماو ر صعلى اإلطالق : يؤدي احلديث كما مسعه ويدرسه بالليل دراسة، فكانت مهته م

منها،  روفة إىل التفقه واالستنباط وتدبر النصوص وشق األهنارصحفظه كما مسعه ومهه ابن عباس م
 .(2)واستخراج كنوزها"

إذ هو يعتمد على  لنصهر النص بل هو قدر زائد على ظاهر افاالستنباط ليس جمرد تفسري لظا
 شحذ الذهن للوصول إىل فوائد علمية من النص.

ومعلوم أن  حيث يقول:"رمحه هللا تعاىل  بن القيماإلمام افاالستنباط باب واسع يتضمن ما ذكره 
إمنا هو استنباط املعاين والعلل ونسبة بعضها إىل بعض فيعترب ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه  طاالستنبا

 (3)". ونظريه ويلغي ما ال يصح هذا الذي يعقله الناس من االستنباط

وفرعا قياس الذي يعد من مصادر التشريع املعروفة عند علماء أصول الفقه للأصال   يعدستنباط واال
صاحب كتاب احلاوي:" وأما االستنباط وهو املقدمة الثانية من مقدميت القياس فهو من يقول لالجتهاد 

نتاج االجتهاد فكان فرع ا له وأصال  للقياس: ألن الوصول إىل استنباط املعاين تلو االجتهاد يف الدالئل 
 (4)للقياس".وصحة القياس تكون بعد استنباط املعاين، فلذلك صار االستنباط فرع ا لالجتهاد وأصال  

                                                           
، حتقيق : حممد عبد السالم ابراهيم ،دار الكتب العلمية  إعَلمًاملوقعنيًعنًربًالعاملنيابن القيم ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية : (1)

 (.172،ص ) 1ه  ،ج1411،بريوت، 

 (.94، 93، ص )4تاوى" ،مرجع سابق،جابن تيمية :" جممو  الف(2)

 (..172، ص )1ابن القيم  : "إعالم املوقعني عن رب العاملني "،مرجع سابق، ج(3)

وهو شرح خمتصر املزين ،حتقيق :على بن  اْلاويًالكبريًيفًفقهًمذهبًالمامًالشافعياملاوردي، ايب احلسن على بن حممد بن حبيب :   (4) 
 (130،ص)16ه ،ج1419، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1املوجود ،ط  حممد معوض وعادل امحد عبد
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لها صاج إىل ضوابط ومهارات وأدوات علمية، فتفإذا كان االستنباط هبذا املعىن الواسع فهو عملية حت
من النصوص وطرق استنباط األحكام الشرعية االجتهاد بالقياس و علماء أصول الفقه يف كتبهم فيما يتعلق 

 الشرعية.

 ."تهد علم أصول الفقه وم، للمجقال الفخر الرازي يف احملصول:" إن أهم العل

 .(1)قال الغزايل:" إن أعظم علوم االجتهاد يشتمل ثالثة فنون: احلديث، واللغة،، وأصول الفقه"

من نصوص الكتاب  هستنباطراد اامل املوضو ب تهاجها املستنبط باإلضافة إىل معرففهذه علوم حيت
 والسنة .

تيمية:" خيفى على كثري من الناس ما يف فاالستنباط ليس متيسر لكل أحد قال شيخ اإلسالم ابن 
 (2)".النصوص من الدالئل الدقيقة اليت تدل على األحكام

ويقول الشاطيب:" إمنا حنصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني: أحدمها: فهم مقاصد الشريعة على  
 كماهلا .

 (3) ."والثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها

مستنبطه  عليه من موضوعات بينضوابط العلمية فقد يقع االحنراف يف ما الفإذا مل يراعي املستنبط 
يف الشريعة اإلسالمية واليت من أبرزها ما يتعلق بالعقيدة وهذا االحنراف  ن املوضوعات املهمةم ومنها ما يعد

 وقع من قبل الفرق املنحرفة اليت محلت النصوص وفق هواها .

يف نصوص القرآن  عن احنراف الفرق الضالة عن االستنباط الصحيح، ابن تيمية رمحه هللا قال الشيخ
:" واعتقدوا مذهب ا خيالف احلق الذي عليه األمة الوسط الذين ال جيتمعون على ضالله كسلف األمة والسنة

 داللة فيها؛ وتارة وأئمتها، وعمدوا إىل القرآن فتأولوه على آرائهم ؛ تارة يستدلون بآيات على مذهبهم وال
 (4)افض..."و الر  ومن هؤالء فرق اخلوارج و،يتأولون ما خيالف مذهبهم مبا حيرفون به الكلم عن مواضعه 

                                                           
 كفر بطنا  -، حتقيق :الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق  إرشادًالفحولًإَلًحتقيقًاْلقًمنًعلمًاْلصولًالشوكاين ،حممد بن على مبحمد :(1)

 .(210،ص )2م،ج1999 -ه  1419العريب، ،دار الكتاب 1الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور،ط :قدم له

 (.568،ص)20ابن تيمية: "جممو  الفتاوى"، مرجع سابق ، ج (2)

 (.42،ص)5ه ،ج1424،دار ابن القيم ،  املوافقاتًيفًأصولًالحكامالشاطيب ،ايب إسحاق إبراهيم بن موسى :(3)

 (357، ص)13ابن تيمية:"جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ،ج (4)
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 فاالستنباط إذا خالف ما وضع عليه من قواعد يصبح استنباط فاسد ويفسد ما يقوم عليه من معىن

عقل يعلم أن فساد العامل وخرابه إمنا : "وكل من كان له مسكة -رمحه هللا تعاىل  - وقال ابن القيم
ينشأ من تقدمي الرأي على الوحي، واهلوى على العقل، وما استحكم هذان األصالن الفاسدان يف قلب إال 
استحكم هالكه، ويف أمة إال فسد أمرها أمت فساده. وأكثر أصحاب اجلحيم هم أهل هذه اآلراء الذين ال 

َوقَالُوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو  ، وهم الذين يقولون يوم القيامة مسع هلم وال عقل؛ بل هم شر من احلمري

 (1)".[10اآلية امللك: سورة ]نَْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعيِر 

 تم وفق ضوابط علمية .تومما سبق يتضح أن عملية االستنباط إمنا 

 رضي هللا عنهم هللا عليه وسلم وصحابتهالنيب صلى  أتقنهاوهذه الضوابط ليست مبستحدثة وإمنا 
النصوص وفق معانيها الصحيحة، فقد كانت تطبق على أرض الواقع ومتكن منها الرسول  واخالهلا محل فمن

 بالفطرة والدربة.رضي هللا عنهم صلى هللا عليه وسلم وصحابته 

بيان النيب صلى هللا عليه وسلم لسائل حكم قضاء صوم رمضان عن امليت من خالل ودليل ذلك 
ًَعبَّاسً ًنًْعًَ،ربطه حبكم رد الدين عنه  ًقَالًًَاْبِن ُهَما ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهً ًَرِضَيًاَّللًََُّعن ْ ًرَُجٌلًِإىَلًالنَِّبِ  َجاَء

ًأُمِ يًمًَ ًِإنَّ ًَرُسوَلًاَّللَِّ ًيَا ًفَ َقاَل ًَعَلىًأُمِ َكًَوَسلََّم ًَكاَن ًَلْو ًفَ َقاَل َها ًَعن ْ ًَأفََأْقِضيِه ًَشْهر  ًَصْوُم َها اَتْتًَوَعَلي ْ
ًَأَحقًَُّأْنًيُ ْقَضىًَأُكْنتًًََدْينًٌ َهاًقَاَلًنَ َعْمًقَاَلًَفَدْيُنًاَّللَِّ   .(2)ًقَاِضَيُهًَعن ْ

لالستنباط من القرآن حاجة يف تدوين قواعد وضوابط لنيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته مل يكن لو 
باإلضافة إىل ما ،أيديهم  بنيوالوحي  عليه وسلمة الرسول صلى هللا فالقرآن الكرمي أنزل بلغ ،والسنة

لكن بعد عصر التابعني وبعد العهد بني املسلمني وعصر  ، والقرحية اليت متيزوا هبا ميتلكونه من صفاء الذهن
الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضي هللا عنهم وظهور مستجدات فقهية ودخول األعاجم اإلسالم  

 أوجد احلاجة لتدوين هذا العلم.وغريه كل ذلك 

الرسول صلى هللا عليه يف عهد مشروعية اإلمجا  وانه من أدلة األحكام الثابتة  ويقول ابن تيمية عن
:" واإلمجا  زمن أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم والتابعني هلم بإحسان ، ومن بعدهم  وصحابته وسلم

من أئمة املسلمني وهم كانوا أحق هبذا الفن وغريه من فنون العامل الدينية ممن بعدهم وقد كتب عمر بن 

                                                           
 (54، ص)1القيم :" إعالم املوقعني عن رب العاملني "،مرجع سابق،جابن (1)

 .(804ص)  قضاء الصيام عن امليت ،،كتاب الصيام ، باب 2"، مرجع سابق، ج  مسلم : "صحيح مسلم (2)
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نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فيما خص به اخلطاب أقض مبا يف كتاب هللا فإن مل يكن فيها يف س
 .(1)ويف لفظ فإن شئت أن جتتهد رأيك..." –الصاحلون فإن مل يكن فيما اجتمع عليه الناس 

صحابته ومل و فالقياس واإلمجا  من األدلة الشرعية ألصول الفقه طبق زمن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ها من أسس أصول الفقه .يدون وكذا كان القياس واالستنباط وغري 

النيب  أسس علم أصول الفقه مبا فيها ضوابط االستنباط من نصوص الكتاب والسنةفقد توىل وضع 
دونوها أصول الفقه  ماءعلوالسلف الصاحل من بعده من ،  رضي هللا عنهم صلى هللا عليه وسلم وصحابته
 أصول يف اإلحكام"و الغزايل، حامد أليب" املستصفى" للشافعي،" الرسالة" يف كتبهم واليت من أشهرها :

 ،"أصول الفقه "البن تيمية  . لآلمدي" األحكام

هلم الفضل بعد هللا تعاىل يف بناء منهجية علمية للبحث العلمي يف اإلسالم  ويعترب علما االصول
 . معتمدين على الكتاب والسنة

يف تعاملهم مع نصوص القرآن الكرمي  ومنهج االستنباط إمنا كان منهج علماء املسلمني على اإلطالق
 والسنة النبوية املطهرة.

فالعلماء كما حبثوا يف األحكام الشرعية يف النصوص واستنبطوها وطبقوها جندهم فعلوا ذلك يف 
عة اإلنسانية وغريها من جوانب الرتبية اليت ياملعاين الرتبوية من مبادئ وقيم وأهداف وما يتعلق بالوجود والطب

استنباطها من نصوص الكتاب والسنة ، حيث وظفوا منهج أصول الفقه للبحث عن املعاين الرتبوية ميكن 
مما  ،ة يف نصوص القرآن والسنة يف خمتلف مؤلفاهتم يف كتب التفسري والعقيدة واحلديث والفقه وغريها ثو بثامل

 الفكر الرتبوي اإلسالمي. كون

 ل ال احلصر:على ذلك كثرية منها على سبيل املثا واألمثلة

أفرد  فقدكتابه جلمع األحاديث الصحيحة صحيح البخاري والذي أفرد  ما جنده يف كتب السنة ومنها 
لمبادئ الرتبوية من لاألحاديث اليت تتضمن مبادئ تربوية خمتلفة ، فمن خالل استنباطه فيه مجع  اباب

 .(2)األحاديث مجعها كلها حتت باب واحد ومساه باب )الرب والصلة( 

                                                           

 (401، ص)20(ابن تيمية :" جممو  الفتاوى "،مرجع سابق، ج1)

 (.7165، ص)12مرجع سابق .جالعسقالين : "فتح الباري شرح صحيح البخاري "، (2)
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يف بعض التفاسري  وواآلداب ،جند ذلك يف كتب الفقه يف أبواب خصصت فيما يتعلق باملعامالت ، و 
شروح األحاديث قد يضيف الشارح بعض هذه الفوائد يف هناية شرحه كتب ويف   ،فوائد تضاف إىل اآلية

 . للحديث من خالل استنباطها من احلديث

تضمنت اجلوانب الرتبوية حيث خمتلف ومن العلماء من أفرد مصنفات قائمة حبد ذاهتا فصل فيها يف 
من األصول اإلسالمية للرتبية الكتاب والسنة ، حيث  هطبالرتبوية اليت إمنا اعتمد فيها على ما استن هأفكار 

منها كتاب ابن سحنون و ، متيزت بأفكار تربوية فريدة سبقت الفكر الرتبوي احلديث اشتهرت كتب كثرية
 والغزايلوالقابسي صاحب رسالة " الرسالة املفصلة ألحوال املعلمني واملتعلمني "، ، "آداب املعلمني"

،  ن أرائه الرتبوية يف خمتلف جماالت احلياةمصاحب كتاب أحياء علوم الدين " الذي يتضمن الكثري 
 .غريهم و 

المي بين أصحاهبا أفكارهم الرتبوية معتمدين على األصول فهذه مناذج املؤلفات تربوية يف الفكر اإلس
 اإلسالمية للرتبية الكتاب والسنة وسبيلهم يف فهمها هو االستنباط.

 رتبوي ظلت منبع أصيال  تسقي هذا اجملال لقرون.ال ثروة فكريه يف اجملال هذه اجلهود وكان من مثرة

كما طالت احلياة العلمية اإلسالمية بشكل   هتطال فإال أن الفكر الرتبوي اإلسالمي مر مبرحلة ضع
استقى مكوناته الثقافية من الغرب مبعتقداته ومفاهيمه وقيمه وغاياته مما أوجد انفصاال لألحباث فعام 

لذلك فقدت أمهيتها وفائدهتا حيث انفصلت  ونتيجةالرتبوية على املستوى املنهجي عن أصوهلا اإلسالمية 
 ة فأدى ذلك إىل ضعف قيمتها العلمية وتطبيقها على أرض الواقع .عن واقع جمتمعاهتا اإلسالمي

ه مفكري املسلمني بولكن مل يدم ذلك طويال فقد بدأت تنكشف عورة الرتبية الغربية للغرب وتن
 الكتاب والسنة. :لذلك وجدوا أن السبيل حلل هذه املشكلة هو العودة إىل األصول 

فظهرت جهود لتأصيل جمال الرتبية اإلسالمية لكن رغم ما أمثرت عنه من إجيابيات إال أهنا كانت 
أبرزها انه  ضعف واضح يف التعامل مع نصوص الكتاب والسنة نتيجة لعوامل عدة من منهافيها سلبيات 

اضحة ملنهجية علمية على بعض تلك اجلهود، عدم وجود رؤية و  تأثري املنهجية العلمية الغربية طاغيا مازال
 إسالمية لتأصيل هذا اجملال.

 جه لإلحساس هبذه املشكلة.يتنو 

بني مدى احلاجة املاسة إىل ربط تقامت دراسات علمية تركز على املنهجية العلمية للبحث الرتبوي و 
 اإلسالمية الكتاب والسنة . األصولجمال البحث الرتبوي باملنهجية اإلسالمية املستمدة من 
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 الدراسات على سبيل املثال هلا احلصر: ومن هذه

 (1)ىن غنامي:هدراسة م

وهذه الدراسة حاولت الكشف عن موقع الرتبية اإلسالمية من البحث الرتبوي يف مصر مث وضع 
 تصور مقرتح للتطوير البحث الرتبوي اإلسالمي.

عامة وللبحث واضحة املعامل للبحث الرتبوي بصفة  إسرتاتيجيةوكان من أهم نتائجها عدم وجود 
 الرتبوي اإلسالمي بصفة خاصة.

عبدالرمحن النقيب يف كتاب بعنوان: )الرتبية الدراسات العلمية قدمها الدكتور ومنها جمموعة من 
 اإلسالمية رسالة وسرية(.

الفكر الرتبوي اإلسالمي وفق منهجية  بناءحيث تضمنت جمموعة من الدراسات تؤكد أمهية 
 .(2)علمية

 : (3)فزاينومنها أيضا دراسة منهجية ال

 1409" اليت تناولت بالنقد جمموعة من الرسائل العلمية يف بعض كليات الرتبية يف اململكة حىت عام 
 ه ".

وخلصت إىل وجود ضعف يف املناهج املستخدمة بسبب ضعف اإلعداد الرتبوي اإلسالمي اجليد 
 للباحث.

لدراسات يف جمال الرتبية اإلسالمية وبسبب ذلك ظهر  ما سبق اتضح الضعف املنهجيومن خالل 
ا ومن مف التعامل مع نصوصهعضعف يف االرتباط بأصول املناهج اإلسالمية )الكتاب والسنة( مما أض

ن والسنة ومن ذلك ضعف االستنباط الذي أدى إىل سلبيات منها االحنراف الصحيح للفهم نصوص القرآ
 :مظاهر هذا االحنراف

                                                           
 م.1986، القاهرة، البحثًالرتبويًوموقعًالرتبيةًاْلسَلميةًًالرتبيةًاملعاصرةمهى حممد إبراهيم غنامي : (1)

 م.1990، القاهرة ، دار الفكر العريب، الرتبيةًاْلسَلميةًرسالةًومسريةعبدالرمحن النقيب: (2)

 م.1992" دراسة وصفية تقوميية، دكتوراه كلية الرتبية املدينة املنورة،  يفًالرتبيةًاْلسَلميةمعايريًالبحثًفتحية حممد بشري القرايف: (3)
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النصوص: مبعىن أن يطبق على النص من القرآن والسنة معىن ال عالقة له باملعىن يل أعناق -1
 احلقيقي ليطبق عليها واقع معني أو نظريات غريبة.

الضعف يف اجلوانب الشرعية.. حيث قد خيلط بني احلديث واألثر أو سيشهد حبديث ضعيف -2
 الة . أو شروح لفرق منحرفة.مد على تفاسري لفرق ضتعيوموضو . ال يصح االستدالل به أو قد 

اجلهل ببعض املصطلحات اليت تعني على تفسري اآلية أو شرح احلديث وحتتاج إىل معرفة من أهل -3
 االختصاص .

ئيسي هو غياب املنهجية العلمية واألسباب يف ظهور هذه االحنرافات متنوعة وكثرية تقوم على سبب ر 
 :إلسالمية بركائز صحيحة عن البحث الرتبوي مما أدى إىل ا

 انفصال بني أصحاب التخصصات الشرعية والرتبوية.-1

 غه بصيغة دينية ليلقى رواج عند املستهلك.بيتم صحيث النشر لألحباث يتم ألهداف جتارية -2

 ضعف اجلانب النقدي.-3

ية العلمية اإلسالمية واليت إمنا نشأت يف لذا فال سبيل حلل هذه املشكلة إال بالعودة إىل املنهج
 أحضان علم أصول الفقه.

مبجال  اوعلم أصول الفقه بالنسبة جملال الرتبية اإلسالمية هو من أوىل وأجدر العلوم عناية وارتباط
 البحوث الرتبوية بشكل عام.

أن تؤسس عليه منهجية  ينبغي األحباث العلمية ذلك وأكدت على أن من ضمن ما توقد أثبت
 البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية هو االعتماد على املنهج األصويل مبصادره املختلفة.

 ومن تلك الدراسات على سبيل املثال ال احلصر:

حيث تناولت يف إحدى أجزائها عرضا لتطبيق القابسي ملنهج أصول الفقه  (1)دراسة سعيد إمساعيل
 وخلصت إىل أن منهج أصول الفقه هو املنهج املناسب لدراسة الرتبية اإلسالمية.يف كتابه )آداب املعلمني( 

 

                                                           
 م.1975، الكتاب السنوي يف الرتبية وعلم النفس، القاهرة، دار الثقافة، مشكلةًاملنهجًيفًدراسةًالرتبيةًاْلسَلميةسعيد إمساعيل على : (1)
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فالتزام مفكري اإلسالم باملنهج األصويل يف طرح أفكارهم الرتبوية . دليل على مدى مالئمة هذا 
 املنهج جملال الرتبية اإلسالمية ، وصله الوثيقة بالرتبية اإلسالمية .

سالمي يقوم بناء  على املعاين املستنبطة من نصوص القرآن والسنة وعملية إذ أن بناء الفكر الرتبوي اإل
 االستنباط ال تصح إال من خالل ضبطها بضوابط علمية.

ستطيع القول أنه ال يفيد نوهذه الضوابط ال جندها مفصلة إال عند علماء أصول الفقه ، وبذلك 
 تاب والسنة.جمال الرتبية فحسب بل كل جمال ارتبطت أحباثه بنصوص الك

املنهج العلمي يف التفكري والبحث  إتبا أيضا فاملنهج األصويل يف الدراسات الرتبوية إمنا يساعد على 
لق بالطبيعة تعالدراسة إىل أصوهلا وخاصة حني يناقش الباحث ما ي حملباإلضافة إىل رد الظواهر الرتبوية 

 .يف القرآن والسنة ريها وغومنهج املعرفة والوجود اإلنسانية 

شكل عام يدعو إىل العودة إىل املنهجية اإلسالمية يف بوكل ما سبق عرضه ووقع حتت يد الباحثة 
البحث الرتبوي واليت تعتمد على الكتاب والسنة من خالل التأكيد على أمهية املنهج األصويل للبحث 

م ضوابطه يف املنهج االستنباطي يف وعي الباحث الرتبوي به واستخدا وضرورةالرتبوي ومدى مالئمة له 
 .النبوية والسنةالكرمي استنباط املبادئ والقيم وكل ما يتعلق باجملال الرتبوي مما ميكن استنباطه من القرآن 

القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة إال أننا ال  منوبرغم عناية السلف من علماء املسلمني باالستنباط 
السنة  ملعامل العلمية الصحيحة لالستنباط من القرآن الكرمي أواع قواعد حمددة جند هلم مؤلفا صنف لوض
ا بصورة متفرقة يف كتب املفسرين وشراح السنة النبوية وغريها من كتب األصول ث  و بثالنبوية سوى ما كان م

 اليت عنيت بضبط االستنباط فيما خيص استنباط األحكام الشرعية.

دراسة قامت بأفراد تصور مقرتح لضوابط علمية عاصرة ال جند تتبع الدراسات امل كذلك عند
 على وجه اخلصوص. النبوية والسنةالكرمي  الستنباطات الرتبوية من نصوص القرآن

االستنباط هو من الطرق العلمية اليت تقوم عليها أغلب الدراسات يف جمال الرتبية اإلسالمية ، وترك ف
عليها هذه الدراسات يف القسم وغريها  بينتمنا يعد هدر للجهود اليت عملية االستنباط الرتبوي بال ضابط إ

من املؤلفات يف جمال الرتبية اإلسالمية بل حىت الكتابات األخرى إذ أهنا تصبح عشوائية وغري مقننة 
 بضوابط حمددة.

هذا جمال واسع ليس هذا حمله  إذبرمته،دعي الطالبة تناول املنهج االستنباطي تويف هذه الدراسة ال 
وإمنا هي حتاول تسليط الضوء على جانب من جوانبه فيما يتعلق بتوضيح الرؤية لطالب الدراسات العليا 
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ل يف هذا اجملال بالطريقة اليت تتوافق مع املنهجية العلمية يف االستنباطات الرتبوية من القرآن غوغريه ممن يشت
 ا.م يتجنب املزالق واالحنراف بسبب الفهم اخلاط  لنصوصهوبالتايل،ة الكرمي والسنة النبوي

و  لبحث العلمي يف جمال الرتبية اإلسالمية ،علمية ل منهجيةمن بناء  ءا  عد جز ه الدراسة تن هذإ 
تكون حلقة من حلقات الوصل بني  لعلها تضيف ما يفيد اجملال الرتبوي يف اطار الرتبية اإلسالمية ،و
 علماء الشريعة والرتبية لذا وقع اختيار الباحثة على هذا املوضو .

ًالدراسةًًأسئلةثالثا:ً

 جتيب الدراسة على سؤال رئيسي هو:

 ما الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القران الكرمي والسنة النبوية؟

 ويتفر  منه األسئلة التالية :

 ؟ من القرآن الكرمي والسنة النبوية االستنباطات الرتبوية فهومما م-1

 القرآن الكرمي والسنة النبوية؟ االستنباطات الرتبوية : مفهوم مصدري ما-2

 :ويتفر  منه ما يلي ستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبويةالل علميةضوابط ناء بكيف يتم -3 

 ؟لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبويةما مفهوم الضوابط العلمية -
 ن الكرمي والسنة النبوية ؟ما أمهية الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآ-
 ؟ما عالقة أصول الفقه باالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية-
 ن الكرمي والسنة النبوية ؟ة من القرآما اقسام الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوي-

 ؟لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية ما التصور املقرتح لوضع ضوابط علمية-4

ًأهدافًالدراسةً:رابعا

ًوهتدف إىل :

 . الرتبوية اتاالستنباطمفهوم بيان -1

 النبوية.بيان مصدري االستنباطات الرتبوية : القرآن الكرمي والسنة -2

 وذلك من خالل : ستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبويةالل علميةضوابط ناء ب-3
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 بيان مفهوم الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية-

 ة .بيان أمهية الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوي-

 بيان عالقة أصول الفقه باالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية.-

 بيان اقسام الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية .-

 ستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية.الل وضع تصور مقرتح لضوابط العلمية-4 

ًًأمهيةًالدراسة:ًخامسا

 وتكمن أمهية الدراسة فيما يلي:

من أمهية القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ومها األصل هلذا الدين  وضو تربز أمهية هذا امل -1
اإلسالمي القومي ، فقد احتويا على منهج حياة متكامل يف مجيع اجملاالت ، فتشكل لنا من خالهلما وعاء 

من وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم صيانة لكتاب هللا تعاىل بية يف شىت جماالهتا ويف الدراسة فكري تناول الرت 
 التحريف وذلك من خالل توجيه الفهم السليم لنصوصه فيما يتعلق باجملال الرتبوي.

دحا من الزمن يستقي من مصادر أمهية تأصيل العلوم ، وال سيما يف جمال الرتبية ، الذي ظل ر -2
أن أصبغ هذا اجملال بالصبغة  ملسلم ، فمن خالل هذا البحث حتاول الباحثةبعيدة عن واقع حياة اة غربي

اْليَْوَم أَْكَمْلُت  ...ً:ًًاإلسالمية األصيلة اليت بال شك هي األنسب واألفضل على اإلطالق قال تعاىل

 [3املائدة : اآلية   سورة] ....إِلْسالََم ِدينًا لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ا
 ،وذلك بربطه باملنهج األصويل عند املسلمني.

تربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا ترتبط باملنهج االستنباطي الذي يعد من أكثر املناهج  -3
املستخدمة يف حبوث الرتبية اإلسالمية ، حيث تقدم هذه الدراسة تصور مقرتح للضوابط العلمية 

بالتعامل مع   لالستنباطات الرتبوية  من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ،فهذه الدراسة هتم كل من يعىن
 كتاب هللا تعاىل  وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم يف اجملال الرتبوي.

إن هذه الدراسة حتدد معامل االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية. وتيسري عملية -4
بيان معامله الصحيحة االستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية على املشتغلني يف هذا اجملال من خالل 

.حيث أن بعض جوانب هذا املوضو  مفرقة يف كتابات خمتلفة ومل يعىن احد بضبط االستنباطات الرتبوية 
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من القرآن الكرمي والسنة النبوية من قبل على حد علم الباحثة لذا فهو حيتاج إىل تأصيل و مجع يف دراسة 
 حمكمه.

يف طرق االستنباط  على مجيع املستويات، والتعليمتفيد الدراسة العاملني يف جمال الرتبية -5
الصحيحة من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية حىت يصلوا اىل مراد هللا تعاىل ومن مث يصلوا اىل التطبيق 

 األمثل يف ميدان الرتبية والتعليم .

ًسادساً:حدودًالدراسةً

،  ة من القرآن الكرمي والسنة النبويةوتقتصر الدراسة على وضع ضوابط علمية لالستنباطات الرتبوي
وتدور هذه الضوابط حول ضوابط معرفية ووجدانية ومهاريتة تتحقق لدى املستنبط ويستطيع من خالهلا 

 .الفهم الصحيح لنصوص  القرآن الكرمي والسنة النبوية ومن مث االستنباط الصحيح هلما 

ًمنهجًالدراسةً:سابعاً:

حتليل احملتوى كإحدى  لوصفي التحليلي حيث استخدمت الدراسة اسلوباملنهج املستخدم املنهج ا
املتعلقة  علماء األصولالعلمية لالستنباط عند  تقنيات املنهج الوصفي وذلك بالوقوف على الضوابط

لالستنباطات الرتبوية وانتقاء ما يناسب منها يف بناء الضوابط العلمية  وحتليلها  باستنباط االحكام الشرعية
 .  (1) توظيفها يف جمال الرتبية اإلسالمية، ومن مث 

ًمصطلحاتًالدراسةًثامناً:

 معىن الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية : 

 معامل الدراسة هناك مصطلحات البد من بياهنا وفيما يلي بيان ذلك: ضحتتل

 (2)أصل الكلمة ضبط وهي احلصر واحلبس.  يف اللغة::الضوابطً

 (1)يف االصطالح : األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته .

                                                           
م ، 1978، دار النهظة العربية ، مصر ،  القاهرة ،  2، ط  مناهجًالبحثًيفًالرتبيةًوعلمًالنفسعبد احلميد جابر ، وامحد كاظم :   )1)

 (136ص) 

،دار صادر 3، ط لسانًالعربابن منظور ، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى:   )2(
 (340،ص) 7ه ،ج 1414بريوت،  –
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ُت الشيَء َأعأَلُمه ِعلأما : َعَرف أُته. وَعِلَم وهو  العلميف اللغة: أصل الكلمة العلمية: ضد اجلهل وَعِلمأ
ً(2).األمَر وتَ َعلََّمه: أَتقنه

مجلة احلقائق والوقائع والنظريات ومناهج البحث اليت تزخر هبا املؤلفات وأمَّا يف االصطالح فهو: " 
 (3)العلمية."

يف اللغة :أصل الكلمة نبط وهي مبعين النبط هو املاء الذي ينبط من قعر البئر إذ :الستنباطاتً
  .(4)حفرت وقد نبط ماءها 

 .(5)يف االصطالح : املقصود به هو استخراج ما خفي من النص بطرق صحيحة 

مها حمال استنباط يف مجيع فرو  املعرفة الشرعية وغريها ومنها العلوم  النبوية والسنةالكرمي والقرآن 
املنهجية املنظمة وفق  الرتبوية ، ومن خالل هذا البحث يتم حصر جمموعة من الضوابط العلمية ذات

،واليت يتم من خالهلا ضبط عملية االستنباط يف  النبوية والسنة الكرمي ت مقننه وفق ما جاء يف القرآنخطوا
ول الفقه فيما خيص  اجملال الرتبوي من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وسيتم توظيف جمال علم أص

 هذا اجلانب. 

ًالدراساتًالسابقةًتاسعا:ً

 : وفيما يتعلق بالدراسات السابقة

من القران  الصحيحةفعلى حد اطال  الباحثة ال توجد دراسة حمددة عنيت ببيان معامل االستنباط 
ط بشكل عام و خمتصر وأشارت النبوية بصورة مفصله سوى كتابات متفرقة تناولت االستنبا والسنةالكرمي 
ل كتب التفسري ، شروح مثومل تفصل فيه وذلك جنده يف كتب املتقدمني واملتأخرين ،  بسيطةشارات إإليه 

                                                                                                                                                                          
 ، املكتبة اإلسالمية ، تركيا ، استنبول  ، ) د. ت ( ، باب الضاد، مادة )ضبط( ص) 2، ط املعجمًالوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون :   )1(

533 ) 

 (417،ص )12ابن منظور : "لسان العرب"، مرجع سابق، ج  )2(

 (.214م، ص) 1983عامل املعرفة، الكويت، ، ضمن سلسلة ظاهرةًالعلمًاْلديثًدراسةًحتليليةًوتارحييةعبد هللا العمر،  )3 )

: حتقيق عبد السالم هارون ، دار الفكر )د.ت( مادة نبط   معجمًمقاييسًاللغةانظر :ابن فارس، ايب احلسن امحد بن فارس بن زكريا ،  )4(
،  2ن ،مادة )نبط(،ج، مرجع سابق ،باب النو  املعجمًالوسيط(، 7/410( ابن منظور : "لسان العرب"، مرجع سابق ،)381،ص) 5،ج
 ( .897ص)

 (44ه  ،ص)1428، 1، ط منهجًالستنباطًمنًالقرآنًالكرميالوهييب ، فهد بن مبارك : )5(
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 والسنة الكرمي ما ظهر من دراسات حديثة عنيت هبذا املوضو  وهي قليلة ومل تشمل القرآنو  احلديث،
 ومنها:، معا بل كل منهما على حدا  النبوية

،لفهد بن مبارك الوهييب ، وهي رسالة علمية تقدم هبا (1) (منهجًالستنباطًمنًالقرانًالكرمي)-1
وقد تناولت بيان منهج االستنباط من  التفسري وعلوم القرآنالباحث لنيل درجة املاجستري يف ختصص 

هدفت الدراسة إىل :بيان أنوا  االستنباط من القرآن الكرمي ومشوليتها جلميع علوم القرآن الكرمي حيث 
 ح من القرآن الكرمي. وط االستنباط الصحيالشريعة وبيان طرق وشر 

وتوصلت الدراسة إىل  تناولت الدراسة منهج االستنباط من القرآن الكرمي بشكل وايف ومفصل ،ف
نتائج من أمهها: أن مفهوم االستنباط خيتلف عن التفسري فالتفسري قد يتضمن االستنباط ،مشولية االستنباط 

ركنان   النبوية والسنة الكرمي لكرمي لكل ما حيتاجه الناس ، أن القرآنجلميع القرآن الكرمي ومشول القرآن ا
أساسيان لشريعة اإلسالمية ال يستغىن بأحدمها عن األخر ،أن القرآن الكرمي كتاب هداية وتشريع وليس  

تعدد أنوا  االستنباط من القرآن وضرورة معرفة شروط اخلاصة باملستنبط واالستنباط  ،ةكتاب علوم تطبيقي
، أن االحنراف يف االستنباط بسبب االحنراف يف التفسري و العقيدة ومحل اآليات ماال حتتمل واخلطأ يف 

 فهم املعىن الباطن كما وقع بسبب تقدمي العقل على النقل .

تفيدنا يف هذه الدراسة بشكل   أنهذا اجملال حقه من البحث، وميكن  أعطتوقد كانت رسالة قيمة 
 وابط العلمية اخلاصة باالستنباط من القرآن الكرمي.كبري فيما يتعلق بالض

والفرق بني الدراسة احلالية ودراسة الوهييب ، ان دراسة الوهييب تناولت منهج االستنباط من القرآن 
الكرمي يف مجيع اجملاالت ، بينما الدراسة احلالية تناولت منهج االستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية ، 

 ى جمال الرتبية اإلسالمية .واقتصرت عل

لعبد العزيز اخلياط وهو كتيب صغري تناول فيه (2)( طرقًالستدللًبالسنةًوالستنباطًمنها)-2
 واختالف العلماء يف االستنباط منها .املؤلف بيان طرق االستنباط من السنة النبوية 

 .ن السنة النبويةميفيدنا فيما يتعلق بطرق االستنباط  أنوميكن 

                                                           
 املرجع السابق )1(

 ه .1406،دار السالم لطباعة والنشر،القاهرة، 1، ططرقًالستدللًبالسنةًوالستنباطًمنهاخياط،عبد العزيز:  (2(
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ت طرق االستنباط من السنة النبوية بشكل سة اخلياط ان دراسة اخلياط تناولوالفرق بني الدارسة احلالية ودرا
 عام ، بينما الدراسة احلالية تناولت طرق االستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية يف اجملال الرتبوي فقط .
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 الفصل الثاني

 ستنباطات التربوية من القرن الكريم والسنة النبويةالمف اهيمي لال  اإلطار

ً

ًاملبحثًاْلول

ً.مفهوم االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

ًاملبحثًالثاّن

 القرآن الكرمي والسنة النبوية مصدري االستنباطات الرتبوية

ًالثالثاملبحثً

 والسنة النبويةمشولية االستنباط من القرآن الكرمي 

ًاملبحثًالرابع

 مكانة االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

ًاملبحثًاْلامس

 القرآن الكرمي والسنة النبوية العلماء باالستنباطات الرتبوية منعناية 

ً

ً

ً

ً
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ًَتهيد

اإلسالم،  التنظيم النفسي، واالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناقالرتبية اإلسالمية تساعد على "
 .وتطبيقه كليا يف حياة الفرد واجلماعة

فالرتبية اإلسالمية ضرورة حتمية لتحقيق اإلسالم كما أراده هللا أن يتحقق، وهي هبذا املعىن هتيئة النفس 
اإلنسانية لتحمل هذه األمانة، وهذا يعين بالضرورة أن تكون مصادر اإلسالم هي نفسها مصادر الرتبية 

 (1)".القرآن والسنة اإلسالمية، وأمهها

بل ان الشريعة هي واحكام واخالق  يق بالشريعة اليت هي عقيد وعبادهفالرتبية اإلسالمية ترتبط ارتباط وث
 .الرتبية ذاهتا 

تستند على الشريعة اإلسالمية  الرتبية اإلسالميةوية مصدري الشريعة اإلسالمية، و سنة النبلقرآن الكرمي والاف 
 .وتستقي مصادرها منها 

فقد خلق هللا تعاىل اإلنسان لتحميله األمانة وجعل القرآن الكرمي والسنة النبوية مصدرا لتزكية النفس 
نَس إَِّلَّ ِليَْعبُدُونِ ً:ذيبها لتكون أهال لتحمل األمانة قال تعاىلاإلنسانية وهت  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

[56اآليةاريات:سورة الذ  ]  إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن

نَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوَّلً  اآلية األحزاب : سورة] أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِ
72] 

من وجودهم على نهائي الهلدف ا حقيقيف األرض لعمارهتا لت استخلفهم والبشر لق اهلل تعاىل خف
 .هو عبادته وحده و األرض 

بعقيدته عليه ويلتزمون به واملتمثلة بالدين اإلسالمي  يسريونولعمارة هذه األرض وضع هلم شريعة وقانون 
َوَما  : قال تعاىل ونظمه وقوانينه والذي يدخل يف كل جوانب حياة البشر ، وبأحكامهوعباداته واخالقه 

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن  ا فَرَّ ِمن دَآبٍَّة فِي اْلَْرِض َوَّلَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إَِّلَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُم مَّ

 [.38] سورة االنعام : اآلية  َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِِهْم يُْحَشُرونَ 

ولكي يطبق هذا الدين ويقوم بالشكل الذي ارتضاه هللا تعاىل البد من هتيئة البشر لتلقيه وتقبله وتطبيقه  
التطبيق األمثل ، وهذا التهذيب امنا يتم من خالل تربية النفس اإلنسانية وتزكيتها وهتذيبها لقبول الدين 

                                                           
 (23ه ،ص)1417،دار الفكر ، دمشق ، 23، ط أصولًالرتبيةًاْلسَلمية:  النحالوي ، عبد الرمحن (1)
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يِهْم هَُو الَِّذي بَعََث فِي  :قال تعاىل وتطبيقه ،  ْنُهْم يَتْلُو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِِ يِِيَن َرسُوًَّل ِمِ اْْلُِمِ

بِينٍ   [2]سورة اجلمعة : اآلية  َويُعَلُِِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

َوَما َكاَن ً:هللا تعاىل قال قال تعاىلو الدين امنا هو مستقى من القرآن الكرمي والسنة النبوية ،

ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَن يَكُوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن  ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اّللَّ

بِينًا َ َوَرسُولَهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلًَّل مُّ  [36]األحزاب آية  يَْعِص اّللَّ

 

هتذيب ذلك فهما كتايب  ستخالف يف األرض، باإلضافة اىلسنة كتايب تنظيم وبيان لطريقة األفالقرآن وال
 وتزكية وتطهري لنفس اإلنسانية أوال لتلقى هذا الدين وتطبيقه .

فَأَقِْم َوْجَهَك  :قال تعاىل ،فطرة البشر منسجمني مع النبوية والسنة الكرمي وقد جعل هللا تعاىل القرآن

يُن اْلقَيِِ  ِ ذَِلَك الدِِ ِ الَِّتي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها ََّل تَْبِديَل ِلَخْلِق اّللَّ يِن َحنِيًفا فِْطَرةَ اّللَّ ُم َولَِكنَّ ِللدِِ

  [30سورة الروم : اآلية ]أَْكثََر النَّاِس ََّل يَْعلَُمونَ 

 . ةالبشريفطرة ع المنسجمة م القرآن الكرمي والسنة النبوية اءت توجيهاتفقد ج 

حيث بدأ هذا الدين بتمكني متدرج  فإقامة الشريعة اإلسالمية وغرسها ومتكينها يف النفوس كان بأسلوب 
ن العقيدة هي أساس تكوين الشخصية اإلنسانية واحملركة لسلوكها ألالعقيدة الصحيحة يف نفوس الناس 

 وتوجهاهتا .

سنة ، وما ان متكنت 13يد هللا تعاىل ه وسلم يدعو الناس يف مكة اىل توحل النيب صلى هللا عليظد فق
الذي مل ينزل اغلبه اال بعد ان استقر املسلمني يف  التشريعيةنفوس املسلمني كان نزول االحكام العقيدة يف 

 .املدينة وكان أيضا بتدرج 

بني له ارسل معاذ اىل اليمن لدعوة  عندماف بالتدرجصحابته الدعوة اىل هللا علم النيب صلى هللا عليه وسلم و  
طريقة الدعوة الصحيحة بتدرج وهو ان ال يدعو اىل االحكام الشريعة اال بعد ان يستقر التوحيد يف نفوس 

ًَصْيِفي ً ًَعنًًْالناس ،مث يتدرج يف دعوهتم اىل االحكام الشرعية ،  ًْبِن ًاَّللَِّ ًَعْبِد ًْبِن ًُُمَمَِّد ًْبِن ًَأنَُّهًًحَيََْي ,
عًَ ًَمْعَبدً ًَسَِ ْعتًًَُأبَا ً,ًيَ ُقوُلً:ًَسَِ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًًاْبَنًَعبَّاسً ًَمْوىَلًاْبِنًَعبَّاس  ,ًيَ ُقوُلً:ً"ًَلمَّاًبَ َعَثًالنَِّبُّ
ًِإىَلًََنِْوًَأْهِلًاْلَيَمِنً,ًقَاَلًَلهًَُوَسلَّ ًُمَعاَذًْبَنًَجَبل  ًِمْنًَأْهِلًاْلِكَتاِبً,ًفَ ْلَيُكْنً : َم ِإنََّكًتَ ْقَدُمًَعَلىًقَ ْوم 

ًاَّللًََّقًَ ُدواًاَّللًََّتَ َعاىَلًفَِإَذاًَعَرُفواًَذِلَكً,ًفََأْخِِبُْهْمًَأنَّ ْدًفَ َرَضًَعَلْيِهْمًََخَْسًَأوََّلًَماًَتْدُعوُهْمًِإىَلًَأْنًيُ َوحِ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8302
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7842
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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ًاَّللًََّافْ تَ َرَضًَعَلْيِهْمًزََكاةاًيفًأًَ َلِتِهْمً,ًفَِإَذاًَصلَّْواً,ًفََأْخِِبُْهْمًَأنَّ ًيفًيَ ْوِمِهْمًَولَي ْ ْمَواِلِِْمًتُ ْؤَخُذًِمْنًَصَلَوات 
ًَكَرائَِمًَأْمَواِلًالنَّاسًًَِغِنيِ ِهْمً,ًفَ تُ َردًَُّعَلىًَفِقريِِهْمًَفِإَذاًَأقَ رُّواًِبَذِلَكً,ًَفُخذًْ ُهْمًَوتَ َوقَّ  (1) " ..ِمن ْ

وقد ارتبطت االحكام الشرعية بالقيم واملبادئ األخالقية فكانت هي روح الشريعة اليت تبين على أساسها 
، ومن ذلك فلم تكن الشريعة أوامر ونواهي حبته بل كانت منسجمة مع هتذيب النفس ورقيها وعلوها

حفظ اللسان  منهاخالل حتقيق قيم أخالقية عظيمة ال من إجند اهنا ال تتم  لهاحينما نتأم فريضة الصوم
ًًَأَبًُهَريْ َرةًًَ,فَعنًْ ًاَّللَِّ ًَرُسوَل ًَأنَّ "ً ,ً ًاَّللًََُّعْنُه ًقَالًََرِضَي ,ً ًَوَسلََّم ًَفََلً : َصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه ,ً ًُجنٌَّة الصِ َياُم

ً,ًَوالَِّذيًنَ فًْ ًَصائٌِمًَمرَّتَ نْيِ ِسيًبَِيِدِهًَْلُُلوُفًيَ ْرُفْثً,ًَوَلًََيَْهْلً,ًَوِإِنًاْمُرٌؤًقَاتَ َلُهًَأْوًَشاََتَُهً,ًفَ ْليَ ُقْلً:ًِإّن ِ
ُرُ ًطََعاَمُهً,ًَوَشَرابَُهً,ًَوَشْهَوتَُهًِمْنًَأْجِليًالصِ َياُمًَفِمًالصَّائِِمًَأْطَيُبًِعْنَدًاَّللًَِّ ًتَ َعاىَلًِمْنًرِيِحًاْلِمْسِكً,ًيَ ت ْ

   (2)".َلً,ًَوَأنَاًَأْجِزيًِبِهًَواْلََْسَنُةًِبَعْشِرًَأْمثَاِِلَا

 .كثريةاليت تدل على ارتباط االحكام الشرعية بالقيم اخللقية   األمثلة و

االقنا   ريب العقيد يف نفوس الناس من خالل أساليبتالنبوية  القرآن الكرمي والسنة نصوصت وقد كان 
العقلي والعاطفي الذي ينسجم مع فطرة البشر لتقدمي العقيدة يف صورة واضحة يدركها العقل البشري 

الكون ومدى  تأمل يفالوجود اخلالق من خالل الدعوة اىل فنجد القرآن الكرمي والسنة النبوية دللت على 
أَفاََل  : قال تعاىل،ال من خالق واحد هو هللا تعاىل إواحكام خلقه وان هذا ال يكون  وتناسقهانسجامه 

بِِل َكْيَف ُخِلقَْت ، َوإِلَى السََّماء َكْيَف ُرفِعَْت ، َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصبَْت  يَنظُُروَن إِلَى اإْلِ

رٌ  ْر إِنََّما أَنَت ُمذَكِِ  [20-17] سورة الغاشية : اآلية ، َوإِلَى اْْلَْرِض َكْيَف سُِطَحْت ، فَذَكِِ

الرتغيب والرتهيب ، فقد وعد خروية استخدم أسلوب األ ارة الدنيوية وشرك واثلكذلك يف التحذير من ا
واألرض يف اآلخرة ويف  السماواتجنة عرضها بالسيادة يف األرض يف الدنيا و  عباده املوحدينهللا تعاىل 

أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ  : ونار جهنم يف اآلخرة قال تعاىل الدنيا لة يفجاعبة املقابل توعد املشركني بعقو 

ْن أَسََّس بُْنيَاَنهُ َعلََى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر ِبِه  َعلَى تَْقَوى ِمَن اّلِلِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ

 [109] سورة التوبة : اآلية فِي نَاِر َجَهنََّم َواّلِلُ َّلَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ 
 

                                                           
 ، كتاب التوحيد ، باب ما جاء يف دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم15العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مرجع سابق ،  ج  (1)

 (9153ص)...،  أمته

 (2456ص)، كتاب الصوم ، فضل الصوم ، 5سابق ،  جالرجع امل  (2)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 الرتبية اإلسالمية يف تناسق وانسجام مع الشريعة الربانية .وهكذا سارت 

، فنصوص القرآن الكرمي متثل املبادئ صادر الرتبية اإلسالمية األساسيةم يةالقرآن الكرمي والسنة النبو و 
واالسس واالهداف والقيم واألساليب اليت تبني أسس الرتبية اإلسالمية من الناحية النظرية والسنة النبوية 

 طبيقية جلوانب الرتبية املختلفة .ل الناحية العملية والتمتث

 متثالباالم ويطبقه امامهم ليكون اجدر بينه هليفقد انزل هللا تعاىل هذا الكتاب اىل العرب وارسل معه نبيه ل
 ، فالنفس البشرية امنا متتثل وتطبق عن طريق القدوة .يق إجياد قدوة ماثلة حية امامهموالتطبيق عن طر 

تعديل سلوك  استطاعتئها وقيمها واخالقها دوالعظيمة مببا ةالفريدفمن خالل الرتبية القرآنية والنبوية 
مسلمني موحدين اىل قوم  والقسوة والغلظةاجلهل والفرقة العبودية لغري هللا تعاىل و من العرب فنقلتهم 

نفوسهم لتطبيق  وهتيئت،  قهم اخال توهتذبفوسهم مساملني قلوهبم لينة متعاونني اخالقهم فريده فزكة ن
 شريعة هللا وحتقيق واجب االستخالف على الوجه الذي ارتضاه هللا تعاىل فسادو العامل .

خري من مشى على األرض  على يد النيب صلى هللا عليه وسلم نيةالرتبية القرآ افكان الصحابة الذين تلقو 
تبعهم من بعدهم من خري ، وقد عليه وسلم قدوهتم  آن الكرمي وكان النيب صلى هللار مبادئ وقيم الق طبقواف

 سلف هذه االمة .

 قابلة لنظر والتدبر ومن مث االستنباط والتطبيق ،  ألهناوامنا سهل تطبيق الصحابة للرتبية القرآنية والنبوية 

، ويتضح ذلك من خالل دعوة القرآن الكرمي اىل التدبر  التأملو للنظر فنصوص القرآن والسنة قابلة 
أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اّلِلِ لََوَجدُواْ  : يف نصوصه قال تعاىل والتأمل

أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى  : [ وقال تعاىل82] سورة النساء : اآلية  فِيِه اْختِالَفًا َكثِيًرا

 [.24] سورة حممد : اآلية  قُلُوٍب أَْقفَالَُها

 .اإلسالمينصوص القرآن الكرمي تكون الفكر الرتبوي ل والتأملومن خالل النظر 

واقتدائهم  تأملهموالصحابة من خالل ،بني وطبق لصحابته نصوص القرآن  عليه وسلمفالنيب صلى هللا  
ونت الثروة الفكرية من ومن مث تك،طبقوا ونقلوا الرتبية اإلسالمية اىل من بعدهم  صلى هللا عليه وسلم بالنيب

م من السنة ل صلى هللا  عليه وسيبلنصوص القرآن وما اثر عن الن خالل االستنباطات الرتبوية املختلفة 
  اإلسالمية.االمه الصحيحة ومن الصحابة رضي هللا عنهم . ومن بعدهم من سلف هذه 
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ويف هذا الفصل نتناول موضو  االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية ،والذي يعد 
ات الرتبوية من القرآن مبثابة قاعدة ننطلق منها إىل بقية الفصول فمن خالله يتم حتليل موضو  :االستنباط

 الكرمي والسنة النبوية.

ال االستنباط وذلك ببيان مفهوم االستنباط وما يتعلق به والتعريف بالقرآن الكرمي والسنة النبوية حم
 .النبوية والسنة الكرمي القرآن ستنباطات الرتبوية يفاال الرتبوي كذلك بيان مكانة

 التالية :وفيما يلي تفصيل ذلك من خالل املباحث 

ً.مفهوم االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبويةاملبحثًاْلول:

 . االستنباطات الرتبويةالقرآن الكرمي والسنة النبوية مصدري  املبحثًالثاّنً:

 مشولية االستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية املبحثًالثالثً:

 لرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبويةمكانة االستنباطات ااملبحثًالرابعً:

 القرآن الكرمي والسنة النبوية العلماء باالستنباطات الرتبوية منعناية املبحثًاْلامسً:

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًاملبحثًاْلول

ًمفهومًالستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية

 

لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة من خالل هذا املبحث يتم الوصول إىل مفهوم حمدد 
 النبوية وفيما يلي بيان ذلك:

ًمفهومًالستنباط:

ً(تعريفًالستنباطًأ

ًيفًاللغة:(1

طت كذا ومنه بال من أنع، وهو استف(1)ورد معىن االستنباط يف اللغة على معىن واحد وهو االستخراج
 (2)أي: يستخرجونه. ]83النساء: [  لَعَِلَمهُ الَِّذيَن َيْستَنبِطُونَهُ ِمْنُهمْ  :قوله تعاىل

وكلمة االستنباط أصلها يف اللغة )نبط( وهي مبعىن النبط هو املاء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت 
 وقد نبط ماءها.

وصف بالعز واملذمة، وال جيد ويقال )هو ال يدرك نبطه(: أي غور، وغايته، وهو ال ينال نبطه(: إذا 
 .عدوه إليه سبيال

 ومنه قول الشاعر:

 .قريب ثراه وما ينال عدوه   له نبطا  أيب اهلوان قطوب

 .عيد النجز، إذا كان بعد وال ينجزهو بعيد النبط( أي: داين املوعد، بويقال:

                                                           
 7( ، ابن منظور : "لسان العرب"، مرجع سابق، مادة نبط ،ج5/381معجم مقاييس اللغة البن فارس ، مرجع سابق، مادة نبط)  (1)

يناير  -بريوت،ط: الرابعة -، دار العلم للمالينيالصحاح؛ًتاجًاللغةًوصحاحًالعربيةاجلوهري ، إمساعيل بن محاد :( 410،ص)
النهايةًيفً( ،ابن االثري،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري : 3/1162)م،1990

 (.8، ص)5ه ،ج1399بريوت،  -حممود حممد الطناحي ،ملكتبة العلمية  -، حتقيق : طاهر أمحد الزاوى غريبًاْلديثًلبنًاْلثري

 -دار القلم، الدار الشامية  الداودي، عدنان صفوان  ، حتقيق :املفرداتًيفًغريبًالقرآناين ، أبو القاسم احلسني بن حممد :االصفه  (2)
 (.788،ص) 1ه  ،ج 1412األوىل   :دمشق بريوت، الطبعة
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 (1).ا  أو ماال  (: إذا استخرجته منهواستنبطت منه علما  أي خرب 

 .(2)نبط العلم أي أظهره، ونشره يف الناس و)انبط الشيء( أي: أظهرهويقال:" 

 .(3)( : إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمهالفقيهةواستنبط )وكذا يقال من اجملاز : 

: " وكل مستخرج شيئا  كان مسترتا من إبصار العيون أو عن  ي رمحة هللا تعاىلقال ابن جرير الطرب "
 معارف القلوب، فهو له مستنبط"

ه (:" وكل شيء أظهرته ، بعد خفائه، فقد أنبطه واستنبطه ... واستنبطُت  321وقال ابن دريد )ت 
 .(4)ً.ًهذا األمر، إذا فكرت فيه فظهر "

ُتنِبَط، ويف البصائر: وكل  ه (: وكل ما أظهر بعد خفاء  1205وقال الزبيدي )ت:  فقط أنيط واسأ
 .(5)شيء أظهرته بعد خفائه، فقد أنبطته واستنبطه"

 فهذه مجلة من أقوال العلماء كلها تبني أن مدلول معىن استنباط هو استخراج ما خفي.

ً:الصطَلحيفً(2

اليت يضبط من تعددت تعاريف االستنباط يف االستصالح وتفاوتت قربا  وبعدا  عن املعىن الصحيح 
 خالله مفهوم االستنباط واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

أن مفهوم االستنباط يقصد به استخراج ما خفي سواء معىن حسي أو معنوي وهذا ما دل عليه -1
 التعريف اللغوي.

                                                           
 (.410،ص)7ابن منظور : "لسان العرب"، مرجع سابق ،مادة نبط ،ج   (1)

ه (، 1421،حتقيق: عبد الكرمي الغرباوي،مطبعة حكومة الكويت ، ) تاجًالعروسًمنًجواهرًالقاموسمرتضى احلسيين ، الزبيدي،حممد(2)
 (. 134،ص)20ج

 (255، ص )7الطربي: جامع البيان يف تأويل القرآن ، مرجع سابق، ج ( 3)

 وانظر :املعجم الوسيط ، مرجع (،1/310، دار صادر ، )د. ت(،)  مجهرةًاللغةابن دريد ، ايب بكر حممد بن احلسني االزدي البصري :  (4)
 ( .897، ص) 2سابق ،باب النون ،مادة )نبط(،ج

 (.133، ص )20الزبيدي :"تاج العروس من جواهر القاموس" ،مرجع سابق، ج  (5)
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على جمرد :" االستنباط كاالستخراج ومعلوم أن ذلك قدر زائد رمحه هللا تعاىل  ابن القيم اإلمام قال
فهم اللفظ ؛ فإن ذلك ليس طريقة االستنباط، إذ موضوعات األلفاظ ال تنال باالستنباط، وإمنا تنال به 
العلل واملعاين، واألشباه والنظائر، ومقاصد املتكلم يوضحه أن االستنباط استخراج األمر الذي من شأنه أن 

على معرفة موضو  اللفظ وعمومه أو  خيفي على غري مستنبطة..، ومعلوم أن هذا الفهم قدرا  زائد
خصوصه، فإن هذا قدر مشرتك بني سائر من يعرف لغة العرب، وإمنا هذا فهم لوازم املعىن ونظائره ومراد 

 .(1)املتكلم بكالمه ومعرفة حدود كالمه حبيث ال يدخل فيها غري املراد وال خيرج منها شيء من املراد"

مبعىن أن يشمل مجيع ما يستنبط من النص من فوائد ومعاين أن االستنباط جيب أن يكون عاما  -2
األحكام بية وسلوكية وغريها وال يتقيد مبعىن معني كما يف بعض التعريفات اليت قد تقيده فقهعقدية و 
 الشرعية.

 .ةعيالشر نصوص أن يتم االستنباط بطرق صحيحة تتوافق مع -3

هبا يف حبثنا الكتاب والسنة فهما حمال أن يكون االستنباط من النصوص الشرعية واملقصود -4
 االستنباط األساسيني .

ًومنًالتعريفاتًاملختار.ًماًيلي:

هو استخراج  الدليل على املدلول بالنظر فيما يفيد من العموم أو اخلصوص وااللطالق والتقييد أو -
 2ل .االمجال أو التبيني يف نفس النص أو حنو ذلك فيما يكون طريقا اىل استخراج الدلي

 .(3)القرحية"وقوة عاين من النصوص يفرط الذهن، قال اجلرجاين : هو استخراج امل -

 مساعد الطيار: قال  -

" ربط كالم له معىن مبدلول اآلية ، بأي نو  من أنوا  الربط كأن يكون  بداللة إشارة، أو داللة 
اجملتهد يف استخراج الفوائد املرتتبة عملية عقلية تعتمد على قدرة  ويقول أيضا :" هو (4)مفهوم ، أو غريها"
 .(1)على النص الشرعي"

                                                           
 (.172، ص ) 1ابن القيم :" إعالم املوقعني عن رب العاملني "، مرجع سابق،ج(1)

 ( 544،ص )3ه ،ج1414، دار ابن كثري ،دمشق ،1،ط القدير :فتحًحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،الشوكاين  (2

 (.22ه ،ص)1403، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  1،ط كتابًالتعريفاتاجلرجاين ،علي بن حممد على الزين الشريف : (3)

 1427، دار ابن اجلوزي ،  2،ط والستنباطًوالتدبريًواملفسرًمفهومًالتفسريًوالتأويلالطيار ،مساعد بن سلمان بن ناصر :  (4)
 (.161-160ه .ص)
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 يف كتابه تعريفات خمتلفة منها ما ذكرناه سابقا  و ختمها بتعريف مناسب لبحثه يبوقد ذكر الوهي
 وهو:

 .(3)"استخراج ما خفي من نص القرآن الكرمي "

على وجه اخلصوص من بني عدد من التعريفات ال هنما تضمنا  اريفالتع هوقد مت اختيار هذ
االستنباط من نص الشار  وليس غريه وإن كان مقصودهم يف بقية التعاريف هو نص الشار  كما هو 

أي الكتاب : متعارف عليه بني العلماء ولكن هنا جاءت بصورة صرحية يف قول اجلرجاين " النصوص"
 د نصوص القرآن.والسنة ، والطيار " اآلية" يقص

 

ًحقيقةًالستنباط:(ب

ولنتضح حقيقة مفهوم االستنباط املتعلق بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ال بد من بيان الفرق 
بينه وبني عدد من املصطلحات األخرى اليت قد خيلط بينها وبني معىن االستنباط ومن ابرز هذه 

 املصطلحات )التفسري (

معىن التفسري ومعىن االستنباط لذا البد من بيان الفرق بينهما وفيما يلي إذ قد خيتلط على الفهم 
 تفصيل ذلك:

 الفرق بني االستنباط والتفسري :

 لتوضيح الفرق بني االستنباط والتفسري البد من تعريف كل مصطلح ، مث بيان الفرق :

 أول:تعريفًالتفسري:

"يقال" فسَّرت احلديث  والكشف والظهوريضاح اإلأصل الكلمة )فسر(، وهو مبعىن البيان و : يفًاللغة
 (1)أى بينَّته وأوضحته.

                                                                                                                                                                          
 ( 84املرجع السابق ،ص) (  1)

 (44( الوهييب :"منهج االستنباط من القرآن الكرمي"، مرجع سابق ،ص)3)

(، 781،ص)2مرجع سابق جالعربية"،اجلوهري :" تاج اللغة وصحاح (، 55،ص)5انظر: ابن منظور : "لسان العرب"، مرجع سابق ،ج (1)
 (.323، ص)13قاموس "،مرجع سابق ،جالزبيدي:"تاج العروس من جواهر ال
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 الفرقان] َوََّل يَأْتُونََك بَِمثٍَل إَِّلَّ ِجئْنَاَك بِاْلَحِقِ َوأَْحَسَن تَْفِسيًرا ومنه قول هللا تعاىل: 
 .، أي بيانا وتفصيال  [83:آية

 : الصطَلحً

جند أهنم قد عرفوه بتعاريف كثرية بعضها مطول، وبعضها الذين عرفوا التفسري العلماء بتتبع أقوال 
خمتصر، وميكن إرجاعها كلها إىل واحد منها، وإن كانت خمتلفة يف اللفظ إال أهنا متحدة يف املعىن وما 

 هذه التعاريف: من هتدف إليه، و 

وأحكامها قال أبو حيان: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكرمي ومدلوالهتا  -1
 .(1) اإلفرادية والرتكيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات لذلك.

 -قال اإلمام الزركشي: التفسري هو علم يعرف به فهم كتاب هللا تعاىل املنزل على نبيه حممد  -2
وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وِحَكِمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو  ,صلى هللا عليه وسلم  

 .(2)والتصريف، وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ

 قال اإلمام السيوطي: وعرفه بعضهم بأنه علم نزول اآليات وشئوهنا وأقاصيصها واألسباب النازلة -3
فيها، مث ترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها 

 .(3)ومقيدها وجمملها ومفسرها وحالهلا وحرامها ووعيدها وأمرها وهنيها وعربها وأمثاهلا

اد التفسري علم يبحث فيه عن أحوال القرآن اجمليد من حيث داللته على مر  ":يف مناهل العرفانو  -4
"هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

.
(4) 

 .(5)وعرفه البعض: كشف معاين القرآن وبيان املراد -5
                                                           

، حتقيق : صدقي حممد مجيل ، دار الفكر ، بريوت  البحرًاحمليطًيفًالتفسريابن حبان ،أبو حممد بن يوسف بن على بن يوسف :   (1)
 .( 13،ص ) 1ه ،ج1420،

،دار الكتب العريب ،  1، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط الِبهانًيفًعلومًالقرآنعبدهللا بدر الدين حممد عبدهللا :الزركشي ، أبو  (2)
 (. 13، )1ه  ،ج1376

 ،حتقيق : حممد أبو الفض إبراهيم ، اهليئة املصرية العامةاْلتقانًيفًعلومًالقرآنًالسيوطي ، عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين : (3)
 (.194، ص)4ه ،ج1394للكتاب ،

 (3،ص) 2الزرقاين  :"مناهل العرفان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج (4)

 (.192،ص)4اإلتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق  ،جالسيوطي :" (5)
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وهذه التعاريف تتفق كلها على أن علم التفسري علم يبحث عن مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية 
 .(1)فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم املعىن وبيان املراد

 التفسريًوالستنباط:الفرقًبنيًثانياً:

 نستطيع ان حندد الفرق بينهما:فات العلماء لالستنباط والتفسري ومن خالل تعري

عليه معىن املصطلحني لذا هناك فرق واضح بينهما يف التعريف أن املعىن اللغوي هو ما يبىن -1
 اللغوي يقوم علية بقية الفروق .

 .نباط فهو يتعدى ذلك إىل استخراج ما خفي إذ نالحظ أن التفسري هو الكشف والبيان أما االست

جيعلهما معىن واحد فهذا دليل  التعريف االصطالحي بينهما فرق كبري يف تعريفات العلماء إذ مل-2
 .على تباين املعنيني

أن معىن االستنباط إمنا يقوم على اخلفاء ، أي ال يكون املعىن ظاهر من النص ، خبالف التفسري -3
معناه على معرفة مدلول اللفظ، وإذا وجد خفاء وغموض يف التفسري فهو من جهة الذي يعتمد فهم 

اللفظة، كأن يكون اللفظ مشرتكا بني معنيني أو أكثر، أو جممال ، ويرجع لفهم اللفظ إىل كالم السلف، 
 وكتب اللغة، والقرائن، وغريها .

التدبر والتأمل يف اآليات، والتدبر مرجع التفسري هو اللغة وكالم السلف، ومرجع االستنباط هو -4
يأيت بعد الفهم لآلية، وقد يكون التدبر الذي ينتج عنه االستنباط من آية ظاهرة املعىن ال حتتاج إىل تفسري، 

 .وقد يكون من آية ظهر معناها الصحيح، فيكون التدبر يف هذه احلال بعد معرفة التفسري

واالجتهاد ، فيظهر على العقل  أساساا االستنباط يعتمد الرواية والنقل بينم أساسافالتفسري مرجعه 
غري داخل يف حد التفسري ، وانه يأيت بعده ،وهذا يعين أنه ال يلزم ان يكون  مصطلح االستنباط أن

 (2)لكي ال يستنبط من تفسريه فيه خطأ. االستنباط ملكة للمفسر ،لكن يلزم املستنبط صحة التفسري،

و"معلوم أن تدبر القرآن الكرمي ليتسىن العمل به؛ ال ميكن بدون فهم حممد أديب الصاحل: ويقول 
وعقل  ]3اآليةالزخرف، سورة [ إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لَّعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ  :معانيه، وقال جل ثناؤه

                                                           
 (.14،ص)1،ج،مكتبة وهبه ، القاهرة ، )د.ت (  التفسريًواملفسرونالذهيب ،حممد السيد حسني : (1)

 (.190-189الطيار  :"مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبري واملفسر" ، مرجع سابق،ص) )2(
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اظه، والقرآن الكرمي الكالم متضمن لفهمه، وال شك أن كل كالم ؛ فاملقصود منه فهم معانيه دون جمرد ألف
 .(1) لفظ ومعىن".

التفسري خمتص مبعرفة املعاين، واالستنباط خمتص باستخراج ما وراء املعاين من الفوائد واألحكام -5
 .اخلفية

من حنو: باطن اآلية، ما وراء اللفظ،  ,يعب َُّر عن املعاين املستنبطة يف كالم العلماء بألفاظ عديدة" و
إشارات اآليات، لطائُف وُملح ونَُكُت اآليات، حقائق املعاين، معاين املعاين، روح املعاين، رموز املعاين، 
مسَتتأَبعات الرتاكيب، دقائق التفسري، أسرار التأويل، تأمالت قرآنية، ِظالُل اآليات، هداية اآليات، فوائد 

 .(2)".وبعضها أعمُّ من بعض يف االستعمالاآليات .. وغريها، 

خاص بالقرآن الكرمي، بينما   –والذي سبق بيانه  –التفسري املصطلح عليه بني العلماء -6
االستنباط ال خيتص بذلك بل هو عام يف الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعني، ولذلك كان الفقهاء 

ى مذهبهم يف املسألة، وقد استخدم اآلن يف االستنباط من يستنبطون من كالم أئمة املذاهب ما يدل عل
 األنظمة والقوانني.

االستنباط حيتاج إىل جهد وقوة ذهن، خبالف التفسري الذي هو بيان املعىن فقد حيتاج لذلك  -7
. وقد ال حيتاج . (3)كالبحث عن املعىن وتطلبه حالة عدم وضوحه، وكاختيار أحد األقوال املذكورة يف اآلية

ولذا فإن االستنباط خيتلف باختالف املستنبط وقوة الذهن ، وأما التفسري فمرده إىل معرفة اللغة وبيان 
 املعاين . 

رمحه هللا  ابن القيماالمام قال فاالستنباط متعلق بفهم ما وراء املعىن لذا يتفاوت الناس يف ذلك ،
لفهم يف النصوص ، وأن منهم من يفهم من اآلية حكما  أو تعاىل:" واملقصود تفاوت الناس يف مراتب ا

حكمني، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر يف الفهم على جمرد 
اللفظ دون سياقه ودون إميائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إىل نص آخر متعلق 

                                                           
 (.199املرجع السابق: ص) (1)

 (43ه ، ،ص)1428، جملة معهد االمام الشاطيب ، العدد الرابع ، ذو احلجة  معاملًالستنباطالزهراين ، نايف سعيد مجعان :  )2(

 (.901-189املرجع السابق:ص )(3)
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را  زائدا  على ذلك اللفظ مبفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن ال ينتبه له إال به فيفهم من اقرتانه به قد
 .(1)النادر من أهل العلم"

االستنباط مستمر ال ينقطع، واما التفسري لأللفاظ فقد استقر وعلم. فقد يستطيع املفسر معرفة -8
:" فكل آية من كتاب هللا قد الشنقيطي الشيخ األمني مجيع ما حتتمله اآلية من املعاين التفسريية للفظ، قال 

. وال ميكن (2)علم ما جاء فيها من النيب صلى هللا عليه وسلم مث من الصحابة والتابعني وكبارا ملفسرين "
 ألحد ادعاء معرفة مجيع ما حتمله اآلية من الفوائد واألحكام.

فرق بينهما فعد العلوم رمحه هللا حيث  ق بينهما فعل السيوطيمما يستأنس به يف إثبات الفر -9
املستنبطة من القرآن أحد علوم القرآن وهو العلم اخلامس والستون، كما عد معرفة التفسري وتأويله العلم 

 (4).(3)السابع والستني

ًمفهومًالستنباطاتًالرتبويةًيفًالقرآنًوالسنةًالنبوية:(3

عقلي يتم من خالله استخراج العرض السابق يتضح أن مفهوم االستنباط إمنا هو جمهود ومن خالل 
، وهو مفهوم أعمق من التفسري واعم  النبوية أو السنة الكرمي املعاين احلقيقية لنص سواء من نصوص القرآن

إذ أنه يتضمن االستنباط من نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة وغريهم ،واالستنباط مفهوم شامل إذ 
لنص بالء استثناء سواء عقدية أو فقهية أو سلوكية أو غريها ، هو يتضمن استنباط مجيع املعاين املتضمنة 

 (5)فهو بذلك شامل للمعاين الرتبوية املتضمنة يف نصوص الكتاب والسنة .

نستطيع أن خنرج بتعريف إجرائي لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية  ومما سبق
 وهو كما يلي: ،باجلوانب الرتبوية  تصخيانه  إىلاإلضافة بتناسب حبثنا ويتضمن ما سبق 

هو جمهود عقلي يقوم الباحث من خالله باستخراج ما خفي من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 من معاين تربوية بطرق علمية صحيحة.

                                                           
 (.267،ص )1ابن القيم : إعالم املوقعني عن رب العاملني"، مرجع سابق ،ج(1)

،دار الفكر ، بريوت ، لبنان ،  أضواءًالبيانًيفًإيضاحًالقرآنًبالقرآنالشنقيطي ،حممد األمني حممد املختار عبد القادر اجلنكي : (2)
 (.435،ص )7ه  ، ج1415

 (33،ص)4"، مرجع سابق  ، جاإلتقان يف علوم القرآن السيوطي :"(3)

 (60-58الوهييب :"منهج االستنباط ن القرآن الكرمي "، مرجع سابق ،ص)( 4(

 .بإذن هللا تعاىل الثالث من هذا الفصل وسيتم تفصيل ذلك يف املبحث  )5(
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ًاملبحثًالثاّن

ًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةًمصدريًالستنباطاتًالرتبوية

ًَتهيد

الكرمي والسنة النبوية غزيرة باملعاين والتوجيهات الرتبوية الربانية، واليت من خالل التأمل نصوص القرآن 
 الرتبية اإلسالمية .بوية اليت تشكل لنا يف النهاية والنظر فيها يتم استنباطه املعاين الرت 

يف شىت اجملاالت فالقرآن الكرمي ميثل اجلانب النظري من الرتبية من خالل توجيهاته الرتبوية املختلفة 
  األرضميشي على  ا  ،والسنة النبوية امنا هي متثل اجلانب التطبيقي، فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم قرآن

كما وصفته السيدة عائشة رضي هللا عنها وكان خلقه القرآن فكان قدوه عمليه امام صحابته رضي هللا 
الرتبوي لتوجيهات  األثرخالل تتبع السنة النبوية جند  عنهم يف تطبيقة لتوجيهات الربانية الرتبوية  ، فمن

صلى هللا عليه  متثلهالقرآن الكرمي على سلوك النيب صلى هللا عليه وسلم واالمثلة على ذلك كثرية منها 
 فقد حرم هللا تعاىل الكرب الذي هوالعليا اليت يدعوا اليها القرآن الكرمي ومنها خلق التواضع  لألخالقوسلم 

َوَّلَ تَْمِش فِي اْلَْرِض َمَرًحا إِنََّك لَن   :ء قال تعاىلكل بال  أساسالتواضع وبني انه  ضد خلق

 [37]سورة األسراء : اآلية .تَْخِرَق اْلَْرَض َولَن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل طُوَّلً 
دعت اليه النصوص  دعت اىل ماحذرت من خلق الكرب فالسنة النبوية من خالل نصوصها و 

ًْبِنًَمْسُعود ًرضيًهللاًعنهًًَعْنًف توجيهات، نية منالقرآ َعَلْيِهًَوَسلََّمًً,ًَعْنًالنَِّبِ ًًَعْبِدًاَّللَِّ قَاَلًًَصلَّىًاَّللًَُّ
ًقَاَلًً:ً" ًِكِْب  ًِمْن ًِمثْ َقاُلًَذرَّة  ًَكاَنًيفًقَ ْلِبِه ًَمْن ًأًًَرَُجٌلًًَلًيَْدُخُلًاْْلَنََّة ًالرَُّجَلًحيُِبُّ ْنًَيُكوَنًثَ ْوبُهًُِإنَّ

ُرً ًاْْلََماَلًاْلِكب ْ يٌلًحيُِبُّ ًَمجَِ  (1) .النَّاِس"ًًَوَغْمُطًًاْْلَقِ ًًَبَطُرًًَحَسنااًَونَ ْعُلُهًَحَسَنةاًقَاَلًِإنًَّاَّللَّ

 النيبومن ذلك أن اىل توجيهاته القولية عكس سلوكه ما دعا اليه ،  باإلضافةوالنيب صلى هللا عليه وسلم 
ًًَعْنًهنى عن تعظيمه باملبالغة يف املدح ، صلى هللا عليه وسلم "ًقَاَلً:ًرضيًهللاًعنهً,ًَأَنِسًْبِنًَماِلك 

ً َعَلْيِهًَوَسلََّمًًَجاَءًرَُجٌلًِإىَلًَرُسوِلًاَّللَِّ َرًًَصلَّىًاَّللًَُّ ًًاْلَِبِيَِّةً.ًفَ َقاَلً:ًيَاًَخي ْ ًَُصلًَّفَ َقاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ ىًاَّللَّ
 (2)".َعَلْيِهًالسَََّلمًِإبْ َراِهيُمًًَذاَ ًًَعَلْيِهًَوَسلََّمً:"

ًًوكان سلوكه صلى هللا عليه وسلم امام أصحابه يعكس تواضعه ًُرَواع  ًَأبَا ً,ومنًذلكًعنًَعبَّاَدًْبَنًزَاِهر 
ْعُتًًقَاَلً: ًًَرِضَيًاَّللًََُّعْنُهًًُعْثَماَنًًَسَِ َناًَرُسوَلًاَّللَِّ ًَقْدًَصِحب ْ َصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًًََيُْطُبًفَ َقاَلً:"ًِإنَّاًَواَّللَِّ

                                                           
 (. 89، كتاب اإلميان ، باب حترمي الكرب وبيانه ، ص) 2العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "،مرجع سابق  ، ج   )1)

 ( .1839ليل صلى هللا عليه وسلم ، ص )، كتاب الفضائل ، باب فضل إبراهيم اخل 4" ، مرجع سابق ، ج  :" صحيح مسلم  مسلم  )2)
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َويُ َواِسيَناًبِاْلَقِليِلًَواْلَكِثرِيًًَويَ ْغُزوًَمَعَناًًَجَنائَِزنَاًًَمْرَضانَاًَويَ ْتَبُعًًيَ ُعوُدًًيفًالسََّفِرًَواْلََْضِرًوََكاَنًًَوَسلََّمً
ً  (1)".ًَوِإنًَّنَاسااًيُ ْعِلُموّنًبِِهًَعَسىًَأْنًَلًَيُكوَنًَأَحُدُهْمًرَآُهًَقطُّ

  

اىل االقتداء بسلوك النيب صلى  باإلضافةوقد متثل الصحابة هذه التوجيهات الرتبوية من القرآن الكرمي 
انطبقت الرتبية االسالمية على سلوكهم واقواهلم ، ومن ذلك  األرضهللا عليه وسلم فكانوا قرآن ميشي على 

 املؤمنني يستضل بالشجر ويتوسد اقتدائهم بالنيب صلى هللا عليه وسلم يف تواضعه فعمر ابن اخلطاب امري
ملا جيء باهلرمزان ملك خوزستان أسريا إىل عمر رضي هللا، مل يزل املوكل به يقتفي  أنهاحلصري ومن ذلك 

 : أثر عمر حىت وجده باملسجد نائما متوسدا درته، فلما رآه اهلرمزان على هذه احلالة قال
ملوك األكاسرة أصحاب التيجان فما هبت أحدا عدلت فأمنت فنمت ، وهللا إين قد خدمت أربعة من 

  )2(.منهم هيبيت لصاحب هذه الدرة

قواهلم يفيض بالتوجيهات الرتبوية اليت امنا لوك الصحابة فقد كان املأثور من اباإلضافة اىل س
فقد ذكر ابن الصالح يف كتابه مجلة من املبادئ ن الكرمي والسنة النبوية ، استنبطوها من نصوص القرآ

رتبوية للمعلم واملتعلم استنبطها من حياة الصحابة رضي هللا عليهم وسلوكهم اثناء عملية التعليم ومن ال
" كان انس بن مالك اذا أراد أن حيدث توضأ ، وجلس على صدر فراشه وسرح حليته ، ومتكن من ًذلك

جلوسه بوقار وهيبة وحدث "، فقيل له يف ذلك ؟فقال : أحب ان اعظم حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
يستعجل . ،وال احدث إال على طهارة متمكنا وكان يكره ان حيدث يف الطريق او هو قائم ، أو هو وسلم 

املبادئ  فهذه مجلة من  (3)."..وقال : احب أن تفهم ما أحدث به عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
 رضي هللا عنه من الرتبية القرآنية والنبوية.  باحرتام املعلم امنا استنبطها االمام مالكالرتبوية تتعلق 

هذه التوجيهات الرتبوية وطبقوها ودونوها من  ورث السلف الصاحل رضي هللا عنهم ومن بعد الصحابة
تربوية  ئمببادخالل استنباطهم هلا من نصوصه القرآن الكرمي والسنة النبوية وتراث الصحابة فخرجوا لنا 

 عظيمة طبقوها يف خمتلف جماالت حياهتم العلمية والعملية  .

                                                           
ً( .70-69، ص)1امحد " ،مرجع سابق ، ج امحد بن حنبل :" مسند   )1)

 (13، ص)4ه ، ج1412، مؤسسة االعلمي ، بريوت ، 1، طربيعًاْلبرارًونصوصًاْلخيارجار هللا :انظر: الزحمشري ، )2(

 . (352)، مرجع سابق ، ص"( ابن الصالح : " معرفة أنوا  علوم احلديث3(
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والسنة النبوية واليت متثل الرتبية  نيةالقرآوبذلك تكون لنا الرتاث الفكري الرتبوي الذي مثل التوجيهات 
والروحية  واألخالقيةفقد تناوال تربية الفرد واجملتمع من مجيع اجلوانب العقلية واجلسدية ،بكل تفاصيلها 

 .واالرادية واالجتماعية ...، بشكل متوازن وشامل ومتكامل

لرتبوية عن طريق النظر والتأمل يف وامنا مت االستنباط من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية للمعاين ا
 نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية.

يف جممو  الفتاوى يف باب توحيد الربوبية فيما يتعلق بالنظر  -رمحه هللا تعاىل- ابن تيميةاإلمام يقول 
وكل واحد من طريقي النظر والتجرد : طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة بل كل منهما  واالعتبار:"

والقرآن كله يدعو إىل النظر واالعتبار والتفكر وإىل التزكية والزهد  وال تتم السعادة إال به واجب ال بد منه
  . والعبادة

هَُو الَِّذي   عملية : يف غري موضع كقولهوقد ذكر القرآن صالح القوة النظرية العلمية والقوة اإلرادية ال

يِن كُلِِِه َولَْو َكِرَه ا سورة ]  ْلُمْشِركُونَ أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحِقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِِ
 أُْوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصارِ    [،فاهلدى كمال العلم ودين احلق كمال العمل . كقوله33اآليةالتوبة :

يَماَن َوأَيَّدَهُم بُِروحٍ  [،وقوله45اآليةص:سورة ] ْنهُ َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإْلِ  . ِمِ
إِلَْيِه   [،وقوله25اآليةالبقرة:سورة ]  آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاتِ   : [وقوله22سورةاجملادله:اآلية]

" [ويف خطبة النيب صلى هللا عليه وسلم10اآليةفاطر:سورة ]  يَْصعَدُ اْلَكِلُم الطَّيُِِب َواْلعََمُل الصَّاِلحُ 

لكن النظر النافع أن يكون يف دليل فإن النظر يف غري  " حممد  وخري اهلدي هديإن خري الكالم كالم هللا: 
دليل ال يفيد العلم باملدلول عليه والدليل هو املوصل إىل املطلوب واملرشد إىل املقصود والدليل التام هو 

 (1)" . الرسالة والصنائع

القرآن فاالستنباط للمعاين الرتبوية إمنا يقوم على النظر والتأمل ودليل االستنباط يف الرتبية اإلسالمية 
هما مصدرين ثابتني من مصادر الرتبية اإلسالمية ومها حمال االستنباط األساسني إذ الكرمي والسنة النبوية ، ف

ال  ا  باطه موجود يف نصوصهما واليت تعد منبعيقدم االستنباط منهما على سوامها إذا كان مما ينبغي استن
ينضب وكنز ال يفىن لسلف ومن بعدهم يف استنباط املعرفة يف شىت فروعها ومنها اجملال الرتبوي حيث 

 استنبط السلف منهما فوائد تربوية عظيمة كانت مبثابة أسس لرتبية اإلسالمية اليوم. 

بية اإلسالمية القرآن الكرمي والسنة النبوية بشي من مبشيئة هللا نتناول مصدري الرت  ويف هدا املبحث
التفصيل كتمهيد أساسي للبحث حيث ينبغي أن نلقى الضوء على هذين املصدرين للرتبية اإلسالمية الن 

                                                           
 ( 59،ص)2ابن تيمية :"جممو  الفتاوى"،مرجع سابق"،ج(1(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
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هو ضبط االستنباط الرتبوي من مصدري الرتبية اإلسالمية القران الكرمي والسنة النبوية  املقصود من البحث
 تفصيل ذلك:يلي يما على وجه اخلصوص وف

ًأولً:القرآنًالكرمي

ذَِلَك اْلِكتَاُب َّلَ َرْيَب فِيِه هُدًى  : تعاىل القرآن الكرمي كتاب هداية وتزكية لنفس اإلنسانية قال

 [2اآلية البقرة:سورة ] لِِْلُمتَِّقينَ 

من خالل هبا فالقرآن الكرمي رسم اخلطوط العريضة حلياة املسلم لكي يكون أهال لألمانة اليت كلف 
اإلقنا  العقلي املقرون بإثارة العواطف تربية النفس اإلنسانية فوضع األساليب الرتبوية لرتبية الفريدة مثل ، 

ضرب األمثلة باألشياء املسلمة توصال  ،املعنويات  إىلباحملسوس توصال  اإلقنا و ،واالنفعاالت اإلنسانية 
  استخدام األساليب األخرى ) القصة، احلوار ....( ،باألمور غري املسلمة اإلقنا إىل 

وقد ظهر األثر الرتبوي للقرآن الكرمي على سلوك النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا 
 عنهم

سورة ]َوإِنََّك َلعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم ً:فقد شهد له بذلك احلق سبحانه وتعاىل، قال تعاىل 
 .[4اآليةالقلم:

: قوله تعاىل:" وإنك لعلى خلق عظيم" قال العويف عن ابن عباس وإنك رمحه هللا تعاىل  يقول ابن كثري
لعلى دين عظيم وهو اإلسالم وكذلك قال جماهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس وكذا قال الضحاك 

عطية لعلى أدب عظيم وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول هللا صلى هللا وابن زيد. وقال 
عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن تقول كما هو يف القرآن . وقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قوله" 
وإنك لعلى خلق عظيم " ذكر لنا أن سعيد ابن هشام سأل عائشة عن خلق رسول هللا صلى هللا عليه 

 (1)وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن قال بلى قالت فإن خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كان القرآن ."

القرآن الكرمي بأوامره ونواهيه فزكت نفسه وتربت على مبادئه بذلك  فالنيب صلى هللا عليه وسلم طبق
 كان سلوكه جامعا للرتبية القرآنية .

                                                           
 ( 363،ص ) 4ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم  " ، مرجع سابق ،ج ( 1(
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اًَأْحَسَنًُخُلقااًِمْنً : " قَاَلتًْ َصِفيََّةًبِْنِتًُحَيي ً  َعنًْ وقال ابن حجر يف الفتح :" َماًرََأْيُتًَأَحدا
ًَُعَلْيِهًَوَسلَّمًَ ًَصلَّىًاَّللَّ ,ً ُخُلُقُهًاْلُقْرآنًَ َكانًَ : " َعاِئَشةًَ ِمْنًَحِديثًِ ُمْسِلمً  َوِعْندًَ "  َرُسوِلًاَّللَِّ

 (1) "  . يَ ْغَضُبًِلَغَضِبِهًَويَ ْرَضىًِلِرَضاهًُ

ً:ًالكرميً)أ(ًتعريفًالقرآن

: املشهور بني علماء اللغة : " أن لفظ القرآن يف األصل مصدر مشتق من قرأ " يقال قرأ ةاللغيفً
 .[18اآليةالقيامة:سورة ]إِنَّ َعلَْيَنا َجْمعَهُ َوقُْرآَنهُ ًقراءة وقرآنا  ، ومنه قوله تعاىل : 

  (2)مث نقل لفظ القرآن من املصدرية وجعل علما .
قال الزرقاين يف كتابه " مناهل العرفان " : أما لفظ القرآن فهو يف اللغة مصدر مرادف للقراءة مث نقل من 

هذا املعىن املصدري وجعل امسا  للكالم املعجز املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم من باب إطالق 
وإليه ذهب اللحياين ومجاعة  االشتقاققوانني املصدر على مفعوله ، ذلك مما خنتاره استنادا  إىل موارد اللغة و 

. (3) 

 
وأما تعريف القرآن اصطالحا  فقد تعددت آراء العلماء فيه وذلك بسبب تعدد الزوايا اليت ينظر  :اصطَلحاًا

  ، ومن امجعها :العلماء منها إىل القرآن
، املتعبد بتالوته  ، اجملمو  بني دفيت املصحف للبيان واإلعجاز  هو كالم هللا تعاىل املنزل على حممد " 

  ". املنقول بالتواتر جيال بعد جيل

 . (4) ، والفقهاء للقرآن الكرميعلماء األصولتدور تعريفات كثري من  وحول هذا املعىن

  

                                                           
، كتاب املناقب ، باب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم، ) 7العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )1(

4153.) 

 363، )1الزبيدي :" تاج العروس من جواهر القاموس"، مرجع سابق ،ج،   (1/128انظر: ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق،)( 2(
 وما بعدها(

 ( 15-14،ص)1الزرقاين :" مناهل العرفان يف علوم القرآن"، مرجع سابق ،ج (3(

 من علمرشاد الفحول إيل حتقيق احلق ً، الشوكاين :" (159، ص )1،ج انظر: اآلمدي :" اإلحكام يف أصول األحكام "، مرجع سابق  (4)
 (85،ص)1األصول "،مرجع سابق ،ج
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ًً:)ب(ًحجيتهً

من مصادر التشريع  امجع العلماء على حجية القرآن الكرمي ووجوب العمل ، فهو املصدر األول
 اإلسالمي ،فهو حجة وجب إتبا  أوامره ونواهيه .

اقض مبا يف كتاب هللا ، فإن مل يكن يف كتاب هللا فبما  أنً"  رمحه هللا تعاىل القيماإلمام ابن يقول 
فبما قضى به الصاحلون " فهذا من أظهر احلجج  يف سنة رسول هللا ، فإن مل يكن يف سنة رسول هللا

احلكم بالكتاب على كل ما سواه ، فإن مل جيده يف  على بطالن التقليد ؛ فإنه أمره أن يقدمعليكم 
 (1)" . الكتاب ووجده يف السنة مل يلتفت إىل غريها ، فإن مل جيده يف السنة قضى مبا قضى به الصحابة

مث يف إعالم املوقعني إمجا  العلماء على حجية القرآن ، رمحه هللا تعاىل ابن القيماإلمام وقد ذكر 
 :(2)منها  بأدلةاستشهد 

ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَن يَكُوَن ً:قال هللا تعاىل َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اّللَّ

بِينًا  َ َوَرسُوَلهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلًَّل مُّ األحزاب  سورة]لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص اّللَّ
 [36آية 

ِ َوَرسُوِلِه ِليَْحكَُم َبْينَُهْم أَن   وقال تعاىل:  إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا دُعُوا ِإلَى اّللَّ

 [51النور:آيةسورة]ًيَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُْولَئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ 

احلكم بغري ما أنزله ، فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير يف موضع واحد لعظم مفسدة  مث قال:"
َم َربَِِي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما   :قال تعاىلوعموم مضرته ، وبلية األمة به ، قُْل إِنََّما َحرَّ

ْل بِِه سُْلَطانًا َوأَن تَقُولُواْ بََطَن َواإِلثَْم  َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحِقِ َوأَن تُْشِركُواْ بِاّلِلِ َما لَْم يُنَِزِ

[، وأنكر تعاىل على من حاج يف دينه مبا ليس له 33اآلية االعراف:سورة ] َعلَى اّلِلِ َما َّلَ تَْعلَُمونَ 
وَن فِيَما لَْيَس لَكُم ِبِه  َهاأَنتُمْ  :به علم فقال  َهُؤَّلء َحاَجْجتُْم فِيَما َلكُم ِبِه ِعلٌم فَِلَم تَُحآجُّ

ً[.66اآليةآل عمران:سورة ] ِعْلٌم َواّلِلُ يَْعلَُم َوأَنتُْم َّلَ تَْعلَُمونَ 

، وأخرب أن فاعل ذلك مفرت على  وهنى أن يقول أحد هذا حالل وهذا حرام ملا مل حيرمه هللا ورسوله نصا   
لَى َوَّلَ تَقُولُواْ ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُكُُم اْلَكِذَب َهذَا َحالٌَل َوَهذَا َحَراٌم لِِتَْفتَُرواْ عَ  :هللا الكذب ، فقال

                                                           
 (173،ص)1ابن القيم :" إعالم املوقعني عن رب العاملني "، مرجع سابق ،ج (1(

 (.200،ص)2املرجع السابق ، ج( 2(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
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[،واآليات يف هذا املعىن  116]النحل:  يُْفِلُحونَ  اّلِلِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى اّلِلِ اْلَكِذَب َّلَ 
  .ريةكث

أقول ما كان  :"يف بيان حجية القرآن ووجوب العمل به  -رمحه هللا تعاىل- الشافعي االمام قال
مسعهما مقطو  إال بإتباعهما فإذا مل يكن ذلك صرنا إىل أقاويل الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن 

وال يصار إىل ... أو بكر أيب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو واحد منهم مث كان قول األئمة
 (1) ." موجودانشيء غري الكتاب والسنة ومها 

 

ً(2):)ج(خصائصًالقرآنًالكرميً

  : للقرآن خصائص كثرية ، منها

إِنَّا نَْحُن   اهلل تعاىل توىلى حفظه بنفسه فقال تعاىل :فنقصان ،  وأزيادة والتحريف بأنه حمفوظ من الضيا  -1

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن  ْلنَا الذِِ   : فهيىأ له أسبابا  للحفظ ، منها [9سورة احلجر آية ]،  نَزَّ

  . انزله هللا تعاىل على العرب فهم امة احلفظأ (  

دَِّكٍر ًقال تعاىل : تيسر حفظه ب (   ْكِر فََهْل ِمن مُّ آية  :سورة القمر].  َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِِ
17] 

بَّانِيُّوَن َواْلَْحبَاُر ًومل يتولى هللا تعاىل حفظ الكتب السابقة ، بل وكلها ألصح اهبا ، كما قال تعاىل :  َوالرَّ

 . [44آية : سورة املائدة ].  بَِما اْستُْحِفظُواْ ِمن ِكتَاِب اّلِلِ 

، ويكتبونه وينقله اآلخر عن األول  علماء حفاظا  جمتهدين يف حفظه ، ويعلىمونه  ، ويتدارسونهله هيىأ  )ج 
باألسانيد املتصلة ، ولذلك جتد أئمة القراء كثري ، من عهد الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم إىل عصرنا 

 .هذا

 : التعبد بتالوته-2  

ًُاختصه هللا تعاىل بالتعبد بتالوته  ًَصلَّىًاَّللَّ ًْبِنًَمْسُعود ًَرِضَيًهللاًَعْنُهًقَاَل:ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ َعْنًَعْبِدًاَّللَِّ

                                                           
 (290،ص)7ه ، ج1410دا املعرفة ، بريوت ، :ًاْلمً,الشافعي ، أبو عبد هللا حممد بن ادريس   )1(

وقد فصل علماء علوم القرآن يف مصنفاهتم خصائص وفضائل للقرآن تستحق الوقوف عليها وان يعلمها كل احد،انظر: الزركشي :"الربهان  (2(
 (166-158،ص) 4(،السيوطي :" االتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج434،ص)1يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
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ًفَ َلُهًِبِهًَحَسَنٌةًَواْلََْسَنُةًبَِعْشِرًَأْمثَاِِلَاًَلًأًَ ًِكَتاِبًاَّللَِّ َحْرفااًِمْن ُقوُلًاملًَحْرٌفًَوَلِكْنًَعَلْيِهًَوَسلََّم:ً"َمْنًقَ َرأًَ
  (1) َوَلٌمًَحْرٌفًَوِميٌمًَحْرٌف".َحْرٌفًَأِلٌفً

 إىل قيام الساعة،أنه املعجزة الكربى للرسول صلى هللا عليه وسلم ، فهو معجزة باقية  -3
ًقَالًَ ( َأَبًُهَريْ َرةًَ َعنًْ َأبِيهًِ َعنًْ َسِعيدً  َعنًْ ًَوَسلََّم ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه ًالنَِّبِ  ًاْْلَنِْبَياءًِ َعْن ًِمْن ًُأْعِطَيًًَما ًِإلَّ َنِبٌّ
ًفََأْرُجوً َما اْْليَاتًِ ِمنًْ ًاَّللًَُِّإََلَّ ًَأْوَحاُه ًالَِّذيًُأوتِيُتًَوْحياا ًَكاَن َا ًَوِإَّنَّ ًاْلَبَشُر ًَعَلْيِه ًآَمَن ًَأْو ًُأوِمَن ًِمثْ ُلُه َأّن ِ

 .  (2)( َأْكثَ ُرُهْمًتَابِعااًيَ ْوَمًاْلِقَياَمةًِ

قُل لَّئِِن اْجتََمعَِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَن يَأْتُواْ ِبِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن َّلَ ًقال تعاىل : 

 [88آية :سورة اإلسراء ].  يَأْتُوَن ِبِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرا 

أَْم  :نها ما ال حيصى من بالغة وفصاحة قال تعاىل فقد تضمن القرآن الكرمي من وجوه اإلعجاز م

ن دُوِن اّلِلِ  ثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َواْدعُواْ َمِن اْستََطْعتُم ِمِ يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ بِعَْشِر سَُوٍر ِمِ

 [.13اآلية  :]سورة هود ًإِن كُنتُْم َصاِدقِينَ 

قال تعاىل :  الرساالت السابقة فهو اخر كتاب اىل قيام الساعةختم هللا تعاىل به أنه آخر كتاب -4
ً قًا لَِِما َبْيَن يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه سورة ]، َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِقِ ُمَصدِِ

جبوانب حياهتم يف الدنيا واآلخرة  كتاب شامل كامل جلميع البشر ومجيع ما يتعلق   لذا فهو[.48آية  :املائدة
َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُوَن ِلْلعَاَلِميَن نَِذيًرا  قال تعاىل: ]سورة الفرقان :  تَبَاَرَك الَِّذي َنزَّ

  [1اآلية 

َوَما ِمن دَآبٍَّة فِي اْلَْرِض َوَّلَ   :أنه كتاب شامل جلميع جوانب حياة االنسان قال تعاىل  -5

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِِهْم  ا فَرَّ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إَِّلَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُم مَّ

 . [38] سورة االنعام : اآلية  يُْحَشُرونَ 

 

  

                                                           
،كتاب 5ج ه (، 1415،دار الفكر ،بريوت ،) حتفةًاْلحوذيًلشرحًجامعًالرتمذي، أيب العالء حممد بن عبد الرمحن : املباركفوري (1(

 ( وقال : حسن صحيح غريب2910(، رقم 175،ص)  فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من األجر

، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النيب صلى هللا 15ج رجع سابق ،العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، م )2(
 (.9032"،ص)بعثت جبوامع الكلم عليه وسلم :"
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ً:النبويةًالشريفةًالسنةً:ثانياًا

ًتعريفًالسنة: (أ)

ًيفًاللغة

 (1)املسلوكه السنة عند أهل اللغة هي الطريقة 

 (2)قال ابن منظور يف لسان العرب :السنة : السرية ، حسنة كانت أو قبيحه .

 .فالسنة يف اللغة هي الطريقة املعتادة

 (3)ومعىن سنة هللا :أحكامه وأوامره وهنيه .وسن هللا سنة :أي بني طريقا قوميا .

ِمن قَْبِلكُْم سُنٌَن فَِسيُرواْ فِي  قَْد َخلَتْ  :ومجع سنة: سنن ، مثل غرفه غرف كما يف قوله تعاىل

 :وقوله تعاىل  [137]سورة آل عمران :اآلية  اْلَْرِض فَاْنظُُرواْ َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذَّبِينَ 
]  َعِليٌم َحِكيمٌ يُِريدُ اّلِلُ ِليُبَيَِِن لَكُْم َويَْهِديَكُْم سُنََن الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم َويَتُوَب َعلَْيكُْم َواّلِلُ 

 [.26سورة النساء : اآلية 

ًَُعْنهًُ َأَبًَسِعيدً  َعنًْ  ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمًقَالًَ َرِضَيًاَّللَّ رااً لََتتَِّبُعنًَّ َأنًَّالنَِّبًََّصلَّىًاَّللَّ َلُكْمًِشب ْ َسَنَنًَمْنًقَ ب ْ
ً ًَلْوًَسَلُكواًُجْحَرًَضب   ًَحَّتَّ قَاَلً َوالنََّصاَرى اْليَ ُهودًَ اَّللًًََِّلَسَلْكُتُموُهًقُ ْلَناًيَاًَرُسولًَِبِشِْب ًَوِذرَاعااًِبِذرَاع 

  .(4)َفَمنًْ

ًيفًالصطَلحً:

علماء وفنون العلم فالسنة خيتلف تعريفها عند  ألغراضهمالسنة تبعا  اختلف العلماء يف تعريف
 وكذلك احملدثني وفيما يلي بيان ذلك: ءعن الفقهااألصول 

                                                           
 (.243،ص )  35(، الزبيدي :"تاج العروس من جواهر القاموس "،ج223،ص ) 13ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق،ج( 1(

 (225،ص)13ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق ،ج )2(

 املرجع السابق  )3(

ما ذكر يف بين إسرائيل،ص )  ، باب تاب أحاديث األنبياءك   ،7،ج شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق  العسقالين :" فتح الباري)4(
4055) 
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ما صدر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما عدا القرآن الكرمي من هي : اْلصولعلماءًعندًً
قول، أو فعل، أو تقرير، فيخرج من السنة عندهم ما صدر من غريه عليه الصالة والسالم رسوال كان أو 

 .غري رسول، وما صدر عنه صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة

هللا صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل، أو تقرير، أو :ما أثر عن رسول  يفًاصطَلحًأهلًاْلديث
 .صفة خلقية

هي الفعل الذي دل اخلطاب على طلبه من غري إجياب، ويرادفها املندوب واملستحب، : الفقهاءًعند
والتطو ، والنفل، والتفرقة بني معاين هذه األلفاظ اصطالح خاص لبعض الفقهاء، وقد تطلق على ما 

قوهلم طالق السنة كذا، وطالق البدعة كذا، فهم حبثوا عن رسول هللا صلة هللا عليه وسلم يقابل البدعة منه 
 (1).الذي تدل أفعاله على حكم شرعي

ًحجيةًالسنة:)ب(

القرآن والسنة  بأدلةالسنة الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم حجة  أنامجع العلماء على 
 .وإلمجا 

 -األصل الثاين من أصول الشر  فهو سنة رسول هللا احلاوي :"وأمااملاوردي يف كتابة االمام قال 

ألن هللا تعاىل ختم برسوله النبوة ، وكمل به الشريعة ، وجعل هللا تعاىل بيان ما  -  صلى هللا عليه وسلم 
َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك   : أخفاه من جممل أو متشابه ، وإظهار ما يشرعه من أحكام ومصاحل فقال تعاىل

َل إِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ  ْكَر ِلتُبَيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ  (2)..."  [44 اآليةالنحل :سورة ]  الذِِ

ذلك حبثا  اواستوفو وقد فصل العلماء يف حجية السنة لرد على شبهات حامت حول هذا املوضو  
 .من ذلك باختصار ءشيوكتابة وفيما يلي نورد 

 

 

 

                                                           
ه  1420، 2،دار الداعي للنشر والتوزيع ،ط مكانةًالسنةًيفًالتشريعًودحضًمزاعمًامللحدينًواملنكرينًالسلفي ،حممد لقمان :  )1(

 18-14،ص

 (.84،ص )16املاوردي: " احلاوي الكبري يف فقه مذهب االمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين "، مرجع سابق،ج (2(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8608&idto=8608&bk_no=94&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8608&idto=8608&bk_no=94&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8608&idto=8608&bk_no=94&ID=1941#docu
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 استشهد العلماء على حجية السنة بأدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية وفيما يلي تفصيل ذلك:

ًاْلدلةًمنًالقرآنًالكرمي:

أَْم يَْحسُدُوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم اّلِلُ ِمن فَْضِلِه فَقَْد آتَْينَآ آَل إِْبَراِهيَم  قالًتعاىل:

ْلًكا َعِظيًما  [54.]النساء : اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَاهُم مُّ

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم   : قال هللا تعاىل :  ْكَر ِلتُبَيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِِ

الشرعية  باألحكامان القرآن جاء رمحه هللا الشاطيب اإلمام بني  [44اآليةالنحل:سورة ]   يَتَفَكَُّرونَ 
،فعلى هذا ال ينبغي يف االستنباط من القرآن  بشكل كلي وعام يف اغلبه والسنة فصلته وبينت جزئياته

االقتصار عليه دون النظر يف شرحه وبيانه وهو السنة؛ ألنه إذا كان كليا  وفيه أمور كلية كما يف شأن 
بيانه، وبعد ذلك ينظر يف تفسري السلف  لصوم وحنوها فال حميص عن النظر يفة واحلج واالصالة والزكا

الصاحل له إن أعوزته السنة، فإهنم أعرف به من غريهم، وإال فمطلق الفهم العريب ملن حصله يكفي فيما 
 (1)عث.،فبيان الرسول صلى هللا عليه وسلم بيان صحيح ال إشكال يف صحته؛ألنه لذلك ب أعوز من ذلك

العلم بالقرآن يقول:  احلكمة سنة رسول هللا صلى هللا  أهلمن  مسعت من ارض: شافعيقال اإلمام ال
 اآلية:"احلكمة يف هذه  اكثري أهنم قالو   أيبعن احلسن ، وقتادة ، وحيي بن  بأسانيدهعليه وسلم مث اخرج 

 (2)"السنة

ْلًكا َعِظيًما فَقَْد آتَْينَآ :هللا تعاىل قال سورة ] آَل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْيَناهُم مُّ
  .فالكتاب النبوة، واحلكمة السنة[،54اآليةالنساء:

ْنُهْم َيتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَلُِِمُهُم اْلِكتَاَب  :قوله تعاىل- َربَّنَا َواْبَعْث فِيِهْم َرسُوَّلً ِمِ

يِهْم ِإنََّك أَنَت العَِزيُز الَحِكيمُ   [129اآليةالبقرة :سورة ] َواْلِحْكَمةَ َويَُزكِِ

يكُْم َويُعَلُِِمكُُم  قال تعاىل : نكُْم يَتْلُو َعلَْيكُْم آيَاتِنَا َويَُزكِِ َكَما أَْرَسْلنَا فِيكُْم َرسُوَّلً ِمِ

ا لَْم تَكُونُواْ تَْعَلُمونَ   [151اآليةالبقرة :سورة ] اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويُعَلُِِمكُم مَّ

                                                           
 ( وما بعدها، بتصرف141،ص) 4ج ،الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق )1(

ه  1409، اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، 3، ط مفتاحًاْلنةًيفًالحتجاجًبالسنةالسيوطي ، عبدالرمحن بن ايب بكر جالل الدين: )2(
  (7،)ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8608&idto=8608&bk_no=94&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8608&idto=8608&bk_no=94&ID=1941#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8608&idto=8608&bk_no=94&ID=1941#docu
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َِّخذَُواْ آيَاِت اّلِلِ هُُزًوا َواْذكُُرواْ نِْعَمَت اّلِلِ َعلَْيكُْم    :وقال أيضا  يف هذه السورة َوَّلَ تَت

َن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة َيِعظُكُم بِِه َواتَّقُواْ اّلِلَ َواْعَلُمواْ أَنَّ اّلِلَ بِكُِلِ شَ  ْيٍء َوَما أَنَزَل َعلَْيكُْم ِمِ

 [131اآليةالبقرة :سورة ] َعِليمٌ 

َويُعَلُِِمهُ  :يف سورة آل عمران حاكيا عن عبده ورسوله عيسى عليه الصالة والسالم قال تعاىل

فهذه اآلية، وآية أخرى وهي [،48اآليةآل عمران:سورة ] . اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيلَ 
ن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءكُْم َرسُوٌل  ً :قوله تعاىل َوإِْذ أََخذَ اّلِلُ ِميثَاَق النَِّبيِِْيَن لََما آتَْيتُكُم ِمِ

ٌق لَِِما َمعَكُْم َلتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَِلكُْم إِْصِري قَالُ  َصدِِ واْ مُّ

َن الشَّاِهِدينَ  أَْقَرْرنَا قَالَ  فهذا نص صريح [،81اآليةآل عمران:سورة ] فَاْشَهدُواْ َوأَنَاْ َمعَكُم ِمِ
جلميع  على أن هللا تعاىل مل خيص نبيه صلى هللا عليه وسلم وحده بالسنة بل إنه جل وعال سن هذه السنة

 هذا املعىن قوله تعاىل يف سورةرسله، وأنبيائه عليهم الصالة والسالم الذين أكرمهم بالنبوة والرسالة، وحنو 
إِْذ قَاَل اّلِلُ يَا ِعيسى اْبَن َمْريََم اْذكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلدَتَِك إِْذ أَيَّدتَُّك بُِروحِ  :املائدة

 اْلقُدُِس تَُكلُِِم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوإِْذ َعلَّْمتَُك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيلَ 

 [110اآلية:املائدةًسورة،]وقال تعاىل يف سورة آل عمران:    لَقَْد َمنَّ اّلِلُ َعلَى اْلُمؤِمنِيَن إِْذ

يِهْم َويُعَلُِِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  ْن أَنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِِ  بَعََث فِيِهْم َرسُوَّلً ِمِ

بِينٍ  ً[164اآليةآل عمران:سورة ]  َوإِن َكانُواْ ِمن قَْبُل لَِفي َضالٍل مُّ

ْنُهْم  ً:من قائل يف سورة النساءوقال عز  َولَْوَّلَ فَْضُل اّلِلِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّت طَّآئِفَةٌ مُّ

ونََك ِمن َشْيٍء َوأَنَزَل اّلِلُ َعلَْيكَ  سورة ] أَن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إَِّلُّ أَنفَُسُهْم َوَما يَُضرُّ
ً[113اآلية النساء:

فذكر هللا الكتاب وهو القرآن وذكر احلكمة، فسمعت من  ":مفتاح اجلنة يفقال الشافعي رمحه هللا 
ألن "مث قال:  "أرض من أهل العلم بالقرآن يقول: احلكمة: سنة رسوله هللا، وهذا يشبه ما قال وهللا أعلم 
أعلم أن يقال  القرآن ذكر وأتبعته احلكمة وذكر هللا منَّه على خلقه بتعليمهم الكتاب واحلكمة فلم جَيُزأ وهللا

 (1( "احلكمة هاهنا إال سنة رسول هللا

 اليت وردت فيها هي مبعىن السنة اآلياتاحلكمة يف مجيع  لفظ أن املفسريناغلب  عليه وهذا الذي
وقال العالمة ابن كثري رمحه هللا تعاىل يف تفسريه يف هذا املوضع: "احلكمة السنة قاله احلسن، وقتادة، 

                                                           
 املرجع السابق . )1(
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وهكذا فسرها يف مجيع املواضع اليت وردت يف القرآن الكرمي،  مالك وغريهم"قاتل بن حيان، وأبو وم
 (1)" السنة احلكمة هي

ًاْلدلةًمنًالسنةً:

 ومن األحاديث الدالة على حجية السنة ما يلي:

الشوكاين :"علم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة املطهرة مستقلة االمام قال -
 ، وأهنا كالقرآن يف حتليل احلالل وحترمي احلرام ، وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال بتشريع األحكام

:( ً ًِإّن ِ ًَمَعهًًُُأوتِيتًًَُأَل ًَوِمثْ َلُه أي أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله من السنة اليت مل ينطق هبا (2)(  اْلِكَتاَب
ذي ناب من السبا  وخملب من الطري ، وغري ذلك ، وحترمي كل  القرآن ، وذلك كتحرمي حلوم احلمر األهلية

 (3)" . مما ال يأيت عليه احلصر

 

ًُهَريْ َرةًَ عن- ًَوَسلَّمًًََأبُو ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه ًَرُسوِلًاَّللَِّ ًفَ َلمَّاًًَمثَِليً :  َعْن ًنَاراا ًاْستَ ْوَقَد َكَمَثِلًرَُجل 
ً ًاْلَفَراُش ًَجَعَل ًَحْوَِلَا ًَما َنُهًَأَضاَءْت ًَويَ ْغِلب ْ ًحَيُْجُزُهنَّ ًَوَجَعَل ًِفيَها ًيَ َقْعَن ًالنَّاِر ًيف ًالَِِّت ًالدََّوابُّ َوَهِذِه

ًَفَذِلُكمًْ ًقَاَل ًِفيَها ًَوَمثَ ُلُكمًًْفَ َيتَ َقحَّْمَن ًالنَّاِرًًَمثَِلي ًَعْن ًَهُلمَّ ًالنَّاِر ًَعْن ًَهُلمَّ ًالنَّاِر ًَعْن ًِبَُجزُِكْم ًآِخٌذ َأنَا
 (4 ) .(ًَقحَُّموَنًِفيَهافَ تَ ْغِلُبوّنًت ًَ

َأَحدَُكْمًُمتَِّكئااًَعَلىًَأرِيَكِتِهًيَْأتِيِهًَأْمٌرًِمَّاًأََمْرُتًًَلًأُْلِفنَيًًَّقَالًَ )ًرضيًهللاًعنهً:ًَأَبًرَاِفعً حديث  -
ًات َّبَ ْعَناهًًَُلًًبِِهًَأْوًنَ َهْيُتًَعْنُهًفَ يَ ُقولًُ ًِكَتاِبًاَّللَِّ  (5).ً(َأْدِريًَماًَوَجْدنَاًيف

                                                           
 5ربي: "جامع البيان يف تأويل القرآن "،مرجع سابق ،ج(  الط373، ص) 4انظر: ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم "،مرجع سابق ، ج(1(

حتقيق: أمحد ، القرآنًْلحكامًاْلامع:أبو عبد هللا حممد مب امحد أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ، القرطيب (،545،ص)
 (.125،ص ) 4،جه 1384،  القاهرة –دار الكتب املصرية ،2،ط وإبراهيم أطفيش الربدوين

 "، مرجع سابق ،ج ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة ،ص  )  (.الفريوز آبادي  :"عون املعبود شرح سنن ايب داود  (2(

 ونظر االمدي ، واملوافقات (96،ص) 1رشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول" ،مرجع سابق ،جاالشوكاين :" )3(

 (. 1788، ص)  ، كتاب الفضائل ، باب شفقته صلى هللا عليه زسلم على امته ...4جصحيح مسلم "، مرجع سابق ، "مسلم :  )4(

، كتاب العلم ، باب ما هنى عنه ان يقال عند حديث النيب  7املباركفوري :" حتفة االحوذي لشرح جامع الرتمذي "، مرجع سابق ،ج  )5(
 .حديث حسن صحيح (399صلى هللا عليه وسلم، ص )
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: كل من اُتِكَ  عليه فهو أريكة. وأراد هبذه الصفة أصحاب الرتفه، والدعة، فرياد بكل من اتكى
في احلديث دليل على أنه ال حاجة باحلديث إىل أن يعرض فالذين لزموا البيوت، وقعدوا عن طلب العلم". 

 (1).بنفسهعلى الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حجة 

 على نصوص السنة النبوية فهي مبينة له. إالفالقرآن ال يقوم 

ً

ًمنزلةًالسنةًمنًالقرآنًالكرمي:)ج(

ال قغىن بالقرآن عن السنة النبوية ،  السنة هي املصدر الثاين من مصادر الرتبية اإلسالمية و ال
سُوَل َوأُْوِلي اْلَْمِر ِمنكُْم فَِإن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ اّلِلَ ً﴿: تعاىل َوأَِطيعُواْ الرَّ

سُوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِلِ َواْليَْوِم اْلِخِر ذَِلَك  تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اّلِلِ َوالرَّ

 [.59سورة النساء، آية ] ﴾ َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ  والسنة امنا هي حمفوظة حبفظ هللا تعاىل لكتابة قال تعاىل  ْلنَا الذِِ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 [9سورة احلجر، آية  ] لََحافِظُونَ 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ   : " قال تعاىل:رمحه هللا تعاىل يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ْلنَا الذهِ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

[، فما يف تفسري القرآن أو نقل احلديث أو تفسريه من غلط فإن هللا 9اآليةاحلجر:سورة ] لََحافُِظونَ 
وكذب الكاذب، فإن هذه األمة ال جتتمع على  يقيم له من األمة من يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط

ضاللة، وال يزال فيها طائفة ظاهرة على احلق حىت تقوم الساعة إذ كانوا يف آخر األمم، فال نيب بعدهم وال  
لوا وغريوا بعث هللا نبيا  يبني هلم ويأمرهم وينهاهم ومل يكن  كتاب بعد كتاهبم، وكانت األمم قبلهم إذا بدَّ

نيب، وقد ضمن هللا أن حيفظ ما أنزله من الذكر، وأن هذه األمة ال  -هللا عليه وسلم  صلى -بعد حممد 
 (2) جتتمع على ضاللة، بل أقام هللا هلذه األمة يف كل عصر من حيفظ به دينه من أهل العلم والقرآن".

العلماء من  فالسنة حمفوظة حبفظ هللا تعاىل للقرآن الكرمي فقد قيض هللا هلا من األمة اإلسالمية من
 .حيفظها 

                                                           
،املكتب  2، حتقيق : شعيب االرنؤؤط ،زهري الشاويش ،ط شرحًالسنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء : البغوى )1(

 (بتصرف202-201،ص) 1ه ،ج1403اإلسالمي ، دمشق ، 

،حتقيق : علي بن  تيميةْلوابًالصحيحًملنًبدلًدينًاملسيحًلبنًاابن تيمية ،  امحد بن عبد اجلليم بن عبد السالم بن عبد هللا  :  (2(
 (.39، ص ) 3جه ،1419،دار العاصمة ، السعودية ،  2حسن ،عبد العزيز بن إبراهيم ،محدان بن حممد ط
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فقد اتفق من يُ عأَتدُّ به من أهل العلم على أن السنة املطهرة تعترب دليل شرعي إىل جانب القرآن الكرمي 
وكان فهي مستقلة بتشريع األحكام ، وأهنا كالقرآن يف حتليل احلالل وحترمي احلرام ،فما نقل من السنة النبوية 

إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجىة  ، ونقلاالقتداء مقصودا به التشريع و
على املسلمني، ومصدرا  تشريعيا يستنبط منه اجملتهدون األحكام الشرعية ألفعال املكلفني، وعلى أن 

وقد ثبت عنه  .األحكام الواردة يف هذه السنن تكون مع األحكام الواردة يف القرآن قانونا  واجب اإلتبا 
أنه قال : " أال وإين أوتيُت القرآن ومثله معه "  أي أوتيت القرآن وأوتيُت مثله من  عليه وسلم صلى هللا

 (1)السنة اليت مل ينطق هبا القرآن.

 فالسنة مبينة للقرآن الكرمي من وجهني:

 م كما انزل .عليه وسلم القرآن للناس ونقله هلأوال: بيان لفظي أي تبليغ النيب صلى هللا 

صلى هللا عليه ته أفعاله أو تقريرا أوثانيا: بيان املعىن واملراد توضيح مراد هللا تعال من خالل أقوالة 
كدة له وخمصص لعامه أهنا مفصلة جململة ومقيدة ملطلقه ومؤ  إذ، فالسنة ضرورة لفهم القرآن الكرمي  وسلم

فصل فيها العلماء يف   على ذلك كثريةتقريرها ألحكام جديدة مل ترد يف القران ،واألمثلة  إىل باإلضافة
  (2)كتبهم يف بيان طبيعة العالقة بني القرآن والسنة جندها  تتعلق بعلوم القرآن والسنة النبوية 

 .القرآن يف (3) بيان جململ عالقة القرآن بالسنة  أمثلةومن 

بينت السنة ما أمجل من عبادات وأحكام، فقد فرض هللا تعاىل الصالة على املؤمنني، من غري   فقد
والرسول صلى هللا عليه وسلم بني ألمته كيفية الصالة سلوك عملي أن يبني أوقاهتا وأركاهنا وعدد ركعاهتا، 

ًَماِلِكًْبِنًاْْلَُوْيِرثًِ نًْفع من خالل صالته ، ًَوََنُْنً ( قَالًَ َأَبًُسَلْيَماَن ًَوَسلََّم ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه َناًالنَِّبَّ َأتَ ي ْ
ًتَ رَكًْ ًَعمَّْن ًَوَسأَلََنا ًَأْهَلَنا ًاْشتَ ْقَنا ًَأنَّا ًَفَظنَّ َلةا ًلَي ْ ًِعْشرِيَن ًِعْنَدُه ًفََأَقْمَنا ًُمتَ َقارِبُوَن ًفََأْخبَ ْرنَاُهًَشَبَبٌة ًيفًَأْهِلَنا َنا

                                                           
ة يف فصل العلماء يف حجية السنة والرد على الشبهات اليت اثريت حوهلا واثبات منزلتها بالنسبة للقرآن الكرمي ،انظر: السيوطي : مفتاح اجلن (1(

 البحرًاحمليطًيفًأصولًالفقهوما بعدها  ، الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبدهللا : 5بالسنة ، مرجع سابق  ، صاالحتجاج 
وما بعدها (،والشوكاين :" ارشاد الفحول يف حتقيق احلق من علم األصول "، مرجع سابق  6،ص ) 6ه   ،ج1414،دار الكتب ،  1،ط
 وما بعدها ( . 96،ص )1،ج

(، السيوطي :" االتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق 129، ص) 2"، مرجع سابق ، ج:"ًالِبهانًيفًعلومًالقرآنًًانظر : الزركشيً(2(
 (. 62،ص) 2وما بعدها (، الزرقاين :"مناهل العرفان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج200،ص) 4،ج

َوتَ ْرَغُبوَنًَأْنً آن واقع كثري وله أسباب منها احلذف حنو ، قوله تعاىل :)وهو يف القر 0تعريف اجململ  : ما مل تتضح داللته  (3(
 (.56، ص) 3. انظر : السيوطي :" االتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج(فاحتمال)يف(ًو)عن(تَ ْنِكُحوُهنًَّ
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ً ا ًَرِحيما ًَرِفيقاا ًَوَصلُّواوََكاَن ًَوُمُروُهْم ًفَ َعلِ ُموُهْم ًَأْهِليُكْم ًِإىَل ًاْرِجُعوا ًُأَصلِ ي فَ َقاَل ًرََأيْ ُتُموّن َوِإَذاً َكَما
لِيَ ُؤمَُّكْمًَأْكبَ رُُكمًْ َحَضَرتًْ  (1)( الصَََّلُةًفَ ْليُ َؤذِ ْنًَلُكْمًَأَحدُُكْمًُثًَُّ

اَلًَصلَّىًقهللا عليه وسلم كيفيته، و وفرض احلج من غري أن يبني مناسكه، وقد بني الرسول صلى  
ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمً:ً)ًلَِتْأُخُذوا ًَمَناِسَكُكمًْ اَّللَّ   (2). )َعّنِ 

ومصنفات السلف يف األحكام الشرعية يف املعامالت والعبادات مليئة باألمثلة واألدلة عليها من 
 . الكتاب والسنة

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
 (7206ص )  رمحة الناس والبهائم، ،كتاب األدب ، باب12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،ج  )1(

 (943 )ص، ، باب الوضوء للطواف، كتاب احلج2مسلم :"صحيح مسلم  "،  ج  (2(
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ًاملبحثًالثالث

ًالستنباطًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةمشوليةً

إِنَّ  :ختم هللا تعاىل هبذا الدين الرساالت السماوية وجعله آخرها فال دين يقبل بعده قال تعاىل 

يَن ِعندَ اّلِلِ اإِلْسالَُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُْوتُواْ اْلِكتَاَب إَِّلَّ ِمن بَْعِد َما َجاءهُُم اْلِعْلمُ  بَْغيًا  الدِِ

 [19اآليةآل عمران:سورة ]  بَْينَُهْم َوَمن يَْكفُْر بِآيَاِت اّلِلِ فَِإنَّ اّلِلِ َسِريُع اْلِحَسابِ 

 لذا جعله كامال  شامال  وأود  هذه اخلاصية يف مصادره األساسية القرآن الكرمي والسنة النبوية

حياة اإلنسان الدينية واالجتماعية  فالقرآن الكرمي والسنة النبوية حمال االستنباط جلميع جوانب
 والرتبوية والصحية والسياسية واالقتصادية .

احلضارة اإلسالمية اليت استمرت قرونا طويلة مبختلف نواحيها إمنا قامت على أساس علوم  خمتلفة يف و 
العلوم تطورا شىت فنون املعرفة الشرعية  والرتبوية واالجتماعية والطبية والفلكية وغريها ،حيث تطورت هذه 

 فريدا مل مير على البشرية مثله .

وإمنا يعزو هذا التفرد املعريف للحضارة اإلسالمية إىل املنهجية الفريدة اليت سلكتها يف نضم املعرفة 
 واليت إمنا استنبطها علمائها من القرآن الكرمي والسنة النبوية .

 وحضارة األمة اإلسالمية يف الدنيا واآلخرة .مي والسنة النبوية مصدران شامالن لتشريع فالقرآن الكر 

 واألدلة على مشولية القرآن الكرمي والسنة كثرية منها:

ا   قال تعاىل:-1 َوَما ِمن دَآبٍَّة فِي اْلَْرِض َوَّلَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إَِّلَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُم مَّ

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ إِلَ  [،استدل بعض 38اآليةاالنعام :سورة ]ًى َربِِِهْم يُْحَشُرونَ فَرَّ
أي يف اللوح  يف تفسري اآلية:"-رمحه هللا تعاىل -القرطيب اإلمام العلماء على أن الكتاب هنا )القرآن( يقول 

قد احملفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من احلوادث ،وقيل أي يف القرآن أي ما تركنا شيئا  من أمر الدين إال و 
دللنا عليه يف القرآن : إما داللة مبينة مشروحة ، وإما جمملة ي تلقى بياهنا من الرسول عليه الصالة والسالم ، 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا  : القياس الذي ثبت بنص الكتاب قال تعاىل  أو من اإلمجا  ، أو من َونَزَّ

ل : سورة ]  ًلِِكُِلِ َشْيءٍ  َل ً[ َوقَاَل :  89اآلية النَّحأ ْكَر ِلتَُبيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِِ

ل :  سورة]إِلَْيِهْم  سُوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم َعْنهُ ً[ َوقَاَل :  44اآليةالنَّحأ َوَما آتَاكُُم الرَّ

ر : سورة ]  فَانتَُهوا شأ ل ( وآية فأمجل يف هذه اآلية[  7اآليةاحلَأ ما مل ينص عليه مما مل يذكره ،  ) النَّحأ
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ً:  فصدق خرب هللا بأنه ما فرطنا يف الكتاب من شيء إال ذكره ، وإما تفصيال وإما تأصيال ، وقال
 (1)"  .[3 اآليةالأَماِئَدة :سورة ]  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم 

صرحية -رمحه هللا تعاىل -القرطيب اإلمام  القرآن فاآليات اليت ذكرها أنهوإن مل تدل اآلية السابقة على 
الداللة على أن القرآن والسنة شامالن جلميع حياة املسلم، وأن قصد بالكتاب القرآن فالسنة تدخل ضمن 

 هذا املعىن كوهنا  مفسرة ومبنية له كما ذكر القرطيب.

ْلنَا َعَلْيَك اْلِكتَابَ  قال تعاىل:-2 يقول  ]89اآليةالنحل:سورة [ ًتِْبيَانًا لِِكُِلِ َشْيءٍ  َونَزَّ
ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبَيانًا لِِكُِلِ َشْيءٍ   لهو ق" يف تفسري اآلية :-رمحه هللا تعاىل -الطربي اإلمام  ًَونَزَّ
 نزل عليك يا حممد هذا القرآن بيانا لكل ما لناس إليه احلاجة من معرفة احلالل وحلرام والثواب ول :قي

والعقاب . وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال اهل التأويل .وذكر من قال ذلك : حدثين املثىن ، قال ثنا 
، عن احلكم ، عن  إسحاق ، قال : ثنا عبد هللا بن الزبري ، عن ابن عيينة ، قال : ثنا أبان بن تغلب

ء : جماهد َيان ا ِلُكلِى َشيأ مما أحل وحرم . حدثنا احلسن بن حيي ، قال : أخربنا عبد الرزاق عن قَاَل :  تِب أ
ء :ابن عيينة ، عن أبان بن تغلب عن جماهد ، يف قوله  َيان ا ِلُكلِى َشيأ حدثنا ا احل هلم وحرم عليهم م تِب أ

ء :قوله  ابن بشار ، قال ثنا أبو أمحد ، قال:ثنا سفيان ، عن االعمش ، عن جماهد، َيان ا ِلُكلِى َشيأ  تِب أ

 : ما أمر به ، وما هنى عنه . حدثنا القاسم ، قال : ثنا احلسني ، قال :ثين حجاج ، عن جريج ، يف قَاَل
َيان ا لِ   قوله ءَونَ زَّلأَنا َعَليأك الأِكَتاب تِب أ قال : ما أمروا به ، وهنوا عنه . حدثنا القاسم ، قال ثنا ،   ُكلِى َشيأ

أُنأزَِل يف َهَذا  :  قَالَ احلسني ، قال ثنا حممد بن فضيل ، عن أشعث ، عن رجل ، قال : قال ابن مسعود : 
َ لََنا يف الأُقرأآن . ء َقدأ بُ نيِى  .(2)"  . مث تال هذه اآليةالأُقرأآن ُكلى ِعلأم وَُكلى َشيأ

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن  قال تعاىل:-3 إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يِْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم َويُبَشِِ

 .] 9اآليةاإلسراء :سورة ]   الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبِيًرا

 .(3)واملعىن يهدي للطريقة أو احلال اليت هي أسد وأعدل وأصوب"

                                                           
 ( 420،ص ) 6ج"، مرجع سابق  القرآن ألحكام :"اجلامع القرطيب (1)

 (.334،ص)14الطربي:" جامع البيان يف تأويل القرآن "، مرجع سابق ،ج(2)

 ( .428،ص)2الشنقيطي ،" أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن "،مرجع سابق ، ج (3)
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فيها مجيع ما يف  –:"وهذه اآلية الكرمية أمجل هللا جل وعال -رمحه هللا تعاىل– األمني الشنقيطيقال 
القرآن من اهلدى إىل خري الطرق وأعدهلا وأصوهبا، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال ألتينا على مجيع 

 .(1)القرآن العظيم، لشموهلا جلميع ما يف اهلدى إىل خري يف الدنيا واآلخرة"

الكرمي يف األمهية من حيث  والسنة النبوية إمنا هي شاملة مثل مشول القرآن الكرمي فهي مقرتنة بالقرآن
املصدر فهي مبنية وشارحه ومفسرة للقرآن الكرمي ، واألدلة الدالة على مشول القرآن إمنا هي متضمنة 

نذكر ذلك باختصار وما  (2)لشمول السنة واألدلة على ذلك كثريه ويطول شرح كالم العلماء يف ذلك لكن
 يؤدي املعىن املطلوب وفيما يلي بيان ذلك:

ا  تعاىل:  قال-1 َوَما ِمن دَآبٍَّة فِي اْلَْرِض َوَّلَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إَِّلَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُم مَّ

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِِِهْم يُْحَشُرونَ   [38اآليةاالنعام :سورة ] فَرَّ

 .(3)تفسري القرطيب السابق هلذه اآلية فالسنة متضمنة القرآن الكرمي 

ًرَاِفعً ًَعنًْ حديث:-2 ًَأَب ًْبِن ًاَّللَِّ ًقَاَلً " َأبِيهًِ َعنًْ ُعبَ ْيِد ًَوَسلََّم ًَعَلْيِه ًاَّللَُّ ًَصلَّى ًاَّللَِّ ًَرُسوَل َأنَّ
اْْلَْمُرًِمَّاًَأَمْرُتًِبِهًَأْوًنَ َهْيُتًَعْنُهًفَ يَ ُقوُلًَلًَأْدِريًَماًَوَجْدنَاًيفًًًَأَحدَُكْمًُمتَِّكئااًَعَلىًَأرِيَكِتِهًيَْأتِيهًِ أُْلِفنَيًَّ َلً

ًات َّبَ ْعَناهًُ  (4) ."ِكَتاِبًاَّللَِّ

ًَمْسُعودً  َعنًًْو ًْبِن ًاَّللَِّ ًقَالًَ َعْبِد ًَوَسلََّم ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه ًاَّللَِّ ًَرُسوَل ًبَ َعَثهًُ َأنَّ ًَنِب   ًِمْن ًيفًُأمَّة ًاَّللًَُّ َما
ًَكاَنًَلهًُ بَ ْعِدِهْمً ِمنًْ أُمَِّتِهًَحَوارِيُّوَنًَوَأْصَحاٌبًيَْأُخُذوَنًِبُسنَِّتِهًَويَ ْقَتُدوَنًبَِأْمرِِهًُثًَِّإن ََّهاًََتُْلفًُ ِمنًْ قَ ْبِليًِإلَّ

ًيَ ُقوُلونًَ ًَويَ ْفَعُلونًَ َما ُخُلوٌف ًيَ ْفَعُلوَن ً َما َل ًَفَمْن ًيُ ْؤَمُروَن ًَجاَهَدُهْمًَل ًَوَمْن ًُمْؤِمٌن ًفَ ُهَو ًبَِيِدِه َجاَهَدُهْم
ميَاِنًَحبَُّةًَخْرَدلً  ِمنًْ بِِلَسانِِهًفَ ُهَوًُمْؤِمٌنًَوَمْنًَجاَهَدُهْمًِبَقْلِبِهًفَ ُهَوًُمْؤِمٌنًَولَْيَسًَورَاَءًَذِلكًَ  . (5)اْْلِ

                                                           
 ( 17،ص) 3املرجع السابق ،ج (1)

سابق  (، السيوطي :" االتقان يف علوم القرآن "، مرجع129،ص) 2"، مرجع سابق ، ج:ًالزركشيً:"ًالِبهانًيفًعلومًالقرآنًًانظر (2)
 (. 62،ص )2وما بعدها (، الزرقاين :"مناهل العرفان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج200،ص)4،ج

 ( 420، ص) 6"، مرجع سابق ، ج القرآنًْلحكامً:"ْلامعًالقرطيب(3)

قدمة ، باب ِكَتاب امل  -، 1،دار الفكر ،)د.ت ( ،ج  ، حتقيق : فؤاد عبد الباقيسننًابنًماجهابن ماجه ، أيب عبدهللا بن حممد بن يزيد : )4(
 (.13رقم احلديث ) ( 7ص ) تعظيم حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ، 

ميَاِن  2"، ج بشرح النووي ،"صحيح مسلمالنووي )5( وأصحاب ما من نيب بعثه هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون ،،ِكَتاب اإلأِ
 (27يأخذون بسنته ص)
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النقيب صاحب رسول هللا  عبادة بن الصامت األنصاري أن  "عن إسحق بن قبيصة عن أبيه -3
فنظر إىل الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانري وكسر  الروم أرض معاوية صلى هللا عليه وسلم غزا مع

 عليه وسلم يقول ال الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا مسعت رسول هللا صلى هللا
ال أرى الربا يف  أبا الوليد يا معاوية فقال له   تبتاعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل ال زيادة بينهما وال نظرة،

أحدثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحتدثين عن رأيك لئن  عبادة هذا إال ما كان من نظرة فقال
ما  عمر بن اخلطاب فقال له باملدينة أخرجين هللا ال أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة فلما قفل حلق

إىل أرضك فقبح هللا  أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد أقدمك يا
 (1)ال إمرة لك عليه وامحل الناس على ما قال فإنه هو األمر". معاوية أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إىل

ًَعنًًَْعْلَقَمةًًََعنًْ -4 ًاَّللًًَِّ, ًقالًَعْبِد ًالًْ " : , ًاَّللَُّ ًَوالنَّاِمَصاِتًَلَعَن ,ً ًَواْلُمْستَ ْومِشَاِت َوامِشَاِت
ًِمنًْ ًَذِلَكًاْمَرَأةا ً"ً,ًقَاَلً:ًفَ بَ َلَغ ًاَّللَِّ َاِتًَخْلَق ًاْلُمَغريِ  ًَبِّنًَأَسد ًَواْلُمتَ َنمِ َصاِتً,ًَواْلُمتَ َفلِ َجاِتًِلْلُحْسِن

ًفَأًَ ًاْلُقْرآَن ًتَ ْقَرُأ ًوََكاَنْت ,ً ًيَ ْعُقوَب ًُأمُّ ًَِلَا ًَلَعْنَتًيُ َقاُل ًَأنََّك ًَعْنَك ًبَ َلَغِّن ًَحِديٌث ًَما :ً ًفَ َقاَلْت ,ً تَ ْتُه
ً,ًف ًَ َاِتًَخْلَقًاَّللَِّ ًاْلَوامِشَاِتًَواْلُمْستَ ْومِشَاِتً,ًَواْلُمتَ َنمِ َصاِتً,ًَواْلُمتَ َفلِ َجاِتًلِْلُحْسِنًاْلُمَغريِ  َقاَلًَعْبُدًاَّللَِّ

ً,ًفَ َقاَلِتًاْلَمْرَأُةً:ًَلَقْدً:ًَوَماًَلًَلًَأْلَعُنًَمْنًَلَعَنًَرُسًو ًِكَتاِبًاَّللَِّ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًَوُهَوًيف ُلًاَّللَِّ
ًُكْنِتًقَ َرْأتِيِهًَلَقْدًَوَجْدتِيِهً,ًقَاَلًاَّللًَُّ ًَوَجلًَّقَ َرْأُتًَماًبَ نْيًََلْوَحِيًاْلُمْصَحِفًَفَماًَوَجْدتُُهً,ًفَ َقاَلً:ًلَِئْن ً ًَعزَّ

 آتاكمًالرسولًفخذوهًوماًهناكمًعنهًفانتهواًوما.ً (2) 

فهذا احلديث يدل على وجود أحكام ليست يف القرآن الكرمي وينبغي الرجو  إىل السنة ، فهنا ارتباط 
 وثيق بني مشول القرآن والسنة، وأن القرآن ال يكتمل وال يصبح شامل إال من خالل ارتباطه بالسنة .

 كثرية منها:وأقوال العلماء يف ذلك  

مجيع ما تقوله األمة شرح للسنة ومجيع السنة شرح للقرآن ومجيع القرآن  "قال الشافعىي رضي هللا عنه :
شرح ألمسة األعظم وكما أنه أفضل من كل   األمساءء هللا احلسىن وصفاته العليا زاد غريه ومجيع شرح أمسا

أَفََمن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن َربَِِك  قَاَل تَ َعاىَل: كالم سواه فعلومه افضل من كل علم عداه 

                                                           
،املقدمة ، باب تعظيم حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتغليظ على من 1ابن ماجة :" سنن ابن ماجه "، مرجع سابق  ،ج  (1(

 (.18، رقم احلديث )(8ه ،ص ) عارض

 (  1678، باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة...، ص)   ،  كتاب اللباس والزينه3، مرجع سابق ، ج  "مسلم :" صحيح مسلم ( 2(
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يُؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن يََشاء  َوقَاَل تَ َعاىَل: [19]سورة الرعد :اآليةاْلَحقُّ َكَمْن هَُو أَْعَمى

 (1)[." 269:اآلية   البقرة ]سورة َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا

إذا حدثتكم حبديث أنبأتكم : و قال السيوطي رمحه هللا تعاىل يف االتقان :"وقال ابن مسعود رضي هللا عنه 
يف الدين نازلة  بتصديقه من كتاب هللا تعاىل ،أخرجهما ايب حامت ، وقال الشافعي أيضا : ليست تنزل بإحد  

حكام ما ثبت ابتداء  بالسنة قلنا ذلك إال يف كتاب هللا الدليل على سبيل اهلدى فيها فإن قيل : من األ
مأخوذ من كتاب هللا يف احلقيقة ألن كتاب هللا أوجب علينا اتبا  الرسول صلى هللا عليه وسلم وفرض علينا 

 (2)".األخذ بقوله

فسريه :" مجع القرآن علوم االولني واآلخرين حبيث مل حيط هبا علما الأُمرأِسيُّ يف ت الفضلوقال ابن 
املتكلم هبا مث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخال ما أستأثر به سبحانه وتعاىل مث ورث ذلك  حقيقة إال

يل  عنه معظم سادات الصحابة وأعالمهم مثل اخللفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس حىت قال : لو ضا 
هلمم وفرتت العزائم عقال بعري لوجدته يف كتاب هللا تعاىل مث ورث عنهم التابعون بإحسان مث تقاصرت ا

وتضاءل أهل العلم عن محل ما محله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل 
طائفة بفن من فنونه فأعتىن قوم بضبط لغاته وحترير كلماته ومعرفة خمارج حروفه وعددها وعدد كلماته 

لتعليم عند كل عشر آيات إىل غري ذلك من حصر وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وا
 (3)..."الكلمات املتشاهبه واآليات املتماثلة من غري تعرض ملعانيه وال تدبر ملا أود  فيه فسموا القراء

 

:السنة راجعة يف معناها إىل الكتاب فهي تفصيل جممله وبيان -رمحه هللا تعاىل -قال الشاطيب
بُِر  بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعاىل:مشكله، وسط خمتصره. وذلك ألهنا  بِاْلبَيِِنَاِت َوالزُّ

َل إَِلْيِهْم َوَلعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن  ْكَر ِلتُبَيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ  ]44اآليةالنحل:سورة [ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِِ
فال جتد يف السنة أمر إال والقرآن قد دل على معناه داللة إمجالية أو تفصيله وألن هللا جعل القرآن تبينا  

 .(4)لكل شيء فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه يف اجلملة"

                                                           
 (6،ص )1الزركشي :" الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج )1(

 (29، ص) 4السيوطي:"االتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج )2(

 (30، ص)4املرجع السابق ،ج (3(

 (  91، ص) 2الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق ،ج (4)
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وقال األمني الشنقيطي وعلى كل حال فال شك أن القرآن بيان كل شيء والسنة كلها تدخل يف آية 
سُوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم َعْنهُ فَانتَُهوا َواتَّقُوا ... ه، وهي قوله تعاىل:واحدة من َوَما آتَاكُُم الرَّ

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب  َ إِنَّ اّللَّ  .(1)]7 اآليةاحلشر:سورة [..." اّللَّ

حيث بني تكامل  عن عصمة الشريعة من وجهني-رمحه هللا تعاىل –دث اإلمام الشاطيب وقد حت
إِنَّا نَْحُن  :-تعاىل  -الوجه األول: األدلة الدالة على ذلك تصرحيا  وتلوحيا  كقوله ": القرآن والسنة يقول

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ  ْلنَا الذِِ [، والسنة وإن مل يَرِد يف اآلية ذكرها؛ فإهنا 9 اآليةاحلجر:سورة ]  نَزَّ
مبينة له ودائرة حوله؛ فهي منه، وإليه ترجع يف معانيها. فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا  
ويشد بعضه بعضا ... الوجه الثاين: االعتبار الوجودي الواقع من زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم حىت 

دواعي األمة للذب عن هذه الشريعة... مث قيض هللا رجاال  يبحثون عن  -تعاىل  - اآلن؛ وذلك بتوفري هللا
الصحيح من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعن أهل الثقة والعدالة من النقل، حىت ميزوا بني 

ابت الصحيح والسقيم وتعرفوا على التواريخ وصحة الدعاوى يف األخذ لفالن عن فالن، حىت استقر الث
 (2)«. املعمول به من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فالقرآن الكرمي كتاب شامل جامع جلميع جوانب حياة اإلنسان إىل جانب السنة النبوية اليت جاءت 
 (3).مفصلة ومبينه واليت قيض هللا تعاىل هلا من حيفظها متام حلفظ القرآن الكرمي

ة شاملني لشىت فرو  املعرفة اإلنسانية كما تبني مما سبق فان يالنبو ومبا أن القرآن الكرمي والسنة 
االستنباط من نصوصهما يعترب شامال وقد فصل العلماء القول يف معىن مشول االستنباط من نصوص 

 .(4)القرآن الكرمي والسنة النبوية  وميكن أن نوجزه فيما يلي :

 ة يعترب شامال من جانبني:فاالستنباط من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوي

 

 

                                                           
 (.434، ص)2الشنقيطي ،" أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن "،مرجع سابق ،ج(1)

 ( .91، ص) 2ج الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق ، (2(

 17-16ه  ،ص1432، مكتبة السنة ، القاهرة ، 2،ط لدراسةًالقرآنًالكرمياملدخلًابو شهبة ، حممد بن حممد بن سويلم :  (3(

 ،4(، والسيوطي :"االتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج9-6، ص)1انظر: الزركشي :" الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج (4(
 (28ص)
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ًمشوِلاًمنًناحيةًاملعىنًاملستنبط:-1

ويقصد به أن نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية تتضمن معانيها كل ما يتعلق حبياة املسلم يف الدنيا 
 واآلخرة.

ميع فهي بذلك شاملة لكل العلوم بال استثناء فنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية حمال االستنباط جل
 جماالت احلياة يف الدنيا واآلخرة.

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِتْبيَاًنا لِِكُِلِ َشْيٍء َوهُدًى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى  ... والدليل قوله تعاىل: َونَزَّ

 .]89اآليةالنحل:] سورة  ِلْلُمْسِلِمينَ 

إلقامة شر  هللا تعاىل: فبذلك وقد فسر أغلب العلماء على أن املراد )بكل شي( كل ما حيتاج املسلم 
يدخل فيه كل علم نافع لألمة اإلسالمية إلقامة حياهتا يف الدنيا واآلخرة يف جماالت خمتلفة، شرعية، 

 واجتماعية، واقتصادية، وإدارية، وتربوية فالقرآن والسنة جماال  خصب لشىت العلوم.

 وفيما يلي ذكر بعض أقوال العلماء يف ذلك:

د رضي هللا عنه : قوله:" أنزل يف هذا القرآن كل علم، وكل شيء قد بني لنا يف روي عن ابن مسعو 
 .(1)القرآن"

: "وقول ابن مسعود أعم وأمشل ، فإنه القرآن اشتمل على كل علم نافع رمحه هللا تعاىل  وقال ابن كثري
دنياهم ودينهم من خري ما سبق وعلم ما سيأيت وكل حالل وحرام ، وما الناس إليه حمتاجون يف أمر 

 .(2)ومعاشهم ومعادهم"

:" وأنا أقول: قد اشتمل كتاب هللا العزيز كل شيء. أما أنوا  العلوم -رمحه هللا تعاىل-وقال السيوطي 
 .(3)فليس منها باب، وال مسألة. هي أصل. إال ويف القرآن ما يدل عليها"

 .(4)برهان"يقول الزركشي :" وكل علم منتز  من القرآن، وإال فليس له 

                                                           
 (.434)، ص  14الطربي: "جامع البيان يف تأويل القرآن "،مرجع سابق ،ج(1)

 (.535، ص) 2ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم  " ، مرجع سابق، ج  (2)

 (252ه ،ص)1401،دار الكتب العلمية بريوت ، الكليلًيفًاستنباطًالتنزيلالسيوطي ،عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين :  (3)

 (.8، ص)1الزركشي :" الربهان يف علوم القرآن "،مرجع سابق ، ج (4)
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يقول الدكتور حازم حيدر:" وظاهر من هذا العرض أن الزركشي والسيوطي يذهبان إىل اشتمال 
القرآن على كل شيء يف العلوم وهبذا يدخالن يف سلسلة العلماء القائلني بأن القرآن أصل جلميع العلوم 

 .(1)الشرعية والفعلية والتطبيقية وحنوها"

 يف اإلتقان يف مقدمته :  تعاىلرمحه هللا السيوطي اإلمام يقول

علم   -سبحانه وتعاىل   –وإن كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة مشسها ومطلعها، أود  فيه 
كل شيء ، وأبان به كل هدي وغي، فرتى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد: الفقيه يستنبط منه 

يبين منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه يف معرفة خطأ القول  األحكام، ويستخرج حكم احلالل واحلرام والنحوي
من صوابه والبياين يهتدي به إىل حسن النظام، ويعترب مسالك البالغة يف صوغ الكالم . وفيه من القصص 
واألخبار ما يذكر أويل األبصار ، ومن املواعظ واألمثال ما يزدجر به أولوا الفكر واالعتبار، إىل غري ذلك 

 (2)."ال يقدر قدرها إال من علم حصرهامن علوم 
متضمنة فيه حيث سبق بيان مدى ارتباطها  النبوية وما تقدم عن مشول القرآن الكرمي إمنا السنة

 بالقرآن الكرمي .

فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل ميت حىت بني المته ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم سواء من خالل 
تبيينه للقرآن الكرمي أو من خالل سنة اليت متثلت يف أقواله وأعماله وتقريراته وكانت ماثلة حية أمام 

ل علماء أفذاذ سخروا صحابته يتلقفوهنا مباشرة منه صلى هللا عليه وسلم وقد تكفل هللا حبفظها من خال
 طاقتهم حلفظها .

ًمشوليتهًمنًجهةًالنصًاملستنبطًمنه:-2

ويعين ذلك أن كل نص يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة، هو حمل لالستنباط يف فرو  العلوم 
ة، املختلفة فاملتبع لنصوص القرآن والسنة جيدها حوت مواضيع شىت يف جماالت عدة : فمنها شرعية ولغوي

 مواعظ ومنها ما يتعلق جبوانب اقتصادية، وإدارية، أو صحية، أو تربوية.

                                                           
 (.437ه ، ص)1420مكتبة دار الزمان ،املدينة املنوره ، ، علومًالقرآنًبنيًالِبهانًواْلتقانًدراسةًمقارنةحيدر ،حازم : (1)

 (16،ص) 1السيوطي:" االتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج (2(
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حبسب موضو  آياته مثل  وبعض العلماء قسم آيات القرآن الكرمي والسنة النبوية إىل موضوعات
ا ،لكن هذ (1)العقيدة والفقه واللغة والسلوك واألحكام املتعلقة بالنواحي االجتماعية واملالية وغريهاآيات يف 

يقول ابن التقسيم ال يعين عدم داللة النص نفسه إىل موضو  أخر فقد يدل النص على أكثر من موضو  
"إن معاين القرآن ومقاصده ذات أفانني كثرية بعيدة املدى مرتامية األطراف موزعة على آياته عاشور :

، ورمبا اشتملت اآلية فاألحكام مبينه يف آيات األحكام ، واآلداب يف آياهتا ، والقصص يف مواقعها 
 (3)من خالل قواعد االستنباط.وإمنا يستدل على ذلك (2)".الواحدة على فنني من ذلك أو أكثر

 

ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِِيَدَّبَُّروا  فالقرآن الكرمي إمنا أنزل إلينا لتدبر والتفكر قال تعاىل:

[فالتدبر والتفكر إمنا الغرض منهما االستنباط ، 29اآلية ص:سورة ]  اْْلَْلَبابِ آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا 
فكل نص يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية إمنا هو حمل االستنباط ملعىن أو أكثر من املعاين املختلفة والدليل 

 على ذلك ما يلي:

ونصوص األحاديث اليت تتضمن ما من نص يف القرآن إال وله حمل استنباط ومن ذلك اآليات -1
 قصص األمم األخرى ، وأال مثال فهي حمل استنباط ، فقهي وعقدي، ولغوي، وتربوي .

 .(4): فإن آيات القصص واألمثال وغريها يستنبط منها كثري من األحكام"  قال الزركشي

 .(5)"ه (: " إن يف تلك القصص لعربة مجة وفوائد لألمة1393وقال ابن عاشور )ت:

                                                           
التقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق (، والسيوطي :"ا9-6، ص)1انظر: الزركشي :" الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج (1(

، دار االرقم بن االرقم ، بريوت 1،ط التسهيلًلعلومًالتنزيلابن اجلزري ، أبو القاسم حممد بن امحد بن حممد بن عبد هللا : (،28،ص)4،ج
 (14،ص )1ه ،ج1416،

املعىنًالسديدًوتنويرًالعقلًاْلديدًمنًتفسريًًحترير»التحريرًوالتنويرً:  حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن ابن عاشور، )2(
 (8، ص)1م ،ج1984،الدار التونسية ، تونس ،  «الكتابًاجمليد

 وتعرف القاعدة األصولية لالستنباط : بأهنا األسس واخلطط واملناهج اليت يضعها اجملتهد نصب عينيه عند البدء والشرو  يف االستنباط ، (3(
ن يضعها ليشيد صرح مذهبه ،ويكون ما يتوصل اليه مثره ونتيجه هلا ، وقيل هي قضية كلية يتوصل به اىل استنباط االحكام الشرعية الفرعية م

،جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسة الدراسات  القواعدًاْلصوليةًوطرقًاستنباطًالحكامًمنهاادلتها التفصيلية ،انظر : حممد شريف مصطفى : 
 .311-277م . ص2011سالمية ( ، اجمللد التاسع عشر العدد االول ، يناير ااال

 (.4-3، ص )2الزركشي :"الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج (4)

 (.64،ص )1"،مرجع سابق ،ج«حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»ابن عاشور:"التحرير والتنوير  (5)
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:" ضرب اآلثار يف القرآن يستفاد منه أمور: التذكري والوعظ رمحه هللا تعاىل  ابن القيماإلمام ل وقا
واحلث والزجر، واالعتبار والتقرير وتقريب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس حبيث يكون نسبته للعقل  

ت األجر على املدح والذم، كنسبه احملسوس إىل احلس، وقد تأيت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاو 
 .(1)وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم األمر أو حتقريه، وعلى حتقيق أمر وإبطال أمر وهللا أعلم"

 تعدد طرق االستنباط:-2

إن تتبع نصوص القرآن والسنة جيد أهنا حتتاج إىل طرق خمتلفة الستنباط معانيها وهذا ما فصله علماء 
 .(2)ق باالستنباط وطرقهاألصول يف كتبهم فيما يتعل

 وهذه الطرق املختلفة تشمل مجيع نصوص القرآن والسنة .

قال القرايف بعد ذكره لعدد من قواعد االستنباط:" فإذا استوفيت هذه األقسام بوجوه االعتبار؛ مل يبق 
 .(3)يف كتاب هللا تعاىل آية إال وفيها حكم شرعي، فال معىن لتخصيص موارد األحكام خبمسمائة آية"

 مؤلفات السلف:-3

أن تعدد موضوعات مؤلفات السلف املتعلقة بنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية يدل على مشولية 
 معاين نصوصهما.

دراسة نصوص القرآن الكرمي والسنة على فاملتبع ملؤلفات السلف واخللف ومن بعدهم ممن عكف  
 .(4)واحلديث والعقيدة والوعظ والرتبية، وغريها النبوية جيد منها ما ألف يف األحكام واللغة، والفقه

وكالم العلماء حول تقريرهم بعدم حصر آيات األحكام دليل على ذلك فالنصوص نستنبط منها 
 .معاين خاصة باألحكام وغريه

                                                           
عادل عبد احلميد  -حتقيق : هشام عبد العزيز عطا بدائعًالفوائد,ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا :  (1)

 (.815، ص)4ه ، ج1416،مكتبة نزار مصطفى مكة ،1أشرف أمحد ا،ط -العدوي 

 .وسيتم تفصيل شيء منه يف الفصل الثالث ( 2)

، حتقيق : عادل امحد عبد املوجود ، على  نفائسًاْلصولًيفًشرحًاحملصولالصنهاجي ، شهاب الدين ايب العباس امحد بن ادريس : (3)
 (.3832، ص )9حممد معوض ،مكتبة نزار مصطفى ، مكه املكرمة )د.ت(ج

أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن  امة ،(، ابن قد199،ص )6انظر : الزركشي :"البحر احمليط يف أصول الفقه" ،مرجع سابق ، ج (4)
، 3ه ،ج1423،مؤسسة الريان لطباعة والنشر ، 2،ط روضةًالناظرًوجنةًاملناظرًيفًأصولًالفقهًعلىًمذهبًاْلمامًأْحدًبنًحنبلحممد:
 ( 960ص )
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واملتأمل ملصنفات السلف يف السنة النبوية وعلى وجه اخلصوص كتب السنة الستة املشتهرة جيد 
واهبا إمنا قام على ما مت استنباطه من موضوعات خمتلفة من األحاديث النبوية وقد يورد تصنيف العلماء ألب

 املصنف احلديث يف أكثر من موضو  ،فدل ذلك على تعدد املوضوعات اليت يتم استنباطها من احلديث.

ا مت ومن ذلك نورد منهج البخاري فهو من أقوى األدلة على تصنيف العلماء ألبواهبا إمنا قام على م
استنباطه من موضوعات خمتلفة من األحاديث النبوية ،حيث يعد كتاب البخاري مرجعا الستنباط األحكام 
، فكان من ضمن مقصده يف تأليف الكتاب استنباط األحكام من األحاديث كذلك نالحظ على منهج 

ث أكثر من حكم البخاري تكرار األحاديث ، ويهدف من خالل تكرار أحاديثه إىل انه قد يتضمن احلدي
فيستدل به يف أكثر من موضع ، وقلما يكرره بنفس اإلسناد و قد جعله تارة ترمجة وتارة يستدل به على 

 .(1)الرتمجة، وقد ذكر ابن حجر عدد من أغراض البخاري يف تكرار أحاديثه 

على  ، لذا يقال :" فقه البخاري يف ترامجه "  يقول ابن حجر :" ليس مقصود البخاري االقتصار
األحاديث فقط ، بل مراده االستنباط منها واالستدالل ألبواب أوردها ، وهلذا املعىن أخلى كثري من 

حنو ذلك األبواب عن إسناد احلديث واقتصر بقوله " عن فالن عن النيب صلى هللا عليه وسلم " أو 
 (2) ..."و أشار إىل احلديث لكونه معلوما ألنه أراد االحتجاج للمسألة اليت ترجم هلا....

قال الشيخ حمي الدين  : ليس مقصود البخاري االقتصار على األحاديث فقط ؛ بل مراده و 
 (3).االستنباط منها و االستدالل ألبواب أرادها 

 وقال اإلمساعيلي يف املدخل :

اري فرأيته جامعا  كما مسي لكثري أما بعد فإين قد نظرت يف كتاب اجلامع الذي ألفه أبو عبد هللا البخ
من السنن الصحيحة وداال  على مجل من املعاين احلسنة املستنبطة اليت ال يكمل ملثلها إالى من مجع إىل 
معرفة احلديث و نقلته و العلم بالروايات و عللها علما  بالفقه و اللغة و متكنا  منها كلها و تبحرا  فيه؛ و  

قصر زمانه على ذلك فرب  و بلغ الغاية فحاز السبق و مجع إىل ذلك ُحسن  كان يرمحه هللا الرجل الذي
 (4).النية و القصد للخري فنفعه هللا و نفع به 

                                                           
 (. 21 – 19العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق،  املقدمة  ، ص)  )1)

 (9املرجع السابق ، ص)  )2 )
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 قال أبو يعلى اخلليلي احلافظ يف اإلرشاد ما ملخصه :

من األحاديث ؛ و بني للناس و   –يعين األحكام  –رحم هللا حممد بن إمساعيل فإنه ألف األصول 
 (1)عمل بعده فإمنا أخذه من كتابه ؛ كمسلم بن احلجاج .كل من 

ًمشولًالستنباطًمنًنصوصًالقرآنًوالسنةًْلميعًاْلوانبًالرتبوية:

االستنباطات ، العقديةاملعرفة :االستنباطات فالقرآن الكرمي والسنة النبوية حمال االستنباط جلميع فرو  
 .االستنباطات الرتبوية والسلوكية، االستنباطات اإلعجازية، الفقهية واألصولية

ونصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية نبع ال ينضب للسلف ومن بعدهم يف استنباط املعرفة يف شىت 
فروعها واجملال الرتبوي إحدى فرو  املعرفة اليت ال تقل أمهية عن غريها واليت أوالها السلف ومن بعدهم 

 مصدر هلذا اجملال ،حيث استنبط السلف منها فوائد تربوية عناية كبري فكانت نصوص القرآن والسنة خري
 عظيمة كانت مبثابة أسس لرتبية اإلسالمية اليوم .

مصدران ثابتان من مصادر الرتبية اإلسالمية مها كتايب تزكية وهتذيب و فالقرآن الكرمي والسنة النبوية 
ا إذا أن ما يراد استنباطه موجود يف ومها حمال االستنباط األساس إذ يقدم االستنباط منهما على سوامه

 نصوصهما.

 ونصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية شاملة جلميع جوانب الرتبية وجماالهتا.

وهذا ال يعين  أن كل نص إمنا هو متضمن ملعىن تربوي ،وإمنا املقصود أن نصوصهما بشكل عام 
الرتاث الفكري الرتبوي اإلسالمي على مر العصور من خالل  فوائد تربوية ،وهي اليت كونت حوت

 استنباطات العلماء املسلمني هلا من نصوص القرآن والسنة النبوية.

فاهلل تعاىل أدب نبيه من خالل التزامه صلى هللا عليه وسلم بالتوجيهات الرتبوية له يف القرآن الكرمي  
ن قرآنا ميشي على األرض كما وصفته السيدة عائشة :كان فاكتسب صلى هللا عليه وسلم الرتبية احلقة فكا

توجيهات الرتبوية ل.والنيب صلى هللا عليه وسلم من خالل سلوكه القرآين كان تطبيقا عمليا ل(2)خلقه القرآن.
 يف القرآن الكرمي فكان مصدرا تربويا حيا لتوجيهات الرتبوية سواء بقوله أو تقريره أو سلوكه.
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القرآن الكرمي والسنة النبوية للمجاالت الرتبوية اكتسبت الرتبية اإلسالمية هذه ومن خالل مشول 
انعكس اخلاصية فالقرآن الكرمي والسنة النبوية حني عاجلا القضايا الرتبوية تناوالها بشكل شامل ومتكامل و 

 .هذا على الرتبية اإلسالمية

احي احلياة لكل زمان ومكان تتعامل مع فالرتبية اإلسالمية تتميز مبيز الشمول، فهي شامله لكل من
َولَقَْد   قال تع    اىل:اإلنسان بشمولية تامة، فتشمل مجيع جوانب اإلنسان فرتيب عقله وجسده وروحه 

َن اْلِجِنِ َواإِلنِس لَُهْم قُلُوٌب َّلَّ يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن َّلَّ يُْبِصرُ  وَن ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًرا ِمِ

سورة ] بَِها َولَُهْم آذَاٌن َّلَّ يَْسَمعُوَن بَِها أُْولَئَِك َكاْلَْنعَاِم َبْل هُْم أََضلُّ أُْولَئَِك هُُم اْلغَافِلُونَ 
  [.179 :اآليةاألعراف

 

وتعىن برتبية الفرد واجملتمع وهذه الرتبية الشاملة تتم بشكل متكامل ومرتابط ومتناسق فهي تربط الروح 
والعقل  وتريب الفرد يف إطار  اجملتمع وتراعي مصاحل الفرد واجملتمع وتربيتها شاملة للحياة الدنيا باجلسد 
ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ َوََّل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا   تعاىل:قال  واآلخرة َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك اّللَّ

ُ إِلَْيَك َوََّل تَبْ  َ ََّل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اّللَّ  غِ اْلفََسادَ فِي اْْلَْرِض إِنَّ اّللَّ
   [.77ص:اآليةالقصسورة ]

واألمثلة على االستنباطات الرتبوية كثرية جندها يف مؤلفات السلف واخللف إما على هيئة موضوعات 
والسنة النبوية ،او على تربوية مستقلة قامت على أساس دراسات تربوية مستقلة لنصوص القرآن الكرمي 

هيئة فوائد تربوية ضمن استنباطات يف جماالت متفرقة كالتفسري والفقه والعقيدة وغريها ،فنجدها فوائد 
  .تربوية مبثوثة يف كتب التفسري او احلديث او الفقه

حلصر ما واجلوانب الرتبوية اليت تضمنتها الرتبية اإلسالمية كثرية ومتنوعة منها على سبيل املثال ال ا
 ،بالشخصية اإلنسانية فهي من القضايا الرتبوية الرئيسية اليت عاجلتها نصوص القرآن والسنة . يتعلق

هذا املوضو  بشكل كامل وشامل فالقرآن والسنة يف  تناوالفنجد أن القرآن الكرمي والسنة النبوية قد 
ما يتعلق هبا يف  الروح والعقل واجلسددها الثالثة حديثهما عن الشخصية اإلنسانية تناوالها من مجيع أبعا

 الدنيا واآلخرة.

الروح واجلسد والعقل ،وما  الثالث:يف نظرهتا لإلنسان على األبعاد   فارتكزت نصوص القرآن والسنة
 سواها إمنا هو متفر  عن هذه األبعاد الثالث  .
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وُح ِمْن أَْمرِ  قال تعاىل : وحِ قُِل الرُّ ن اْلِعْلِم إَِّلَّ  َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ َربِِي َوَما أُوتِيتُم ِمِ

 [ 85 :اآليةاإلسراءسورة ]  قَِليالً 

ًَعْنُهًقَاَلً) :"اآليةيقول ابن كثري يف سبب نزول  ًُهَوًِاْبنًَمْسُعودًَرِضَيًاَّللَّ َعْنًَعْلَقَمةًَعْنًَعْبدًاَّللَّ
ًَعَلْيِهًَوَسلََّمًيفًَحْرثًيفًاْلَمِديَنةًَوُهَوًُمتَ وَكِ ئًَعَلىًَعِسيبً ًَصلَّىًاَّللَّ ًُكْنتًَأْمِشيًَمَعًَرُسولًاَّللَّ :ً َفَمرَّ

ًسًَ ُلوُهًَعْنًالرُّوحً:ًَوقَاَلًبَ ْعضهْمًَلًَتْسأَُلوُهً.ًقَاَلًَفَسأَُلوُهًَعْنًالرُّوحًِمْنًاْليَ ُهودًفَ َقاَلًبَ ْعضهْمًلِبَ ْعض 
ئااًَعَلىًاْلَعِسيبًَقاَلًَفظَنَ ْنتًَأنَُّهًيُوَحىًِإلَْيِهًفَ َقالًَ "ًَوَيْسأَلُوَنكًفَ َقاُلواًيَاًُُمَمَّدًَماًالرُّوحً؟ًَفَماًزَاَلًُمتَ وَكِ 

ًَقْدًقُ ْلَناًَعْنًالرُّوحًُقْلًالرُّوحًمًِ ً"ًقَاَلً:ًفَ َقاَلًبَ ْعضهْمًلِبَ ْعض  ًقَِليَلا ًَوَماًُأوتِيُتْمًِمْنًاْلِعْلمًِإلَّ ْنًَأْمرًَرَبِ 
 (1)."...( َلُكْمًَلًَتْسأَُلوهًُ

الكرمي والسنة النبوية ومن أشهر من وقد فصل العلماء القول يف الروح معتمدين على نصوص القرآن 
 (.الروح)يف كتابه رمحه هللا تعاىل القيم تكلم عنها اإلمام ابن 

متحرك ، ينفذ  جسم نوراين علوي خفيف حي –الروح :" يقة الروح و خلقهايقول ابن القيم عن حق
، والنار يف الفحم. فما الورد ، وسريان الدهن يف الزيتون  يف جوهر األعضاء ويسري فيها سريان املاء يف

بقي ذلك اجلسم اللطيف  اآلثار الفائضة عليها من هذا اجلسم اللطيفاألعضاء صاحلة لقبول  دامت هذه
األعضاء بسبب  مشابكا  هلذه األعضاء ،وأفادها هذه اآلثار من احلس واحلركة اإلرادية. وإذا فسدت هذه

اآلثار ، فارق الروح البدن ، وانفصل إىل عامل  استيالء األخالط الغليظة عليها ، وخرجت عن قبول تلك
 (2).على أن هللا سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده" "والقرآن واحلديث واآلثار تدل ح.األروا 

ُ يَتََوفَّى اْْلَنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك  ويقول تعاىل  اّللَّ

ى إِنَّ فِي ذَِلَك َْليَاٍت لِِقَْوٍم الَّتِي قََضى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُل اْْلُْخَرى إِلَى  أََجٍل ُمَسمًّ

 [42اآليةالزمر:]سورة  يَتَفَكَُّرونَ 

                                                           
 ( ، وذكر ابن كثري ان البخاري اخرج بنحو احلديث 58، ص) 3ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم ، مرجع سابق ، ج (1(

،دار الكتب العلمة ، بريوت ،  أرواحًاْلمواتًوالحياءًبدلئلًمنًالكتابًوالسنةالروحًيفًالكَلمًعلىًابن القيم اجلوزية : (2(
 (175))د،ت(،ص 
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منها، فإن  موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها: -رمحه هللا تعاىل– ابن تيمية اإلمام يقول
أهنا تعدم وتضمحل وتصري عدما  حمضا  ، فهي  أريد مبوهتا هذا القدر فهي ذائقة املوت بال شك ، وإن أريد

 (1)ال متوت هبذا االعتبار ،بل هي باقية بعد خروجها من البدن يف نعيم أو يف عذاب. 

 والرتبية اإلسالمية باإلضافة إيل بيان املعرفة حبقيقة الروح أصلها ومآهلا اهتمت بتوجيهها وتربيتها .

ة ومن األدلة على اهتمام الرتبية اإلسالمية برتبية الروح هو فالرتبية الروحية أصل من األصول اإلسالمي
ربطها خبالقها يف مجيع أحواهلا مما مينحها اإلميان واالطمئنان واخلوف من هللا ورجاءه واللجوء إليه وحده 

قام ي، ومن أهم أساليب تربية الروح  إواإلخالص له فهذه معاين كلها ينميها اإلسالم يف اجلانب الروح
لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن  ة قال تعاىلالصال

ى آَمَن بِاّلِلِ َواْليَْوِم اْلِخِر َواْلَمآلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيِِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِِه ذَِوي اْلقُْربَ 

َكاةَ َواْليَتَاَمى  قَاِب َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآتَى الزَّ َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّآِئِليَن َوفِي الِرِ

اء َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئَِك  َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُواْ َوالصَّابِِريَن فِي اْلبَأَْساء والضَّرَّ

الصالة  جعلت أصال من أصول  [،177اآليةالبقرة :سورة ]  اْلُمتَّقُونَ  الَِّذيَن َصدَقُوا َوأُولَئَِك هُمُ 
ن امهها البلوغ والعقل وال يعذر برتكها مهما  مالدين اإلسالمي يقيمها كل من توفرت فيه شروطها واليت 
 كان اإلنسان عليه من حال فليوديها حبسب استطاعته .

سورة ] تَّقُوهُ َوهَُو الَِّذَي إِلَْيِه تُْحَشُرونَ َوأَْن أَقِيُمواْ الصَّالةَ َوا قال تعاىل:
 [72األنعام:آية

واجلسدية  وهذا االهتمام البالغ بالصالة من قبل الدين اإلسالمي يدل على عظم أمهية الرتبية الروحية
 الرتبية اإلسالمية ملا هلا من آثار سلوكية وروحية وعقلية.والعقلية وترابطها يف 

أهم الروابط اليت يرتبط اإلنسان من خالهلا باهلل تعاىل مخس مرات يف اليوم عدا هي من فالصالة  
ْل إِنَّ َصالَتِي َونُسُِكي ق فيخلوا بربه ويطلب حاجاته ويلتج  إليه ويتوب إليه قال تعاىل: النوافل،

ِ َرِبِ اْلعَالَِميَن   [162اآليةاالنعام:سورة ] َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ّلِلِ

ًرضيًهللاًعنه نًْع ًَوالطِ يُبً (: قَالًَ َأَنس  ًالنِ َساُء ًَوَسلََّمًُحبِ َبًِإََلَّ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه ًَرُسوُلًاَّللَِّ قَاَل
 (1).(يفًالصَََّلةًِ قُ رَُّةًَعْيِّنً َوُجِعَلتًْ

                                                           
 املرجع السابق )1(
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ًْبِنًَأَبًاْْلَْعدًِ َعنًْ َعْمِروًْبِنًُمرَّةًَ نًْع ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمًقَاَلً) : َأْسَلمًَ ِمنًْ رَُجلً  َعنًْ َساملِِ َأنًَّالنَِّبًََّصلَّىًاَّللَّ
 (2).( بِالصَََّلةًِ َأرِْحَنا ِبََللًُ يَا

كان اشتغاله بالصالة راحة له فإنه كان يعد غريها من األعمال الدنيوية تعبا يف معىن قوله أرحنا :ِقيَل 
ًيفً: "  فكان يسرتيح بالصالة ملا فيها من مناجاة هللا تعاىل ، وهلذا قال  ًَعْيِّن ًقُ رَُّة َوُجِعَلْت

 (3) " . الصَََّلةًِ

الَِّذيَن  وهي سبب حلفظ اإلنسان من السلوك املنحرف  ودافعا له اىل كل بر وخري قال تعاىل  و  

ا َرَزْقنَاهُْم يُنِفقُونَ  َوالَِّذيَن يَُمسَّكُوَن  [ 3اآليةاالنفال:سورة ]   يُِقيُموَن الصَّالَةَ َوِممَّ

اتُْل  [170اآليةاالعراف:سورة ]    ْجَر اْلُمْصِلِحينَ بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ إِنَّا َّلَ نُِضيُع أَ 

َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّاَلةَ إِنَّ الصَّاَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر 

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ  ِ أَْكبَُر َواّللَّ  [45اآلية العنكبوت:سورة ] اّللَّ

 رياضة بدنية لتقوية اجلسد وتدريبه وتقويته.يعد من فوائدها أهنا وإقام الصالة 

روى البخاري يف صحيحة حديثا عن اهتمت بتجميل الروح باألخالق العليا فقد  اإلسالميةوالرتبية 
 حسن اخللق :

قالًماًأنزلً  ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ  : الزبريًبنًهللاًعبد عن
ًبنًهللاًعبد حدثناًأبوًأسامةًحدثناًهشامًعنًأبيهًعنهللاًإلًيفًأخَلقًالناسًوقالًعبدًهللاًبنًبرادً

ًكماًقال قال الزبري  (4)(.أمرًهللاًنبيهًصلىًهللاًعليهًوسلمًأنًيأخذًالعفوًمنًأخَلقًالناسًأو

 مبينا ما فيه من فوائد تربوية حيث قال : على احلديث احلافظ ابن حجر وقد علق

                                                                                                                                                                          
 ، املكتبة البخارية الكربى مطبعة بشرحًاْلافظًجَللًالدينًالسيوطيًسننًالنسائي:سيوطي ،عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدينال )1(

 ( 62كتاب عشرة النساء ، باب حبب اىل النساء والطيب وجعلت قرة عيين الصالة ، ص ) ،4، ج  املصرية باالزهر ، )د.ت(

،اشرف : صدقي حممد مجيل العطار ، دار الفكر بريوت  عونًاملعبودًشرحًسننًاَبًداودالفريوز آبادي ، جمد الدين بن يعقوب : (2(
( قال املباركفوري يف الشرح واحلديث سكت 4977رقم احلديث )(268،ص)   صالة العتمه، كتاب االدب ، باب 13ه  (، ج 1415،)

 عنه املنذري.

 (  268،ص) رجع السابق امل(3(

،مرجع سابق ، كتاب تفسري القرآن ، سورة األعراف ، باب خذ العفو وأمر 9العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، ج ( 4(
   (  5266بالعرف وأعرض عن اجلاهلني ، ص)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16414
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16414
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8375#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8375#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16414
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16414
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16414
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وقال : ليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق منها ، ووجهوه  جعفر الصادق "وروي عن
عقلية وشهوية وغضبية ، فالعقلية احلكمة ومنها األمر  : األخالق ثالثة حبسب القوة اإلنسانية بأن

الغضبية الشجاعة ومنها اإلعراض عن اجلاهلني . باملعروف ، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو ، و 
 وأمر العفو خذ ملا نزلت " وغريه جابر من حديثوابن مردويه موصوال  مرسال الطربي وروى
ال أعلم حىت أسأله مث رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، فقال  جربيل سأل بالعرف

 (1) " . وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك

 .فهذا تربية تربط جوانب الشخصية بشكل مذهل وفريد

العلمية يف االستنباط من نصوص الكتاب والسنة اليت  توهو استنباط فريد البن حجر يعكس املهارا
 الكتب الستة وشراحها . أصحابمتكن 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
                                                           

   (  5267ص) ، رجع السابقامل( 1(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8375#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8375#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8375#docu
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ًاملبحثًالرابع

ًمكانةًالستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية

لالستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية يف اجملال الرتبوي وغريه أمهية ومكانة عظمى وفيما بيان 
 ذلك :

ًمدحًهللاًتعاىلًأهلًالستنباطً:-1

َن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُواْ ِبِه َولَْو َردُّوهُ  قال تعاىل:  قالًتعاىلً: َوِإذَا َجاءهُْم أَْمٌر ِمِ

سُوِل َوإِلَى أُْوِلي اْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبِطُونَهُ ِمْنُهْم َوَلْوَّلَ فَْضُل اّلِلِ  إِلَى الرَّ

َّبَعْ  فاآلية كما ذكر املفسرين  ] 83اآلية النساء :سورة ] تُُم الشَّْيَطاَن إَِّلَّ قَِليالً َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُهُ َّلَت
،بينت رد االستنباط إىل هللا تعاىل وذلك بالرجو  إىل كتابة مث نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وذلك 
بالرجو  إىل سنته الصحيحة مث إىل أوىل العلم من الصحابة مث التابعني ومن بعدهم من السلف ممن يعتد 

  (1).بعلمهم

:" وقد مدح هللا تعاىل أهل االستنباط يف كتابه وأخرب أهنم - تعاىل رمحه هللا – ابن القيماإلمام يقول 
 .(2)أهل العلم"

ًالستنباطًمقصدًمنًمقاصدًإنزالًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية:-2

إن القرآن الكرمي والسنة النبوية إمنا يقوم األخذ هبما أساسا  على االستنباط ، فإنزال القرآن وما حفظ 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم إمنا القصد منها هو االستنباط األحكام يف جماالت خمتلفة من من أحاديث 

  .حياة املسلم لذا كانت نصوص القرآن والسنة قابله للفهم والتدبر

َيدَّبَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُ  :-تع اىل  -قال هللا    وا اْْلَْلبَابِ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِِ
[ يف هذه اآلي ة بني هللا 29اآلية ص: سورة ]-  أن الغرض األساس من إنزال القرآن هو التدبر  -تعاىل

 والتذكر ال جمرد التالوة على عظم أجرها.

                                                           
( ،الطربي:" جامع البيان يف تأويل القرآن."، مرجع سابق  471،ص)1انظر التفاسري .ابن كثري: تفسري القرآن العظيم "،مرجع سابق ،ج( 1(
 (290، ص ) 5"، مرجع سابق،ج  القرآن ألحكام :"جلامع القرطيب (7/225،)

 ( 172، ص) 1ابن القيم :" إعالم املوقعني عن رب العاملني"، مرجع سابق، ج  (2)
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حة ألي أحد بل حيتاج بعضها فاملتأمل لنصوص القرآن الكرمي والسنة جيذ أن معانيها غري جلية وواض
 .وتأمل وتفكر وهذا ما يقوم عليه االستنباطهم وتدبري إىل ف

قال احلسن البصري: "وهللا! ما ت دبُّ ره حبف   ظ ح روفه وإضاعة حدوده حىت إن أحدهم ليقول: قرأت 
 (1)القرآن كله، ما يُرى له القرآُن يف ُخُلق وال عمل".

ِعنِد َغْيِر اّلِلِ لََوَجدُواْ فِيِه اْختاِلَفًا أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن  :تعاىل قال هللا 

 [.82اآلية النساء: سورة ] َكثِيًرا

: " يقول هللا تعاىل آمرا  عباده بتدبر القرآن وناهيا  هلم عن اإلعراض -رمحه هللا تعاىل– قال ابن كثري
 (2)عنه وعن تفهم معانيه احملكمة وألفاظه البليغة: أف  ال يتدبرون القرآن"

 فالتدبر والتأمل يف اآليات إمنا يتبعه استنباط معانية مث العمل مبا فيه .

 (3)وقال احلسن أيضا: "نزل القرآن لُيَتَدبَّر ويعمل به؛ فاختذوا تالوته عمال  ".

: "ليس ش  يء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده رمحه هللا تعاىل يف منافع تدبر القرآن بن القيممام ااالقال 
قرآن ومجع الفكر على معاين آياته؛ فإهنا تطلع ال ع ب د ع ل ى معامل اخلري والشر حبذافريها وعلى من تدبر ال

طرقاهتما وأسباهبما ومثراهتما ومآل أهلهما، وتتل ف ي ي ده م ف ات ي ح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت 
ر يف قلبه، وحتضره بني األمم، وتريه أيام هللا قواعد اإلميان يف قلبه، وتريه صورة الدنيا واآلخرة واجلنة والنا

فيهم، وتبصره مواقع العرب، وت ش ه  ده عدل هللا وفضله وتعرفه ذاته وأمساءه وصفاته وأفعاله وما حيبه وما 
يبغضه وصراطه املوص   ل إليه وقواطيع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاهتا ومفسدات األعمال 

أهل اجلنة وأهل النار وأعماهلم وأحواهلم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل ومصححاهتا، وتعرفه طريق 
 الشقاوة.

فتشهده اآلخرة حىت كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حىت كأنه ليس ف ي ه  ا، ومتيز له بني احلق والباطل يف  
 الل، وت ع ط يه قوة يف قلبه وحياة كل ما خيتلف فيه العامل، وتعطيه فرقانا  ونورا  يفرق به ب ي ن ال ه    دى وال ض  

واسعة وانشراحا  وهبجة وسرورا  فيصري يف شأن والناس يف شأن آخر؛ ف  ال ت زال م ع ان ي ه تنهض العبد إىل ربه 
                                                           

 ( 470، ص )1ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق ، ج   (1(

 املرجع السابق( 2(

 ،حتقيق : حممد نستعنيمدارجًالسالكنيًبنيًمنازلًايا ًنعبدًوايا ًابن القيم ، حممد بن ايب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين : (3(
 ( 450، ص) 1ه  ،ج1416،دار الكتاب العريب ، بريوت، 3املعتصم باهلل البغدادي ،ط
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بالوعد اجلميل، وحتذره وختوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وهتدي  ه ف ي ظ ل م اآلراء واملذاهب إىل سواء 
حام طرق البد  واألضاليل، وتبصره حبدود احلالل واحلرام وتوقفه عليها؛ لئال يتعداها السبيل، وتصده عن اقت

فيقع يف العناء الطويل، وتناديه كلما فرتت ع  زم  ات  ه: تقدَم الركُب، وفاتك الدليل، فاللحاَق اللحاَق، 
 (1)."والرحيَل الرحيَل.فاعتصم باهلل واستعن به وقل: "حسيب هللا ونعم الوكيل

 

واملتأمل لسرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم جند حتقيقه صلى هللا عليه وسلم للمقصد نزول القرآن 
عليه حيث جند يف سريته صلى هللا عليه وسلم االستنباطات جلوانب احلياة املختلفة ومل يكن ذلك إال من 

 خالل قراءة القرآن بتدبر وتأمل.

وة لتطبيق تدبر القرآن والوقوف عند معانيه حىت يبلغ فقد كان صلى هللا عليه وسلم خري مثال وقد
رضيًهللاًعنه,ًقَاَلً:ً)ًَصلَّْيُتًَمَعًًُحَذيْ َفةًًََعنًًْ،حوله فقد أثرها عليه صلى هللا عليه وسلم وعلى من 

َلة ً,ًفَافْ َتَتَحًاْلبَ َقَرَةً,ًفَ ُقْلُتًيَ رَْكُعًِعْنَدًاْلِمائَِةً, َعَلْيِهًَوَسلََّمًَذاَتًلَي ْ ُثًََّمَضىً,ًفَ ُقْلُتً:ًًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللًَُّ
ًفَ َقَرَأهًَ ًالنِ َساَء ً,ًُثًَّافْ َتَتَح ًِِبَا ًيَ رَْكُع ًفَ ُقْلُتً: ًَفَمَضىً, ,ً ًيفًرَْكَعة  ًِعْمَراَنًُيَصلِ يًِِبَا ًآَل ً,ًُثًَّافْ َتَتَح ا

ًَسَأَلً,ًَوِإذًَ ًِبُسَؤال  ًبِآيَة ًِفيَهاً,ًَتْسِبيٌحًَسبََّحً,ًَوِإَذاًَمرَّ ً,ًِإَذاًَمرَّ ًتَ َعوََّذًفَ َقَرَأَهاً,ًيَ ْقَرُأًُمتَ َرسِ َلا ًبِتَ َعوُّذ  اًَمرَّ
ًاْلَعِظيِمً, : ,ًُثًَّرََكَعً,ًَفَجَعَلًيَ ُقولًُ َعًاَّللًَُِّلَمْنًًُسْبَحاَنًَرَبِ َ َفَكاَنًرُُكوُعُهًََنْوااًِمْنًِقَياِمِهً,ًُثًَّقَاَلً:ًَسَِ

ًاَْلْعَلىً,ًَفَكاَنًُسجًُ ً,ًَقرِيبااًِمَّاًرََكَعً,ًُثًََّسَجَدً,ًفَ َقاَلً:ًُسْبَحاَنًَرَبِ َ َدُهً,ًُثًَّقَاَمًَطِويَلا وُدُهًَقرِيبااًْحَِ
ً(2)ً.ِمْنًِقَياِمه(

 

َأَبًًنًْعرغب فيه ومن ذلك،على أمهية تدبر القرآن الكرمي و  صلى هللا عليه وسلموقد أكد النيب 
ًِكَتاَبً ) َعْنًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًقَالًًَُهَريْ َرةًَ ُلوَن ًتَ َعاىَلًيَ ت ْ ًِمْنًبُ ُيوِتًاَّللَِّ َماًاْجَتَمَعًقَ ْوٌمًيفًبَ ْيت 

                                                           
 (486-485، ص ) 1املرجع السابق،ج (1(

، كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل ، ص)  1"،مرجع سابق ، ج مسلم :" صحيح مسلم  (2(
538 ) 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2324
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ًَويَ َتَداَرُسونَهًُ ًِإلًًَّاَّللَِّ نَ ُهْم ًالسَِّكيَنةًًُبَ ي ْ ًَعَلْيِهْم ًًُنَ َزَلْت ًاَّللَّ ًَوذََكَرُهْم ًاْلَمََلِئَكُة ُهْم ًَوَحفَّت ْ ًالرَّْْحَُة ُهْم َوَغِشَيت ْ
 (1).(ًِفيَمْنًِعْنَدهًُ

خري من اقتدى بالنيب صلى هللا  اكانو والصحابة رضوان هللا عليهم ومن بعدهم من سلف هذه األمة ،
،وحققوا مقصد إنزال القرآن الكرمي وسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف تدبره ودراسته لكتاب هللا تعاىل 

ن مث يستنبطون منها الفوائد معليه وسلم، فعكفوا على نصوص الكتاب والسنة يتدارسوهنا ويتالوهنا و 
 فاخرجوا لنا مصنفات ضخمه فقط من خالل استنباطاهتم العلمية. العلمية املختلفة يف شىت فرو  املعرفة

قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف  رضي هللا عنه فع   ن ابن مسعود 
 (2).معانيهن والعمل هبن"

 قال: "كان الفاضل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف -رضي هللا عنه  -عن ابن عمر 
صدر هذه األمة ال حيفظ من القرآن إال السورة وحنوها ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخ   ر هذه األمة يقرؤون 
القرآن، منهم الصيب واألعمى وال يرزقون العمل به. ويف هذا املعىن قال ابن مسعود: إنا صعب علينا حفظ 

م حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن َمنأ بعدنا يسهل عليه
 (3).به"

والصحابة رضي هللا عنهم هم أفضل من استنبط كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وقد ساعد 
 التابعني من بعدهم. يأيتهم على ذلك سعة النظر وقوة القرحية وقرب العهد بالنيب صلى هللا عليه وسلم مث 

ابن تيمية رمحه هللا: وال جتد إماما  يف العلم والدين، كمالك، واألوزاعي، والثوري،  شيخ اإلسالم يقول
وأيب حنيفة، والشافعي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومثل: الفضيل وأيب سليمان، ومعروف 
 الكرخي، وأمثاهلم، إال وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل
عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون الصحابة فوقهم يف مجيع أبواب الفضائل 

 (4).واملناقب"

                                                           
رقم (  240، كتاب الصالة ، باب تفريع صالة الوتر ، ص)  4الفريوز آبادي :"عون املعبود شرح سنن أيب داود"، مرجع سابق، ج  )1(

 (،قال يف الشرح واخرجه مسلم بنحوه.1452احلديث )

 (74، ص ) 1الطربي: "جامع البيان يف تأويل القرآن"،مرجع سابق، ج (2(

 (40-39، ص)1مرجع سابق ،ج ",ًالقرآنًْلحكامً:"ْلامعًالقرطيب (3(

 165ص ه ،1415، مكتبة الرشد ،1، حتقيق : إبراهيم سعيداوي ، ط شرحًالعقيدةًاْلصفهانيةابن تيمية ، امحد بن عبد احلليم : (4(
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م مراد النيب صلى هللا عليه فالصحابة عنوا باالستنباط من كتاب هللا وسنة نبية وكانوا خمتلفني يف فه
 وسلم.

هللا عليه وسلم، ولتمكنهم من اللغة ولكن كانت مسائل اخلالف حمدودة لقرب العهد بالنيب صلى 
بيانه، لكن مع تباعد العهد، وكثرة وقائع  العربية، وفهمهم مقاصد اخلطاب العريب على اختالف وجوه

احلياة، وتنوعها ظهرت احلاجة إىل قواعد ضابطة لالستنباط، وفهم النصوص، وما زالت القواعد تتأصل، 
 من املصنفات يف الفقه وأصوله، ويف القواعد الفقهية وتزداد قوة ورسوخا، ونتج عن ذلك تراث كبري

 ومقاصد الشريعة .

ولقد وظفت علوم احلديث، وعلوم االستنباط يف فهم احلديث النبوي، واستفاد منها العلماء يف 
،ومرة ببيان  مصنفاهتم اليت شرحوا فيها احلديث النبوي، مرة ببيان مشكله، ومرة بيان ناسخه ومنسوخه

وقد تفاوتت هذه املصنفات قوة وضعفا من  غري ذلك من وجوه التأليف اليت ال تكاد حتصر.خمتلفه، إىل
حيث التزامها بقواعد التحقق من صحة االحاديث ،وفهم مراد النيب صلى هللا عليه وسلم وسالمة منهجها 

 من القرآن والسنة . األدلةواجلمع بني تعارض 

فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال  بدر يدخلين مع أشياخ عمر قال كانرضي هللا عنه  ابن عباس عن
إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رئيت أنه  عمر مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال

ح فقال بعضهم أمرنا أن دعاين يومئذ إال لرييهم قال ما تقولون يف قول هللا تعاىل إذا جاء نصر هللا والفت
ابن  حنمد هللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال يل أكذاك تقول يا

فقلت ال قال فما تقول قلت هو أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر  عباس
ابًا  هللا والفتح وذلك عالمة أجلك سورة ]  فََسبِِْح بَِحْمِد َربَِِك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

 (1)ما أعلم منها إال ما تقول".: عمر فقال [،3اآليةالنصر:

 

تأويل القرآن مبا يفهم من اإلشارات ، وإمنا يتمكن من ذلك  يقول ابن حجر :"وفيه جواز
: أو فهما يؤتيه هللا رجال يف  -رضي هللا تعاىل عنه -  علي رسخت قدمه يف العلم ، وهلذا قال   من

 (2)". القرآن
                                                           

فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان  ( ، كتاب التفسري ،، باب قوله 9ح صحيح البخاري " ، مرجع سابق، جالعسقالين :" فتح الباري شر  (1(
  (5818) تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب ) توابا

 (5820، ص)املرجع السابق (2(
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الرتبية اإلسالمية يف جمملها تكمن فيما مت استنباطه من نصوص  اجملال الرتبوي جيد أنوفيما يتعلق ب
 القرآن والسنة النبوية.

لصحابة ومن جاءهم من السلف وعاء فكري للرتبية ينهل فالقرآن الكرمي والسنة النبوية إمنا هي متثل 
 منه من خالل عملية االستنباط.

وامتثال النيب صلى هللا عليه وسلم لتوجيهات الرتبوية يف القرآن الكرمي ،وامتثال صحابته والسلف 
انة يعكس إدراكهم ملك ما الصاحل من بعدهم لتوجيهات القرآن والسنة النبوية الرتبوية إمنا هو خري

االستنباطات الرتبوية من القرآن والسنة ،وخري دليل على ذلك ما أثر عن الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم 
 يف اجملال الرتبوي وهذه األقوال  إمنا استنبطوها أساسا من القرآن والسنة .سلوك و أقوال من 

 ومصنفات السلف املتنوعة حتوي توجيهات تربوية فريدة .

ًدينًاْلسَلميًحيويتهًوجتدده:منهًيستمدًال-3

 فاالستنباط ميزة تفردت هبا هذه األمة اإلسالمية فهي مستمرة إىل قيام الساعة.

" فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا  على أحكامها وال يوجد لألولني فيها اجتهاد ، وعند 
شرعي وهو أيضا  إتبا  للهوى، ذلك فإما أن يرتك الناس فيها على أهوائهم ، أو ينظر فيها بغري أجتهاد 

 .(1)وذلك كله فساد فإذا ال بد من االجتهاد يف كل زمان ألن الوقائع املفروضة ال ختتص بزمان دون زمان"

ويقول ابن عاشور:" هو " أي القرآن" جاء يف مجيع ذلك كليات تشريعية وهتذيبية، واحلكمة يف ذلك 
كن توتر الدين، وليكون لعلماء األمة مزية االستنباط وإال أن يكون وعي األمة لدينها سهال عليها، وليتم

فإن هللا قادر أن جيعل القرآن أضعاف هذا املنزل وأن يطيل عمر النيب صلى هللا عليه وسلم كما أطال عمر 
 . (2)"عليهم السالم،إبراهيم وموسى 

 

                                                           
 (.40، ص ) 5الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق ، ج  (1)

 ( 50، ص) 1ابن عاشور:"التحرير والتنوير "،مرجع سابق،ج(2)
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َن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف  ويقول حممد رشيد رضا:" ]سورة النساء  ...َوإِذَا َجاءهُْم أَْمٌر ِمِ
وهكذا جيب أن يكون يف األمة رجال أهل بصرية ورأي يف سياستها ومصاحلها االجتماعية [،83:اآلية 

 .(1)وقدرة على االستنباط برد إليهم أمر األمن واخلوف"

بتغري الزمان واملكان وحتتاج إىل أحكام خاصة منها وال فالوقائع واألحداث اليومية متجددة ومتغرية 
سبيل إىل ذلك إال من خالل االستنباط من نصوص القرآن والسنة، فأحكام الشريعة ليست واضحة 

االستنباط واملسئول عن ذلك هم العلماء وفقهاء هذه األمة  حتتاج إىل تفسري وفهم وذاك هو وظاهرة وإمنا
ْكِر إِن كُنتُْم َّلَ َوَما أَْرسَ  قال تعاىل: ْلنَا قَْبلََك إَِّلَّ ِرَجاَّلً نُّوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذِِ

 .[7: اآلية  األنبياء]سورة تَْعلَُموَن 

َن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُواْ بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى   وقال تعاىل: َوإِذَا َجاءهُْم أَْمٌر ِمِ

سُوِل  َوإِلَى أُْوِلي اْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن َيْستَنبِطُونَهُ ِمْنُهْم َوَلْوَّلَ فَْضُل اّلِلِ َعلَْيكُْم الرَّ

َّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إَِّلَّ قَِليالً   ] 83اآليةالنساء :سورة ] َوَرْحَمتُهُ َّلَت

تَْمْمُت َعَلْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُُم اإِلْسالََم اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَ  ...وقال تعاىل:

ِحيمٌ  ثٍْم فَِإنَّ اّلِلَ َغفُوٌر رَّ ِ اآلية املائدة :سورة ] ِدينًا فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف إِلِ
3] 

والسنة جلمع مناحي احلياة، فانتهاء الرسالة احملمدية كمل الدين وكماله يعين مشولية مصدرية للكتاب 
 فال حيتاج إىل رسالة أخرى أو دين آخر بل مها شامالن لكل ما يستجد.

ال  يف وإذا ما نظرنا إىل اجملال الرتبوي جند حيوية هذا الدين ومشوليته الذي يستمد من االستنباط متمث
 الرتبية اإلسالمية . جتددة فالقرآن والسنة النبوية ميثالن أهم مصادرالفكر الرتبوي اإلسالمي و 

ا، فما زالت مفالرتبية اإلسالمية تستمد بنائها من خالل االستنباطات الرتبوية املختلفة من نصوصه
نصوص القرآن والسنة نبعا  خصبا  ال ينضب لكل مستنبط يف اجملال الرتبوي منذ عهد النبوة إىل يومنا هذا 

بأفكار جديدة مستنبطة من نصوص القرآن الكرمي  وإىل أن تقوم الساعة فكل يوم خيرج علينا الباحثني
 والسنة.

                                                           
 (.10، ص )3ه ،ج1367، دار املنار ، مصر ، 3طتفسريًالقرآنًاْلكيمً)تفسريًاملنارً(,رضا ، حممد رشيد :  (1)
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:فاالستنباط علم بابه واسع يشمل شىت أنوا  املعرفة فهو ليس مقصور  مشوليتهًْلميعًاجملالت-4
على األحكام الشرعية ،فهو يستمد مشوليته من مشول نصوص القران الكرمي والسنة النبوية اليت تتضمن كل  

  (1).سان يف شىت اجلوانبمال يتعلق حبياة اإلن

واملتأمل الستنباطات السلف يف كتبهم يف شىت التخصصات إمنا هي مبنية على االستنباط يف شىت 
 اجملاالت فقد تضمنت كتب التفسري وشروح األحاديث لطائف شىت يف العقيدة والفقه واآلداب والسلوك

القرآن والسنة وهذا نو  استنباط يتعلق بالعلوم ،باإلضافة إىل ما ظهر اليوم مبا يعرف باإلعجاز العلمي يف 
  .الطبيعية، لذا كان هذا الفر  من العلم من األمهية مبكان حيث هو يدخل يف شىت العلوم

ًالستنباطًدليلًعلىًاهتمامًاْلسَلمًبالعقلً:-5

 إذ أن االستنباط يقوم على التأمل والتدبر يف النصوص وليس جمرد معرفة املعىن الظاهر للنص
،فاحلكمة من إنزال القرآن والسنة هو إعمال العقل والتدبر والتأمل يف كل ما حول اإلنسان ، للوصول إىل 

 وحدانية هللا وعبادته حق عبادة لتحقيق الغاية من  خلق هذا اإلنسان .

ن وقد ورد اإلشارة إىل العقل يف القرآن والسنة بصيغ خمتلفة ،وقد وردت فيما يقارب اخلمسني موقعا  م
القرآن الكرمي ومعظمها تشري إىل التمييز بني احلق والباطل، وضرورة إدراك احلق والباطل، على حقيقتيهما ، 

َكذَِلَك يُبَيُِِن اّلِلُ لَكُْم  وذلك خالل التفكري يف ملكوت السماء واألرض ، وخملوقات هللا األخرى . 

َر لَكُُم اللَّْيَل َواْلنََّهاَر َوالشَّْمَس   [.  242 اآليةالبقرة :سورة ]    آيَاتِِه َلعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ  َوَسخَّ

َراٌت بِأَْمِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك َْليَاٍت لِِقَْوٍم يَْعِقلُوَن   اآليةالنحل :سورة ] َواْلقََمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ
12 ] 

والتدبر سواء بصورة مباشرة ام غري  فالقرآن الكرمي جنده يف مواضع كثرية يثري العقل وحيثه على التفكر 
بِِل َكْيَف ُخِلقَْت ، َوإِلَى السََّماء َكْيَف ُرفِعَْت، َوإِلَى  مباشرة،ومن ذلك: أَفَاَل يَنظُُروَن إِلَى اإْلِ

 [20-17اآليهالغاشية:سورة ] اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصَبْت، َوإَِلى اْْلَْرِض َكْيَف سُِطَحتْ 

ْحفُوًظا  اإلعراض عن التدبر والتأمل قال تعاىل:كذلك ذم القرآن  َوَجعَْلنَا السََّماء َسْقفًا مَّ

أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم  [، وقال تعاىل: 32األنبياء:آيهسورة ] َوهُْم َعْن آيَاتَِها ُمْعِرُضونَ 

 [24اآليةحممد:سورة ]  َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها

                                                           
 54سبق تفصيل ذلك ص (1(
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من النيب صلى هللا علية وسلم من تربية العقل من خالل نصوص السنة أيضا تدل على ما كان و 
ًُ " قَالًَ رضيًهللاًعنهماًاْبِنًُعَمرًَ َعنًْ استثارته وحتفيزه على التأمل ومن ذلك، ًَصلَّىًاَّللَّ قَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ

ًَوَسلََّمً ًِمْنًالشََّجرًِ:َعَلْيِه ثُوّنًَماًِهَيًفَ َوَقَعًالنَّاُسًَلً َشَجَرةًا ِإنَّ َيْسُقُطًَورَقُ َهاًَوِإن ََّهاًَمَثُلًاْلُمْسِلِمًَفَحدِ 
ثْ َناًَماًِهَيًيَاًَرُسوَلًًَعْبُدًاَّللًَِّ يفًَشَجِرًاْلبَ َواِديًقَالًَ قَاُلواًَحدِ  َوَوَقَعًيفًنَ ْفِسيًَأن ََّهاًالنَّْخَلُةًفَاْسَتْحيَ ْيُتًُثًَُّ

ًقَاَلًِهيًَ  (1)." النَّْخَلةًًُاَّللَِّ

َعْبِدً نًْعوالنيب صلى هللا عليه وسلم وقف على بعض نصوص القرآن واستنبط منها ومن ذلك 
الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلبِسُواْ إِيَمانَُهم بِظُْلٍم أُْولَئَِك لَُهُم اْلَْمُن   َلمَّاًنَ َزَلتًْ " َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهًقَالًَ اَّللًَِّ

ْهتَدُونَ  ً]  َوهُم مُّ 82ًاْليةالنعام:سورة ًَكَماً[ ًلَْيَس ًقَاَل ًنَ ْفَسُه ًَيْظِلُم ًَل ًَأي َُّنا ًاَّللَِّ ًَرُسوَل ًيَا قُ ْلَنا
ًِلبِْنهًِ  َولَْم يَْلبِسُواْ إِيَمانَُهم بِظُْلمٍ   تَ ُقوُلونًَ ًلُْقَماَن ًقَ ْوِل ًِإىَل ًَتْسَمُعوا ًَأَوملَْ يَا بُنَيَّ ََّل   ِبِشْر  

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ِ إِنَّ الشِِ  (2).[ "13اآليةلقمان:سورة ] تُْشِرْك بِاّللَّ

أمهية طريقة االستنباط باإلضافة إىل رضي هللا عنهم صحابة وسلم إمنا يبني لفالنيب صلى هللا عليه 
 .من خالل ربط النصوص يبعضها قراءة اآليات بتدبر وتأمل 

وقد متثل الصحابة ما جاء به القرآن من الدعوة إىل التأمل والتدبر يف النصوص و سلك الصحابة 
فقط قراء وحفظ بل وقفوا على  مسلك النيب صلى هللا عليه وسلم،إذا مل يكن تعاملهم مع كتاب هللا وسنته

نصوصهما فتدبروها وتأملوها ودرسوا ما وراء املعاين فاستخرجوا األحكام والفوائد والعرب ،عن ابن معمر 
[ أن عبد هللا بن عمر 50اآليةاألعراف:سورة اآلية ]  أَْن أَفِيُضواْ َعلَْينَا ِمَن اْلَماء ،قوله تعاىل: 

 رضي هللا عنه شرب ماء  باردا  فبكى فاشتد بكاؤه فقيل له: ما يبكيك؟ قال: "ذكرت آية يف كتاب هللا 

[ فعرفت أن أهل النار ال يشتهون إال املاء 54اآليةسبأ:سورة ]  َوِحيَل بَْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشتَُهونَ 
ا َرَزقَكُُم اّلِلُ أَ  البارد وقد قال هللا عزى وجلى:  سورة ] (3)اآلية. ْن أَفِيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن اْلَماء أَْو ِممَّ

 [50اآليةاالعراف:

وقد تبع التابعني الصحابة ومن تبعهم من سلف هذه األمة فسلكوا مسلكهم فاملتأمل يف أقواهلم 
ما وراء املعاين ويستخرجون لطائف وفوائد يف شىت  فاسريهم وشروحهم جيدهم يقفون علىومؤلفاهتم وت

 العلوم .
                                                           

 ( 217،ص )   الفهم يف العلم، باب ،كتاب العلم  1العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،ج )1(

 (. 4018، ص)باب قوله تعاىل :" ولقد آتينا لقمان احلكمة ..، كتاب احاديث األنبياء ، 7سابق، ج الاملرجع  (2(

 .( 469، ص )   3ه ، ج 1403،دار الفكر ، بريوت ، 1السيوطي :الدرر املنثور يف التفسري باملأثور،ط (3(
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ًاملبحثًاْلامس

ًالستنباطاتًالرتبويةًيفًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةبعنايةًالعلماءً

ًَتهيد:

إن االستنباطات الرتبوية ليست جماال  حديثا  ابتدعه املفكرون يف العصر احلايل وإمنا هلا بدايات تطورت 
إىل ما وصلت إليه اليوم، فقد عىن العلماء هبذا اجملال منذ أن نزل القرآن الكرمي واختذ صورا  إىل أن وصلت 

متعددة، فإذا رجعنا إىل الفكر الرتبوي فيما  يتعلق باالستنباطات الرتبوية جند بدايتها ممثلة يف أقوال وسلوك 
بوية يف القرآن الكرمي مث جاء الصحابة النيب صلى هللا عليه وسلم حيث كان ميثل تطبيقا فعليا لتوجيهات الرت 

رضي هللا عنهم من بعده ، فتمثلوا النيب صلى هللا عليه وسلم يف أقواهلم وأفعاهلم ومن مث التابعني من بعدهم 
 ومن مث ظهرت لنا مصنفات العلماء اليت مثلت لنا الفكر الرتبوي اإلسالمي .

 بوية :فيما يلي بيان عناية العلماء باالستنباطات الرت  

ًبيانًمكانةًالستنباطًيفًاْلسَلم:-1

حيث بني العلماء املسلمون أمهية ومكانة االستنباط من خالل االستدالل على ذلك من نصوص 
َن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُواْ بِِه َولَْو َردُّوهُ   القرآن و السنة قال تعاىل: َوإِذَا َجاءهُْم أَْمٌر ِمِ

سُوِل وَ  إِلَى أُْوِلي اْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبِطُونَهُ ِمْنُهْم َوَلْوَّلَ فَْضُل اّلِلِ إِلَى الرَّ

َّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إَِّلَّ قَِليالً   [83اآليهالنساء:سورة ]  َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُهُ َّلَت

 .(1)الرشيدة"يقول ابن كثري:" أي يستخرجونه بفكرهم وآراءهم السديدة وعلومهم 

 .(2)يقول ابن القيم:" وقد مدح هللا تعاىل أهل االستنباط يف كتابه وأخرب أهنم أهل العلم"

على معانيه  وقال القرطيب :" مث جعل إىل الصحابة بعد رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم استنباط ماينه
وأشار إىل أصوله؛ ليتوصلوا االجتهاد فيه إىل علم املراد فيمتازوا بذلك عن غريهم ، وخيتصوا بثواب 

ُ بَِما  اجتهادهم قال تعاىل: ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت َواّللَّ يَْرفَعِ اّللَّ

 (3)[" 11ادلة : اآلية ] سورة اجمل تَْعَملُوَن َخبِيرٌ 
                                                           

 (471،ص)1ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم  " ، مرجع سابق ،ج  (1)

 ( 172، ص)1ابن القيم  : "إعالم املوقعني عن رب العاملني "، مرجع سابق ج ( 2)

 ( 2، ص )1مرجع سابق، ج ",ًالقرآنًْلحكامً:"ْلامعًالقرطيب  (3)
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يف هذا اجملال حيث  كذلك تتمثل عناية العلماء باالستنباط عموما من خالل مؤلفاهتم اليت صنفوها
مستقال متثل بعلم أصول الفقه الذي عنوا من خالله بوضع ضوابط وشروط وطرق االستنباط  افردوا له علما

 (1)وفق ما جاء يف نصوص الكتاب والسنة.

ًمؤلفاهتمًلَلستنباطاتًالرتبوية:تضمنً-2

إن املتبع ملؤلفات السلف يف شىت فرو  املعرفة يالحظ إن أغلبها ال خيلو من االستنباطات الرتبوية من 
 القرآن الكرمي والسنة النبوية.

فمصنفات السلف يف التفسري وشروحات احلديث والفقه والعقيدة واللغة وكل مصنف له عالقة  (1
القرآن والسنة ال خيلو من الفوائد الرتبوية ودليل ذلك الرسائل العلمية يف جمال باالستنباط من نصوص 

الرتبية اإلسالمية واليت تناولت الفكر الرتبوي لبعض علماء السلف وعنت بتسليط الضوء على فكرهم 
م على ختلو من الفوائد الرتبوية ، ومنهال الرتبوي من خالل مصنفاهتم يف احلديث والفقه والتفسري اليت 

الذي برز لنا يف جمال الفقه والعقيدة والسياسة رمحه هللا تعاىل ابن تيمية  شيخ اإلسالم سبيل املثال ال احلصر
ورغم ذلك فهو يعد من ابرز املفكرين يف الفكر الرتبوي اإلسالمي  حيث قدم لنا من خالل  مؤلفاته فكرا 

،ووصف أهداف الرتبية تاب والسنة الصحيحة ،فبني اإلسالمية لرتبية الك تربويا اصيال مستنبطا من األصول
الرتبية حقيقة النفس اإلنسانية ،وتضمنت مؤلفاته بيان لطرق الرتبية وأساليبها، كما بني لنا املنهج الدراسي 

 وقدم توجيهات للمعلم واملتعلم.

أداة التعلم حيث اليت تتعلق بالتعلم ودوافعه :  أن القلب هو  رمحه هللا ابن تيميةاإلمام ومن أفكار 
 يقول:

والعقل يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم  . " مبدأ الفكر والنظر يف الدماغ ومبدأ اإلرادة يف القلب
واملريد ال يكون مريدا إال بعد تصور املراد فال بد  والعمل االختياري أصله اإلرادة وأصل اإلرادة يف القلب

ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إىل الدماغ فمنه  وهذا ويبتدئأن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا 
 (2)" . املبتدأ وإليه االنتهاء وكال القولني له وجه صحيح . وهذا مقدار ما وسعته هذه األوراق وهللا أعلم

 

 
                                                           

 الثالث.وسيتم تفصيل ذلك يف الفصل  (1(

ًً(.304،ص) 9ابن تيمية :" جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ،ج(2(
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 طريقةًتصنيفهمًملؤلفاهتم:-3

النبوية هو طريقة  إن مما يدل على عناية السلف باالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة
تصنيفهم لبعض مصنفاهتم ومن أعظم األدلة على ذلك صحيح البخاري حيث أفرد فصال  كامال  يف كتابه 
خصصه لألحاديث اليت تتضمن اآلداب وأطلق عليه ) كتاب األدب(، واعتمد على ذلك التصنيف مبا 

 (1) .استنبطه من  األحاديث

ًَتصيصًمؤلفاتًلَلستنباطاتًالرتبوية:-4

إذا ما تتبعنا مؤلفات املتقدمني يف خمتلف ختصصاهتم جند أن بعضهم قد أفرد مؤلفات خاصة 
 باالستنباطات الرتبوية على اختالف ختصصاهتم ومنها:

 األدب املفرد للبخاري:-1

فقد أفرد البخاري رمحه هللا تعاىل كتاب خصص فيه األحاديث املتضمنة لآلداب وصنفه بناء على ما 
 آداب يف األحاديث اليت مجعت يف الكتاب :استنبطه من 

ه يف كتابه اجلامع الصحيح، من أحاديث اآلداب نواستكمل يف كتابه األدب املفرد:.. ملا تضم "
 ]645 [حديثا ، يف  ]1360 [واألخالق اليت بلغت.. ثالمثائة " حديث فجمع يف كتابه " األدب املفرد" 

وهو األكثر مع احلسن والضعيف  –صحيحه، فذكر فيه الصحيح بابا  غري إنه مل يشرتط فيه ما شرطه يف 
وذكر يف غضون ذلك آثار الصحابة وأورد يف مناسبات عديدة آيات من القرآن  –وهو األقل  –

 .(2)الكرمي"

 آداب املعلمني البن سحنون:-2

والرتبوية  يف اجملال الرتبوي تكلم فيها يف العملية التعليمية فمن العلماء من خصص مؤلفات مستقلة
وما يتعلق هبا من فوائد تربوية إمنا استنبطها من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ومن أبرز هؤالء العلماء 
ابن سحنون الذي يعد أول من افرد مصنفا يف جمال الرتبية والتعليم ، فقد ألف كتابه )آداب املعلم 

ة ،فالقضايا واملواضيع يفيما يتعلق بالعملية التعليم ال الرتبية وخاصةاملتعلم.( وهو حبق موردا فريدا جملو 

                                                           
 يف املبحث الثالث من هذا الفصل.لبخاري إلمام اسبق بيان منهج ا )1(

،ضبطه وخرج أحاديثه على أوثق للمصادر احلديثة مع متيز صحيحه  اْلدبًاملفردً:ًاْلامعًلآلدابًالنبويةالبخاري ،حممد بن إمساعيل:  (2)
 ه .1416ة، ،مكتبة كنوز املعرفة، جد1عن ضعيفه الشيخ خالد عبدالرمحن العسك. املدرس يف إدارة االفتاء بدمشق، ط
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الرتبوية والتعليمية اليت عاجلها ابن سحنون يف رسالته ال تزال حىت يومنا هذا على رأس القضايا الرتبوية اليت 
 تقوم عليها الكثري من الدراسات. 

يذكر شيء إال بدليل،  وقد اعتمد يف تصنيفه على االستنباط من القرآن الكرمي والسنة النبوية وال
الشريعة القرآن الكرمي، والسنة النبوية  تأليفه باالعتماد على املصادر حيث سلك مسلك األصوليني يف

 واإلمجا ، والقياس إذ اختذ ابن سحنون االجتاه األصويل  يف الرتبية .

ستهل ابن سحنون رسالته حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حول تعليم القرآن الكرمي وا
 (1) .)أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه(

الذي هنجه ابن سحنون، فاحلديث الشريف  األصويلوإيراد احلديث منذ البداية، مؤشر عن املنهج 
 (2) .لقرآن وتعليمه للناس لضمان انتشارهاملشار إليه والذي أورده الكاتب بطرق شىت حيض على تعلم ا

 علم جتاه طالبه ،أساليب العقاب.وآدابه واجب امل تعليم القرآن الكرميوقد تلخصت أرائه حلول 

عطية العيد حيث  ويظهر االجتاه األصويل على أفكار ابن سحنون الرتبوية ومن ذلك ما ذكره يف
جيوز للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجره شيئا من هدية أو غري ذلك، وحرام عليه أن يقبل منهم  قال:"ال

هدية سأهلم عليها، وال جناح عليه أن يقبل اهلدية إذا جاءت منهم بدون سؤال، وال جيوز له أن يعاقبهم أو 
خلية داعية إىل اهلدية وهو يهددهم على عدم إهدائهم، كما ال حيل له أن خيليهم إذا أهدوا إليه؛ ألن الت

 (3)أمر مكروه.

  

 

 

 

                                                           
،  كتاب فضائل القرآن باب ما جاء يف تعليم القرآن ، ولفظ 8املباركفوري :" حتفة االحوذي لشرح جامع الرتمذي "، مرجع سابق  ،ج  (1(

ُ َعَليأِه َوَسلََّم  ) ُعثأَماَن بأِن َعفَّانَ  َعنأ  احلديث كما يف الرتمذي :" حديث حسن ( الأُقرأآَن َوَعلََّمهُ  :َخي أرُُكمأ َمنأ تَ َعلَّمَ  قَالَ أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (187صحيح ، ص)

 ).296ص)   ،(د.ت )املعارف ، مصر ، دار اْلسَلمالرتبيةًيفًاالهواين ، امحد فؤاد : ( 2(

 املرجع السابق (3(
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 الفصل الثالث

 بناء الضوابط العلمية لالستنباطات التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية

ًاملبحثًاْلول

 علم أصول الفقه وعالقته باجملال الرتبوي

ًاملبحثًالثاّن

 الكرمي والسنة النبوية.أمهية الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن 

ًاملبحثًالثالث

 تعريف الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

ًاملبحثًالرابع

 اقسام الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

 النبوية الضوابط العلمية اخلاصة بالنص من القرآن الكرمي والسنة -1

 الضوابط العلمية اخلاصة باملستنبط -2                 

 الضوابط العلمية اخلاصة باملعىن املستنبط -3                  

 الضوابط العلمية اخلاصة بطرق االستنباط -4                   

 

 

 

ً
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ًالفصلًالثالث

ًالكرميًوالسنةًالنبويةلضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًاًبناء

ً:َتهيد

يف  ا  واحد ا  تتعدد مناهج البحث يف جمال الرتبية ،اليت يسري عليها الباحث ، وهي ليست منهج
 حقيقتها بل هي إجراءات واليات وتقنيات يتوصل الباحث من خالهلا إىل نتائج معينة يف حبثه .

على أساس علمي ، بد أن حتكمها ضوابط علمية مبنية وهذه اآلليات واإلجراءات والتقنيات ال
الباحث ، وعلى أساسها حيدد أهدافه وأولوياته ،وهذه املنهجية  ضوؤهاوتستمد من منهجية معينة يسري يف 

 إمنا تنطلق من إطار الباحث الفكري ،وهي اليت متيز كل باحث عن األخر بغض النظر عن التخصص .

سلم عن غريه ،الذي يستند إىل منهجية علمية إسالمية يستمد أسسها وهنا يربز سر متيز الباحث امل
من مصدرين أساسيني مها الكتاب والسنة ،ومتكنه من استنباط اجلوانب الرتبوية من نصوص الكتاب والسنة 

  الصحيح الذي أراده هللا تعاىل .وجتنبه االحنراف والزلل ليصل إىل املعىن،

علم أصول لعلمية الصحيحة جندها متمثلة يف نهجية بصياغتها اوحينما نريد أن نصل إىل هذه امل
 الفقه .

،فارتكزت على قواعد علمية  الفريدةوهو العلم الذي من خالله وضع املسلمون مناهجهم العلمية 
 متينه.

لتعامل مع نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية لوقد كان غاية علم أصول الفقه هو وضع طرق علمية 
 األحكام الشرعية واليت متثل يف جمملها الدين اإلسالمي ، الذي سعى املسلمون إىل تطبيقه . الستنباط

هي عبادته والسبيل إىل حتقيق ذلك هو معرفة دين هللا من مصدريه الناس فالغاية من خلق هللا تعاىل  
 علمية. الكتاب والسنة ، وطرق استنباط األحكام الشرعية هو ما وضعه علماء األصول من قواعد

فقد اعتمد علماء أصول الفقه يف استنباط األحكام الشرعية على املنهج االستنباطي وقاموا بتقعيده 
 وضبطه وفق منهج علمي رصني.    

ومل تكن تلك القواعد العلمية اليت وضعها علماء األصول خاصة هبم وحدهم بل سلكها كل من 
ن علماء اإلسالم يف شىت اجملاالت وهذا يفسر لنا تلك يتعامل مع نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية م
 النهضة العلمية املتينة يف عصور اإلسالم الذهبية .
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العلمية الصحيحة ،فمن العلوم   هذا العلم  ونستقي منه املنهجيةومن هذا املنطلق ينبغي أن نعود إىل
 اليت استفادة من علم أصول  الفقه العلوم اإلنسانية ،ومنها جمال الرتبية اإلسالمية.

بعلم الرتبية اإلسالمية فهو يتضمن خمتلف التطبيقات الرتبوية  ا  وثيق ا  وعلم أصول الفقه يرتبط ارتباط
ة ،ومن ابرز تلك التطبيقات ما يتعلق مبنهج علماء واليت يتسع اجملال لتوظيفها يف جمال الرتبية اإلسالمي

 األصول يف استنباط األحكام الشرعية.

يعتمد على املنهج االستنباطي  النبوية والسنةالكرمي فاستنباط الظواهر اإلنسانية من نصوص القرآن 
ث والفقه ، علوم القرآن واللغة واحلدي عية مثلالعلوم الشر كوناته على مناهج ،الذي يستند يف معظم م

 باإلضافة إىل امتزاجه مبناهج علوم الرتبية مثل علم النفس واالجتما .

ومن هذا املنطلق سيتم استخالص ضوابط علمية من املنهج االستنباطي عند علماء األصول 
 وتوظيفها يف اجملال الرتبوي.

من القرآن الكرمي والسنة فمجال الرتبية اإلسالمية يفتقر إىل رؤية واضحة الستنباط اجلوانب الرتبوية  
بيان الضوابط العلمية  ومن مث ان عالقة الرتبية بعلم أصول الفقه،بي ذلك البد من تضحولكي يالنبوية 

 لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وفيما يلي تفصيل ذلك من خالل املباحث التالية:

ًجملالًالرتبوياملبحثًاْلولً:علمًأصولًالفقهًوعَلقتهًبا

ًاملبحثًالثاّنً:أمهيةًالضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية.

ًاملبحثًالثالثً:تعريفًالضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية

ًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةًالضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةًمناقسامًاملبحثًالرابعً:ً

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًبالنصًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةً-1

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًباملستنبطً-2

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًباملعىنًاملستنبطً-3

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًبطرقًالستنباطً-4

ً

ً
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ًاملبحثًاْلول

ًالًالرتبويعلمًأصولًالفقهًوعَلقتهًباجمل

ً

ًالفقه:علمًأصولًتعريفً-1

قبله يف  و الذي عليه اغلب علماء األصولالغزايل علم أصول الفقه باعتبار اإلضافة ،وهاإلمام عرف 
 خمتلف املذاهب .

 (1)."صول الفقه ما مل تعرف أوال معىن الفقهأ قال الغزايل :"اعلم انك ال تفهم معىن

 قيمة ، فالفقه إمنا هو مبين على علم األصول وخادم له.فالتعريف اإلضايف يكسب علم األصول 

ًكلمةًالفقه ًكلمةًأصولًو ًكلمتنيً: ًوفيماًيليًبيانًذلك:ً,فعلمًأصولًالفقهًمركبًمن

ًأصول:

. لشيء إليه: هي مَجع أصل، وهو ما يُبىن عليه غريُه، أو ما َيستِند وجود ايف اللغة  فاألصول  

ُ َمثاَلً َكِلَمةً َطيهِبَةً َكَشَجرةٍّ َطيهِبَةٍّ أَْصلَُها ثَاِبٌت أَلَْم تََر َكْيَف  قال تعاىل:  َضَرَب اّلله

 ( 2 ) [.24اآليةابراهيم:سورة ] َوفَْرُعَها فِي السََّماء

  

؛ أي (أصل هذه املسألة الكتاب والسنَّة) :أما األصل اصطالح ا: فُيطَلق على الدليل غالب ا؛ كقوهلم
 (3) .ل  ذلك، إال أن هذا اإلطالق هو املراد يف علم األصو  دليلها، ويُطلق على غري

                                                           
 (5، ص )1ه ، ج1413،دار الكتب العلمية ،1،ط ملستصفى:ا الغزايل ، أبو حامد حممد بن حممد)1 )  

، 11،ج «أصل»(؛ ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق، مادة 1/15،)«أصل»انظر : معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق ،مادة )2  )
 ، ص1أصل(ج ، مادة  ( (؛املعجم الوسيط447، ص) 27( ، الزبيدي :"تاج العروس من جواهر القاموس "،مرجع سابق ،ج16ص)  

(20) 

ويُطَلق على الراجح، مثل قوهلم: األصل يف الكالم احلقيقة؛ أي: الراجح يف الكالم محُله على احلقيقة،ال  على اجملاز ، ويطلق على  ( 3(
الذمَّة؛ أي: القاعدة فيقال :اباحة امليتة للمضطر على خالف االصل وهي القاعدة العامة، ويُطَلق على املستصحب، فيقال: األصل براءة 
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فأصول الفقه إذا  هو ما ينبين عليه الفقه أي بدون هذا العلم ال ميكن معرفة الفقه ؛ ألن علم أصول 
 .الفقه هو أساس الفقه، والفقه فر  عنه ، ومن ال يعرف األصل ال يعرف الفر 

ًالفقه:

ًيفًاللغةً:

ا تَقُوُل َوإِنَّا   ، ومنه قوله تعاىل:هو عبارة عن الفهم  مَّ قَالُواْ يَا شُعَْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِمِ

[أي 91اآليةهود:سورة ]   لَنََراَك فِينَا َضِعيفًا َولَْوَّلَ َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما أَنَت َعَلْينَا بِعَِزيزٍ 
ن َشْيٍء إَِّلَّ  :ال نفهم ، وقوله تعاىل تَُسبُِِح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن ِمِ

اآلية  اإلسراء:سورة ]   يَُسبُِِح بَِحْمدَِه َولَِكن َّلَّ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا 
  . فهمته[أي ال تفهمون ، وتقول العرب : فقهت كالمك ، أي 44

وقيل الفقه هو الفهم العميق الناتج عن التفكر والتأمل، ال مطلق الفهم، ويشهد له قوله تعاىل على 
ن لَِِسانِي، يَْفقَُهوا قَْوِلي لسان موسى عليه السالم:  [، مع أن 28-27]ط ه:  َواْحلُْل عُْقدَةً ِمِ

 (1).لفهم العميق ال مطلق الفهممطلق الفهم متيسر هلم بدون ذلك، مما دل على أن الفقه هو ا

وقد جعله العرف خاصا  بعلم الشريعة شرفها هللا تعاىل وختصيصا  بعلم الفرو  منها قال غريه والفقه "
وجل ليتفقهوا يف الدين أي ليكونوا  يف األصل يقال أويت فالن فقها يف الدين أي فهما فيه قال هللا عز

هللا عليه وسلم البن عباس فقال اللهم علمه الدين وفقهه يف التأويل علماء به وفقهه هللا ودعا النيب صلى 
 ( 2)". أي فهمه تأويله

ًيفًالصطَلح:

  ( 3) .الفقه خمصوص بالعلم احلاصل جبملة من األحكام الشرعية الفرعية بالنظر واالستدالل  

 

                                                                                                                                                                          

مؤسسة قرطبه ، الوجيزًيفًأصولًالفقه,ُيستصَحب خلوُّ الذمة من االنشغال بشيء حىت يَثُبت خالفه؛ انظر: زيدان ، عبد الكرمي :
 وما بعدها. 7)د.ت(ص

 (479، ص)2،ج ،املكتبه العلمية بريوت، )د،ت(  املصباحًاملنريًيفًغريبًالشرحًالكبريانظر: الفيومي ، أمحد بن حممد بن علي :)1( 

 (522، ص)  13انظر: ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق،ج  )2 (

 (7،ص)1اآلمدي :"األحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ،ج )3( 
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ًالتعريفًأللقِب:)علمًأصولًالفقه(:

هو معرفة دالئل الفقه إمجاال، وكيفية "عرف الشافعية علم أصول الفقه باملفهوم أللقيب له بقوهلم: -1
علماء  أغلبويُ َعدُّ هذا التعريف من أجود التعاريف اليت اعتمدها  ".االستفادة منها، وحال املستفيد

 (1) .  األصول

ً:شرحًالتعريف

بعد سبق اجلهل به، وال تكون إال كذلك، خبالف العلم، فإنه معناها يف اللغة العلم بالشيء  املعرف   ة:
قد يكون كذلك فيكون مرادفا هلا، وقد يكون تأكيدا لعلم سابق، أي إن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، 

 وقد ذكر الشافعية املعرفة هنا دون العلم لالحرتاز عن علم هللا تعاىل القدمي الذي مل يسبقه جهل أبدا.

هي أدلته، وفيه احرتاز عن معرفة دالئل غري الفقه، كالنحو وغريه، وعن معرفة غري  الفق   ه:دالئل 
األدلة، كمعرفة الفقه وغريه، واملراد باألدلة الفقهية إمجاال هنا العلم مبصادر الفقه اإلسالمي األصولية منها 

 والتبعية.

علم األصول، والفرق بني األدلة اإلمجالية  فيه احرتاز عن األدلة التفصيلية، فهي ليست من إمج    اال:
واألدلة التفصيلية أن األوىل غري متعلقة مبسائل فرعية حمددة، خبالف الثانية. فقولنا )األمر للوجوب( دليل 
إمجايل، ألنه غري متعلق مبسائل فرعية حمددة، خبالف الثانية. فقولنا: )األمر للوجوب( غري متعلق مبسألة 

على وجوب الصالة من قوله تعاىل: )وأقيموا الصالة( وهو دليل على وجوب الزكاة من معينة، فهو دليل 
قوله تعاىل: )آتوا الزكاة(، وهكذا، أما األدلة التفصيلية فهي متعلقة بأحكام فرعية حمددة بذاهتا، كقوله 

 تعاىل: )أقيموا الصالة(، فإنه دليل على وجوب الصالة دون غريها.

أي كيفية استخراج األحكام من أدلتها التفصيلية، فيدخل يف ذلك كل أنوا      ا:وكيفية االستفادة منه
 اج احلكم الشرعي من دليله تفصيل.األصول تقريبا، ألهنا ضوابط تبني كيفية استخر 

يدخل يف شروط من يصح تصديه الستنباط األحكام، وهي شروط االجتهاد،  وحال املس  تفيد:
 (2)لد وأحكام كل.ويفرق فيه بني اجملتهد واملق

                                                           
 (8،ص)1ج اآلمدي :"األحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق، (1(

، املكتبة املكية ، مكة املكرمة ،  1،ط ومدارسهًوالدعوةًاىلًجتديدهأصولًالفقهًنشأتهًوتطورهًانظر : إمساعيل ، شعبان حممد :)2 (
 (20-18)ه ،  ، ص1423
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وهذا اجلزء والذي قبله هو الذي سيتم القاء الضوء عليه فيما يتعلق بالضوابط العلمية لالستنباطات 
 الرتبوية .

 وشرح التعريف يدل على موضو  أصول الفقه فهو يدور حول حماور: 

 معرفة األدلة الشرعية .-

 كيفية استنباط األحكام من األدلة الشرعية.-

 تنبط لألحكام الشرعية.وشروط املس-

وهذه األركان األربعة مساها اإلمام الغزايل رمحه هللا يف )املستصفي( باألقطاب األربعة اليت يدور عليها 
 (1)."علم األصول.. وهى "الثمرة و املثمر و طرق االستثمار و املستثمر

العلم بالقواعد "أصول الفقه بأنه:  -وفيهم احلنفية واملالكية واحلنابلية-عرف مجهور الفقهاء -2
 (2)".الكلية اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلته التفصيلية

ًفضلًعلمًأصولًالفقه:-2

 ً، قال ابن خلدون:علم أصول الفقه من علوم الشريعة وهو من أشرف العلوم باعتبار فائدته

 . (3)قدرا  وأكثرها فائدة""وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها 

 فلعلم األصول فضل كبري ومن ذلك: 

نَس إَِّلَّ  إن الغاية من خلق اخللق هو عبادة هللا تعاىل ،قال تعاىل:-1 َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

تعاىل من [ ،وااللتزام بعبادة هللا تعاىل حيتاج إىل معرفة ما انزل هللا 56اآليةالذاريات:سورة ] ِليَْعبُدُونِ 
،  غاية علم األصول "وأما :يقول اآلمدي  األحكام الشرعية والسبيل إىل ذلك هو علم أصول الفقه

ً(4)." .فالوصول إىل معرفة األحكام الشرعية اليت هي مناط السعادة الدنيوية واألخروية
                                                           

 (7، ص) 1الغزايل :"ملستصفى "، مرجع سابق ،ج(1 (

اآلمدي :"األحكام يف أصول االحكام  ، (13 )ه ، ص1389، املكتبة التجارية الكربى ،مصر ، 6،ط أصولًالفقهانظر:اخلضري ،حممد:(2 (
 (22-18،ص )1(   ، الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام ، مرجع سابق،جوما بعدها 5، ص) 1"، مرجع سابق ،  ج  

 .(452 )ابن خلدون :"مقدمة ابن خلدون"، مرجع سابق ،ص (3)

 (9، ص)1جاآلمدي :"األحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ،(4( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=434&lang=&bk_no=101&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=434&lang=&bk_no=101&ID=1
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 فعلم أصول الفقه يوصلنا إىل مراد هللا تعاىل.

قال الغزايل ،  الكتاب والسنةن يفقه الدارس مراد هللا ورسوله يف أقصود من دراسة أصول الفقه فامل
 .(1)" املقصود: معرفة كيفية اقتباس األحكام من األدلة " رمحه هللا:

حكام الشرعية، فالدين علم أصول الفقه من وسائل حفظ الدين حيث يعتمد علية يف تشريع األ-2
اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي   باقي اىل قيام الساعة قال تعاىل :اإلسالمي 

ثٍْم فَِإنَّ اّلِلَ َغفُوٌر  ِ َوَرِضيُت لَكُُم اإِلْسالََم ِديًنا فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف إِلِ

ِحيمٌ   [3اآليةاملائدة :سورة ] رَّ

 ،لذا من خصائصه صالحيته لكل زمان ومكان .فبالدين اإلسالمي ختمت الرساالت 

إمنا هي حمتاجة إىل بيان النبوية والسنة الكرمي لذ كان الطابع العام لنصوص الشرعية من القرآن 
َل إِلَْيِهْم َوَلعَلَُّهْم يَتَفَكَّرُ ... ﴿: وتفسري  ،قال تعاىل ْكَر ِلتَُبيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ  ونَ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِِ

إِنَّا أَنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِقِ ِلتَْحكَُم َبْيَن النَّاِس بَِما أََراَك  ﴿ :[، وقال أيض ا44النحل: ]﴾ 

 .[105النساء: ]﴾  اّلِلُ َوَّلَ تَكُن لِِْلَخآئِنِيَن َخِصيًما

 
املصأدر الرابع  االجتهاد الذي يعدفتفسري كالم هللا تعاىل وبيانه إمنا يتحقق بعلم األصول من خالل مبدأ  

بادواته ، كما هو معروف، ويُعب َُّر عنه أيض ا (اإلمجا و  السُّنةو  الكتاب )من مصادر الشريعة اإلسالميَّة بعد
م  .(الرأأي أو العقأل أو القياس:) باسأ

رفع اإلسالم مكانته وحث على العمل به، كما يف حديث معاذ  و باالجتهادميز هللا هذه األمة  فقد
  جلوءه إىل االجتهاد بعد الكتاب والسنة .عليه يفالنيب صلى هللا عليه وسلم عندما أثىن 

على أسس علمية متينة من خالل ما سلكوه  الفقه هم من أسس القواعد العلميةعلماء أصول -3
 ، والذي استفادة منه بقية العلوم.النبويةوالسنة  الكرمي يف استنباط األحكام الشرعية من القرآن

فعلم األصول يعني على فهم العلوم األخرى ،فاملفسر ال يستطيع أن يفسر آيات القرآن الكرمي إال  
يف ضوء القواعد ، واملفاهيم األصولية وإنزال اللفظ القرآين عليها،وكذلك شارح  احلديث الرسول صلى هللا 

                                                           
 (. 7، ص) 1الغزايل :" املستصفى"،مرجع سابق ، ج (1)
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قها إال مبعرفة القواعد ذا سائر العلوم الشرعية ال ميكن فهمها والوقوف على دقائعليه وسلم وهك
 (1).األصولية

يحتاج أيضا قواعده دارسوا العلوم األخرى وال سيما العلوم اإلنسانية عند دراسة الظواهر اإلنسانية ف
 األدلة الشرعية.واستنباط هذه األصول من  املختلفة ،لبناء هذا اجملال على أصول إسالمية.

األصول وتقوم وتؤسس  علوم االجتماعية اليت تنهل من علموعلم الرتبية اإلسالمية إمنا هو إحدى ال
 قواعدها عليه.

 يف جمال الرتبية اإلسالمية. التأصيليلذا فعلم األصول علم أساسي للجانب 

ومكانة االجتهاد العليا يف الشريعة اإلسالمية دليل على حرية العقل ومكانته يف اإلسالم  -4
،فاإلسالم عىن برتبية اجلانب العقلي لإلنسان من خالل دعوته إىل التفكر والتأمل والتدبر ،والنصوص 

يعتمد على الفهم الشرعية مستفيضة يف هذا املعىن ،وعلم أصول الفقه هو إحدى مثرات هذه الرتبية فهو 
الذي يشحذ الذهن الستنباط األحكام الشرعية فهو بذلك ينمي امللكات العقلية لدى اإلنسان  ، مما 

 يعينه على سهولة اكتساب املعرفة. 

 وان الرباعة اليت وضع هبا علماء األصول قواعدهم خري دليل على ذلك.

ًالنشأةًوالتطور:-3

أي مند وجود الشريعة اإلسالمية ، فقد كان موجودا منذ  علم أصول الفقه موجود منذ وجود الفقه
صلى هللا عليه وسلم عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ونزول الوحي ،من الناحية التطبيقية إذ كان النيب 

ميارسون قواعده بتمكن ،لكن اجلانب النظري والتقعيدي مل يوجد إال يف عصر  رضي هللا عنهم وصحابته
 هذا العلم وصياغته نظرية له وفق منهجية علمية. احتيج إىل تقعيد مام الشافعي حيثاإل

 وقد مر بتطورات ومراحل حىت وصل إىل وضعه احلايل. 

هو  عليه وسلم النيب صلى هللامصدر األحكام الشرعية كان صلى هللا عليه وسلم  عهد النيب في ف
وما أقرَّه  م عليه وسلأو باجتهاده صلى هللا ؛ كان يقضي فيها بوحيى  من هللا تعاىلالذي تؤأخذ عنه األحكام
.من أقضية الصحابةالنيب صلى هللا عليه وسلم   

ً(1).حينما ارسله اىل اليمن رضي هللا عنهبن جبل معاذ  أقرَّ النيب صلى هللا عليه وسلم مثلما 
                                                           

 .(37)سابق ، صبتصرف: شعبان :"أصول الفقه "، مرجع (1 (
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 فيما بعد .وقد مثلت أقضية النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته أسس ومبادئ أصول الفقه اليت تطورت 

يف عهد النيب صلى هللا عليه تجدت أحداث ووقائع مل تكن وبعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم اس
 حبسب املنهج الذي سار عليه النيب صلى هللا عليه وسلم. اوافتو فاجتهد الصحابة رضي هللا عنهم ،  وسلم،

يف ُسنَّة رسول مث  د عليه ُحكم ، نظر يف كتاب هللا تعاىل إذا ور  كان أبو بكر الصديق رضي هللا عنهف 
مجع رؤساء الناس فاستشارهم، ن مل جيد ُسنَّة  َسنَّها النيب صلى هللا عليه وسلم ، فإ هللا صلى هللا عليه وسلم

عل مثلما فعل أبو يف ضى به، ومن بعد أيب بكر كان عمر رضي هللا عنهفإذا اجتمع رأيُهم على شيء ، ق
يوصي ُعمَّاله هبذا النهج، ويأمرهم أنأ جيتهدوا رأأيهم يف كلِى ما مل يتبنيَّ يف  ، وكان عمر  رضي هللا عنهبكر

وهكذا اجتهد الصحابة، ووضعوا من خالل   عليه وسلمصلى هللا تعاىل أو ُسنَّة الرسولكتاب هللا 
 (2).اجتهادهم القواعَد اأُلوىل الستنباط األحكام من مصادرها الشرعيَّة

 
وقد كان القراء من الصحابة رضي هللا عنهم هم من تصدى للفتيا وهم أساس منهج أصول الفقه وقد 

 (3).وعد منهم أكثر من مائة وثالثني صحابيا   –إعالم املوقعني  –أبن القيم اجلوزية يف كتابة  اإلمام ذكرهم

االستنباط عد كانت قواالفتيا فلغة على حتمل مسؤولية فقد كان الصحابة رضي هللا عنهم القدرة البا
 ة:متوفرة عند الصحابة بالفطرة واجلبل

ا؛ ملا خصَّهم هللا  أبرَّ قلوب ا، وأعمق ِعلم ا، وأقلَّ تكلُّف  " لقد كان الصحابةيقول ابن القيم رمحه هللا :
به من توقُّد األذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم وسهولة األخذ، وُحسن اإلدراك وسرعته، وِقلَّة  تعاىل 

فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، واملعاين  دمه، وُحسن القصد، وتقوى الربِى تبارك وتعاىلاملعارض أو ع
حوال الرواة، وِعلل احلديث الصحيحة مركوزة يف ِفَطرهم وعقوهلم، وال حاجة هبم إىل النظر يف اإلسناد وأ

واجَلرح والتعديل، وال إىل النظر يف قواعد األصول وأوضا  األصوليني، بل قد غنوا عن ذلك كله؛ فليس يف 
حقِىهم إال أمران: أحدمها: قال هللا كذا، وقال رسولُه كذا، الثاين: معناه كذا وكذا، وهم أسعُد الناس هباتني 

                                                                                                                                                                          

 27ص سبق خترجيه)1( 

 .15-13، وانظر:زيدان :"الوجيز يف اصول الفقه ، مرجع سابق ،ص 45-41انظر:شعبان :"أصول الفقه "، مرجع سابق ،،ص )2( 

 وما بعدها(           19، ص) 1ابن القيم :"إعالم املوقعني عن رب العاملني "، مرجع سابق ،ج (3 (
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فقواهم جمتمعة عليهما، هذا إىل ما ُخصُّوا به ِمن قُ َوى األذهان، وصفائها، املقدمتني، وأحظى األمة هبما؛ 
ً(1ً)ً."وصحتها وقوة إدراكها، وقُرب العهد بنور النبوة، والتلقِىي من املشأكاة النبوية

هذا الفضَل هلم، يقول  دين ولقد َعِلَم اجملتهدون من بعد الصحابة من التابعني وتابعيهم واألئمة اجملته
يف : "وقد أثىن هللا  تبارك وتعاىل على أصحاب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم رمحه هللا اإلمام الشافعي

من الفضل ما ليس ألحد ، وسبق هلم على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن، والتوراة، واإلجنيل
يقني والشُّهداء والصاحلني،بعدهم، فرمحهم هللا وهيَّأهم مبا آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل  أدَّوا إلينا  الصدِى

عليه، فعلموا ما أراد رسول هللا  صلى هللا عليه وشاهدوه والوحي ينزُل  صلى هللا عليه وسلمُسنَن رسول هللا 
د عامًّا وخاصًّا، وعزم ا وإرشاد ا، وَعَرفوا من ُسنَّته ما عرفنا وَجِهلأنا، وهم فوقنا يف كلِى علم  واجتها وسلم 

تدرك به علم  واستنبط به، وآراؤهم لنا أمحد وَأوأىَل بَنا َمن رأينا عند أنفسنا، وَمن أدركنا  وور   وعقل  وأمر  اسأ
ممن يرضى، أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا إىل قوهلم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إنأ تفرَّقوا، وهكذا نقول 

ً(2)."لفه غريه، أخذنا بقولهومل خنرج عن أقاويلهم، وإن قال أحُدهم ومل خيا

فكان لصحابة تالميذ أخذوا عنهم وتفرقوا يف األمصار ينشرون الدين تبعا  لشخصية واجتهاد كل 
 صحايب فتكونت آنذاك مدارس على رأس كل مدرسة إمام من التابعني . 

ظهرت يف أشهر هذه املدارس مدرسة احلجاز والعراق فهاتان املدرستان مجعتا كل مسائل الفقه اليت 
 (3)هذا الوقت وكان لكل مدرسة طابعها اخلاص يف االستنباط.

وبعد انقراض عصر التابعني اتسعت البالد اإلسالمية وجدت حوادث ووقائع كثرية ،واختلط العجم 
على سالمته األوىل ، كثر االجتهاد واجملتهدون وتعددت  العريببالعرب على حنو مل يعد بسببه اللسان 

لالجتهاد  طرقهم يف االستنباط واتسع النقاش واجلدل ،فكانت احلاجة ماسة لوضع قواعد وأصول وضوابط 
 (4). وللرأي الصواب يرجع إليها اجملتهدون عند االختالف وتكون موازين للفقه 

                                                           

  (113) ،ص4املرجع السابق،ج)1( 

ه  ،ص) 1406، مكتبة الكليات لالزهر ، مصر القاهرة ، 1، جتقيق :امحد حجازي السقا،ط مناقبًالشافعيالرازي ، فخر الدين : (2(
136) 

 278انظر: شعبان :"أصول الفقه "، مرجع سابق ،ص )3 (

 15انظر :زيدان :"الوجيز يف اصول الفقه "، مرجع سابق ،ص(4 (
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العباسية بدأ العصر الذهيب للفقه بدخول عصر املذاهب ويف هناية الدولة األموية وبداية الدولة 
 (1)اجلماعية وميكن أن تعترب بدايته بداية القرن الثاين اهلجري وينتهي يف منتصف القرن الرابع. 

يجة حلرية االجتهاد اليت فنشط الفقه نشاطا عظيما وطاله ما طال بقية العلوم من تطور ونضوج ،ونت
اتَّسع َميدان التشريع واملناظرات اليت شهدت صنوفا من اجلدل العلمي ، واملناقشاتلها الفقهاء، عاش يف ظ

 ابل تفنن الفقهاء واخذو  ، ، فأصبح شامال لكل ما استجد من حضارة ذلك العصر لألحكام الفقهيَّة
وإبراز مكانته  جهدهم يف ترتيب الفقه ايفرتضون مسائل مل تقع ويصدرون األحكام الشرعية هلا واستفرغو 

 (2)ووضع قواعده .

ثابت لدى أغلب كما هو ًاإلمام حممد بن إدريس الشافعيًودون أصول الفقه يف هذه الفرتة على يد
يعد أول مصنف يف علم ًيف كتابه الرسالة الذي أول من صنَّف يف هذا العلم تصنيف ا مستقال ، هَ الباحثني أنى 

كانوا قبل اإلمام الشافعي يتكلَّمون يف مسائل من أصول الفقه، " الفخر الرازي:اإلمام أصول الفقه ،يقول 
ويستِدلون، ويَعرِتضون، ولكن ما كان هلم قانون كلي مرجو  إليه يف معرفِة دالئل الشريعة، ويف كيفيَّة 
رفة ُمعارضتها وترجيحاهتا، فاستنبط الشافعي ِعلَم أصول الفقه، ووضع للخلق قانون ا كليًّا يُرجع إليه يف مع

 (3)."مراتب أدلَّة الشر ، فثبت أن نسبة الشافعي إىل علِم الشر  كنسبة أرسطو إىل علِم العقل

  

لقد وجد رسم معامل علم األصول ووضع أسس منهج االستنباط ، ف رمحه هللا الشافعياإلمام وملا جاء 
، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم، وفتاوى النبوية والسُّنَّة الكرمي الشافعي الثروة الفقهيَّة املتمثِىلة يف أحكام القرآن

التابعني وأقأضيتهم، كما وجد ما تركه أصحاُب االجتاهات املختلفة، واملناظرات اليت أُثِرتأ عن فقهاء 
على شكل قواعَد متناثرة يف ثنايا كالم الفقهاء، عندهم  حيث كان أصول الفقه  ,املدينة، وفقهاء العراق

الفقيه يذكر احلكم ودليَله ووجه االستدالل به، كما أنَّ اخلالف الفقهي بني وبياهنم لألحكام؛ فكان 
الفقهاء كان يُعضُد  بقواعَد ُأصوليَّة يعتمد عليها كلُّ فقيه ؛ لتقوية وجهة نظره، وتعزيز مذهبه، وبيان مأخذه 

ستدالل، فكانت تلك إىل َوضأع موازيَن يتبنيِى هبا اخلطأ من الصواب يف اال وكل هذا هداهً,يف االجتهاد
 (4).املوازين هي أصول الفقه

                                                           

 .61السابق،صاملرجع )1( 

 .62-61انظر:شعبان :"أصول الفقه "، مرجع سابق ،ص )2( 

 156، مرجع سابق ،ص"الرازي:"مناقب الشافعي ( 3(

 (16)انظر :ازيدان :"لوجيز يف اصول الفقه "، مرجع سابق ،ص)4( 
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ريق آخذ بالرأي فيعتمد يف ام الشافعي ينقسمون اىل فريقني فالعلماء من اجملتهدين قبل االم فقد كان 
االجتهاد مبا يدل عليه القرآن الكرمي مث االخذ بالسنة النبوية لكن بتشدد بسبب كثرة الوضع ، وفريق يعتمد 

 الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة ويبعد عن الرأي ما امكن .يف اجتهاده على 

وعندما جاء االمام الشافعي التزم منهجا ضبط من خالله االجتهاد باالعتماد على قواعد أصولية 
فرو  الشريعة املختلفة من تفسري وحديث وفقه  لالستنباط منأسسها بناء على ما مجعه من ضوابط علمية 

 وعلوم اللغة العربية .

  (1)".كان الفقه قُفال  على أهله حىت فَتحه هللا بالشافعيقال االمام امحد :" 

 

فقد أُويت ِعلم ا من تدوين علم األصول ملا متتع به من إمكانيات ، رمحه هللا الشافعياإلمام ومتكن 
فتخرَّج على أعظم دقيق ا باللسان العريب؛ حىت ُعدَّ يف صفوف الكبار من علماء اللغة، وأُويت ِعلأم احلديث، 

ا باختالف العلماء من عصر الصحابة إىل عصره  رجاله، وأحاط بكلِى أنوا  الفقه يف عصره، وكان عليم 
األداة ألنأ يستخرَج من املادة الفقهيَّة اليت تلقاها املوازين اليت تُوزن هبا آراُء السابقني،  وأسبابه وتوفرت له

 (2).هنا فيقاربون وال يباعدونوتكون أساس ا الستنباط الالحقني، يراعو 

  
وبدراسته يف مكَة اليت كان يتوارُث فيها ِعلأم عبدهللا بن عباس الذي مُسِىي تُ رأمُجان القرآن، َعَرَف   

الناسخ واملنسوخ، وباطِىالعه الواسع على السُّنِىة، وتلقِىيه هلا من علمائها وموازنتها بالقرآن، استطا  أن يعرَف 
واهرها لظواهر القرآن الكرمي، وقد كانت دراسته لفقه مقاَم السُّنة من القرآن، وحاهلا عند معارضة بعض ظ

 (3).الرأي، وللمأثور من آراء الصحابة أساس ا ملا وضعه من ضوابط للقياس

 

 

 

 
                                                           

 .(152)الرازي :" مناقب الشافعي "، مرجع سابق ، صانظر:  )1(

 بعدهاوما (43)،ص رجع السابقامل (2(

 املرجع السابق.(3 (
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ًعَلقةًأصولًالفقهًباجملالًالرتبوي:-4

إن املتتبع لتاريخ الفكر اإلسالمي عرب العصور جيد أن الفقهاء أكثر من تصدى جملال الرتبية والتعليم 
،فعلم أصول الفقه يرتبط بالرتبية اإلسالمية ارتباطا وثيقا ، والفكر الرتبوي عند الفقهاء ، جمال خصب 
بالتطبيقات الرتبوية ، ومن ذلك املنهجية العلمية اليت سلكها علماء األصول يف استنباطاهتم من نصوص 

راد هللا تعاىل وما ذلك إال ملا متيزوا به القرآن الكرمي والسنة النبوية حيث متيزت بالتفرد و كانت األقرب إىل م
 من:

نفس  اسالمة املنهج ورصانته وأصالته فعلماء األصول يف معاجلتهم للقضايا الرتبوية سلكو  -  
ملتزمني بالضوابط العلمية لالستنباط اليت سار عليها النيب صلى هللا كهم يف استنباط األحكام الشرعية مسل

من بعده ومن بعدهم من السلف الصاحل  ،معتمدين على مصادر رضي هللا عنهم عليه وسلم وصحابته 
 مث اإلمجا  والقياس مث ما بعدها من مصادر شرعية .  النبوية مث السنة الكرمي الشريعة األصيلة القرآن

اء التزم الفقه،فيف منهجهم يف االستنباط حيث استخدموا النظر العقلي يف املسائل الشرعية  اوقد متيزو 
يف دراسة املسائل مبنهج أساسي هو ) القياس ( واستخدام القياس عند الفقهاء يستند إيل مبدأ ) االجتهاد 

 ( الذي يستند إىل الكتاب والسنة .

 (1)استفراغ الوسع يف أي فعل كان، وال يستعمل إال فيما فيه كلفة. يف اللغة: واالجتهاد: 

عنه بعبارات متفاوتة، لعل أقرهبا ما نقله اإلمام الشوكاين  ، فقد عربوا األصولوأما يف اصطالح علماء 
 (2)."ل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط تعريفه بقوله: "بذل الوسع يف نييف كتابه "إرشاد الفحول" يف

 (3)ويرى علماء األصول أن االجتهاد ضروري شرعا ومن أدلتهم يف ذلك:

أن االجتهاد يعتمد على اعمال العقل وقد وردت يف القرآن الكرمي آيات كثرية تطالب بإعمال 
إِنَّ فِي ذَِلَك ...  [3اآلية الرعد:سورة ]   ...إِنَّ فِي ذَِلَك َْليَاٍت لِِقَْوٍم يَتََفكَُّرونَ    الفكر 

 [   4اآليةالرعد:سورة ]  َْليَاٍت لِِقَْوٍم يَْعِقلُونَ 

                                                           
 (460، ص)1مرجع سابق،جاجلوهري :"الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية"،( 3/135ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق، ) (1 (

حتقيق احلق  رشاد الفحول إيل"ًوقد فصل علماء أصول الفقه يف االجتهاد باعتباره مبحثا ممن مباحث أصول الفقه الرئيسية ، الشوكاين  :(2 (
 (244-218،ص)4( ، وانظر : اآلمدي :"األحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ،ج205،ص)2، مرجع سابق ،ج من علم األصول"

 (67)انظر: شعبان :"أصول الفقه "، مرجع سابق ،ص(3 (
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  َُل اْلَياِت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرون  [24اآلية يونس:سورة ] ...َكذَِلَك نُفَِصِ

إِنَّا أَنَزْلنَا   تدل صراحة على القياس الذي يقوم على االجتهاد كقوله تعاىل : آياتكما وردت 

سورة ] إِلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحِقِ ِلتَْحكَُم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك اّلِلُ َوَّلَ تَكُن لِِْلَخآئِنِيَن َخِصيًما
 [105اآليةالنساء :

َعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًرضيًهللاًعنهًَعْمِروًْبِنًاْلَعاصًًَِعنًْوالدليل من السنة   ًَصلَّىًاَّللًَُّ َعًَرُسوَلًاَّللَِّ ,ًَأنَُّهًَسَِ
 فَ َلُهًَأْجرًٌِإَذاًَحَكَمًاْْلَاِكُمًَفاْجتَ َهَدً,ًُثًََّأَصاَبًفَ َلُهًَأْجَراِنً,ًَوِإَذاًَحَكَمًفَاْجتَ َهَدً,ًُثًََّأْخطََأً " : قَالًَ

".(1) 

اْْلَاِرِثًْبِنًًَعنًْ،إىل اليمن رضي هللا عنه ومما يدل على هذا املعىن ما جاء يف حديث إرسال معاذ  
ً )ًُمَعاِذًْبِنًَجَبلً ًِمْنًَأْصَحابًًِِْحْصًًَِمْنًَأْهلًًِأُنَاسً ًَعنًًْاْلُمِغريَِةًْبِنًُشْعَبةًًَاْبِنًَأِخيًَعْمِرو ًَرُسوَلًاَّللَِّ َأنَّ

َعثًَ قَاَلًًَكْيَفًتَ ْقِضيًِإَذاًَعَرَضًَلَكًَقَضاءًًٌ:قَالًًَاْلَيَمنًًِِإىَلًًُمَعاذااًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًَلمَّاًَأرَاَدًَأْنًيَ ب ْ
ًَصلَّىًاَّللًَُّ ًقَاَلًفَِبُسنَِّةًَرُسوِلًاَّللَِّ ًِكَتاِبًاَّللَِّ ًقَاَلًفَِإْنًمَلًْجتَِْدًيف ًَعَلْيِهًَوَسلََّمًقَاَلًفَِإْنًمَلًَْأْقِضيًِبِكَتاِبًاَّللَِّ

ًقَاَلًَأْجَتِهُدًرَْأِييًَوَلً ًِكَتاِبًاَّللَِّ ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمًَوَلًيف ًَصلَّىًاَّللَّ آُلوًَفَضَرَبًَرُسوُلًًجتَِْدًيفًُسنَِّةًَرُسوِلًاَّللَِّ
ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًَصْدرَُهًَوقَاَلًاْْلَمًْ ًِلَماًيُ ْرِضيًَرُسوَلًاَّللًَِّاَّللَِّ ًالَِّذيًَوفََّقًَرُسوَلًَرُسوِلًاَّللَِّ ً) ًُدًَّلِلَِّ

(2) 

ومن القضايا الرتبوية اليت عاجلها الفقهاء وتعكس دقة منهج االستنباط واعتمادهم على النصوص 
هو تركيزهم على مبدأ طلب العلم حيث يعد من أهم القضايا اليت النبوية والسنة  الكرمي الشرعية من القرآن

وتأكىيدهم على قيمته وضرورته وال يكاد خيلو مؤلف من مؤلفات الفقهاء  ناقشوها من حيث بيان مكانته
يف اجملال الرتبوي من بيان فضل العلم بل كان يتصدر موضوعاهتم ،وارتبطت الدعوة إىل التعليم دائما 

القرآن وتدبىره وتعهدىه، وتركيزهم على العلم جاء باالستناد إىل مجلة من النصوص الشرعية اليت بضرورة تعلىم 
 حتث على طلب العلم .

فمن املربني الفقهاء األوائل ابن سحنون والذي نلمس النزعه الفقهية واضحة على كتاباته بدرجة 
ار بروايات خمتلفة لكنها مجيعا تصب يف عالية فهو حيرص على أن يسند ما يريد إبرازه بأحاديث نبوية وأث

فكرة وهي فضل تعلم القرآن ،فالعلم هو العلم بالقرآن وتعلمه والعلماء هم علماؤه والتالميذ طلبته .وعندما 
                                                           

 (.1342، ص )بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ،كتاب االقضية،باب3، ج"، مرجع سابق مسلم:" صحيح مسلم  )1( 

كيف  الفريوز آبادي :"عون املعبود شرح سنن أيب داود"، مرجع سابق ،ج ، كتاب االقضية ، باب أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن قال (2(
ِتَهاِد الرَّأأِي ،ص )    ( قال أقضي بكتاب هللا تقضي إذا عرض لك قضاء  بَاب اجأ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6086
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يذكر احلديث يذكره دون أن حيلل ويناقش شانه شان الفقهاء يف عصره ،الن النصوص اليت يتعاملون معها 
وكان مما رواه قول النيب صلى هللا  الطاعة ليه وسلم اليت تستوجب السمع وهي أحاديث النيب صلى هللا ع

 (1)عليه وسلم "خريكم من تعلم القرآن وعلمه"

 اآليات، يستند الكرميوجند القابسي فضال عن تكراره ألحاديث ابن سحنون يف فضل تعلم القرآن 
ا  من القرآن الكرمي ومن ذلك قوله تعاىل مَّ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءكُْم َرسُولُنَا يُبَيُِِن لَكُْم َكثِيًرا ِمِ

بِيٌن  َن اّلِلِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َيْهِدي  ،كُنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءكُم ِمِ

ِن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ِبِإْذنِِه َويَْهِديهِ  ْم بِِه اّلِلُ َمِن اتََّبَع ِرْضَوانَهُ سُبَُل السَّالَِم َويُْخِرُجُهم ِمِ

ْستَِقيٍم  إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يِْهِدي ِللَّتِي  [وقوله تعاىل:16اآلية-15املائدة :سورة ]إِلَى ِصَراٍط مُّ

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبِيًرا ِهَي أَْقوَ  سورة ]ُم َويُبَشِِ
 (2)[.9اآليةاالسراء:

، بأسلوب سهل متناسب مع الفطرة فهو  متيزهم من حيث أسلوهبم يف معاجلة القضايا الرتبوية-  
والسنة  الكرمي واضح ومتيسر لفهم الناس وعقول العامة ،ويعكس ذلك مدى األثر الكبري لألسلوب القران

من خالل يف قضاياهم الرتبوية ،فكان الفقهاء ينطلقون يف خطاهبم للعامة من اجملتمع املسلم، النبوية
ة الذين كانوا يتلقون التعليم ،فكان أسلوهبم سهل بعيد عن مشكالت وتساؤالت يطرحها الناس، وخباص

مثل ابن سينا، والكندي، والفاراىب، وإخوان الصفاء، وابن رشد، الذي جنده عند الفالسفة التعقيد واجلدل ،
، «أرسطو»و« أفالطون»وغريهم، ذلك أهنم تأثروا إىل حد بعيد بالفكر اليوناين وخاصة لدى كل من 

والنفس  م للقضايا الرتبوية  مصطلحات ومفاهيم مثل العقل الفعال والعقل املنفعل،حيث تضمن تناوهل
ا  حبياة الناس . إىل غري هذا وذاك من مسائل وقضايا، وهي مجيعها ال تتصل اتصاال  مباشر الناطقة ..

إلضافة فضال  عن تعقيد يف األسلوب يفوق عقول حىت الكثرة الكربى من املتعلمني، با ومهومهم اليومية،
إىل ما جيره التأثر بالفكر اليوناين الذي انطلق من منطلقات غري دينية، يف ُشبه مكنت الفقهاء من اهتام 
بعضهم باخلروج عن الدين، ولعل املعركة اليت أشع لها اإلم ام الغزايل بكتابه )هتافت الفالسفة( أشهر 

 (3)(.العالمات على ذلك، ورد ابن رشد عليه بكتابه )هتافت التهافت

                                                           
 (79،78،77)ه ، ص1421،دار الفكر العريب ، اجتاهاتًالفكرًالرتبويًاْلسَلميإمساعيل ، سعيد : انظر:(1 (

 املرجع السابق.(2 (

 ، قطر ، 100، سلسلة كتاب األمة ، رقم   اْلطابًالرتبويًاْلسَلميعلي، سعيد إمساعيل : ) 3(  
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فالفقهاء كان تأثرهم األكرب باألصول اإلسالمية ومل يتأثروا بالفكر اليوناين كالفالسفة ،لذا جند أن   
 الفقهاء من خالل أسلوهبم املتوازن رسخوا مبادئ تربوية عميقه منها:

 مبدأ التخاطب مع العقل  فالشر  جعل العقل هو مناط التكليف.-  

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمشُوَن َعلَى  الفاضلة قال تعاىل:مبدأ إحاطة العقيدة باألخالق -   َوِعبَادُ الرَّ

 [.63اآلية الفرقان:سورة ]ًاْْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما

 ...َما يُِريدُ اّلِلُ ِليَْجعَلَ ًمبدأ جعل التكاليف الشرعية إلصالح الروح وتطهريها قال تعاىل:-  

ْن َحَرجٍ َولَِكن يُِريدُ ِليَُطهََّركُْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكُْم لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن  سورة ]َعلَْيكُم ِمِ
 [.6اآليةاملائدة:

ُ الدَّاَر  مبدأ التأخي بني الدين والدنيا يف التشريع قال تعاىل: -   َواْبتَغِ فِيَما آتَاَك اّللَّ

ُ إِلَْيَك َوََّل تَْبغِ اْلَفَسادَ فِي  اْْلِخَرةَ َوََّل تَنسَ  نَِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن اّللَّ

َ ََّل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   [.77اآليةالقصص:سورة ]  اْْلَْرِض إِنَّ اّللَّ

ن ذَ  مبدأ املساواة والعدل قال تعاىل: -   َكٍر َوأُنثَى يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُم ِمِ

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ِ أَتْقَاكُْم إِنَّ اّللَّ سورة ]  َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعندَ اّللَّ
 [.13اآليةاحلجرات:

،و  ومبدأ األمر باملعروف احلرية والتسامح ،والتكافل االجتماعيكذلك رسخوا مبادئ :  
   (1)..الشورى

و نظرا الشتغال الفقهاء  بالتعليم ، عنو بالرتبية مبعناها الفين الذي حيصرها يف عملية التدريس ،و -
هلم إسهامات تربوية لكنها وردت يف سياقات تتصل بالشريعة بصفة عامة ،ومن أشهر الفقهاء الذين أولوا 

 الكتابات الرتبوية عناية خاصة :

 ".                              ابن سحنون يف كتابه "آداب املعلمني-

 القابسي يف كتابه "الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني".-

 ابن عبد الرب القرطيب يف كتابه "آداب اإلمالء واالستمالء" .  -
                                                           

-20)م ص1996،دار الكتاب ، مصر ، 2، ط ومصادرهًونظرياتهًالعامةًاملدخلًللفقهًاْلسَلميًتارَيهانظر :مدكور ،حممد سالم : (1 (
22)   
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 عبد الكرمي السمعاين يف كتابه"تعليم املتعلم طرق التعلم "  .-

 املتعلم طرق التعلم ". برهان االستالم الزرنوجي يف كتابه"تعليم -

                                                                                                                                                                                                                ابن حجر اهليثمي يف كتابه " حترير املقال" .      -
 (1)بدرالدين بن مجاعة يف مؤلفه " تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم".-

 

ً(2)القضاياًالرتبويةًيفًالفكرًالرتبويًعندًالفقهاءًَتيزتًمباًيلي:

ً

اجلانب التشريعي ) األحكام العملية ( يف األصول بعند الفقهاء  ةالرتبويارتبطت القضايا  -
الفقهاء ،لذا فقد راعى  ( ، ومن مث متيز فكرهم الرتبوي بالواقعيةالنبويةوالسنة الكرمي اإلسالمية )القرآن 

  .حركات التغري االجتماعي والثقايف

ًاجملتمع.رسخ الفقهاء مبدأ طلب العلم ،ومن هذا املنطلق أكدوا على إلزامية التعليم يف -

علوم الدنيا ) طب  ... ( كتخصصات نظرية علمية ، والفقهاء علوم الدين ) فقه ، حديث  اعترب -
 .. حساب ... اخل( ، يف مرتبة واحدة ، حيث يقع اجلميع يف نطاق فرض الكفاية 

  ربط الفقهاء األخالق بطلب العلم وتعليمه وجعلوها غايته. -

ام كبري من قبل الفقهاء باعتبارمها ركنان أساسيان يف العملية حضي املعلم واملتعلم وعالقتهما باهتم -
اجلانب املهين يف شخصية املعلم ،وعنوا باملتعلم  حمور العملية التعليمية ، من  والتعليمية والرتبوية ، فاصل

النفسية والسيكولوجية  اجلانب اخللقي، النفسي ،والعقلي، وكل ذلك اصلوه يف ضوء العديد من املبادئ
،معتمدين على فكرهم املرتبط بالشريعة ستنبطة من خرباهتم العملية ، واآلراء واخلربات السابقة امل

 اإلسالمية.

                                                           
م. 2004، مكتبة الرشد ، الرياض ، 2،ط الفكرًالرتبويًمدارسهًواجتاهاتهًوتطورهانظر: مصطفى عبد القادر زياده واخرون :( 1 (

 (156،ص)

، رسالة دكتوراه ختصص الرتبية  يفًالقرنًالسابعًاِلجريرًالرتبويًبنيًالفقهاءًوالصوفيةًالفكعبد املعطي حممود :بتصرف من : ( 2(
 ه  . 1425االسالمية، كلية االزهر ، القاهرة ، 
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 راعى الفقهاء أصول ومبادئ السيكولوجية الرتبوية يف املواقف التعليمية. -

أدرك الفقهاء أن نوعية اجلو االجتماعي  وطرق التدريس ،باهتم الفكر الرتبوي عند الفقهاء   -
 ما بني الطالب من فروق. تالءمحبيث   ها.درجة كبرية فيب يؤثر  سائد يف العملية التعليميةال

ً.(عاجل الفكر الرتبوي للفقهاء لونا  من ألوان الرتبية اليت ترتبط بظروف معينة وهي ) الرتبية اجلهادية -

 

ً

ً
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ً

ً
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 املبحثًالثاّن

ًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية.أمهيةًالضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةً

القرآن الكرمي والسنة النبوية مصدري تزكية لإلنسان فقد تضمنا البناء الفكري للرتبية اإلسالمية ،وهذا  
ال  ميكن الكشف عنه  ا ،البناء الفكري الذي يضم الرتبية اإلسالمية مببادئها وأهدافها وأسسها وأساليبه

من خالل استخدام املنهج االستنباطي ، الذي بناه علماء األصول الستنباط األحكام الشرعية من إال 
 ،فعنوا به وقعدوه ومت من خالله بناء علم األصول . النبويةوالسنة الكرمي نصوص القرآن 

مد على ستنباطات الرتبوية من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية إمنا تعتلذا فالضوابط العلمية لال
ضوابط علمية مقننة تضبط عملية االستنباطات من خالل  توظيف القواعد األصولية للمنهج االستنباطي

 الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية وفق قواعد علمية .

 وميكن أن نوجز أمهية الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية فيما يلي:

 ستنباطات الرتبوية يف أهنا تؤدي إىل تأصيل البحث العلمي يفتكمن أمهية الضوابط العلمية لال -1
بالصبغة اإلسالمية مما يؤدي إىل وضوح  املنهجية العلمية اإلسالمية اليت  جمال الرتبية اإلسالمية وصبغه

 أسسها علماء األصول. 

يفيد يف إعادة " فإن وضوح املنهجية العلمية اإلسالمية يف البحث العلمي الرتبوي تقول آمال وهبه:
صياغة املشاريع البحثية من حيث موضوعاهتا ومناهجها وسياقاهتا التارخيية، ويكشف عن جوانب األصالة 

 (1)والتميز أو جوانب التبعية الفكرية والثقافية

فاملتتبع لعلماء األصول يف كتاباهتم الرتبوية جيد مدى اعتمادهم على املنهجية العلمية اإلسالمية اليت 
اتصال مباشر بالشريعة اإلسالمية وعلومها اليت تنبع من املصدرين األساسيني القرآن الكرمي والسنة تتصل 

النبوية ، اليت متكنوا من خالهلا من امتالك املهارات واإلمكانات العلمية لتعامل مع نصوص القرآن الكرمي 
 والسنة النبوية.

هللا تعاىل وبالتايل تطبيقه التطبيق األمثل وليس فأثروا الفكر الرتبوي اإلسالمي وصلوا إىل فهم مراد 
أدل على ذلك من مجلة األفكار الرتبوية العظيمة اليت أثرت الفكر اإلسالمي وسامهت يف النهضة العلمية 

 اإلسالمية يف عصور املسلمني الذهبية.
                                                           

، رسالة ماجستري ،إشراف سعيد اساعيل على ،نوال امحد نصر، منهجيةًالبحثًالعلميًيفًالرتبيةًاْلسَلميةً,دراسةًحتليليةوهبه ،آمال :(1)
 .(11)ه ،ص 1422
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نباط ،يرتبط يف االست علماء االصولوحني نعيد للرتبية ارتباطها باملنهج اإلسالمي من خالل منهج 
الباحث باملنهجية اإلسالمية فريد ما يكتب ويقرأ وحيلل إىل األصول اإلسالمية، وال يعىن ذلك جمرد سرد 
لآليات واألحاديث يف أجزاء متفرقة من دراسته وإمنا يقتضي األمر منه امتالك معرفة ودراية واسعة باألصول 

لى التعامل مع هذه النصوص بالدرجة اليت متكنه من اإلسالمية املتعلقة مبوضو  دراسته كما يتطلب قدرة ع
 .(1).احلكم على الظاهرة ونقدها يف ضوء املعايري اإلسالمية الثابتة

فالتزام الباحث بالضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية يصل إىل فهم مراد هللا تعاىل فهما  صحيحا  
 وبالتايل تطبقه التطبيق األمثل.

 لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية ، باالستناد إىل إن وضع ضوابط علمية-2
 ح للباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية النبوغ الفكري .منهج علماء األصول يتي

ت الدراسات أن اإلبدا  الفكري لعلماء توهذا ما كان عليه واقع علماء املسلمني ، حيث أثب
ج علمي وإسنادهم إىل قواعد ثابتة تستند إىل العقيدة اإلسالمية مبصدريها املسلمني نبع من التزاماهتم مبنه

 .(2)مما يؤكد احلاجة إىل إحياء هذا املنهج يف واقعنا الفكري الرتبوي" النبوية والسنةن الكرمي القرآ

وقو  إن التزام الباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية بالضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية جينبه ال-3
 .النبوية والسنةالكرمي يف فهم نصوص القرآن  االحنرافيف 

هو ضعف املعرفة بالعلوم  النبوية والسنةالكرمي فمن أهم أسباب االحنراف يف فهم نصوص القرآن 
ال يتمكن من تفسري النصوص بطريقة صحيحة ومن مث االحنراف يف فهمها  الشرعية عند املستنبط،لذ

واالستنباط منها، ونتيجة لذلك ظهرت مظاهر االحنراف عند بعض املفكرين الرتبويني ومنها ما ظهر على 
" قد امتأل  سوق الكتابة اخلطاب الرتبوي ،وهو ما ذكره سعيد امساعيل يف كتابه عن سوق الكتاب فقال: 

ج فئتني : فئة متلك الكثري من العلم الرتبوي والنفسي ، لكنها تفتقد الكثري من العلم الشرعي ، مما بإنتا 
جعل خطاهبا وكأنه يقف عند حد إنزال القبعة من على رأس "خواجة" ليضع عليها عمامة إسالمية . 

العلم الرتبوي والنفسي  الشرعي ، لكنها افتقدت الكثري أيضا من العلم والفئة األخرى ، امتلكت الكثري من
فضعف فهمم نصوص القرآن والسنة إمنا   (3)، مما جعل خطاهبا مييل إىل الصيغة الوعظية اخلطابية.. " 

                                                           
 (209عبد الرمحن النقيب :حنو صياغة إسالمية ملناهج البحث يف الرتبية االسالمية ،ص) (1)

 (.34آمال وهبة:منهجية البحث العلمي يف الرتبية اإلسالمية ،دراسة حتليلية،مرجع سابق، ص) (2)

 ( .   17 – 16سعيد إمساعيل :اخلطاب الرتبوي اإلسالمي  ،مرجع سابق،  ص ) (3(
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رجع إىل عدم  التمكن من مهارات وضوابط البحث العلمي يف جمال علوم الشريعة مثل علوم القرآن ي
 وتفسريه واحلديث واللغة ... .

فلسفة الرتبية اإلسالمية للدكتور ماجد وبإجياز نذكر مثال من كتاب  كثرية  يف كتب الرتبيةواألمثلة 
 :(1)الكتاب بالنقد ورصد فيه االحنرافات التالية حدحيث تناوله أ الكيلالين

 تطويع معاين اآليات القرآنية لنظريات الغربية املعاصرة :-

ذ كتابه يوم القيامة بيمينه تفسري اآليات اليت تذكر أصحاب اليمني وأصحاب الشمال ، ومن يأخ
َوكُنتُْم أَْزَواًجا  ومن يأخذه بشماله وحنو ذلك من اآليات ، مثل هذه اآليات يف بداية سورة الواقعة

ثَََلثَةً ، فَأَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة ، َوأَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة 

. حيث يقول يف بيان معناها : " واإلشارة هنا إىل " [10-7سورة الواقعة ] ، َوالسَّاِبقُوَن السَّاِبقُونَ 
" اليمني " وليس إىل   اليد الشمال أو اليمني كما يتبادر لبعض املفسرين " وليس من الشمال " و 

الضروري أن يكون   الكتاب   كتاب ورق مسطور وإمنا هو خمزن العقائد واألفكار اليت هي احللقة األوىل يف 
تطرد يف توضيح . مث يس (2)السلوك واألعمال . وال شك أن املخ هو خمزن األفكار أو بداية األعمال " 

هذه الفكرة ، ويوضح أن أصحاب اليمني هم الذين يستخدمون اجلانب األمين من املخ ، وأصحاب 
الشمال هم الذين يستخدمون اجلانب األيسر فقط ، والسابقون هم من يتكامل لديهم عمل اجلانبني من 

 املخ . 

اليت هي معرضة للنقض والتبديل يف  واملأخذ هنا هو تطبيق آيات القرآن الكرمي على النظريات الغربية
أي وقت ، وكذلك التعريض بتخطئة أقوال املفسرين حول معىن اآليات ، وكان األجدر أن حترتم أقوال 
املتخصصني يف التفسري ، وال مانع من االستئناس   دون اجلزم   مبعاين اآليات يف توضيح هذا الواقع الفكري 

  (3)املعاصر .

 القرآنية على واقع معني أو سلوك حمدد، قد ال يكون مطبقا  عليه بالفعل : تصنيف معاين اآليات-
                                                           

 حبث مقدم ملؤمتر : التعامل معالتعاملًمعًالنصًالقرآّنًيفًبعضًالكتبًالرتبويةًاملعاصرةً)دراسةًنقديةً(,الشعشا  ، عبدهللا زايد: (1)
 النصوص الشرعية )القرآن والسنة( عند املعاصرين والذي تقيمه كلية الشريعة باجلامعه األردنية.

 (91ه  ، ص) 1409، مكتبة هادي ، مكة املكرمة ، 2،ط اْلسَلميةفلسفةًالرتبيةًالكيالين ،ماجد عرسان  :( 2(

 حبث مقدم ملؤمتر : التعامل معالتعاملًمعًالنصًالقرآّنًيفًبعضًالكتبًالرتبويةًاملعاصرةً)دراسةًنقديةً(,الشعشا  ، عبدهللا زايد:  (3 (
 باجلامعه األردنية.النصوص الشرعية )القرآن والسنة( عند املعاصرين والذي تقيمه كلية الشريعة 
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يِن ، فَذَِلَك   ة اآليتني األوىليف استشهاده بسورة املاعون ، وخاص ُب بِالدِِ أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِِ

ا على أن اإلسالم ال يفصل بني م[  ؛ حيث استشهد هب2-1 اآلية املاعون :سورة ] الَِّذي يَدُعُّ اْليَتِيمَ 
املظهر الديين للعبادة وبني املظهر االجتماعي ، وهذا االستشهاد ليس حمل النقد ، ولكن النقد يتوجه إىل 
تفسري معىن اليتيم يف اآلية ، حيث فسره بأن املراد به من فقد النصرة واإلنصاف " وبذلك تكون مجاهري 

، فليس اليتيم يف نظره   (1)تسلط عليهم فهو مكذب بالدين " الشعب املستضعفة أيتاما فمن قهرهم و 
عندماًًرويًعنًابنًعباسًرضيًهللاًعنهمامقتصرا على من فقد أباه ، واستشهد على هذا التفسري مبا 

سئلًعنًانقضاءًاليتمًفقالً:ً"ً...ًوكنتًتسألّنًمَّتًينقضيًيتمًاليتيمً؟ًلعمريًأنًالرجلًتنبتً
ًيأخذًالناسًفقدًذهبًعنهًاليتمًًْليتهًوإنهًلضعيفًاْلخذ ًأخذًلنفسهًمنًصاحلًما لنفسهً,ًفإذا

."..(2)  . 

فاالستشهاد بقول ابن عباس رضي هللا عنهما ليس صحيحا ، ألن هذا التفسري مقتصر على بيان 
 انقضاء يتم اليتيم الذي فقد أباه ، وال يفيد تعميم معىن اليتيم ليشمل كل من ال يستطيع األخذ لنفسه ولو

تطبيق ملعاين اآليات القرآنية على واقع معني أو كان أباه حيا ، وفضال عن مشوله لألمم املستضعفة. فهذا 
سلوك حمدد ، قد ال يكون منطبقا عليه بالفعل ، فهذا الواقع العام ميكن أن يستدل له بآيات عامة تدل 

 ت يف هذا املعىن كثرية . على النهي والتحذير من استضعاف الناس وقهرهم وأخذ حقوقهم ، واآليا

فهذا االحنراف يف الفهم كان نتيجة لضعف اجلانب التأصيلي للمستنبط حيث أخل بضوابطه العلمية 
زم هبا،وذلك نتيجة لضعف األسس العلمية اليت ينبغي ان ينطلق منها يف فهمه تاليت كان ينبغي أن يل

فهم السلف الصاحل الذين هم أوىل بالفهم نصوص ، فينبغي ان يعتمد أوال على فهم النصوص من خالل لل
والتفسري الصحيح ،وليس ذلك تعطيل حلرية الفكر وإمنا هناك مسلمات ينبغي ان ينطلق منها الباحث 

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَنَصارِ  فقال:  ،فاهلل تعاىل أثىن على علمهم وفقههم  َوالسَّابِقُوَن اْلَوَّ

 : رُُكْمًقَ ْرّنً"بقوله:ًًالنِبًصلىًهللاًعليهًوسلم[، وأثىن عليهم 100اآلية  ]سورة التوبة الَِّذيَنًًَخي ْ ُثًَُّ
الَِّذيَنًيَ ُلونَ ُهمًْ تفرتق، وسأله الصحابة أن هذه األمة س ، وملا أخرب صلى هللا عليه وسلم(3)".ًيَ ُلونَ ُهْمًُثًَُّ

                                                           

 (91املرجع السابق ، ص)   )1(  

النساء الغازيات يرضخ هلن وال يسهم   ، كتاب اجلهاد والسري ، باب12النووي ،" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج  ( 2(
 (191، ص )والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب

 ال يشهد على شهادة جور اذا شهد ،،كتاب الشهادات ، باب 6،ج العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق (3(
 (.3263ص)
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، فقرن النجاة مبا كان عليه هو (1)«َعَلْيِهًَوَأْصَحاَبًَماًَأنَاً»عن الفرقة الناجية فقال:  رضي هللا عنهم أمجعني
ا مل يفهمه السلف الصاحل، من نزل  عقلوأصحابه، فكيف ي إنه ميكن أن يفهم من النص فهم ا جديد 

 وطبقوه يف ادق تفاصيل حياهتم،عاصروا نزوله، و عليهم القرآن، ونزل القرآن بلغتهم، وعرفوا أسباب النزول، 
صلى هللا عليه إن الصحابة رضي هللا عنهم تلقوا عن النيب فا وهلذأحواهلم ،فهم الصق به ،بل كان ينزل يف 

معاين القرآن، وكان حرصهم على املعىن أكثر من حرصهم على اللفظ، وأدوه إىل التابعني كذلك.  وسلم
 . هلذا بعض العلماء كان يتحرج أن يقول بقول مل يسبقه إليه أحد

 الباب هذا يف الكالم مث وعلمهم:" السلف فضل يف -تعاىل هللا رمحه- يميةت ابن اإلسالم شيخ يقول
 أن أيضا جيوز وال وتتبعه طلبه من ذلك يعرف وأضعافها، الفتوى هذه يف سطره ميكن أن من أكثر عنهم:
 عرف وال بل السلف، قدر يقدر مل ممن األغبياء بعض يقوله قد كما  السالفني، من أعلم اخلالفون يكون
 أعلم اخللف وطريقة أسلم، السلف )طريقة أن من هبا: املأمور املعرفة حقيقة به واملؤمنني ورسوله هللا

 طريقة على -حذوهم حذا ومن املتفلسفة من- اخللف طريقة يفضلون الذين املبتدعة هؤالء فإن ، وأحكم(
 (2) .."اناإلمي جمرد هي السلف طريقة أن ظنوا حيث من أتوا إمنا السلف،

 وأحكم أعلم اخللف وطريقة أسلم، السلف طريقة) عبارة على معلقا هللا رمحه عثيمني ابن يقول
 كان  أشياء يف وخاضوا وتعمىقوا حبثوا هؤالء ألن صحيحا   معىن هبا أرادوا وإن حىت باطلة العبارة (:"فهذه
 والشك. احلرية إىل وأوصلهم ضرىهم الذي هو األشياء هذه يف خوضهم فإن فيها يتكلموا مل السلف
 عليه كان  ما على بقوا أهنم فلو "،املمتنطىعون هلك:"قال حني -وسلم عليه هللا صلى- النيب وصدق
  الكالم أهل أئمة بعض إن حىت والتحريف، واحلرية الشىك هذا إىل وصلوا ملا يتنطىعوا ومل الصاحل السلف
 أموت أنا ها بعضهم: ويقول الضالل. هذا تعرف ال اليت العجوز أمه عقيدة على ميوت أن يتمىن كان
 العقيدة أن تظن وال واحلرية، والقلق الشك من وجدوا ما شدىة من وهذا نيسابور. عجائز عقيدة على

 ابتلي وإال سليمة، عقيدة على إال اإلنسان يعيش أن ميكن ال أبدا ، عليها اإلنسان يعيش أن ميكن الفاسدة
 باهلل والعياذ بالك وما الكالم، أهل املوت عند شكىا   الناس أكثر بعضهم: قال وقد واحلرية. والقلق بالشك
- هللا رسول وسنة هللا كتاب  من العقيدة أخذنا لو لكن اإلميان، بضد لإلنسان خُيتم املوت، عند بالشك
 علمائهم من وهو- الرىازي قال كما  ونقول السلف، عليه جرى ومبا بسهولة -وسلم عليه هللا صلى

 فأثبت، يعين:،استوى العرش على الرمحن:اإلثبات يف أقرأ القرآن، طريقة الطرق أقرب رأيت ورؤسائهم:

                                                           
وقال: هذا  ما جاء يف افرتاق هذه األمة ،كتاب االميان ، باب  7املباركفوري :"حتفة األحوذي لشرح جامع الرتمذي "،مرجع سابق ، ج (1 (

 (379)، حديث مفسر غريب

 (9، ص) 5ج،"، مرجع سابق فتاوى لجممو  اابن تيمية :" (2 (
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 معرفيت، مثل عرف جتريب مثل جرىب ومن ،علما   به حييطون وال ءشي كمثله  ليس ،النفي يف وأقرأ
 وال غليال   تروي رأيتها فما الفلسفيىة واملناهج الكالميىة الطرق تأملت لقد فقال: الكالم، هذا قبل أقر ألنه

 (1) .."القرآن طريقة الطرق أقرب ووجدت عليال ، تشفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( 291، ص)3ه ،ج1415، دار العاصمة ،1،ط القولًاملفيدًعلىًكتابًالتوحيدابن عثيمني ،حممد بن صاحل :)1( 
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ًاملبحثًالثالث

ًالضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةتعريفً

 يتكون املفهوم من شقني ضوابط وعلمية لذا حنتاج إىل تعريف كل جزء على حدة:

ًتعريفًالضوابط:)أ(

 لغة:يف ال

 :(2)ومن معانيها يف اللغة،(1)أصل الكلمة ثالثية صحيحة

 لزوما  شديدا  أو اللزوم بال مفارقة.اللزوم: يقال ضبط الشيء: لزمه -1

ضبط العمل وإحسانه: يقال هو ضباط لألمور . وفالن ال يضبط عمله: ال يقوم مبا فوض إليه -2
 . وال يضبط قراءته: ال حيسنها

 .ومنه إصالح اخللل-3

 . ومنه احلفظ واحلزم: ضبط الشيء حفظه حبزم والرجل ضابط أي حازم-4

ًالضوابطًاصطَلحاا:

الضوابط مرتبطا  مبفهوم القواعد حيث يرى بعض العلماء عدم التفريق بينهما واعتبارمها مبعىن مفهوم 
 واحد.

 ا:ما بأهنمحيث يعرفوهن

 .(3)حكم كلي بتطبيق على جزئياته-1

 عرف منها على أحكام اجلزئيات فهي مرادفة للقاعدة اصطالحا .الضابطة القضية الكلية اليت ي-2
                                                           

 (.303، ص) 3مقاييس اللغة "، مرجع سابق ، مادة ضبط، ج انظر:ابن فارس:"معجم (1)

 (340، ص) 7ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق،ج( 2(

 (444-439، ص)  19،ج الزبيدي:"تاج العروس من جواهر القاموس "، مرجع سابق

صباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، مرجع ( ،الفيومي :" امل1/533انظر: املعجم الوسيط ، مرجع سابق باب الضاد ) مادة ضبط() ) (3)
 (.510، ص)2سابق ،ج
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 ومنهم من فرق بينهما:

حيث اعترب أن الضابط حكم كلي جيمع جزئيات باب واحد من العلم، بينما القاعدة تتسع لتشمل 
 فروعا  من أبواب متفرقة . أي أن القاعدة أمشل وأعم من الضوابط .

يقول ابن جنم:" الفرق بني الضابط والقاعدة أن القاعدة جتمع فروعا  من أبواب شىت، والضابط 
 .(1)و األصل"جيمعها من باب واحد هذا ه

واملناسب لبحثنا أن مفهوم الضوابط خيتلف عن مفهوم القواعد ، من حيث مناسبة املعىن اللغوي 
خالل االستعمال الفقهي جند الفقهاء كثريا  ما يستعملون الضابط مبعىن آخر غري معىن  لالصطالحي فمن

وهناك  –أنه أقرب للمعىن اللغوي القاعدة وهو الشائع ولكن مل يصرح أحد بتعريف له هبذا االستعمال مع 
: هو قول ، وأقرب املعاين له يف اللغة -مئات األمثلة يف كتب الفقهاء على املذاهب األربعة هبذا االستعمال

قوهلم  الليث ضبط الشي لزومه ال يفارقه ،يقال ذلك يف كل شيء ، وضبط الش  حفظه باحلزم ، ومنه
َة أخَذا  شديدا  ويضأبطها فال تكاُد :الضىابُط واألضأبُط: األسُد، وإمنا وص ُُ الفريسأ َف بذلك ألنُه يأخَذ

 (2) تفلُت منه.

فالضابط هنا يقيد صورة املسألة ويبني جمملها فال يكاد شيء منها خيرج منها ، كما مينع ما ليس منها 
 من الدخول فيها ، وبناء على هذا فيمكن تعريف الضابط بأنه :

بيان اللفظ اجململ أو توضيح اللفظ املشكل أو بيان مقداره أو متييزه عن هو تقييد اللفظ املطلق أو 
 .(3)"غريه ، ويندرج حتته مسائل جزئية أو صور بأشخاصها.

لعلمية لالستنباطات الرتبوية امنا فالضوابط ا وهذا الوصف السابق لضوابط هو ما ينطبق على حبثنا
 .تقيد عملية استنباط املعاين الرتبوية من القرآن والسنة بضوابط علمية 

 

 
                                                           

، دار  1،ط غمزًعيونًالبصائرًيفًشرحًاْلشباهًوالنظائرانظر: احلموي ،محد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين:   (1)
الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي  (،ابن النجار احلنبلي،تقي15، ص ) 1ه ،ج1405الكتب العلمية ،بريوت 

 ( .30، ص)1ه ،ج1418، مكتبة العبيكان ،  2، حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد،طشرحًالكوكبًاملنريالفتوحي:

 (441-439،ص)  19،ج الزبيدي:"تاج العروس من جواهر القاموس "،مرجع سابقانظر :  )2(

 .لضوابط الفقهية وتصنيفاهتا تأصيل علم ا بن مبارك:انظر:آل سيف ، عبد هللا  (3)
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ًتعريفًالعلمية:)ب(

 يف اللغة :

أصل الكلمة علم وتعين إدراك الشيء على ما هو عليه، أي على حقيقته، وهو اليقني 
كلية جتمعها جهة  واحدة ، كِعلأم الكالم ، وِعلم النَّحو ، ويطلق الِعلأم على جممو  مسائَل وأصول  ، واملعرفة

 (1).وِعلأم األرض ، وِعلأم الكونيات ، وِعلأم اآلثار . واجلمع : ُعلوم

وأمَّا يف االصطالح فهو: " مجلة احلقائق والوقائع والنظريات ومناهج البحث اليت تزخر هبا املؤلفات 
 (2)العلمية."

 

ًَلستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبوية:مفهومًالضوابطًالعلميةًل

مفهوم الضوابط العلمية ،نوضح مفهوم الضوابط العلمية وهو املقصود به  وبعد العرض السريع لتفصيل
 يف حبثنا.

عبارة عن تقييد عملية  والضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية:هي
االستنباط للجوانب الرتبوية من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية بقيود علمية مستمده من منهج 

 العلمي يف القرآن نهجاالستنباط عند علماء علم أصول الفقه ، وقد استمدها علماء األصول من مبادئ امل
على منهج  األصولاحلديث والفقه واللغة فطبقه علماء النبوية الذي أصله علماء التفسري و والسنة  الكرمي 

 .وطرق االستنباط االحكام الشرعية استنباط االحكام الشرعية بطريقة علمية مقننة فخرجوا لنا بقواعد

 األصولعلماء عند  لألحكامطرق االستنباط  اىلها من خالل الرجو  وهذه الضوابط امنا يتم بناؤ 
 النبوية والسنةستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي الال وانتقاء ما يناسب منهاودراستها وحتليلها وحصرها 

 .وبناء على ذلك يتم وضع ضوابط علمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية

ً

ً

                                                           

  (624،ص) 2( ،املعجم الوسيط، مرجع سابق ،ج417، ص)12ابن منظور : "لسان العرب "، مرجع سابق،ج)1( 

 (214عبد هللا العمر،:"ظاهرة العلم احلديث دراسة حتليلية وتارحيية"، مرجع سابق، ص)  ( 2(  
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ًاملبحثًاْلامس

ًالضوابطًالعلميةًلَلستنباطاتًالرتبويةًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةاقسامً

ًَتهيد:

أول ما حتققت املنهجية العلمية اإلسالمية يف الفكر اإلسالمي يف ميدان األحكام الشرعية ،فأن 
األحكام الشرعية إما يتم استخراجها من النصوص الصحيحة مباشرة أو أن يلجأ العامل إىل االستنباط وفق 

 .(1)قواعد مقننه 

 والثاين هو ما حنن بصدده يف حبثنا.

فالقواعد اليت ضبطت عملية استنباط األحكام ،واليت وضعها علماء األصول لضبط عملية  
عندما دعت احلاجة إليها ،واعتمدوا يف وضع هذه النبوية والسنة  الكرمي االستنباط من نصوص القرآن

بعلوم والسنة النبوية فخرجوا لنا  الكرمي الضوابط على أسس البحث العلمي املتضمنة يف نصوص القرآن
الشريعة املختلفة من علوم العقيدة والقرآن واحلديث واللغة والفقه ، وهذه العلوم الشرعية هي اليت اعتمد 

واليت من خالهلا مت توجيه  عليها علماء أصول الفقه يف وضع منهجهم العلمي الستنباط األحكام الشرعية،
يف شىت التخصصات ومنها جمال العلوم  الفهم الصحيح من نصوص القرآن والسنة ،فاستفادة منها العلوم

اإلنسانية وعلى وجه اخلصوص الرتبية ،فالفكر الرتبوي اإلسالمي غزير باألفكار الرتبوية اليت استنبطها 
 علماء املسلمني من نصوص القرآن والسنة ،فكانت أسس علمية راسخة هلذا اجملال إىل اليوم .

تنباط عند علماء األصول يف جمال الرتبية االسيتم توظيف ضوابط ومن خالل هذا املبحث س
من خالل اإلسالمية من خالل بناء ضوابط علمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي  والسنة النبوية 

 حصر جمموعة من الضوابط العلمية ودراستها وحتليلها مث األصولطرق االستنباط عند علماء  تتبع
 على االستنباط من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ، وتتعلقلالستنباطات الرتبوية واليت تقتصر 

 التالية : األقسامتقسيمها اىل حصرها و مت  باستنباط اجلوانب الرتبوية وبناء على ذلك فقد

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًبالنصًمنًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةً-1

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًباملستنبطً-2

                                                           

،كتاب يصدر عن رابطه العامل اإلسالمية ،مكة،السنة السادسة البحثًالعلميًوضوابطهًيفًاْلسَلمًًمنهجيةبتصرف :حلمي صابر:)1( 
 (.100ه ،ص)1418،عام183عشر،العدد
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ًالعلميةًاْلاصةًباملعىنًاملستنبطالضوابطًً-3

ًالضوابطًالعلميةًاْلاصةًبطرقًالستنباطً-4

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 النبويةًوالسنةًالكرميًالضوابطًاْلاصةًبالنصًمنًالقرآنأول:

ً

االستنباط يف جمال يعتمد ،ف املصدران األساسيني للرتبية اإلسالمية القرآن الكرمي والسنة النبوية مها 
 الرتبية اإلسالمية على نصوص الكتاب والسنة.

قال هللا الصحيحة يقدم على ما سوامها واالستنباط من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 
ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَن يَكُوَن لَُهُم : تعاىل اْلِخيََرةُ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اّللَّ

بِينًا َ َوَرسُولَهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلًَّل مُّ  .[36 اآليةاألحزاب:سورة ] ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص اّللَّ

فاهلل تعاىل أمر بالرجو  إليهما وجعل ما عدامها تابعا  هلما. قال ابن حزم: "فكانت األخبار اليت ذكرنا 
  اآلية اجلامعة جلميع الشرائع، أوهلا عن آخرها: وهي قوله تعاىل:أحد األصول الثالثة اليت ألزمنا طاعتها يف

 ، فهذا أصل وهو القرآن، مث قال تعاىل:[59]النساء: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ اّلِلَ 
سُوَل  ، وهو اخلرب عن رسول هللا ، مث قال تعاىل[59]النساء: َوأَِطيعُواْ الرَّ َوأُْوِلي  ، فهذا ثان 

، فهذا ثالث  وهو اإلمجا  املنقول إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [59]النساء: اْلَْمِر ِمنكُْم 
  :حكمه، وصح لنا بنص القرآن أن األخبار هي أحد األصلني املرجو  إليهما عند التناز . مث قال تعاىل

سُوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِلِ َواْليَْوِم اْلِخِر فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء َفُردُّوهُ إِلَى اّلِلِ  َوالرَّ

ًً.(1)"[59]النساء: ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً 

؛ بدليل االعتماد النبوية والسنةالكرمي فدل كالم ابن حزم على أن املصدرين األساسيني، مها القرآن 
 ًيصح إال بدليل من الكتاب أو السنة.عليهما عند التناز ، وبدليل أن اإلمجا  ال 

سُوِل إِذَا دََعاكُم ِلَما يُْحيِيكُمْ  وقال تعاىل:  ِ َوِللرَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ّلِلِ

 وقد أمر هللا بطاعة رسوله صلى هللا عليه ": -رمحه هللا-[ يقول شيخ اإلسالم 24]سورة األنفال : اآلية
وسلم يف أكثر من ثالثني موضعا من القرآن ، وقرن طاعته بطاعته ، وقرن بني خمالفته وخمالفته ، كما قرن 

 (2)."بني امسه امسه 

                                                           
،حتقيق : امحد حممد شاكر  اْلحكامًيفًأصولًاْلحكامابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري : (1)

 (91، ص) 1، دار االفاق اجلديدة بريوت ،)د.ت(،ج

 (103،ص) 19ابن تيمية :"جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ، ج (2(
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و إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ رضي هللا عنه يف  حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنهيف و 
 (1)طريقته يف االستنباط للحكم الشرعي ،فهو خري دليل على تقدمي نصوص القرآن والسنة يف االستنباط

 وهذا هو منهج الصحابة رضي هللا عنهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه األمة يف االستنباط،
 يف استنباطهم لألحكام الشرعية .والذي سلكه علماء أصول الفقه 

ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه  ":رمحه هللا تعاىل  ابن تيميةاإلمام يقول 
وسلم.. فجميع ما قاله هللا ورسوله جيب اإلميان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، 
وليس االعتناء مبراده يف أحد النصني دون اآلخر بأوىل من العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه 

الرسول، فكذلك النص اآلخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول  اتبع فيه مراد
 (2)".بكالمه

ويف جمال الرتبية اإلسالمية على املستنبط أن يتوخى طريقة األصوليني يف استنباطاته الرتبوية حيث 
 –يستدل على ما مت استنباطه من نصوص القرآن الكرمي فإن مل جيد يتوجه إىل السنة النبوية الصحيحة 

 .-واليت سيتم توضيح االستدالل الصحيح لكل منهما الحقا

تمد على القرآن أوال  ،فهو متضمن للسنة إمجاال ،مث ينتقل للسنة لفهم مراد هللا فاملستنبط الرتبوي يع
 وتفصيله واألمثلة على ذلك كثرية ومتنوعة يف جمال الرتبية منها:

 :مبدأ بر الوالدين  -

ا يَْبلُغَنَّ ِعندََك َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُدُواْ إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا إِمَّ  قال تعاىل : 

]سورة   اْلِكبََر أََحدُهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ أُِفٍ َوَّلَ تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوَّلً َكِريًما

 [ 23اإلسراء : 
إِْحَساًنا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْعبُدُواْ اّلِلَ َوَّلَ تُْشِركُواْ بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن   قال تعاىل:

َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّاِحِب ِبالَجنِب َواْبِن 

]سورة النساء : اآلية  السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم إِنَّ اّلِلَ َّلَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاَّلً فَُخوًرا
36] 

                                                           
 27ص سبق خترجيه (1)

 (.37-36، ص) 7ابن تيمية :" جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ،ج  (2 (
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الوالدين فمن  فالقرآن الكرمي بني أمهية بر الوالدين ومكانته ، السنة النبوية فصلت يف أساليب بر
ًصلىًهللاًعليهًوسلمًرضيًهللاًعنهَعْنًَأَبًُهَريْ َرَةًاساليب بر الوالدين، الدعاء كما جاء، ًَرُسوَلًاَّللِ  ,ًَأنَّ

ًإَذاًَماَتًاِْلْنَساُنًانْ َقَطَعًَعَمُلُهً»قَاَل:ً ًَصاِلح  ًيُ ْنتَ َفُعًِبِه,ًَأْوًَوَلد  :ًَصَدَقة ًَجارِيَة ,ًَأْوًِعْلم  إلًَِّمْنًَثََلث 
  (1) «.يَْدُعوًَلهًُ

قال العلماء: معىن احلديث أن عمل امليت ينقطع مبوته وينقطع يقول النووي يف شرحه للحديث : " 
فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي جتدد الثواب له إال يف هذه األشياء الثالثة لكونه كان سببها، 

  (2) ."خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صاحل

ًوجل ً ًلَيَ ْرَفُعً ً»قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلىم :  رضي هللا عنه عن أيب هريرة ِإنًَّهللاً ًعز 
ًَلًَهِذِه؟ًفَ يَ ُقوُل:ًباْسِتْغَفاِرًَوَلِدَ ًَلكًَالَدرََجَةًِلْلَعْب  ,ًَأَّنَّ  (3) . «ِدًالصَّاِلِحًيفًاْلَنَّ ِة,ًفَ يَ ُقوُل:ًياًَربِ 

ًاْمَرأةاًأَتْتًَرُسوَلًهللاً»ًعن َعبأِد هللا بِن بُ َريأَدَة عن أبيِه بُ َريأَدَة ،: ف وكذلك الصيام والصدقة عنهما، أنَّ
ًُكْنُتًَتَصدَّْقُتًَعَلىًأُمِ يًِبَولِيَدة ًَوإن ََّهاًَماَتْتًَوتَ رََكْتًتِْلَكًاْلَولِيَدَة.ًقال:ًصلىًهللاًعليهًوسلمًَوقَا َلْت:

َهاًَصْوُمًَشْهر ًأفَ ُيْجِزىُءًأْوًي ًَ ْقِضيًَقْدًَوَجَبًأْجُرِ ًَورََجَعْتًإلَْيَكًيفًامِلريَاِث.ًقاَلْت:ًَوإن ََّهاًَماَتْتًَوَعَلي ْ
َهاًأْنًأُصوَمًعًَ َها؟ًقال:ًَعن ْ ًَعن ْ َهاًأْنًأُحجَّ ًأفَ ُيْجِزىُءًأْوًيَ ْقِضيًَعن ْ حَتُجَّ َها؟ًقال:ًنَ َعْم,ًقاَلْت:ًَوإن ََّهاًملًَْ ن ْ

ً (4).«نَ َعمًْ

ًالقرآنًالكرمي:-أ

يعتمد االستنباط يف املرتبة األوىل على نصوص القرآن الكرمي ،وبالنسبة لنصوص القرآن الكرمي هي 
 وال نظر.صحيحة ال حتتاج إىل متحيص 

 فالقرآن الكرمي قطعي الثبوت، فهو منقول إلينا بالتواتر الذي يفيد اليقني.

                                                           
 ( .1255ص)، كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، 3" ، مرجع سابق  ، ج  :" صحيح مسلم مسلم  )1)

 املرجع السابق .  )2)

،  كتاب التوبة ، باب استغفار 5ه  ، ج 1402،دار الكتاب العريب ، بريوت ، 3، ط َممعًالزوائدًومنبعًالفوائدنور الدين اهليثمي :  )3)
 (، وقال اهليثمي : رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاهلما رجال الصحيح غري عاصم بن هبدلة وقد وثق.  210الولد لوالده ، ص )

، كتاب الوصيا ، باب ما جاء يف الرجل يهب اهلبة مث يوصى   8، ج   الفريوز آبادي :"عون املعبود شرح سنن أيب داود"، مرجع سابق   )4)
 .وابن ماجه والنسائي والرتمذي مسلم وأخرجه :ًاملنذري قال ( .64له هبا أو يرثها ، ص )

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=19340',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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فقد نقله مجع كبري من املسلمني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عصر إىل عصر عن طريق 
 .(1)املشافهة والكتابة من غري حتريف وال زيادة وال نقصان

علماء املسلمني، كما دلت األدلة على ذلك فهو ثابت ال فنصوص القرآن الكرمي كلها حجة بإمجا  
 .(2)شك فيه

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ ً:وقال تعاىل ْلنَا الذِِ  [9اآلية احلجر:سورة ]  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 .(3)فاهلل تعاىل تكفل حبفظه يف الصدور والسطور وجعله حجة ثابتة بال شك دلت على ذلك األدلة 

فهو هو حمفوظ يف الصدور وال حيتاج إىل حفظ يف الكتب :رمحه هللا تعاىل  ابن تيميةاألمام قال 
 .(4)منقول بالتواتر لفظا  وحفظا  

 نصوص القرآن الكرمي قابلة للنظر والتدبر والفهم ومن مث االستنباط قال تعاىل:وقد جعل هللا تعاىل 

 ] 29سورة ص : اآلية[لِِيَدَّبَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُْولُوا اْْلَْلبَابِ ِكتَاٌب أَنَزْلَناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك 

أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اّلِلِ لََوَجدُواْ فِيِه اْختِالَفًا  قال تعاىل:

 ]82اآليةالنساء: سورة  [  َكثِيًرا

آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب َيتْلُوَنهُ َحقَّ تِالََوتِِه أُْولَئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َومن يَْكفُْر الَِّذيَن   قال تعاىل:

 ]121البقرة:  [  بِِه فَأُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ 

:" عن ابن مسعود قال:" والذي نفسي بيده إن حق تالوته أن حيل رمحه هللا تعاىل  قال ابن كثري
 (5).يقرأه كما أنزله هللا"حالله وحيرم حرامه و 

 
                                                           

وما بعدها  ( الزرقاين :"مناهل العرفان يف علوم القرآن ، مرجع  125،ص )2انظر:  الزركشي :"الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج (1)
  وما بعدها ( 240،ص)1ابق ، جس

 سبق تفصيله من الفصل الثاين. (2)

( الطربي:" جامع البيان يف تأويل القرآن"، مرجع سابق،  501، ص)2انظر: ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم  " ، مرجع سابق  ج( 3)
 (15،ص)10"،جالقرآن ألحكام :"جلامع القرطيب (18، ص) 14ج

 (10،ص)3جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، مرجع سابق ،جا ابن تيمية :" (4)

 (. 142، ص) 1ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق ،ج  (5)
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 واالستنباط من نصوص القرآن الكرمي يعتمد على فهم النص من خالل تدبره وتأمله .

وإمنا يعتمد فهم النص من القرآن الكرمي على اللغة العربية والتفاسري املختلفة املعتمدة عند السلف 
على فهم نصوص القرآن الكرمي وبيان ،حيث يستعني هبا املستنبط  الصاحل واليت صنفها علماء التفسري

 .-سيايت تفصيله الحقا-معاين ألفاظه

ًالسنةًالنبوية:-ب

 نصوص السنة النبوية من حيث الثبوت ليست كنصوص القرآن الكرمي قطعية بل هي ضنية الثبوت .

ا فالسنة باعتبارها مصدرا  شرعيا  هي املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي ، وال بد من إثبات صحته
 وإسنادها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم عند االستدالل بنصوصها.

فالسنة مل تصلنا مشافهة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا وصلتنا برواية الرواة الذين نقلوها إلينا من 
ة يتوقف صح،و  الصحابة مث التابعني مث من بعدهم مث تنتهي الرواية بنص احلديث الذي يطلق عليه املنت

 املنت على صحة السند.

لذا عين هبا العلماء وأفردوا مصنفاهتم يف التحقق من صحة ما ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  
فقد كانت من أحاديث وانطلقوا يف منهجهم العلمي يف التحقق والتثبت من نصوص القرآن والسنة النبوية 

احملدثني من بعدهم الطريق لصيانة الرواية وأداء تتضمن أصول املنهجية العلمية اليت أضاءت للصحابة و 
وهذه األصول على جانب كبري من  صلى هللا عليه وسلماحلديث على الوجه الصحيح، كما مسع من قائله 

 .(1)األمهية خلطورة موقعها والداللة الظاهرة الواضحة بنصوصها 

فَاِسٌقًبَِنَبأ ًفَ َتبَ ي َُّنواًَأنًُتِصيُبواًقَ ْومااًِبََهاَلة ًفَ ُتْصِبُحواًيَاًَأي َُّهاًالَِّذيَنًآَمُنواًِإنًَجاءُكْمً يقول تعاىل: 
البحث عن عدالة الراوي يعد أساسا  من أهم األسس  [6]سورة احلجرات : اآلية  َعَلىًَماًفَ َعْلُتْمًنَاِدِمنيًَ

بالتثبت يف األخبار، وقد اكد اليت جيب أن يتبعها املسلم عندما يتلقى اخلرب ،ففي هذه اآلية أمر هللا تعاىل 
ًمِ نُكمًْ هذا االساس عندما قال تعاىل:  ِمَّنً وقال: [ 2] سورة الطالق : اآلية  َوَأْشِهُدواًَذَوْيًَعْدل 

 [ 282] سورة البقرة : اآلية  تَ ْرَضْوَنًِمَنًالشَُّهَداء

جاءت النصوص ظاهرة يف  وومن االسس العلمية ايضا التحذير من الكذب يف الرواية خلطورته ،فقد
َاًيَ ْفرَتِيً الزجر عنه وتغليظ حرمته حىت أنه ُجعل من صفات غري املسلمني، كما جاءت يف قوله تعاىل: ِإَّنَّ

                                                           
ه ،من 1419،دار النفائس بريوت ،  املنهجًالعلميًللتعاملًمعًالسنةًالنبويةًعندًاحملدثنياالنعيمي ، محزه أبو الفتح حسني قاسم: )1(

 .(7)ص
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ًَوُأْولِئَكًُهُمًاْلَكاِذبُونًَ ً، وقال تعاىل: [105اآلية :النحل]سورة   اْلَكِذَبًالَِّذيَنًَلًيُ ْؤِمُنوَنًبِآيَاِتًاَّللِ 
ًَوَأنًُتشًْ َهاًَوَماًَبَطَنًَواِْلُْثًََواْلبَ ْغَيًبَِغرْيًِاْْلَقِ  َاًَحرََّمًَرَبِ ًَاْلَفَواِحَشًَماًَظَهَرًِمن ْ يُ نَ زِ ْلًُقْلًِإَّنَّ ًَماًملًَْ رُِكوْاًبِاَّللِ 

ًَماًلًَتَ ْعَلُموَنً َعَلىًاَّللِ   .[33]سورة األعراف : اآلية ًبِِهًُسْلطَانااًَوَأنًتَ ُقوُلواًْ

يف التحذير من الكذب عليه وبيان ما يرتتب على ذلك من صلى هللا عليه وسلم مث ما كان من أمره 
قَاَلًالنَِّبًَُّصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًة بلغت حد التواتر أنه الوعيد الشديد، فقد روى الشيخان وغريمها من طرق كثري 

ًفَِإنَّهًًُ:)َوَسلَّمًَ ًَكَذبًًََلًَتْكِذبُواًَعَليَّ ًفَ ْلَيِلْجًالنَّارًًََمْن  (1) ً(.َعَليَّ

وقد ساق السيوطي طرق هذا احلديث فبلغ نيفا  وتسعني طريقا  وقال: "وذكر ابن منده يف مستخرجه 
 .(2)أن هذا احلديث أيضا  ورد من طريق اثنني وعشرين صحابيا "

 ل على مدى االمهية البالغة لتحقق من صحة احلديث.وهذا التواتر العجيب للحديث يد

نشأ علم  لتحري من صحة احلديث وثبوته ،النبويةوالسنة الكرمي وانطالقا من املنهج العلمي يف القرآن 
وضبطها وحترير ألفاظها، وفق قوانني  الرواياتاحلديث الذي أسس من خالله العلماء املنهج العلمي للنقد 

حيث ينبغي  دينيةيعرف هبا أحوال السند واملنت وكان دافعهم من ذلك، أهنم يرون ان هدا العلم هو فريضة 
ً(3)ًأن ال تؤخذ األحكام الشرعية إال بناء على أخبار صحيحة وموثقة.

من نصوص  ستنباطالا عملية ى معرفتهاعل يتوقف التي الشرعية العلوم من الحديث ويعترب علم
 لباحثني يف نصوص السنة النبوية .ل وبخاصة ،الحديث علم دراسة  أهمية تأتي هنا ومن، السنة النبوية

علم احلديث يشتمل على أنوا  كثرية تبلغ مائة  "قال احلازمي:  وقد تفر  علم احلديث إىل علوم شىت 
 (4)."مَل يدرك هنايته كل نو  منها علم ُمستقل، ولو أنفق الطالب فيه عمره

                                                           
، كتاب العلم ،باب أمث من كذب على النيب صلى هللا عليه  1العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج    )1(

 (264ص)مدا  فليتبوأ مقعده من النار".وسلم  ،هذا اللفظ يف البخاري والرواية املشهورة :" من كذب عليى متع

،املكتب اإلسالمي ،  2،حنقيق :حممد بن لطفي الصباغ ،ط منًأكاذيبًالقصاصحتذيرًاْلواصًالسيوطي ، جالل الدين : (2(
 (75ه ،ص)1404

 (.11النعيمي :"املنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند احملدثني "، مرجع سابق ،ص)(3)

، اهليئة العامة  2،حتقيق : عبدهللا كنون ، ط عجالةًاملبتديًوفضالةًاملنتهيًيفًالنسباحلازمي ،ايب بكر حممد بن موسى بن عثمان: (4 (
 (.3ه ،ص: )1393لشؤون الطابع االمريية ، مصر ،
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والذي ذكره ابن الصَّالح منها مخسة وستني نوعا ، مُثَّ قال: وليس ذلك بآخر املمكن فإنه قابل 
 (1)للتنويع إىل ما ال حيصى...

فعلم احلديث من العلوم اليت اعتمد عليها علماء األصول يف تأسيس قواعد وطرق االستنباط 
يف االستدالل هبا على االحكام  النبوية من صحة نصوص السنة ثبتتاالحكام الشرعية فيما يتعلق بال

ثنيا مناقشتهم حلجية السنة كدليل شرعي ينبغي االعتماد عليه يف  الشرعية ، حيث تضمن ذلك يف
 (2) .االستنباط

ومن خالل هذا املبحث سوف نطل إطاللة سريعة على املوضو  ونقتصر على ما يفي بالغرض من 
هذا العلم ويعني الباحث على االستنباط من النص بصورة صحيحة فيما سنورده هنا هو مبثابة مفاتيح 

 لتثبت من نصوص السنة النبوية . 

 

ًعلمًاْلديثًيدورًحولًموضوعنيًرئيسينيًمها:

صلى هللا عليه وعلى  النب  ي   ما اضيف اىل نق ل هو العلم الذي يقوم على ديث رواية:علم احلأوال:
 (3).نقال دقيقا حمرراُخلِق ِه ،  وأَخلأِق ِه ،أو صفة تقرير ،قول او فعل او    ،  آله وسلم

وهذا العلم يتعلق برواية احلديث ونقلة كذلك بالتصدي لشروحه وموضوعه يتمثل يف كتب السنة وما 
 (4)تفر  عنها من شروح.

ه و عل م يُ عأ َرف ب ه ح ال ال راوي وامل روي   علم احلديث دراية او ما يطلق عليه اصول احلديث:ثانيا: 
 (5) .حي ث القب ول وال رد م ن

                                                           
ماهر ياسني  -اهلميم  عبد اللطيف ، حتقيق : معرفةًأنواعًعلومًاْلديثابن الصالح ، عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين : (1 (

 .ا بعدها(وم75ه ،) 1423، دار الكتب العلمية،  1الفحل،ط

وما بعدها (،واآلمدي :" االحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق  104،ص )1انظر:  الغزايل :" املستصفى "، مرجع سابق ، ج (2(
 وما بعدها(95،ص)1وما بعدها (،الشوكاين :"ارشاد الفحول اىل حتقيق احلق من علم األصول "، مرجع سابق ،ج169،ص)1،ج

 (.6ه  ،ص)1426،دار الفكر ،اصولًاْلديثًعلومةًومصطلحاتهاخلطيب ،حممد عجاج :)3 (

الباعثًاْلثيثًشرحًاختصارًعلومًهذا وقد بذل العلماء جهود جبارة يف حفظ احلديث وروايته وتدوينه انظر: شاكر ، امحد حممد :(4 (
 ( وما بعدها .17ه ،ص)1399الفيصلية ، مكة املكرمة ،اْلديثً,لبنًكثريً,

 (6احلديث  علومة مصطلحاته "، مرجع سابق ،ص) اخلطيب:"اصول(5 (
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فقد  قسم علماء أصول احلديث  هم ما يتفر  عن علم اصول احلديث ما يتعلق باملنت والسند ،فأ 
نت والسند فمن خالهلما ميكن التحقق من صحة احلديث واالعتماد عليه يف عنصرين املاحلديث إىل 

 : االستنباط وفيما يلي تفصيل دلك

ًاملنت:ًأول:

 (1)صطالح: هو ألفاظ احلديث اليت تقوم به معانيه.يف اال

ًالتحققًمنًصحةًاملنت:

كان التحقق من صحة املنت مبكرا منذ عهد النيب صلى عليه وسلم، فقد كان الصحابة حيدث 
بعضهم بعضا مبا مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرمبا رغب أحدهم يف مزيد من االستيثاق 

 منها: واألمثلة على ذلك كثرية وطمأنينة القلب فيتوجه بعرض ما مسعه على النيب صلى هللا عليه وسلم

كانًيتناوبًمعًجارًلهًيفًعواَلًاملدينةًالنزولًعلىًرسولًهللاًصلىًهللاًًًأنًعمرًرضيًهللاًعنه
ًكلًواحدًمنهماًصاحبهًمباًَسعًمنًرسولًهللاًصلىً عليهًوسلمًينزلًهذاًيوماًوينزلًعمرًيوما,ًويأيت
ًفأخِبًعمرًأنًالنِبًصلىًهللاًعليهًوسلمًطلقًأزواجه,ًفذهبًعمرً ًفجاءًاْلارًيوما عليهًوسلم,

ًع ًهللا ًأزواجك؟ًرضي ًأطلقت ًوسأله: ًوسلم ًعليه ًهللا ًصلى ًهللا ًرسول ًعلى ًفدخل ًليستوثق, نه
 (2)."ل":فقال

صلى هللا عليه وسلم، كانت  ليس كلنا مسع حديث رسول هللا " :يقول الرباء بن عازب رضي هللا عنه
 (3). "لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس كانوا ال يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب

بعد عهد النيب  صلى هللا عليه وسلم وظهور الفنت ظهرت احلاجة إىل وضع قواعد للتحقق من ولكن 
 املنت.

ً(4) ولقدًأسسًالصحابةًرضيًهللاًعنهمًقواعدًلتحققًمنًاملنتًسارًعليهاًالسلفًمنًبعدهم:

                                                           
 (22املرجع السابق ،ص))1 (

 (244، ص)(89، يف كتاب العلم، باب التناوب يف العلم، رقم )1العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق، ج  )2(

 (100اخلطيب :" اجلامع ألخالق الراوي وآداب السمع" ، رقم احلديث )(3 (

 (وما بعدها55ه ، ص)1404،الرياض ،  مقاييسًنقدًمتونًالسنةانظر : مسفر عزم هللا ، )4 (
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عرض السنة على القرآن الكرمي حيث إن القرآن الكرمي هو املقياس األول،فالقرآن والسنة  .1
الصحيحة مها وحيان من هللا تعاىل الخيتلفان وال يتناقضان، فإذا ما وجد حديث خيالف ظاهر القرآن 

 الكرمي اعترب احلديث ضعيفا  مردودا .

وقد استخدم هذا املقياس يف نقد املنت واحلكم عليه عدد من الصحابة الكرام منهم : عمر بن  
ًُكْنُتًَمعًًََأَبًِإْسَحقًًًَفعن،املبتوتة يف رفضه خلرب فاطمة بنت قيس يف نفقة  اخلطاب  اْْلَْسَوِدًْبِنًًقَاَل

ًَوَمَعَناًيَزِيدًَ ًاْْلَْعَظِم ًاْلَمْسِجِد ًيف ًقَ ْيسً ًِبَِديثًًِالشَّْعِبًًَُّفَحدَّثًًَالشَّْعِبًًَُّجاِلساا ًبِْنِت َأنًَّ (ًفَاِطَمَة
َيًًَْاَّللًًََُّصلَّىًاَّللًًََِّرُسولًَ َأَخذًََعَلْيِهًَوَسلََّمًملًَْ َكفًّاًِمْنًَحصاىًَفَحَصَبُهًِبِهًًًاْْلَْسَودًًَُعْلًَِلَاًُسْكىَنًَوَلًنَ َفَقةاًُثًَُّ

ُثًمبِْثِلًَهَذاًقَالًَ ًِكَتاَبًاَّللًًََِّلً:ًُعَمرًًُفَ َقاَلًَويْ َلَكًحُتَدِ  ُرُ  َعَلْيِهًَوَسلََّمًلَِقْوِلًاْمَرأَة ًًاَّللًًََُّوُسنََّةًنَِبيِ َناًَصلَّىًنَ ت ْ
ًَوَجلًًَّاَّللًًََُّلًنَْدِريًَلَعلََّهاًَحِفَظْتًَأْوًَنِسَيْتًَِلَاًالسُّْكىَنًَوالن ََّفَقُةًَقالًَ ًَوَلً ًَعزَّ ًِمنًبُ ُيوهِتِنَّ َلًَُتْرُِجوُهنَّ

ًَأنًيَْأِتنَيًبَِفاِحَشة ًمُّبَ يِ َنةً  ً.(1)[1]سورةًالطَلقً:ًاْليةً.ََيُْرْجَنًِإلَّ

نني رضي هللا عنها يف رفضها خلرب عمر وابنه عبد هللا يف حديث "تعذيب ومنهم عائشة أم املؤم 
ًاَّللًًًًَِّْفعن، امليت ببكاء أهله عليه"  ًَأَبًَبْكرً ًَعْبِد ًبِْنتًًَِعنًًَْأبِيهًًَِعنًًْْبِن ًالرَّْْحَنًًَِعْمَرَة ًَأْخبَ َرْتُهًًَعْبِد َأن ََّها

َعتًْ ًَسَِ ً )ًَعاِئَشةًًََأن ََّها ًَِلَا ًاَّللًًََِّأنًََّوذُِكَر ًُعَمرًًََعْبَد ًًْبَن ًاْْلَيِ  ًبُِبَكاِء ًلَيُ َعذَُّب ًاْلَميِ َت ًِإنَّ يَ ُقوُل
ًاَّللًَُّ:ًَعاِئَشةًًُفَ َقاَلتًْ ًالرَّْْحَنًًِيَ ْغِفُر ًَعْبِد ًًًَأًِْلََب ًَمرَّ َا ًِإَّنَّ ًَأْخطََأ ًَأْو ًَنِسَي ًَوَلِكنَُّه ًَيْكِذْب ًملَْ ًِإنَُّه َما
َهاًفَ َقاَلًًاَّللًًََُّصلَّىًاَّللًًََِّرُسولًُ َهاًَوِإن ََّهاًلَتُ َعذَُّبًيفً:َعَلْيِهًَوَسلََّمًَعَلىًيَ ُهوِديَّة ًيُ ْبَكىًَعَلي ْ ِإن َُّهْمًلََيْبُكوَنًَعَلي ْ
 (2).ً(ًقَ ِْبَِها

وجيب أن يُ تَ َنبَّه إىل مسألة مهمة يف هذا األمر وهي: "أن املخالفة املقصودة هنا املخالفة الكاملة من  
 (3).دم إمكان اجلمع بأي وجه من أوجه اجلمع املعروفة وهذه مل توجد أصال  وهلل احلمد"كل وجه مع ع

عرض السنة على السنة: فكما ال جود لتعارض بني السنة الصحيحة والقرآن الكرمي. أيضا  ال  .2
وجو لتعارض حقيقي بني بعض السنة الصحيحة وبعضها البعض، فقد قال اإلمام ابن خزمية: "ال أعرف 

 حديثان بإسنادين صحيحني متضادان. فمن كان عنده فليأت به حىت أولف أنه روي عن رسول هللا 

                                                           
 (.8111،ص )املطلقة ثالث ال نفقة هلا وال سكىن ،كتاب الطالق ، باب2،ج"، مرجع سابق  مسلم :"صحيح مسلم  (1(

 (.643)ص، مليت يعذب ببكاء اهله عليه،كتاب اجلنائز ،باب ا2جسابق ،الرجع امل (2(

 (.94النعيمي :" املنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية "، مرجع سابق ،ص )( 3(
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يف الرسالة " : ومل جند حديثني خمتلفني إال وهلما خمرج ، أو على  هللا رمحه الشافعي وقال االمام بينهما"
 (1)  .أحدمها داللة إما موافقة كتاب هللا أو غريه من السنة أو بعض الدالئل . انتهى

عرض روايات احلديث الواحد بعضها على بعض، وهو من أبرز الوسائل اليت قام به احملدثون  .3
يف سبيل التوصل إىل احلكم الصحيح على األحاديث وبغريها يصعب احلكم على احلديث حكما  

 صحيحا .

– ينتحنث وسلم عليه هللا صلى النيب كان :الوحي بدء يف رضي هللا عنها عائشة حديث فمثال

 (2).ة"اجلن ربض يف بيت- احلميل الزعيم –زعيم أنا  :فضالة وحديث – التعبد وهو:

 من نشأ"  قلبا  "فيه أن أو أخرى على رواية ترجيح من مينع اضطرابا   احلديث يف أن له يتبني قد كما
 زيادة للمحدث يتبني وقد.به أخل" حتريف أو تصحيف" فيه وقع أو املنت لذلك الرواة أحد ضبط عدم
 عند للناقد تظهر األمور هذه وكل الروايات األخرى، يف ليست -أحدامها أو– الروايات بعض يف ألفاظ

 .الروايات تلك االستعراض

عرض منت احلديث على الوقائع واملعلومات التارخيية حيث إن التاريخ يعترب من أهم الوسائل  .4
 .اليت استخدمها احملدثون للوقوف على صحيح األحاديث من ضعيفها

ًَعبَّاسً عًْْ ًاْلُمْسِلُمونًَ :)ًقَالًًَُن ًِإىَلًًَكاَن ًيَ ْنظُُروَن ًَصلَّىًًَأَبًُسْفَيانًًََل ًِللنَِّبِ  ًفَ َقاَل ًيُ َقاِعُدونَُه َوَل
ًقَاَلًنَ َعْمًقَاَلًِعْنِديًَأْحَسنًُ ًَثََلٌثًَأْعِطِنيِهنَّ ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمًيَاًَنِبًَّاَّللَِّ َأَبًًُأمًَُّحِبيَبَةًبِْنتًًُُلهًَُوَأمجًًَْاْلَعَربًًِاَّللَّ

ًأُقَاتَِلًاْلُكفَّارًًًَُمَعاِويَةًًُوًًَُأَزوِ ُجَكَهاًقَاَلًنَ َعْمًقَالًًَُسْفَيانًَ ًَكاتِبااًبَ نْيًََيَدْيَكًقَاَلًنَ َعْمًقَاَلًَوتُ َؤمِ ُرّنًَحَّتَّ جَتَْعُلُه
ًُكْنُتًأُقَاِتُلًاْلُمْسِلِمنَيًقَاَلًنَ َعمًْ  (3)..(ًَكَما

 فتح يوم إال مل يسلم سفيان أبا أن املعلوم فمن التاريخ، باستخدام متنه جهة من نقدوه احلديث وهذا
 احلبشة يف كانت  وقد طويل، ذلك بزمن قبل وسلم عليه هللا صلى النيب تزوجها فقد حبيبة أم ؟ أما مكة،

 .وضعه شك يف ال موضو :  حزم ابن قال لذلك.النجاشي وأمهرها

                                                           
 (167، ص)8الزركشي :" البحر احمليط يف أصول الفقه "، مرجع سابق ،ج (1(

الفاريايب ، دار طيبه ، أبو قتيبة نظر حممد  ،حتقيق : تدريبًالراويًيفًتقريبًالنوويالسيوطي ،عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين :( 2 (
 ( ذكرها السيوطي يف اقسام املدرج.319،ص )1)د.ت(،ج

،كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل ايب سفيان بن حرب رضي هللا عنه ،ص    4"، مرجع سابق ، ج :" صحيح مسلم  مسلم)3 (
(1945) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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النظر إىل لفظ احلديث ومعناه وهو يف احلقيقة أمر وضعه العلماء ملواجهة سيل األحاديث  .5
 أو وتفاهته لسفخه إما.صلى هللا عليه وسلماملوضوعة، وبيان زيفها وكذهبا واستحالة أن تكون مما قاله النيب 

 والتجربة احلس ألن أو عنه، النهي أو به األمر وسلم عليه هللا صلى الرسول عادة من ليس أمر على داللته
 .النبوة مقام عنها يتنزه اليت املواصفات تلك آخر إىل .... بطالنه على تدل اإلنسانية

 األمرالن االتفاق بينها هو  وأحكامها وقواعدها الشرعية تضمن املنت المر خمالف ألصول .6

 .الصحة من إسناده بلغ مهما خرب ينقضه وال شائبة تشوبه أن ميكن ال الذي

 هذا بوضع حكموا اللذين ومن (1)،"ولده ولد وال والده وال زىن اجلنةولد يدخل ال" :حديثمثال 

 األحاديث فهذه اجلنة، دخول من مينعه حىت الزىنلولد ذنب أي مث" :عنه وقال اجلوزي ابن الحديث
 (2) ..."األصول ختالف

 مستحيل ،بان خيالف سنة من سنن هللا الكونية لكن خمالفة احلديث للعقل أي أن يكون شي -7
 "ثبتت" مىت املقياس عليها هذا جنري أن من املعجزات أحاديث خنرج أن علينا املقياس هذا استعمال عند
 (3)صحيحة. بطرق

 فأجراها خيال خلق السماء من وال األرض من ال" : قال ربنا؟ ِممَّ  هللا رسول يا قيل :حديث

 (4)".العرق من نفسه فخلق فعرقت

 تناقض وهذا نفسه، خلق الذي هو اخلالق جعل حيث ذاته، يف مستحيال   أمرا   يقرر احلديث وهذا

 ذاته يف فالسؤال خلقه؟ من وال خلقه عن السؤال جيوز ال سبحانه اخلالق ألن الوقت، نفس يف وسخف
 من ماذا؟ من وخملوقا   خملوقا ، الرب سبحانه جعل حيث باهلل واستهانة سخفا   أشد اجلواب كان  مث خطأ،

 (5)!اخليل عرق

 
                                                           

، املكتبة السلفية ، املدينة  1،حتقيق :عبد الرمحن حممد عثمان ، ط ملوضوعاتابن اجلزري ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد: ا (1 (
 (110، ص)3ه ،ج1386املنورة ، 

 املرجع السابق .(2 (

 (221مسفر عزم هللا :"مقاييس نقد متون السنة "، مرجع سابق ،ص)(3 (

 (105، ص)1ابن اجلزري :" املوضوعات "، ج (4 (

 (222السنة "، مرجع سابق ،ص)مسفر عزم هللا :"مقاييس نقد متون (5 (
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ًثانيا:السندً:ً

 (1)اصطالحا  : سلسلة الرجال املوصلة للمنت .

ًالتحققًمنًصحةًالسند:

ال يقل التحقق من صحة السند امهية عن املنت وان كان فاقه من حيث اهتمام العلماء ،وقد بدأت 
مسلم يف مقدمة صحيحه اإلمام فقد أخرج احلاجة اىل التحقق من سند احلديث بظهور الفنت وتعدد الفرق 

، وقال (2)لنا رجالكم" مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا مسواعن ابن سريين أنه قال:"
، وقال ابن عبد الرب: "كان الناس على البحث عن (3)مالك: "أول من أسند احلديث ابن شهاب"

عن ابن سريين أنه  ومسلم يف مقدمة صحيحه (5)، يعين بعد الفتنة، وأخرج اإلمام أمحد يف العلل(4)اإلسناد"
                                                                                                                                                                                                                (6).قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"

ة للتحقق من السند عن طريق البحث ونتيجة لذلك بدأ العلماء يف وضع قواعد وضوابط علمي
 والتمحيص يف رجاله لتمييز املقبول من املردود .

 (7)فوضعوا ضوابط علمية لقبول راوي احلديث حيث قسمو احلديث باعتبارات خمتلفة منها:

ً(1ً)باعتبارًوصولهًاليناًاىل:-أ

                                                           

 (22اخلطيب :"اصول احلديث  علومة مصطلحاته "، مرجع سابق ،ص))1( 

 (.15مسلم :" صحيح مسلم بشرح النووي "، مرجع سابق ، املقدمة ، ص) (2(

 –،  دار إحياء الرتاث العريب  1،ط اْلرحًوالتعديلالرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي: ( 3(
 (.20، ص)1ه  ،ج1417بريوت، 

 (.55، ص) 1سابق ،جالرجع امل(4(

، حتقيق : وصي هللا بن حممد العللًومعرفةًالرجالامحد ابن حنبل ، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين : ( 5(
 (.4199(رقم )67، ص)3ه ،ج1422، دار اخلاين ، الرياض ، 2عباس ،ط

 (.14، ص) 1مسلم :" صحيح مسلم بشرح النووي "،مرجع سابق ،ج (6(

وتفصيل هذه األقسام ليس هنا موضوعه فقد فصل فيها علماء احلديث ونشأت عن ذلك مؤلفات متفرقة تبحث يف املنت والسند ومن أول (7 (
اليت تفرعت إىل بيان انوا  علوم احلديث مثل تدريب الراوي للسيوطي ونزهة  نتكلم عن علوم احلديث هو ابن الصالح وتبعته املؤلفات األخرى

 النظر للعسقالين وعن رجال احلديث مثل كتب اجلرح والتعديل والعلل وغريها 



127 

 

 وينقسم اىل متواتر وآحاد :

ًاملتواتر:ً-1

ًتعريفهً:ً

 لغة:  هو اسم فاعل مشتق من املتواتر أي التتابع، تقول تواتر املطر أي تتابع نزوله. 

يل العادة تواطؤهم على الكذب.   اصطالحا: ما رواه عدد كثري حت 

وينقسم اىل: املتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمدا  فليتبوأ 
بضعة وسبعون صحابيا  .واملتواتر املعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظة، مثل : مقعده من النار " رواه 

أحاديث رفع اليدين يف الدعاء . فقد ورد عنه صلى هللا عليه وسلم حنو مائة حديث. كل حديث منها فيه 
نها   وهو الرفع أنه رفع يديه يف الدعاء .لكنها يف قضايا خمتلفة فكل قضية منها مل تتواتر، والَقدر املشرتك بي

 عند الدعاء   تواتر باعتبار جممو  الطرق. 

:وحكم املتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيين لذلك كان املتواتر كله مقبوال وال حاجة إىل حكمه
 البحث عن أحوال رواته. 

 :أربعهًوشروطًالتواترً

  أن يرويه عدد كثري –     

  . العادة تواطؤهم على الكذبأن يكون عدد رواته حبيث حتيل -ًًًًً

أن تكون كثرة الرواة يف مجيع طبقات السند ، فريويه عدد كثري عن عدد كثري حىت ينتهي إىل النيب  –    
  . صلى هللا عليه وسلم

أن يكون مستند خربهم احلس ، فيقولوا مسعنا أو رأينا ، ألن ما ال يكون كذلك حيتمل أن يدخل  –   
 . متواترا  فيه الغلط فال يكون 

 

                                                                                                                                                                          
أمحد بو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن وما بعدها ( ، 370، ص)1" ، مرجع سابق جمعرفة أنوا  علوم احلديثانظر: ابن اصالح ":  (1(

،  ،مطبعة سفري بالرياض 1، حتقيق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي،طنزهةًالنظرًيفًتوضيحًخنبةًالفكرًيفًمصطلحًأهلًاْلثرً بن حجر:
 وما بعدها(.621، ص)2تدريب الراوي يف تقريب النووي "، مرجع سابق ، ج وما بعدها(، و السيوطي :"195،ص) 1ه  ، ج1422
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ًالحآد:-2

ًتعريفه:ً

 لغة: اآلحاد مجع أحد مبعين الواحد، وخرب الواحد هو ما يرويه شخص واحد. 

 .اصطالحا : هو ما مل جيمع شروط املتواتر 

 ذهب مجهور العلماء إىل أن خرب اآلحاد حجه جيب العمل بضونه وان أفاد الضنحكمًخِبًالحآد:
 (1ً)ًالتكليف والعدالة والضبط والثقة . ن، مىت توفرت فيه شروط الرواية م

 )2( :أقسامًاْلديثًمنًحيثًالقبولًوالرد -بً

 

رئيسني ومنهما يتفر  إىل أقسام أخرى لكن نوجزها : ينقسم احلديث من حيث القبول والرد إىل قسمني
  باالقتصار على القسمني الرئيسني ومها:

 -ضبط الرواة -،عدالة الرواة السند لوهو: اتصاوهو ما توافرت فيه شروط القبول  : حديثًمقبول-1

 .(3) أو املتابع عند االحتياج إليه  - السالمة من العلة القادحة - السالمة من الشذوذ

وهو إما صحيح أو حسن ،  :واملقبول يندرج حتته أقسام على درجات حبسب توفر هذه الشروط وهو
 وكل منهما ينقسم إىل قسمني : صحيح لذاته ولغريه ، وحسن لذاته ولغريه

 

،وهو إما ضعيف أو موضو .   :هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول ومل يتابع حديثًمردود-2
سن لغريه ، وضعيف  والضعيف يف اجلملة ينقسم اىل ضعف  يسري ميكن إجنباره وزواله ، فريتقي اىل درجة احل

  . شديد  ال ميكن اجنباره

                                                           
 (62ه  ،،ص)1429،مكتبة الفالح ،  أصولًاْلحكامًوطرقًالستنباطًيفًالتشريعًاْلسَلميد عيد :انظر: الكبسي ،حمم(1 (

نزهة النظر يف توضيح خنبة  :"وما بعدها ( ،العسقالين 79، ص )1" ، مرجع سابق، جمعرفة أنوا  علوم احلديثنظر: ابن اصالح ": (2 (
مرجع سابق،  تدريب الراوي يف تقريب النووي "، بعدها (،  السيوطي :" وما 205،ص)1الفكر يف مصطلح أهل األثر ، مرجع سابق ،ج

 وما بعدها(.59،ص )1ج

واالتصال والعدل والضبط وغريها من مصطلحات اعتمد عليها علماء احلديث يف احلكم على درجة صحة االحاديث وفصلوا معانيها يف  )3(
 (200، مرجع سابق ، ص) "مصنفاهتم  .انظر :اخلطيب :" أصول احلديث وعلومه ومصطلحاته
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ومما سبق نصل اىل انه ينبغي على املستنبط عند استنباطه من نصوص السنة النبوية ان يتوخى 
االحاديث الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واليت انفرد هبا البخاري ومسلم فكالمها اصح 

ا السنن وهي سنن ايب داو والرتمذي وابن ماجة ومسند امحد الكتب بعد كتاب هللا تعاىل مث تايت بعدمه
 .يف غري الصحيحني وهذه السنن ومسند امحد  وهذا ال يعين عدم صحة ما

اىل انه ينبغي التثبت من  اإلشارةامنا كتايب الصحيحني التزما الصحة والبقية حوت الصحيح مع 
 .بيانه صحتها بطرق التثبت املعروفة عند اهل احلديث كما سبق 

يقول ابن الصالح :" إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء احلديث وغريها حديثا  صحيح اإلسناد، ومل 
جنده يف أحد ))الصحيحني(( ، وال منصوصا  على صحته يف شيء من مصنفات أئمة احلديث املعتمدة 

االستقالل بإدراك  املشهورة، فإنا ال نتجاسر على جزم احلكم بصحته، فقد تعذر يف هذه األعصار
الصحيح مبجرد اعتبار األسانيد، ألنه ما من إسناد من ذلك إال وجتد يف رجاله من اعتمد يف روايته على ما 

يف معرفة  –إذن  –يف كتابه عريا  عما يشرتط يف الصحيح من احلفظ والضبط واإلتقان. قال األمر 
يث يف تصانيفهم املعتمدة املشهورة، اليت يؤمن الصحيح واحلسن، إىل االعتماد على ما نص عليه أئمة احلد

فيها؛ لشهرهتا من التغيري والتحريف، وصار معظم املقصود مبا يتداول  من األسانيد خارجا عن ذلك ، 
 (1)".إبقاء سلسلة اإلسناد اليت خصت هبا هذه األمة ، زادها هللا تعاىل شرفا ، آمني

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
                                                           

 وما بعدها ( فقد فصل ابن الصالح يف بيان الكتب املعتمده يف 38، ص)1ابن الصالح :" معرفة أنوا  علوم احلديث"، مرجع سابق، ج (1(
 االحاديث الصحيحة
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ًالضوابطًاْلاصةًباملستنبط:ثانيا:

 دح هللا تعاىل أهل االستنباط وبني فضلهم وعلو منزلتهم .م

َن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُواْ بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى   قال تعاىل: َوإِذَا َجاءهُْم أَْمٌر ِمِ

سُوِل َوإِلَى أُْوِلي اْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن َيْستَنبِطُونَهُ ِمْنُهْم  َوَلْوَّلَ فَْضُل اّلِلِ َعلَْيكُْم الرَّ

َّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إَِّلَّ قَِليالً   [83] سورة النساء :آية  َوَرْحَمتُهُ َّلَت

فقد خص هللا تعاىل رسوله بعلم حقيقة األمر من األمن أو اخلوف وما ينشر  وما ال ينشر ،كما 
 (1)ريهم من اهل العلم.دون غ-وهم العلماء-خص بعلمه أهل االستنباط من أوىل األمر

يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل:"وهللا سبحانه ذم من مسع ظاهرا جمردا فاذاعه وأفشاه ومحد من استنبط 
 .(2)من أوىل العلم حقيقته ومعناه" 

ًراتب وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم ان مرتبة املستنبطني هي من اعلى امل َأَبً َعنًْفعن
ًهللا ُموَسى ً,ًرضي ًَصلَّى عنه ًالنَِّبِ  ًقَالًَ َعْن ًَوَسلََّم ًَعَلْيِه ًاِْلَُدىً :اَّللَُّ ًِمْن ًبِِه ًاَّللَُّ ًبَ َعَثِّن ًَما َمَثُل
َهاًنَِقيٌَّةًقَِبَلْتًاْلَماَءًفَأَنْ َبَتْتًاْلَكََلًََواْلُعْشَبً َواْلِعْلمًِ رَيًاْلَكثًَِكَمَثِلًاْلغَْيِثًاْلَكِثرِيًَأَصاَبًَأْرضااًَفَكاَنًِمن ْ

ًفَ نَ َفعًَ ًَأَجاِدُبًَأْمَسَكْتًاْلَماَء َها ًطَائَِفةاً اَّللًَُّ وََكاَنْتًِمن ْ َها ًَوَأَصاَبْتًِمن ْ ًَوَزَرُعوا ًَوَسَقْوا ًالنَّاَسًَفَشرِبُوا ِِبَا
ًَكََلاًَفَذِلكًَ َاًِهَيًِقيَعاٌنًَلًَتُِْسُكًَماءاًَوَلًتُ ْنِبُت ًُ َونَ َفَعهًُ اَّللًَِّ فَ ُقَهًيفًِدينًِ َمَثُلًَمنًْ ُأْخَرىًِإَّنَّ َماًبَ َعَثِّنًاَّللَّ

 (3).( بِهًِ الَِّذيًُأْرِسْلتًُ اَّللًَِّ مَلًْيَ ْرَفْعًِبَذِلَكًرَْأسااًَومَلًْيَ ْقَبْلًُهَدى َمنًْ فَ َعِلَمًَوَعلََّمًَوَمَثلًُ بِهًِ

"ُقِسَم الناُس إىل اقسام الناس يف فهم العلم: فيما دل عليه احلديث من رمحه هللا تعاىل  قال ابن القيم 
ثالثِة أقسام حبسب قبوهلم واستعدادهم حلفظه، وفهم معانيه، واستنباط أحكامه، واستخراج ِحَكِمه 

 :وفوائده

أحدها: أهل احلفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه، وفهموا معانيه، واستنبطوا وجوه األحكام واحِلَكم 
 -، فأنبتت الكأل والعشب الكثري-وهذا مبنأزلة احلفظ -اءوالفوائد منه، فهؤالء مبنأزلة األرض اليت قبلت امل

                                                           
، حتقيق :حممد صادق القمحاوي،دار احياء الرتاث العريب ، بريوت  أحكامًالقرآنانظر : اجلصاص ،امحد بن علي أبو بكر الرازي :(1 (
 (.182، ص)3ه  ،ج1405،

 (173،ص)1العاملني" ، مرجع سابق ، جابن القيم :" إعالم املوقعني عن رب )2( 

  (.231)َعِلَم َوَعلََّم، ص َمنأ  ، كتاب العلم ، باب فضل 1العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق، ج (3 (
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، فهذا مثُل احلفاظ الفقهاء -وهذا هو الفهم فيه واملعرفة واالستنباط؛ فإنه مبنأزلة إنبات الكأل والعشب باملاء
 (1)".أهل الرواية والدراية

املرتبة حىت تتوفر فيه شروط وإمنا حاز املستنبط على هذه املكانة العليا ألن املستنبط ال يبلغ هذه 
 وضوابط حمدد واليت يتوقف عليها مدى صحة استنباطه .

توفرها يف املستنبط وكلما كملت كان االستنباط اكمل واقرب اىل مراد وهذه الضوابط تتفاوت درجة 
لنصوص الكتاب والسنة رضي هللا عنهم هللا تعاىل ،وامنا يدل على ذلك تفاوت درجة استنباط الصحابة 

متوفرة بال خالف ولكنها متفاوته بدليل تفاوت رضي هللا عنهم ،فقد كانت ضوابط االستنباط يف الصحابة 
مبينا  تفاوت الصحابة يف الفهم واالستنباط: ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ، اإلسالمشيخ فهمهم لنصوص يقول 

مل يبلغ  صلى هللا عليه وسلم قرآن، مقدار ما مسع من النيبوهذا عبد هللا بن عباس حرب األمة، وترمجان ال"
حنو العشرين حديثا  الذي يقول فيه: )مسعت، ورأيت(، ومسع الكثرَي من الصحابة، وبورك يف فهمه 
واالستنباط منه، حىت مأل الدنيا علما  وفقها ، قال أبو حممد بن حزم : ومجَُِعت فتاويه يف سبعة أسفار كبار. 

ا بلغ جامعها، وإال فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه يف القرآن باملوضع وهي حبسب م
الذي فاق به الناس، وقد مسع كما مسعوا، وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب 

ِ يُ    ,األراضي، وأقبلها للزر ، فبذر فيها النصوص، فأنبتت من كل زوج كرمي ْؤتِيِه َمن ذَِلَك فَْضُل اّللَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ  ، وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسريه [4اآليةاجلمعة:]سورة  يََشاء َواّللَّ
واستنباطه من فتاوي أيب هريرة وتفسريه، وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ األمة على اإلطالق؛ يؤدي 

وفة إىل احلفظ وتبليغ ما حفظه كما مسعه، ومهة احلديث كما مسعه، ويدرسه بالليل درسا ، فكانت مهته مصر 
 (2) ."ابن عباس مصروفة إىل التفقه، واالستنباط، وتفجري النصوص، وشقِى األهنار منها، واستخراج كنوزها

امنا يقوم على جودة الفهم وهذا يأيت بعد النبوية والسنة  الكرمي فكمال االستنباط من نصوص القرآن
املستنبط اليت متثل األدوات واملهارات اليت متكن املستنبط من االستنباط الصحيح توفر شروط االستنباط يف 

،وكلما زاد متكن املستنبط من هذه الشروط كلما رقى فهممه وجاد استنباطه ،فان اختل احدى ضوابط 
رها ولقد وضع العلماء ضوابط علمية ينبغي توفاالستنباط كان ذلك سببا لوقو   االحنراف يف االستنباط ،

،وهذه الضوابط جندها بالتفصيل يف مؤلفات العلماء يف املستنبط من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية 

                                                           
، دار الكتب  واْلرادةمفتاحًدارًالسعادةًومنشورًوليةًالعلمًابن القيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين: (1 (

 (.60العلمية بريوت ، )د.ت(مفتاح دار السعادة ،ص)

 (94، ص)4ابن تيمية :" جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ،ج)2 (
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الشرعية ومنها القرآن  األدلةفيما يتعلق باجملتهد الذي يستنبط االحكام الشرعية من  األصوليف جمال علم 
 . (1) الكرمي والسنة النبوية 

باستنباط املعاين الرتبوية اليت تعىن جبانب التزكية للفرد فهو يعىن  سالميةاإلواملستنبط يف جمال الرتبية 
وضع الغرض من ،و دين هللا تعاىل  إلقامةالقرآن والسنة ككتايب تزكية وتطهري لتهيئة الفرد نصوص يتعامل مع 

الوصول للمعاين الرتبوية من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية بطرق هو  ضوابط للمستنبط الرتبوي ،
  صحيحة . 

 : اإلسالميةلمستنبط يف جمال الرتبية وفيما يلي بيان الضوابط العلمية ل

ًسَلمةًالعقيدة:-1

ان العقيدة هي األساس الذي يبىن عليها االنسان فكره وسلوكه ومنهجه ،وهي املوجهة واحملرك له، 
 .  لإلنسانيتوقف البناء الصحيح  فعليها

وتوجه سلوكه اىل اخلري والصالح يف الدارين  وليس هناك عقيدة حترر اإلنسان من العبودية لغري هللا، ؛
 . كالعقيدة اإلسالمية

ملا هلا من أثر بالغ على جوانب كد على صالح عقيدة املسلم وبناءها بشكل سليم واالسالم أ
 أساسها بقية الشريعة يقول تعاىل:، لذا كان اول ما اصلحه يف االنسان العقيدة ومن مث بىن على شخصيته 

  ََرِبِ اْلعَاَلِمين ِ ً[162]سورةًالنعامً:ًآيةً قُْل إِنَّ َصالَتِي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ّلِلِ

لذا كان بناءها السليم هو  ،واضح ا يف حياة اإلنسان العملية واخللقية فاخللل يف العقيدة هلا أثر كبري 
 يف أي جمال. والسلوكيةاالساس لصالح االنسان يف حياته وتوجهاته الفكرية واخللقية 

ومن  هذا املنطلق وجب ان تكون عقيدة املستنبط الذي يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة سليمة 
 ابط العلمية اليت ينبغي ان تتوفر يف املستنبط.،فسالمة العقيدة من أول الضو 

ًويقصدًبسَلمةًالعقيدة:

 .ان حيقق املستنبط العقيدة اليت عليها السلف الصاحل من اهل السنة واجلماعة 

                                                           
وما 163،) 4فقد فصل علماء األصول شروط اجملتهد ومنهم اآلمدي ، انظر: اآلمدي :" األحكام يف أصول األحكام ، مرجع سابق ، ج )1(

 بعدها(.
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عنهم  عليه وسلم هل السنة واجلماعة هم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة الذين أخرب النيب صلى هللاوأ
بأهنم يسريون على طريقته وأصحابه الكرام دون احنراف ؛ فهم أهل اإلسالم املتبعون للكتاب والسنة ، 

ًيَزِيدًَ َعنأ ،فاجملانبون لطرق أهل الضالل . كما قال صلى هللا عليه وسلم  ًْبِن ًاَّللَِّ ًْبِنً َعنأ ًَعْبِد ًاَّللَِّ َعْبِد
ًَصلَّ ) قَالَ ًَعْمر و ًاَّللَِّ ًَرُسوُل ًاَّللًَُّقَاَل ًًَعَلْيهًًِى ًأُمَِِّتً:َوَسلََّم ًَعَلى ًَعَلىًَماًلََيْأِتنَيَّ ًِإْسَرائِيلًًََأَتى َحْذَوًًَبِّن

ًَوإًِ ًَذِلَك ًَيْصَنُع ًَمْن ًأُمَِِّت ًيف ًَلَكاَن ًَعََلنَِيةا ًأُمَُّه ًَأَتى ًَمْن ُهْم ًِمن ْ ًَكاَن ًِإْن ًَحَّتَّ ًبِالن َّْعِل َبِّنًًنًَّالن َّْعِل
ًِإلًَّتَ َفرًَِّإْسَرائِيلًَ ًُكلُُّهْمًيفًالنَّاِر ًَوَسْبِعنَيًِملَّةا ًَوتَ ْفرَتُِقًأُمَِِّتًَعَلىًَثََلث  ًَوَسْبِعنَيًِملَّةا ًِملَّةاًَقْتًَعَلىًثِْنتَ نْيِ

ًقَالًَ ًاَّللَِّ ًَرُسوَل ًيَا ًِهَي ًَوَمْن ًقَاُلوا ًَوَأْصَحاَبًًَواِحَدةا ًَعَلْيِه ًَأنَا حديث حسن أخرجه الرتمذي  (1). (ًَما
 .وغريه

ًاْْلَُلَفاِءً) :ومن ذلك َوِصيَِّة َرُسوِل هللِا   صلى هللا عليه وسلم   َحيُث قَالَ  ًَوُسنَِّة ًِبُسنَِِّت َعَلْيُكْم
َهاًبِالن ََّواِجِذ,ًَوِإيَّاكًُ ًُكلًَّالرَّاِشِديَنًاْلَمْهِدْينَيًِمْنًبَ ْعِدي,ًَتََسَُّكواًِِبَا,ًَوَعضُّواًَعَلي ْ ْمًَوُُمَْدثَاِتًاْلُُموِر؛ًفَِإنَّ

 (2).(ِبْدَعة ًَضَلَلةًٌ

رمحه هللا أن أهل السنة واجلماعة من الصحابة مجيعهم والتابعني، وأئمة أهل  وقد بني ابن تيمية  
بن مالك ،والثوري، واألوزاعي، ومحاد السنة وأهل احلديث، ومجاهري الفقهاء والصوفية ،وذكر منهم ،االمام 

، والشافعي، وأمحد بن حنبل، ...، فلم حيصر أهل السنة واجلماعة يف مدرسة معينة، ألن طريق السنة زيد ،
 (3)يتسع لكل من اعتصم هبا، واتبع آثار السلف رمحهم هللا تعاىل.

تضمنت أركان اإلميان الستة ،و قد جاء  ،فالعقيدة الصحيحة اليت عليها أهل السنة واجلماعة هي:اليت
بِِِه  ذكر هذه األركان يف الكتاب و السنة ،كما يف قوله تعاىل: سُوُل ِبَما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ آَمَن الرَّ

ن رُّ  ُق بَْيَن أََحٍد ِمِ سُِلِه َوقَالُواْ َواْلُمْؤِمنُوَن كُلٌّ آَمَن ِباّلِلِ َوَمآلئَِكِتِه َوكُتُِبِه َوُرسُِلِه َّلَ نُفَِرِ

 [285اآليةالبقرة:سورة ] َسِمْعنَا َوأََطْعنَا غُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 

ًَكاَنًالنَِّبًًَُّأَبًُهَريْ َرةًًَنًْع َعَلْيِهًَوَسلََّمًبَاِرزااًيَ ْومااًِللنَّاِسً,ًفَأَتَاُهًِجِْبِيُلً,ًفَ َقاَلً:ً,ًقَاَلً: َصلَّىًاَّللًَُّ
ميَاُنً؟ًقَالًَ ْسََلمًُ " : َماًاْْلِ ًَوَمََلِئَكِتِهًَوبِِلَقائِِهًَوُرُسِلِهًَوتُ ْؤِمَنًبِاْلبَ ْعِثً,ًَقاَلً:ًَماًاْْلِ ميَاُنًَأْنًتُ ْؤِمَنًبِاَّللَِّ ًاْْلِ

ْسََلُمًَأْنًتَ ْعُبَدًاَّللًَََّوَلًُتْشِرَ ًِبِهًَشْيئااً,ًَوتُِقيَمًالصَََّلَةً,ًَوتُ َؤدِ َيًالزََّكاَةًاْلَمْفُروضًًَ؟ًقَالًَ َةً,ًَوَتُصوَمً:ًاْْلِ
                                                           

 110سبق خترجيه ص( 1 (

 ذكر احلديث،  اب ما جاء يف أذان اجلمعة،كتاب اجلمعة ، ب 3، مرجع سابق ، جاملباركفوري :"حتفة األحوذي لشرح جامع الرتمذي ")2 ( 
 (52)أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه والرتمذي وصححه احلاكم َ.صوقال يف الشرح 

 (32-31ص) ه ،1421، دار الفضيلة ، 1،ط اْلكمًعلىًاملبتدعةًعندًشيخًاْلسَلمًابنًتيميةأصولًاحللييب ، امحد بن عبد العزيز :( 3 (
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134 

 

ًَكأَنََّكًتَ َراُهًفَِإْنًمَلًَْتُكْنًتَ َراُهً ْحَساُنً؟ًقَاَلً:ًَأْنًتَ ْعُبَدًاَّللََّ فَِإنَُّهًيَ َراَ ً,ًقَاَلً:ًَمََّتًَرَمَضاَنً,ًقَاَلً:ًَماًاْْلِ
َهاًبَِأْعَلَمًِمَنًالسَّاِئِلً,ًَوَسُأْخِِبَُ ًَعْنًَأْشَراِطَهاًِإَذاًَوَلَدِتًاْْلًَ َمُةًرَب ََّهاً,ًالسَّاَعُةً؟ًقَاَلً:ًَماًاْلَمْسُئوُلًَعن ْ

ً ًَل َياِنًيفًََخْس  ًيفًاْلبُ ن ْ ًاْلبُ ْهُم ِبِل ًاْْلِ ًَتطَاَوَلًرَُعاُة ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوِإَذا ًاَّللًَُّ,ًُثًََّتََلًالنَِّبُّ ًِإلَّ يَ ْعَلُمُهنَّ
َ ِعندَهُ ِعْلُم السَّاَعةِ  : َوَسلَّمًَ ً,ًفَ َلْمً[34ًسورةًلقمانًآيةً]ًإِنَّ اّللَّ ً,ًفَ َقاَلً:ًرُدُّوُه ,ًُثًََّأْدبَ َر

 (1). "ُمًالنَّاَسًِدينَ ُهمًْيَ َرْواًَشْيئااً,ًفَ َقاَلً:ًَهَذاًِجِْبِيُلً,ًَجاَءًيُ َعل ًِ

ً:(2)مبنيةًًعلىًاْلصولًالتاليةًوعقيدةًاهلًالسنةًواْلماعةً

 .هو كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وإمجا  السلف الصاحل تلقير الادمصإن -1

سُوَل   قال تعاىل: َوأُْوِلي اْلَْمِر ِمنكُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ اّلِلَ َوأَِطيعُواْ الرَّ

سُوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِلِ َواْليَْوِم اْلِخِر  فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اّلِلِ َوالرَّ

 [59اآليةالنساء :سورة ] ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً 

 هو فهم السلف الصاحل: النبوية والسنة الكرمي وان مرجع فهم القرآن

طريقة أهل السنة واجلماعة، أتبا  آثار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مام ابن تيمية أن "يقول اإل
باطن ا وظاهر ا، واتبا  سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، واتبا  وصية رسول هللا صلى هللا عليه 

ًِبُسنَِِّتً):  و سلم حيث قال ًَوَعضُّواًَعَلْيُكْم ًِِبَا ًبَ ْعِديًَتََسَُّكوا ًِمْن ًاْلَمْهِديِ نَي ًالرَّاِشِديَن ًاْْلَُلَفاِء ًَوُسنَِّة
ًُكلًَُُّمَْدثَة ًِبْدَعٌةًوَُكلًَِّبْدَعة ًَضََلَلةًٌ َهاًبِالن ََّواِجِذًَوِإيَّاُكْمًَوُُمَْدثَاِتًاْْلُُموِرًفَِإنَّ  (3)."(َعَلي ْ

الصحيح وال تعارض قطعيًّا بينهما وعند توهم التعارض يقدم النقل لعقل الصريح موافق للنقل ا-2
 .على العقل

ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَن َيكُوَن لَُهُم  قال تعاىل : َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اّللَّ

َ َوَرسُولَهُ فَقَْد َضلَّ  ِبينًا اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص اّللَّ اآلية االحزاب :سروة ] َضاَلًَّل مُّ
36] 

                                                           
، كتاب االميان ، باب سؤال جربيل لنيب صلى هللا عليه وسلم عن 1العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق، ج( 1 (

 (152، ص)االميان واإلسالم ...

 ه .1420،وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد ، أصولًالميانانظر: حممد بن عبد الوهاب : ( 2(

 (157، ص) 3ابن تيمية :" جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ،ج (3 (
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ىف الصواعق املرسلة عن االثر الفاسد عند تقدمي العقل على رمحه هللا تعاىل ،ابن القيم االمام قال 
هدم هبا أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين  النص الصحيح: "هذا القول طاغوت من الطواغيت الىت

فأسقطت حرمة النصوص من القلوب وهنجت طريق –وانتهكوا هبا حرمة القرآن وحموا هبا رسوم اإلميان 
الطعن فيها لكل زنديق وملحد فال حيتج عليه احملتج حبجة من كتاب هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليه 

طواغيت واعتصم به واختذه جنة يصد به عن سبيل هللا . انتهى كالمه وسلم إال جلأ إىل طاغوت من هذه ال
 (1)رمحه هللا .

فنتيجة لعدم حتقق هذا االصل عند بعض املستنبطني وقعوا يف االحنراف يف االستنباط فقدموا العقل 
تأويلهم  وتأولوا النص يف قضايا ال جمال له فيها لتقدمية وال تأويل النص ومنهم الفرق املنحرفة ومن ذلك

جهلة  ه هللا الذي مل يكنالزخمشري رمح رؤية هللا ومنهم نفي املعتزلة: الكرمي ،ومثاله  لنصوص القرآن
االعتزالية الباطلة على املستنبط هي ما  العقيدةبالتفسري الصحيح هو الذي ساقه اىل هذا اخلطأ وامنا اثر 

ا َجاء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل وَ  :قعه يف هذا االحنراف ، يقول يف تفسري قوله تعاىلاو  َلمَّ

ِ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيَك قَاَل لَن تََرانِي َولَِكِن انُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف  َربه

على ان موسى عليه الصالة والسالم رادهم  "ويف هذا دليل[، 143 اآليةاألعراف:سورة ]..تََرانِي .
، وأن من استجاز على هللا الرؤية فقد   القول وعرفهم ان رؤية ما ال جيوز عليه ان يكون يف جهة حمال

جعله من مجلة األجسام أو األعراض، فرادىوه بعد بيان احلجة ووضوح الربهان، وجلىوا فكانوا يف الكفر كعبدة 
الصاعقة كما سلط على أولئك القتل تسوية بني الكفرين، وداللة على أنَّ العجل، فسلط هللا عليهم 

 (2)."عظمهما بعظم احملنة

يقول القرطيب يف تفسريه:" عند أهل السنة واجلماعة الرؤية جائزة. وعند املبتدعة سأل ألجل القوم  
القبطي، ذكره القشريي ليبني هلم أهنا غري جائزة، وهذا ال يقتضي التوبة. فقيل: أي تبت إليك من قتل 

..." بيان أن الرؤية جائزة. قال علي بن مهدي الطربي: لو كان سؤال موسى مستحيال  ما أقدم عليه مع 
 (3)..."معرفته باهلل، كما مل جيز أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد.

                                                           
، حتقيق : علي بن حممد الدخيل  الصواعقًاملرسلةًعلىًاْلهميةًواملعطلةابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين :(1 (

 ( .632، ص) 2ه ، ج1408الرياض ،  ، دار العاصمة ، 1هللا،ط

، دار الكتاب العريب ، بريوت  3،طالكشافًعنًحقائقًغوامضًالتنزيل بو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد:ا الزخمشري ، (2 (
 (153، ص)2ه ،ج 1407،

 (279، ص) 7"، مرجع سابق ،ج القرآنًْلحكامًْلامعًالقرطيب :"( 3(
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فَالَ َوَربَِِك َّلَ  لقوله تعاىل:ظاهرا وباطنا ،النبوية والسنة الكرمي االنقياد ملا جاء به القرآن -3

ا قََضْيَت  مَّ ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ َّلَ يَِجدُواْ فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِمِ يُْؤِمنُوَن َحتََّى يَُحكِِ

 .[65سورة النساء آية  ] َويَُسلُِِمواْ تَْسِليًما

ًاْْلَُلَفاِءً) :ومن ذلك َوِصيَِّة َرُسوِل هللِا   صلى هللا عليه وسلم   َحيُث قَالَ  ًَوُسنَِّة ًِبُسنَِِّت َعَلْيُكْم
َهاًبِالن ََّواِجِذ,ًَوِإيَّاُكْمًَوُُمَْدثَاِتً ًُكلًَّاْلُُموِر؛ًفًَالرَّاِشِديَنًاْلَمْهِدْينَيًِمْنًبَ ْعِدي,ًَتََسَُّكواًِِبَا,ًَوَعضُّواًَعَلي ْ ِإنَّ

 (1).(ِبْدَعة ًَضَلَلةًٌ

وعند االحنراف عن هذا األصل يقع االحنراف يف االستنباط ومن ذلك الرافضة الذين ردو اغلب 
وقدموها على نصوص  أئمتهممصادر لتلقي وهي اقول  اوابتدعو  وادعو حتريف القرآن الكرمي، الثابتةالسنة 

 .القران والسنة املعتربة شرعا

:"واىب ذلك كثري من اهل البد  واملتكلمني ...حىت يزعم كثري  رمحه هللا تعاىل ابن تيميةم اإلمايقول 
وقادر على   ءشيمن القدرية واملعتزلة أنه ال يصح االستدالل بالقرآن على حكمة هللا وعدله وأنه خالق كل 

من اتبعهم من بعض االشعرية وغريهم انه ال  هؤالءوتزعم اجلهمية من  ءشيوقادر على كل  ءشيكل 
على العرش ويزعم قوم من غالبية اهل  يصح االستدالل بدلك على علم هللا وقدرته وعبادته وانه مستوى

البد  انه ال يصح االستدالل بالقرآن واحلديث على املسائل القطعية مطلقا بناء على ان الداللة اللفظية ال 
 (2)تدل على اليقني ..."

 .جيب االلتزام باأللفاظ الشرعية يف العقيدة وجتنب األلفاظ البدعية-4

على املستنبط أن يلتزم باأللفاظ الشرعية اليت بينتها الشريعة وعدم جتاوزها مما قد يؤثر على عقيدته 
ويفضي به إىل االحنراف فالفظ هو الذي يقوم على اساسه املعىن لذا ينبغي ان يكون صحيحا حىت يصح 

ومنهم الباطنية يف تفسري بد  املعىن املبين على أساسه ومنها ألفاظ كثرية وردت عند أهل الباطل من اهل ال
َعأرَاف:سورة ] َوَعلَى اْلَْعَراِف ِرَجالٌ  لفظ "األعراف" يف قوله تعاىل: يقول ابن  [46 اآليةاألأ

أن   َوَعلَى اْلَْعَراِف ِرَجالٌ  : وهلم يف التفسري تكلفات ثقيلة منها قوهلم أن قوله تعاىل عاشور :"
نكُْم  : املعارف الذين يعرفون كال بسيماهم ، وأن قوله تعاىلجبال يقال له األعراف هو مقر أهل  َوإِن م ِ

                                                           
 (137)سبق خترجيه ص (1(

 (337، ص)11ابن تيمية :"جممو  الفتاوى"، مرجع سابق ،ج(2 (
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أي ال يصل أحد إىل هللا إال بعد جوازه على اآلراء الفاسدة إما يف [ 71 اآليةَمرأمَي:سورة ] ِإَّلَّ َواِردَُها 
 (1)" .أيام صباه ، أو بعد ذلك ، مث ينجي هللا من يشاء

على املستنبط العناية باملصطلحات وبنائها وفق األصول اإلسالمية ويف جمال الرتبية اإلسالمية 
الذين تناولوا اجلوانب الرتبوية  األوائلكما حاصل عند علماء املسلمني   الصحيحة حىت ال حيصل االحنراف

وخاصة لدى كل من باالعتماد على مصطلحات منحرفة تأثرا بالفكر الفلسفي اليوناين والروماين 
 ء، وابن رشد، وغريهم، ، والكندي، والفاراىب، وإخوان الصفاومنهم ابن سناء و، «أرسطو»و« أفالطون»

حيث تضمن تناوهلم للقضايا الرتبوية  مصطلحات ومفاهيم مثل العقل الفعال والعقل املنفعل، والنفس 
سفة ، ويف العصر احلاضر حيتاج املستنبط اىل ، وقد توىل الغزايل الرد عليهم يف كتابه هتافت الفال الناطقة
 .ة املصطلحات الرتبوية اليت مت استريادها من الفكر الغريب وتأصيلها تأصيال إسالميا صحيحا لغرب

ًاملستنبطً ًعند ًالعلمي ًاْلانب ًيؤسس ًسبق ًكما ًالصحيح ًمبعناه ًاْلميان ًمفهوم ًيتحقق وحني
ًوالذيًيبّنًماًيلي:

 اْلخَلص:-1

 من األوشاب واألخالط والفساد الذي  ختليص القصد املتوجه إىل هللا تعاىليهدف إىلفاإلخالص "
 (2) ."دون سواه يف مجيع العبادات وخيالطه، حبيث يتصف القصد هلل عز وجل  يزامحه

 ويتحقق اإلخالص بأمرين:

 .عز وجل يكون صاحبه قد قصد به وجه هللا  أن-

 (3)."يف كتابه أو بيَّنه رسولُه يف سنته أن يكون موافق ا ملا شرعه هللا  تعاىل -  

َوَما أُِمُروا إَِّلَّ  ﴿ - :تعاىل وقال  وكل عمل يعمله االنسان ينبغي ان يبتغي به وجه هللا تعاىل ،

اَلةَ  يَن ُحنَفَاء َويُِقيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدهِ  [5اآليةالبينه :سورة ]﴾ ِليَْعبُدُوا اّللَّ

ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًيَ ُقولًُرضيًهللاًعنهًًَأَبًُهَريْ َرةًًَنًْع ًَصلَّىًاَّللَّ ْعُتًَرُسوَلًاَّللَِّ ِإنًََّأوََّلًالنَّاِسً " : ,ًَسَِ
ِبِهًفَ َعرََّفُهًنَِعَمُهًفَ َعَرفَ َهاً,ًقَاَلً:ًَفَماًَعمًِ ْلَتًِفيَهاً؟ً,ًقَاَلًيُ ْقَضىًيَ ْوَمًاْلِقَياَمِةًَعَلْيِهًرَُجٌلًاْسُتْشِهَدً,ًفَُأيتًَ

ًَكَذْبَتً,ًَوَلِكنََّكًقَاتَ ْلَتًِْلًَ ًاْسُتْشِهْدُتً,ًقَاَلً: ُأِمَرً:ًقَاتَ ْلُتًِفيَكًَحَّتَّ ْنًيُ َقاَلًَجِريٌءً,ًفَ َقْدًِقيَلًُثًَُّ
                                                           

 (34، ص)1ابن عاشور:" التحرير والتنوير "، مرجع ، سابق ،ج (1(

 (18م، ص )1997 -ه  1418دار النفائس، األردن،  اْلخَلص,عمر سليمان األشقر، )2 ( 

 السابق.املرجع )3(
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اْلُقْرآَنً,ًفًَ ًأُْلِقَيًيفًالنَّاِرً,ًَورَُجٌلًتَ َعلََّمًاْلِعْلَمًَوَعلََّمُهًَوقَ َرأًَ ُأيتًَبِِهًفَ َعرََّفُهًبِِهًَفُسِحَبًَعَلىًَوْجِهِهًَحَّتَّ
َلً:ًتَ َعلَّْمُتًاْلِعْلَمًَوَعلَّْمُتُهًَوقَ َرْأُتًِفيَكًاْلُقْرآَنً,ًقَاَلً:ًًنَِعَمُهًفَ َعَرفَ َهاً,ًقَاَلً:ًَفَماًَعِمْلَتًِفيَهاً؟ً,ًقَا

ًأُِمَرًِبِهًَكَذْبَتً,ًَوَلِكنََّكًتَ َعلَّْمَتًاْلِعْلَمًلِيُ َقاَلًَعاملًٌَوقَ َرْأَتًاْلُقْرآَنًلِيُ َقاَلًُهَوًقَاِرٌئً,ًفَ َقْدًِقيَلًُثَّ
ًأُْلقًِ ًُكلِ ِهً,ًفَُأيتًَِبِهًَفُسِحَبًَعَلىًَوْجِهِهًَحَّتَّ ًَُعَلْيِهًَوَأْعطَاُهًِمْنًَأْصَناِفًاْلَماِل َيًيفًالنَّاِرً,ًَورَُجٌلًَوسََّعًاَّللَّ

َفَقً ًَأْنًيُ ن ْ ًحتُِبُّ ًفَ َعرََّفُهًنَِعَمُهًفَ َعَرفَ َهاً,ًقَاَلً:ًَفَماًَعِمْلَتًِفيَهاً؟ً,ًقَاَلً:ًَماًتَ رَْكُتًِمْنًَسِبيل  ِفيَهاًِإلَّ
أُِمَرًِبِهًَفُسِحبًََأن ًْ ًَكَذْبَتً,ًَوَلِكنََّكًفَ َعْلَتًلِيُ َقاَلًُهَوًَجَواٌدً,ًفَ َقْدًِقيَلًُثًَُّ َعَلىًًَفْقُتًِفيَهاًَلَكً,ًقَاَلً:

أُْلِقَيًيفًالنَّارًِ  (1) (. َوْجِهِهًُثًَُّ

ُأََبِ ً َعنأ ، لعظم شأنه باإلخالصنسان طلب العلم،وقد خصته النصوص الشرعية ، ومن اشرف اعمال اإل
ًَكْعبً  ًَُعَلْيِهًَوَسلَّمًَ ) قَالَ ًْبِن ًَصلَّىًاَّللَّ ْرًَهِذِهًاْْلُمَّةًَ:"ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ يِنًَوالنَّْصِرًًَبشِ  بِالسََّناِءًَوالر ِفْ َعِةًَوالدِ 

ُهمًْ ًيفًالسَّاِدَسِةًقَاَلًَفَمْنًَعِمَلًِمن ْ نْ َياًمَلًَْيُكْنًَلُهًيفًًَوالتَّْمِكنِيًيفًاْْلَْرِضًَوُهَوًَيُشكُّ َعَمَلًاْْلِخَرِةًِللدُّ
 (2).( ًاْْلِخَرِةًَنِصيبًٌ

َمْنًطََلَبًاْلِعْلَمًلُِيَماِرَيًبِِهً :  "َوَسلََّمًقَالًَ,ًَعِنًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًرضي هللا عنه اْبِنًُعَمرًَ َعنًْ
 (3). " .السَُّفَهاَءً,ًَأْوًلُِيَباِهَيًِبِهًاْلُعَلَماَءً,ًَأْوًلَِيْصِرَفًُوُجوَهًالنَّاِسًِإلَْيِهً,ًفَ ُهَوًيفًالنَّارًِ

حسن النية ينال الرتبة العليَّة من العلم والعمل، وفيض  بربكةوقد ورد يف تذكرة السامع البن مجاعة:"
اللطائف، وأنوا  احلكم، وتنوير القلب، وانشراح الصدر، وتوفيق العزمية، وإصابة احلق، وحسن احلال، 

 (4) ."والتسديد يف املقال، وعلو الدرجات يوم القيامة

اإلنسان نيته به  هلل تعاىل  رأى من اثاره فعلى الباحث أن يتحلى باإلخالص هلل تعاىل فكل عمل اخلص 
صوص القرآن  والسنة صوص البحث يف نالشي العظيم فما بالنا أن كانت يف طلب العلم وعلى وجه اخل

سينال فتح عظيم فيما استغلق عليه وتيسريا يف  ه هللا تعاىلبإخالصاملستنبط واالستنباط منها الشك ان 
ربه مادام يرجو رضاه ،وما فتح هللا به على السلف الصاحل من مصنفات فهم مراد هللا تعاىل فهو قريب من 

 -لذا يقول أبو يوسف  عظيمة حبثت يف نصوص الشر  كله بسبب االخالص والصدق مع هللا تعاىل
                                                           

 (1514ص)كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار،  ،3"، مرجع سابق ، ج لممسلم :" صحيح مس(1( 

، مسند األنصار رضي هللا عنهم ، بشر هذه األمة بالسناء والرفعة والدين 5بن حنبل :" مسند االمام امحد بن خنبل "، مرجع سابق ، جا(2)
 (134...، ص )

 (.253رقم احلديث ) (93،املقدمة، باب االنتفا  بالعلم والعمل به، ص) 1ماجه :"سنن ابن ماجه "، مرجع سابق ، ج ابن)3( 

،دار الرمادي  2، حتقيق حممد الندوي، طتذكرةًالسامعًواملتكلمًيفًآدابًالعاملابن مجاعة ،بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد هللا : (.4(
 (87ص ) ه  ، 1416للنشر، الدمام، 
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فإين مل أجلس  -تعاىل  -يا قوم، أريدوا بِعلمكم هللا ": -القاضي يعقوب صاحب أيب حنيفة، رمحه هللا 
أن أتواضع، إال مل أقم حىت أعلوهم، ومل أجلس جملس ا قط أنوي فيه أن أعلوهم، إال مل أقم  جملس ا أنوي فيه
 ."حىت أفتضح

والعلم عبادة من العبادات، وقربة من الُقرب، فإن خلصت فيه النية، قُبل وزَكا ومنت بركُته، وإن قصد  
املقاصد، وال يناهُلا فيخيب قصُده، به غري وجه هللا تعاىل، حبط وضا  وخسرت صفقُته، ورمبا تفوته تلك 

 (1)."ويضيع سعُيه

 ...:ان من لوازم اإلخالص هو حصول التقوى للعبد واليت ينال بسببها العلم النافع قال تعاىل 

ُ بُِكلهِ َشْيءٍّ َعِليمٌ  ُ َواّلله َ َويَُعلهُِمُكُم اّلله  [282البقرة : آية سورة ]   َواتَّقُواْ اّلله

ومن معه نور وبرهان وضياء كيف ال يعرف حقائق األشياء من  رمحه هللا تعاىل :"يقول ابن تيمية 
فحوى كالم أصحاهبا ؟ وال سيما األحاديث النبوية ؛ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة ؛ ألنه قاصد العمل هبا ؛ 

م حمبوبه هللا ورسوله حىت أن احملب يعرف من فحوى كال فتتساعد يف حقه هذه األشياء مع االمتثال وحمبة
ًًبِالن ََّواِفلًًِيَ َزاُلًَعْبِديًيَ تَ َقرَُّبًِإََلًًََّوَما ...) الصحيحويف احلديث  ... . مراده منه تلوحيا ال تصرحيا َحَّتَّ

ًُكْنُتًََسَْعُهًالَِّذيًَيْسَمُعًِبِهًَوَبَصَرُهًالَِّذيًيُ ْبِصُرًِبِهًَويََدُهًالَِِّتًيَ ْبطًِ ُشًِِبَاًَورِْجَلُهًالَِِّتًُأِحبَُّهًفَِإَذاًَأْحَبْبُتُه
إذا   ...له كذلك فكيف ال يكون ذا بصرية نافذة ونفس فعالة ؟ومن كان توفيق هللا ...(2)( ...مَيِْشيًِِبَا

كلما قوي  ... كان القلب معمورا بالتقوى اجنلت له األمور وانكشفت ؛ خبالف القلب اخلراب املظلم
 (3)."وعرف حقائقها من بواطلها;  اإلميان يف القلب قوي انكشاف األمور له

يتفرغ من شواغل الدنيا وتفاهات األمور وينصرف  وعندما يتحقق اإلخالص يف املستنبط فإن قلبه
 عليه من االستنباطات العظيمة ، يقول فكره وقلبه اىل التدبر والتأمل يف نصوص القرآن الكرمي فيفتح هللا

انشغال القلب عن االستنباط :" فهذا مجلة الكالم يف املسائل الفقهية املستنبطة من هذه الرازي يف بيان اثر 
ئُة مسألة، وقد كتبناها يف موضع ما كان معنا شيء من الكتب الفقهية املعتربة، وكان القلب اآلية، وهي م

مشوَّشا  بسبب استيالء الكفار على بالد املسلمني، فنسأل هللا تعاىل أن يكفينا شرَّهم، وأن جيعل َكدَّنا يف 

                                                           
 (.114، 113ابن مجاعة:"تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم"، مرجع سابق، ص) (.1(

 (7832)، ص التواضع ، كتاب الرقاق ، باب 13العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ،ج (2(

  (43،ص)20جابن تيمية :" جممو  الفتاوي "، مرجع سابق ،( 3(
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نه أعزُّ مأمول، وأكرم مسؤول استنباط أحكام هللا من َنصِى هللا سببا  لرجحان احلسنات على السيئات، إ
".(1) 

فقلب اإلمام الرازي انشغل بأمور عظام ختص االمة فكيف مبا دون ذلك فهو أوىل بأن يصرف قلبه 
 عن االستنباط الصحيح.

ًالصِب:-2

ان سالمة العقيدة سبب من أسباب التحلي بالصرب ،فالصرب مرتبط باإلخالص ،فهو يعني على حتمل 
علي طلب العلم ،وخاصة فيما يتعلق باالستنباط من نصوص الكتاب والسنة حيتاج مشاق  البحث والصرب 

 اىل صرب ومثابرة .

فاالستنباط يعتمد على شحذ الذهن الذي يعتمد على جمهود ذهين ،فطلب العلم أمر شاق وبنيلة 
اليقني اللذان لذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "وهلذا كان الصرب و ينال طالب العلم فضل ومرتبة عظيمة 

ًة يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا  ﴿ :مها أصل التوكُّل يُوِجبان اإلمامة يف الدين؛ كما يف قوله تعاىل َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتَِنا يُوقِنُونَ   (2).[24 اآليةالسجدة:سورة ]﴾  لَمَّ

واالستمرار عليه مما يكون لديه خربة ودراية مبا يتعلق والصرب يعني املستنبط على مواصلة االستنباط 
 ت علمية .اباالستنباط من مهار 

يقول نايف الزهراين يف معامل االستنباط :"والعتياد االستنباط والدربة عليه أثر  ظاهر  يف التمكُّن منه 
 مبعاناهتا وإدمان النظر وإتقانه، شأنه يف هذا شأن سائر العلوم اليت ال يتحقق العامل وترسخ فيها قدمه إال

؛ الذي قصد إىل رمحه هللا تعاىلستنباط حال اإلمام الرازي فيها، ومن أحسن الشواهد على هذا يف علم اال
حتقيق استنباط عشرة آالف مسألة من سورة الفاحتة، فشر  يف تفسريه اجلليل: التفسري الكبري، وَمأَلَُه 

شاهدا  على أثر معاناة االستنباط واعتياده، بعد ذكره لطائفة من بعجائب العلوم واالستنباطات. فيقول 
فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اّلِلِ ...  دقائق املسائل واالستنباطات يف قوله تعاىل

سُوِل... قلِى من فهذه املسائل األصولية استنبطناها من هذه اآلية يف أ": [59]سورة النساء : اآلية  َوالرَّ

                                                           
 (138،ص )11ه ،ج1420، دار احياء الرتاث العريب ، بريوت ، 2، ط التفسريًالكبريالرازي ، أبو عبد هللا حممد بن عمر أبو احلسن :( 1(

 (42،ص)28ابن تيمية :" جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ، ج( 2 (
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ساعتني، ولعل اإلنسان إذا استعمل الفكر على االستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من 
 (1).هذه اآلية"

ًعدمًالتعصبً:-3

 ويتضمن ذلك عدم التعصب املذهيب ،أو التعصب للرأي.

ًالتعصبًاملذهِب:)أ(

 ، الصحيحةالصافية تريب املسلم على التلقي من املصادر االسالمية  ن اإلميان باهلل تعاىل و العقيدةإ
وهذه املصادر هي القرآن الكرمي، والسنة النبوية، واإلمجا ، والقياس، وهي متفقة ال ختتلف؛ إذ يوافق 
بعضها بعض ا، وُيصدِىق بعضها بعض ا؛ ألن اجلميع حق، واحلق ال يتناقض، كما أن مجيع هذه املصادر 

 الكتاب، وهناك مصادر اختلف العلماء عليها؛ وهي: قول الصحايب، وشر  َمن قبلنا، والُعرأف، ترجع إىل
 )2(.واالستحسان، واملصاحل املرسلة

ْكِر إِن  ﴿ :قال تعاىل َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك إَِّلَّ ِرَجاَّلً نُّوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذِِ

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم  كُنتُْم َّلَ تَْعلَُمونَ  ْكَر ِلتُبَيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ بُِر َوأَنَزْلنَا إَِلْيَك الذِِ ، ِباْلبَيِِنَاِت َوالزُّ

 .[44، 43 اآليةالنحل:سورة ]﴾  يَتَفَكَُّرونَ 

قًا لَِِما بَْيَن   ﴿ :وقوله تعاىل يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمًنا َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِقِ ُمَصدِِ

ا َجاءَك ِمَن اْلَحِقِ ِلكُِلٍ َجعَْلنَا  َّبِْع أَْهَواءهُْم َعمَّ َعلَْيِه فَاْحكُم بَْيَنُهم بَِما أَنَزَل اّلِلُ َوَّلَ تَت

ةً َواِحدَةً َولَِكن لِِيَ  ْبلَُوكُْم فِي َمآ آتَاكُم ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء اّلِلُ لََجعَلَكُْم أُمَّ

]سورة ﴾  فَاْستَبِقُوا الَخْيَراِت إِلَى هللا َمْرِجعُكُْم َجِميعًا فَيَُنبِِئُكُم بَِما كُنتُْم فِيِه تَْختَِلفُونَ 
 .[48 اآليةاملائدة:

حيث يلجأ املستنبط اىل التلقي من مصادر فالتعصب املذهيب من أهم أسباب االحنراف يف االستنباط 
لك ملا وقعت الفرق الضالة يف االحنراف يف االستنباط تعصبا ،ولوال ذخمالفة حىت يوافق مذهبه الباطل 

 . ملذاهبها املنحرفة

يقول ابن عاشور عن تفسري بعض املفسرين بالرأي املذموم وهذا ما كان من شأن طائفة التزمت 
حال طائفة التزمت تفسري القرآن " يوافق القرآن مذهبها الباطل فاحنرفت يف تفسريها :بالتفسري باهلوى حىت 

                                                           
 (. 48)ه ، ص1428، جملة االمام الشاطيب ، العدد الرابع ، ذو احلجة  معاملًالستنباطًوالتفسريالزهراين ، نايف بن سعيد :( 1(

 (158، ص)1جاآلمدي :" األحكام يف اصول االحكام"، مرجع سابق ،(2 (
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مبا يوافق هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها مبا مسوه الباطن، وزعموا أن القرآن إمنا نزل متضمنا 
باطنية فلقبوهم لكنايات ورموز عن أغراض، وأصل هؤالء طائفة من غالة الشيعة عرفوا عند أهل العلم بال

بالوصف الذي عرفوهم به ، وهم يعرفون عند املؤرخني باإلمساعيلية ألهنم ينسبون مذهبهم إىل جعفر بن 
إمساعيل الصادق، ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه بالوصاية ، ويرون أن ال بد للمسلمني من إمام هدى 

توقعوا أن حياجهم العلماء بأدلة القرآن والسنة رأوا  من آل البيت هو الذي يقيم الدين، ويبني مراد هللا. وملا
أن ال حميص هلم من تأويل تلك احلجج اليت تقوم يف وجه بدعتهم، وأهنم إن خصوها بالتأويل وصرف 
اللفظ إىل الباطن أهتمهم الناس بالتعصب والتحكم فرأوا صرف مجيع القرآن عن ظاهره وبنوه على أن 

ورة ألفاظ تفيد معاين ظاهرة ليشتغل هبا عامة املسلمني، وزعموا أن ذلك القرآن رموز ملعان خفية يف ص
شأن احلكماء، فمذهبهم مبين على قواعد احلكمة اإلشرافية ومذهب التناسخ واحللولية فهو خليط من 

 (1)."ذلك، ومن طقوس الديانات اليهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة ودين زرادشت

يف جمال الرتبية اإلسالمية ان يكون فطن لديه من العلم ما يعينه على احلذر من وهنا ينبغي للمستنبط 
 التفاسري الباطلة اليت ميكن ان يبين عليها استنباطه .

ًالتعصبًللرأيً:)ب(

من الكرب والغرور  فيتخلص ان العقيدة الصحيحة تريب  املسلم على اإلذعان للحق وان خالف هواه
 برآيه ان كان باطال .

وَن فِي النَّاِر  ﴿ :قال تعاىلحذر هللا تعاىل من عواقب اتبا  الباطل استكبارا فوقد  َوإِْذ يَتََحاجُّ

َن ال ْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا مهِ عَفَاء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا فََهْل أَنتُم مُّ نَّاِر ، فَيَقُوُل الضُّ

َ قَْد َحَكَم بَْيَن اْلِعبَادِ قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُرو  .[48، 47 اآليةغافر:]سورة ﴾  ا إِنَّا ُكلٌّ فِيَها إِنَّ اّللَّ

 :حذاِر حذاِر من أمرين هلما عواقب سوءقالًابنًالقيِ م:"

 رد احلق ملخالفته هواك؛ فإنك تعاَقب بتقليب القلب، ورد ما يرد عليك من احلق رأس ا وال :أحدمها
َونُقَلهُِب أَْفئِدَتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُواْ بِِه  ﴿ :تقبله إال إذا برز يف قالب هواك؛ قال هللا تعاىل

ةٍّ َونَذَُرُهْم فِي ُطْغَيانِِهْم يَْعَمُهونَ  َل َمرَّ [، فعاقبهم على رد احلق أوَّل 110 اآليةاألنعام:]سورة ﴾  أَوَّ
 .مرة بَأنأ قلَّب أفئدهتم وأبصاَرهم بعد ذلك

                                                           
 (.33، ص)1ابن عاشور :" التحرير والتنوير "، مرجع سابق ،ج (1(
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التهاون باألمر إذا حضر وقته؛ فإنك إن هتاونت به ثبَّطك هللا وأقعدك عن مراضيه وأوامره،  :والثاّن
نه السالمة  (1)."عقوبة  لك، فَمن سلم من هاتني اآلفتني والبليتني العظيمتني فلتَ هأ

ويقول الراغب االصفهاين:"ومن حق من تصدى للتفسري ان يكون مستشعرا لتقوى هللا مستعيذ من 
 .(2)اس كل فساد" فاإلعجابشرور نفسه واالعجاب هبا ،

 

ًمعرفةًاللغةًالعربية:-2

نزل القرآن بلغة العرب على النيب صلى هللا عليه وسلم العريب القرشي اشرف قبائل العرب وأعالها 
يف البالغة وفصاحة البيان واليت كانت تتحدى وتبارى القبائل األخرى يف البالغة والفصاحة ،وعندما  ا  شان

،فلغته القرآن الكرمي من اعظم  صور  نزل القرآن الكرمي هتاوت فصاحة العرب اىل جانب فصاحته وبيانه
ية دراسة اىل اليوم كثرية يصعب فاملؤلفات اليت تناولت دراسة لغة القرآن الكرمي منذ بدااإلعجاز القرآين ،

 .حصرها

وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم افصح اخللق واعرفهم بلغة القرآن و أتاه هللا تعاىل من الفصاحة 
ْكَر ِلتُبَيَِِن ِللنَّاِس   والبالغة ما يؤهله لبيان كتابه قال تعاىل  : بُِر َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِِ بِاْلبَيِِنَاِت َوالزُّ

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتََفكَُّرونَ   [44 اآليةالنحل :سورة ]   َما نُِزِ

فالقرآن والسنة كتايب إعجاز لغوي ،وقبل االستنباط من نصوصهما ينبغي للمستنبط أن يفهم 
يتيسر له تفسري معانيهما التفسري الصحيح ،لتجنب االحنراف واالستنباط الباطل ،فالتفسري ألفاظهما حىت 

 الصحيح يعتمد على الفهم الصحيح لأللفاظ واالستنباط يأيت بعهده.

ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب هللا إذا مل يكن عاملا بلغات  : جماهد قال
 (3) .العرب

 عن االستنباط الصحيح ان ذلك سبب من اسباب الوقو  يف البد ،" االحنرافوقال الشاطيب يف اثر 
والسنة العربيني مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن هللا  خترصهم على الكالم يف القرآن : منها

                                                           

 .(699، ص)3ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ج  (1( 

 السابق.املرجع (2( 

 (      292، ص) 1الزركشي :"الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج)3(
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ذلك  العلم ، وإمنا دخلوا فيفتاتون على الشريعة مبا فهموا ، ويدينون به ، وخيالفون الراسخني يف ،ورسوله
 (1).. "من جهة حتسني الظن بأنفسهم ، واعتقادهم أهنم من أهل االجتهاد واالستنباط ، وليسوا كذلك

وقال يف املوفقات:" فإذا كل معىن مستنبط من القرآن غري جار على اللسان العريب ؛ فليس من علوم 
 (2)"يستفاد به ، ومن ادعى فيهالقرآن يف شيء ، ال مما يستفاد منه ، وال مما 

 ( عن معاصر  له:1332ومن امثلة االحنراف يف االستنباط نتيجة للجهل بالغة العربية ماذكره القامسيُّ )ت: 
: يعين به شجرة )بوذا( مؤسس الديانة البوذية . وبىن على هذا  ]1التني:  [أن تفسري قوله :" )والتني( 

 ذكرها يف اآلية باعتبار درجة صحتها بالنسبة ألصوهلا األوىل، فبدأ التفسري فائدة، وهي: أن الرتتيب يف
بالبوذية ألهنا أقل درجة يف الصحة وأشد األديان حتريفا عن أصلها، مث بالنصرانية، وهي أقل من البوذية 
حتريفا ، مث باليهودية، وهي أصح من النصرانية، مث باإلسالم، وهو أصحها مجيعا وأبعدها عن التحريف 

 التبديل. وقد ذكر فوائد واستنباطات أخرى مبنية على هذا التفسري الفاسد.و 
باللغة العربية ، وما بناه من الفوائد على ذلك  وتفسري هذا املفسر هلذه اآليات غري صحيح بناء على جهله

 (3)غري صحيح أيض ا.
ومن األدلة على ،ويتفاوت املستنبطني يف معرفة اللغة العربية وتبعا لذلك يتفاوتون يف درجة االستنباط 
منه ومن  االستنباط ذلك تفاوت الصحابة يف فهم الفاظ القرآن كان سبب لتفاوهتم يف تفسريه ومن مث

بعضهم وجَد يف كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر، فكأن "قال:  رضي هللا عنه عن ابن عباس ذلك:
،  :نفسه، فقال مِلَ ُتدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه َمنأ حيُث علمتم. فدعاه ذات يوم 

إِذَا َجاء نَْصُر  فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاين يومئذ إال لرُيِيهم، قال: ما تقولون يف قول هللا تعاىل

ِ َواْلفَتْحُ  [؟ فقال بعضهم: أُِمرنَا حنمُد هللَا ونستغِفرُه إذا َنَصَرنَا وفَ َتَح علينا. 1 :اآليةالنصر]سورة  اّللَّ
وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ، فقال يل: أكذاك تقول يا ابَن عباس؟ فقلت: ال. قال: فما تقول؟ قلت: 

ِ َوالْ :أَعأَلَمه له؛ قال صلى هللا عليه وسلم هو أَجُل رسوِل هللا ، وذلك عالمُة  فَتْحُ إِذَا َجاء نَْصُر اّللَّ

                                                           

اجلزء ،اجلزء األول: د. حممد بن عبد الرمحن الشقري:حتقيق ودراسة ,ًالعتصامالشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي : (1( 
  (.47، ص ) 2جه ،1429،دار ابن اجلوزي ، 1اجلزء الثالث: د هشام بن إمساعيل الصيين ،ط،الثاين: د سعد بن عبد هللا آل محيد

 (  . 225، ص) 4الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق، ج (2( 

 (173الطيار :"مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبري واملفسر" ، مرجع سابق ،ص)(3( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=145&lang=&bk_no=109&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=145&lang=&bk_no=109&ID=1
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ابًا  َأَجِلك [. فقال عمر: ما 3 : اآليةالنصر]سورة  فََسبِِْح بَِحْمِد َربَِِك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ
   (1)."أعلم منها إال ما تقول

االستنباط فمعرفة اللغة العربية ال يعين ان حييط املستنبط بكل دقائق علومها وامنا يكفيه ما يعينه على 
 .وفهم النصوص

الشافعي يف الرسالة: "ولسان العرب أوسع األلسنة مذهب ا ، وأكثرها ألفاظ ا ، وال نعلمه  اإلمام قال
حييط جبميع علمه إنسان غري نيب ، ولكن ال يذهب منه شيء على عامتها حىت ال يكون موجود ا فيها من 

هل الفقه : ال نعلم رجال  مجع السنن فلم يذهب منها يعرفه . والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أ
 (2) ."عليه شيء

فإن معرفة املستنبط ملعىن االلفاظ أمر مهم يف معرفة التفسري الصحيح  اإلسالميةويف جمال الرتبية 
 للنص من القرآن الكرمي والسنة النبوية ومن مث االستنباط الصحيح الذي يقود اىل التطبيق السليم .

العربية املعتمدة او بيان  ص من خالل الرجو  اىل معاجم اللغةيتتبع املستنبط معىن اللفظ من النوامنا 
 على ذلك : األمثلةاهل العلم العاملني باللغة العربية واسرارها وقواعدها ، ومن 

ا يَْبلَُغنَّ ِعندََك  ًقوله تعاىل : َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُدُواْ إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا إِمَّ

اْلِكبََر أََحدُهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ أُِفٍ َوَّلَ تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوَّلً َكِريًما ، 

ِبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًراَواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّ  ْحَمِة َوقُل رَّ ]ًسورةً ِلِ ِمَن الرَّ
ً[24-23السراءً:ً

واالستنباط منها ، ويعين أمر واوجب ، وذلك  اآليةفإن بيان معىن لفظ )قضى ( يعني على تفسري 
واجبة فيما ليس هما يقتضي الوجوب ، فيستنبط من ذلك وجوب االحسان اىل الوالدين وان طاعت

  (3).مبعصية

 

                                                           

 77سبق خترجيه ص (1( 

 ،حتقيقالرسالةالشافعي ،ابو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي،:  (2( 
 (42ه  ،ص )1358، مكتبة احلليب ، مصر ،  1:حممد شاكر ،ط

 (       246-236، ص) 10القرطيب :"جلامع ألحكام القرآن "، مرجع سابق ، ج انظر : )3(
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ً:النبويةًوالسنةالكرميًمعرفةًالتفسريًالصحيحًلنصوصًالقرآنً-3

يأيت بعد تفسري النص أي أن تفسري النص عملية  النبوية والسنة الكرمي نصوص القرآناالستنباط من 
ا جاء يف القرآن ممأساسية تسبق عملية االستنباط ،فالتفسري إمنا هو يبني معىن النص ويعتمد على املأثور 

نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك، وما نقل 
 .ضوان هللا عليهم أمجعنيعن الصحابة والتابعني ر 

واالستنباط هو استخراج ما وراء املعاين اليت بينها التفسري فهو يعتمد على االجتهاد بالرأي يف  
 استخراج فوائد ولطائف يف خمتلف العلوم باالعتماد على املعىن الذي فسر النص .

 تعاىل:  لقا واالختصاص،هل العلم وتفسري النصوص ليس متيسر لكل احد وإمنا هو راجع أل

ْكِر إِن ُكنتُْم َّلَ تَْعلَُمونَ  كتمان   وحذَّرهم سبحانه من [7: اآلية  األنبياء]سورة  فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذهِ
إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن اْلبَيهِنَاِت َواْلُهدَى ِمن بَْعِد َما َبيَّنَّاهُ  العلم وعدم بيانه، فقال: 

ِعنُونَ  ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ  .[159]سورة البقرة : اآلية ِللنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُولَئَِك يَلعَنُُهُم اّلله

وقد فسر أهل العلم نصوص القرآن والسنة وفق قواعد لغوية وشرعية معتربة فصلوها يف علوم أصول 
 صوص .هبا يف تفسريهم لن االتفسري وأصول احلديث وأصول الفقه والتزمو 

لذا ينبغي ان يعتمد على اهل االختصاص من السلف يف تفسري النصوص وهذا متيسر حيث ميكن  
 (1)الوصول اليه من خالل املؤلفات يف ذلك من كتب التفسري الصحيحة وشروح األحاديث الصحيحة .

ويتوقف االستنباط الصحيح على التفسري الصحيح وقد حذر هللا تعاىل من االستنباط دون الرجو  
إىل التفسري الصحيح و القول على هللا بغري علم،  مبجرد النظر العقلي الفردي احملدود؛ ألن هلذا العلم 

يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن  فَْليَْحذَِر الَِّذينَ  ... أصوال  وأسس ا، ففي القرآن الكرمي يقول تعاىل: 

 [63]سورة النور : اآلية  تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

ُهَماًاْبِنًَعبَّاسً ًَعنًْ ويف السنة النبوية  ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلَّمًًَقَالًَ)ًقَالًَ َرِضَيًاَّللًََُّعن ْ َمْنًًَرُسوُلًاَّللَِّ
  (1) (ًالنَّارًًِِمنًًْفَ ْلَيَتبَ وَّْأًَمْقَعَدهًًُاْلُقْرآِنًِبَغرْيًِِعْلمً قَاَلًيفً

                                                           

،واجلامع ألحكام والتفاسري املعتمدة عند املسلف من املتقدمني اليت ينبغي للمستنبط الرجو  اليها هي : تفسري القرآن العظيم ألبن كثري (1( 
رحت القرآن للقرطيب ، وجامع البيان يف تفسري القرآن لطربي ،   واما الشروح االحاديث فيهي كثرية ومتنوعه وامهها شروح الكتب الستة وقد ش

 اكثر من شرح.
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 ...:، فقال سبحانهوالتأمل اخلاص بالعامة وهناك فرق بني التفسري اخلاص بأهل العلم والتدبر

يِن َوِليُنِذُرواْ قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُ  ْنُهْم َطآئِفَةٌ لِِيَتََفقَُّهواْ فِي الدِِ واْ فَلَْوَّلَ نَفََر ِمن كُِلِ فِْرقٍَة ِمِ

  [122] سورة  التوبة : اآلية  إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ 

:"أن من فسر القرآن  والسنةشيخ االسالم ابن تيمية يف بيان خطر اخلطأ يف تفسري القرآن  يقول
واحلديث وتأوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة و التابعني فهو مفرت على هللا ملحد يف آيات هللا 
حمرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين 

  (2)اإلسالم"

الواجب فيما علق عليه الشار  األحكام من األلفاظ واملعاين أن ال  ":قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل 
يتجاوز بألفاظها ومعانيها، وال يقصر هبا، ويعطي اللفظ حقه واملعىن حقه، وقد مدح هللا تعاىل أهل 

 (3)."االستنباط يف كتابه، وأخرب أهنم أهل العلم

 التطبيق الصحيح كما أراد هللا تعاىل.فمعرفة التفسري الصحيح تؤدي اىل االستنباط الصحيح ومن مث 

ًاْلقسامً ًإىل ًالستنباط ًينقسم ًالنبوية ًوالسنة ًالكرمي ًالقرآن ًمن ًالنصوص ًلتفسري وبالنظر
ً:(4)التالية

 االستنباط من النص الظَّاهِر الذي ال حيتاج إىل تفسري: -أوَّال  

تاج اىل معرفة باللغة العربية وهو ان يستنبط العامل من النص مباشرة دون الرجو  لتفسريه وهذا حي
سرارها ، وهذا االستنباط خاضعا لالجتهاد دون النظر يف تفسري املعىن  يقول الزركشي: ينقسم القرآن وأ

 تعاىل -وهو كثري . ومنه قوله  ما هو بني بنفسه ، بلفظ ال حيتاج إىل بيان منه ، وال من غريه ،العظيم اىل  

  َالتَّائِبُوَن اْلعَابِدُون   ما ليس ببني بنفسه فيحتاج إىل  اآلية ، ...وإىل [ 112 اآليةالتوبة :]سورة
بِاْلبَيِِنَاِت  ، قال تعاىل : بيان . وبيانه إما فيه يف آية أخرى ، أو يف السنة ، ألهنا موضوعة للبيان

                                                                                                                                                                          

،  الذي يفسر القرآن برأيهكتاب التفسري ، باب ما جاء يف ، 8ج، مرجع سابق ، املباركفوري :"حتفة األحوذي لشرح جامع الرتمذي "(1( 
 (234حديث حسن صحيح ، ص)

 (.243، )13ابن تيمية :"جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ،ج)2(

، والسيوطي :"اإلتقان يف علوم 1/21(، وينظر: للشافعي  172، ص)1"، مرجع سابق ، جابن القيم  :" إعالم املوقعني عن رب العاملني (3( 
 ( .368)، ص  2القرآن"، مرجع سابق ، ج

 ( وما بعدها169انظر: الطيار :"مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبري واملفسر "، ص))4( 
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َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم َيتَفَكَُّروَن  ْكَر ِلتُبَيَِِن ِللنَّاِس َما نُِزِ بُِر َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِِ النحلًًسورة]َوالزُّ
 [44ًاْلية:

 وهذا القسم على قسمني:

ًًيف قوله تعاىل:  ومثاله: ما ذكر اإلمام السيوطي أنأ يكوَن االستنباُط صحيح ا، -1 َْحَّاَلَةًَواْمَرَأتُُه
 .(1) "واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار"، قال:ًاْْلََطبًِ

َوبَِراً بَِواِلدَتِي َولَْم يَْجعَْلنِي  :ًيف الثناء على موسى عليه السالم ومنه أيضا قوله تعاىل :

ً * وَ  ً  لسَّالَمُ اَجبَّاراً َشِقيِا ً:ًسورة.]ً َعلَيَّ يَْوَم ُوِلْدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُْبَعُث َحيِا اْليةًمرمي
32-33]ً

 (2) بعض السلف : ال جند أحدا عاقا لوالديه إال وجد جبارا شقيا.  استنبط منها

ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًفَ َقاَلً:ًيَاًًَأَبًُهَريْ َرةًًََعنًْ َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهً,ًقَاَلً:ًَجاَءًرَُجٌلًِإىَلًَرُسوِلًاَّللَِّ
ً,ًَمْنًأًَ ُأمَُّكً"ًقَاَلً:ً " : َحقًُّالنَّاِسًِبُْسِنًَصَحاَبِِتً؟ًقَالًََرُسوَلًاَّللَِّ َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ أُمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًَُّ

َأبُو ًَ َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ ُأمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًَُّ َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ  (3)  " ُثًَُّ

 اىل تفسري . فهذا حديث واضح الداللة على تقدمي بر الوالدة وال حيتاج

 

 من قوله تعاىل: ال يكون االستنباط صحيحا، ومثاله: استنباط بعض الصوفية جواز الرقصأن -2

وهذا االستنباط غري صحيح، واملعىن املدلول عليها خطأ [، 42اآليةص: سورة ] ...اْركُْض بِِرْجِلكَ 
 بذاته، وهو الرقص، إذ الرقص ال جيوز أصال .

بأن يضرب برجله األرض  -عند كشف البالء –الدالل يف مبتلى أمر قال ابن عقيل: أين 
، لينبع املاء إعجازا  من الرقص، ولئن جاز أن يكون حتريك رجل قد أحنلها حتكم اهلوام 

اْضِرب  ...:ىداللة على جواز الرقص يف اإلسالم جاز أن جيعل قوله سبحانه ملوس

                                                           
 (.301السيوطي :" اإلكليل يف استنباط الت َّنأزيل "، مرجع سابق ، ص)(1(

 (.114، ص)3ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق ، ج    )2)

، كتاب األدب ، باب من أحق الناس ... ، رقم احلديث )  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،، ج   )3)
 ( .7160( ، ص ) 5971

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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[ داللة على ضرب اجلماد بالقضبان، نعوذ 60 اآليةالبقرة:سورة ] بهِعََصاَك اْلَحَجَر...
 .(2) "...(1)باهلل من التَّالعب بالشر 

 االستنباُط من نص غري ظاهر حيتاج إىل تفسري: -ثاني ا

...ما ليس  وهذا النو  يكون االستنباط منه بعد بيان املعىن، أي: التفسري، وهو كما بني الزركشي :"
 وهو على أقسام:3وبيانه إما فيه يف آية أخرى ، أو يف السنة .." ببني بنفسه فيحتاج إىل بيان .

ا. أن يكون التفسري صحيح ا، واالستنباط صحيح ا، وهذا كثري -1  ِجدًّ

ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك  ( من قوله تعاىل: 542ومثاله: ما استنبطه ابن عطيََّة األندلسيُّ )ت: 

يَدَّبَُّروا آيَاِتِه  ذه اآليِة ه وظاهر"[، قال: 29 اآليةص:سورة ] َوِلَيتَذَكََّر أُْولُوا اْْلَْلَبابِ ُمبَاَرٌك لهِ
 .(4) ."ال يكون إال مع الرتتيل يقتضي أنَّ التدبر من أسباب إنزال القرآن، فالرتتيل إذ ا أفضل هلذا، إذ التدبر

َعَلْيِهًَوَسلََّمًقَالًَرضيًهللاًعنهًاْلُمِغريَِةًْبِنًُشْعَبةًًَعنًِ َحرََّمًَعلَْيُكْمً " : ,ًَعِنًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللًَُّ ِإنًَّاَّللًََّ
عااًَوَهاِتً,ًَوَوْأَدًاْلبَ َناِتً,ًوََكرَِهًَلُكْمًِقيَلًَوقَاَلً,ًوََكثْ َرَةًالسَُّؤاِلً,ًَوِإَضاَعَةًاْلَمالًُِعُقوَقًاْْلُمََّهاِتً,ًوًَ  َمن ْ

".(5)ًً

رمي أمور واعتبارها من على حت، حيث يدل احلديث بالتفصيل  احلديثشرح وقد تناول ابن حجر 
ما ال يستحقه وينهى املطلوب منه عن إعطاء لطالب عن طلب ل النهيهي عقوق األمهات و الكبائر و 

ودفن البنات خشية الفقر والعار ، وينهى احلديث عن أمور  ،ما ال يستحقه الطالب لئال يعينه على اإلمث
يفضي اىل اخلطأ ، وكثرة السؤال لشخص لغريه عن ما ال يعنيه ، واالسراف  ألنهمكروهه وهي كثرة الكالم 
عقوق األم  خص احلديثوقد استنبط من احلديث فوائد من أمهها :ان  .نه  يف االنفاق فيما ال فائدة م

                                                           
 (.317نقله املؤلف من كتاب ابن اجلوزي: تلبيس إبليس ص)  (1(

 (.417، ص) 1، مرجع سابق ،ج" القرآن ألحكام :"جلامع القرطيب (2(

 (322،ص)2الزركشي :"الربهان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج3 

( وانظر :ابن عاشور ، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد 215،ص)15انظر : القرطيب :" اجلامع الحكام القرآن ، مرجع سابق ،ج (4(
، دار الكتب العلمية ،  1د السالم عبد الشايف ، ط،حتقيق :عب احملررًالوجيزًيفًتفسريًالكتابًالعزيزالرمحن بن متام بن عطية األندلسي:

 (150،ص)1ه ،ج1422بريوت ، 

،  كتاب األدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر،رقم  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )5)
 (. 7165( ، ص )5975احلديث ) 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1665
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لضعف النساء ، ولينبه على أن بر األم مقدم  اآلباءدون األب وذلك ألن العقوق إيل األمهات أسر  من 
  (1) ، باإلضافة اىل ان احلديث اصل يف تتبع حسن اخللق  على بر األب يف التلطف واحلنو وحنو ذلك.

 

 يكوَن التفسري صحيح ا، واالستنباط غري صحيح.أن  -2

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض يَْخلُُق  من قولِه تعاىل:  نبطَه ابُن عطيََّة األندلسيُّ ومثاله: ما است ّلِلَّ

ُجُهْم ذُْكرَ  ِ انًا َوإَِناثًا َما َيَشاء يََهُب ِلَمْن يََشاء إَِناثًا َويََهُب ِلَمن يََشاء الذُُّكوَر ، أَْو يَُزوه

فبعد تفسريه لآلية  [:،50، 49 اآليةالشورى:سورة ] َويَْجعَُل َمن يََشاء َعِقيًما إِنَّهُ َعِليٌم قَِديٌر 
 .(2) " تفسريا صحيحا، قال:" وهذه اآلية تقضي بفساد وجود اخلنثى املشكل

املشكل لندرته وقلته أمام هذه األقسام واآلية ال تدل على ما قاله، ومل تنف وجوده، وإمنا ترك ذكر اخلنثى 
 .املذكورة

 :-البن عطيََّة وهو معاصر  –( 543وقال ابن العريب )ت: 

أنثى . قلنا:  و أنكره قوم من رؤوس العوام، فقالوا: إنه ال خنثى، فإن هللا تعاىل قسم اخللق إىل ذكر ..."
 عة القدرة.هذا جهل باللغة، وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة س

هللا تعاىل قال:  أما قدرة هللا سبحانه، فإنه واسع عليم. وأما ظاهر القرآن، فال ينفي وجود اخلنثى، ألن
ًُمْلُكًالسََّماَواِتًَواَْلْرِضًََيُْلُقًَماًَيَشاءً)ً فهذا عموم مدح، فال جيوز ختصيصه،  [،49]الشورى:  (َّلِلَِّ

ًَويَ َهُبًِلَمنًَيَشاءًالذُُّكورًًَ):   ألن القدرة تقتضيه. وأما قوله ًيُ َزوِ ُجُهْمًذُْكَرانااًًيَ َهُبًِلَمْنًَيَشاءًِإنَاثاا َأْو
ًَقِديرًٌ ًَعِليٌم ًِإنَُّه ا ًَعِقيما ًَيَشاء ًَمن ًَوََيَْعُل فهذا إخبار عن الغالب يف [، 50، 49]الشورى:  (ًَوِإنَاثاا

م األول، والوجود يشهد له، والعيان املوجودات، وسكت عن ذكر النادر، لدخوله حتت عموم الكال
 .(3) " يكذب منكره

                                                           
 (. 3030، كتاب االستقراض ، باب ما ينهى عن إضاعة املال ، ص)6املرجع السابق ، ج   )1)

 (43،ص)5ابن عاشور :" احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز "، مرجع سابق ،ج (2(

ب العلمية بريوت ، ، دار الكت 3،راجعه وعلق عليه : حممد عبد القادر عطا ،ط حكامًالقرآناابن العريب ، حممد بن ايب بكر : (3(
 (99،ص)4ه ، ج1424
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,ًًَكاَنًحَتِِْتًاْمَرَأٌةًُأِحب َُّها "ًرضيًهللاًعنهًَعْنًاْبِنًُعَمرًَ,ستنباط الشوكاين من حديث ومن ذلك ا
ًَُعَلْيِهًًُعَمرًًُوََكانًَ ً.ً(1) "َوَسلََّمًفَ َقاَلً:ًَأِطْعًَأبَا ًََيْكَرُهَهاًفَ َقاَلً:ًطَلِ ْقَهاً,ًفَأَتَ ْيُتًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللَّ

جيب على الرجل إذا أمره أبوه بطالق زوجته أن يطلِىقها، وإن كان حيبها،  :"الشوكاينحيث قال 
فليس ذلك عذرا له يف اإلمساك، ويلحق باألب األم ألن النيب، صلى هللا عليه وآله وسلم، قد بنيَّ أن هلا 

 )2(."حق األب من احلق على الولد ما يزيد على
 رجل متزوج وله أوالد، ووالدته تكره عن " قد روي عن ابن تيمية حيث ُسئلف وقد حرمه ابن تيمية ،
بطالقها، هل جيوز له طالقها؟ فأجاب: ال حيل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن  الزوجة، وتشري عليه

 (3)." يرب أمه، وليس تطليق امرأته من برها

، ويكوَن االستنباُط غرَي صحيح  كذلك.أن يكون  -3  التَّفسرُي غرَي صحيح 

ا َجاء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرِبِ أَِرنِي أَنظُْر إِلَْيَك  ومثاله: تفسري قوله تعاىل: َولَمَّ

سورة ]  فََسْوَف تََرانِيقَاَل لَن تََرانِي َولَِكِن انظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإِن اْستَقَرَّ َمَكاَنهُ 
قالت املعتزلة: إن لن تفيد التأييد ، واملعىن: لن تراين أبدا ، فيشمل نفي الرؤية يف [، 143 اآليةاألعراف:

 الدنيا واآلخرة.
، (: هذا جواب من هللا قَاَل َلن تَ رَاين (: ))) 548قال أبو الفضِل الطَّربسيُّ الرافضيُّ املعتزيلُّ )ت: 

ا، ألنَّ ))لن(( ينفومعناه: ال  سورة ] َولَن يَتََمنَّْوهُ أَبَدًا... ، كما قال: ي على وجه التابيدتراين أبد 
 .(4) [73 اآلية احلج:سورة ]  ...لَن يَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ... [، وقال:95 اآليةالبقرة:

                                                           
،كتاب الطالق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امراته بالطالق 10العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج (1(

قد روى امحد واألربعة وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم من طريق محزة بن  ( ذكر ابن حجر احلديث يف الشرح وقال :"و6278)،ص
 "أَبِيهِ عبد هللا بن عمر عن 

،دار احلديث مصر ،  1،طعصام الدين الصبابطي ، حتقيق : نيلًالوطار:   حممد بن علي بن حممد بن عبد هللاالشوكاين ،  )2(
 (263-261،ص)6ه ،ج1413

 (112، ص)33جمرجع سابق ،الفتاوى،  ابن تيمية، )3(

 (.297،ص)7"، مرجع سابق،ج القرآن ألحكام :"اجلامع القرطيب (4(

املستقبَل،  وقال الزخمشريُّ يف تفسري هذه اآليِة ))فإن قلَت: ما معىن ))لن((؟ قلُت: تأكيُد النفي الَّذي تعطيه ))ال((، وذلك أنَّ ))ال(( تنفي
ا، فإذا أكَّدت  َتَمُعوا َلُه (، فقوله: تقول: ال أفعُل غد  ا. واملعىن: أنَّ ِفعلُه ينايف حايل، كقوله: ) َلن خَيأُلُقوا ُذبَاب ا َوَلِو اجأ ) نفيها قلت: لن أفعل غد 

رُِكُه األَبأَصار ( نفي  للرؤيِة فيما ُيستقَبُل، و) َلن تَ رَاين ( تأكيد  وبيان ، ألنَّ النفَي مناف  لصفاتِه((. الزخم :" الكشاف عن حقائق  شريالَّ ُتدأ
 (171، ص)3غوامض التنزيل" مرجع سابق ،ج
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صحيح، وما بين عليه من عدم جواز رؤية الباري يف وتفسري ))لن(( يف هذا املوضع على أنه للتأييد غري 
 اآلخرة غري صحيح.

ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمًَوِعْنِديًًَعاِئَشةًًَ,ًَأنًًََّمْسُروقً ًَعنًْ ًالنَِّبًَُّصلَّىًاَّللَّ َهاً,ًقَاَلْتً:ًَدَخَلًَعَليَّ ًَُعن ْ َرِضَيًاَّللَّ
ً ًَهَذا ًَمْن ,ً ًَعاِئَشُة ًيَا :ً ًقَاَل ,ً ًرَُجٌل ,ً ًَعاِئَشُة ًيَا :ً ًقَاَل ,ً ًالرََّضاَعِة ًَأِخيًِمَن ًقُ ْلُتً: ًَمْنً "؟ اْنظُْرَن
َاًالرََّضاَعُةًِمَنًاْلَمَجاَعةًِ ً(1)ً " ِإْخَوانُُكنًَّ,ًفَِإَّنَّ

وقد عدها  بيان حد عدد الرضعات املعتربة امنا حترم من اجملاعة وهو على ان الرضا  لفاحلديث يد
بعض العلماء ان احلديث يف الرضا  عام يشمل الصغري رأى العلماء خبمس رضعات مشبعات ، لكن 

قوله ) انظرن ما  ، لكن هذ الكالم غري راجح يقول ابن حجر:"جواز رضا  الكبري  وا منهاستنبطوالكبري ف
من إخوانكن " وهي أوجه ، واملعىن تأملن ما وقع من ذلك هل هو  " لكشميهينا إخوانكن ( يف رواية

الرضا   ومقدار االرتضا  فإن احلكم الذي ينشأ من رضا  صحيح بشرطه : من وقوعه يف زمن الرضاعة ،
معناه انظرن ما سبب هذه األخوة ، فإن حرمة الرضا   : املهلب إمنا يكون إذا وقع الرضا  املشرتط . قال

معناه أن الذي جا  كان طعامه الذي  : أبو عبيدًإمنا هي يف الصغر حىت تسد الرضاعة اجملاعة . وقال
  . حيث يكون الغذاء بغري الرضا  يشبعه اللنب من الرضا  ال

قوله ) فإمنا الرضاعة من اجملاعة ( فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر ، ألن الرضاعة تثبت النسب 
وجتعل الرضيع حمرما . وقوله " من اجملاعة " أي الرضاعة اليت تثبت هبا احلرمة وحتل هبا اخللوة هي حيث 

وعته ، ألن معدته ضعيفة يكفيها اللنب وينبت بذلك حلمه فيصري كجزء يكون الرضيع طفال لسد اللنب ج
من املرضعة فيشرتك يف احلرمة مع أوالدها ، فكأنه قال ال رضاعة معتربة إال املغنية عن اجملاعة أو املطعمة 

ن ُجوعٍّ... ...  من اجملاعة ، كقوله تعاىل ومن شواهده [4]سورة قريش :اآلية   أَْطعََمُهم مهِ
أبو ًأخرجه "ًرضاعًإلًماًشدًالعظمً,ًوأنبتًاللحمًال "ً:رضي هللا عنه ابن مسعود يثحد
 (2)..." ا ،مرفوعا وموقوف داود

 قد تكون الفائدة املستنبطة يف ذاهتا صحيحة، لكن محلها على معىن النص غري صحيح. -4

َ ُمْبتَِليكُم :ومثال ذلك ما فسَّر به بعُضهم قوَله تعاىل ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ اّلله  فَلَمَّ

بِنََهرٍّ فََمن َشِرَب ِمْنهُ فَلَْيَس ِمنهِي َوَمن لَّْم يَْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمنهِي إَِّلَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَِدِه 

                                                           
باب الشهادة على االنساب والرضا  العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ،ج ، كتاب الشهادات ،   )1(

 (3257املستفيض...، )

 (6015ص)بعد حولني ، ، كتاب النكاح ، باب ال رضا  10سابق ،جالرجع امل (2(
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قال ))هذه اآلية مثل ضربه هللا للدنيا، "[، قال: 249اآليةالبقرة: سورة ] ...فََشِربُواْ ِمْنهُ إَِّلَّ قَِليالً 
الشارب منه باملائل إليها املستكثر منها، والتارك لشربه باملنحرف عنها والزاهد فيها، فشبهها هللا بالنهر ، و 

 .(1) ."واملغرتف بيده باآلخذ منها قدر احلاجة ، وأحوال الثالثة عند هللا خمتلفة

ما أحسن هذا الكالم لوال ما فيه من التحريف يف التأويل، واخلروج عن الظاهر،  ":  قال القرطيب
 .(2) ."ولكن معناه صحيح يف غري هذا

 نصني ببعضهما: االستنباط من ربط -ثالث ا

ة حلكم آخر، فيكون جبمع النصني بيان ينة حلكم ما ، وترد نصوص أخرى مبينقد ترد بعض النصوص مب
سنة النبوية من خصائصها إهنا أحد النصني على انفرادها، فنصوص القرآن وال حلكم جديد ال يدل عليه

ومن ذلك تفسري نص من القرآن بنص آخر من القرآن فمن ، ر بعضها بعض. واألمثلة يف ذلك كثريةتفس
ِل ستة الفوائِد املستنبطةِ  ...َحَملَتْهُ  أشهر ، وذلك لقوله تعاىل: من اجلمِع بني نصني: أنَّ أقل مدة احَلمأ

هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُهُ فِي َعاَمْيِن... هُ ً:[، وقولِه14 اآليةلقمان:سورة ] أُمُّ َحَمَلتْهُ أُمُّ

قال السيوطي:  [ 15]األحقاف: ًكُْرًها َوَوَضعَتْهُ كُْرًها َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاََلثُوَن َشْهًرا
ن عبدهللا اجُلَهينِى، قال: تزوج رجل منا امرأة ، فولدت لتمام ستة أشهر ، أيب حامت عن معمر ب أخرج ابن"

َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاََلثُوَن  ...: أَما مسعَت هللَا يقوُل: ها.فقال عليفانطلق إىل عثمان، فأمر برمج

 اآليةلقمان:سورة ] ...َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن... [، وقال:15 اآليةاألحقاف:سورة ] ...َشْهًرا 
 .(3) ": وهللا ما تفطَّنأُت هلذاي إالَّ ستة أشهر .فقال عثمانقد ب[، فكم جت14

عظم حق وتفسريمها والذي نستنبط منه ان أ ربط نصني من السنة النبويةويف السنة األمثلة كثري ومنها 
 بعد حق هللا تعاىل هو حق الوالدين :

,ًًَعْبِدًالرَّْْحَِنًْبِنًَأَبًَبْكَرةًًَعنًْفًالوالدين باإلشراك باهلل ،فقرن الرسول صلى هللا عليه وسلم عقوق 
ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلَّمًًََأبِيهًًَِعنًْ َأَلًأُنَ بِ ُئُكْمًبَِأْكَِبًِاْلَكَبائِِرً؟ً"ً " : َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهً,ًقَاَلً:ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ

ًَوُعُقوُقًاْلَواِلدًَ ْشَراُ ًبِاَّللَِّ ًقَاَلً:ً"ًاْْلِ ْيِنً"ًوََكاَنًُمتَِّكئااًَفَجَلَسً,ًفَ َقاَلً:ً"ًَأَلًقُ ْلَناً:ًبَ َلىًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ

                                                           
 (251،ص)3"، مرجع سابق،ج القرآن ألحكام :"اجلامع القرطيب (1(

 املرجع السابق (2(

( وينظر: ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم  " ، مرجع سابق 236، ص)1السيوطي :"اإلكليل يف استنباط الت َّنأزيل "، مرجع سابق ،ج (3(
 ( 416،) 3،ج
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ًقُ ْلُتً ً.ً:ًَلًَيْسُكتًَُوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً,ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً"ًَفَماًزَاَلًيَ ُقوُِلَاًَحَّتَّ
(1)ً

,ًعنًالنِبًرضيًهللاًعنهماعنًابنًعمرً وقرن رضا هللا تعاىل وسخطه برضا و سخط الوالدين ،
ً ًتَ َباَرَ ًَوتَ َعاىَلً ً»صلىًهللاًعليهًوسل مًقال:ً ً ًتَ َباَرَ ًَوتَ َعاىَلً ًيفًِرَضاًالَواِلِد,ًَوُسْخُطًالرَّبِ  ِرَضاًالرَّبِ 

 (2)«.يفًُسْخِطًالَواِلدًِ

 االستنباُط بإعماِل مفهوِم املخالفِة: -رابع ا

، فما كخب وذلك أن يأيت النص ملنصوص عليه مباشرة ، فيه من معىن اخلرب أو احلكم ا انرب  أو حكم 
 .فهو من التفسري، وما يُفَهُم عنه من معان أحكام أخرى، فهو من االستنباط

َكالَّ  وقو  الرؤية من قوله تعاىل:  ، استنباط الزجاج :املستنبطِة بإعماِل مفهوِم املخالفةِ  ومن الفوائد

بهِِهْم يَْوَمئِذٍّ لََّمْحُجوبُوَن     ويف هذه اآلية دليل [، قال: "15 اآليةاملطففني:سورة ]ًإِنَُّهْم َعن رَّ
على ان هللا عز وجل يرى يف القيامة ، ولوال ذلك ما كان يف هذه اآلية فائدة ، وال خست منزلة الكفار 

 .(3)"باهنم حيجبون 

:ً ًتعاىل ْينَا  قال ً َعلَى   إِلْنَسانَ اَوَوصَّ هُ َوْهنا َوْهٍن َوِفَصالُهُ فِي  بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ

 [14.]سورةًلقمانً:ًاْليةًْلَمِصيرُ اِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ  ْشكُرْ َعاَمْيِن أَِن ا

ًًَأَبًُهَريْ َرةًًَإذا ما قرناها مع حديث  فهذه اآلية ًَرُسوِلًاَّللَِّ ًِإىَل ًرَُجٌل ًقَاَلً:ًَجاَء ,ً َرِضَيًاَّللًََُّعْنُه
ً,ًَمْنًأًَ َعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًفَ َقاَلً:ًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ أُمَُّكً"ًقَاَلً " : َحقًُّالنَّاِسًِبُْسِنًَصَحاَبِِتً؟ًقَالًََصلَّىًاَّللًَُّ

                                                           
،كتاب األدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )1)

 (.7165( ص ) 5976احلديث ) 

(،  24( ، ص)  2البخاري : "األدب املفرد "،مرجع سابق ،  ، باب قوله تعاىل : " وصينا اإلنسان بوالديه ..." ، رقم احلديث )   )2)
 واحلديث حسن موقوفا  وصح مرفوعا  . 

( 136باب ما جاء يف الرب وحق الوالدين ، ص )’ ، كتاب الرب والصلة   4اهليثمي: "جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق  ، ج         
 ، واللفظ له .

 .(216، ص)19"، مرجع سابق ،جالقرطيب :" اجلامع الحكام القرآن  (3(
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 َأبُو ًَ:ًُثًََّمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّأمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًََّمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَّأُمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًََّمْنً؟ًَقاَلً:ً"ًُثًَّ

 ".(ً1 ) 

يقول  مشقة احلمل والوالدة والرضاعة والرتبية ،نستنبط انه حق الوالدة مقدم على األب ملا تعانيه من 
الذهيب يف فضل األم : " محلتك يف بطنها تسعة أشهر كأهنا تسع حجج وكابدت عند الوضع ما يذيب 
املهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت ألجلك وسنا وغسلت عنك األذى وآثرتك على نفسها بالغداء 

فدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت األسف فوق إحسانا ور ًوصريت حجرها لك مهدا وأنالتك
النهاية وأطالت احلزن والنحيب وبذلت ماهلا للطبيب ولو خريت بني حياتك وموهتا لطلبت حياتك بأعلى 

 (2) صوهتا ..."

بدليل ان بر الوالدين الدين من ابغض االعمال اىل هللا تعاىل ان عقوق الو السنة النبوية استنباط ومن 
 واالحاديث الدالة على ذلك:من اعظم االعمال عند هللا تعاىل 

اْلَولِيُدً ,ًفعنة  وقبل ذروة سنامه وهو اجلهادبعد عمود هذا الدين وهي الصالجاء ذكر بر الوالدين  
َزارًِْبُنً ْعتًًُاْلَعي ْ ثَ َناًَصاِحُبًَوَأَشاَرًِإىَلًَدارًًَِأبَاًَعْمر وًالشَّْيَباّنًَّ,ًقَاَلً:ًَسَِ ,ًَهِذِهًًَعْبِدًاَّللًًَِّ,ًيَ ُقوُلً:ًَحدَّ

ً؟ًقَالًَ ًِإىَلًاَّللَِّ ًاْلَعَمِلًَأَحبُّ اِرً,ًقَاَلً:ً"ًَسأَْلُتًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًَأيُّ ًَعَلىً : الدَّ الصَََّلُة
ً؟ ً,ًقَاَلً:ًًَوْقِتَهاً,ًقَاَلً:ًُثًََّأيٌّ ً؟ًقَاَلً:ًاْلَِْهاُدًيفًَسِبيِلًاَّللَِّ ًاْلَواِلَدْيِنً,ًقَاَلً:ًُثًََّأيٌّ قَاَلً:ًُثًَِّبرُّ

َثِّنًِِبِنًََّوَلِوًاْستَ َزْدتُُهًَلَزاَدّنً  (3).ً "َحدَّ

ً(4):ً"ًًإّنًلً,ًأعلمًعمَلًأقربًإىلًهللاًمنًبرًالوالدةًً".ًرضيًهللاًعنهوقالًابنًعباسً

 معرفةًطرقًالستنباطً:-4

 األصولية االستنباط مبادئوتتمثل هذه الطرق يف من اهم شروط املستنبط هو معرفة طرق االستنباط 
 مبادئ صولية لفهم مراد هللا تعاىل ورسوله ، استمدوها منأ يف االستنباط على طرق صوليونمد األاعت ،فقد

قام الكرمي والسنة النبوية من أسرار وحكم تشريعية أ لقرآنه نصوص اتلغة الوحى اللغة العربية وما تضمن
                                                           

، كتاب األدب ، باب من أحق الناس ... ، رقم احلديث )  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،، ج  (1(
  ( .7160( ، ص ) 5971

 (. 44، دار الفكر ، بريوت ، ) د. ت ( ،ص ) :ًالكبائرالذهيب ، مشس الدين   )2)

  (782، ص)،كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها 2العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج )3)

 (، وقال احملقق :صحيح .25( ، ص) 4البخاري :" األدب املفرد "،مرجع سابق ، باب بر األم ، رقم احلديث )   )4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1766
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املتعلقة مبقاصد الشريعة ،واملستنبط يف جمال الرتبية االسالمية على  اء أصول الفقه على أساسها الطرقعلم
من طرق االستنباط هي اليت تعتمد على مبادئ اللغة فيما  تتوفر فيه معرفة نوعنيوجه اخلصوص ينبغي ان 

ة ،فهي تعني مقاصد الشريعواالعتماد على ، -سيأيت تفصيلها الحقا–ت اللفظية للمعىن يتعلق بالدالال
ىت يسلم من عنها لكل مستنبط ح ال غىن ووالفهم الصحيح ،  ومعانيهلفاظ النص املستنبط على تفسري أ
 للراسخني طريقا يسلكوهنا يف اتبا  احلق" :"انيقول اإلمام الشاطيبهم النصوص، فالوقو  يف االحنراف يف 

إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني :أحدمها :فهم مقاصد الشريعة على  وقد بني الشاطيب 
 (1) ."التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها كماهلا ، والثاين:

واأللفاظ، ومل يرا  املقاصد  وما مثل من وقف مع الظواهر": رمحه هللا تعاىل يقول اإلمام ابن القيم 
 ."واملعاين، إال كمثل رجل قيل له : ال تسلم على صاحب بدعة. فقبىل يده ورجله، ومل يسلم عليه

ه وقد كانت الصحابة أفهم األمة ملراد نبيها وأتبع له، وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراد ":ويضيف
 (2)."ومقصوده

أن يكون شديد البحث عن أسرار األعمال واألقوال ، فإنه إن  "وجند السيوطي يشرتط على اجملتهد 
اكتفى حبفظ ما يُقال كان وعاء للعلم، وال يكون عاملا ؛ ولذلك كان يُقال : فالن من أوعية العلم ، فال 

 (3)." ُيسمى عاملا إذا كان شأنه احلفظ من غري اطال  على احِلكم واألسرار

 ةاللغويالبد  يف االستدالل نتيجة لعدم التزامهم بالقواعد الشاطيب يف مآل أهل اإلمام يقول   
كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها ال بد له من ًلالستنباط من النصوص:"

بل كل مبتد  من  . تكلف يف االستدالل بأدلتها على خصومات مسائلهم ، وإال كذب اطراحها دعواهم
أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق ، فال ميكنه الرجو  إىل التعلق هذه األمة : إما أن يدعي 

بشبهها ، وإذا رجع إليها ؛ كان الواجب عليه أن يأخذ االستدالل مأخذ أهله العارفني بكالم العرب 
  . وكليات الشريعة ومقاصدها ؛ كما كان السلف األول يأخذوهنا

غوا مبلغ الناظرين فيها بإطالق : إما لعدم الرسوخ يف معرفة  إال أن هؤالء   كما يتبني بعد   مل يبل
العرب والعلم مبقاصدها ، وإما لعدم الرسوخ يف العلم بقواعد األصول اليت من جهتها تستنبط  كالم

                                                           
 ( 299ص)، 3الشاطيب:"االعتصام " ، مرجع سابق ،ج)1(

 (168) ،ص1:ج( و انظر 94،ص)3سابق ،ج عابن القيم اجلوزية :" اعالم املوقعني عن رب العاملني "،مرج (2(

 (.94، ص) 1غزايل :" إحياء علوم الدين "، مرجع سابق ، جال (3(
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األحكام الشرعية ، وإما لعدم األمرين مجيعا ، فباحلري أن تصري مآخذهم لألدلة خمالفة ملأخذ من تقدمهم 
 (1)" . لألمرينمن احملققني 

 االستنباطهم على هذه طرق لذا جند أن أهم أسباب احنراف أهل البد  يف االستنباط هو عدم اعتماد
ويل املخالف ملعىن النص األصولية فاختذوا مناهج خمالفة لسلف الصاحل تعتمد على التفسري احلريف أو التأ

مذهب اخلوارج يف زعمهم أنه ال حتكيم للرجال؛ استدالال   ومن ذلك ما ذكره الشاطيب يف االعتصام :"
فإنه مبين على أن اللفظ ورد بصيغة  ، [57]سورة االنعام :اآلية ...إِِن اْلُحْكُم إَِّلَّ ّلِلِِ  ...:بقوله تعاىل

ْن ...ً:العموم، فال يلحقه ختصيص، فلذلك أعرضوا عن قول هللا تعاىل أَْهِلِه َوَحَكًما فَاْبَعثُواْ َحَكًما ِمِ

ْن أَْهِلَها... نكُْم ً:، وقوله[35]سورة النساء :اآلية ِمِ ]سورة املائدة: اآلية  يَْحكُُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمِ
 وإال فلو علموا حتقيقا  قاعدة العرب يف أن العموم يراد به اخلصوص؛ مل يسرعوا إىل اإلنكار، و،  [95

 (2)".لقالوا يف أنفسهم : لعل هذا العام خمصوص ! فيتأولون
عن احلسن رضي هللا عنه أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لسانه ويقيم هبا منطقه ؟  " 

 ."قال: نعم، فيتعلمها ، فإن الرجل قرآ باآلية فيعيا بوجهها فيهلك

 (3)."القرآن على غري تأويله وعنه أيضا قال: أهلكتهم العجمة ، يتأولون

ن حييط هبا املستنبط على أصولية اليت ينبغي األ للغوية ومقاصد الشريعة من طرق االستنباطا فاملبادئ
 -سيايت بياهنا الحقا–وجه اخلصوص لفهم النصوص ممن القرآن الكرمي والسنة النبوية 

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
 (5، ص)2الشاطيب :"العتصام "،مرجع سابق ، ج(1 (

 (49،ص)2املرجع السابق ،ج (2(

 (52،)2املرجع السابق ،ج (3(
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ًالضوابطًاْلاصةًباملعىنًاملستنبط:ثالثاًا

امنا يكون هو مثرة اجتهاد املستنبط  املستنبطان املعىن املستنبط هو النتيجة النهائية لالستنباط واملعىن 
نه خاضع لالجتهاد فقد يكون باطال نتيجة ،ومبا أ وتطبيقهمن النص الشرعي ،وعليه يبىن صحة االستنباط 

االستنباط تكلفا يف املعىن الصحيح يكون يف خمالفته لنص شرعي،أو عدم ارتباطه بالنص املستنبط منه،أو 
 ةمات الغيبية اليت تظافرت نصوص الشريعحمل لالستنباط مثل املعلو ليست  ألموريكون استنباط لنص ، أو 

ابن شيخ اإلسالم هلا العلماء منهم  شروط تعرض االستنباطفلصحة ، على أن هللا تعاىل تفرد بعلمها وحده
أي التفسري  –مع شروط التفسري على اإلشارة والقياس فقال: )وهذا  وهي تتطابق-رمحه هللا تعاىل -تيمية 

وأن يكون معىن  -2أن ال يناقض معىن اآلية،  -1ال بأس به بأربعة شرائط:  -على اإلشارة والقياس 
وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط وتالزم.  -4وأن يكون يف اللفظ إشعار به،  -3صحيحا  يف نفسه، 

 (1)عت هذه األمور األربعة كان استنباطا  حسنا ."فإذا اجتم

 :(2)وبناء على ذلك ميكن ان نوجز الضوابط اخلاصة باملعىن املستنبط فيما يلي  

ً)أ(سَلمةًاملعىنًاملستنبطًمنًمعارضًشرعي:

 (3)لو يف االغلب من حالتني :نبط بالنسبة لشر  ال خيفاملعىن املست

 ان يثبت ما يؤيد املعىن شرعا:-1

مجاعا صحيحا ويقويه زيادة تنبط صحيحا ووجود ما يؤيده شرعا إما بنص أو إوهنا يكون املعىن املس
 :ومثال ذلك

َوقُْلنَا يَا آدَُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكالَ   .ما استنبطه ابن عاشور من قوله تعاىل : 

سورة ]  ِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ ِمْنَها َرَغداً َحْيُث ِشئْتَُما َوَّلَ تَْقَربَا هَ 

                                                           
 (248،ص)3ابن القيم :" مدارج السالكني "، مرجع سابق ، ج (1(

 وما بعدها . 166انظر: الطيار :" مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبري واملفسر"، مرجع سابق ،ص (2(

ض هذه املسألة جند تفصيالهتا الكثرية فيما يتعلق بالتعارض والرتجيح عند علماء االصول ، لكن هنا  نتناوهلا باختصار فقط مما يؤدي الغر )3 (
( والزركشي:" البحر احمليط يف  239ص) ، 4ويبني ضابط املعىن املستنبط:انظر : اآلمدي : االحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ، ج

 وما بعدها (. 119،ص) 8فقه "، مرجع سابق ، جأصول ال
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[" وينتز  من هذه اآلية أن العامل جدير باإلكرام بالعيش اهلينء ، كما أخذ من اليت قبلها أنه 35اآليةالبقرة:
 (1) .جدير بالتعظيم

َولَقَْد   نسان مكرم ومن ذلك قوله تعاىل:مل ما دلت عليه النصوص الشرعية أن اإلوهذا يؤيد جم

ْلَناُهْم َعلَى َكثِ  َن الطَّيهَِباِت َوفَضَّ ْمنَا بَنِي آدََم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَرهِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهم مهِ يرٍّ َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً  مَّ  [70 اآليةاإلسراء:سورة ] ﴾ مهِ

ًُ )ًرضيًهللاًعنهًَأَبًُهَريْ َرةًَ نأ عومن ذلك  على الدين وان االنسان مفطور ًَصلَّىًاَّللَّ ًَرُسوَلًاَّللَِّ َأنَّ
ًتَِلُدُهًُأمُّهًُ:"ًَعَلْيِهًَوَسلََّمًقَالًَ ًَكانَاًًُكلًُِّإْنَسان  َسانِِهًفَِإْن َدانِِهًَويُ َنصِ َرانِِهًَومُيَجِ  َعَلىًاْلِفْطَرِةًَوَأبَ َواُهًبَ ْعُدًيُ َهوِ 
ًَفُمْسِلمًٌ ًتَلًًُِمْسِلَمنْيِ  (2).( ًَوابْ نَ َهاًَمْرميًًََيَ ْلُكُزُهًالشَّْيطَاُنًيفًِحْضنَ ْيِهًِإلًًَُّدُهًأُمُّهًُُكلًُِّإْنَسان 

ومن ذلك أيضا ما استنبطه العلماء على وجوب طاعة الوالدين يف غري معصية هللا كما يف قوله تعاىل 
:  ُا َيْبلُغَنَّ ِعندََك اْلِكبََر أََحدُه َما أَْو َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُدُواْ إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا إِمَّ

ٍّ َوَّلَ تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوَّلً َكِريًما  [24-23]ًسورةًالسراءً:ًًِكالَُهَما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ أُفه

 -ستيم تفصيل األدلة يف الفصل الرابع–افرت نصوص الكتاب والسنة على بيان ذلك وقد تض

 ان خيالف املعىن املستنبط نص شرعي:-2

ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ َّلَ َيِجدُواْ فِي  قال تعاىل: فَالَ َوَربهَِك َّلَ يُْؤِمنُوَن َحتََّى يَُحكهِ

ا  مَّ  [65 اآليةالنساء :سورة ]  قََضْيَت َويَُسلهُِمواْ تَْسِليًماأَنفُِسِهْم َحَرًجا مهِ

ُسوَل َوأُْوِلي اْلَْمِر ِمنُكْم فَِإن وقال تعاىل : َ َوأَِطيعُواْ الرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ اّلله

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلَك  ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباّلله ِ َوالرَّ تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيءٍّ فَُردُّوهُ إِلَى اّلله

 [59اآلية النساء :سورة ]  ً َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً 

وال يعتد به ،يقول  ءشييعترب استنباطا فاسدا ال يبىن علية  ا  شرعي ا  فاملعىن املستنبط اذا خالف نص
،وإما  الشاطيب :"فإن ما خيرف قاعدة شرعية أو حكما ،وليس حبق يف نفسه ، بل هو إما خيال أو وهم

                                                           
 (428، ص) 1ج"، مرجع سابق ، حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»ابن عاشور :" التحرير والتنوير  )1 (

 (2047،ص) ...ةعلى الفطر  يولد مولودكل معىن   ،كتاب القدر ، باب 4"، مرجع سابق ، ج مسلم :" صحيح مسلم  (2 (
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يصح اعتباره، من جه معارضته  ال خيالطه ومجيع ذلك ال حق وقد من القاء الشيطان ، وقد خيالطه ،ماهو
 (1)ملا هو ثابت مشرو ."

وقال :"فاذا كان بينا ظاهرا ان قول القائل خمالف للقرآن أو السنة مل يصح االعتداد به وال البناء عليه 
".(2) 

استبانت له سنة عن رسول هللا صلى هللا  نأمجع الناس على أن م "الشافعي رمحه هللا:اإلمام ويقول 
عليه وسلم مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . وتواتر عنه أنه قال : إذا صح احلديث فاضربوا 

حديثا ومل آخذ  –صلى هللا عليه وسلم  –إذا رويت عن رسول هللا  "، وصح عنه أنه قال: "قويل احلائط ب
صلى هللا عليه  –ال قول ألحد مع سنة رسول هللا  "عنه أنه قال :، وصح "به فاعلموا أن عقلي قد ذهب

 (3)." وسلم

 -كما سبق–ومن امثلة ذلك ما استنبطه املعتزلة ان رؤية هللا مستحيلة 

ً:اًاصحيحًاًااللفظًارتباطب(أنًيكونًبنيًاملعىنًاملستنبطًًو)

ُتُخرَج بطريق صحيح، فيكون بينه وبني لفظ اآلية ترابط، وذلك  وهو أن يكون املعىن املستنبط قد اسأ
ة اليت وضعاها حاالستنباط الصحي قواعدأو ب-سيايت ذكرها –بأن تدل عليه اآلية بأحد وجوه الداللة 

 . العلماء وفصلوها يف كتبهم

ارتباط املعىن باآلية اليت استخرج منها ولو صح هذا وعند اختالل هذا الشرط فإنه حيكم بعدم صحة 
 االستنباُط من طريق آخر.

اليت استنبط منها  باآليةولذلك جند عددا  من املفسرين يؤكد صحة املعىن املستنبط، ولكن بعدم ربطه 
ُف اّلِلُ َّلَ يَُكلِِ   تفسري قوله تعاىل :ومثال ذلك ما ذكر يف احملرر الوجيز يف ولكن بربطه بدليل آخر،

نَا نَْفًسا إَِّلَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبْت َربَّنَا َّلَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْ 

ْلَنا  َما َّلَ َطاقَةَ َربَّنَا َوَّلَ تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَّلَ تَُحِمِ

سورة ] لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوَّلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

                                                           
 (.471،ص)2الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق ،ج (1 (

 .(124،ص)4املصدر السابق ج(2 (

 (201،ص)2ابن القيم :" إعالم املوقعني عن رب العاملني "، مرجع سابق ،ج(3 (
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،قال :"واملعىن هذا صحيح يف نفسه لكنه من غري  ال يؤاخذ احد بذنب احد [ان املعىن:286اآليةالبقرة:
 .اآليةهذه 

ََّل يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة  سامل يف تفسري قوله تعاىل: وقال الشيخ عطية

رمحه هللا هبذه اآلية :" وقد استدل الشافعي ]20:اآلية احلشرسورة [ أَْصَحاُب اْلَجنَِّة هُُم اْلفَائُِزوَن 
ميلكون أموال املسلمني بالقهر ذكره أن املسلم ال يقتل بالذمي وال بكافر ألهنما ال يستويان وأن الكفار ال 

وهذا وإن كان حقا  إال أن أخذه من هذه اآلية فيه نظر ألهنا يف معرض املقارنة للنهاية يوم  زخمشري ،ال
 .(1)القيامة"

واألمثلة يف ذلك كثرية، تدل على التفريق بني احلكم على صحة املعىن يف نفسه، واحلكم على صحة 
 استنباطه من آية بعينها.

وينبغى للحكم على صحة ارتباط النص باملعىن ان ال يتكلف يف الربط بني املعىن املستنبط وبني النص 
 :(2)ولو كان املعىن صحيحا  يف نفسه

 –ولو كان املعىن صحيحا  يف نفسه  –فإن تكلف ربط املعىن بالنص 

يف الدليل ال  أخطأوا:"وأما الذين م ابن تيمية رمحه هللا خطأ يف االستدالل كما قال شيخ اإلسال
املدلول: فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء، يُفسِىرون القرآن مبعان  صحيحة يف نفسها؛ لكن القرآن 

 .(3)ال يدل عليها"

عن ما استخرج بطريق  االحرتازو وايضا  ينبغي االعتماد على ما دل عليه النص بداللة لفظية  فقط، 
َّلَّ يََمسُّهُ إَِّلَّ  ا ليس من االستنباط بل هو من القياس ومثاله قوله تعاىل:القياس واالعتبار واإلشارة فهذ

                                                           
الزخمشري : "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"،   (16، ص)8الشنقيطي :"أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن "،مرجع سابق ، ج(1)

 (.508، ص)4مرجع سابق ،ج

ه وأما إن كان املعىن باطال  فال جيوز ربطه بالقرآن مطلقا  وقد أخطأ من فعل ذلك يف الدليل واملدلول كما نبه إىل ذلك شيخ اإلسالم رمح  (2)
م 1980، دار مكتبة احلياة ، بريوت ،مقدمةًيفًأصولًالتفسريبن عبد هللا : هللا. انظر: ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم

 (.73،ص)

 (34ابن تيمية :"مقدمة يف أصول التفسري"، مرجع سابق ، ) (3)
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من أنه إذا كان ورقه ال ميسه إال املطهرون فمعانيه ال يهتدي هبا  ]79اآلية الواقعة:سورة [ اْلُمَطهَُّروَن 
 .(1)إال القلوب الطاهرة

يهتدي ملعاين القرآن إال القلوب الطاهرة وبني  فأنت ترى أنه ال ارتباط بني املعىن املذكور وهو أنه ال
 لفظ اآلية اليت تتحدث عن مس القرآن أو اللوح احملفوظ إال من طريق القياس واالعتبار.

يف حترمي الرضا  يقتصر على الصغري واللفظ املرتبط هبذا املعىن هو قوله  -سابقا–ومن السنة ماذكر 
 "ًاجملاعةفإَّناًالرضاعةًمنً"صلى هللا عليه وسلم :

يكونً  )ج( ًاملعىنًاملستنَبُطًُمَتَكلَّفاا:ألًَّ

وينبغي ان يلتزم املستنبط هبذا الشرط حىت يبعد معاين النص وينزهها عما ال يليق هبا فقد ذكر الرازي 
 (2).شرُط كمال  يصون هذا العلم عن االبتذالالهذا ان يف 

َرِضيَّة مندوب  إليهإن اللسان له قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: " 
ا، كما أن موقع من الدين، والعبارة امل

 (3).التَعمَُّق منهيٌّ عنه"

أي:   –ومن أحسن ما أُلِىَف فيه( على بعض من وقع يف ذلك بقوله: "543ويعيُب ابُن العريب)ت: 
وإنَّ  , رضي هللا عنه للقشريي« اللطائف واإلشارات»كتاب:   –كتب التفسري القائمة على االستنباطات

 (4) .فيه ما سلكه من مقاصد الصوفية"فيه لََتَكلُّفا  أوقعه 

قد يتكلف املستنبط يف املعىن فقد يوقع على النص واقعا تربويا ال عالقة له  اإلسالميةويف جمال الرتبية 
وقد مر معنا –قد تكون مستوردة من الفكر الرتبوي الغريب  إلثباهتابالنص أو يطبق عليه نظرية تربوية 

وهذا تكلف مذموم اذا ما دعمه باألدلة املعتربة من القرآن الكرمي والسنة النبوية ،  –استنباطات الكيالين 
 واقوال السلف الصاحل من هذه األمة .

 

                                                           
 (.225، ص)17" مرجع سابق ،ج القرآن ألحكام :"اجلامع القرطيب(1)

 (127، ص)11الرازي :" التفسري الكبري "، مرجع سابق ، ج (2(

، حتقيق : على حممد العمرآن  تنبيهًالرجلًالغافلًعلىًَتويهًاْلدلًالباطلابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا :  (3(
 (271،ص)1ه ،ج1425، دار عامل الفوائد ، مكه املكرمة ،  1، وحممد عزيز مشس ،ط

 (207م، ص)1990ط، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،،حتقيق :حممد السليمان ، قانونًالتأويلابن العريب :  (4(
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ً(أنًيكونًِماًللرأيًفيهًَمال:د)

بعلمه، فال القرآن والسنة شامالن على ميادين احلياة ،ويستثىن من هذا الشمول ما استأثر هللا 
ه (: 655: "وقال املرسي )ت: النبوية، قال السيوطي رمحه هللا تعاىل السنة أو الكرمي يستنبط من القرآن

إال املتكلم به، مث رسول هللا صلى  –حقيقة  –مجع القرآن علوم األولني واآلخرين حبيث مل حيط هبا علما  
 .(1)هللا عليه وسلم خال ما استأثر هللا به سبحانه"

 فما استأثر هللا بعلمه ال سبيل ألحد للوصول إليه.

وقد دل القرآن الكرمي على أن من املعلومات الشرعية ما ال ميكن ألحد معرفتها إال هللا تعاىل، وهي 
ْلبَِرِ َوِعندَهُ َمفَاِتُح اْلغَْيِب َّلَ يَْعلَُمَها إَِّلَّ هَُو َويَْعَلُم َما فِي اً:، قال تعاىل(2)ما استأثر هللا بعلمه

َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُطُ ِمن َوَرقٍَة إَِّلَّ يَْعلَُمَها َوَّلَ َحبٍَّة فِي ظُلَُماِت اْلَْرِض َوَّلَ َرْطٍب َوَّلَ 

بِينٍ   .]59 اآلية األنعام:سورة [  يَابٍِس إَِّلَّ فِي ِكتَاٍب مُّ

ينبغي التنبه إىل أن تقييد املعارض هنا بالشرعي سببه أن الشر  هو معيار صحة املستنبطات الشرعية 
واحلديث إمنا هو يف هذه االستنباطات، وأما إن كان االستنباط يف غري الشريعة فيشرتط عدم وجود 

يف العلوم الشرعية اليت على اعتبار أهنا ال تدخل  –املعارض يف ذلك الفن، كأن يكون االستنباط يف اللغة 
 نعنيها يف االستنباط.

لكن يف جمال الرتبية البد من الرجو  إىل نصوص الشر  املعتربة إلثبات صحة املعىن الرتبوي 
 . النبوية والسنة الكرمي االستنباطات الرتبوية من القرآن

يتوقف صحة بناء  ألن مصادر الرتبية اإلسالمية إمنا ينبغي أن يتوقف على مصادر الشريعة فعليها
 الرتبية االسالمية  .

فالرتبية اإلسالمية امنا هي تتناول االنسان يف مجيع مراحله منذ الوالدة حىت املوت ، ومن مجيع 
 اجلوانب العقلية والروحية واجلسدية واالرادية ....اخل .

 واالقتصادية واإلدارية ...اخل.وتشمل الرتبية اإلسالمية الفرد واجملتمع من مجيع اجلوانب االجتماعية 

                                                           
 (.30،ص )4السيوطي :"اإلتقان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ، ج (1)

 (.210، ص) 8(. وانظر: فتح الباري البن حجر: ج1، ص) 7مرجع سابق ،ج "، القرآن ألحكام :"جلامع القرطيبانظر:  (2)
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والقياس وغريها واالمجا   النبويةوالسنة الكرمي وكل ذلك امنا هو داخل يف نصوص الشريعة من القرآن 
من األدلة الشرعية ، فقد تناولتها بالتفصيل والرتبية اإلسالمية امنا استقته منها ، لذ ينبغي ان يتم استنباط 

القرآن الكرمي والسنة النبوية ، حىت تسري يف اجتاه واحد مع الشريعة اإلسالمية املعاين الرتبوية من نصوص 
 اىل مراد هللا تعاىل ، فهي امنا تنبع منها وحتقق أهدافها يف النهاية .

منا يقوم أساسا على القرآن الكرمي والسنة النبوية ويقول سعيد إمساعيل مؤكدا أن بناء الرتبية اإلسالمية إ
ان نلتمس العون األساسي يف بناء الرتبية اإلسالمية من دستور اإلسالم ومعينه الرئيسي وهو  :" اننا ينبغي

، وجب ان  ألهدافهالقرآن الكرمي وملا كانت السنة النبوية هي شارحة للقرآن الكرمي مبينة ملقاصده ، مفصلة 
 ومصادر .أيضا يف االعتبار ، وبعد هذا ميكن ان خنتلف فيما بعد ذلك من أصول  هانأخذ

بقصد  -د من االهتامات الباطلة اليت توجه اىل الرتبية اإلسالمية ...يان هذه احلقيقة تبني زيف العد
، تشجع على الكسل والتوكل ، وأهنا بعيدة عن  خرويةأهنا أب -مثال–يتهمون هذه الرتبية  –أو بغري قصد 

ن هذا املفكر أو ذاك خضم الواقع ونبضه ...وهم اذ يوجهون هذه االهتامات حياولون التدليل عليها بنص م
لك العهد أو مبا وقع يف تلك الفرتة ، ولو حصروا انفسهم يف كتاب اإلسالم األساسي وسنة أو بواقعة ذ

 (1)ح امامهم احلق ، بل ان علمية املنهج تقتضي ذلك وتفرضه ."نبيه الستبان هلم احلق ووض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .8-7م ، ص) 1985، دار الفكر العريب ، بريوت ،  اْلسَلميةأصولًالرتبيةًسعيد إمساعيل على :  (1(
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ًالضوابطًاْلاصةًبطرقًالستنباطً:رابعاًا

املستنبط يف جمال الرتبية اإلسالمية حيتاج اىل معرفة طرق االستنباط من نصوص الكتاب والسنة النبوية 
وبنائها وفق طرق  وتأصيلهاتنباط االسفقد عنو بطرق ،عند علماء األصول مفصلة ، وهذه الطرق جندها 

 وبعد استقراء هذا الطرق لغوية واصولية استمدوها من اللغة العربية ومقاصد الشريعة ،  مبنية على اسس
 ة عند علما األصول هي تلك اليت تعتمد على املبادئ اللغوية وباالستنباطات الرتبوي ان ما يتصل منهاجند 
 صيلها:اصد الشريعة ، وفيما يلي تفمق

ًاللغةًالعربيةً:مبادئًعلىًًدأول:ًبالعتما

ة : لكي يفهم املستنبط املراد من النص يف القرآن الكرمي والسن )أ(الدللتًاللفظيةًعلىًاملعىنًً
لغوية معتمدين على اللغة العربية لغة الوحي ، ففهم القران الكرمي النبوية وضع علماء األصول دالالت 

امنا يعتمد على مراعاة مقتضى أساليب اللغة العربية وطرق الداللة فيها ،  صحيحاوالسنة النبوية فهما 
 على معانيها فاستمدوا منها دالالت اللغة العربية وطرق داللة الفاظهالذلك استقراء علماء األصول مبادئ 

الشرعية ، وقد تنوعت هذه  من خالهلا اىل فهم النصوص الشرعية الستنباط االحكام يتوصلونلغوية 
اليت تتعلق  بوية هي تلك الدالالتيف مصنفاهتم ، لكن ما يهمنا يف جمال االستنباطات الرت  الدالالت

هي ،فستخراج املعىن اخلفي من النص فما يتعلق باالستنباط مبفهوم االستنباط الذي يعين االستخراج أي ا
يتم ذلك بداللة اللفظ على املعىن من وإمنا  ظاهر تلك اخلاصة بالنص الذي يكون فيه املعىن خفي غري

 الالت اذا هي تدل على معىن خفي ، وفيما يلي تفصيل ذلك :خالل اربع د

ً:تعريفًالدللةً

ًيفًاللغة:

 .(1)مصدر دل يدل داللة. وهي يف اللغة: التسديد إىل الشيء واإلبانة واإلرشاد 

ًيفًالصطَلح:

 ومن تلك التعريفات قوهلم:عرفت الداللة بأكثر من تعريف 

 .(1))هي كون الشيء حبالة ، يلزم من العلم به؛ العلم بشيء آخر(

                                                           
انظر: الفيومي :"املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري "، مرجع و (، 233، ص)11انظر: ابن منظور :" لسان العرب "، مرجع سابق ، ج( 1)

 (199،ص)1سابق ،ج
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ًاقسام:ًوتنقسمًالدللةًاىلًاربع

 داللة اإلشارة. -

 .) مفهوم املوافقه(داللة النص -

 داللة املفهوم.-

 داللة االقرتان.-

ًدللةًالشارة:-1

سيق له النص، ولكنه الزم للحكم الذي سبق "داللة اللفظ على حكم غري مقصود ، وال هي :
 .(2)إلفادته الكالم"

 (3):" ما يتبع اللفظ من غري جتريد قصد إليه" رمحه هللا  الغزايلاإلمام وقال 

رضي هللا عنهما من سورة  األمة عبدهللا بن عباس ومن األمثلة على هذه الداللة ما استنبطه حرب
رضيًهللاًًإياه"ًووافقهًعليهًعمرًىًهللاًعليهًوسلمًأعلمهقال:ً"هوًأجلًرسولًهللاًصلالنصر حيث 

 (.4)"عنهًبقوله:"لًأعلمًمنهاًإلًماًتقول

نز  الذي ذكره ابن عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه، وجماهد ه (: "وهذا امل542قال ابن عطية )ت: 
َهاً,ًقَاَلْتً:ً"ًَماًَصلَّىًالنَِّبًَُّصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًًَعاِئَشةًًََعنًْ,  معناهوروت  وقتادة والضحاك َرِضَيًاَّللًََُّعن ْ

ًنَ َزَلْتًَعَلْيهًِ ًَأْن ًبَ ْعَد ًَصََلةا ًَنْصرًًَُوَسلََّم ًَجاَء ًَواْلَفْتُحًًِإَذا ًِفيَهاً[1آيةًً:سورةًالنصر]اَّللَِّ ًيَ ُقوُل  : ِإلَّ

                                                                                                                                                                          
 .(104) رجاين :" التعريفات ، مرجع سابق ،صاجل (1)

، مكتبة العوم واحلكم املدينة املنورة مذكرةًأصولًالفقهًللشنقيطيانظر: الشنقيطي ،محد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين : (2)
 (، مراجعة اخلضري283،)د.ت (، ص)

 (.263،ص)1الغزايل :" املستصفى"، مرجع سابق ، ج( 3)

كتاب التفسري، باب قوله: )فسبح حبمد ربك واستغفره إنه  ، 9جري "، مرجع سابق ،انظر: العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخا (4)
مرجع  (، ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم " ،232،ص)20" مرجع سابق ،ج القرآن مألحكا :"اجلامع القرطيب، (5816، ص)ابا ( تو كان 

 (.866) السعدي :"وتيسري الكرمي الرمحن "، مرجع سابق، ص (513،ص)4سابق ، ج

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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وتأوله عمر والعباس حبضرة رسول هللا صلى هللا عليه  ، (1)  " .ُسْبَحاَنَكًرَب ََّناًَوِبَْمِدَ ً,ًاللَُّهمًَّاْغِفْرًَلً" 
 .(3()2)وسلم فصدقهما"

 .(4)الفهم وألطفه، وال يدركه كل أحد" : "وهذا من أدقيم رمحه هللا تعاىلابن القاإلمام قال 

ه ( يف وجه االستنباط" ووجه ذلك: أن عمره فاضل، أقسم هللا به، وقد 1376قال السعدي )ت 
 .(5)عهد أن األمور الفاضلة، ختتم باالستغفار يف هذه احلال، إشارة إىل أن أجله قد انتهى"

ينِ   ومثال ذلك أيضا قوله تعاىل : ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الدِِ سورة ]  ََّل يَْنَهاكُُم اّللَّ
[ فيستنبط من هذه اآلية وجوب بر الوالدين وان كانا كافرين ، فصلة غريمها يف حالة 8 اآليةاملمتحنة :

  ق الوالدين أوىل وأوجب ودليل ذلك:السلم من الكفار والرب جائز لذا هو يف ح

ُهَماً,ًقَاَلتًًَْأَْسَاُءًابْ َنَةًَأَبًَبْكرً  عن ًَُعن ْ ًَُعَلْيِهً " :َرِضَيًاَّللَّ َأتَ ْتِّنًأُمِ يًرَاِغَبةاًيفًَعْهِدًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللَّ
َنَةً:ً ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً:ًآِصُلَهاً؟ًقَاَلً:ًنَ َعْمً"ً,ًقَاَلًاْبُنًُعيَ ي ْ ًَُوَسلََّمً,ًَفَسأَْلُتًالنَِّبَّ فَأَنْ َزَلًاَّللَّ

ُ  :ًًتَ َعاىَلًِفيَها ينِ ََّل يَْنَهاكُُم اّللَّ ..ً[8ً سورةًاملمتحنةًآية]ً  َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الدِِ
(6)ًً 

                                                           
( برقم 605، كتاب التفسري باب تفسري إذا جاء نصر هللا، ص)8انظر: العسقالين :"فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ،ج( 1)
(4968 ،) 

العسقالين  الوارد أن ابن عباس رضي هللا عنهما تأوهلا بذلك حبضرة عمر رضي هللا عنه ومجع من الصحابة فأيده عمر رضي هللا عنه. انظر: (2)
( 734، كتاب  التفسري باب قوله: )فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا (  ص)8:" فتح الباري شرح صحيح البخاري"، مرجع سابق ،ج

 (.4970برقم )

 (.532،ص)5ابن عاشور :" احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز "، مرجع سابق ،ج (3)

 (.266،ص)1رب العاملني "،مرجع سابق،جابن القيم :"إعالم املوقعني عن (4)

 (.866السعدي :"تيسري الكرمي الرمحن"، مرجع سابق ، ص) (5)

،  كتاب األدب ، باب صلة الوالد  املشرك ، حديث رقم )   12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج   )6)
 (.  7175( ، ص ) 5978

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=553
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=553
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عبدًهللاًبنًعمروًرضيًهللاًعنهًأنًامرأةًقالت:ًياًرسولًهللاً,عنًالسنة النبوية األمثلة من ومن 
ًكانًبطّنًلهًوعاءًوثدييًلهًسقاءًوحجريًلهًحواء,ًوإنًأباهًطلقّنًوأرادًأنًينتزعهًعّن,ً ابّنًهذا

ً(1)«.ًَأْنِتًَأَحقًَِّبِهًماًمَلًْتُ ْنَكِحي:ً»صلىًهللاًعليهًوسلمقالًِلاًرسولًهللاً

وان مل يذكر ذلك يف  اإلشارة على فضل االم واهنا مقدمة يف الرب على االبفاحلديث دل بداللة 
 .والدهتا وتربيتها واهنا اكثر شفقة على الولد من األب و وذلك ملا عانت من مشقة يف محلها نص احلديث ،

 

ة فكما سبق داللة اإلشارة حتتاج اىل عمق نظر وتأمل ، حيث مل تدل على املعىن بالعبارة بل باإلشار 
، كذلك البد من تالزم حقيقي بني املعىن الذي يدل عليه النص بعبارته وبني املعىن الذي يدل عليه 

  (2). بإشارته

 (3)(:املوافقةدللةًالنص)ًمفهومً-2

 .(4)هي:)ما ثبت مبعىن النص لغة  ال اجتهادا  وال استنباطا (

اىل اجتهاد او نظر ، واحلكم املستفاد أي ان داللة النص على املعىن تعتمد على اللغة فهي ال حتتاج 
من النص يؤخذ من معىن النص ال من لفظه لذا مسيت " داللة الداللة " ومساها الشافعية "مفهوم املوافقة 

 "ألن مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافق ملدلوله يف حمل النطق .

وية األول يف العلة او هي فاذا دل النص بعبارته على حكم يف واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى مسا
 أوىل منها مبجرد فهم اللغة بدون اجتهاد فيتبادر للفهم ان النص يتناول الواقعتني .

 وفيما يلي األمثلة على ذلك :

                                                           
،كتاب الطالق ، باب حضانة  2،دار الكتاب العريب، بريوت ، ) د . ت( ، ج :املستدر ًعلىًالصحيحنيبن عبد هللا  احلاكم،حممد  )1)

 (، قال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . 207الولد للمرأة املطلقة ، ص) 

 (356انظر : زيدان :"الوجيز يف أصول الفقه "، مرجع سابق ،ص))2 (

(  243-241،ص )1، دار املعرفة بريوت ، )د.ت (، ج أصولًالسرخسي:  حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمةانظر:السرخسي ، (3 (
(، وزيدان :" الوجيز يف أصول الفقه "، مرجع سابق  97-95، ص) 3اآلمدي :"االحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ، ج

 (.361،ص)

 (.241، ص )1"، مرجع سابق ،جالسرخسي :"  أصول السرخسي (4)
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ب ألنه أشد، كما املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق، كداللة حترمي التأفيف على حترمي الضر -أ
ا يَْبلُغَنَّ ِعندََك اْلِكبََر  يف قوله تعاىل:  َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُدُواْ إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا إِمَّ

سورة [ أََحدُهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ أُِفٍ َوَّلَ تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوَّلً َكِريًما
 .]23 اآلية اإلسراء:

باي  اإيذائهماللفظ يدل بعبارته على حترمي التأفيف للوالدين، فيستنبط منه بداللة النص حترمي  فهذا
نو  من اإليذاء، وهو موجود يف أمور أخرى كثرية كالشتم والضرب واحلبس والتشهري هبما بل هو فيها أشد 

نصوص العلة فيها أقوى مما يف املمما ورد به النص فيتناوهلا النص مبعناه ويثبت التحرمي ثبوتا  أولويا  ألن 
 .(1)عليه

: "فالضرب املسكوت عنه أوىل باحلكم الذي هو يطيقال الشنق ،يفهم ذلك كله من يعرف اللغة 
 .(2)التحرمي من التأفيف املنطوق به مع القطع بنفي الفارق"

على حترمي ما كان املسكوت عنه مساويا  للمنطوق يف احلكم. كداللة حترمي أكل مال اليتيم -ب
إِنَّ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِنََّما يَأْكُلُوَن فِي  :إحراقه، وذلك يف قوله تعاىل

. فاألكل واإلحراق متساويان؛ إذ اجلميع ]10اآليةالنساء:سورة [ بُطُونِِهْم نَاًرا َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا
 إتالف.

ً(3)«.لًيُقاُدًَِمْلوٌ ًِمْنًماِلِكِهًَولًَوَلٌدًِمْنًَواِلِدهًِ»:ًًحديث ومثال ذلك أيضا،

فال يقاد الوالدان يف قتل أو سرقة ، أو قذف ، أو األخذ من مال الولد وذلك ألهنما سبب لوجوده  
 فهذه األمور مسكوت عنها وهلا حكم املنطوق. (4)بعد هللا تعاىل ، لذ ال يقادان فيه . 

 

                                                           
، دار ابن كثري ،دمشق 1،ط القدير :فتحًحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا (، الشوكاين ،242-241،ص)1سابق ، جالرجع انظر: امل (1)
 ( 260،ص )3ه ،ج1414،

 (.86،ص )3الشنقيطي :"أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن "، مرجع سابق ،ج (2)

، كتاب احلدود ، باب ال يقاد مملوك من مالكه وال ولد من والده ،  ص ) 4احلاكم :" املستدرك على الصحيحني " ، مرجع سابق  ، ج   )3)
 (.  قال احلاكم :  حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه ، وله شاهدان . 398

، دار الفكر ، لبنان ، 1، حتقيق : حليمي حممد فوده ، ط اْلميانكتابًاملنهاجًيفًشعبًاحلليمي ،أيب عبد هللا احلسني بن احلسن :   )4)
 ( . 244، ص )3ه ، ج 1399بريوت ،
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ًالفة:دللةًمفهومًاملخ-3

 هي: مفهوم املخالفة تعريف داللة

 .(1))إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه(

يقول االمدي :" وأما مفهوم املخالفة فهو ما كان مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا ملدلوله يف 
 2.حمل النطق ، ويسمى : دليل اخلطاب أيضا . وامنا مسي دليل اخلطاب ألن اخلطاب دل عليه "

ًأنواعًمفهومًاملخالفة:-

 :(3)وملفهوم املخالفة أنوا  كثرية من اشهرها 

 مفهوم الصفة: -

 .(4)وهو داللة الكالم املوصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم املوصوف للخايل عن تلك الصفة

َوَمن لَّْم يَْستَِطْع ِمنكُْم َطْوَّلً أَن يَنِكَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمن  :مثاله قوله تعاىل 

ن بَْعٍض  ن فَتَيَاتِكُُم اْلُمْؤِمنَاِت َواّلِلُ أَْعلَُم بِِإيَمانِكُْم بَْعُضكُم ِمِ ا َملََكْت أَْيَمانُكُم ِمِ ِمِ

 [25] سورة النساء : آية   وَرهُنَّ ِباْلَمْعُروِف...فَانِكُحوهُنَّ بِِإْذِن أَْهِلِهنَّ َوآتُوهُنَّ أُجُ 

فهوم مبالكرمية على اباحة نكاح االماء املؤمنات عند العجز عن نكاح احلرائر ، ودلت  اآليةدلت 
 املخالفة على النهي عن نكاح االماء غري املؤمنات .

ا  ًتعاىل : قوله ومثاله أيضا ، َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُدُواْ إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن ِإْحَسانًا إِمَّ

 يَْبلُغَنَّ ِعندََك اْلِكبََر أََحدُهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَُّهَمآ أُِفٍ َوَّلَ تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوَّلً 

ِبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًراَكِريًما ، َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح ال ْحَمِة َوقُل رَّ ًذُِّلِ ِمَن الرَّ
ً:ً[24-23]ًسورةًالسراءً

                                                           
،شركة 1،حتقيق :طه عبد الرؤوف ،ط شرحًتنقيحًالفصولالقرايف،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي: (1)

 (.54ه  ،  )1393الطباعة الفنية املتحدة ،

 (106)،ص 3آلمدي :"االحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ، جا ( 2 (

 (53انظر : القرايف :" شرح تنقيح الفصول "،مرجع سابق ، ) (3(

 (.497،ص )3ابن النجار:"شرح الكوكب املنري "، مرجع سابق ،ج (4)
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 .حمرم وهو صفة مسكوت عنها وتناقض حكم املنطوق اجب فإن إيذائها مبا ان بر الوالدين و 

 مفهوم التقسيم:-

َعَلْيِهًَوَسلَّمًًرضيًهللاًعنهًَأبُوًُهَريْ َرةًًَسلم يف حديث كقوله صلى هللا عليه  ًَصلَّىًاَّللًَُّ َأنًََّرُسوَلًاَّللَِّ
ًُتْسَتْأَمَرً,ًَوَلًتُ ْنَكُحًالًْ :) ,ًقَالًَ َحَّتَّ ً,ًوََكْيَفًَلًتُ ْنَكُحًاْْلَميِ ًُ ًُتْسَتْأَذَنً"ً,ًقَاُلواً:ًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ ِبْكُرًَحَّتَّ

 (1 ).(ِإْذنُ َهاً؟ًقَاَلً:ً"ًَأْنًَتْسُكتًَ

ووجه ذلك: أن تقسيمه إىل قسمني، وختصيص كل واحد  حبكم يدل على انتفاء ذلك احلكم عن 
 .(2)القسم اآلخر. إذ لو عمهما مل يكن للتقسيم فائدة

 مفهوم الشرط: -

 .(3)وهو داللة الكالم املفيد حلكم  معلق  على شرط ثبوت نقيض هذا احلكم عند انعدام الشرط

واملراد به: ما علق من احلكم على شيء بأداة الشرط مثل )إن( و)إذا( وهو املسمى بالشرط اللغوي 
 .(4)ال الشرط الذي هو قسيم السبب واملانع

]سورة  َوإِن كُنَّ أُوََّلِت َحْمٍل فَأَنِفقُوا َعلَْيِهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ  :ومثاله: قوله تعاىل
 .]6اآلية الطالق:

فإن هذه اآلية تدل  مبفهومها املخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة البائن غري احلامل، النتفاء 
 .(5)الشرط الذي علق عليه احلكم يف املنطوق

 مفهوم الغاية: -

وهو: داللة الكالم الذي قيد احلكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه الغاية خمالف للحكم 
 .(1)الذي قبلها

                                                           
 .( 1036)ص ، النكاح بالنطق والبكر بالسكوتباب استئذان الثيب يف  ،، كتاب النكاح2جمسلم  "، مرجع سابق ،مسلم :" صحيح  (1)

 (.505-504، ص)3انظر: ابن النجار :"شرح الكوكب املنري"، مرجع سابق، ج (2)

 (367زيدان :" الوجيز يف أصول الفقه "، مرجع سابق ، ) (3)

 ،ص. 3ج  اآلمدي :"االحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ، انظر: (4)

 (.339ه  )1410،دار املعرفة بريوت ، خمتصرًاملزّنإمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم:  املزين ، (5)
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...َوكُلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى يَتَبَيََّن لَكُُم اْلَخْيطُ اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط  :ومثاله: قوله تعاىل

واْ الِصِ  ، فهذه اآلية تدل ]187اآليةالبقرة:سورة [ًيَاَم إِلَى الَّلْيِل...اْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
 هي طلو  الفجر بداللة لفظ )حىت(.مبفهومها على حرمة  األكل والشرب بعد الغاية و 

 مفهوم العدد: -

 .(2)وهو: داللة الكالم املقيد بعدد خمصوص على انتفاء احلكم عن ما وراء العدد وإثبات نقيضه له

َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ َلْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة شَُهدَاء فَاْجِلدُوهُْم  :قوله تعاىلومثال: 

 .]4اآلية النور:]سورة  ً... ثََمانِيَن َجْلدَةً 

 .(3)فهذه اآلية تدل مبفهومها على أن الزيادة على الثمانني ال جتوز

 مفهوم اللقب: -

 (4). وهو: ختصيص اسم  حبكم  

، أو اسم مجع، أو اسم  وضابط اللقب عند األصوليني : هو كل اسم  جامد  سواء كان اسم جنس 
 (5).عني، لقبا  كان أو كنية أو امسا  

ْيدَ َوأَنتُْم ُحُرمٌ  :ومثاله فدل  ]95اآليةاملائدة:سورة [ ...يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َّلَ تَْقتُلُواْ الصَّ
 (6).مبفهوم اللقب على أن ما عدا الصيد ال حيرم قتله كالسبا 

 

 

                                                                                                                                                                          
 (368زيدان :" الوجيز يف أصول الفقه "، مرجع سابق ، ص)(1)

 (.509-508، ص)3املرجع السابق ، ابن النجار:"وشرح الكوكب املنري"، مرجع سابق ،ج (2)

 (.509-508،ص)3ابن النجار :" وشرح الكوكب املنري"، مرجع سابق ،ج (3)

(،والشنقيطي :"أضواء البيان يف 286(، الشنقيطي :"مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ، مرجع سابق ،)509، ص)3املرجع السابق ،ج (4)
 (434،ص)5إيضاح القرآن بالقرآن "، مرجع سابق ، ج

 (.286لفقه للشنقيطي ، مرجع سابق ،ص)انظر: الشنقيطي :"مذكرة أصول ا (5)

 (43، ص)7حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد"، مرجع سابق ، ج»التحرير والتنوير  ابن عاشور:" (6)
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ً:(1)شروطًالعملًمبفهومًاملخالفة

 وتتلخص شروط العمل مبفهوم املخالفة كما أوردها األصوليون فيما يلي:

 أن يكون ختصيص املنطوق بالذكر لكونه خمتصا  باحلكم دون سواه.

هلذه الشروط وما يف معناها: أال يظهر لتخصيص املنطوق  ه (: "مث الضابط972قال ابن النجار )ت:
 (2).م عن املسكوت عنه"كبالذكر فائدة غري نفي احل

فان كان للقيد فائدة أخرى غري ختصيص احلكم للمنطوق ونفيه عن سواه فهنا ال يعمل به وليس 
 .حبجة عند من احتج به 

احلكم به ونفيه عن املسكوت عنه كثرية، واألسباب اليت ألجلها خيص املنطوق بالذكر غري ختصيص 
 :(3)وهي تعرف مبوانع اعتبار املفهوم ومنها

 أن يكون املقصود منه املبالغة والتكثري: -أ

ةً فَلَن  كما يف قوله تعاىل:  اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو َّلَ تَْستَْغِفْر لَُهْم إِن تَْستَْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرَّ

فإن العدد ال مفهوم له، ألن الغرض من ذكر السبعني  [80اآليةالتوبة: سورة [ ْم ...يَْغِفَر اّلِلُ لَهُ 
 الداللة على املبالغة يف اليأس وقطع الطمع يف الغفران؛ ألنه مهما بلغ يف االستغفار فلن يغفر هللا هلم.

 أن خيرج ذكره خمرج الغالب:-ب

 .]23اآلية النساء:سورة [ ُحُجوِركُم ...... َوَربَائِبُكُُم الالَّتِي فِي كقوله تعاىل: 

فتقييد حترمي الربيبة بكوهنا يف حجر الزوج ال يدل على أهنا تكون حالال  وال حترم إذا مل تكن يف 
 حجره؛ ألن الغالب كون الربيبة يف حجر زوج أمها.

 أن يكون ذكره وقع على سبيل اإلمتنان:-ب

فال يدل وصف  ]14اآليةالنحل:سورة [ ...ِلتَأْكُلُواْ ِمْنهُ لَْحًما َطِريًّا...  كقوله تعاىل: 
 اللحم بكونه طريا  على حترمي اللحم غري الطري.

                                                           
 ( 370زيدان :" الوجيز يف أصول الفقه "، مرجع سابق ،ص )(1)

 (.496، ص)3ابن النجار :"شرح الكوكب املنري "، مرجع سابق ،ج (2)

 (.289-288انظر هذه األسباب يف: الشنقيطي :"مذكرة أصول الفقه للشنقيطي"، مرجع سابق ، ص) (3)
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 ختصيصه بالذكر ملوافقة الواقع:-ج

َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاء ِمن دُْوِن اْلُمْؤِمنِينَ  :كقوله تعاىل آل سورة [ ...َّلَّ يَت
 .]28اآلية عمران:

فإهنا نزلت يف قوم والوا اليهود من دون املؤمنني، فجاءت اآلية ناهية عن احلالة الواقعة من غري قصد 
 التخصيص هبا.

 أن يكون للتنفري مما اعتاده الناس والتشنيع عليهم فيما جرى عليه التعامل بينهم: -د

َضاَعفَةً يَا أَيَُّها الَِّذيَن كما يف قوله تعاىل: بَا أَْضعَافًا مُّ آل سورة [  ...آَمنُواْ َّلَ تَأْكُلُواْ الِرِ
 فال يدل على جواز الربا إذا مل يكن كذلك ألنه جاء للتنفري من الربا الشائع عندهم. ]130اآليةعمران:

 

ًدللةًالقرتان:-4ً

ذلك القرآن ) تسوية أي يف اللفظ ) ال يقتضي (  ( "القران : أن يقرن الشار  بني شيئني لفظا 
بينهما ( أي بني الشيئني املذكورين ) حكما يف غري ( احلكم ) املذكور إال بدليل ( من خارج عند أكثر 

ًُرضيًهللاًعنهًَبًُهَريْ َرةًََأًًَعنًْوذلك مثل  أصحابنا واحلنفية والشافعية ًَصلَّىًاَّللَّ ًاَّللَِّ ًَرُسوُل ًقَاَل :ً ًقَاَل ,
يَ ْغَتِسُلًِفيهًِ :  "َعَلْيِهًَوَسلَّمًَ ائِِمًالَِّذيًَلًََيِْريً,ًُثًَُّ ً(1)."َلًيَ ُبوَلنًََّأَحدُُكْمًيفًاْلَماِءًالدَّ

ال يلزم من تنجسه بالبول تنجسه باالغتسال .  : ابن قاضي اجلبل ألن األصل عدم الشركة . قال 
 كُلُواْ ِمن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُواْ َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َوَّلَ  ... :قوله تعاىل الدليل أيضا :ومن 

فعطف واجبا على مباح . ألن [ 141]سورة االنعام : اآلية ًتُْسِرفُواْ إِنَّهُ َّلَ يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 
 (2) ."...عدم الشركة وعدم دليلها .  األصل

فهي أن جيمع بني شيئني أو أشياء يف األمر أو النهي، مث يبني حكم أحدمها، فيستدل بالقرآن على 
 (3).ثبوت ذلك احلكم لآلخر

                                                           
 (.449)، كتاب الوضوء ، باب البول يف املاء الدائم ،ص1العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ،ج  (1(

 (256، ص)3ابن النجار :" شرح الكواكب املنري "، مرجع سابق ، ج(2 (

، مؤسسة 3عبد هللا ربيع ،ط ، حتقيق :سيد عبد العزيز ، تشنيفًاملسامعًِبمعًاْلوامعانظر: الزركشي ، أبو عبد هللا بدر الدين بن حممد:(3 (
 (بتصرف 759،ص) 2،ج م1999  ه   1419قرطبة ، القاهرة ، 
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ً(1)أنواعًدللةًالقرتانً:

 :االقرتاُن بعطِف مفرد  على مفرد-1

ما ذكره صاحب البحر احمليط  هومن شاركه يف العلة،يثبت احلكم للقرين إذا ساواه يف اللفظ أو 
غسل اجلمعة على كل حمتلم ، والسواك ، وأن   ايب سعيد:" يف شرح الرسالة " ، يف حديث الصرييف :"وقال

فيه داللة على أن الغسل غري واجب ، ألنه قرنه بالسواك والطيب ومها غري واجبني ". متس الطيب
 (2(."باالتفاق

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَنَصاُب َواْلَْزَّلَُم ِرْجٌس ً﴿ :وقوله تعاىل

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ   [90] سورة املائدة: آية :﴾ًًِمِ

َوقََضى َربَُّك  ًقالً:ًسبحانهجعل هللا تعاىل بر الوالدين أمرا  واجبا فاقرتن حكمه حبكم عبادته 

ً ...ًًاأََّلَّ تَْعبُدُواْ إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا ًاْلسراء:آية فالقضاء مبعىن األمر  [.32]سورة
ً. (3)واإللزام واإلجياب 

 ,حكم واحد وهو الكبرية يه وسلم حيث قرن عدة أمور وجعل هلا وحديث النيب صلى هللا عل
ًَُعَلْيِهًَوَسلَّمًًََرِضيًًََأبِيهًًِ,ًَعنًًَْعْبِدًالرَّْْحَِنًْبِنًَأَبًَبْكَرةًًَعنًْف ًَصلَّىًاَّللَّ ًَُعْنُهً,ًَقاَلً:ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ  : اَّللَّ

ًَوُعُقوقًُ " ًبِاَّللَِّ ْشَراُ  ًقَاَلً:ً"ًاْْلِ ًَرُسوَلًاَّللَِّ ً:ًبَ َلىًيَا ً؟ً"ًقُ ْلَنا ًاْلَكَبائِِر ًبَِأْكَِبِ ًأُنَ بِ ُئُكْم ً"ًَأَل ًاْلَواِلَدْيِن
,ًفَ َقاَلً:ً"ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً,ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً"ًَفَماًًوََكاَنًُمتَِّكئااًَفَجَلسًَ

ًقُ ْلُتً:ًَلًَيْسُكتًُ ً(4)ً.ًزَاَلًيَ ُقوُِلَاًَحَّتَّ

 :تامة   مجلة  ناقصة على مجلة   ن بعطفاالقرتا-2

إذا قيل: هذه طالق ثالثا  إذا عطفت مجلة ناقصة على مجلة تامة  شاركتها يف مجيع ما هي عليه، فمثال  
وهذه ، طلقت الثانية ثالثا، خبالف ما إذا قال : وهذه طالق ، ال تطلق إال واحدة، الستقالل اجلملة 

                                                           

 (.111،ص)8انظر: الزركشي :"البحر احمليط يف أصول الفقه "، مرجع سابق ،ج)1( 

  املرجع السابق . (2 (

 (.237، ص)10القرطيب :" اجلامع ألحكام القرآن" ،مرجع سابق ،ج  )3)

،كتاب األدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )4)
 (.7165( ص ) 5976احلديث ) 
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قائل: ضرب زيدا يوم اجلمعة بتمامها " وقد التزم ابن احلاجب، يف أثناء كالم له يف خمتصره" أن قول ال
وعمرا، يتقيد بيوم اجلمعة أيضا وهي تقتضي أن عطف اجلملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتها 

 (1)." يف أصل احلكم وتفاصيله، وحكي ذلك عن أبن عصفور من النحويني

 :تامة   مجلة  مجلة  تامة  على  االقرتان بعطف-3

كقوله  التامة ال يوجب االشرتاك وال االقرتان يف احلكم بني اجلملتني، عطف اجلملة التامة على اجلملة
َكاةَ ً﴿ :تعاىل استدل من قال بالقران بأنه [،43]سورة البقرة : اآلية  ﴾ً...َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

ال جتب :ة، فقالواوذلك ألن األمر بالزكاة قرن باألمر بالصال ال جتب الزكاة يف مال الصبيان حىت يبلغوا،
 .الزكاة إال على من جتب عليه الصالة

 .مستغنية عن األخرى وهذا غري صحيح فإن كل مجلة من اجلملتني تامة بنفسها،

ًوالسنةًالنبوية:ًالكرميًأسلوبًالقرآن)ب(

علماء اعتمد عليها ا يتعلق باجلانب اللغوي الذي ابقة لالستنباط فمباإلضافة اىل الدالالت اللغوية الس
فقد اعتمد علماء األصول على أسلوب النص الشرعي )القرآن الكرمي والسنة النبوية يف االستنباط  األصول

 .الشرعية والتوجيهات املختلفة  لألحكام( من خالل تتبع طرقهما يف البيان 

 :اْلسلوبًيفًالصطَلح
الطريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم  تواضع املتأدبون وعلماء العربية على أن األسلوب هويقول الزرقاين :"

يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه أو هو املذهب الكالمي الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده 
 (2)".من كالمه او هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد به املتكلم كذلك

ًومعىنًأسلوبًالقرآنًالكرميًوالسنةًالنبويةً:
 فأسلوب، القرآن والسنة النبوية اليت انفردا هبا يف تأليف كالمهما واختيار ألفاظهما ةهي طريقو  

 من وأخبار وهنيأمر فيهما من تتابع األفعال وااللفاظ فيما القرآن الكرمي والسنة النبوية هو طريقتهما يف 
 (3)ًأمور.

                                                           
 (113، ص )8املرجع السابق ،ج)1 (

 ( 303،ص)2الزرقاين :" مناهل العرفان يف علوم القرآن "، مرجع سابق ،ج (2(

 السابق، نفس الصفحه.رجع انظر: امل (3)
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الكرمي أسلوب بيان انفرد به عن غريه من أساليب البيان فما هو بقول بشر بل هو تنزيل رب  فالقرآن
أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ  :ثله قال تعاىلمبن االتيان ع االعاملني الذي حتدى به العرب فعجزو 

 ُ ثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َواْدعُواْ َمِن اْستََطْعت ن دُوِن اّلِلِ إِن كُنتُْم َصاِدقِيَن ، فَِإن بِعَْشِر سَُوٍر ِمِ م ِمِ

ْسلِ   ُموَن لَّْم يَْستَِجيبُواْ لَكُْم فَاْعلَُمواْ أَنََّما أُنِزِل بِِعْلِم اّلِلِ َوأَن َّلَّ إِلَهَ إَِّلَّ هَُو فََهْل أَنتُم مُّ
 [.14، 13 اآلية هود:]سورة 

ن  : وقوله تعاىل ثِْلِه َواْدعُواْ َمِن اْستََطْعتُم ِمِ أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ بِسُوَرٍة ِمِ

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ َكذَلِ  َك دُوِن اّلِلِ إِن كُنتُْم َصاِدقِيَن ، بَْل َكذَّبُواْ ِبَما لَْم يُِحيطُواْ بِِعْلِمِه َوَلمَّ

 [39، 38 اآليةيونس:]سورة فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن  َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهمْ 
وإمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور، منها أن "...تابه بيان إعجاز القرآن: يف كباقالين قال ال

تدرك أفهامهم علمهم ال حييط جبميع أمساء اللغة العربية وأوضاعها اليت هي ظروف املعاين واحلوامل، وال 
مجيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ.. وإمنا يقوم الكالم هبذه األشياء الثالثة، لفظ حامل، ومعىن 
به قائم، ورباط هلما ناظم، وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة حىت ال 

ألفاظه، وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما ترى شيئا منه األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من 
 (1)"...وتشاكال من نظمه، وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدمي يف أبوابه والرقي يف أعلى درجاته

يف طريقة البيان العريب . الكرمي وهناك فرق عظيم جدا بني أسلوب احلديث النبوي وأسلوب القرآن 
حدمها اآلخر لدى أهل البصر باللغة وأساليبها ،فاحلديث النبوي والقرآن فبينهما شقة واسعة ال يشبه أ
فاحلديث النبوي  جاء كله على األسلوب املعتاد للعرب يف التخاطب ،  ،صادران عن مصدرين خمتلفني

ت تتجلى فيه لغة احملادثة والتفهم والتعليم واخلطابة يف صورها ومناهجها املألوفة لدى العرب ، ويعاجل جزئيا
القضايا واملسائل وجييب عنها ، وحياور ويناقش كما يتخاطب سائر الناس بعضهم مع بعض . ولكن يتميز 
من الكالم العريب املألوف بأن فيه لغة منتقاة غري نابية . وأن فيه إحكاما يف التعبري ومجعا للمعاين املقصودة 

لكلم . فهو كالم عريب من الطراز املعتاد بأوجز طريق وأقربه دون حشو ، مما استحق به التسمية جبوامع ا
 . املألوف ولكنه على درجة عليا من أساليب البلغاء املعهودة

فهو أسلوب مبتكر ال جيد الناظر فيه والسامع شبيها له فيما يعرف من  الكرمي أما أسلوب القرآن 
يوجه املواعظ ، يف وأساليبهم . يعاجل الكليات ، ويفرض األحكام ، ويضرب األمثال ، و  كالم العرب

 . املألوفة ، وخطاب فيه من التجريد ما جيعل له طابعا منقطع النظري تالعمومياعموم ال تشبهه 

                                                           
 ( 276،ص)1م،ج1997ر ، دار املعارف ، مصر، صق دحمد ألسيق: اتحقي،  رآنلقزًاعجاإالبقالين ، أبو بكر حممد :  (1 (
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ولو أخذ كتاب مواعظ وأخالق وقورن مبا يف القرآن من مواعظ ملا كان بينهما أيضا شبه أصال يف 
 (1).األسلوب ولو احتد املوضو 

ان النيب صلى هللا عليه وسلم بشر ونظم   ذعن األسلوب القرآين يف البيان ا وي خيتلففاألسلوب النب 
كالمه خيتلف عن الوحي وال ميكن ان مياثله ابدا ، لكن النيب صلى هللا عليه وسلم هو افصح البشر 

 لذا متيز نظمه يف الكالم عن غريه من البشر مجيعا . ألنه صلى هللا عليه وسلم املبلغ عن ربه وابلغهم ،
ًعنهارًًََعاِئَشةًَ نًْع ًهللا ًَوَسلَّمًًَ ): قَاَلتًًْضي ًَعَلْيِه ًاَّللَُّ ًَصلَّى ًاَّللَِّ ًَرُسوِل ًَكََلُم َكاَن
َعهًًَُفْصَلاًًَكََلماا ًُكلًَُّمْنًَسَِ  (2).(ًيَ ْفَهُمُه

فالنيب صلى هللا عليه وسلم كان كالمه بني مفصل يفهمه من مسعه وليس كسرد املتعارف عليه 
 (3)الكالم بعضه ببعض ، بل هو فصل يفهمه كل من مسعه ألنه مأمور بالتبليغ . بإيصال

حفظ املنطق ،  دث عن هديه صلى هللا عليه وسلم يفوهو يتح-رمحه هللا تعاىل -يقول ابن القيم 
خطابه، وخيتار ألمته أحسن األلفاظ وأمجلها وألطفها ، وأبعدها من  واختيار األلفاظ : " كان يتخري يف

والفحش ، فلم يكن فاحشا  وال متفحشا  ، والصخابا  وال فظا  ، وكان يكره أن  ألفاظ أهل اجلفاء والغلظة
 حق من ليس كذلك ، وأن يستعمل اللفظ املهني املكروه ىف حق من اللفظ الشريف املصون يف يستعمل
 (4) . "هلهليس من أ
إن هذا البيان العريب كأن هللا عزَّتأ قدرته  مثم:"يف أسلوب الرسول صلى هللا عليه وسل خمشريالز  يقول

خَمَضه وألقى زُبأدته على لسان حممد عليه أفضل صالة وأوفر سالم ؛ فما من خطيب يقاومه إال نَكص 
ل وما ُقرِن مبنطقه منطق  إال كان كالربَذون مع  متفكك الرجل وما من مصِقع يُناهزه إال رجع فارغ السَّجأ

َُطهَّم وال
وقع من كالمه شىء  يف كالم الناس إال أشبه الَوضح يف نُ قأبة األدأهم . قال عليه السالم  احلصان امل

 (5)".أُوتِيت جوامَع الكلم . قال أنا أفصُح العرب بَ يأد أين من قريش واسرُتضعت يف بىن َسعأِد بن بكر
                                                           

ه  ، البحوث : مقارنة بني أسلوب احلديث النبوي 1395البحوث اإلسالمية ، العدد األول : من رجب اىل رمضان لسنة  انظر:جملة(1(
 (104،ص)1وأسلوب القرآن الكرمي ،ج

ََدبِ  13الفريوز آبادي :"عون املعبود شرح سنن ايب داود" ،مرجع سابق  ، ج  (2( (، رقم 151)،ص، باب اهلدي يف الكالم  ، ِكَتاب األأ
 .ً"املنذري حلديث سكت عنه"ا(4831احلديث )

 (.3652(، رقم احلديث )70، كتاب العلم ، باب يف سرد احلديث ، ص)10سابق  ، ج الاملرجع  (3(

عبد القادر  -، حتقيق : شعيب األرناؤوط زادًاملعادًيفًهديًخريًالعبادابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا : (4 (
 (.320، ص )2ه ،ج1407وت، بري  -مكتبة املنار اإلسالمية  -،مؤسسة الرسالة  14األرناؤوط ،ط

لبنان ،  –دار املعرفة  ،2حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط-، حتقيق علي حممد البجاوي الفائقًيفًغريبًاْلديثالزخمشري ،حممود بن عمر : )5 (
 (11، ص)1ج
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حكام والفوائد واآلداب، وقد استنبط العلماء من طريقة القرآن والسنة النبوية  يف البيان  عددا  من األ 
 إذ القرآن كالم هللا، والسنة النبوية مها حمل لالقتداء واالستنباط.

ميثالن أفعال هللا تعاىل واقواله وافعال النيب صلى هللا عليه وسلم واقواله  اوالنبوي امن القرآين فاألسلوب
استنباط للمبادئ والقيم صدري مها مالنبوية والسنة  الكرمي ا فأسلوب القرآناليت هي حمل اقتداء للبشر،لذ

يف بيان ان كالم هللا تعاىل امنا هو  الشاطيباإلمام قال الغزيرة اليت ال ميكن حصرها ،واألساليب الرتبوية 
بعد سوق عدد من األمثلة: "هذه األمثلة وما جرى جمراها مل يستفد احلكم فيها من جهة موضع اقتداء ،

 .(1)فيد من جهة أخرى، وهي جهة االقتداء باألفعال"وضع األلفاظ للمعاين، وإمنا است

 ومن األمثلة على أساليب البيان القرآين والنبوي :

ًأسلوبًاْلوارً:

أسلوب احلوار من األساليب اللغوية اليت استخدمها القرآن الكرمي والسنة النبوية للبيان ، ويتميز 
وتعدد حماوره ، فهناك حوار بني اخلالق واملالئكة أسلوب احلوار يف القران الكرمي باتساعه وتنو  اساليبه 

وبني اخلالق سبحانه ورسله وهناك حوار بني املالئكة وبني الرسل وبني الرسل واقوامهم وبني رجال وبني 
 رجال ونساء وغريها من أنوا  احلوار .

 احلججسلوب اجلدال باحلجة والربهان ، فالقرآن يستخدم أاستنبط أسلوب احلوار القرآين ومن 
لنظر والتفكري يف آيات هللا من أجل بناء قناعات ومواقف من خالل توجيه اوالرباهني العقلية يف االقنا   

ِ َما ََّل يَنَفعُكُْم َشْيئًا َوََّل  صحيحة. ومثال ذلك قوله تعاىل:  قَاَل أَفَتَْعبُدُوَن ِمن دُوِن اّللَّ

ِ أَفَاَل تَْعِقلُوَن  كُْم ، أُِفٍ لَّكُْم َوِلَما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن اّللَّ  [66-67اآليةاألنبياء:]سورة .يَُضرُّ

نَساَن  :قال تعاىل  من خالل خماطبة العقل والعاطفة معا باألمركذللك االقنا   ْينَا اإْلِ َوَوصَّ

هُ َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ  بَِواِلدَْيِه َحَمَلتْهُ أُمُّ

 [14.] سورة لقمان : آية   اْلَمِصيرُ 

مبخاطبة عواطفهم حيث يبني ان مقرنا ذلك ويبني عظم حق األم برب الوالدين  يأمر األبناءفاهلل تعاىل 
االم أوىل بالرب وذلك ملا عانت من مشقة احلمل والوالدة والرضاعة والرتبية وذلك كله يستحق الشكر بعد 

 شكر هللا تعاىل .

                                                           
 (.169، ص)2الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق ،ج(1)
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وأسلوب احلوار يف السنة النبوية خيتلف عن القرآن الكرمي كما سبق ان بينا يف ان السنة من حيث 
 .ن الكرميآنية بعد القر يف الدرجة الثا تأيتالبيان 

 استنباط األسلوب االستداليل يف احلوار وهو أسلوب يستجوب فيه الرسول أمثلة البيان النبويومن 
اآلخر متدرجا معه انطالقا من مسلمات ليبين معه حقيقة كلية ترفع الغموض و  صلى هللا عليه وسلم

َعَلْيِهًَوَسلََّمً )ًقَالًًَرضيًهللاًعنهًَأَبًُهَريْ َرةًًََعنًْ  :توضح له الفهم. و مثاله َجاَءًرَُجٌلًِإىَلًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللًَُّ
ًقَاَلًنَ َعْمًقَاَلًَماًَأْلَوانُ َهاًقَاَلً ,ًَبِّنًفَ َزارَةًًَِمنًْ ًَأْسَوَدًفَ َقاَلًَهْلًَلَكًِمْنًِإِبل  ًاْمَرَأيتًَجاَءْتًِبَوَلد  فَ َقاَلًِإنَّ

ً ًفَ َهْل ًقَاَل ًِمنًُْْحٌْر ًِعْرٌقًقَاَلًًَأْوَرقًًَِفيَها ًنَ َزَعُه ًَيُكوَن ًَعَسىًَأْن ًقَاَل ًتُ َراُه ًقَاَلًفََأَّنَّ ًَلُوْرقاا ًِفيَها ًِإنَّ قَاَل
 (1)ً(.َوَهَذاًَعَسىًَأْنًَيُكوَنًنَ َزَعُهًِعْرقًٌ

ً,ًًَأَبًُهَريْ َرةًًََعنًْأيضا   ًَوَسلََّم ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِه ًاَّللَِّ ًَرُسوِل ًِإىَل ًرَُجٌل ًَجاَء :ً ًقَاَل ,ً ًاَّللًََُّعْنُه َرِضَي
ً,ًَمْنًأًَ ًالنَّاِسًِبُْسِنًَصَحاَبِِتً؟ًقَالًَفَ َقاَلً:ًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ أُمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًََّمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ " : َحقُّ

َأبُو ًَ َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ ُأمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًَُّ َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ ً( 2).ً " أُمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًَُّ

فالتكرار  ميها على االب يف الرب،تقدعلى منزلتها و لالم امنا هو دال فتكرار النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .هو من أساليب البيان النبوي

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
                                                           

(، رقم 280باب اذا شك يف الولد، ص) ،كتاب الطالق ،6، جالفريوز آبادي :"عون املعبود شرح سنن أيب داود"، مرجع سابق  ( 1 (
 . وابن ماجه والرتمذي ومسلم البخاري وأخرجه :ًاملنذري ل( قا2257احلديث )

، كتاب األدب ، باب من أحق الناس ... ، رقم احلديث )  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،، ج ( 2(
  ( .7160( ، ص ) 5971
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ًثانيا:ًمقاصدًالشريعة:

خلق هللا اخللق وشر  هلم الدين االسالمي لتحقيق العبودية هلل تعاىل ،فجعله مبينا على أساس فطرهتم 
 اليت فطرهم عليه كي يناسبهم ويطبقوه بطرق صحيحة .

الدين إمنا شر  وفق مقاصد شرعية مل تنص النصوص عليها صراحة وامنا فهم ذلك العلماء من فهذا 
مجلة نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية اليت تشكل لنا إطار  اإلسالم حيث ظهر للعلماء ان ادلة الشر   

  كلها تدور حول حفظ مصاحل الناس ودفع الضرر عنهم .

النصوص القرآنية الدالة على تعليل  ،الدالة على املقاصد الشرعيةكرمي الفمن مجلة النصوص يف القرآن 
،وهو منزه عن ذلك عز  أفعاله تعاىل وأحكامه كثرية، ولو كانت األحكام غري معللة لكانت هلوا  وعبثا  

سورة األنبياء : االية ]َوَما َخلَْقنَا السََّماء َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما ََّلِعِبيَن  وجل، يقول تعاىل: 
16]  

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوَّلَ يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُواْ اْلِعدَّةَ ... :تعاىل  كما يف قول هللا يُِريدُ اّلله

َ َعلَى َما َهدَاُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  .قال اإلمام  [185 :اآلية لبقرة]سورة ا َوِلتَُكبهُِرواْ اّلله
 (1)."التخفيف عليكم لِِعلِمه مبشقة ذلك عليكم يف هذه األحوال -أيها املؤمنون–الطربي:"يريد هللا بكم 

ِلَكْياَل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَكُْم  : قوله تعاىل من خالل صيغ التعليل كما يفكذلك بيان األحكام 

ُ ََّل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَالٍّ فَُخورٍّ  . ومثال "باء" [23:اآلية احلديد ]سورة َوََّل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َواّللَّ
ْمنَا َعلَْيِهْم َطيهَِباتٍّ أُِحلَّتْ ً: السببية قوله تعاىل َن الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّ ِهْم َعن  فَبُِظْلمٍّ مهِ لَُهْم َوبَِصدهِ

ِ َكثِيًرا  م الظلم على التحرمي إذ  [160:اآليةالنساءسورة ]َسبِيِل اّلله .قال القرطيب عن هذه اآلية:"وُقدِى
 (2 )." هو الغرض الذي ُقِصَد إىل اإلخبار عنه بأنه سبب التحرمي

ُ َوَّلَ  : ه تعاىلو قول   ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك اّلله إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقه

 .  [105: اآلية النساء ]سورة تَُكن لهِْلَخآئِنِيَن َخِصيًما

هللا نفسه باحلكمة والرمحة، أو حني يبني تعاىل فوائد املأمورات وعواقب  وهناك صيغ اخرى كوصف
 .هياتاملن

                                                           
 (.218،ص)3جامع البيان يف تأويل القرآن"، مرجع سابق ،جالطربي :" (1 (

 (6/12"، مرجع سابق)القرآن ألحكام :"جلامع القرطيب (2(
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ُ َعنأُه قَالَ ًَأبِيهًِ َعنأ ًَعاِمِرًْبِنًَسْعِدًْبِنًَأَبًَوقَّاصً  َعنأ  ، النبوية ومن ادلة السنة َكاَنًَرُسوُلً ( َرِضَي اَّللَّ
ًاْشَتدًََّبًفَ ُقْلتًُ َعَلْيِهًَوَسلََّمًيَ ُعوُدّنًَعاَمًَحجَِّةًاْلَوَداِعًِمْنًَوَجع  ًَصلَّىًاَّللًَُّ ًَقْدًبَ َلَغًَبًِمْنًاْلَوَجِعًً:اَّللَِّ ِإّن ِ

ً ًَماَلًَقاَل ًبِثُ لَُثْي ُق ًَأفَأََتَصدَّ ًابْ َنٌة ًِإلَّ ًيَرُِثِّن ًَوَل ًُذوًَمال  ً:َوَأنَا ًً:فَ ُقْلتًُ.َل ً.بِالشَّْطِر ًُثًَّقَالًَ:فَ َقاَل ً:َل
ًَكِثرٌيًِإنََّكًَأنًْ ًَكِبرٌيًَأْو ٌرًِمْنًَأْنًَتَذَرُهْمًَعاَلةاًيَ َتَكفَُّفوَنًالنَّاَسًَوِإنََّكًًَتَذَرًَورَثَ َتَكًَأْغِنَياءًًَالث ُُّلُثًَوالث ُُّلُث َخي ْ

ًَماًجَتَْعُلًيفً ًُأِجْرَتًِِبَاًَحَّتَّ ًِإلَّ ًُأَخلَُّفًًَلْنًتُ ْنِفَقًنَ َفَقةاًتَ ْبَتِغيًِِبَاًَوْجَهًاَّللَِّ يفًاْمَرَأِتَكًفَ ُقْلُتًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ
ًاْزَدْدَتًِبِهًَدرََجةاًَورِفْ َعةاًُثًَّلًَ ًَصاِْلااًِإلَّ َعلََّكًَأْنًَُتَلََّفًبَ ْعَدًَأْصَحاَبًقَاَلًِإنََّكًَلْنًَُتَلََّفًفَ تَ ْعَمَلًَعَمَلا

ًِبَكًآَخرًُ ًيَ ْنَتِفَعًِبَكًَأقْ َواٌمًَوُيَضرَّ   )1)ً.(ونًََحَّتَّ

ًاْلُمْؤِمِننيًَ َعنأ  َهاًَعاِئَشَةًُأمِ  َلة ًيفً ) َرِضَي اَّللَُّ َعن أ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًَصلَّىًَذاَتًلَي ْ ًَرُسوَلًاَّللَِّ َأنَّ
َلِةًالثَّالِثَِةًَأْوًالرَّابَِعِةًاْلَمْسِجِدًَفَصلَّىًِبَصََلتِِهًنَاٌسًُثًََّصلَّىًِمْنًاْلَقابَِلِةًَفَكثُ َرًالنَّاُسًُثًَّ اْجَتَمُعواًِمْنًاللَّي ْ
اًَأْصَبَحًقَالًَ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًفَ َلمَّ َقْدًرََأْيُتًالَِّذيًَصنَ ْعُتْمًَوملًَْمَيْنَ ْعِّنًً:فَ َلْمًََيُْرْجًِإلَْيِهْمًَرُسوُلًاَّللَِّ

ًخًَ ًَأّن ِ قال ابن حجر:"...خشى من  (.ًَوَذِلَكًيفًَرَمَضانًًَتُ ْفَرَضًَعَلْيُكمًًِْشيُتًَأنًِْمْنًاْْلُُروِجًِإلَْيُكْمًِإلَّ
 (2) ".مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها برتك اتباعه

أن يقتل عبد هللا  رضي هللا عنه  للمنافقني،حني أراد عمرصلى هللا عليه وسلم ومن ذلك عدم قتاله 
عًًََعْمُروًْبُنًِديَنارً  فعن  بن أيب سلول  ًَُرِضَيًاَّللًًََُّجاِبرااً,ًَأنَُّهًَسَِ ًَعْنُهً,ًيَ ُقوُلً:ًَغَزْونَاًَمَعًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللَّ

ًَلعَّابًٌ ًرَُجٌل ًاْلُمَهاِجرِيَن ًِمْن ًوََكاَن ًَكثُ ُروا ًَحَّتَّ ًاْلُمَهاِجرِيَن ًِمْن ًنَاٌس ًثَاَبًَمَعُه ًَوَقْد ًَوَسلََّم ًَفَكَسَعًَعَلْيِه
ًحًَ ا ًَشِديدا ًَغَضباا ًاْْلَْنَصاِريُّ ًفَ َغِضَب ً:ًَأْنَصارِيًّا ًَوقَاَل ,ً ًَلَْلَْنَصاِر ًيَا ًاْْلَْنَصاِريُّ :ً ًَوقَاَل ,ً ًَتَداَعْوا َّتَّ

َعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًفَ َقالًَ ًيَاًَلْلُمَهاِجرِيَنًَفَخَرَجًالنَِّبًَُّصلَّىًاَّللًَُّ َماًبَاُلًَدْعَوىًَأْهِلًاْْلَاِهِليَِّةًُثًَُّ" : اْلُمَهاِجِريُّ
ً,ًقَاَلً:ًفَ َقاَلًالنَِّبًَُّصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً:ً"ً,ًقَاَلً:ًَماًَشْأنُ ُهْمًفَُأخًْ ًاْْلَْنَصاِريَّ ِِبًَِبَكْسَعِةًاْلُمَهاِجِريِ 

ًَرَجعًْ ًلَِئْن َنا ًَعَلي ْ ًَتَداَعْوا ًَأَقْد :ً ًَسُلوَل ًاْبُن ًُأََب   ًْبُن ًاَّللَِّ ًَعْبُد ًَوقَاَل ,ً ًَخِبيَثٌة ًفَِإن ََّها ًاْلمًََدُعوَها ًِإىَل ِديَنِةًَنا
ً,ًَهَذاًاْْلَِبيَثًِلَعْبدًِ ً,ًفَ َقاَلًُعَمُرً:ًَأَلًنَ ْقُتُلًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ َهاًاْْلََذلَّ ًِمن ْ ًاْْلََعزُّ ً,ًفَ َقاَلًالنَِّبًًُّلَُيْخرَِجنَّ اَّللَِّ

ًَكاَنًيَ ْقُتُلًَأْصَحابًَ ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمً:ًَلًيَ َتَحدَُّثًالنَّاُسًَأنَُّه  (3) ."هًَُصلَّىًاَّللَّ

                                                           
، ، كتاب اجلنائز ، باب رثاء النيب صلى هللا عليه وسلم سعد بن خولة3العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ،ج (1(

 (1741ص) 

-1545اجياب ....،) حتريض النيب صلى هللا عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غري،كتاب التهجد ، باب 3سابق ، ج الرجع امل )2(
1549)  

 (.4117، كتاب املناقب ، ما ينهى من دعوى اجلاهلية ، ) 7سابق ، ج الرجع امل )3(

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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ما يُفهم من مقاصد الشريعة اإلسالمية، ِحفظ نظاِم األمِة وصالح اإلنسان، فاملصاحل ُمطردة يف  و 
 كليات الشريعة وجزئياهتا. 

وتعد مقاصد الشريعة من اهم طرق االستنباط اليت اعتمد عليها األصوليني يف االستنباط االحكام 
 (1).، حيث اعتمد عليها اآلمدي يف القياس الذي يعد مصادر  التشريع املعتربة عند العلماء  الشرعية 

، وقد ذكر الشاطيبُّ قصَد الشارِ  للمحافظة على القواعد الثالث، وهي: الضرورية، واحلاجية
والتحسينية، وأكد أنه ال بد من الدليل على ذلك؛ فإثبات املسألة ال بالدليل الشرعي القطعي، إمنا الدليل 
على املسألة ثابت بوجه  آخر، هو روح املسألة، فهذه القواعد الثالث ال يرتاب يف ثبوهتا شرع ا أحد  ممن 

 (2)ينتمي إىل االجتهاد من أهل الشر . 

معاين حقيقية ومعاين عرفية ،وكالمها يشرتط فيه ان يكون ثابتا  فمقاصد الشريعة تتضمن
 وظاهرا،ومنضبطا،ومطردا.

حة او دفع مضره،مثل كون العدل دلت العقول السليمة على جلب مصل واملعاين احلقيقية هي ما
تعامل به عا،واملعاين العرفية هي اليت تعارف الناس عليها والفوها كادراك ان االحسان معىن ينبغي ان تناف

 االمة .

لذلك خيرج من معاين املقاصد ما كان مبنيا على التخيالت واالوهام واهلوى والشهوة والعادات السيئة  
اننا استقرينا الشريعة فوجدناها ال تراعي االوهام  والتخيالت وتأمر بنبذها ، فعلمنا  ،يقول ابن عاشور:"مث

ان البناء على االوهام مرفوض يف الشريعة اال عند الضرورة فقضينا ان االوهام غري صاحلة ألن تكون 
 (3).مقاصد شرعية"

 

 

                                                           
شريف مصطفى :" القواعد األصولية  ( ،وانظر:حممد275، ص)4انظر : اآلمدي :"األحكام يف أصول االحكام "، مرجع سابق ،ج (1(

.ويعد ابن عاشور هو اول من تكلم يف مقاصد الشريعة يف كتابه مقاصد الشريعة  295وطرق استنباط االحكام منها"، مرجع سابق ، ص
الشريعة يف ،حيث وضع أسس علم مقاصد الشريعة ومبادئه وهو ثاين كتاب بعد املوفقات للشاطيب الذي وضع البنات األوىل لعلم مقاصد 

 م.2004، الدار الشامية لطباعة ،  مقاصدًالشريعةأصول الفقه.انظر: ابن عاشور ، حممد الطاهر :

 (18، ص )2انظر: الشاطيب :"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق،ج)2( 

 (.52-51املرجع السابق،ص))3 (
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ًعَلقةًمقاصدًالشريعةًبالرتبيةًاْلسَلمية:

على الفقه والتشريع بل هي عامه يف كل جوانب حياة االنسان :"صحيح  ومقاصد الشريعة ال تقتصر
قد يكون االجتهاد املقاصدي يف الفقه والتشريع، هو املوقع األهم واألخص، لكن قد تكون املشكلة 
املطروحة اليت نعاين منها تكمن يف غياب العقل املقاصدي والتفكري املقاصدي والسلوك املقاصدي 

 ..كس على األنشطة واملسالك البشرية يف مجيع حقوهلا الفكرية واملعرفية والسلوكية .اهلادف، الذي ينع

الذي بناه القرآن والسنة، انطلق من الوحي، وارتكز على التفكري، وتوجه صوب  إن العقل املقاصدي
الفطرة اإلنسانية، واستخدم األسلوب البياين والربهاين، ووثق طروحاته بشهادة الواقع، وأفاد من عربة التاريخ 

لسياسة ومصائر األمم بسبب فساد تعاطيها لألسباب، وعرض مشاهد لواقعها يف العقيدة والعبادة وا
 (1)والتشريع والفكر والثقافة والعادات واألخالق واملوروث االجتماعي . "

فعليها علم الرتبية االسالمية وترتبط هبا ارتباطا وثيقا    الشريعةفمن العلوم اليت تفتقر اىل علم مقاصد 
عن أمهية ،وقد وضحت هيفا فياض يف حبثها الرتبية جبميع مكوناته من اهداف ، وأساليب ... يتم تأصيل

 اإلسالمية والرتبية الشريعة مقاصد بني العالقة قيام إن ناء اهداف الرتبية اإلسالمية يفاملقاصد الشرعية يف ب
 )2(:اآلتية األمور من تنبع

يف بعض اقطار العامل اإلسالمي عن ثقافة جمتمعاهتا فهي  بأنظمتهااغرتاب املؤسسات الرتبوية -
 بأهدافهاالرتبية اإلسالمية فيما يتعلق  تأصيلمستوردة من أنظمة غربية ، مما يدعو اىل احلاجة امللحة اىل 

 وفلسفتها

 الرتبية أصول سالمية حيتم ارتباطها مبقاصد الشريعة ،فإنإلاان طبيعة االطار النظري للرتبية -
 األخرى، العلوم يف ألصيلةا القواعد منظومة وهي اإلسالمية، للرتبية النظري اإلطار عناصر أحد اإلسالمية

 والتأثريية التفاعلية العالقة إبراز يف أمهيتها وتظهر والعملي، النظري جانبيها يف اإلسالمية، للرتبية تؤصل اليت
 العلوم وعلم من وغريها الرتبية علم تقدم يسهم يف مما األخرى، والعلوم اإلسالمية الرتبية بني املتبادلة
 يؤكد مما أهدافها، وحتديد فلسفتها، بناء يف وتسهم اإلسالمية، للرتبية تؤصل اليت العلوم تلك أحد املقاصد
 مصادر من مباشرة ،مستقاة مقاصدية رؤية ظل يف إسالمية تربية قيام تكفل تكاملية، تأثريية عالقة وجود
 .اإلسالمي التشريع

                                                           
 (.18،ص)م .1998،كتاب األمة ، قطر،  1،ط الجتهادًاملقاصدياخلادمي، نو الدين خمتار: (1 (

اإلسالمية )احباث املؤمتر العلمي االوىل مقاصد الشريعه وتطبيقاهتا  الرتبية بأهداف وعالقتها الشريعة فوارس ، هيفاء فياض : مقاصد)2 (
 (789-788املعاصرة( ،)ص
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 .اإلسالمية  والرتبية الشريعة، مقاصد من كل ارتباط موضو -

املتأمل يف حقيقة كل من مقاصد الشريعة، والرتبية اإلسالمية، جيد أن بينهما ارتباطا وثيقا ؛ إذ أن ف"
 مقاصد الشريعة هي غايات الشريعة ومعانيها اليت تعترب روحا سارية يف األحكام الشرعية اليت تعمل على

امل يف إعداد الفرد املسلم، ضبط حياة الفرد املسلم واجملتمع اإلسالمي، وأن الرتبية اإلسالمية نظام متك
ج األمة املسلمة القائمة بأعباء حتقيق النهوض احلضاري يف اجملتمع اإلسالمي، يف جماالت احلياة را واخ

بانية، واملثل العليا، اليت تسهم يف بناء ار الر دم منظومة احلكم اإلهلية، واألسر املختلفة ،فعلم املقاصد يق
لنفع واملصلحة يف العالقة التكاملية اليت تربط الرتبية مبقاصد الشريعة اليت تعود على الفرد وعلى اجملتمع با

 (1)". الدنيا واآلخرة

 فمعرفة املستنبط يف جمال الرتبية االسالمية ملقاصد الشريعة ميكنه من االستنباط للمعاين الرتبوية
فالرتبية االسالمية يف بنائها بكل تفاصيلها امنا هي تستمد من ، يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية وفهمها

 .د عليها الرتبية ماملقاصد الشرعية باعتبارها اصال من االصول االسالمية اليت تعت

تم وفق مقاصد الشريعة فالرتبة اإلسالمية امنا بناء أهدافها ومبادئها واساليبها واطرقها وقيمها ... اخل ي
ا اإلسالمية ، فالرتبية تقوم على اصالح الفرد واجملتمع من خالل تربيته وتوجيهه اىل مافيه صالحه يف الدني

مثلة على ذلك  واألتقوم على مصاحل تربوية واجتماعية واقتصادية وغريها ،  واألخرة ، واملتأمل ملبادئها إمنا
ان مبادئ ومن ذلك اإلسالمي على مر تاريخ الرتبية اإلسالمية ،كثري ومتنوعة سودة صفحات الفكر 

الرتبية تقوم على املصاحل االجتماعية ومن تلك املصاحل حتقيق التكافل االجتماعي بني افراد اجملتمع من 
خالل تنظيم العالقات االجتماعية بني افراده من خالل بناء حلقات اجتماعية قوية ومتينة بني افراده ومن 

اليت تقوم على مبدأ بر الوالدين فهذا املبدأ أول واهم  اءباألباحللقات االجتماعية عالقة األبناء هذه 
احللقات االجتماعية اليت تربط بني افراد اجملتمع وقد فصل هذا املبدأ يف نصوص القرآن الكرمي والسنة 

سيأيت –وحترمي عقوقهما النبوية من خالل بيان عظم مكانة الرب ووجوب بر الوالدين وبيان حقوقهما 
 ومن امثلة هذه النصوص : –تفصيله يف الفصل الرابع 

ًِعنَدَ ًاْلِكبَ َرًَأَحُدمهًًَُقال تعاىل : ُلَغنَّ اًَوَقَضىًرَبَُّكًَألًَّتَ ْعُبُدوْاًِإلًَِّإيَّاُهًَوبِاْلَواِلَدْيِنًِإْحَسانااًِإمَّاًيَ ب ْ
ًَكِرميااً,ًَواْخِفْضًَِلَُماًَجَناَحًال َُماًقَ ْولا َهْرمُهَاًَوُقلًِلَّ ًَوَلًتَ ن ْ َُمآًُأف   ًِكََلمُهَاًَفََلًتَ ُقلًِلَّ ًِمَنًالرَّْْحَِةًذًَُّأْو لِ 

ًَكَماًرَب ََّياّنًَصِغرياا ًاْرَْحُْهَما  [24-23سورةًالسراءً:ًً]ًَوُقلًرَّبِ 

                                                           
 (788املرجع السابق ،ص)(1 (
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نَساَن  :قوله تعاىل تقدمي بر االم على االب وبيان املقصد يف ذلك كما يف   ْينَا اإْلِ َوَوصَّ

هُ َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ  فِي َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ  بَِواِلدَْيِه َحَمَلتْهُ أُمُّ

 [14] سورة لقمان : آية ًًاْلَمِصيرُ 

ًكانًعنًومن ذلك أيضا  عبدًهللاًبنًعمروًرضيًهللاًعنهًأنًامرأةًقالت:ًياًرسولًهللاًابّنًهذا
بطّنًلهًوعاءًوثدييًلهًسقاءًوحجريًلهًحواء,ًوإنًأباهًطلقّنًوأرادًأنًينتزعهًعّن,ًقالًِلاًرسولً

 (1)«.ًَأْنِتًَأَحقًَّبِِهًماًمَلًْتُ ْنَكِحي:ً»صلىًهللاًعليهًوسلمهللاً

 ملا هلا من فضل ذكرته املرأة يف احلديث .فلألم احلضانة دون األب 

ً(2)امهيةًمقاصدًالشريعةًللمستنبط:

وما مثل "ملعرفة املقاصد الشرعية أمهية كربى لالستنباط من النصوص الشرعية يقول اإلمام ابن القيم : 
صاحب  من وقف مع الظواهر واأللفاظ، ومل يرا  املقاصد واملعاين، إال كمثل رجل قيل له : ال تسلم على

 (3)".بدعة. فقبىل يده ورجله، ومل يسلم عليه

وقد كانت الصحابة أفهم األمة ملراد نبيها وأتبع له، وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراده  "ويضيف :
 (4)."ومقصوده

 يلي:ًتتجلىًأمهيةًمعرفةًمقاصدًالشريعةًللمستنبطًمنًنصوصًالقرآنًوالسنةًالنبويةًيفًماف
حيث ان التزام املسلم مبعاين الشريعة واحكامها حيقق له  ؛،وحتقيق العبودية هلل تعاىلقيدة ترسيخ الع-1

اىل ان  باإلضافةاملنفعة ويبعد عنه الضرر يدفعه اىل التمسك بالدين االسالمي واتباعه واالخالص له، 
فتتحول ممارسة الشريعة من ه  ورجاء الثواب من هللا تعاىل ،ممارسته للعبادات واالحكام الشريعة يرتبط بقناعت

 هنا حتقق له املصلحة يف الدارين.فالعبادة امنا تتحقق حينما يدرك العبد ا عادة اىل عبادة،

                                                           
(، قال احلاكم  207،كتاب الطالق ، باب حضانة الولد للمرأة املطلقة ، ص)  2سابق ، ج  احلاكم:املستدرك على الصحيحني"،مرجع  )1)

 : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .

، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  1، ط أمهيةًمقاصدًالشريعةًاْلسَلميةًوأثرهاًيفًفهمًالنصًواستنباطًاْلكمانظر:مسيح اجلندي :(2 (
 (114-101ه   ،)ص1429

 (.93، ص)3ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية : إعالم املوقعني عن رب العاملني ، مرجع سابق، ج(3 (

 (168، ص )1سابق، جالرجع ملا(4 (
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 مثحني يدرك املستنبط سلم االولويات يف الشريعة االسالمية ، يركز على الضروريات مث احلاجيات -2
 التحسينات،ومن خالله يبين فهمه لنصوص .

املستنبط للمقاصد الشريعة يبني له اإلطار العام  والتصور الكامل للشريعة، وتوضيح ن معرفة إ-3
الصورة الشاملة للتعاليم واألحكام، لتتكون النظرة الكلية اإلمجالية للفرو ، وبذلك يعرف اإلنسان ما يدخل 

 .يف الشريعة وما ال يدخل فيها
 .صة يف شىت جماالت احلياة ويف خمتلف أبواب الشريعةإبراز حكمة التشريع اجلزئية والكلية العامة واخلا-4
ابن تيمية :"فان  االمام يقول يعني املستنبط على فهم النصوص الشرعية وحتديد مدلوالهتا ومعانيها-5

 (1).بكالم الشار  يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ عنه ،وعلى ان يعرف مراده من اللفظ" لاالستدال

الشرعية بناء على معرفة مقاصد الشريعة فنصوص الشريعة ال تناقض بينها التوفيق بني النصوص -6
ولكن هي ختضع لفهم املستنبط ،فمعرفة املقاصد الشرعية يقلل فجوة االختالف بني املستنبطني ويقرهبم 

 من فهم مراد هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

يؤدي إىل شدة اخلالف ،وأن من شأن حترير  إن إغفال املقاصد "بن عاشور بقوله: ا يقول اإلمام
املقاصد واستحضارها واالعتماد عليها تقليله ...ذلك أن استقراء املقاصد العامة للشريعة يضع بني أيدي 

 (2)."اإلذعان هلا اجملتهدين مسلمات قطعية ال يسعهم إال

الشاطيب اىل ضرورة التوفيق بني خاصيت األخذ بظاهر النص، وااللتفات إىل روحه  أشار اإلماموقد 
ومدلوله، على وجه ال خيل فيه املعىن بالنص، وال بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف 

 (3)فيه وال تناقض.

فالواجب على العلماء معرفة علل التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها فان بعض احلكم يكون خفيا 
 (4)،وان افهام العلماء متفاوته يف التفطن هلا .

                                                           

 (286،ص )19ابن تيمية :"جممو  الفتاوى "، مرجع سابق ، ج )1( 

 (8ابن عاشور: " مقاصد الشريعة "، مرجع سابق ، ص) )2(

 (.81، ص)2:"املوافقات يف أصول االحكام"، مرجع سابق،جالشاطيب ( 3(

 (15انظر :ابن عاشور:"مقاصد الشريعة "، مرجع سابق ،ص)(4 (
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 يق الشريعة مبختلف فروعها على الواقع.بمعرفة املقاصد الشرعية للمستنبط يعني على تط-7
واقعيتها ومرونتها وقدرهتا على التحقق والتفاعل مع  تأكيد خصائص صالحية الشريعة ودوامها و-8

 .خمتلف البيئات والظروف واألطوار

مت حركة اجملتمعات يف تغري وتبدل ومنو وتطور ،فمقاصد الشريعة دليل اد ما فباب املقاصد مفتوح
 على خلود الدين والزم من لوازمة .

فمعرفة املقاصد الشرعية امر مهم  النبوية والسنةالكرمي جتنب الزلل والفهم اخلاط  لنصوص القرآن -9
الشاطيب إىل أن من أسباب االبتدا  يف الدين " راجعة يف التحصيل اإلمام فقد ذهب  لالستنباط الصحيح

غفلة عن اعتبار زلة العامل أكثر ما تكون عند الفإن  ( 1)إىل وجه واحد : وهو اجلهل مبقاصد الشريعة " 
القاعدة العامة وهي " من مل يتفقه يف مقاصد الشريعة فهمها على غري . ولذلك نص على مقاصد الشر  

 (2)"  .وجهها

ًتعريفًمقاصدًالشريعةً:

 يف اللغة :

مجع مقصد، مشتق من الفعل قصد يقصد قصدا ، وأصل )ق ص د( ومواقعها يف كالم العرب 
هذا أصله يف احلقيقة وإن  االعتزام والتوجه والنهود والنهوض حنو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، 

كان قد خيص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل، والقصد يطلق ويراد به عدة معاين، ومنها: 
 (3).إتيان الشيء، استقامة الطريق، االعتماد واألم، العدل، الكسر يف أي وجه كان

 : أماًيفًالصطَلح

بعضهم عنها باحلكمة املقصودة بالشريعة من عن املقاصد بألفاظ خمتلفة ، فقد عرب الفقهاء  عرب
الشار ، وبعضهم أطلق عليها لفظ املصلحة، وجاء البعض اآلخر بلفظ نفي الضرر ورفعه وقطعه، ومنهم 
من عرب عنها بلفظ دفع املشقة ورفعها أو رفع احلرج والضيق وتقرير التيسري والتخفيف، وتارة يسموهنا 

 (4).ى بالعلل وغري ذلكالكليات اخلمس الكربى ، وتارة أخر 

                                                           
 ( . 111، ص )3الشاطيب :" االعتصام "، مرجع سابق ،ج  (1)

 ( .111، ص)3سابق ،جالرجع امل   (2)

 (354، ص)3"، مرجع سابق ، ج ابن منظور : "لسان العرب (،9/35)الزبيدي :"تاج العروس من جواهر القاموس" ،مرجع سابق، انظر:(3 (

 (48سابق ، ص)اخلادمي :" االجتهاد املقاصدي"، مرجع ( 4 (
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ابن عاشور بقوله: " مقاصد التشريع العامة هي: املعاين واحلكم امللحوظة للشار  يف  إلمامعرف املقاصد ا
مجيع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نو  خاص من أحكام الشريعة. 

ل يف فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها، ويدخ
هذا أيضا  معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنوا  األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنوا  كثرية 

 (1)."منها

 

ًأنواعًمقاصدًالشريعة:

 اليت  لزاويةا باختالف ختتلف أهنا جيد املقاصد عند علماء اإلسالمية، الشريعة ملقاصد الدارس أن
فاملقاصد الشرعية اليت حددها علماء األصول تنقسم  النظر، وجهات بتعدد فتتعدد خالهلا، من تدرس

 (2):اىل اقسام خمتلفة باعبارات متعددة منها

 املقاصد باعتبار مدى احلاجة إليها تنقسم إىل ثالثة أقسام : -1

املقاصد الضرورية : وهي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدارين، وهي الكليات اخلمس: حفظ الدين  -أ
 والعقل والنسل واملال، واليت ثبتت باالستقراء والتنصيص يف كل أمة وملة، ويف كل زمان ومكان.  والنفس

 :وتسمىًاملقاصدًالعامةًوهي

ًَرِضَيًًَعاِئَشةًًََعنًْ :حفظًالدين :أولًا ًَرُسوَلًاَّللَِّ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًَأنَّ ُهْمًَزْوِجًالنَِّبِ  اَّللًََُّعن ْ
اًبَ نَ ْواًاْلَكْعَبَةًاقْ َتَصُرواًَعْنًقَ َواِعِدًِإبْ َراِهيَمً,ً " : َصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًقَاَلًَِلَا ًقَ ْوَمِكًَلمَّ تَ َرْيًَأنَّ َأملًَْ

ًَلَفَعْلتًُفَ ُقْلُتً:ًيًَ ً,ًَأَلًتَ ُردَُّهاًَعَلىًقَ َواِعِدًِإبْ َراِهيَمً,ًقَاَلً:ًَلْوَلًِحْدثَاُنًقَ ْوِمِكًبِاْلُكْفِر "ًًاًَرُسوَلًاَّللَِّ
".(3) 

 .ترك هدَم الكعبة ملقصِد حفظ الدينوحمل الشاهد أنه صلى هللا عليه وسلم  

                                                           
 .( 156ابن عاشور :"مقاصد الشريعة اإلسالمية"، مرجع سابق ،ص)(1 (

 (48سابق ، ص)اخلادمي :" االجتهاد املقاصدي"، مرجع  )2 (

 (.2089كتاب احلج ، باب فضل مكة وبنياهنا ، ص )  ،4العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج ( 3(

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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ًالنفس ًحفظ َ َكاَن بُِكْم  :قال  سبحانه وتعاىل :ثانياا: َوَّلَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِنَّ اّلله

فكل سبب يؤدِىي إىل قتل النفس  بشكل مباشر أو غري  ،] 29] سورة النساء : اآلية  َرِحيًما...
 .مباشر  حُمرَّم يف شر  هللا

ًالعقل :الثااث يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَنَصاُب  : قال تعاىل:حفظ

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ َلعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  [، وحمل 90 اآليةاملائدة:سورة ] َواْلَْزَّلَُم ِرْجٌس مهِ
 .الشاهد أنه سبحانه وتعاىل  حرَّم اخلمر؛ ألهنا تُلِحق الضرَر اجلسيم بالعقل البشري

ًاملال :رابعاا ًتعاىلًحفظ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َّلَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلَباِطِل   :ًقال

... [ 29سورة النساء : اآلية]، حرَّم املعامالت اليت ُتضيِىع املال  وحمل الشاهد أنه سبحانه وتعاىل
 .وتفسده على أهله الذين يستحقونه؛ كالربا، والرشوة

نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساء  : قال سبحانه وتعاىل :حفظًالنسل :خامساا َوَّلَ تَْقَربُواْ الزهِ

سبحانه وتعاىل  حرَّم فاحشة الزنا؛ ألهنا ُتضيِىع  الشاهد أنه، وحمل [32] سورة األسراء: اآلية  َسبِيالً 
 .النسل والنسب، واستقرار اجملتمعات

املقاصد احلاجية: وهي اليت حيتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق واحلرج واملشقة، ومثاهلا: الرتخص يف  -ب
 وغريها .  تناول الطيبات، والتوسع يف املعامالت املشروعة على حنو السلم واملساقاة

املقاصد التحسينية: وهي اليت تليق مبحاسن العادات، ومكارم األخالق، واليت ال يؤدي تركها غالبا إىل  -ج
  الضيق واملشقة، ومثاهلا الطهارة وسرت العورة وآداب األكل وسننه وغري ذلك . 

 _واملقاصد باعتبار تعلقها بعموم األمة وخصوصها، تنقسم إىل ثالثة أقسام :2

املقاصد العامة : وهي اليت تالحظ يف مجيع أو أغلب أبواب الشريعة وجماالهتا، حبيث ال ختتص  -أ
 مالحظتها يف نو  خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغاياهتا الكربى . 

د ذكر ابن املقاصد اخلاصة: وهي اليت تتعلق بباب معني أو أبواب معينة من أبواب املعامالت، وق -ب
عاشور أن هذه املقاصد هي: مقاصد خاصة بالعائلة.. بالتصرفات املالية.. باملعامالت املنعقدة على 

 األبدان كالعمل والعمال.. بالقضاء والشهادة.. بالتربعات.. بالعقوبات . 

 املقاصد اجلزئية: وهي علل األحكام وحكمها وأسرارها .  -ج
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ًاملبحثًاْلول
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192 

 

 

ًَتهيد:

املتعلق بالضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية والذي وبعد العرض السابق لالطار النظري ملوضو  حبثنا 
اتضح من خالله األسس العلمية اليت تقوم عليها عملية االستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة 

 النبوية .

حيث يتم يف هذا الفصل تقدمي  تصور مقرتح لضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية  من القرآن الكرمي 
استنباط مبادئ تربوية من نصوص القرآن الكرمي والسنة وذلك  ب منوذج تطبيقيالنبوية، من خالل  والسنة

وسيتم  النبوية والسنةالكرمي النبوية واليت متثل جزء بسيط من املعاين الرتبوية اليت يتضمنها نصوص القرآن 
 .ن االكتفاء مببدأ واحد كنموذج لالستنباطات الرتبوية وهو مبدأ بر الوالدي

األهداف وهي امتثل اهداف استنباط املبادئ ويتم تفصيل هذا التصور من خالل ثالث مباحث األول 
،   الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية بشكل عام ، واهداف استنباط مبدأ بر الوالدين بشكل خاص 

الرتبوية على نصني احدامها والثاين احملتوى والذي يتضمن تطبيق ما سبق من ضوابط علمية لالستنباطات 
استنباطات تربوية من خالل بيان ما يتعلق مببدأ بر الوالدين من من القرآن الكرمي واألخر من السنة النبوية 

من خالل احدى ، واملبحث الثالث هو تطبيق املبادئ املستنبطه من نصي القرآن الكرمي والسنة النبوية 
أساليب األسرة الرتبوية يف غرس مبدا بر الوالدين يف نفوس  بيانمؤسسات الرتبوية وهي االسرة حيث سيتم 

 .األبناء

 :.وفيما يلي تفصيل ذلك
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ًاملبحثًاْلول

 ) أهداف مبدأ بر الوالدين (

من نصوص القرآن الكرمي السنة  ات الرتبوية لالستنباطلضوابط العلمية  ميثل هذ الفصل تصورا مقرتحا
وسيتم الرتكيز على مبدأ واحد هو مبدأ بر  استنباط مبادئ تربويةب وذلكمنوذج تطبيقي  النبوية ممثلة يف

 حتقق األهداف التالية  :ىل بوية من القرآن والسنة بشكل عام إويهدف استنباط املبادئ الرت ،  الوالدين

سنة النبوية مصدرين الدين اإلسالمي على الوجه الصحيح ، فالقرآن وال بإقامةحتقيق العبودية هلل تعاىل -1 
رئيسني هلذا الدين ، وال يتم اقامته اال من خالل فهم نصوص الكتاب والسنة النبوية وبذلك يستطيع 

ن دراسة نصوصهما وفق ضوابط علمية هتدف اىل إوإقامة دينه على الوجه الصحيح و  تطبيق أوامر هللا تعاىل
 طبيق األمثل .بيان مراد هللا على الوجه الصحيح وبالتايل تطبيقه الت

نشر الدعوة اإلسالمية بالشكل الصحيح ،فان الدعوة اىل هللا واجب كل مسلم على االطالق ولكي -2
تتم الدعوة اىل الدين اإلسالمي ينبغي فهمه ومن مث بيانه للناس بطريقة صحيحة والسبيل اىل ذلك ان يتم 

 بطريقة صحيحة . دراسة نصوص القرآن والسنة وفق أسس علمية صحيحة حىت يتم بيانه

تأسيس أرضية صلبه ينطلق منها الباحث يف فهم كتاب هللا وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،  -3
 .معتمدة على الدراسة العلمية لنصوص الكتاب والسنة

فمن خالل دراسة نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية  اإلسالمية،إقامة التطبيق الصحيح لرتبية -4
بناء أهدافها واساليبها من خالل صحيحا  تأصيالالرتبية اإلسالمية  تأصيلواالستنباط الصحيح نستطيع 

نكون اقرب اىل مراد هللا  بذلك،و  وفق ما جاء يف نصوص القرآن الكرمي والسنة النبويةوفلسفتها ومبادئها 
 يف التطبيق .

ومن مث بطالبه اىل الفهم الصحيح للنصوص ني يدرس املعلم نصوص القرآن والسنة يستطيع ان يصل ح-5
 التطبيق األمثل هلا .

متثل منهج حياة املسلم املتكاملة يف شىت جماالت احلياة ، و فهم  النبويةان نصوص القران الكرمي والسنة -6
النصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية فهما صحيحا يصل باملسلم اىل تطبيقها تطبيقا صحيحا يف شىت 

جماالت احلياة ويصل من خالل ذلك اىل الرقي احلضاري واالبدا  العلمي ، والذي وصل اليه اسالفنا 
 لعامل يف شىت اجملاالت . وقادو به ا
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إن استنباط مبدأ بر الوالدين من خال النصني التاليني من القرآن الكرمي والسنة النبوية على وجه اخلصوص 
 ق األهداف التالية :يتحقإمنا يتم ل

 بيان معاين النصني من القرآن الكرمي والسنة النبوية الستنباط مبدأ بر الوالدين منهما. -1

 بر الوالدين .بيان مفهوم -2

 بيان فضل الوالدين.-3

 بيان مكانة مبدأ بر الوالدين يف الرتبية اإلسالمية .-4

 بيان حقوق الوالدين .-5

 بيان معىن عقوق الوالدين .-6

 بيان اثار حتقيق مبدأ بر الوالدين يف الدنيا واالخرة. -7
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ًاملبحثًالثاّن

ًمبدأًبرًالوالدين

من خالل املبحث الثاين سيتم استنباط مبادئ تربوية وفق الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية السابقة 
يف االطار النظري وسنقتصر على مبدأ واحد وهو بر الوالدين ونستنبط ما يتعلق به من مبادئ تربوية من 

 ،وفيما يلي تفصيل ذلك : النبوية والسنةالكرمي نصني من القرآن 

ً)ا(القرآنًالكرميً

ُلَغنًَِّعْنَدَ ًاْلِكبَ َرًَأَحُدمهًًَُقال تعاىل : ًِإيَّاُهًَوبِاْلَواِلَدْيِنًِإْحَسانااًِإمَّاًيَ ب ْ ًتَ ْعُبُدواًِإلَّ اًَأْوًًَوَقَضىًرَبَُّكًَألَّ
ًَكِرمياا َهْرمُهَاًَوُقْلًَِلَُماًقَ ْولا ًَوَلًتَ ن ْ ًِمَنًالرَّْْحَِةًَوُقْلًً، ِكََلمُهَاًَفََلًتَ ُقْلًَِلَُماًُأف   َواْخِفْضًَِلَُماًَجَناَحًالذُّلِ 

ًَكَماًرَب ََّياّنًَصِغرياا ًاْرَْحُْهَما ً[24-23]ًسورةًالسراءً:ً َربِ 

هو تفسري معناها ومعرفة املعجم من الفاظها حىت نكشف عن ما  اآلية ذهاالستنباط هل تومن أوىل خطوا
 :يلي بيان ذلكوفيما فيها ،خفي من معاين متضمنة 

 :ًْليةبيانًالغريبًمنًالفاظًا-1

هو باملد، ويقصر، أصله، قضاي، فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة مهزت ومجعه : قضىً
القضاء يف اللغة على وجوه  الزهري وقال، ومعىن قضى كما ذكر يف لسان العرب  :" أقضية

ه أو أمت أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو مرجعها إىل انقطا  الشيء ومتامه . وكل ما أحكم عمل
، أي : أمر ربك ًوقضىًربكًألًتعبدواًإلًإياه : وقوله تعاىل ... أعلم أو أنفذ أو أمضي

 (1)" . أمر قاطع حتم وحتم ، وهو
ُلُغ بُ ُلوغا  وَبالغا  وَصَل وان أتَ َهى :اصل الكلمة ،يبلغنً   (2).بَلَغ الشيُء يَ ب أ
جناحا الطائر : يداه . وجناح اإلنسان : يده . ويدا  ... . اجلمع : أجنحة وأجنح :جناحً

أي : ألن هلما  ;ًواخفضًِلماًجناحًالذلًمنًالرْحة : اإلنسان : جناحاه . ويف التنزيل

                                                           
إبراهيم مصطفى وآخرون : املعجم الوسيط ،مرجع ( 178، ص )15لسان العرب "،مرجع سابق ،جانظر : ابن منظور :" لسان العرب (1(

 (742، ص)2سابق ،ج

إبراهيم مصطفى وآخرون : املعجم الوسيط ،مرجع  (419، ص)8لسان العرب ،مرجع سابق"،جانظر : ابن منظور :"لسان العرب  (2(
 (70، ص)1سابق،ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6697&idto=6697&bk_no=122&ID=6709#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6697&idto=6697&bk_no=122&ID=6709#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1469&idto=1469&bk_no=122&ID=1470#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1469&idto=1469&bk_no=122&ID=1470#docu
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معىن " جناحك "  :ًالزجاج قال ;ًواضممًإليكًجناحكًمنًالرهب : جانبك . وفيه
 (1). لعضد ، ويقال اليد كلها جناح ، ومجعه : أجنحةا
: األف : الوسخ الذي حول الظفر . والتف الذي فيه ، وقيل : األف وسخ األذن والتف ف ً أًٌ

عند استقذار الشيء مث استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه  وسخ األظفار . يقال ذلك
  ...ًفَلًتقلًِلماًأفًولًتنهرمها : العزيزويتأذى به . واألفف : الضجر ، ...، ويف التنزيل 

، أي ال تستثقل شيئا من أمرمها وتضق صدرا ًفَلًتقلًِلماًأف : يف قوله عز وجل القتيب قال
شيء به وال تغلظ هلما قال : والناس يقولون ملا يكرهون ويستثقلون أف له ، وأصل هذا نفخك لل
يسقط عليك من تراب أو رماد وللمكان تريد إماطة أذى عنه ، فقيلت لكل مستثقل . 

معىن أف الننت ، ومعىن اآلية ال تقل هلما ما فيه أدىن تربم إذا كربا أو أسنا ، بل : ًالزجاج وقال
 (2) . خدمتهماتول 

 :ً(3(تفسريًاْليةً-2

 بطاعة الوالدين واإلحسان اليهما وجيعله امر واجب كما دلت عليه التفاسري اآليةهللا يف هذه  يأمر

  أي أمر وألزم وأوجب قال بن عباس واحلسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر" َقَضى " 

 : بر الوالدين مقرونا بذلك كما قرن شكرمها بشكره فقالفأمر هللا سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل 
ًًِإيَّاُهًَوبِاْلَواِلَدْيِنًِإْحَساناا ًتَ ْعُبُدواًِإلَّ َأْنًُاْشُكْرًَلًَوِلَواِلَدْيكًِإََلًَّاْلَمِصريً.ًَوقَاَلً:ًًَوَقَضىًرَب كًَألَّ
ً[  : َمان  [ .  14ُلقأ

  .يتعرض لسبهما وال يعقهما فإن ذلك من الكبائر بال خالفومن الرب هبما واإلحسان إليهما أال 

وعقوق الوالدين خمالفتهما يف أغراضهما اجلائزة هلما كما أن برمها موافقتهما على أغراضهما وعلى هذا إذا 
أمرا أو أحدمها ولدمها بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا مل يكن ذلك األمر معصية وإن كان ذلك املأمور به من 

                                                           
إبراهيم مصطفى وآخرون : املعجم الوسيط ،مرجع  (428، ص)2لسان العرب "،مرجع سابق،جانظر : ابن منظور:" (1(

 (139،ص)1سابق،ج

 (6،ص)9لسان العرب "،مرجع سابق،جانظر : ابن منظور: " (2(

ابن كثري  : "تفسري القرآن العظيم " ، مرجع  وانظر ، (246-236 ،ص)10ج ، سابق مرجع "، القرآن ألحكام :"جلامع القرطيبًانظر :(3(
  (. 35، ص )3سابق، ج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1469&idto=1469&bk_no=122&ID=1470#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1469&idto=1469&bk_no=122&ID=1470#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=177&idto=177&bk_no=122&ID=178#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=177&idto=177&bk_no=122&ID=178#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=177&idto=177&bk_no=122&ID=178#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=177&idto=177&bk_no=122&ID=178#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416


197 

 

ملباح يف أصله وكذلك إذا كان من قبيل املندوب وقد ذهب بعض الناس إىل أن أمرمها باملباح يصريه قبيل ا
 يف حق الولد مندوبا إليه وأمرمها باملندوب يزيده تأكيدا يف ندبيته

ال خيتص بر الوالدين بأن يكونا مسلمني بل إن كانا كافرين يربمها وحيسن إليهما إذا كان هلما عهد قال هللا 
ينًَومَلًَُْيْرُِجوُكْمًِمْنًِديَارُكْمًَأْنًتَ بَ رُّوُهمًْ: تعاىل ًَعْنًالَِّذيَنًمَلًْيُ َقاتُِلوُكْمًيفًالدِ  َهاُكْمًاَّللَّ ]   َلًيَ ن ْ

َتَحَنة : قَاَلْتً:ًَقِدَمْتًُأمِ يًَوِهَيًُمْشرَِكةًيفًرضيًهللاًعنهاًَعْنًَأَْسَاءً يف صحيح البخاري ،[ . و  8 الأُممأ
ًَعَلْيِهًَوَسلََّمًَمَعًَأبِيَهاً,ًفَاْستَ ْفتَ ْيتًالنَِّب ًصًَعًَ ًَعَلْيِهًْهدًقُ َرْيشًَوُمدَّهتْمًِإْذًَعاَهُدواًالنَِّب ًَصلَّىًاَّللَّ لَّىًاَّللَّ

 َوَسلََّمًفَ ُقْلتً:ًِإنًَّأُمِ يًَقِدَمْتًَوِهَيًرَاِغَبةًَأفََأِصلَهاً؟ًَقاَلً:ً)ًنَ َعْمًِصِليًُأم كً(ً

 من متام برمها صلة أهل ودمها. إلحسان إليهما والرب هبما إذا مل يتعني اجلهاد أال جياهد إال بإذهنمامن او 

خص حالة الكرب ألهنا احلالة اليت حيتاجان فيها إىل بره لتغري احلال عليهما بالضعف والكرب فألزم يف هذه 
احلالة قد صارا كال عليه فيحتاجان أن يلي  احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما ألزمه من قبل ألهنما يف هذه

منهما يف الكرب ما كان حيتاج يف صغره أن يليا منه فلذلك خص هذه احلالة بالذكر وأيضا فطول املكث 
للمرء يوجب االستثقال للمرء عادة وحيصل امللل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ هلما 

وقلة الديانة وأقل املكروه ما يظهره بتنفسه املرتدد من الضجر وقد أمر  أوداجه ويستطيل عليهما بدالة البنوة
َهرمُهَاًً: أن يقابلهما بالقول املوصوف بالكرامة وهو السامل عن كل عيب فقال ًَوَلًتَ ن ْ َفََلًتَ ُقْلًَِلَُماًُأف 

ًَكِرميااًوًَ ِلم  .ُقْلًَِلَُماًقَ ْولا ًَعَلْيِهًعنهًًرضيًهللاَعْنًَأَبًُهَريْ َرةًَرَوى ُمسأ ًَصلَّىًاَّللَّ قَاَلًقَاَلًَرُسولًاَّللَّ
ً؟ًقَاَلً:ً)ًَمْنًَأْدَرَ ًَواِلَدْيهًِ ًِعْندًاْلِكَِبًَوَسلََّمً:ً)ًَرِغَمًَأْنفهًَرِغَمًَأْنفهًَرِغَمًَأْنفهً(ًِقيَلً:ًَمْنًيَاًَرُسولًاَّللَّ

مَلًْيَْدُخلًاْْلَنَّةً(ً ًِكَلْيِهَماًُثًَُّ  . َأَحدمَهاًَأْو

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برمها لئال تفوته مبوهتما فيندم على ذلك والشقي من عقهما ال سيما من 
 بلغه األمر بربمها.

ًًَكِرمياا َهْرمُهَاًَوُقْلًَِلَُماًقَ ْولا ًَوَلًتَ ن ْ ًَفََلًتَ ُقْلًَِلَُماًُأف  

العطاردي قال : األف الكالم القذ  الرديء اخلفي أي ال تقل هلما ما يكون فيه أدىن تربم وعن أيب رجاء 
وقال جماهد : معناه إذا رأيت منهما يف حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك يف الصغر فال تقذرمها 

 وتقول أف واآلية أعم من هذا .

ًًًَكِرمياا َهْرمُهَاًَوُقْلًَِلَُماًقَ ْولا  َوَلًتَ ن ْ
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ًَكِرميااً.النهر : الزجر والغلظة  أي لينا لطيفا مثل : يا أبتاه ويا أماه من غري أن يسميهما ويكنيهما  :قَ ْولا
قال عطاء وقال بن البداح التجييب : قلت لسعيد بن املسيب كل ما يف القرآن من بر الوالدين قد عرفته إال 

ً.ًملذنب للسيد الفظ الغليظقوله : وقل هلما قوال كرميا ما هذا القول الكرمي قال بن املسيب : قول العبد ا

ًَكَماًرَب ََّياّنًَصِغرياا ًاْرَْحُْهَما ًِمَنًالرَّْْحَِةًَوُقْلًَربِ   َواْخِفْضًَِلَُماًَجَناَحًالذُّلِ 

بيد للسادة كما أشار إليه سعيد بن هذه استعارة يف الشفقة والرمحة هبما والتذلل هلما تذلل الرعية لألمري والع
. وضرب خفض اجلناح ونصبه مثال جلناح الطائر حني ينتصب جبناحه لولده والذل : هو اللني  .املسيب

اخلطاب يف هذه اآلية للنيب  صلى هللا عليه وسلم  واملراد به أمته إذ مل يكن له عليه السالم يف ذلك و 
 الوقت أبوان .

ًًُاْرَْحْه ًَكَماًرَب ََّياّنًَصِغريااَوُقْلًَربِ  ًَما

تعاىل عباده بالرتحم على آبائهم والدعاء هلم وأن ترمحهما كما رمحاك وترفق هبما كما رفقا بك إذ مث أمر 
ولياك صغريا جاهال حمتاجا فآثراك على أنفسهما وأسهرا ليلهما وجاعا وأشبعاك وتعريا وكسواك فال جتزيهما 

منك ويكون هلما حينئذ فضل  إال أن يبلغا من الكرب احلد الذي كنت فيه من الصغر فتلي منهما ما وليا
اًفَ َيْشرَتِيهًفَ يُ ْعِتقهًُ التقدم ًَأْنًَيَِدُهًَِمُْلوكا اًِإلَّ ًَعَلْيِهًَوَسلََّمً:ً)ًَلًََيِْزيًَوَلٌدًَواِلدا ً. ً(قَاَلًَصلَّىًاَّللَّ

ًََماًرَب ََّياّنًَصِغريااكً

فيزيده ذلك إشفاقا هلما وحنانا عليهما خص الرتبية بالذكر ليتذكر العبد شفقة األبوين وتعبهما يف الرتبية 
ًوهذا كله يف األبوين املؤمنني .

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً)ب(السنةًالنبويةً

ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًفَ َقاَلً:ًًَأَبًُهَريْ َرةًًََعنًْ ًَصلَّىًاَّللَّ ًَُعْنُهً,ًقَاَلً:ًَجاَءًرَُجٌلًِإىَلًَرُسوِلًاَّللَِّ َرِضَيًاَّللَّ
ً,ًَمْنًَأَحقًُّالنَّاِسًِبُْسِنًَصَحاَبِِتً؟ًقَاَلً َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ " :يَاًَرُسوَلًاَّللَِّ أُمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًَُّ

َأبُوَ ًأُمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثَّ َمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ ُأمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًَُّ ً) 1(.ً" ًَمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّ
 :ديثبيانًمعاّنًالفاظًاْل -1

لصحابة  ... صحب : صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح ، وصاحبه :ِبسنًصحابِت
للرجل عند التوديع : وتقول ومعناه املعاشرة ،: مصدر قولك صاحبك هللا وأحسن صحابتك . 

معانا مصاحبا . ومن قال : معان مصاحب ، فمعناه : أنت معان مصاحب . ويقال : إنه 
 (2(.ملصحاب لنا مبا حيب

ً)3(:ديثشرحًاْل -2
يدل احلديث كما ثبت يف صحيح البخاري على فضل االم وتقدميها يف الرب فقد أجاب النيب 

بفتح املهملة وسكون التحتانية ،  معاوية بن حيدة صلى هللا عليه وسلم السائل وقيل  حيتمل أنه
  هبز بن حكيم . وهو جد

  ): بقوله النيب صلى هللا عليه وسلمله وسال عن من احق الناس حبسن صحبتة او عشرته فبني 
(وهذا التكرار مقتضاه ان يكون لالم ثالث أمك قال مث من قال مث أمك قال مث من قال مث أمك

: وكان ذلك لصعوبة احلمل مث الوضع مث الرضا  ، فهذه تنفرد هبا األم  قالما لالب من الرب 
- تعاىل -وتشقى هبا ، مث تشارك األب يف الرتبية . وقد وقعت اإلشارة إىل ذلك يف قوله 

   صينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامنيو و   فسوى بينهما يف
املراد أن األم تستحق على الولد احلظ  :القرطيب الثالثة . قالالوصاية ، وخص األم باألمور 

                                                           
، كتاب األدب ، باب من أحق الناس ... ، رقم احلديث )  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،، ج  (1(

  ( .7160( ، ص ) 5971

 ،1إبراهيم مصطفى وآخرون : املعجم الوسيط ،مرجع سابق ، ج (519، ص)1لسان العرب "،مرجع سابق،جانظر : ابن منظور :" ( 2(
 (185،ص )3(، الزبيدي :"تاج العروس من جواهر القاموس"، مرجع سابق،ج507ص)

، ص  .،الناس .. ، كتاب األدب ، باب من أحق 12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ،، ج انظر: ( 3(
  ( .وما بعدها7160)

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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وذهب اجلمهور إىل   :عياض األوفر من الرب ، وتقدم يف ذلك على حق األب عند املزامحة . وقال
 .أن األم تفضل يف الرب على األب

 
ًواْلديث:ًاْلية)ج(الستنباطاتًالرتبويةًمنً

واحلديث يتضح تضمنها ملبدئ من مبادئ الرتبية اإلسالمية وهو مبدأ بر  اآليةومن خالل تفصيل معاين 
 الوالدين .

احلق وق بع د ح ق هللا تع اىل  فرب الوالدين مب دأ ثاب ت بنص وص الكت اب والس نة ، وه ذا املب دأ ه و آك د
و أول حق  وق املخل  وقني عل  ى املخل  وقني ، فه  و أوىل احللق  ات االجتماعي  ة ال  يت ص  اغتها الرتبي  ة اإلس  المية ، 

 للحفاظ على متانة الصالت االجتماعية داخل اجملتمع املسلم .

تنباطه مم ا يتص ل ومن خالل النصني السابقني من القرآن الكرمي والسنة النبوية ميكن تفصيل م ا مت اس 
 مببدأ بر الوالدين فيما يلي. 

ًمفهومًًمبدأًبرًالوالدينً

 ولبيان مفهوم بر الوالدين البد أن نوضح معىن الشق األول منه ) الرب ( مث شقه اآلخر)الوالدين(:

ًالِبً:

 ْلَمْشِرقِ ٱأَن تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم قِبََل  ْلبِرَّ ٱلَّْيَس  : قالًتعاىلأصل الكلمة " الرب " ، لغةً:ًًً

ـ   ْلَمْغِربِ ٱوَ  َوآتَى  لنَّبِيينَ ٱوَ  ْلِكتَابِ ٱوَ  ئَِكةِ ْلَملا ٱوَ  آلِخرِ ٱ ْليَْومِ ٱوَ  ّللَِّ ٱَمْن آَمَن بِ  ْلبِرَّ ِكنَّ ٱَوَل

وهي  [.177البقرةً:ًاْليةً]سورةً ... ْلَمَساِكينَ ٱوَ  ْليَتَاَمى  ٱوَ  ْلقُْربَى  ُحبِه ذَِوي ٱ َعلَى   ْلَمالَ ٱ
ترجع إىل مادة " ب رر" واجلمع أبرار وبرره ، والرب يأيت مبعان  خمتلفة منها الطاعة ، والصدقة ، والتقوى ، 

 (1) والشفقة ، والرب ضد العقوق .

 (2) فالرب يف اللغة هو  الصلة واخلري واالتسا  يف اإلحسان .

ًالرب :اختلف العلماء يف تفسري معىن اصطَلحاً:

                                                           
 (52، ص)4جلسان العرب "،مرجع سابق ابن منظور :"  )1)

 ( . 370، ص ) 1الفريوز آبادي :" القاموس احمليط "، مرجع سابق ، ج   )2)
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 (1) قال ابن منظور :ال اعلم تفسري امجع من انه مبعىن اخلري ألنه حييط جبميع ما قالوا...

 (2) قال الراغب : الرب التوسع يف فعل اخلري . 

وقال النووي : الرب يكون مبعىن الصلة ومبعىن اللطف واملربة وحسن الصحبة والعشرة ومبعىن الطاعة 
 (3) لق .وهذه األمور هي جمامع حسن اخل

ًأنواعًالِبً:

 الرب نوعان : صلة ومعروف .

أما الصلة : فهي الترب  ببذل املال يف اجلهات احملدودة لغري عوض مطلوب ، والباعث عليه مساحة 
النفس وسخاءها ، ومينع منه شحها وإباؤها ، و يتم هذا النو  بتوسط واعتدال حىت ال خيرج عن القصد 

 منه  .

تنو  إىل نوعني قول ، وعمل ، أما القول فهو الكالم احلسن والتودد جبميل وأما املعروف : فهو ي
القول ، والباعث عليه حسن اخللق ، وهذا إمنا يكون بتوسط واعتدال حىت ال خيرج عن معناه، وأما الفعل 

ذا النو  فهو بذل اجلاه واملساعدة بالنفس واملؤنة يف النائبة ، والباعث عليه حب اخلري وإيثار الصالح ، وه
  (4) ليس فيه توسط وال اعتدال بل هو غري حمدود ملِا يعود على صاحبه من مجيل الذكر ونفع الغري .

ًالوالدينً:ً

أصل الكلمة ولد ، والولد اسم جيمع الواحد والكث ري والذكر واألُنثى. قال ابن سيده: َوَلَدتأه أُمُّه لغةً:
عل ى البدل، فهي واِلدُة عل ى الفعل، وواِلد  عل ى النسب... والوالد : اأَلب. والوالدة : األُم،  والدة  وِإالدة

ً(5) ومها الوالدان...

                                                           
 (52، ص)4،جلسان العرب "،مرجع سابق ابن منظور :"   )1)

 (. 114الراغب األصفهاين : املفردات يف غريب القرآن "، مرجع سابق ، ص )  )2)

 (.111)ة ، باب تفسري  الرب واإلمث ، صب الرب والصل،  كتا 16جبشرح النووي  "، مرجع سابق ،  النووي : " صحيح مسلم  )3)

 (184املاوردي ، مرجع سابق ، ص)   )4) 

 (.469، ص)11ابن منظور :" لسان العرب"، مرجع سابق ،ج  )5)
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واملعىن االصطالحي قريب من اللغوي ، قال الراغب األصفهاين :" واألب يقال له والد اصطَلحاً:
  [41]سورةًإبراهيمً:اْليةًِلي َوِلَواِلدَيَّ  ْغِفرْ ٱَربَّنَا   : قالًتعاىلواألم والدة ويقال هلما والدان ، 

"...(1)ً

ًمفهومًمبدأًبرًالوالدينً:

لقولهً، وذلك  (2)كما سبق يف تعريف الرب يتضمن اإلحسان ، فرب الوالدين : هو اإلحسان إليهما 
ً[.23]سورةًالسراءً:ًاْليةًإِْحَساناً  ْلَواِلدَْينِ اْ إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاَربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا  َوقََضى  :  تعاىل

 ، يتضمن يف حق الوالدين :(3)فرب الوالدين باعتبار معىن الرب الواسع كما ذكر أهل العلم 

ـ   ...:  ,ًقالًتعاىلًطاعتهما يف غري معصية هللا تعاىل   أَن تُْشِرَك بِى َهدَاَك َعلَى  َوإِن َج

ـ   َسِبيَل َمْن أَنَاَب إِلَىَّ  تَّبِعْ اَمْعُروفاً وَ  لدُّْنيَاافِى  ْبُهَماحِ َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم فَلَ تُِطْعُهَما َوَص

 [.15]سورة لقمان : اآلية   ثُمَّ إِلَىَّ َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُْم ِبَما كُنتُْم تَْعَملُونَ 

ُهَماً,ًَقاَلْتً َأَْسَاُءًابْ َنَةًَأَبًَبْكرً وصلتهماً,ًعنً َأتَ ْتِّنًأُمِ يًرَاِغَبةاًيفًَعْهِدًالنَِّبِ ً" :َرِضَيًاَّللًََُّعن ْ
َعَلْيِهًَوَسلََّمً:ًآِصُلَهاً؟ًقَاَلً:ًنَ َعْمً"ً,ًقًَ َنَةًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًَفَسأَْلُتًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللًَُّ اَلًاْبُنًُعيَ ي ْ

ُ  :  :ًفَأَنْ َزَلًاَّللًَُّتَ َعاىَلًِفيَها ينِ اَل يَْنَهاكُُم اّللَّ ]سورةًاملمتحنةً   َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوكُْم فِي الد ِ
 ًً(4)....ً[8ًآيةً

ْحَمةِ اِمَن  لذُّل ِ الَُهَما َجنَاَح  ْخِفضْ اوَ  : قالًتعاىلًواللطف هبما ِ  لرَّ ب   ْرَحْمُهَمااَوقُل رَّ

ًتعاىل:ً[ ، وحسن الصحبة والعشرة24 سورة االسراء : االية] َكَما َربَّيَانِى َصِغيًرا َوإِن قال

ـ   ـ   َهدَاَك َعلَى  َج  لدُّْنَياافِى  ْبُهَماحِ أَن تُْشِرَك بِى َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَلَ تُِطْعُهَما َوَص

ً وَ  ]سورة  كُنتُْم تَْعَملُونَ  َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُْم بَِما تَّبِعْ اَمْعُروفا
 [. 15لقمان : اآلية 

                                                           
 (. 883الراغب  األصفهاين :" املفردات يف غريب القرآن "، مرجع سابق ، ص )  )1)

 (.111، كتاب الرب والصلة، باب   تفسري  الرب واإلمث ، ص )  16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي "، مرجع سابق ، ج   )2)

 (. 3، كتاب الرب والصلة ، باب ما حاء يف بر الوالدين ، ص)6املباركفوري ،: حتفة األحوذي لشرح جامع الرتمذي "  ، ج        

 ( . 111، ص ) 16النوووي "، مرجع سابق ،ج  النووي :" صحيح مسلم شرح  )3)

،  كتاب األدب ، باب صلة الوالد  املشرك ، حديث رقم )   12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج   )4)
 (.  7175( ، ص ) 5978
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صلى هللا عليه وسلم ًوكل ذلك يتضمن معاملتهما خبلق حسن ، فالرب حسن اخللق كما فسره النيب
ًصلىًهللاًعليهً :ًًيف احلديث ًرضيًهللاًعنه,ًقَاَل:ًَسأَْلُتًَرُسوَلًاَّللِ  َعِنًالن َّوَّاِسًْبِنًَِسَْعاَنًاْلَْنَصاِريِ 

؟ًفَ َقاَل:ًًوسلم  ً(1)«.اْلِِبًُُّحْسُنًاْْلُْلقًِ»,ًَعِنًاْلِِبِ ًَواِْلُثِْ

ومن خالل ما سبق توصل العلماء إىل عدد من التعريفات ملفهوم بر الوالدين واختلفت تعريفاهتم 
 فيما بينها من حيث الشمول واالختصار ، ومنها ما يلي :

يهما والتعطف عليهما والرفق هبما ، والرعاية يقول الفريوز أبادي : " هو التوسع يف اإلحسان إل
  (2) ألحواهلما ، وعدم اإلساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدمها " .

وَن إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُدُ  َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِيا  قولهًتعاىلً:ًوعرفه بعض املفسرين عند تفسري

َ اإِالَّ  ً  ْلَواِلدَْينِ اَوبِ  ّللَّ ًمنهم :,ً [83سورةًالبقرةً:ًاْلية .]   .... إِْحَسانا

 يقول الطربي  يف تفسريه:

"هو نظري ما فرض على أمتنا هلما من فعل املعروف هلما والقول اجلميل وخفض جناح الذل رمحة  
 عباده هبما والتحنن عليهما ، والرأفة هبما والدعاء باخلري هلما ، وما أشبه ذلك من األفعال اليت ندب هللا

  (3)أن يفعلوا هبا ".

 ويقول الرازي :

"اعلم أن اإلحسان إىل الوالدين هو أن ال يؤذيهما البتىة ويوص ل إليهم ا م ن املن افع ق در م ا حيتاج ان 
 .(4)إليه ، فيدخل فيه دعوهتما إىل اإلميان إن كانا كافرين وأمرمها باملعروف إن كانا فاسقني " 

 ويقول القرطيب : 

إىل الوالدين :" معاشرهتما باملعروف ، والتواضع هلما وامتثال أمرمها والدعاء باملغفرة بعد اإلحسان 
 (1) مماهتما وصلة أهل ودمها " .

                                                           
 (.1980، كتاب الرب والصلة ، باب تفسري الرب واإلمث  ، ص ) 4"، مرجع سابق ، ج :" صحيح مسلم  مسلم  )1)

، حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العلمية  ،   بصائرًذويًالتمييزًيفًلطائفًالكتابًالعزيزالفريوز أبادي ، جمد الدين بن يعقوب :   )2)
 (.13،  ص) 2بريوت ،) د . ت ( ، ج

 (.542، ص)14قرآن" ، مرجع سابق،جالطربي :" جامع البيان على تأويل ال  )3)

 (.585، ص) 3الرازي  : التفسري الكبري "،، ج   )4)
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ويقول احلسن البصري : " أن تبذل هلما ما ملكت ، وان تطيعهما فيما أمراك به ، إال أن يكون 
 . (2) معصية ..."

 

ًالباحثةً:تعريفًمفهومًمبدأًبرًالوالدينًعندًً

 ويف النهاية بعد عرض هذه التعاريف جمتمعة خترج الباحثة بتعريف امشل وهو : 

هو أن يوصل إليهما كل نفع ويبعد عنهما كل أذى بقدر الوسع والطاقة مع فعل ذلك خبلق حسن ، فالرب 
 حسن اخللق . 

ًفضلًالوالدينً:

قرن هللا عبادته باإلحسان إىل الوالدين يف إن نعم الوالدين من أعظم النعم بعد نعم هللا تعاىل ، فقد 
 :(3)أكثر من موضع يف القرآن الكرمي و السنة النبوية، ملا بينهما من املناسبة من وجوه

أن النشأة األوىل لإلنسان من عند هللا ، والوالدان السبب يف وجوده بعد هللا تعاىل واملتفضالن عليه  -
 بالرتبية .

على العبد ال ينتظر منه مقابل ، وال مينع عنه نعمة إن عصاه وكذا الوالدان ، ال  إن هللا تعاىل حني ي نعم -
 ميالن من حنومها وشفقتهما على ولدمها ، وإن أساء إليهما.

ثَُل  قالًتعاىلً:ًإن هللا تعاىل ينمي طاعة عبادة املؤمنني ليصوهنا هلم يف اآلخرة ، - يُْنِفقُوَن  لَِّذينَ امَّ

ئَةُ َحبٍَّة وَ  ّللَِّ اأَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل  ُ اَكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي كُل ِ سُنبُلٍَة م ِ  ّللَّ

ُ ايَُضاِعُف ِلَمن يََشآُء وَ   [.261]سورة البقرة : اآلية   َواِسٌع َعِليٌم  ّللَّ

ًن له ما يصونه .وكذا الوالدان املشفقان على ولدمها ينميا

 ونعم الوالدين معلومة بالضرورة وإن كانت قليلة إىل نعم هللا تعاىل. -

 فحق الوالدين من أعظم احلقوق بعد حق هللا تعاىل .  
                                                                                                                                                                          

 (238،ص)10ج",ًمرجعًسابق, القرآن ألحكام :"جلامع القرطيب )1)

 (. 259، ص) 5، مرجع سابق ،ج الدررًاملنثورًيفًالتفسريًباملأثورالسيوطي ، عبد الرمحن جالل السيوطي :   )2)

 ( ، بتصرف 586، ص ) 3الرازي : " التفسري الكبري " ، مرجع سابق ، ج   )3)
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لذا أقرتن اإلحسان للوالدين بعبادة هللا تعاىل وكان تابع له يف أكثر من موضع يف كتاب هللا وسنة  
  نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم من وجوه عدة :

َ اوَن إِالَّ إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُدُ  َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِيا  قالًتعاىلً:ًفتارة يقرنه تعاىل  بامليثاق ، -  ّللَّ

ً  ْلَواِلدَْينِ اَوبِ   [ 83سورة البقرة : اآلية  ]   .... إِْحَسانا

فأعلى املواثيق على املرء القيام به هو حق هللا تعاىل ، مث بعده حقوق املخلوقني اليت آكدها و أوهلا 
ًحق الوالدين .

ًتعاىلًوتارة يقرنه تعاىل  باألمر - ًقال , : َا ْعبُدُواْ او َ ً َوبِ  ّللَّ  ْلَواِلدَْينِ اَوالَ تُْشِركُواْ بِِه َشْيئا

 ً  ً[ 36]سورة النساء  :اآلية   ... إِْحَسانا

حيث أمر هللا تعاىل بعبادته وحده فهو اخلالق الرازق املتفضل جبميع النعم على عباده ، وهو 
املستحق للعبادة دون سواه ، وقرن األمر بعبادته باألمر باإلحسان للوالدين ، فقد جعلهما سبحانه سبب 

  (1)وجوده من العدم . 

َم َربُّ  وقالًتعاىلً:  ْلَواِلدَْينِ اكُْم َعلَْيكُْم أاَلَّ تُْشِركُواْ بِِه َشْيئاً َوبِ قُْل تَعَالَْواْ أَتُْل َما َحرَّ

 ً ...إِْحَسانا
ً[.151]سورة األنعام : اآلية  

اْ إاِلَّ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا  َوقََضى   قولهًتعاىلً:ًوتارة يكون باإللزام واإلجياب ، فهو املقصود  بقضى يفً-

ً[.23سورة اإلسراء : اآلية ] ... ًإِْحَسانا ْلَواِلدَْينِ إِيَّاهُ َوبِا

ًًوتارة جنده من قبيل الوصية - ًتعاىل ًقال ,:  ْينَا ً  إِلنَسانَ اَوَوصَّ ]سورة  ....بَِواِلدَْيِه إِْحَسانا
 [.15األحقاف : اآلية 

َزارًِ عن ًاْلَعي ْ ًْبُن ْعتًًُاْلَولِيُد ًَسَِ :ً ًقَاَل ًَعْمر وأً, ًِإىَلً الشَّْيَباّنًَّبَا ًَوَأَشاَر ًَصاِحُب ثَ َنا ًَحدَّ :ً ًيَ ُقوُل ,
اِرً,ًقَاَلً:ً"ًَسأَْلُتًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللًََُّعَلْيهًِ، ًَعْبِدًاَّللًًََِّدارًِ ً؟ًًَهِذِهًالدَّ ًِإىَلًاَّللَِّ ًاْلَعَمِلًَأَحبُّ َوَسلََّمً,ًَأيُّ
ً؟ًقَاَلً:ًاْلِْهًَ : قَالًَ ًاْلَواِلَدْيِنً,ًقَاَلً:ًُثًََّأيٌّ ً؟ًقَاَلً:ًُثًَِّبرُّ ًَعَلىًَوْقِتَهاً,ًقَاَلً:ًُثًََّأيٌّ اُدًيفًالصَََّلُة

َثِّنًِِبِنًََّوَلِوًاْستَ َزدًْ ً,ًقَاَلً:ًَحدَّ  (2).ً "تُُهًَلَزاَدّنًَسِبيِلًاَّللَِّ

 

                                                           
 (.494-493،ص)1ابن كثري ،" تفسري القرآن العظيم "، مرجع سابق "،ج  )1)

 (. 784ص) ،، كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها   2العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ،ج )2)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1766
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1766
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3238
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079


206 

 

]سورة لقمان  .  ْلَمِصيرُ ِلدَْيَك إِلَىَّ اِلى َوِلَو   ْشكُرْ اأَِن  : لقولهًتعاىلًفهذا احلديث موافق 
ً[.14: اآلية 

قال ابن عيينة  يف تفسريه : من صلى الصلوات اخلمس فقد شكر هللا ، ومن دعا لوالديه عقبها 
 (1) فقد شكر هلما .

 فاحلديث قرن حق هللا تعاىل حبق الوالدين  . 

ًفضلًاْلمً:

فالوالدان هلما فضل عظيم على ولدمها مما جعلهما حيضيان باملكانة العظيمة يف الرتبية اإلسالمية ، 
فصلت نصوص الكتاب والسنة ًولألم مكانة خاصة ، حيث هلا مزيد فضل على الوالد أعظم وأكرب، فقد

ًًيف بيان عظم فضلها ً:قال ْينَا  تعاىل ً َعلَى   إِلْنَسانَ اَوَوصَّ هُ َوْهنا َوْهٍن  بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ

 [ .14]سورة  لقمان : اآلية  .ْلَمِصيرُ اِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ  ْشكُرْ َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن ا

ًكانًبطّنًلهًوعاءً وعنًعبدًهللاًبنًعمروًرضيًهللاًعنهًأنًامرأةًقالت:ًياًرسولًهللاًابّنًهذا
وثدييًلهًسقاءًوحجريًلهًحواء,ًوإنًأباهًطلقّنًوأرادًأنًينتزعهًعّن,ًقالًِلاًرسولًهللاًصلىًهللاً

ً(2)«.ًَأْنِتًَأَحقًَِّبِهًماًمَلًْتُ ْنَكِحي»عليهًوسلم:ً

 األب .فلألم احلضانة دون 

َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهً,ًقَاَلً:ًَجاَءًرَُجٌلًِإىَلًَرُسوِلًًَبًُهَريْ َرةًَأًَعنًًْ: -سابقا-وحديثنا الذي مت تفصيله
ًالنَّاِسًِبُْسِنًَصَحاَبِِتً؟ًَقالًَ ً,ًَمْنًَأَحقُّ ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًفَ َقاَلً:ًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ أُمَُّكً"ً" : ًاَّللَِّ

ًَمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّأمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثًََّمْنً؟ًَقاَلً:ً"ًُثًََّأبُوَ ًقَاَلً:ًُثًََّمْنً؟ًقَاَلً:ً"ًُثًَُّأمَُّكً"ًقَاَلً:ًُثَّ
 "ًًً.(3) 

                                                           
   (784، ص)ابق سالرجع امل  )1)

 207،كتاب الطالق ، باب حضانة الولد للمرأة املطلقة ، ص)  2احلاكم :املستدرك على الصحيحني"، مرجع سابق، ) د . ت( ، ج   )2)
 (، قال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .

، كتاب األدب ، باب من أحق الناس ... ، رقم احلديث )  12،، ج العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق   )3)
 ( .7160( ، ص ) 5971
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فأقتضى احلديث أن يكون لألم من الرب ثالثة أمثال ما لألب ، وذلك ملا تفردت به من مشقة محل 
 (1)و وضع وإرضا  ، مث هي تشارك األب يف الرتبية . 

ًصلىًهللاًعليهًًواجلنة حتت قدميها ، ًاَّللَِّ ًَرُسوَل ًَأتَ ْيُت ًَقاَل: ,ً ًالسََّلِميِ  ًَجامِهََة ًْبِن ًُمَعاِويََة َعْن
ً اَر ,ًَوالدَّ ًاَّللَِّ ًَمَعَك,ًَأبْ َتِغيًِبٰذِلَكًَوْجَه ًُكْنُتًَأَرْدُتًاْلَِْهاَد ًِإّن ِ ًَرُسوَلًاَّللَِّ اْلِخَرَة.ًوسلمً,ًفَ ُقْلُت:ًيَا

ًِمَنًاْْلَاِنِبًاْلَخِر,ًفَ ُقْلُت:ًيَاً«ًاْرِجْعًفَ بَ رََّها»قُ ْلُت:ًنَ َعْم.ًقَاَل:ً«ًُأمَُّك؟ًَوحْيََكًَأَحيَّةًٌ»قَاَل:ً ُثًََّأتَ ْيُتُه
ًاْلِخَرَة.ًقَاَل:ً اَر ,ًَوالدَّ ًاَّللَِّ ًَأبْ َتِغيًِبٰذِلَكًَوْجَه ًَمَعَك. ًُكْنُتًَأَرْدُتًاْلَِْهاَد ًِإّن ِ َوحْيََكًَأَحيٌَّةً»َرُسوَلًاَّللَِّ

ًقَاَل:ً«ًَك؟أُمًُّ َهاًفَ بَ رََّها»قُ ْلُت:ًنَ َعْم.ًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ ً«ًفَاْرِجْعًِإلَي ْ ُثًََّأتَ ْيُتُهًِمْنًَأَماِمِه,ًفَ ُقْلُت:ًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ
اَرًاْلِخَرَة.ًقَاَل:ً ًَوالدَّ ًُكْنُتًَأَرْدُتًاْلَِْهاَدًَمَعَك.ًَأبْ َتِغيًِبٰذِلَكًَوْجَهًاَّللَِّ قُ ْلُت:ً«ًَكًَأَحيٌَّةًُأمَُّك؟َوحْيًَ»ِإّن ِ

ًقَاَل:ً ًَرُسوَلًاَّللَِّ ًاْْلَنَّةًُ»نَ َعْم.ًيَا ًرِْجَلَها.ًفَ َثمَّ فالنيب صلى هللا عليه وسلم من خالل ,ًً(2)«.َوحْيََكًِاْلزِْم
أسلوبه الرتبوي أراد بيان عظم حق األم وفضلها حيث أدار وجه عن جامهة و بالغ يف وعظه ببيان أن اجلنة 

 د رجلها.عن

ً.ًًوإن كان فضل األم عظيما  على الولد وكان حقها عظيما  كذا كان عقوقها من أعظم الذنوب

ًُشْعَبةًًَعنًِ ًْبِن ًًاْلُمِغريَِة ًقَاَل ًَوَسلََّم ًَعَلْيِه ًاَّللَُّ ًَصلَّى ًالنَِّبِ  ًَعِن ًعنه, ًهللا ًَحرََّمً " :رضي ًاَّللََّ ِإنَّ
ًالسًُّ ًوََكثْ َرَة ,ً ًَوقَاَل ًِقيَل ًَلُكْم ًوََكرَِه ,ً ًاْلبَ َناِت ًَوَوْأَد ,ً ًَوَهاِت عاا ًَوَمن ْ ,ً ًاْْلُمََّهاِت ًُعُقوَق ً,ًَعَلْيُكْم َؤاِل

ًً(3).."َوِإَضاَعَةًاْلَماِلً

فخص احلديث عقوق األم دون األب وذلك ألن العقوق إيل األمهات أسر  من أآلباء لضعف 
  (4)النساء ، ولينبه على أن بر األم مقدم على بر األب يف التلطف واحلنو وحنو ذلك. 

 فاألم هلا فضل على الولد ملا يلي :

                                                           
 (.7161املرجع السابق ، ص)  )1)

 ( .929(  ص)  2781، رقم احلديث ) 2ابن ماجه :" سنن ابن ماجه "،مرجع سابق ، كتاب اجلهاد ، باب الرجل يغزو وله أبوان ، ج  )2)

،  كتاب األدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر،رقم  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )3)
 (. 7165( ، ص )5975احلديث ) 

 (. 3030، كتاب االستقراض ، باب ما ينهى عن إضاعة املال ، ص)6املرجع السابق ، ج   )4)
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الشيء الكثري ، يف محله تسعة أشهر أهنا حتملت مشقة أكرب يف تربيته ، فقد عانت من املشقة والوهن  -1
، ويف وضعه ، ويف تغذيته على لبنها عامني كاملني وما تبع ذلك من سهر ورعاية وحفظ له ، وكذا سهرت 

 واشرتكت مع األب يف تربيته إىل أن قوي عوده .

 أكثر رمحة وعناية  واهتماما من األب ... -جبلت عليه من عاطفة وحب وحنان  -"  األم مبا  -2
فالولد قد يتساهل يف حق أمه عليه ملا يرى من ظواهر عطفها ورمحتها وحناهنا... هلذا جاءت الشريعة 
الغراء موصية الولد بان يكون برا هبا وطائعا  هلا ... حىت ال يتساهل يف حقها ، وال يتغاضى عن برها 

  (1) واحرتمها وإكرامهما ..."

نها تسعة أشهر كأهنا تسع حجج وكابدت عند الوضع يقول الذهيب يف فضل األم : " محلتك يف بط
ما يذيب املهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت ألجلك وسنا وغسلت عنك األذى وآثرتك على نفسها 

إحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت األسف ًبالغداء وصريت حجرها لك مهدا وأنالتك
اهلا للطبيب ولو خريت بني حياتك وموهتا لطلبت حياتك فوق النهاية وأطالت احلزن والنحيب وبذلت م

 (2) بأعلى صوهتا ..."

ًمكانةًمبدأًبرًالوالدينًيفًالرتبيةًاْلسَلميةً:

ملبدأ بر الوالدين مكانة عظيمة يف الرتبية اإلسالمية فصلتها نصوص الكتاب والسنة ليتنبه األبناء 
 ه املكانة من خالل ما يلي :  إليها و ليحرصوا علي هذا املبدأ العظيم و تتضح هذ

ًمنًأعظمًاْلقوقًبعدًحقًهللاًتعاىلً:ً-1

َ ا ْعبُددُواْ اوَ  قالًتع اىلً:ًحيث اقرتن به يف الكثري من نصوص الش ريعة ،  َوالَ تُْشدِركُواْ بِدِه َشدْيئاً  ّللَّ

ً  ْلَواِلدَْينِ اَوبِ   [. 36]سورة النساء  : اآلية  .... إِْحَسانا

    

                                                           
 (.293،  ص ) 1ه  ، ج 1423، دار السالم ، القاهرة ،  38، ط ْلولدًيفًاْلسَلمتربيةًاعلوان عبد هللا ناصح :   )1)

 (. 44الذهيب  :" الكبائر" ، مرجع سابق ،ص )  )2)
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اْ إاِلَّ إِيَّاهُ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا  َوقََضى   : قالًبر الوالدين أمرا  واجبا حني جعل هللا تعاىل

 (1)، فالقضاء مبعىن األمر واإللزام واإلجياب ًً[. 23]سورة اإلسراء :اآلية  . ... ًإِْحَسانا ْلَواِلدَْينِ َوبِا
.ً

ْينَا  ,ًقالًتعاىلً:قرن عز وجل شكره تعاىل  بشكر الوالدين  بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ  إِلْنَسانَ اَوَوصَّ

ً َعلَى   هُ َوْهنا ]سورة  .ْلَمِصيرُ اِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ  ْشكُرْ َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن ا أُمُّ
ً[.14لقمان : اآلية  

"أي وعهدنا إليه أن أشكر يل على نعمي عليك ولوالديك تربيتهما إياك وعالجهما فيك عاجلا من املشقة 
  (2)حىت استحكم  قواك ." 

قال ابن عيينة  يف تفسريه :" من صلى الصلوات اخلمس فقد شكر هللا ، ومن دعا لوالديه عقبها 
 .  (3)فقد شكر هلما"

َرةَ ًَعنًًْعقوق الوالدين باإلشراك باهلل ،قرن الرسول صلى هللا عليه وسلم  ,ً َعبأِد الرَّمحأَِن بأِن َأيب َبكأ
ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلَّمًَ أَبِيهِ ًَعنًْ َأَلًأُنَ بِ ُئُكْمًبَِأْكَِبًِاْلَكَبائِِرً؟ً"ً " : َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهً,ًقَاَلً:ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ

ًَوُعُقوُقًاْلَواِلَدْيِنً"ًوََكاَنًُمتَِّكئااًَفَجَلَسً,ًفَ َقاَلً:ً"قُ ْلَناً:ًب ًَ ْشَراُ ًبِاَّللَِّ ًقَاَلً:ً"ًاْْلِ َأَلًًَلىًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ
ًقُ ْلتًُ ً.ً:ًَلًَيْسُكتًًَُوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً,ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً"ًَفَماًزَاَلًيَ ُقوُِلَاًَحَّتَّ

(4)ً

عنًابنًعمرًرضيًهللاًعنهما,ًعنًالنِبًوقرن رضا هللا تعاىل وسخطه برضا و سخط الوالدين ، 
ً ًتَ َباَرَ ًَوتَ َعاىَلً ً»صلىًهللاًعليهًوسل مًقال:ً ً ًتَ َباَرَ ًَوتَ َعاىَلً ًيفًِرَضاًالَواِلِد,ًَوُسْخُطًالرَّبِ  ِرَضاًالرَّبِ 

ً(5)«.يفًُسْخِطًالَواِلدًِ

                                                           
 (.237، ص)10القرطيب :" اجلامع ألحكام القرآن" ،مرجع سابق ، ج  )1)

 (.551،ص)18الطربي :" جامع البيان على تأويل القرآن "، مرجع سابق  ،ج  )2)

 (65، ص)14القرطيب :" اجلامع ألحكام القرآن "،  مرجع سابق ،ج  )3)

،كتاب األدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )4)
 (.7165( ص ) 5976احلديث ) 

(، واحلديث  24( ، ص)  2البخاري :" األدب املفرد "،مرجع سابق ، باب قوله تعاىل : " وصينا اإلنسان بوالديه ..." ، رقم احلديث )   )5)
 حسن موقوفا  وصح مرفوعا  . 
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ًمبدأًبرًالوالدينًشريعةًربانيةً:ًً-2

إن مجلة النصوص اليت توصي باإلحسان إىل الوالدين بعد عبادة هللا تعاىل تدل على أن اإلحسان 
 (1)إليهما شريعة ربانية من أول الشرائع اليت أنزهلا هللا تعاىل للناس...

   (2)فظة عليه مقرونا بعبادة هللا تعاىل . ويتضح ذلك من كونه من امليثاق الذي أمر بين إسرائيل باحملا

ًتعاىل َ اوَن إِالَّ إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُدُ  َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِيا :قال  ْلَواِلدَْينِ اَوبِ  ّللَّ

 ً ً[83سورة البقرة : اآلية ] .....إِْحَسانا

أمر هللا هبا يف كل شريعة ، يقول السعدي يف تفسري لآلية : " وهذه الشرائع من أصول الدين اليت 
الشتماهلا على املصاحل العامة يف كل زمان ومكان ، فال يدخلها نسخ ، كأصل الدين ، وهلذا أمرنا هللا هبا 

َ ٱ ْعبُدُواْ ٱوَ  يف قوله : إىل آخر اآلية "   ً[ 36]سورة النساء : اآلية  …َوالَ تُْشِركُواْ بِِه َشْيئاً  ّللَّ
(3). 

ًمنًأحبًاْلعمالًإىلًهللاً:برًالوالدينًً-3

مبدأ بر الوالدين من أعظم األعمال ، فقد جاء ذكره بعد عمود هذا الدين وهي الصالة  وقبل 
ًالًًْفعنًذروة سنامه وهو اجلهاد ، ًْبُن َزارًِاْلَولِيُد ْعتًُ َعي ْ ًَسَِ :ً ًقَاَل ر و الشَّيأَباينَّ ً, ثَ َناً أَبَا َعمأ ًَحدَّ :ً ًيَ ُقوُل ,

ًاْلَعَمِلًًَعْبِدًاَّللًَِّ َصاِحُبًَوَأَشاَرًِإىَلًَدارًِ ًَُعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًَأيُّ اِرً,ًقَاَلً:ً"ًَسأَْلُتًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللَّ ,ًَهِذِهًالدَّ
ً؟ًقَاَلً ًِإىَلًاَّللَِّ َأيًٌّ؟ًقَاَلً :َأَحبُّ ًاْلَواِلَدْيِنً,ًقَاَلً:ًُثًَُّ ِبرُّ َأيًٌّ؟ًقَاَلً:ًُثًَُّ الصَََّلُةًَعَلىًَوْقِتَهاً,ًقَاَلً:ًُثًَُّ

َثِّنًِِبِنًََّوَلِوًاْستَ َزْدتُُهًَلَزاَدّنً ً,ًقَاَلً:ًَحدَّ  ً(4).ً":ًاْلَِْهاُدًيفًَسِبيِلًاَّللَِّ

ً(5)أقربًإىلًهللاًمنًبرًالوالدةًً".ًًوقالًابنًعباسً:ً"ًًإّنًلً,ًأعلمًعمَلً

                                                                                                                                                                          

( 136وحق الوالدين ، ص ) باب ما جاء يف الرب’ ، كتاب الرب والصلة   4اهليثمي: "جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق  ، ج         
 ، واللفظ له .

 (. 27،  26، ص)  2ه  ، ج 1417، دار القلم ، دمشق ،  4، ط  :ًاْلخَلقًاْلسَلميةًوأسسهاامليداين ، عبد الرمحن حسن جنكه   )1)

 ( .27، ص)  2املرجع السابق ، ج   )2)

 (.75سابق ، ص )السعدي:" تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان "، مرجع   )3)

 . (157سبق خترجيه ص ) )4)

 (، وقال احملقق :صحيح .25( ، ص) 4البخاري :" األدب املفرد "،مرجع سابق ، باب بر األم ، رقم احلديث )   )5)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1766
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3238
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ًبرًالوالدينًمقدمًعلىًاِلجرةًواْلهادً:ً-4

ر وًَعنًْ  ًَصلَّىً َعبأِد اَّللَِّ بأِن َعمأ ًلِلنَِّبِ  ًقَاَلًرَُجٌل ًقَالًَ,ًقَاَلً: ً:ًُأَجاِهُد ًَوَسلََّم َلَكً " : اَّللًََُّعَلْيِه
ً (1)ً " .َأبَ َواِنً"ًقَاَلً:ًنَ َعْمً,ًقَاَلً:ً"ًَفِفيِهَماًَفَجاِهدًْ

ًًويف رواية ملسلم ، ًَنِبِ ًاَّللِ  ًْبَنًَعْمِروًْبِنًاْلَعاِصًرضيًهللاًعنهً,ًقَاَل:ًَأقْ َبَلًرَُجٌلًِإىَلٰ عَنًَعْبَدًاَّللِ 
ًع ًهللا ًصلى ًقَاَل . ًاَّللِ  ًِمَن ًاَْلْجَر ًَأبْ َتِغي ًَواْلَِْهاِد, ًاِلِْْجَرِة ًَعَلٰى ًأُبَايُِعَك ًفَ َقاَل: ً ًوسلم ًِمْنً»ليه فَ َهْل

ًِكََلمُهَا.ًقَاَلً«ًَواِلَدْيَكًَأَحٌدًَحيٌّ؟ ؟»قَاَل:ًنَ َعْم.ًَبْل فَاْرِجْعً»قَاَل:ًنَ َعْم.ًقَاَلً«ًفَ َتْبَتِغيًاَْلْجَرًِمَنًاَّللِ 
ًوًَ ًً(2)«.اِلَدْيَكًفََأْحِسْنًُصْحَبتَ ُهَماِإىَلٰ

 (3)ونُقل عن املنذري النهي عن اخلروج للجهاد بغري أذن الوالدين ما مل يقع النفري.

 (4) فرب الوالدين آكد من اجلهاد حيث ال جيوز إال بإذهنما .

 وذلك ألن اجلهاد فيه من الضرر على الولد الذي يفجع به أبواه ويتأملان ألجله .

ا  بر الوالدين يقوم مقام اجلهاد ملا فيه من بذل اجلهد البدين ، وهو أفضل من اجلهاد البدين أيض
الذي  فيه بذل أغلى ما ميلك اإلنسان روحه ألن بر الوالدين من األعمال اليت حتتاج إىل املداومة على 

 (5) الصرب يف احملافظة على أدائها وهذا ال يتحقق إال لصديقني.

ًومالهًْلبيهً:الولدًً–5

  (6) ذهب اجلمهور إىل أن  الولد وماله ألبيه.

ً(1)«.لًيُقاُدًَِمْلوٌ ًِمْنًماِلِكِهًَولًَوَلٌدًِمْنًَواِلِدهًِ:ً»ًحلديث

                                                           
، كتاب األدب ، باب ال جياهد إال بإذن األبوين ، رقم احلديث  12 العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ،مرجع سابق،ج )1)
 (.7163( ، ص) 5972)

 (.1980، كتاب الرب والصلة ، باب بر الوالدين و أهنما أحق به ، ص) 4" ، مرجع سابق ، ج  :" صحيح مسلم مسلم  )2)

 ( .240، ص)10القرطيب :" اجلامع ألحكام القرآن "،  مرجع سابق ، ج  )3)

 ( .103، كتاب الرب والصلة ، باب بر الوالدين و أهنما أحق به ، ص )16بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج  النووي :" صحيح مسلم  )4)

 ( .784،  كتاب الصالة ، باب الصالة لوقتها  ، ص )2العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج    )5)

 (. 3205- 3204، كتاب اهلبة وفضلها ، باب اهلبة للولد ...، ص) 6املرجع السابق ، ج   )6)
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فال يقاد الوالدان يف قتل أو سرقة ، أو قذف ، أو األخذ من مال الولد وذلك ألهنما سبب لوجوده  
 (2)بعد هللا تعاىل ، لذ ال يقادان فيه . 

ًكاناًِملوكنيً:ًً-6 ًأعظمًماًَيزىًًبهًالوالدانًعتقهماًإذا

إال ما ذكره النيب  فالوالدان فضلهما عظيم لذا يعجز الولد أن يوفيهما حقهما مهما فعل ألجلهما
,ًفيشرتيهًفيعتقهً"ًصلى هللا عليه وسلم كما يف احلديث ًً(3):ً"ًلًَيزيًولدًوالدهً,ًإلًأنًَيدهًِملوكاًا

" فإذا ملك الولد أبويه عتقا عليه ألهنما كانا سببا لوجوده وكل ما يتبع الوجود من الفضائل ،     
يقتضي أن خيفض هلما جناح الذل من الرمحة فلم يسلط عليهما باالسرتقاق ، ألن حقهما عليه 

 .(4)واالسرتقاق استصغار واستذالل ، فاستحال يستذل من أمر بالذلة هلما"

ًإىلًالنِبًًفالولد مهما عمل غري ذلك لن يوفيهما جزاء تربيتهما ، ًأنًرجَلاًجاء :ً فعنًبريدة
صلىًهللاًعليهًوسل مًفقال:ًياًرسولًهللا,ًإّنًْحلتًأميًعلىًعنقيًفرسخنيًيفًرمضاَءًشديدة ًلوً

ً(5)«.َلَعلَُّهًَأْنًَيُكوَنًِلطَْلَقة ًَواِحَدةً »ألقيَتًفيهاًِبْضعةاًمنًْلمًلنضجتًفهلًأديُتًشكَرَها؟ًفقال:ً

ً:ًالولدًوكسبهًملكًأبيهً-7

ًًولعظم مكانة الوالدين فقد رخص اإلسالم لألب األكل من مال ولده ، ًُشَعْيب  فعنًَعْمِروًبِن
ِهً,:ً ًَلًََمالاًَوَوَلداا,ً»ًعنًأبِيِهًعنًَجدِ  ًَرُجَلاًأَتىًالنَِّبًَّصلىًهللاًعليهًوسلمًفَ َقاَل:ًيَاَرُسوَلًهللاًإنَّ أنَّ

                                                                                                                                                                          
، كتاب احلدود ، باب ال يقاد مملوك من مالكه وال ولد من والده ،  ص ) 4احلاكم :" املستدرك على الصحيحني " ، مرجع سابق  ، ج   )1)

 (.  قال احلاكم :  حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه ، وله شاهدان . 398

 ( . 244، ص )3احلليمي ،"كتاب املنهاج يف شعب اإلميان "، مرجع سابق، ج   )2)

 ( ، وقال احملقق : احلديث صحيح .26( ، ص ) 10البخاري :" األدب املفرد "، مرجع سابق ، رقم احلديث )   )3)

 (.244، ص ) 3احلليمي :" كتاب املنهاج يف شعب اإلميان"، مرجع سابق ، ج  )4)

،كتاب الرب والصلة  ، باب ما جاء يف الرب وحق الوالدين ،    4نور الدين اهليثمي :" جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق ، ج   )5)
 ( ، قال : رواه الطرباين يف الصغري، وفيه: احلسن بن أيب جعفر، وهو ضعيف من غري كذب، وليث بن أيب سليم، مدلس. 137ص) 
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ًَواِلِديًََيَْتاُحًَماَل.ًقاَل:ً ًَكْسِبًَوإنَّ ًَكْسِبُكمًَفُكُلواًِمْن ًأْوَلدَُكْمًِمْنًأْطَيِب أْنَتًَوَماُلَكًِلَواِلِدَ ,ًإنَّ
ً(1) «ً.أْوَلدُِكم

ًالِبًبالوالدينًجامعًحملاسنًاْلُلقً:ً-8

والعشرة ومبعىن الطاعة ًفالرب : كما قال العلماء مبعىن الصلة ومبعىن اللطف واملربة وحسن الصحبة
ً  (2) امع حسن اخللق .وهذه األمور هي جم

اً بَِواِلدَْيددِه َولَددْم يَكُددن َجبَّدداراً َعِصددي اً   َوَسددلٌَم  :ًق  ال تع  اىل يف الثن  اء عل  ى حي  ي علي  ه الس  الم َوبَددر 

 ً  [.15-14]سورة مرمي : اآلية  . َعلَْيِه يَْوَم ُوِلدَ َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث َحيا

   

اً بَِواِلدَتِي َولَْم يَْجعَْلنِي َجبَّاراً َشِقي اً    :ًموسى عليه السالموقال تعاىل يف الثناء على  َوبَر 

ً  لسَّلَمُ اوَ  ً[.33-32سورة مرمي : اآلية ] َعلَيَّ يَْوَم ُوِلْدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُْبَعُث َحي ا

وحيي عليهما السالم ذكر فبعد أن أثىن هللا تعاىل على الصفات اخللقية احلسنة لكال من عيسى ً
برمها لوالديهما ونفى عنهما األخالق السيئة ، فارتبط بر الوالدين حبسن اخللق يقول بعض السلف : ال 

 (3) جند أحدا عاقا لوالديه إال وجد جبارا شقيا.

 فرب الوالدين ال يصدر إال من شخص ذو صفات خليقة حسنة . 

ًاْلحسانًإَلًالوالدينًمطلقاً:ً-9

 حق الوالدين أوصى اإلسالم باإلحسان إليهما ولو كانا كافرين .ولعظم 

:ً ًتعاىل ـ   قال أَن تُْشِرَك بِى َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَلَ تُِطْعُهَما  َهدَاَك َعلَى  َوإِن َج

ـ   ً وَ  لدُّْنيَاافِى  ْبُهَماحِ َوَص َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُْم بَِما َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ  تَّبِعْ اَمْعُروفا

ً[.15]سورة لقمان : اآلية   كُنتُْم تَْعَملُونَ 
                                                           

( ،ويقول 353، كتاب اإلجارة ، باب الرجل يأكل من مال ولده ، ص)9ملعبود شرح سنن أيب داود "، مرجع سابق ، ج آبادي :"عون ا  )1)
أن رجال  قال يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن »: الشارح له شاهد أخرجه ابن ماجه من حديث حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا 

 ورجال إسناده ثقات.  « مايل فقال أنت ومالك ألبيكيل ماال وولدا  وإن أيب حيتاج 

 (.  111، كتاب الرب والصلة ،  باب تفسري الرب واإلمث   ، ص ) 16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )2)

 (.114، ص)3ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق ، ج    )3)
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  (1) أي ال مينعك خمالفة هلما لدينك ودعوهتما إىل دينهما عن اإلحسان إليهما .

هللا عنها ففي ًوتتجلى كذلك عظم هذه املكانة يف رد النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء رضي
ُهَماً,ًقَاَلْتًًَأَْسَاُءًابْ َنَةًَأَبًَبْكرً ًعنًاحلديث ، َعن ْ ًُ" :َرِضَيًاَّللًَُّ َأتَ ْتِّنًأُمِ يًرَاِغَبةاًيفًَعْهِدًالنَِّبِ ًَصلَّىًاَّللَّ

َنَةً:ًفَأَنْ َزَلًَعَلْيِهًَوَسلََّمً,ًَفَسأَْلُتًالنَِّبًََّصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمً:ًآِصُلَهاً؟ًقَاَلً:ًنَ َعْمً"ً,ًقَاَلًاْبُنًُعي ًَ ي ْ
ًِفيَها ًتَ َعاىَل ًًاَّللَُّ :  ُ ينِ ََّل يَْنَهاكُُم اّللَّ ًآيةًًً َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الدِِ ًاملمتحنة ً]سورة

8]...(2)ً

 (3) فيدخل يف الرب دعوهتما إىل اإلميان إن كانا كافرين وأمرمها باملعروف إن كانا فاسقني.

ًلهًًوكذا ال مينع ظلمهما له من برمها ، ًمسلم ًمن ًما "ً ًقالً: فعنًابنًعباسًرضيًهللاًعنه
ًكانًواحدًفواحدً,ً والدانًمسلمانًيصبحًإليهماًُمتسباًإلًفتحًهللاًلهًبابنيً)ًيعّنًمنًاْلنةً(ًوإن

ً(4)ً. وإنًأغضبًواحدًملًيرضىًهللاًعنهًحَّتًيرضىًعنهً,ًقيلًوإنًظلماً؟ًقالًوإنًظلماً"

ًىلًماًبعدًموهتماً:برًالوالدينًًيتعدًحياهتماًإً-10

ومن تشريف الوالدين وعظم فضل برمها ، ولكي يستدرك املقصر ما قصر يف حقهما يف حياهتما ، 
وسع اإلسالم له دائرة برمها حيث تصل إىل ما بعد موهتما ، فمن برمها بعد املوت الرب بقسمهما وقضاء 

ً»ًصلىًهللاًعليهًوسل مً:ًعنًعبدًالرْحنًبنًَسرةًرضيًهللاًعنهًقال:ًقالًرسولًهللاًدينهما ، َمْنًبَ رَّ
ًَكاَنًيفً ًُكِتَبًبَارًّاًَوِإْن ًَِلَُما, ًَقَسُمَهاًَويَ ْقِضيًًَقَسَمُهَماًَوَقَضىًَديْ نَ ُهَماًَوملًََْيْسَتِسب  يَ بُ رَّ َحَياتِِه,ًَوَمْنًملًَْ

ًَكاَنًبَارًّاًيفًحًَ ًُكِتَبًَعاقًّاًَوِإْن ًَِلَُما, ً (5).«َياتِهًَِديْ نَ ُهَماًَواْسَتَسبَّ

                                                           
 ( . 416،  ص) 3لقرآن العظيم " ، مرجع سابق ، ج ابن كثري :" تفسري ا  )1)

،  كتاب األدب ، باب صلة الوالد  املشرك ، حديث رقم )   12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج   )2)
 (.  7175( ، ص ) 5978

 (585، ص)  3الرازي  :" التفسري الكبري " ، مرجع سابق  ، ج   )3)

(، واحلديث ضعيف اإلسناد ، فيه 25( ، ص )7البخاري :" األدب املفرد "، مرجع سابق ،  باب بر والديه وإن ظلما ، رقم احلديث )  )4)
 سعد القيسي جمهول .

: رواه  (، وقال147، كتاب الرب والصلة  باب الرب بعد املوت ،  ص ) 4اهليثمي :" جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق ، ، ج  )5)
 الطرباين يف األوسط.
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ًصلىًهللاًعليهًوسلمً,ًقَاَل:ًًوكذلك الدعاء هلما ، ًَرُسوَلًاَّللِ  َعْنًَأَبًُهَريْ َرَةًرضيًهللاًعنه,ًَأنَّ
ًيُ ْنتَ َفُعًِبِه,ًَأوًْ» :ًإلًمنًَصَدَقة ًَجارِيَة ,ًَأْوًِعْلم  ًَوَلد ًإَذاًَماَتًاِْلْنَساُنًانْ َقَطَعًعنهًَعَمُلُهًإلًَِّمْنًَثََلث 
ًيَْدُعوًَلهًُصًَ ًً(1).«اِلح 

ًْبِنًُعَمَرًرضيًهللاًعنهما,ًَأنًَّالنَِّبًَّصلىًهللاًعليهًوسلمًقَال:ًًو صلة أهل ودمها ، َعْنًَعْبِدًاَّللِ 
ًاْلِِبِ ًَأْنًَيِصَلًالرَُّجُلًِودًََّأبِيهًِ»  (2).«َأبَ رُّ

ًبرًالوالدينًكفارةًلذنوبً:ًً-11

َأنًَّرَُجَلاًَأتىًالنِبًَّصلىًهللاًعليهًوسلمً,فقال:ًياًرسوَلً»عنًابِنًُعَمرًرضيًهللاًعنهماًقال:ً
فَ َهْلًَلًتَ ْوبٌَة؟ًقَاَلًَهْلًَلَكًِمنًُأم ؟ًقاَل:ًل,ًقال:ًَهْلًَلَكًِمْنًَخاَلة ؟ًقًَ َعِظيماًا ًَأَصْبُتًَذنْ َباًا اَل:ًهللاًإّن ِ

ًً(3)«.ًنعمًقال:ًَفِِبَّها

قال الرتمذي معلقا على احلديث ما نصه :"  قوله )إين أصبت ذنبا  عظيما ( جيوز أنه أراد عظيما 
عندي، ألن عصيان هللا تعاىل عظيم وإن كان الذنب صغريا ، وجيوز أن يكون ذنبه كان عظيما من الكبائر 

صلى هللا عليه وسلم من ًوإن هذا النو  من الرب يكون مكفرا  له وكان خمصوصا  بذلك الرجل ، علمه النيب
 (4)طريق الوحي، واملعىن أن صلة الرحم من مجلة احلسنات اليت يذهنب السيئات. 

 فرب الوالدين من مجلة صلة الرحم ، وهو من احلسنات اليت تكفر الذنوب .

ًأتاهًرجلًفقالً:ًإّنًخطبتًامرأةً ًأنه عنًعطاءًبنًيسارًوعنًابنًعباسًرضيًهللاًعنهً,
,ًوخطبهاًغرييًفأحبتًأنًتنكحهً.ًفغرتًعليهاًفقتلتهاًفهلًَلًمنًتوبةً؟ًقالًًفأبتًأنًتنكحّن

 أمكًحيةً؟ًقالً:لً.ًقالً:ًتبًإىلًهللاًعزوجلً,ًوتقربًإليهًماًاستطعتً.فذهبتًفسألتًابن

                                                           
،كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، ص  11النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )1)
(85  .) 

 (.  109، كتاب الرب والصلة ، باب فضل صلة أصدقاء األب واألم ، ص)16املرجع السابق ، ج   )2)

( ، 12- 11، كتاب الرب والصلة ، باب يف بر اخلالة ، ص) 6املباركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "، مرجع سابق ، ج    )3)
قال الشارح : وحديث ابن عمر هذا أخرجه أيضا  ابن حبان يف صحيحه واحلاكم إال أهنما قاال: هل لك والدان بالتثنيه؟ وقال احلاكم: 

 صحيح على شرطهما.

 املرجع السابق .  )4)
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عباسً:ًملًسألتهًعنًحياةًأمهً؟ًفقالً:ًإّنًلًاعلمًًعمَلاًًأقربًإىلًهللاًعزوجلًمنًبرًالوالدةً."ً
(1)ً

ًبرًالوالدينًمقدمًعلىًالزوجةًوألولد:ًً-12

ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًقَالًَ ابأِن ُعَمرَ ًَعنًِ ُهَماً,ًَعْنًَرُسوِلًاَّللَِّ َنَماًَثََلثَُةًنَ َفرً  " : َرِضَيًاَّللًََُّعن ْ ًبَ ي ْ
ًيفًاْْلََبِلًفَاَْنَطَّْتًَعَلىًَفِمًَغارِِهْمًَصْخَرٌةًِمَنًاْْلَبًَ ِلًفََأْطبَ َقْتًيَ َتَماَشْوَنًَأَخَذُهُمًاْلَمَطُرًَفَماُلواًِإىَلًَغار 

ً ًَعِمْلُتُموَهاًَّلِلَِّ ً:ًاْنظُُرواًَأْعَمالا ًيَ ْفُرُجَهاً,ًَعَلْيِهْمً,ًفَ َقاَلًبَ ْعُضُهْمًلِبَ ْعض  ًَلَعلَُّه َصاِْلَةاً,ًفَاْدُعواًاَّللًََِِّبَا
ًُكْنُتًَأْرَعىًَعَليًْ َيٌةًِصَغاٌر ًَكِبريَاِنًَوَلًِصب ْ ًَكاَنًَلًَواِلَداِنًَشْيَخاِن ًِإنَُّه ِهْمً,ًفَِإَذاًفَ َقاَلًَأَحُدُهْمً:ًاللَُّهمَّ

ًَأسًْ ًَأْمَسْيُتًرُْحُتًَعَلْيِهْمًَفَحَلْبُتًبََدْأُتًِبَواِلَديَّ ِقِهَماًقَ ْبَلًَوَلِديً,ًَوِإنَُّهًنَاَءًَبًَالشََّجُرًَفَماًَأتَ ْيُتًَحَّتَّ
ً ًَأْكَرُه ,ً ًرُُءوِسِهَما ًِعْنَد ًفَ ُقْمُت ًَفِجْئُتًبِاْلََِْلِب ًَأْحُلُب ًُكْنُت ًَكَما ًَفَحَلْبُت ,ً ًنَاَما ًَقْد َأْنًفَ َوَجْدتُ ُهَما

ً,ًفَ َلْمًيَ َزْلًَذِلَكًُأوِقَظُهَماًِمْنًنَ ْوِمِهَماً,ًَوَأكًْ َيُةًيَ َتَضاَغْوَنًِعْنَدًَقَدَميَّ َلُهَماًَوالصِ ب ْ َيِةًقَ ب ْ َرُهًَأْنًَأْبَدَأًبِالصِ ب ْ
ًفَ َعْلُتًَذِلَكًابِْتَغاَءًَوْجِهَكًفَافْ ُرْجًلًَ ًُكْنَتًتَ ْعَلُمًَأّن ِ ًطََلَعًاْلَفْجُرً,ًفَِإْن ىًَناًفُ ْرَجةاًنَ رًََدْأَبًَوَدْأبَ ُهْمًَحَّتَّ

ًِإنَّ َهاًالسََّماَءً,ًَوقَاَلًالثَّاّنً:ًاللَُّهمَّ ًيَ َرْوَنًِمن ْ َهاًالسََّماَءً,ًفَ َفَرَجًاَّللًََُِّلُْمًفُ ْرَجةاًَحَّتَّ ًَكاَنْتًَلًابْ َنُةًِمن ْ ُه
ًفَأََبْتًَحَّتًَّ ًنَ ْفَسَها َها ًَفطََلْبُتًِإلَي ْ ًالنِ َساَء ًالر َِجاُل ًَماًحيُِبُّ ًَكَأَشدِ  ًُأِحب َُّها ًَفَسَعْيُتًَعم   ًِديَنار  ًمبِاَئِة ًآتِيَ َها

ًاتَّقًِ َهاًقَاَلْتً:ًيَاًَعْبَدًاَّللَِّ ًرِْجَلي ْ ًفَ َلِقيتُ َهاًِِبَاً,ًفَ َلمَّاًقَ َعْدُتًبَ نْيَ ًمَجَْعُتًِماَئَةًِديَنار  ًاَّللًََّ,ًَوَلًتَ ْفَتِحًَحَّتَّ
ًُكنًْ َهاً,ًاللَُّهمًَّفَِإْن َهاًاْْلَاََتًَإلًِبقهًفَ ُقْمُتًَعن ْ ًَقْدًفَ َعْلُتًَذِلَكًابِْتَغاَءًَوْجِهَكًفَافْ ُرْجًلََناًِمن ْ َتًتَ ْعَلُمًَأّن ِ

ًَقَضى ًفَ َلمَّا ًَأُرز   ًبَِفَرِق ًُكْنُتًاْسَتْأَجْرُتًَأِجرياا ًِإّن ِ ًاللَُّهمَّ :ً ًاْْلَخُر ًَوقَاَل ,ً ًفُ ْرَجةا ًَِلُْم ًقَاَلًًفَ َفَرَج َعَمَلُه
ًمَجَْعُتًِمْنُهًبَ َقرااًَورَاِعيَ َهاً,ًَأْعِطِّنًَحقِ يًفَ َعَرْضُتًَعلًَ ْيِهًَحقَُّهًفَ تَ رََكُهًَوَرِغَبًَعْنُهً,ًفَ َلْمًَأَزْلًَأْزَرُعُهًَحَّتَّ

َهاً,ًفَ َقاَلً:ًَفَجاَءّنًفَ َقاَلً:ًاتَِّقًاَّللًَََّوَلًَتْظِلْمِّنًَوَأْعِطِّنًَحقِ يً,ًفَ ُقْلُتً:ًاْذَهْبًِإىَلًَذِلَكًاْلبَ َقِرًَورَاِعي
ًَلًَأْهَزأًُِبَكًَفُخْذًَذِلَكًاْلبَ َقَرًَورَاِعيَ َهاًفََأَخَذُهًفَاْنطًَا ًََوَلًتَ ْهَزْأًَبً,ًفَ ُقْلُتً:ًِإّن ِ ًُكْنَتًتَِّقًاَّللَّ َلَقًِِبَاً,ًفَِإْن

ُهمًْ ًَُعن ْ ًفَ َعْلُتًَذِلَكًابِْتَغاَءًَوْجِهَكًفَافْ ُرْجًَماًبَِقَيًفَ َفَرَجًاَّللَّ ً(2) . " .تَ ْعَلُمًَأّن ِ

ًفدل احلديث على تقدمي بر الوالدين على الزوجة واألوالد حيث قدمهم يف النفقة واخلدمة، 
ًوالطاعة  ًرضيًهللاًعنهً,ًقال: ًأُميًتَْأُمُرّنً»,ًوعنًأَبًالدَّرداِء ًَوِإنَّ ًِإنًَلًاْمَرَأةا ًفَ َقاَل ًَرُجَلاًَأتَاُه ِإنَّ

ْعُتًَرُسوَلًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًيقول:ً اْلَواِلُدًَأْوَسُطًَأبْ َواِبًاْلَنَِّة,ً»ِبَطََلِقَها,ًفقالًأبوًالدَّرداِء:ًَسَِ

                                                           
 ( واحلديث صحيح .25( ، ص ) 4البخاري :" األدب املفرد "، مرجع سابق ، باب بر األم  ، رقم احلديث )    )1)

،  كتاب األدب ، باب إجابة دعوة من بر والديه ، رقم 12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج   )2)
 ( .7164( ، ص)  5974احلديث ) 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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َاًقالًُسفياُن:ًإنًَّأُمِ ي,ًورمباًقال:ًَأَب.«ذلَكًالباَبًأوًاْحَفْظهًًُفِإنًِشْئَتًفَأِضعًْ  ً(1) ,ًَوُرمبَّ

ًبرًالوالدينًمقدمًعلىًالتطوعًبالصَلةًوغريهاً:ًً-13

بر الوالدين مقدم على أعمال التطو  ألنه من أعظم احلقوق بعد حق هللا تعاىل كما سبق ، لذا فقد 
ًصلىًهللاًًومما يدل على ذلك ، قدم على سائر أعمال التطو  ، عنًأَبًهريرَةًرضيًهللاًعنهًعِنًالنِبِ 

ًكانً»عليهًوسلمًقال:ً ملًيتكلْمًيفًاملهِدًِإلًثَلثة:ًعيسى.ًوكانًيفًبّنًإسرائيَلًرجٌلًيقالًلهًُجَريج
ًحَّت ً ًَُتِْته ًل ًاللهمَّ ًفقالت: ً؟ ًُأصلِ ي ًأو ًأجيُبها ًفقال: ًفَدَعْته, ًأمُّه ًفجاءتُه ًُوجوهًُيَصلِ ي, ًتُريَُه

املوِمسات,ًوكانًُجَريٌجًيفًَصوَمعته,ًفتعرََّضْتًلهًامرأٌةًوكلََّمْتهًفأىب,ًفأَتتًراعيااًفأمكَنْتُهًمنًنفِسها,ً
ًأتىً ًُث ًوصلَّى, ًفتوضََّأ ًوَسبُّوه, ًوأنَزلوُه ًَصومعَتُه ًفكسروا ًفأَتوُه ًُجَريج, ًِمن ًفقالت: ًُغَلماا, فَوَلَدت

ًفقال:ًَمنًأبو ًَ ً؟ًقال:ًالراعي,ًقالوا:ًنَبّنًَصومعَتكًمنًذهبً؟ًقال:ًل,ًِإلًِمنًًالُغَلَم ياًُغَلُم
ًً(2) .«ِطني....

 فدل على أن بر الوالدين واجب والواجب مقدم على التطو  .

ًاْلنةًحتتًأقدامًاْلمهاتً:ً-14

ً,ًَأنًََّجامِهََةًَجاَءًإىَلًالنَِّب ًِ ًصلىًهللاًعليهًوسلمًفَ َقاَل:ًيَاًَرُسوَلًَعْنًُمَعاِويََةًْبِنًَجامِهََةًالسََّلِميِ 
ًَأَرْدُتًَأْنًَأْغُزَوًَوَقْدًِجْئُتًَأْسَتِشريَُ ًفَ َقاَل:ً ؟»اَّللَِّ فَاْلَزْمَهاًفَإنًَّاْْلَنََّةً»قَاَل:ًنَ َعْمًقَاَل:ً«ًَهْلًَلَكًِمْنًُأم  

َها ً (3).«حَتَْتًرِْجَلي ْ

 ة اخلضو  وهناية التذلل كما يفقال الطيب :" قوله عند رجلهيا كناية عن غاي

ْحَمةِ اِمَن  لذُّل ِ اَلُهَما َجنَاَح  ْخِفضْ اوَ   قولهًتعاىلً:   .   "(4)لرَّ

                                                           
، كتاب الرب والصلة  ، باب ما جاء من الفصل يف رضا الوالدين  6املباركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "، مرجع سابق ، ج  )1)

 (، وقال : وهذا حديث  صحيح  6،  ص )

ه تعاىل :" و أذكر يف الكتاب مرمي ..." ، كتاب األنبياء باب قول 7العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج  )2)
 ( .3041(  ص) 3416، رقم احلديث ) 

، كتاب اجلهاد ، باب استئذان األبوين عند اجلهاد ، اجلنة عند رجلي  2احلاكم :" املستدرك على الصحيحني " ، مرجع سابق  ، ج   )3)
 . (، وقال صحيح اإلسناد   104الوالدة ، ص )

، املكتبة اإلسالمية لصاحبها رياض الشيخ ، ) د . ت  منًمرقاةًاملفاتيحًشرحًمشكاةًاملصابيح، على سلطان حممد القارى :  القارى  )4)
 (677، كتاب اآلداب ، باب الرب والصلة ، ص) 4( ، ج
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ًبرًالوالدينًيعدلًالعمرةًواْلجًواْلهادً:ًً-15

ًرضيًًومبا أن بر الوالدين قد قدم على التطو  ، فهو بذلك يعدل احلج والعمرة واجلهاد ، فعنًأنس 
ًَأْشَتِهيًاِْلَهاَد,ًَوَلًَأْقِدُرًَعَلْيِه.ًقَاَل:ًهللاًعنهً قال:أتىًرجٌلًرسوَلًهللاًصلىًهللاًعليهًوسل مًفقاَل:ًِإّن ِ

ًَحاج ً  ًَلَكًَأْجُر ًَكاَن ًفَ َعْلَتًَذِلَك ًفًّاَذا ًاْبِلًهللاًيفًِبر َِها, ًقالًأُمِ ي.ًقال: ًَواِلَدْيَكًَأَحٌد؟ ًِمْن ًبَِقَي ًَهْل
ً (1) .«ًاِهد ,ًفًّاَذاًَرِضَيْتًَعْنَكًُأمَُّكًفَاتَِّقًهللاًَوِبرََّهاَوُمْعَتِمر ًَوَمًَُ

ًإجابةًدعاءًالوالدينًلولدمهاًًً:-16

فدعاء الوالدين من الدعوات املستجابة ، لعظم حقهما ومكانتهما لذا عظم برمها ، فدعاء الوالد 
فعنًَأَبًُهَريْ َرَةًرضيًهللاًعنهً,ًقاَل:ًقاَلًَرُسوُلًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ًًعلى ولده أو له مستجابة ،

ًَدْعَوُةًاملَْظُلوِم,ًوَدْعَوُةًاملُساِفِر,ًوَدْعَوُةًاْلَواِلِدًعلىًَوَلِدهًِ» ًُمْسَتَجابَاٌتًلًَشكًِفيهنَّ ً.«ًَثََلُثًَدَعَوات 
(2)ً

بخاري رمحه هللا تعاىل لولدها عندما فقد بصره يف صغره ويتضح اثر دعوة الولدين لولدمها دعوة أم ال
فرد هللا عليه بصره بربكة دعاء والدته ، حيث رأت يف املنام إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم فقال هلا: 

 (3) يا هذه قد رد هللا على ابنك بصره لكثرة بكائك ، أو لكثرة دعائك ، فأصبح وقد رد هللا عليه بصره .

 يتضح اثر دعاء الوالدين دعاء أم جريج يف احلديث السابق .كذلك 

ًعظمًجزاءًالبارًبوالديهً:ًً-17

 أن من أعظم ما حيصل للبار بوالديه دخول اجلنة  :

                                                           
،  كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف الرب وحق الوالدين ، ص  4نور الدين اهليثمي :" جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق  ، ج   )1)
 (، وقال اهليثمي : رواه أبو يعلى والطرباين يف الصغري واألوسط ورجاهلما رجال الصحيح غري ميمون بن جنيح ووثقه ابن حبان.138) 

،  كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف دعاء الوالدين ، ص 6باركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "، مرجع سابق ، ج امل  )2)
 (، وقال: رواه أمحد يف مسنده والبخاري يف األدب املفرد وأبو داود والرتمذي عن أيب هريرة. 12)

،  2، جريب ، لبنان ، بريوت ، )د. ت ( ، دار الكتاب الع ادًأوًمدينةًالسَلم:ًتاريخًبغدأيب بكر امحد بن علي، اخلطيب البغدادي   )3)
 (. 10 – 6ص)
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ً ًقال: ًعنه, ًهللا ًرضي ًالدَّرداِء ًأَب ًعن ًتَْأُمُرّنً»و ًُأمي ًَوِإنَّ ًاْمَرَأةا ًَل ًِإن ًفَ َقاَل ًَأتَاُه ًَرُجَلا ِإنَّ
ْعُتًَرُسوَلًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًيقول:ًِبَطََلِقَها اْلَواِلُدًَأْوَسُطًَأبْ َواِبًاْلَنَِّة,ً»,ًفقالًأبوًالدَّرداِء:ًَسَِ

َاًقالًُسفياُن:ًإنًَّأُمِ ي,ًورمباًقال:ًَأَبً«فِإنًِشْئَتًفَأِضْعًذلَكًالباَبًأوًاْحَفْظهًُ  (1) .,ًَوُرمبَّ

َهاً»هللاًعليهًوسلمًقال:ًعنًعائشةًرضيًهللاًعنها:ًأنًالنِبًصلىً َدَخلُتًاْل نَةًَفَسِمْعُتًِفي ْ
ًْبُنًالنُ ْعَمانًِ َكٰذِلُكُمً»,ًفقالًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلم:ً«قَ َراَءٌةًفَ ُقلُت:ًَمْنًٰهَذا؟ًقَاُلوا:ًَحارِثََة

ًَكٰذِلُكُمًالِِبُّ ً.ً (3)وحارثة صحايب جليل كان من ابر الناس بأمه,ً (2).«اْلِِب 

ًصلىًهللاًعليهًًإجابة الدعاء  ، وكذا ْعُتًَرُسوَلًاَّللِ  ًَسَِ َعْنًُعَمَرًْبِنًاْْلَطَّاِبًرضيًهللاًعنه,ًقَاَل:ًِإّن ِ
ً ًفَ ْلَيْستَ ْغِفْرً»وسلمًيَ ُقوُل: ًَفُمُروُه ًبَ َياٌض. ًِبِه ًَواِلَدٌة.ًوََكاَن ًَوَلُه ًُأَوْيٌس. ًَلُه ًيُ َقاُل ًالتَّابِِعنَيًرَُجٌل َر ًَخي ْ ِإنَّ

ً (4).«َلُكمًْ

فأويس تابعي جليل عرف عنه بره بأمه لذا حاز على هذه املكانة العظيمة ويف النووي أن امسه 
أويس بن عامر وكنيته أبو عمرو، وهو القرين من بين قرن ، قتل بصفني، وهو من اجلماعة الغزاة الذين 

دته ، وقد كان خيفي حاله ميدون جيوش اإلسالم يف الغزو من اليمن  ، وقد كان قليل املتا  ، بار بوال
ويكتم السر الذي بينه وبني هللا عز وجل وال يظهر منه شيء حىت ال يعرفه الناس فيفنت هبم ويفتنون به  ، 

 (5) وهذه طريق العارفني وخواص األولياء رضي هللا عنهم.

ًعنًَسْلمًًَومما حيصل للبار الربكة يف الرزق والعمر ،  انًقَاَل:ًقَاَلًَرُسوُلًفعنًَأَبًُعْثَماَنًالنَّهِديِ 
الِِبُّ»هللاًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ً َعاُء,ًَولًَيَزِيُدًيفًالُعُمِرًِإلًَّ الدُّ ً(6).«لًَيَ ُردًُّالَقَضاَءًِإلًَّ

                                                           
، باب ما جاء من الفصل يف رضا الوالدين   ة، كتاب الرب والصل 6املباركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "، مرجع سابق ، ج   )1)

 وهذا حديث  صحيح  (، وقال : 6،  ص )

، كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر مناقب حارثة بن النعمان ، ص)  3احلاكم :" املستدرك على الصحيحني " ، مرجع سابق  ، ج   )2)
 (، وقال : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  .  208

 ( .670، ص ) 4القارى :" من مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح "، مرجع سابق ، ج  )3)

 ( .94، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أويس القرين ،  ص ) 16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج  )4)

 املرجع السابق .  )5)

،  كتاب القدر ، باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء ، ص 6املباركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "، مرجع سابق ، ج  )6) 
 (،وقال : وهذا حديث  حسن  غريب  .288)
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وعنًابنًعمرًرضيًهللاًعنهما,ًأنًرسولًهللاًصلىًًوالبار بوالديه حيصل له نور من هللا تعاىل ،
ًُنُ ْوَر ًًَاْحَفظًْ»هللاًعليهًوسل مًقال:.ً ًً(1).«ِودًََّأبِْيَكًلًَتَ ْقَطْعُهًفَ ُيْطِفىَءًاَّللَّ

ًعظمًعقوبةًعاقًالوالدينً:ً-18

َعْبِدًالرَّْْحَِنًْبِنًًفعنًًْعقوق الوالدين حمرم فهو من اكرب الكبائر بعد اإلشراك باهلل تعاىل حلديث ،
ًَصلَّىًاَّللًََُّعَلْيِهًَوَسلََّمًًَأبِيهًِ َعنًْ، ًَأَبًَبْكَرةًَ َأَلًأُنَ بِ ُئُكْمًبَِأْكَِبًِ " :َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهً,ًقَاَلً:ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ

ًَوُعُقوُقًاْلَواِلَدْيِنً"ًوََكاَنًُمتَّ ْشَراُ ًبِاَّللَِّ ًقَاَلً:ً"ًاْْلِ ِكئااًَفَجَلَسً,ًاْلَكَبائِِرً؟ً"ًقُ ْلَناً:ًبَ َلىًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ
ًقُ ْلُتً:ًفَ َقاَلً:ً"ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً,ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزًُّ وِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً"ًَفَماًزَاَلًيَ ُقوُِلَاًَحَّتَّ

 (2)ً.ًَلًَيْسُكتًُ

ًصلىًهللاًًلذا استحق صاحبه احلرمان من دخول اجلنة، فَعْنًَأَبًُهَريْ َرَةًرضيًهللاًعنه,ًَعِنًالنَِّبِ 
؟ًقَاَلً«ًَرِغَمًَأْنُف,ًُثًََّرِغَمًَأْنُف,ًُثًََّرِغَمًَأْنفًُ»عليهًوسلمً,ًقَاَل:ً َمْنًَأْدَرَ ً»ِقيَل:ًَمْنًيَاًَرُسوَلًاَّللِ 

ًِكَلْيِهَماًفَ َلمًْ ً(3). «يَْدُخِلًاْْلَنَّةًًََأبَ َوْيِهًِعْنَدًاْلِكَِبِ,ًَأَحَدمُهَاًَأْو

عنًأَبًبكرةًرضيًهللاًعنه,ًعنًالنِبًصلىًًوكذا عجلت العقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة للعاق ،
هللاًعليهًوسلمً,ًقالً:ً"ًماًمنًذنبًأجدرًأنًيعجلًلصاحبهًالعقوبةً,ًمعًماًيدخرًلهً,ًمنًالبغيً

ًالصلة. ، فالوالدين مها من أوىل األرحام بً (4).وقطيعةًالرحم"

ًحقوقًالوالدين

وكما بني اإلسالم عظم فضل الوالدين ومكانتهما ، بني احلقوق الواجب مراعاهتا جتاههما ، 
ًفحقهما مقدم على حقوق سائر املخلوقني فهو مقرون حبق هللا تعاىل يف أكثر من نص من نصوص الشريعة

                                                           
( ، وقال 147،  كتاب الرب والصلة ، باب صديق األب ، ص)  4نور الدين اهليثمي :" جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق ، ج    )1)

 ه ابن حبان.اهليثمي : رواه أبو يعلى والطرباين يف الصغري واألوسط ورجاهلما رجال الصحيح غري ميمون بن جنيح ووثق

،كتاب األدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "، مرجع سابق ، ج   )2)
 (.7165( ص ) 5976احلديث ) 

،  كتاب الرب والصلة ، باب تقدمي الوالدين على التطو  بالصالة وغريها 16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )3)
 (.108،  ص  )

 (، قال احملقق : احلديث صحيح .31( ، ص ) 29البخاري :" األدب املفرد" ، مرجع سابق ، رقم احلديث ) )4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4270
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4270
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4270
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7929


221 

 

َ ا ْعبُدُواْ اوَ  ,ًقالًتعاىلً: ] سورة النساء  :  ... إِْحَساناً  ْلَواِلدَْينِ اَوالَ تُْشِركُواْ ِبِه َشْيئاً َوبِ  ّللَّ
 [.36اآلية  

َربَُّك  َوقََضى   قالًتعاىلوكذا هو حق واجب على املسلم القيام به وعدم التهاون يف أدائه ،   

... ًإِْحَسانا ْلَواِلدَْينِ اْ إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاأاَلَّ تَْعبُدُوا 
ً[23]سورة اإلسراء : اآلية   ، فالقضاء مبعىن األمر ً

 . (1)واإللزام واإلجياب 

 واحلقوق فصلت يف الكتاب والسنة ، ومن أهم هذه احلقوق مايلي : 

 

ًبرمهاًواْلحسانًإليهماً:ً-1

ً:ً ًتعاىل َ ا ْعبُدُواْ اوَ  قال ً  ْلَواِلدَْينِ اَوالَ تُْشِركُواْ بِِه َشْيئاً َوبِ  ّللَّ ]سورة  ... إِْحَسانا
ً[  36النساء  : اآلية 

املتتبع لآليات اليت توصي بالوالدين غالبا ما تستخدم لفظ اإلحسان ، وذلك ألنه حيمل معىن الرب 
، كما فسر العلماء معىن الرب ، ويتضمن معىن شامل للقيام حبقوقهما يصحب ذلك حسن خلق الرتباط 

 . -كما سبق   -معىن الرب  حبسن اخللق 

فالرب أو اإلحسان إليهما "يتضمن كل ما تصل إليه يد الولد ، وتتسع له طاقته من أنوا  الرب  
ًًًً(2)واإلحسان كإطعامهما ، وكسوهتما ، عالج مرضهما ، ودفع األذى عنهما وتقدمي النفس فداء هلما." 

 . (3)" واحملافظة على مسعتهما وشرفهما وماهلما " والدعاء واالستغفار هلما "

و وينبغي أن يقرتن إحسانه الولد إيل والديه باليسر والطالقة والسالسة ، وال يريا منه تكرها  
 . (4)وضجرا يبغضه عليهما ، وجيتهد يف أن ال مير به زمان وإن قل ومها عنه غري راضيني فيه 

                                                           

 (.240، ص)10حكام القرآن "،  مرجع سابق، جلقرطيب :" اجلامع ألا )1) 

 ( . 106ه  ، ص)1399، مكتبة الكليات األزهر ، القاهرة ، 1، ط  منهاجًاملسلماجلزائري ، أبو بكر :   )2)

ًكتابًالِبًوالصلةًواْلدبً(,احلارثي ، عائد بن حممد :   )3) رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة ام القرى  املبادئًالرتبويةًاملتضمنةًيفً)
 (.64ه   ، ص)1423، كلية الرتبية ، قسم الرتبية االسالمية ، مكه املكرمة ، عام 

 (.246، ص ) 3احلليمي :" كتاب املنهاج يف شعب اإلميان " ، مرجع سابق ، ج  )4)
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قالًتعاىلًً، اللني كذلك يقرتن اإلحسان إليهما بالتواضع ومنتهى التذلل والرمحة والشفقة والكالم
:   ًإِْحَسانا ْلَواِلدَْينِ اْ إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاَربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا  َوقََضى ... [  23سورة اإلسراء : اآلية].ً

"  واإلسالم حني أوصى األبناء بإبائهم مل يذكر أنوا  الرب هبما ومل حيددها ويفصلها، فإن ذلك أمر 
خيضع للظروف واألحوال واحلاجة ، والقدرة ، والذوق اإلنساين ، والعرف  ال خيضع للتفصيل والتعيني ، إمنا

   (1) االجتماعي ، والشعور احلي لدى األبناء."

َوقََضى  َربَُّك أاَلَّ  قالًتعاىلً:ًوالرتبية اإلسالمية أكدت على حقهما وخاصة يف مرحلة الكرب ،

اْ إِالَّ إِيَّاهُ َوبِ  ا يَْبلُغَنَّ ِعندََك  ْلَواِلدَْينِ ٱتَْعبُدُوا أََحدُهَُما أَْو ِكلَهَُما فَلَ تَقُل  ْلِكبَرَ ٱإِْحَساناً إِمَّ

ً   وَ  ٍ َوالَ تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوالً َكِريما ْحَمةِ ٱِمَن  لذُّلٱلَُهَما َجَناَح  ْخِفضْ ٱلَُّهَمآ أُف   لرَّ

ب  [ فعليه أن جيتهد يف برمها 23سورة اإلسراء : اآلية  ] اً َكَما َربَّيَانِي َصِغير ْرَحْمُهَماٱَوقُل رَّ
 وخاصة يف مرحلة الكرب: 

لذا ًاسرتضائهما أشق ،ًوذلك ألن قلوهبما يف هذه املرحلة العمرية أرق وأخالقها أضيق ، فكان -
 شددت يف الوصية هبما  يف هذه املرحلة العمرية.

املفارقة فينبغي أن يكون أرق هبما وأشد ولوعا وكلفا ويبذل ما أو ألن األبوين إن كربا قد أشرفا على  -ًًًً
   (2) يقدر عليه من برمها ، ما يرجو أن يكون سبب يف زيادة حسناته ودخوله اجلنة .

ًَرُسوَلً«ًَرِغَمًَأْنُف,ًُثًََّرِغَمًَأْنُف,ًُثًََّرِغَمًَأْنفًُ»لذاًقالًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ً ِقيَل:ًَمْنًيَا
؟ً ًِكَلْيِهَماًفَ َلْمًيَْدُخِلًاْْلَنَّةًَ»قَاَلًاَّللِ   (3)«.ًَمْنًَأْدَرَ ًَأبَ َوْيِهًِعْنَدًاْلِكَِبِ,ًَأَحَدمُهَاًَأْو

 فليغتنم املسلم هذه التجارة الراحبة . 

 :,ًقالًتعاىلًمسلمنيًواإلحسان إىل الوالدين ال خيتص بالوالدين املسلمني فقط بل تعداه إىل الغري

  ـ ـ   اَك َعلَى  َهدَ َوإِن َج  لدُّْنيَاافِى  ْبُهَماحِ أَن تُْشِرَك بِى َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَلَ تُِطْعُهَما َوَص

ً وَ  ]سورة  َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُْم بَِما كُنتُْم تَْعَملُونَ  تَّبِعْ اَمْعُروفا
 [.15لقمان : اآلية 

                                                           
 (.224دة ، بريوت ، ) د  ت ( ،  ص )، دار الندوة اجلديالسلو ًالجتماعيًيفًاْلسَلمأيوب ، حسن :   )1)

 (246، ص) 3احلليمي :" كتاب املنهاج يف شعب اإلميان " ، مرجع سابق ، ج  )2)

،  كتاب الرب والصلة ، باب تقدمي الوالدين على التطو  بالصالة وغريها 16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )3)
  (.108،  ص  )
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أمر باإلحسان للوالدين الكافرين ، فمن باب أوىل اإلحسان للوالدين املسلمني وإن كانا ظاملني  وإذا
 لولدمها أو عاصيني  .

وعلى الولد أن يكون رحيما بوالديه " ال حيتمل قلبه أن يصبهما أذى أو ميسهما سوء بأمل من أدىن 
و الرمحة ، وهو إذا وجدها يف قلبه هلما ، مل مكروه يصل إليهما، فإذا كان من احلب هبذه املنزلة ، فذلك ه

 . (1)يكن منه انتهار هلما وال مفارقة لطاعتهما"

ًطاعتهماًيفًغريًمعصيةًهللاًتعاىلً:ًً-2

قرن هللا تعاىل طاعته بطاعة الوالدين ، وجعل حقهما يف الطاعة يأيت ثاين حق بعد طاعة هللا تعاىل  
 كما تبني من خالل النصوص السابقة .

 (2)احلسن :" بر الوالدين طاعتهما فيما يأمران ما مل يكن معصية ". قال

ـ   :ًفطاعتهما متعلق مبا هو يف غري معصية هللا تعاىل أَن تُْشِرَك بِى َما  َهدَاَك َعلَى  َوإِن َج

 [. 15]سورة لقمان : اآلية  لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَلَ تُِطْعُهَما 

فعنًمصعبًبنًسعدًعنًأبيهًسعدًقال:ًنزلتًيفًًَّيف الصحايب سعد  ، وقد نزلت هذه األية
ًأليسًهللاًقدًأمر ًبالِبً؟ًوهللاًلًأطعمًطعامااًولً أربعًآيات,ًفذكرًقصتهًوقال:ًقالتًأمًسعد:

ًفأنزلًهللاً ًفاها, ًشجروا ًأنًيطعموها ًأرادوا ًإذا ًفكانوا ًقال:  أشربًشرابااًحَّتًأموتًأوًتكفر,

ْينَا  ـ  اَوَوصَّ ـ   نَ إِلْنَس ً َوإِن َج َهدَاَك ِلتُْشِرَك بِى َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم فَلَ بَِواِلدَْيِه ُحْسنا

 (3)اْلية."ً تُِطْعُهَمآ

يقول ابن حجر يف هذه اآلية : " واقتضت اآلية الوصية بالوالدين واألمر بطاعتهما ولو كانا  
  (4)ذلك. "كافرين، إال إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما يف 

                                                           
 (.244، ص)  3احلليمي :" كتاب املنهاج يف شعب اإلميان " ، مرجع سابق ، ج   )1)

 (.259، ص ) 5السيوطي :" الدرر املنثور يف التفسري باملأثور " ، مرجع سابق ،ج   )2)

 (. 379، ص ) 3ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق ، ج   )3)

 (.7160، كتاب األدب ، باب الرب والصلة  ، ص)  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق  ، ج   )4)



224 

 

ًقالً:ًأوصاّنًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًبتسعً:ً"ً ,ً وعنًأَبًالدرداءًرضيًهللاًعنه
ففي ذلك مبالغة  ,ً(1)...وذكرًمنهاً:ً"ًوأطعًوالديكًوًإنًأمرا ًأنًَترجًمنًدنيا ًفأخرجًِلماً.ً"

ً.يف الطاعة هلما يف غري معصية

ًً ًقال: ًعنه, ًهللا ًرضي ًالدَّرداِء ًأَب ًتَْأُمُرّنًإًِ»وعن ًُأمي ًَوِإنَّ ًاْمَرَأةا ًَل ًِإن ًفَ َقاَل ًَأتَاُه ًرَُجَلا نَّ
ْعُتًَرُسوَلًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًيقول:ً اْلَواِلُدًَأْوَسُطًَأبْ َواِبًاْلَنَِّة,ً»ِبَطََلِقَها,ًفقالًأبوًالدَّرداِء:ًَسَِ

َاًقالً«فِإنًِشْئَتًفَأِضْعًذلَكًالباَبًأوًاْحَفْظهًُ فقدم الوالدان  (2) .ُسفياُن:ًإنًَّأُمِ ي,ًورمباًقال:ًَأَبً,ًَوُرمبَّ
 على الزوجة يف الطاعة  .

 -سبق ذكرها  –ويقدم طاعتهما على التطو  كما يف قصة جريح 

وقد قيل أن أمرمها باملباح يصريه يف حق الولد مندوبا إليه وأمرمها باملندوب يزيده تأكيدا يف ندبيته  
(3). 

ًالتأدبًمعهماً:ً-3

ومن حقوق الوالدين التأدب معهما بالقول والفعل وكل ما يصدر عن اإلنسان من تصرفات يراعي 
 فيه األدب مع والديه ، ومن هذه اآلداب :

 االستئذان يف الدخول عليهما ، وال سيما يف أوقات نومهما وراحتهما . -1 

 النهوض إليهما عند دخوهلما ، وتقبيل رأسيهما . -2

 ديث معهما ، خبفض الصوت وحسن األلفاظ واختيار األوقات والظروف املناسبة .التلطف يف احل -3

 اإلنصات حلديثهما وحسن االستما  وإبداء االهتمام . -4

 عدم دعوهتما بأمسائهما ، بل ب : أمي ، و أيب . -5

 عدم األكل والشرب قبلهما أو مما تشتهي نفسامها . -6

                                                           
(، قال احملقق : احلديث 28(، ص )18البخاري :" األدب املفرد "، مرجع سابق ،  باب يرب والديه ما مل يكن معصية ، رقم احلديث )  )1)

 صحيح .

 (220ص ) سبق خترجيه ،  )2)

 (.238،ص) 10القرطيب :" اجلامع ألحكام القرآن "،  مرجع سابق ،    )3)
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 اخلطر عنهما .عدم املشي أمامهما إال لدرء  -7

 عدم اجللوس يف مكان أعلى منهما ، وعدم مد الرجلني حبضرهتما . -8

االبتعاد عن العادات السيئة واملنكرات ، وخاصة أمامهما ، كالتدخني ، ومسا  األغاين ، والنظر إىل  -9
 احملرمات يف التلفاز واجملالت وحنومها ..

حاالت الضرورة ، فيجب االعتذار هلما واحلرص على عدم السفر إال بإذهنما ورضامها ، إال يف  – 10
 (1) صلتهما باهلاتف أو الرسائل .

 أن يبالغ يف التواضع هلما فيخدمهما بنفسه ويطعمهما بيده أن كانا عاجزين . -11

 أن ال ينظر إليهما حبدة وال يقطب وجهه هلما . -12

 أن ال مين عليهما بالرب هلما واالنقياد ألمرمها . -13

وتنا فيما سبق من آداب النيب صلى هللا عليه وسلم ، حيث يتمثل ذلك يف موقفه مع أبويه وقد
ثَُهًَأنَُّهًبَ َلَغُه:ًالرضاعة عندما قدما عليه ،  َأنًََّرُسوَلً»ًفعنًَعْمُروًبُنًاْْلَاِرِثًَأنًَُّعَمَرًبَنًالسَّاِئِبً,ًَحدَّ

فًَ يَ ْوماًا ًَكاَنًَجاِلساًا َأقْ َبَلًَأبُوُهًِمَنًالرََّضاَعِةًفَ َوَضَعًَلُهًبَ ْعَضًثَ ْوبِِهًفَ َقَعَدًَعَلْيِه,ًُثًَُّهللاًصلىًهللاًعليهًوسلم
َأقْ َبَلًَأُخوُهًِمَنًالرَّ َضاَعِة,ًفَ َقاَمًَلُهًَأقْ بَ َلْتًُأمُُّهًفَ َوَضَعًَِلاًِشقًَّثَ ْوبِِهًِمْنًَجانِِبِهًاْلَخِرًَفَجَلَسْتًَعَلْيِه,ًُثًَُّ

 (2).«ًعليهًوسلمًفَأْجَلَسُهًبَ نْيًَيََدْيهًَِرُسوُلًهللاًصلىًهللا

أما الوالدان الكافران ، فأدب الولد معهما مصاحبتهما باملعروف يف غري ما يتعلق بالدين 
َوإِن َجاَهدَاَك َعلَى  أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس  قالًتعاىلً:ومعاملتهما مبا تقتضيه مكارم األخالق ، 

َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  تَّبِعْ ٱَمْعُروفاً وَ  لدُّْنيَاٱتُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي لََك بِِه ِعْلٌم فَلَ 

  [.15]سورة لقمان : اآلية  َمْرِجعُكُْم فَأُنَبئُكُْم بَِما كُنتُْم تَْعَملُونَ 

ًصلةًأهلًودمهاً:ً -4

                                                           
ًكيفًنرَبًأولدناً...ً,زينو ، حممد مجيل    )1)  62- 59ه  ، ص) 1411دار الفنون لطباعة والنشر ، اململكة العربية السعودية ، جده ،  :

 (، بإجياز وتصرف ، 

ه  ، كتاب األدب ، باب يف بر 1415، دار الفكر ، بريوت ،  14آبادي :" عون املعبود شرح سنن أيب داود " ، مرجع سابق  ، ج    )2)
 ( ، قال الشارح أن للحديث شواهد .43الوالدين ، ص )
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والديه أمر بصلة أهل ودمها كحق من وحلرص اإلسالم على أن ال يفوت املسلم األجر يف بر 
ًالنَِّبًًَّحقوقهما سواء  يف حياهتما ، أو بعد موهتما حلديث ، ًْبِنًُعَمَرًرضيًهللاًعنهماً,ًَأنَّ َعْنًَعْبِدًاَّللِ 

ًاْلِِبِ ًَأْنًَيِصَلًالرَُّجُلًِودًََّأبِيهًِ»صلىًهللاًعليهًوسلمًقَال:ً ً(1). «َأبَ رُّ

: " ويف هذا فضل صلة أصدقاء األب واإلحسان إليهم وإكرامهم،  قال النووي يف شرح احلديث
جداد واملشايخ والزوج وهو متضمن لرب األب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء األم واأل

 (2)والزوجة."

ًًوالصحابة كانوا يربون أبائهم من هذا الباب،  ًْبِنًُعَمَرًرضيًهللاًعنهماً,ًَأنَّ رَُجَلاًفَعْنًَعْبِدًاَّللِ 
ًَكاَنًيَ رَْكُبُه.ًوًَ .ًَوَْحََلُهًَعَلٰىًِْحَار  َة.ًَفَسلََّمًَعَلْيِهًَعْبُدًاَّللِ  ًَكاَنْتًِمَنًاَْلْعَراِبًَلِقَيُهًِبَطرِيِقًَمكَّ ِعَماَمةا َأْعطَاهًُ

ِإن َُّهُمًاَْلْعَرابًُ َوِإن َُّهْمًيَ ْرَضْوَنًبِاْلَيِسرِي.ًفَ َقاَلًَعْبُدًًَعَلٰىًرَْأِسِه.ًفَ َقاَلًاْبُنًِديَنار :ًفَ ُقْلَناًَلُه:ًَأْصَلَحَكًاَّلل ًُ
ًصلىًهللاًعليهًوسلمًيَ ُقولًُ ْعُتًَرُسوَلًاَّللِ  ًَسَِ ًَكاَنًُودًّاًلُِعَمَرًْبِنًاْْلَطَّاِب.ًَوِإّن ِ ًَأبَاًٰهَذا :ًِإنَّ ِإنًَّ:ً»اَّللِ 

ًاْلِِبِ ًِصَلُةًاْلَوَلِدًَأْهَلًُودِ ًَأبِيهًِ  (3).«َأبَ رَّ

ًإْلاقًاْلذىًِبماً.عدمًًً-5

ومن تكرمي الوالدين وعظم حقهما إن اإلسالم حرص على أن يبتعد املسلم عن أذى والديه ولو 
بطريقة غري مباشرة وإن مل يتعمد ذلك األذى ، ومن األذى الذي حذر منه اإلسالم سب الوالدين ولو 

ًًبطريقة غري مباشرة، ًقال: ًعنهما ًهللا ًرضَي ًعمرو ًهللاًبن ًعبد ًعليهًقا»فعن ًهللاًصلىًهللا لًرسول
ًالرجلًواِلَديه؟ً ًرسولًهللا,ًوكيفًيَلَعُن ًقيلًيا ًواِلَديه. ًالرجُل ًالكبائرًأنًيَلعَن ًإنًمنًأكِِب وسلم:

ًأباه,ًويسبًأمَّهًفيسبًأمَّه  (4)ً.«قال:ًيُسُبًالرجُلًأباًالرجلًفيسبُّ

                                                           
 ، كتاب الرب والصلة ، باب فضل صلة أصدقاء األب واألم ،16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج    )1)

 (.  109ص)

 (.  110،  كتاب الرب والصلة ، باب فضل صلة أصدقاء األب واألم وحنومها   ص) 16سابق، ج الرجع امل  )2)

 (.109املرجع السابق ، ص)  )3)

، كتاب األدب ، باب ال يسب الرجل والديه  ، رقم احلديث  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري "  ، مرجع سابق ، ج   )4)
 (.  7163(  ،  ص ) 5973) 
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يه( هو استبعاد من السائل، يقول ابن حجر : "قوله: )قيل: يا رسول هللا وكيف يلعن الرجل والد
يف األغلب األكثر لكن قد ًبنفسهًألن الطبع املستقيم يأىب ذلك، فبني يف اجلواب أنه وإن مل يتعاط السب

ً(1) يقع منه التسبب فيه وهو مما ميكن وقوعه كثريا..."

وهذا يدل على أن اإلنسان يتجنب كل ما يؤدي إىل إحلاق األذى بولديه حىت لو بطريقة غري 
مباشرة، حيث ال ينحصر ذلك بالسب فقط بل أيضا على سبيل املثال ال احلصر ، احملافظة على مسعته 

 حىت ال تلحق بسمعة أبيه ، وهذا ما نرى التهاون فيه اآلن من األبناء .

وهو قول أف  فكما عليه أن يبتعد عن االذئ الغري مباشر فمن باب أوىل أن يبتعد عن أقل االذئ
ـ   ِلدَْينِ ْلَو  هُ َوِباـ  اْ إِالَّ إِيَّ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا  َوقََضى  :  قالًتعاىلً، فضال عن ما هو أعلى منه ، ناً إِْحَس

ا يَْبلُغَنَّ ِعندََك ا ٍ َوالَ تَْنَهْرهَُما ْلِكبَرَ إِمَّ َوقُل لَُّهَما قَْوالً  أََحدُهَُما أَْو ِكلَهَُما فَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف 

ً.[23]سورة اإلسراء : اآلية  ....َكِريًما

ًدعوهتماًوالنصحًِلماً:ً-6

فاإلسالم جعل من حقوقهما أن كانا كافرين دعوهتما إىل اإلسالم ومن ذلك دعاء إبراهيم ألبيه  
ًتعاىلًالذي متيز بالرمحة والرقة واللني والعطف والتودد كما ، َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر  : قال

بِيٍن  َِّخذُ أَْصنَاماً آِلَهةً إِنيا أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضلٍَل مُّ ...أَتَت
 [.74]سورة األنعام : اآلية .  

 

 َأََبتِ  ْلِكتَابِ ٱفِي  ْذكُرْ ٱو ِلَم تَْعبُدُ َما الَ  إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصديقاً نَّبِي اً   إِْذ قَاَل الًّبِيِه ي 

أََبِت ِإني قَْد َجآَءنِي ِمَن  َما لَْم يَأْتَِك  ْلِعْلمِ ٱيَْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ يُْغنِي َعنَك َشْيئاً   ي 

أَبَِت الَ تَْعبُِد  ْهِدكَ أَ  تَّبِْعنِيا ٱفَ  نِ  لشَّْيَطانَ ٱإِنَّ  لشَّْيَطانَ ٱِصَراطاً َسِوي اً   ي  ـ  ْحَم َعِصي اً  َكاَن ِللرَّ

أَبَِت إِنيا أََخاُف أَن يََمسََّك َعذَاٌب مَن  نِ ٱ  ي  ـ  ْحَم سورة مرمي : ] فَتَكُوَن ِللشَّْيَطاِن َوِلي اً  لرَّ
ً[.45 – 41اآلية  

والصحابة الكرام تربوا على تطبيق هذا املبدأ العظيم ، فقد أدركوا عظم هذا احلق لذا جند أبو هريرة 
يل دعوة أمه إىل اإلسالم أذاها وإعراضها حىت هداها هللا تعاىل بفضل دعاء النيب رضي هللا عنه حتمل يف سب

ًُكْنُتًَأْدُعوًأُمِ يًصلى هللا عليه وسلم ،مث إخالصه رضي هللا عنه،  فعنًَأبُوًُهَريْ َرَةًرضيًهللاًعنهً,ًقَاَل:
ًاِْلْسََلِمًَوِهَيًُمْشرَِكٌة.ًَفَدَعْوتُ َهاًيَ ْومااًفََأَْسََعتًْ ًصلىًهللاًعليهًوسلمًَماًَأْكَرُه.ًفَأَتَ ْيُتًِإىَلٰ ِّنًيفًَرُسوِلًاَّللِ 

                                                           
 ( .7164املرجع السابق ، ص)  )1)
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ًاِْلْسََلِمً ًُكْنُتًَأْدُعوًأُمِ يًِإىَلٰ ًِإّن ِ ًصلىًهللاًعليهًوسلمًَوَأنَاًَأْبِكي.ًقُ ْلُت:ًيَاًَرُسوَلًاَّللِ  ًَرُسولًاَّللِ  فَ َتْأىَبٰ
ًِفي ًفََأَْسََعْتِّن ًاْليَ ْوَم ًَفَدَعْوتُ َها . ً:ًَعَليَّ ًاَّللِ  ًَرُسوُل ًفَ َقاَل ًَأَبًُهَريْ َرَة. ًيَ ْهِديًُأمَّ ًاَّلل ًََأْن ًفَادُْع ًَأْكَرُه. ًَما َك

ًاْلَباِب.ًفَِإَذاًُهَوً«ًاللَُّهمًَّاْهِدًُأمًََّأَبًُهَريْ َرةًَ» ً.ًفَ َلمَّاًِجْئُتًَفِصْرُتًِإىَلٰ ِبَدْعَوِةًَنِبِ ًاَّللِ  َفَخَرْجُتًُمْسَتْبِشراًا
ًَفسًَ ًقَاَل:ًَُمَاٌف. ًاْلَماِء. ًَخْضَخَضَة ْعُت ًَوَسَِ ًُهَريْ َرَة ًَأبَا ًيَا ًَمَكاَنَك ًفَ َقاَلْت: ًَقَدَميَّ. ًَخْشَف ًُأمِ ي ِمَعْت

قَاَلْت:ًيَاًَأبَاًُهَريْ َرَةًَأْشهًَ ِإلًٰفَاْغَتَسَلْتًَولَِبَسْتًِدْرَعَهاًَوَعِجَلْتًَعْنًَِخَارَِها.ًفَ َفَتَحِتًاْلَباَب.ًُثًَُّ َهًُدًَأْنًلًَ
ً,ًفَأَتَ ْيُتُهًَوَأنًَ ًَرُسوِلًاَّللِ  ًُُمَمَّدااًَعْبُدُهًَوَرُسولُُه.ًقَاَل:ًفَ َرَجْعُتًِإىَلٰ ُ,ًَوَأْشَهُدًَأنَّ اًَأْبِكيًِمَنًاْلَفَرِح.ًِإلًَّاَّلل 

ًَأْبِشْرًَقِدًاْسَتَجاَبًاَّلل ًَُدْعَوَتَكًَوَهَدٰىًُأمًََّأَبًُهرًَ ًَعَلْيِهًقَاَل:ًقُ ْلُت:ًيَاًَرُسوَلًاَّللِ  يْ َرَة.ًَفَحِمَدًاَّلل ًََوَأثْ ىَنٰ
ًَوقَاَلًَخرْياا.ً

ًِعَباِدِهًاْلُمْؤِمِننَي,ًَوحُيَبِ بَ هًُ ًادُْعًاَّلل ًََأْنًحُيَبِ َبِّنًَأنَاًَوأُمِ يًِإىَلٰ َنا.ًقَاَل:ًقَاَل:ًقُ ْلُت:ًيَاًَرُسوَلًاَّللِ  ْمًِإلَي ْ
ًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ً ًِعَباِدَ ًا»فَ َقاَلًَرُسوُلًاَّللِ  ًَوأُمَُّهًِإىَلٰ ًيَ ْعِّنًَأبَاًُهَريْ َرَةً  للَُّهمًََّحبِ ْبًُعبَ ْيَدَ ًٰهَذاً 

َأَحبَِّّن.ً«ًاْلُمْؤِمِننَي.ًَوَحبِ ْبًِإلَْيِهُمًاْلُمْؤِمِننيًَ يَ َراّن,ًِإلًَّ ً(1)َفَماًُخِلَقًُمْؤِمٌنًَيْسَمُعًَب,ًَولًَ

 فإذا كان الوالدان مسلمان ولكن يقعان يف املعاصي فدعوهتما باليت هي أحسن من باب أوىل . 

ًالدعاءًِلماً:ً-7ً

ًً ًتعاىل ْحَمةِ اِمَن  لذُّل ِ الَُهَما َجنَاَح  ْخِفضْ اوَ  :قال ِ  لرَّ ب  َكَما  ْرَحْمُهَمااَوقُل رَّ

ً[24]سورة اإلسراء : اآلية  .َربَّيَانِي َصِغيراً 

ً ًصلىًهللاًعليهًوسلمًقَاَل: ًاَّللِ  ًَرُسوَل ًَأنَّ ًرضيًهللاًعنه, ًَأَبًُهَريْ َرَة ًاِْلْنَساُنً»َعْن ًَماَت إَذا
ًيَْدُعوًَلهًُ ًيُ ْنتَ َفُعًبِِه,ًَأْوًَوَلد ًَصاِلح  :ًَصَدَقة ًَجارِيَة ,ًَأْوًِعْلم  ِمْنًَثََلث  ًً(2)«.ًانْ َقَطَعًَعَمُلُهًإلًَّ

لحديث : " قال العلماء: معىن احلديث أن عمل امليت ينقطع مبوته يقول النووي يف شرحه ل
وكذلك العلم ًوينقطع جتدد الثواب له إال يف هذه األشياء الثالثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه،

الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد 
  (3) صاحل."

                                                           
 ( .51اب فضائل أيب هريرة  ،  ص )، كتاب فضائل الصحابة ، ب 16النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )1)

 ( .85، كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، ص) 11سابق  ، ج الرجع امل  )2)

 املرجع السابق .  )3)
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ًوجل ً ً»عنًأَبًهريرةًرضيًهللاًعنهًقال:ًقالًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسل مً:ً ًهللاً ًعز  ِإنَّ
ًَلًَهِذِه؟ًفَ يَ ُقوُل:ًباْسِتْغَفارًِ ,ًَأَّنَّ ً«ً.ًَوَلِدَ ًَلكًَلَيَ ْرَفُعً ًالَدرََجَةًلِْلَعْب ِدًالصَّاِلِحًيفًاْلَنَّ ِة,ًفَ يَ ُقوُل:ًياًَربِ 

(1) 

,ًفَعْنًًعليه وسلم حرص على االستغفار ألمه لكن هللا مل يشر  له إال زيارة قربها والنيب صلى هللا
ًَحْوَلُه. ًَمْن ًَوَأْبَكٰى ًفَ َبَكٰى ًُأمِ ِه. َر ًصلىًهللاًعليهًوسلمًقَ ب ْ ًالنَِّبُّ ًزَاَر ًَقاَل: ,ً ًرضيًهللاًعنه ًَأَبًُهَريْ َرَة

ًيفًَأْنًَأْستَ ْغِفرًَ»فَ َقاَل:ً َرَهاًَفأِذَنًَل.ًفَ ُزوُرواًًاْسَتْأَذْنُتًَرَبِ  ًفَ َلْمًيُ ْؤَذْنًَلًَواْسَتْأَذنْ ُتُهًيفًَأْنًَأُزوَرًقَ ب ْ َِلَا
ُرًاْلَمْوتًَ ً(2)«.اْلُقُبوَر.ًفَِإن ََّهاًتُذَكِ 

فالدعاء يشمل وقت حياهتما وبعد مماهتما ، فأبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه دعا ألمه يف حياهتا ً
 .   فنفعتها بدخوهلا اإلسالم

ًً-الصومًواْلجًوالصدقةًعنهماً:ً-8ً

ً :,ً ًبُ َرْيَدَة ًأبيِه ًعن ًبُ َرْيَدَة ًهللاًبِن ًوسلمً»ًعنًَعْبِد ًعليه ًهللا ًهللاًصلى ًَرُسوَل ًأَتْت ًاْمَرأةا أنَّ
ً ًقال: ًاْلَولِيَدَة. ًتِْلَك ًَوتَ رََكْت ًَماَتْت ًَوإن ََّها ًَعَلىًأُمِ يًِبَولِيَدة  ًَتَصدَّْقُت ًُكْنُت ًأْجُرِ ًَوقَاَلْت: ًَوَجَب َقْد

َهاًأْنًأصًُ ًأفَ ُيْجِزىُءًأْوًيَ ْقِضيًَعن ْ َهاًَصْوُمًَشْهر  وَمًَورََجَعْتًإلَْيَكًيفًامِلريَاِث.ًقاَلْت:ًَوإن ََّهاًَماَتْتًَوَعَلي ْ
َها؟ً َهاًأْنًأُحجًََّعن ْ َها؟ًقال:ًنَ َعْم,ًقاَلْت:ًَوإن ََّهاًمَلًْحَتُجًَّأفَ ُيْجِزىُءًأْوًيَ ْقِضيًَعن ْ   (3).«قال:ًنَ َعمًَْعن ْ

َعْنًَأَبًُهَريْ َرَةًرضيًهللاًعنه,ًَأنًَّرَُجَلاًقَاَلًلِلنَِّبِ ًصلىًهللاًعليهًوسلم:ًإنًََّأَبًَماَتًَوتَ َرَ ًَمالاً
ً(4)«.ًنَ َعمًْ»َومَلًْيُوِص,ًفَ َهْلًيَُكفِ ُرًَعْنُهًَأْنًَأَتَصدََّقًَعْنُه؟ًقَاَل:ً

                                                           
(، وقال  210ده ، ص )،  كتاب التوبة ، باب استغفار الولد لوال5نور الدين اهليثمي :" جممع الزوائد ومنبع الفوائد "، مرجع سابق ، ج   )1)

 اهليثمي : رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاهلما رجال الصحيح غري عاصم بن هبدلة وقد وثق. 

،  كتاب اجلنائز ، باب استئذان النيب صلى هللا عليه وسلم ربه عز وجل ،  7النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )2)
 (.46-45ص)

، كتاب الوصيا ، باب ما جاء يف الرجل يهب اهلبة مث يوصى له هبا   8آبادي ،:" عون املعبود شرح سنن أيب داود " ، مرجع سابق  ، ج   )3)
ً.وابن ماجه والنسائي والرتمذي مسلم وأخرجه :ًاملنذري الق( 64أو يرثها ، ص )

 (.83الصدقات إىل امليت ، ص)  ، كتاب الوصية ، باب وصول ثواب11النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج   )4)
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ًَكِبرٌي.ًعًَ ًَأَبًَشْيٌخ ًِإنَّ ًاْمَرَأةاًِمْنًَخثْ َعَمًقَاَلْت:ًيَاًَرُسوَلًاَّللِ  ًَعِنًاْلَفْضِلً,ًَأنَّ َلْيِهًَعِنًاْبِنًَعبَّاس 
ًيفًاْلَْجِ .ًَوُهَوًَلًَيْسَتِطيُعًَأْنًَيْسَتِوَيًَعَلٰىًَظْهِرًبَِعريِِه.ًفَ َقاَلًالنَِّبًُّصلىًهللاًع ليهًوسلم:ًَفرِيَضُةًاَّللِ 

ً (1)«.ًَفُحجِ يًَعْنهًُ»

فرب الوالدين يتضمن القيام مبصاحلهما الدنيوية والدينية ، من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما 
 (2)وغري ذلك. 

ً:ًعقوقًالوالدين

إن الرب أمره عظيم كما اتضح من بيان مكانته يف الرتبية اإلسالمية ، ويقع يف مقابلة العقوق ، وهو 
الوالدين ولعظم الرب يصبح أمر العقوق عظيما ، وحذرت منه نصوص الكتاب والسنة ، وبينت ضد الرب ب

 اآلثار املرتتبة عليه ، فهو كفرانا  لنعمة الوالدين ، وبرمها للولد ، وهذا ما سيتضح من خالل تفصيله .

ًمعىنًالعقوقً:ً

ً :ً قُّه َعقَّا  وُعُقوقا  وَمَعقَّة: َشقَّ عصا العقوق َأصله من الَعق الشَّقى والقطع ... وَعق والَده يَ عُ لغة
ً(3)طاعته. وَعق والديه: قطعهما ول م َيِصلأ َرمِحَه منهما، وقد يُ َعمُّ بلفظ الُعُقوق مجيع الرَِّحِم...  

"صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول وفعل إال يف شرك أو معصية ما مل يتعنت اصطَلحاً:
ً(4) الوالد..."

ً ً:ضابط وضابط العقوق هو إيذا احد الوالدين مبا لو فعله مع غريمها مما هو حمرم و يعد من العقوق
الصغائر فينتقل يف حق الوالدين إىل الكبائر ، أو خيالف أمر احدمها فيما يدخل فيه الضرر واملشقة على 

ً(5) الولد .نفسه أو فوات عضو من أعضائه ، أو سفر يشق عليه أو غياب طويل مما ليس بفرض على 

                                                           
 (98، كتاب احلج  ، باب احلج عن العاجز لزمانه وهرم وحنومها، أو للموت، ص ) 9املرجع السابق ، ج   )1)

 املرجع السابق .  )2)

 (255، ص) 10ابن منظور : "لسان العرب"، مرجع سابق،ج    )3)

، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف عقوق الوالدين ،   6مرجع سابق ، ج املباركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "،    )4)
 .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (  8ص)

كف الرعا  عن حمرمات   -1:  الزواجرًعنًاقرتافًالكبائرًويليهاملكي ، أيب العباس أمحد بن حممد بن على بن حجر املكي اهليتمي :   )5)
 ( .73-72، ص)  2ه  ، ج 1408اإلعالم بقواطع اإلسالم ، دار املعرفة ، لبنان ، بريوت ،  -2اللهو والسما  ، 
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ًالتحذيرًمنًالعقوقً:

وقد حذر اإلسالم من عقوق الوالدين وجعله حمرما ومن أكرب الكبائر ، وبني عظم ذنب مرتكبه ، 
 حيث :

" اقرتن باالشرك باهلل : ملا بينهما من املناسبة إذ يف كل قطع حقوق السبب يف اإلجياد واإلمداد  -
ًتعاىلً:ًونظريه ،إن كان ذلك هلل حقيقة وللوالدين صورة  ،  َ ا ْعبُدُواْ اوَ  قال َوالَ تُْشِركُواْ بِِه  ّللَّ

ً  ْلَواِلدَْينِ اَشْيئاً َوبِ   [ .36]سورة النساء  : اآلية  ... إِْحَسانا

ًوجل   ًعز ]سورة لقمان : اآلية  .  ْلَمِصيرُ ِلدَْيَك إِلَىَّ اِلى َوِلَو   ْشكُرْ اأَِن : وقوله
14.]...(1)ً

َرِضَيًاَّللًََُّعْنُهً,ًًَأبِيهًًِ,ًَعنًًَْعْبِدًالرَّْْحَِنًْبِنًَأَبًَبْكَرةًًَفعنًًْتعاىل من أكرب الكبائر ،جعله هللا  -
َعَلْيِهًَوَسلََّمً ًَصلَّىًاَّللًَُّ ً " :قَاَلً:ًقَاَلًَرُسوُلًاَّللَِّ َأَلًأُنَ بِ ُئُكْمًبَِأْكَِبًِاْلَكَبائِِرً؟ً"ًقُ ْلَناً:ًبَ َلىًيَاًَرُسوَلًاَّللَِّ

ًاْلَواِلَديًْ ًَوُعُقوُق ًبِاَّللَِّ ْشَراُ  ًاْْلِ "ً :ً ًَوَشَهاَدُةًقَاَل ًالزُّوِر ًَوقَ ْوُل ًَأَل "ً :ً ًفَ َقاَل ًَفَجَلَسً, ًُمتَِّكئاا ً"ًوََكاَن ِن
ًقُ ْلُتً:ًَلًَيْسُكتًُ ًً(2)ً.ًالزُّوِرً,ًَأَلًَوقَ ْوُلًالزُّوِرًَوَشَهاَدُةًالزُّوِرً"ًَفَماًزَاَلًيَ ُقوُِلَاًَحَّتَّ

عنًأَبًبكرةًرضيًهللاًعنهًقال:ًَسعتًرسولًًعجل هللا عقوبة مرتكبه يف الدنيا قبل اآلخرة ، -
ً ًيقول: ًوسلم ًعليه ًهللا ًصلى ًُعقوَقً»هللا ًِإل  ًاْلِقياَمِة ًيَ ْوِم ًِإىل ًِمْنها ًشاَء ًما ًهللا ُر ًيُ َؤخِ  ًالذُّنوب ُكلُّ

ُلُهًِلصاِحِبِهًيفًاْْلياِةًقَ ْبَلًاْلَمماتًِ  (3)ً.«اْلواِلَدْيِن,ًفَِإنًَّهللاًتَعاىلًيُ َعجِ 

ح من قصة نوح مع ابنه و هو االبن الرابع وامسه يام وكان كافرا  دعاه أبوه عند ركوب وكذا يتض 
قالًتعاىلًً،(4)السفينة أن يؤمن ويركب معهم وال يغرق مثل ما يغرق الكافرون ، فعاقبه هللا تعاىل بالغرق 

: ِحيٌم   َوِهَي تَْجِري  ّللَِّ ٱفِيَها بِْسِم  ْرَكبُواْ ٱَوقَاَل َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربي لَغَفُوٌر رَّ

بُنَيَّ  ْبَنهُ ٱَونَادَى  نُوٌح  ْلِجبَالِ ٱبِِهْم فِي َمْوجٍ كَ  َع  ْرَكبٱَوَكاَن ِفي َمْعِزٍل ي  عََنا َوالَ تَكُن مَّ مَّ

                                                           
، كتاب الشهادات ، باب ماجاء فمن ال جيوز شهادته ، ص)  6املباركفوري :" حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي "، مرجع سابق ، ج   )1)

492.) 

 (223)سبق خترجيه  ، ص  )2)

، كتاب الرب والصلة ، باب كل الذنوب يؤخر هللا ما شاء منها إال عقوق  4احلاكم :" املستدرك على الصحيحني " ، مرجع سابق  ، ج   )3)
 ( ، وقال احلاكم : حديث صحيح ومل خيرجاه . 156الوالدين ، ص) 

 (.406، ص)2، ج  ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق  )4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4270
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7929
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إِالَّ  ّللَِّ ٱِمْن أَْمِر  ْليَْومَ ٱقَاَل الَ َعاِصَم  َمآءِ لْ ٱإَِلى  َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن  آِويا   قَاَل سَ  ْلَكافِِرينَ ٱ

ِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما   [.43  - 41]سورة هود : اآلية  .ْلُمْغَرقِينَ ٱفََكاَن ِمَن  ْلَمْوجُ ٱَمن رَّ

ًصلىًهللاًعليهًوسلمًًجعله سبب لدخول النار، - ًالنَِّبِ  ًرضيًهللاًعنهً,ًَعِن ًَأَبًُهَريْ َرَة ًَعْن
َرِغَمًَأْنفًُ»قَاَل:ً َرِغَمًَأْنُف,ًُثًَُّ ؟ًقَاَلً«ًَرِغَمًَأْنُف,ًُثًَُّ َمْنًَأْدَرَ ًَأبَ َوْيِهًِعْنَدًاْلِكَِبِ,ً»ِقيَل:ًَمْنًيَاًَرُسوَلًاَّللِ 

ًِكَلْيِهَماًفَ َلْمًيَْدُخِلًاْْلَنَّةًَ ًً(1).«َأَحَدمُهَاًَأْو

ً:ًجعله دليل على سوء اخللق : - ًتعاىل ً   قال اً بَِواِلدَْيِه َولَْم يَكُن َجبَّاراً َعِصي ا َوبَر 

 ً  [. 15 – 14]سورة مرمي : اآلية .ً َوَسلٌَم َعلَْيِه يَْوَم ُوِلدَ َوَيْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث َحيا

يكن  فاهلل تعاىل ميتدح حيىي بأنه كان برىا بوالديه، مسارعا يف طاعتهما وحمبتهما، غري عاقى هبما ومل 
مستكربا عن طاعة ربه وطاعة والديه، وكان هلل ولوالديه متواضعا متذلال ، يأمتر ملا أمر به، وينتهى عما هنُِي 

 (2)عنه، ال يَ عأِصي ربه، وال والديه.

اً بَِواِلدَتِي  فقالً:ًوكذا امتدح هللا عيسى عليه السالم لربه بوالدته ، وربطه حبسن خلقه ، َوبَر 

]سورة  َعلَيَّ يَْوَم ُوِلْدتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُْبَعُث َحي اً  لسَّلَمُ ايَْجعَْلنِي َجبَّاراً َشِقي اً   وَ َولَْم 
ً.[33 -32مرمي : اآلية 

د عاقًّا إال وجدته جبارا يقول الطربي يف تفسريه لآلية  :" عن بعض أهل العلم، قال: ال جت
 (3)شقيا."

ٍ لَّكَُمآ  لَِّذياوَ :ًقوله تعاىلًعلى العقوق كما يف ويتضح أثر سوء اخللق قَاَل ِلَواِلدَْيِه أُف 

َ اِمن قَْبِلي َوهَُما يَْستَغثِيَاِن  ْلقُُرونُ أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت ا أَتَِعدَانِنِيا  َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعدَ  ّللَّ

ـ   ّللَِّ ا ِلينَ ِإالَّ أََساِطيُر ا ذَآَحقٌّ فَيَقُوُل َما َه ً.ً[17]سورة األحقاف : اآلية   ألَوَّ

قال ابن كثري :" ملا ذكر تعاىل حال الداعني للوالدين البارين هبما وماهلم عنده من الفوز، والنجاة، 
ٍ لَّكَُمآ لَِّذىٱوَ   عطف حبال األشقياء العاقني للوالدين فقال: ِلدَْيِه أُف   كل من وهذا عام يف قَاَل ِلَو 

 (1) قال هذا ..."

                                                           
 . سبق خترجيه ،  )1)

 (.480،ص )15الطربي :" جامع البيان على تأويل القرآن "، مرجع سابق،ج  )2)

 (533، ص)رجع السابقامل  )3)
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فعقوقهما دليل على اجلحود وكفران النعمة حيث أن نعمة الوالدين من أعظم النعم بعد نعمة هللا  
 تعاىل وهذا ال يصدر إال من سيء اخللق.

اْ َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا  َوقََضى  :ًحذر اإلسالم من أدىن درجات العقوق وهو كما يف قوله تعاىلًً-

ـ   ِلدَْينِ ْلَو  هُ َوبِاـ  إِيَّ إِالَّ  ا يَْبلَُغنَّ ِعندََك اإِْحَس ً إِمَّ ٍ  ْلِكبَرَ نا أََحدُهَُما أَْو ِكلَهَُما فَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف 

 [. 23]سورة اإلسراء : اآلية   ...َوالَ تَْنَهْرهَُما َوقُل لَُّهَما قَْوالً َكِريًما

 

{ًً"قال ابن عباس: كلمة كراهة بالغ تعاىل يف الوصية بالوالدين، واستعمال وطأة اخللق ولني }ُأف  
اجلانب واالحتمال حىت ال نقول هلما عند الضجر هذه الكلمة فضال  عما يزيد عليها. قال القرطيب: قال 

{ًعلماؤنا: وإمنا صار قول   للوالدين أردأ شيء ألن رفضهما رفض كفر النعمة، وجحد الرتبية، وردى }ُأف  
{ًوصية هللا. و ٍ لَّكُْم َوِلَما  كلمة منقولة لكل شيء مرفوض ولذلك قال إبراهيم عليه السالم:}ُأف   أُف 

 (2) أي رفض لكم وهلذه األصنام معكم انتهى..." ّللَِّ اتَْعبُدُوَن ِمن دُوِن 

فما بالنا بأعلى من ذلك من حدة نظر إىل سب إىل هنر ، وقد يصل يف بعض األحيان إىل ضرب  
وما ذلك إال لضعف غرس هذا املبدأ ،كما هو حال الكثري من اجملتمعات اآلن بل قد نسمع اآلن بالقتل 

 .يف نفوس األوالد

ولد نوح عليه السالم عندما  عقوق الوالدين سببا يف سوء اخلامتة والعياذ باهلل كما يف قصة ،غرقً-
َوَكاَن فِى  ْبنَهُ نُوٌح ا َونَادَى   ْلِجبَالِ اَوِهَى تَْجِرى بِِهْم فِى َمْوجٍ كَ   عصى والده قال تعاىل :

َع  ْرَكبَ بُنَىَّ اَمْعِزٍل ي   عَنَا َوالَ تَكُن مَّ ـ  امَّ  ْلَمآءِ ايَْعِصُمنِى ِمَن  َجبَلٍ  إِلَى     قَاَل َسآِوىا  ِفِرينَ ْلَك

ِحَم َوَحاَل بَْيَنُهَما  الَّ إِ  ّللَِّ اِمْن أَْمِر  ْليَْومَ اقَاَل الَ َعاِصَم   ْلُمْغَرقِينَ افََكاَن ِمَن  ْلَمْوجُ اَمن رَّ

 [.43-42]سورة هود  : اآلية 

 

 

                                                                                                                                                                          
 ( .143، ص)  4ابن كثري :" تفسري القرآن العظيم " ، مرجع سابق ، ج   )1)

 ( .31، ص ) 7ابن حيان األندلسي :" البحر احمليط "، مرجع سابق  ، ج   )2)
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ً: (1)أسبابًالعقوق

ًومنًاْلسبابًالِتًتؤديًإىلًالعقوقًماًيأيتً:

َِّق   مفتاح كل خري قال تعاىل :ضعف الواز  الديين ، فالتقوى  -1 َ اَوَمن يَت يَْجعَل لَّهُ َمْخَرجاً  ّللَّ

...فَُهَو َحْسبُهُ  ّللَِّ ا  َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث الَ يَْحتَِسُب َوَمن يَتََوكَّْل َعَلى 
]سورة الطالق :  

ًً[. 3 – 2اآلية 

األوالد عن املنهج الرتبوي اإلسالمي ، يضعف الرتبية السيئة لألوالد منذ الصغر ، فعندما تنحرف تربية  -2
 غرس هذا املبدأ الرتبوي يف نفوسهم .

التفرقة يف معاملة األوالد ، فإن يف ذلك منو الضغينة والكراهة يف نفس الطفل مما جيعلها تتنمى جتاه  -3
ً.ًًًوالديه

 عكس تصرفاهتم يف مستقبله .القدوة السيئة من الوالدين أو أحدمها ، فالطفل إمنا هو مرءاة والديه ي -4

عنًأَبًهريرةًرضيًهللاًعنهًقال:ًقالًًعقوق الوالدين لوالديهما فاجلزاء من جنس العمل حلديث ، -5
ًِنساؤُُكْم,ًَوِبر واًآباءَُكْمًَتِِب ُكْمًَأبْناؤُُكْم,ً»رسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلم:ً ًَعْنًِنساِءًالن اِسًَتِعفُّ ِعف وا

ًاْْلَْوضًََوَمْنًَأتاُهًَأخ فَ ْليَ ْقَبْلًٰذِلَكًِمْنُهًُمُِق ااًكاَنًَأْوًُمْبِطَلا,ًفَِإْنًمَلًْيَ ْفَعْلًمَلًْيَرِْدًعَليَّ ً(2). «وُهًُمتَ َنصِ َلًا

 البيئة والرفقة السيئة ، فللرفقة أثر سيء على سلوك األبناء إن ابتعدت عن رقابة الوالدين وتوجيههما  . -6

 واملعلمني ، من حيث الرتكيز على غرس هذا املبدأ. تقصري املناهج املدرسية -7

 سوء خلق الزوجة أو الزوج ، فقد يكون سبب إلفساد عالقة أحدمها بوالديه وعدم أعانته على برمها . -8

 عدم إعانة الوالدين أبنائهم على برمها .  -9

 

 

                                                           
 ،( بتصرف .69احلارثي  :" املبادئ الرتبوية املتضمنة يف ) كتاب الرب والصلة واآلدب ( "، مرجع سابق ، ص)  )1)

(. وقال احلاكم : هذا حديث صحيح 154ص ) ،  كتاب الرب والصلة ، باب برىوا آباءكم تربكم أبناؤكم  ، 4احلاكم ، مرجع سابق ، ج   )2)
 اإلسناد ومل خيرجاه. 
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 :(1)اْلمورًاملعينةًعلىًتطبيقًمبدأًبرًالوالدينً

ىل ، فيبتغي املرء من بره لوالديه رضا هللا تعاىل واألجر منه وحده ، فعند صالح إخالص النية هلل تعا -1
 النية جيد العبد توفيقا  وإعانة من هللا تعاىل على بره .

َ اَوَمن يَتَِّق   تقوى هللا تعاىل ، فهو مفتاح كل خري قال تعاىل :-2 يَْجعَل لَّهُ َمْخَرجاً    ّللَّ

سورة الطالق : ] ...فَُهَو َحْسبُهُ  ّللَِّ اَويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث الَ يَْحتَِسُب َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى 
 [. 3 – 2اآلية  

 استحضار فضائل الرب وعواقبه يف الدنيا واآلخرة العاجلة واآلجلة . -3

وجوده من العدم بعد هللا تعاىل ومها املنعمان عليه بالرعاية استحضار فضل الوالدين عليه فهما سبب  -4
 والرتبية وما حتمال يف سبيل ذلك حىت قوي عوده .

 تدريب النفس وتوطينها على الرب . -5

عنًأَبًهريرةًرضيًهللاًًأن يتذكر املرء أن اجلزاء من جنس العمل وأنه كما تيدن تدان ، حلديث ، -6
ِبر واًآباءَُكْمًَتِِب ُكْمًَأبْناؤُُكْمً»...ًعنهًقال:ًقالًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلم:ً َْ»... .(2)ً

 أن يتذكر املرء دوما نعمة وجود أبويه يف حياته وأهنما راحالن ، فيتدارك برمها. -7

 همة لربمها .التواصي بالرب وقراءة سري البارين ، ففي ذلك تشحيذ لل -8

 وإن مات األبوان فليتدارك برمها بسلوك الطرق املعينة على برمها بعد مماهتما من دعاء وصدقة وحج ...  -9

االلتزام برتبية األبناء وفق املنهج اإلسالمي الصحيح ، الذي يتضمن غرس مبدأ الرب يف نفوسهم من  -10
 خالل العدل واحملبة والرفق والعطف واحلنان ... .

 

 

 

                                                           
 (، بتصرف .76احلارثي :" املبادئ الرتبوية املتضمنة يف ) كتاب الرب والصلة واآلدب ( "، مرجع سابق ، ص)  )1)

 سبق خترجيه ، )  .  )2)
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ًآثارًمبدأًبرًالوالدينً: 

 ولرب الوالدين آثار عظيمة مين هللا هبا على عباده البارين ، ومنها ما يلي :

من أنوا  الرب السالفة  الفوز برضا هللا تعاىل ، و اجلنة ، فالبار بوالديه يطلق عليه بار ألنه أدى نو -1
لَِفي ِعلييَن    ألَْبَرارِ ٱَكلَّ إِنَّ ِكتَاَب   قالًتعاىلً:الذكر فهو مستحق ألسم الربرة وألجرهم، 

ْرقُوٌم   يَْشَهدُهُ  بُونَ ٱَوَمآ أَْدَراَك َما ِعليُّوَن   ِكتَاٌب مَّ لَِفي نَِعيٍم    ألَْبَرارَ ٱ  إِنَّ  ْلُمقَرَّ

ِحيٍق  ن  يُْسقَْوَن مِ  لنَِّعيمِ ٱيَنظُُروَن   تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم َنْضَرةَ  ألََرآئِكِ ٱَعلَى  رَّ

ْختُوٍم   ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَافَِس    َوِمَزاُجهُ ِمن تَْسنِيٍم   َعْيناً  ْلُمتَنَافِسُونَ ٱمَّ

بُونَ ٱيَْشَرُب بَِها  ً[. 28 - 18]سورة املطففني : اآلية   .ْلُمقَرَّ

 ىل  .إجابة الدعاء للبار بوالديه فرضى الوالدين سبب لرضى هللا تعا -2

 كمال اإلميان ، فالرب إمنا هو اإلميان والتقوى .  -3

 الربكة يف  الرزق والعمر ، فيحصل للعبد البار التوفيق من هللا تعاىل. -4

 بر األبناء للبار بوالديه فاجلزاء من جنس العمل  . -5

 حسن اخلامتة . -6

 . )بر الوالدين(الل هذه احللقة االجتماعية زيادة تكاتف أفراد اجملتمع من خ -7

فعنًأَبًهريرَةًرضيًهللاًالفوز مبحبة الناس والذكر اجلميل بينهم ، فرضا هللا تعاىل سبب حملبة الناس ،  -8
فأحبَّه,ً»عنهً,ًعِنًالنِبِ ًصلىًهللاًعليهًوسلمًقال:ً ًفَلناًا ًحُيبُّ ناَدىًجِبيَلًإنًاَّلل  ًعبداًا ًاَّلل  إذاًأحبَّ

ًفُيناديًجِبيلًُ ًجِبيل, ًُثًًفُيحبُّه ًالسماء, ًأهُل ًفُيحبُّه ًفَلنااًفأحبُّوه, ًحُيبُّ ًإنًاَّلل  يفًأهلًالسماء:
ً(1). «يوضُعًلهًالَقبوُلًيفًأهِلًاْلرض

 النجاة من عذاب القرب ، فالعقوق سبب من أسباب عذاب القرب ، باإلضافة إىل عذاب اآلخرة . -9

الدنيا واآلخرة، كما اتضح يف قصة تفريج الكرب ، فالرب بالوالدين سبب لتفريج الكرب يف  – 10
ً.ًأصحاب الغار

                                                           
، كتاب األدب ، باب املقة من هللا تعاىل ، رقم احلديث  12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج  )1)
 (.7234( ، ص)  6040)
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ًاملبحثًالثالثً:

 أساليبًاْلسرةًالرتبويةًيفًغرسًمبداًبرًالوالدينًيفًنفوسًاْلبناء

ان تطبيق املبادئ الرتبوية وتفعيلها على ارض الواقع امنا يتم داخل املؤسسات الرتبوية ) االسرة املدرسة  
املسجد ، اجملتمع (لغرسها يف نفوس االفراد ومن املؤسسات الرتبوية اليت اقتصرنا عليها هنا ،هي االسرة 

ئ ، واليت يكون هلا اثرها األكرب على توجيه فهي املؤسسة األوىل اليت تتلقف الفرد وتلقمه كل القيم واملباد
 حياته .

وفيما يلي مها الشخصيتان األساسيتان اليت يبدأ تأثريها ويدوم يف شخصية األوالد داخل األسرة ، فالولدان
 اْلسرةًالرتبويةًيفًغرسًمبداًبرًالوالدينًيفًنفوسًاْلبناءًً:(1)أساليبًبيان 

 : تأسيسًاْلسرةًعلىًأساسًصاحل -1

كون الوالدان قدوة صاحلة لألبناء ، ينبغي أن يكون بداية تكوين هذه األسرة على أساس اختيار لي
  (2) الشريك الصاحل  ، و الصالح هو تطبيق مبادئ اإلسالم ...

فالوالدان مها اللذان حيددان نو  السلوك الذي يسلكه األبناء ، ألن األبناء يتشربان من والديهم 
ماًِمنًَمولود ًإلً :»,ًقالًصلىًهللاًعليهًوسلمًًًن متييز وخاصة يف السنوات األوىلمجيع أنوا  السلوك دو 

ًكماًتُ ْنَتُجًالَبهيمُةًَِبيمةًمجعاَء,ًهلًحتُِسُّونًَ ًيُوَلُدًعلىًالِفطَرِة,ًفأبَواُهًيُهوِ دانِهًأوًيُ َنصِ رانِهًأوًمُيجِ سانه,
ً(3)«.ًفيهاًِمنًَجدعاءًَ

افتقاد القدوة والبحث عنها لتجسد هلا منهج احلياة الذي تسري عليه ، فالنفس البشرية مفطورة على 
لذا تتجلى حكمة هللا تعاىل يف إرسال الرسل مع كتبهم اليت ترسم لألمم هذه  منهج احلياة السليمة وجيسد 
 أنبيائهم هذه املبادئ على ارض الواقع، فالنيب حممد صلى هللا عليه وسلم كان األسوة للبشرية مجعاء ،

 .ًفجسد على ارض الواقع مجيع مبادئ اإلسالم

                                                           
 ( ، النحالوي :" أصول الرتبية اإلسالمية "،215 -180، ص ) 1راجع : قطب ، حممد :" منهج الرتبية اإلسالمية " ، مرجع سابق ، ج )1)

 (. 575-476، ص) 2(، وعلوان :" تربية األوالد يف اإلسالم "، مرجع سابق ، ج 290- 205مرجع سابق ، ص)

 ( .147ه ، ص)1419، دار اجملتمع ، جده ، 2، ط  اْلانبًالتطبيقيًيفًالرتبيةًاْلسَلميةعطار، ليلى عبد الرشيد :  )2)

، كتاب اجلنائز ، باب إذا اسلم الصيب فمات هل يصلى عليه ،  3سابق ، ج  العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع)3)
 ( .1810( ،ص) 1358رقم احلديث ) 
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ً[.21سورة األحزاب : اآلية ] ...أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ّللَِّ ٱلَّقَْد َكاَن لَكُْم فِي َرسُوِل  قالًتعاىلً: 

,ًأنبئيّنًعنًً–عائشةًرضيًهللاًعنهاً-عنًقتادةًرضيًهللاًعنهًقالً:ًقلتً:ًياًأمًاملؤمننيً
عليهًوسلمً,ًقالتً:ألستًتقرأًالقرآنً؟ًقلتًبلىً,ًقالتً:ًفإنًُخلقًنِبًُخلقًرسولًهللاًصلىًهللاً

ًكانًالقرآنً( ً(1)ًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلم

فالشواهد يف النصوص يف القرن الكرمي والسنة النبوية تدل على أنه كان ميثل الرتمجة العملية للمبادئ 
ملبادئ الرتبوية يف عقول وقلوب صحابته عن طريق املنزلة يف القرآن الكرمي ، فغرس صلى هللا عليه وسلم  ا

اقتدائهم به فكانوا قرآن ميشي على األرض ، فعلى الوالدان أن جيسدان مبادئ اإلسالم يف سلوكهما لتكون 
واقع ملموسا لألوالد يسريون عليه ، وليكن قدوهتم األوىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ، وقد روي أن 

قال ملؤدب ولده :" ليكن أول ما تبدأ به من إصالح بين إصالح نفسك ، فإن أعينهم عقبة بن أيب سفيان 
  (2)ًمعقودة بعينيك ، فاحلسن عندهم ما استحسنت ، والقبيح عندهم ما استقبحت ..."

ًبناءًالعَلقةًبنيًالوالدينًعلىًأساسًاملودةًوالرْحةًوالحرتامً:ً-2

اْ إِلَْيَها َوَجعََل   قالًتعاىلً:ً ً لتَْسكُنُوا َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مْن أَنفُِسكُْم أَْزَواجا

َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت لقَْوٍم َيتَفَكَُّرونَ  ً.[21]سورة الروم : اآلية  بَْينَكُم مَّ

فه  ذا األس  اس ه  و ال  ذي تق  وم علي  ه العالق  ة الزوجي  ة ال  يت هتي    اآلب  اء ليكون  ا ق  دوة ص  احلة ألوالده  م، 
فاألوالد إمنا يتأثرون بوالديهم ألهنم يعتقدون أن ما يصدر عنهم م ن س لوك إمن ا ه و الص حيح عل ى اإلط الق 

عزع   ة ه   ذه الق   دوة  فتض   عف أو ، وخمالف   ة الوال   دين ل   ذلك ، بإظه   ار اخلالف   ات أم   ام األوالد  ي   ؤدي إىل ز (3)
 تلغي من أذهاهنم .

ًالستمراريةًوالثباتًيفًتطبيقًاملبادئًالرتبوية:ً-3

على الوالدين االلتزام باالستمرارية والثبات يف تطبيق املبادئ الرتبوية بشكل عام ومننها مبدأ برهم 
أَيَُّها  قالًتعاىلً:ًًلوالديهم ،  لضمان استمرارهم كقدوة صاحلة ، آَمنُواْ ِلَم تَقُولُوَن َما الَ  لَِّذينَ ٱ ي 

فموافقة ,ً[3- 2]سورة الصف : اآلية  أَن تَقُولُواْ َما الَ تَْفعَلُوَن  ّللَِّ ٱتَْفعَلُوَن   َكبَُر َمْقتاً ِعندَ 
                                                           

، ص 6ه  (، ج 1398،املكتب اإلسالمي ، لبنان بريوت ،) 2، ط مسندًاْلمامًاْحدًبنًحنبلابن حنبل ، امحد بن حممد الشيباين :   )1)
(54.) 

 (. 499، ص ) 2علوان :" تربية األوالد يف اإلسالم "، مرجع سابق ، ج  )2)

 (.65ه ، ص )1423،دار اجملتمع ، جدة ،  9، ط مسؤوليةًاْلبًاملسلمًيفًتربيةًالولدًيفًمرحلةًالطفولةباحارث ، عدنان حسن :   )3)
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عا القول للفعل بالنسبة للقدوة أمر مهم واالستمرار عليه أمر أهم ، لذا فالنيب صلى هللا عليه وسلم عندما د
ًوسلمًإىل الرفق واللني طبق ذلك يف سلوكه ،  ًعليه ًهللا ًصلى ًالنِبِ  ًزوَج ًعنها ًهللُا ًرضَي ًعائشَة فعن

ً ًقالتً»قالت: ًعليكم. ًالسَّاُم ًوسلمًفقالوا: ًهللاًصلىًهللاًعليه ًمنًاليهودًعلىًرسول  ًَرهٌط دخَل
صلىًهللاًعليهًوسلم:ًمهَلاًياًًعائشة:ًففهمُتهاًفقلت:ًوعليكُمًالساُمًواللعنة.ًقالت:ًفقالًرسوُلًهللا

ًكلِ ه.ًفقلُت:ًياًرسوَلًهللا,ًأوملًَتسمْعًماًقالوا؟ًقالًرسوُلًهللاً ًالرفَقًيفًاْلمِر ًهللَاًحيبُّ عائشة,ًإنَّ
فالنيب صلى هللا عليه وسلم نبه عائشة رضي هللا عنها إىل ً(1)«.ًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ًقدًقلُتًوعليكم

زامه أيضا أمام الصحابة من خالل موقفه مع اإلعرايب عندما عامله بقسوة وغلظة ، تطبيق مبدأ احللم ، والت
فرد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم بالتبسم بل وأمر له بالعطاء ، فانغرس هذا املبدأ وثبت يف نفوس 

داللة الصحابة حيث شاهدوا املوقف وشاهدوا حلم النيب صلى هللا عليه وسلم فوافق قوله فعله ، واكرب 
 على موافقة قوله صلى هللا عليه وسلم فعله انه كان ترمجة عملية ملا ورد يف القرآن الكرمي من مبادئ .

ًربطًاْلولدًبقدواتًصاْلةً:-4

على الوالدين ربط األوالد بالقدوات الصاحلة اليت أوهلا مريب البشرية النيب حممد صلى هللا عليه وسلم 
الرتبوية املتعددة املبادئ الرتبوية ، وكذلك ربط األوالد بقصص األنبياء  ، فقد مثىل لنا من خالل مواقفه

الذين ضربوا لنا أرو  األمثلة على املبادئ الرتبوية ومنها الرب بوالديهم، والصحابة الكرام اجليل الذي رباه 
لف الصاحل النيب صلى هللا عليه وسلم كان خري جيل ففي سريهتم خري مثال على هذه املبادئ ، وكذا الس

ئَِك   قالًتعاىلً:من بعدهم سواء يف العصور اإلسالمية السابقة أو العصر احلاضر ،   ـ  َهدَى  لَِّذينَ ٱأُْولَ

ُ ٱ ً.[90]سورة األنعام : اآلية    ْقتَِدهْ ٱفَبُِهدَاهُُم  ّللَّ

ًبناءًالعَلقةًبنيًاْلولدًواْلباءًعلىًأساسًاْلخَلقًالفاضلةً:ً-5

العالقة بينهم وبني األوالد على أساس األخالق الفاضلة من رمحة وتواضع وحلم  فعلى الوالدين بنا
وحنو ذلك ، ليكون اآلباء قدوة فاعلة يف تربية أوالدهم على هذه املبادئ وتطبيقها،  فيطبقها األبناء 

اجلم كسب  وميارسوها مع أبنائهم فيحققوا مبدأ بر الوالدين ، فالنيب صلى هللا عليه وسلم من خالل ُخلقهِ 
َن  قالًتعاىلً:ًقلوب صحابته وقبوهلم  ْلَقْلبِ اِلنَت َلُهْم َولَْو كُْنَت فَظ اً َغِليَظ  ّللَِّ افَبَِما َرْحَمٍة م ِ

فَتََوكَّْل  فَِإذَا َعَزْمتَ  ألَْمرِ الَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِي  ْستَْغِفرْ اَعْنُهْم وَ  ْعفُ االَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَ 

َ اإِنَّ  ّللَِّ اَعلَى  ِلينَ ايُِحبُّ  ّللَّ [ ، وبلغ من حمبة صحابة النيب 159]سورة آل عمران : اآلية  ْلُمتََوك ِ

                                                           
تاب األدب ، باب الرفق يف األمر كله ، رقم احلديث ) ، ك 12العسقالين  :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج  )1)

 (.7220( ، ص ) 6024
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صلى هللا عليه وسلم له تفضيله على أنفسهم وأهليهم وأمواهلم ، والتاريخ اإلسالمي يسطر الشواهد الكثرية 
قسم العطايا ومل يعطي األنصار فغضبوا ،  على ذلك ، منها قصته صلى هللا عليه وسلم مع األنصار عندما

لكن النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل أسلوبه وموقفه الرتبوي العظيم استطا  أن يرضي األنصار وان 
يغرس فيهم املبادئ اإلسالمية العظيمة ، فيدل ذلك على حمبة صادقة لألنصار لرسول صلى هللا عليه وسلم 

سهم ، فقد اجتمع هبم وحاورهم بأسلوب تربوي يدل على قدرة هذا وعمق اإلميان الذي غرسه يف نفو 
مجعًالنِبًُّصلىًهللاً»فعنًأنسًبنًمالكًرضيًهللاًعنهًقال:ًاملريب العظيم يف النفاذ إىل عمق النفوس ، 

ًِباهلية ًومصيبة ,ًوإّنًأردتًأنًأجبُ َرهمً عليهًوسلمًناسااًمنًاْلنصارًفقال:ًإنًقريشااًحديُثًعهد 
م.ًأماًترضونًأنًيرجعًالناُسًبالدنيا,ًوترجعونًبرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًإىلًبيوتكم؟ًوأتألفه

ًِشعَبً ًأو ًاْلنصار ًوادَي ًِشعبااًلسلكُت ًاْلنصاُر ًالناسًواديااًوسلكِت ًلوًسلك ًقال: ًبلى. قالوا:
رأاًمنًاْلنصار,ًفوالذيًنفسًُممدًبيده,ًلولًاِلجرةًلكنتًام:ً»ًًويف رواية ألمحد يقولً(1)«.اْلنصار

ولوًسلكًالناسًشعبااًوسلكتًاْلنصارًشعبااًلسلكتًشعبًاْلنصارًال لهمًارحمًاْلنصار,ًوأبناءً
اْلنصار,ًوأبناءًأبناءًاْلنصار,ًقال:ًفبكىًالقومًحَّتًأخضلواًْلاهم,ًوقالوا:ًرضيناًبرسولًهللاًقسماًا

ومن األمثلة كذلك حديث عقبة بن ,ًً(2)«.وحظاا,ًُثًانصرفًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًوتفرقنا
عامر فالنيب صلى هللا عليه سلم يبادر باألخذ بيده  ليهمس يف أذنه مببدأ تربوي عظيم برفق ، فما أعظمه 

,ًفعنًعقبةًبنًعامرًرضيًهللاًعنهًقال:ًلقيتًرسولًهللاًفبدرتهًفأخذتًبيدهًًمن أسلوب رقيق رحيم
نْياًَواْلِخَرِة,ًَتِصْلًَمْنًَقَطَعَك,ًياًُعْقَبَةً»وبدرّنًفأخذًبيدي,ًفقال:ً َألًُأخِبَُ ًبَِأْفَضِلًَأْخَلِقًَأْهِلًالدُّ

ًفَ ْلَيصًِ ًَويُ ْبَسَطًيفًِرْزِقِه ًيفًُعُمرِِه ًَأْنًمُيَدَّ ْلًذاًَوتُ ْعِطيًَمْنًَحَرَمَك,ًَوتَ ْعفوًَعمَّنًظََلَمَك,ًألًَوَمْنًَأرَاَد
 (3)ً.«َرِْحِهًِ

ون سلوكه صلى هللا عليه وسلم يف كل صغريه وكب ري يف حي اهتم فك انوا ق رآن وهذه احملبة جعلتهم يطبق
هُددْم  ألَْسددَحارِ ٱَمددا يَْهَجعُددوَن   َوبِ  للَّْيددلِ ٱَكددانُواْ قَِلدديلً مددن   ق  الًتع  اىلً:ميش  ي عل  ى األرض ، 

[. 19-17ال ذاريات : اآلي  ة ]س ورة ...ْلَمْحدُروِم ٱيَْسدتَْغِفُروَن   َوفِديا أَْمدَواِلِهْم َحددقٌّ لَّلسَّدآئِِل وَ 
سُددوُل  ق الًتع  اىلً:و دددٌ رَّ َحمَّ ُرَحَمددآُء بَْيددنَُهْم تَددَراهُْم  ْلكُفَّددارِ ٱَمعَددهُ أَِشدددَّآُء َعلَددى  لَّددِذينَ ٱوَ  ّللَِّ ٱمُّ

داً يَْبتَغُوَن فَْضلً مَن  ذَِلَك  لسُُّجودِ ٱَوِرْضَواناً ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهْم مْن أَثَِر  ّللَِّ ٱُركَّعاً سُجَّ

                                                           
، كتاب املغازي ، باب غزوة الطائف يف شوال ، رقم احلديث ) 8العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج   )1)

 ( .4941(  ، ص) 4334

 ( .77، ص) 3جامحد بن حنبل :" مسند امحد " ،مرجع سابق ،   )2)

 (. 162، ص)من أراد أن ميدى يف رزقه فليصل  رمحه ، كتاب الرب والصلة ،  4احلاكم :" املستدرك على الصحيحني " ، مرجع سابق  ، ج   )3)
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 ْسدتََوى  ٱفَ  ْسدتَْغلَظَ ٱَكدَزْرٍٍ أَْخدَرَج َشدْطأَهُ فَدآَزَرهُ فَ  إِلنِجيدلِ ٱفِدي  َمدثَلُُهمْ وَ  لتَّدْوَراةِ ٱَمثَلُُهْم فِي 

ٍَ ٱَعلَى  سُوقِِه يُْعِجُب  ا رَّ ُ ٱَوَعددَ  ْلكُفَّدارَ ٱِليَِغيَظ بِِهُم  لزُّ داِلَحاتِ ٱآَمنُدواْ َوَعِملُدواْ  لَّدِذينَ ٱ ّللَّ  لصَّ

 ً ْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيما ً.[29سورة الفتح : اآلية ] ِمْنُهم مَّ

ًالرتكيزًعلىًتربيةًالولدًاْلكِبً:ً-6

على الوالدين حماولة الرتكيز على تربية الولد األكرب ليكون قدوة ألخوته فيما بعد ألنه األكثر تأثريا 
 مية.، فيغرسان فيه املبادئ الرتبوية اإلسال(1)فيهم بعد الوالدان 

ًاستخدامًأساليبًاْلقناعً:-7

إن إقنا  األوالد باملبادئ الرتبوية االسالمية وما حتويه من فضل واثر يف الدنيا وآلخرة ، يسهل على  
الوالدين غرسها يف نفوس أوالدمها ومن مث تطبقها بسهولة ، فاإلقنا  لغرس هذه املبادئ يف الرتبية اإلسالمية 

له ننفذ إىل شعورهم وعقوهلم وبالتايل يظهر أثره على سلوكهم ، ويتم ذلك أسلوب تربوي فعال ، فمن خال
 :(2)عن طريق 

 أسلوب احلوار : -1

ًًاحلوار املتبادل بني اآلباء واألوالد ، وفق ما جاء يف الرتبية اإلسالمية ًقالًتعاىل ,: َوإِْذ قَاَل

ْركَ اإِنَّ  ّللَِّ الَ تُْشِرْك بِا بُنَيَّ لُْقَماُن الْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ ي    . لَظُْلٌم َعِظيمٌ  لش ِ

 [.13 ]سورة لقمان : 

َمآ  َعلَى   ْصبِرْ اوَ  ْلُمْنَكرِ اَعِن  ْنهَ اوَ  ْلَمْعُروفِ اَوأُْمْر بِ  لصَّلَةَ بُنَيَّ أَقِِم اي  وقالًتعاىلً:

ً[. 17 ]سورة لقمان :اآلية .ألُُمورِ أََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم ا

فهذا أسلوب حوار يعتمد على التأثري على العاطفة واستدراج العقل لبيان مجلة مبادئ مما يدفعه 
 للوعي بأمهيتها وبالتايل تطبيقها .

وتنويع أسلوب احلوار أمر مهم ، فالنيب صلى هللا عليه وسلم كان يعمد إىل تنويع أسلوب حواره  
ستخدامه صلى هللا عليه وسلم ألسلوب التكرار لتنبيه على لرتبية صحابته وجذب اهتمامهم ، ومن ذلك ا

                                                           
 ( . 496، ص) 2علوان :" تربية األوالد يف اإلسالم "، مرجع سابق ، ج   )1)
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فعنًعبُدًالرْحنًبنًأَبًبكرَةًعنًأبيِهًرضَيًهللاًعنهًقال:ًعظم األمر الذي يدعو إليه أو حيذر منه ، 
ًأكُِبًالكبائرًاِْلشراُ ًباهلل,ًوُعقوُقًالواِلَدين,ًوشهادُةًالزُّورًوشهادةًُ»قالًالنِبًُّصلىًهللاًعليهًوسلم:ً

ًًوكان تارة يستخدم االستفهامً(1)«.ًالزُّروً)ثَلثاا(ًأوًقوُلًالزُّور,ًفماًزالًيُكرِ رُهاًحَّتًقلنا:ًليَتُهًسكت
ًصلىًهللاًعليهًوسلمًقال:ً , ًبنًوهبًاْلُزاعيًعنًالنِبِ  ًكلًُّ»فعنًحارثَة ألًأخِبُكمًبأهلًاْلنَّة؟

ًَجو اظًمستكِب ًكلًُعُتلِ  ًْلبرَّه.ًألًُأخِبُكمًبأهلًالنار؟ ًلوًَأقسَمًعلىًاَّلل  ًُمتضاعف  ,ًً(2)«.ًضعيف 
املرتيب باملبادئ اإلسالمية وتطبيقها عن  وحنو ذلك من أساليب احلوار اليت ينفذ املريب من خالهلا اإلقنا 

ًوعي وقناعة ، فحري بالوالدين التنبه هلذا األسلوب يف غرس املبادئ الرتبوية اإلسالمية .

 أسلوب املوعظة : -2

اإلقنا  عن طريق املوعظة من خالل  نصح املرتيب ببيان أثار تطبيق هذه املبادئ أو خمالفتها على ً
، و تذكريه بقدرة هللا تعاىل واملوت وباليوم األخر واحلساب كل ذلك يوقظ شعور  العبد يف الدنيا وآلخرة

ًبنًحاَتًقال:ًاملرتيب لتطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية  ذكرًالنِبًُّصلىًهللاًعليهًوسلمًالنارً»عنًعديِ 
ماًمرتنيًفَلًأشك,ًُثًفتعوََّذًمنهاًوأشاَحًبوجهِه,ًُثًذكرًالناَرًفتعوَّذًمنهاًوأشاَحًبوجهِه.ًقالًشعبة:ًأ

ً(3) «ً.قال:ًاتقواًالناَرًولوًبِشقِ ًَترة,ًفإنًملًيكنًفبكلمة ًطيِ بة

 الرتغيب والرتهيب : -3

واإلقنا  عن طريق استغالل فطرة اإلنسان من حب للذة ونفور من األمل يساعد على  غرس املبادئ 
 الرتبوية يف نفس الناشئة وهذا هو أسلوب الرتغيب والرتهيب . 

أَيَُّها قالًتعاىل:ويتمثل هذا األسلوب يف الكثري من نصوص الكتاب والسنة ،  آَمنُواْ  لَِّذينَ ٱي 

إِثٌْم َوالَ تََجسَّسُواْ َوالَ يَْغتَب بَّْعُضكُم بَْعضاً أَيُِحبُّ  لظَّنٱِإنَّ بَْعَض  لظَّنٱَكثِيراً مَن  ْجتَنِبُواْ ٱ

َ ٱ تَّقُواْ ٱأََحدُكُْم أَن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فََكِرْهتُُموهُ وَ  َ ٱإِنَّ  ّللَّ ا ّللَّ ِحيمٌ  بٌ تَوَّ  .رَّ

 [. 12]سورة احلجرات : اآلية 

                                                           
، كتاب استتابة املرتدين .. ، باب أمث من أشرك باهلل وعقوبته  14العسقالين  :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج )1)

 ( . 8501( ، ص)6919...،رقم احلديث )

 (.            7269( ، ص) 6071، كتاب األدب ، باب الكرب ، رقم احلديث ) 12سابق ، ج الرجع امل  )2)

 (.7219( ، ص)6023طيب الكالم  ، رقم احلديث ) باب، كتاب األدب ، 12املرجع السابق ، ج   )3)



243 

 

لظن بأسلوب تنفر منه النفوس السوية فشبه مقرتفه فاهلل تعاىل حيذر من الغيبة والتجسس وسوء ا
 بأكل حلم أخيه ميتا ، مما يدعو النفس اإلنسانية إىل االمشئزاز فتبتعد عن هذا السلوك الذميم . 

 أسلوب العربة : -4

واستغالل القدرة العقلية لإلنسان املتعلقة بالقدرة على املالحظة الدقيقة والتفكري العميق يف املواقف 
وبالتايل أدراك مكامن الصواب واخلطأ ، فيصل املرتيب إىل قناعة تامة بتطبيق هذا املبدأ ، ويتمثل ذلك يف 

لوب يف الكثري من النصوص القرآن استخدام أسلوب العربة يف الرتبية اإلسالمية ، وقد ورد هذه األس
والسنة لرتبية النفوس وغرس املبادئ الرتبوية فيها ومن خالل سرد القصص لألقوام السابقني وبيان عاقبة 

فعنًأَبًهريرَةًرضيًهللاًعنهًعِنًأفعاهلم ، ومن ذلك قصة جريج اليت دلت على عاقبة عقوق الوالدين ، 
يتكلْمًيفًاملهِدًِإلًثَلثة:ًعيسى.ًوكانًيفًبّنًإسرائيَلًرجٌلًيقالًًمل»النِبِ ًصلىًهللاًعليهًوسلمًقال:ً

ًتُريَُهً ًكانًُيَصلِ ي,ًفجاءتُهًأمُّهًفَدَعْته,ًفقال:ًأجيُبهاًأوًُأصلِ يً؟ًفقالت:ًاللهمًَّلًَُتِْتهًحَّت  لهًُجَريج
فأىب,ًفأَتتًراعيااًفأمكَنْتُهًمنًُوجوهًاملوِمسات,ًوكانًُجَريٌجًيفًَصوَمعته,ًفتعرََّضْتًلهًامرأٌةًوكلََّمْتهً

نفِسها,ًفَوَلَدتًُغَلماا,ًفقالت:ًِمنًُجَريج,ًفأَتوُهًفكسرواًَصومعَتُهًوأنَزلوُهًوَسبُّوه,ًفتوضََّأًوصلَّى,ًُثً
أتىًالُغَلَمًفقال:ًَمنًأبوَ ًياًُغَلُمً؟ًقال:ًالراعي,ًقالوا:ًنَبّنًَصومعَتكًمنًذهبً؟ًقال:ًل,ًِإلً

وهذا األسلوب يساعد الوالدان على غرس املبادئ الرتبوية يف نفوس األوالد بأسلوب ً(1) ....«ِمنًِطني.ً
 فعال وسهل وشيق .

ًتوثيقًصلةًاْلولدًبكتابًهللاًتعاىلًحفظاًوتَلوةً:ً-8

على الوالدين ربط أوالدهم بكتاب هللا تعاىل تالوة متدبرة وحفظا ، فالقرآن له دور كبري يف 
ففي تالوة األوالد للقران وتدبر آياته يكتسبون اإلميان الذي يدفعهم إىل هتذيب سلوك الفرد ، 

 الَ َرْيَب فِيِه هُدًى لْلُمتَِّقينَ  ْلِكتَابُ ٱذَِلَك  قالًتعاىل:ًتطبيق املبادئ الرتبوية اإلسالمية ،

 [، فبالقرآن تصلح عقيدهتم وأخالقهم.2]سورة البقرة : اآلية 
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ًرضَيًهللُاً ًصلىًهللاًعليهًوسلم:ًعنًأَبًهريرَة لًيَزّنًالزاّنًحنَيًيزّنً»عنهًقال:ًقالًالنِب 
وهَوًمؤمٌن,ًولًَيشرُبًاْلمَرًحنَيًيشرُبًوهوًمؤمٌن,ًولًَيسِرُقًحنَيًيسِرُقًوهوًمؤمٌن,ًولًيَنَتِهُبً

ًً.(1)«.نُ ْهَبةاًَيرفُعًالناُسًإليهًفيهاًأبصاَرهمًحنَيًينَتِهُبهاًوهوًمؤمنًٌ

ًجاتًالنفسيةًواملاديةًًلَلولدًبتوازنً:ًإشباعًاْلاً-9

على الوالدين إشبا  احلاجات النفسية لألوالد مثل احلاجة للحب والتقدير واحلرية والضبط وغريها ، 
وكذا احلاجات املادية من مأكل وملبس وغريها، باتزان وخاصة يف سنوات عمرهم األوىل ، حيث هلا تأثري  

 كبري على الرتبية األخالقية .

قول قطب : " اإلسالم ال حيارب الفطرة ولكنه يهذهبا . إنه يريد للناس أن حيبوا و أن يكرهوا .. ي
ألن هذه فطرهتم ولكن احلب على إطالقه والكره على إطالقه يدمران النفس ويبددان طاقتها ، ويوزعاهنا ، 

هلا  فإهنا ال تصطدم ويستعبداهنا فال منلك اخلالص ! وحني ينقلب احلب والكره إىل شهوة ال ضابط 
 باآلخرين فحسب ، بل تصادم بعضها بعض داخل النفس وتؤدي إىل البوار . 

من أجل ذلك يضع اإلسالم " ضوابط " لشهوة احلب والكره . ضوابط تتصل بالروح ، وضوابط 
 (2) تتصل بالعقل . ومجيعها يتصل باهلل ."

وقلة املباالة به والقناعة بالطعام اخلشن أي طعام  ويقول الغزايل :" وأن حيبب إليه اإليثار بالطعام 
كان،...، وحيفظ الصب ي عن الصب يان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة ، وعن خمالفة كل 

 من يسمعه ما يرغبه فيه ".

مينع الفرش  ويقول أيضا :" وينبغي أن مينع عن النوم هنارا  فإنه يورث الكسل وال مينع منه ليال  ولكن
الوطيئة حىت تتصلب أعضاؤه وال يسمن بدنه فال يصرب عن التنعم؛ بل يعوىد اخلشونة يف املفرش وامللبس 
واملطعم ، .... ومينع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما ميلكه والداه أو بشيء من مطاعمه ومالبسه أو 

التلطف يف الكالم معهم، ومينع من أن يأخذ لوحه وأدواته ، بل يعوىد التواضع واإلكرام لكل من عاشره و 
من الصب يان شيئا  بدا له حشمة إن كان من أوالد احملتشمني، بل يعلم أن الرفعة يف اإلعطاء ال يف األخذ 
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وأن األخذ لؤم وخسة ودناءة ، وإن كان من أوالد الفقراء فليعلم أن الطمع واألخذ مهانة وذلة وأن ذلك 
 (1) يف انتظار لقمة والطمع فيها." من دأب الكلب فإنه يبصبص

فاإلفراط أو التفريط يف إشبا  هذه احلاجات ينتج لنا شخصية يتسم سلوكها بالكراهية والعدوان 
واحلقد واحلسد والتكرب والغضب الذي قد يدفعه إىل بذاءة لسان وقلة حياء ، وقسوة قلب ، يف عالقته مع 

نتوقع منه تطبيق املبادئ الرتبوية االسالمية ، لكن اتزان إشبا   اآلخرين من والديه وأقربائه وجريانه ، فال
احلاجات النفسية له األثر األكرب على شخصية األبناء فتنشأ شخصية متزنة يف مشاعرها جتاه اآلخرين من 
حب ورمحة وتواضع وحلم وإيثار ومراعاة حقوق اآلخرين ألهنا من خالل الضبط املتزن عرفت مسؤوليتها 

 جتاههم.

وهذا االتزان كان واضح يف سلوك النيب صلى هللا عليه وسلم مع األطفال فكان حيملهم على  
عاتقه و يقبلهم ويضمهم فيزر  فيهم احلب ، ويستمع إليهم وال يتجاهل مشاعرهم أو أرائهم ويؤثرهم فيما 

هتم ما مل تكن معصية عنده من طعام وغريه بتوازن ، فيشبع فيهم احلاجة إىل التقدير واالحرتام ويليب رغبا
ًً(2)هلل تعاىل ، فيشبع حاجتهم إىل احلرية والضبط باتزان ًرضيًهللاًعنهًقال: ًأبوًقتادَة ًفعنً خرَجً»,

ًصلىًهللاًعليهًوسلمًوأُماَمةًبنُتًأَبًالعاصًعلىًعاتِقهًفصلى,ًفإذاًركَعًوضعها,ًوإذاً عليناًالنِبُّ
ًصلىًهللاًعليهًوسلمًاْلسَنًبنً,ًوعنًأباًهريرَةًرضَيًاَّللً ً(3) «ً.رفَعًرفَعها ًعنهًقال:ًقبََّلًرسوُلًاَّلل 

ًَلًعشرةاًمنًالَوَلِدًماًقبَّلُتًمنهمً ًجالساا,ًفقالًاْلقرُع:ًإنَّ ًوعنَدُهًاْلقرُعًبنًحابسًالتميميُّ علي  
ًصلىًهللاًعليهًوسلمًُثًقال:ًمنًلًيَرحُمًلًيُرَحم ً(4) «.ًأحداا.ًفنظرًإليِهًرسوُلًاَّلل 

فاالتزان يف تربية الطفل وال سيما يف مراحل حياته األوىل له تأثري كبري على شخصيته ، فرتبية الطفل 
يف هذه املرحلة العمرية مهم جدا  من ناحية إشبا  حاجاته األساسية من قبل الوالدين وعدم تركه يف أيدي 

 األشكال . املربيات األجنبيات الاليت ال يقمن بتعويض الطفل عن أمه بأي شكل من

 وعندما تشبع حاجات الطفل النفسية واملادية ، تنمى فيها املبادئ الرتبوية اإلسالمية العليا. 

                                                           
 (.73-72، ص)3ه ، ج1402، دار املعرفة ، بريوت ،  إحياءًعلومًالدينالغزايل ، ايب حامد حممد :   )1)

 (. 63- 62، مكتبة القرآن ، مصر ، القاهرة ، ) د . ت ( ، ص ) 1، ط يفًضوءًالرتبيةًاْلسَلميةأولدناًقطب ، حممد على :   )2)

رقم  ، كتاب األدب ، باب الرمحة بالولد وتقبيله ومعانقته ، 12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج )3)
 (. 7191( ، ص) 5996احلديث ) 

 (  .7192(  ، ص) 5997املرجع السابق  ، رقم احلديث ) )4)
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ًالتزانًيفًالثوابًوالعقابً:ً-10

على الوالدين عدم استخدام الثواب والعقاب بشكل مفرط ألن ذلك جير لعواقب وخيمة على 
 أخالق الناش  ، فيعلمه الكذب واحلقد واخلدا  .

وإذا زاد الثواب يزيد من تدليله و إعجابه بنفسه وغروره ومن مث يقوده إىل التعايل على غريه والتكرب عليهم  
، فالبد من التوازن ، فيثاب على اخللق الكرمي ويعاقب على اخللق الذميم ويتم ذلك باملقدار الناسب ويف 

 الوقت املناسب .

مجيل وفعل حممود فإنه ينبغي أن يكرم عليه وجيازى يقول الغزايل :" :ومهما ظهر من الصيب ُخلق 
عليه مبا يفرح ، وميدح بني أظهر الناس ، فإن خالف ذلك يف بعض األحوال مرة واحدة ينبغي أن يتغافل 
عنه وال يهتك سرته وال يكاشفه ... وال سيما إذا سرته الصيب واجتهد يف إخفاءه ... وإن عاد ثانية ينبغي 

قال له إياك أن تعود بعد ذلك ملثل هذا ... فتفتضح بني الناس ، وال تكثر عليه أن يعاقب سرا .. وي
بالعتاب يف كل حني فإنه يهون عليه مسا  املالم ، وركوب القبائح ، ويسقط وقع الكالم من قلبه ، وليكن 

ً.  (1)حافظا هيبة الكالم  معه فال يوخبه إال أحيانا "

ًوسلمًيفًنفوسًاْلولدً:غرسًُمبةًالرسولًصلىًهللاًعليهًً-11

فغرس حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف نفوس األوالد ، يسهل تطبيقهم للمبادئ الرتبوية 
االسالمية، فإمنا هي مستنبطة من حياته صلى هللا عليه وسلم ، وقد اخرج الطرباين عن على رضي هللا عنه 

ثالث خصال : حب نبيكم وحب آل بيته ،  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " أدبوا أوالدكم على
 (2) وتالوة القرآن .."

ًاستغَللًاملواقفًلغرسًاملبادئًالرتبويةًيفًنفوسًاْلولدً:ً-12

عل  ى الوال  دين اس  تغالل املواق  ف ال  يت حت  دث هل  م م  ع األوالد أو ل  ألوالد م  ع غ  ريهم يف ترس  يخ املب  ادئ 
وقل  وهبم يف ه  ذه املواق  ف تك  ون حاض  رة ومتفتح  ة وال س  يما يف الرتبوي  ة اإلس  المية يف نفوس  هم ، ألن عق  وهلم 

ومثال ذلك أسلوب النيب صلى هللا علي ه وس لم ال ذي اتبع ه م ع ص حابته ,ًًاملراحل العمرية األوىل من حياهتم
خ  رَجًالن  ِبًُّص  لىًهللاًعلي  هًوس  لمًم  نًبع  ضًِحيط  اِنً»ع  نًاب  ِنًعب  اسًق  ال:ًلتح  ذيرهم م  ن النميم  ة ، 

َتًإنس  اَننيًيع  ذَّبانًيفًقبورمه  ا,ًفق  ال:ًيع  ذَّبان,ًوم  اًيع  ذَّبانًيفًكب  رية,ًوإن  هًلكب  ري:ًًاملدين  ة,ًفس  مَعًص  ًو
                                                           

 ( .72، ص) 3الغزايل :" إحياء علوم الدين "، مرجع سابق "،  ج   )1)

 (.508، ص)  2علوان :" تربية األوالد يف اإلسالم "، مرجع سابق ، ج   )2)
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ك  انًأح  ُدمهاًلًَيس  َترِتًُم  نًالب  ول,ًوك  انًاْلخ  ُرًميش  يًبالنميم  ة,ًُثًَدع  اًَِبري  دةًفكَس  َرهاًبِكْس  َرتنيً ًأوً
ًِكسرةًيفًقِبًهذاًوكسرةاًيفًقِِبًهذا,ًفقال:ًلعلُهًَيفَّفًُ ًً(1)«.ًعنهماًماًملًييبساًثنتنيً ًفجعل

ً

ًجتنيبًاْلولدًالغضبً:ً-13

على الوالدان جتنيب أبنائهم الغضب فهو سبب لكل سلوك سي  ، وقد أكد علماء النفس على 
أن الغضب قد يكتسب من الوالدين عن طريق التقليد أو ردة فعل للجو األسرى السائد كأن يكون 
مشحون مبشاجرات الوالدين ، االعتداء على املمتلكات اخلاصة بالطفل ، ويوصي علماء النفس لتجنيب 

لطفل أسباب الغضب أن ال يكثروا التدخل يف أعمال الطفل وحتديد حركتهم وإرغامهم على الطاعة ا
اجملردة ، وكذلك البعد عن االستهزاء بالطفل ، االبتعاد عن إظهار الغضب أمام الطفل ، وغريها من 

  (2)الوصايا اليت تساعد الطفل على جتنب الغضب . 

 األوالد وتطبيق املبادئ الرتبوية االسالمية من رمحة وتواضع فالسلوك الناتج عن الغضب  حيول بني
 . من الوالدين وأقارب  وحلم وحياء وحفظ لسان مما يؤثر على عالقته باآلخرين

لذا البد من إشاعة روح احملبة والتآلف والرفق والعطف بني أفراد األسرة حىت يكون اجلو األسري 
 افة إىل إتبا  وسائل عالج الغضب الواردة يف الرتبية اإلسالمية .متهي  لتنشئة اخللقية السليمة ، باإلض

ًالدعاءًبصَلحًاْلولدً:ً-14

أن حيرص اآلباء على الدعاء ألوالدهم وجتنب الدعاء عليهم ، فدعاء األب لولده أو عليه من 
ًَصلَّىًاَّللًَُّالدعوات املستجابة ،  لًتدعواً»ًَعَليِهًَوَسلَّم:ًفعنًجابرًَرِضَيًاَّللًََُّعنُهًقال,ًقالًَرُسولًاَّللَِّ

ًساعةًيسألًفيهاً علىًأنفسكم,ًولًتدعواًعلىًأولدكم,ًولًتدعواًعلىًأموالكمًلًتوافقواًمنًاَّللَّ
  ً(3) .«عطاءًفيستجيبًلكمً

                                                           
( ، ص  6052ب األدب ، باب الغيبة ، رقم احلديث ) ، كتا 12العسقالين :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج   )1)
(7247. ) 

 ( .182،  181ه  ( ، ص ) 1416، دار الشروق ، جدة ، ) 3، ط  علمًالنفسًاملعاصرًيفًضوءًاْلسَلمحممد ، حممد حممود:   )2)  

 ( . 139، كتاب الزهد ، باب حديث جابر الطويل ، ص )  18النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج )3)
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ِ  ْلَحْمدُ ٱ : قالًتعاىلوليكثر اآلباء الدعاء بصالح الذرية ، اقتداء باألنبياء السابقني ،   لَِّذيٱّللَّ

 ُمِقيمَ  ْجعَْلنِيٱ  َرب  لدَُّعآءِ ٱإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َربي لََسِميُع  ْلِكبَرِ ٱَوَهَب ِلي َعلَى 

هُنَاِلَك دََعا  ،[40- 39]سورة إبراهيم : اآلية  َربََّنا َوتَقَبَّْل دَُعآِء  َوِمن ذُريَتِي لصَّلَةِ ٱ

]سورة آل عمران  .  لدَُّعآءِ ٱَزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َرب َهْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُريَّةً َطيبَةً إِنََّك َسِميُع 
 ً[.38: اآلية 

ً:ًفاألوالد إمنا هم منحة أو حمنة ًتعاىل ًقال ,  أَيَُّها اْ إِنَّ ِمْن أَْزَواِجكُْم  لَِّذينَ ٱي  آَمنُوا

اً لَّكُْم فَ َوأَْوالَدِ  َ ٱَوإِن تَْعفُواْ َوتَْصَفُحواْ َوتَْغِفُرواْ فَِإنَّ  ْحذَُروهُمْ ٱكُْم َعدُو  ِحيٌم    ّللَّ َغفُوٌر رَّ

ُ ٱإِنََّمآ أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَدُكُْم فِتْنَةٌ وَ  ً[15- 14]سورة التغابن : اآلية   . َعِظيٌم  ِعْندَهُ أَْجرٌ  ّللَّ

ًاْلمياّنًيفًنفوسًاْلولدً:تعميقًاْلانبًً-15

على الوالدين أن يغرسوا يف نفوس أوالدهم مراقبة هللا تعاىل وخشيته يف السر والعلن عن طريق 
العناية باجلانب اإلمياين ، فجوانب الرتبية اإلسالمية مرتبطة ببعضها البعض ، ويعتمد اجلانب اخللقي 

لف الصاحل تدل على اهتمامهم بذلك ، فهذا حممد بن بالدرجة األوىل على اجلانب اإلمياين ، ومواقف الس
سوار من خالل موقفه مع ابن أخته استطا  أن يغرس هذا اجلانب ويعمقه يف نفسه فكان أثره الواضح 
على سلوكه ، يقول الغزايل :" قال سهل بن عبد هللا التسرتي: كنت وأنا ابن ثالث سنني أقوم بالليل فأنظر 

سوار فقال يل يوما : أال تذكر هللا الذي خلقك فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل إىل صالة خايل حممد بن 
بقلبك عند تقلبك يف ثيابك ثالث مرات من غري أن حترىك به لسانك، هللا معي هللا ناظر إيلَّ هللا شاهدي 
أن ...، فقلته فوقع يف قلب ي حالوته، فلما كان بعد سنة قال يل خايل: أحفظ ما علمتك ودم عليه إىل 

تدخل القرب فإنه ينفعك يف الدنيا واآلخرة، فلم أزل على ذلك سنني فوجدت لذلك حالوة يف سري، مث 
 (1)قال يل خايل يوما : يا سهل من كان هللا معه وناظرا  إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك واملعصية... "

العلم النافع وحتلى  فكان هلذه الرتبية اإلميانية األثر الكبري على سلوكه حيث حفظ القرآن وتعلم
 مبكارم األخالق . 

ًالعدلًبنيًاْلولدً:ًً-16

على الوالدين احلرص على العدل بني األوالد ، فتفضيل بعض األوالد على بعض  له أثر كبري يف 
توليد مشاعر الكراهية جتاه بعضهم البعض وكذلك جتاه والديهم ، فيتناقض ذلك مع مبدأ برهم واإلحسان 

                                                           
 ( .74، ص)  3الغزايل :" إحياء علوم الدين "، مرجع سابق ، ج  )1)
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ًَأَبًبِبَ ْعِضًَماِلِهًفَ َقاَلْتًأُمِ يًَعْمَرُةًبِْنُتًَرَواَحَة:ًَلً,ًفَعِنًإليهم  الن ُّْعَماِنًْبِنًَبِشري ً,ًقَاَل:ًَتَصدََّقًَعَليَّ
ًوسلمً ًعليه ًهللا ًصلى ًالنَِّبِ  ًإىَل ًَأَب ًفَاْنطََلَق ,ً ًوسلم ًعليه ًهللا ًصلى ًاَّللِ  ًَرُسوَل ًُتْشِهَد ًَحَّتَّٰ َأْرَضٰى

ًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ًلُِيْشِهَدُهًَعلًَ ًُكلِ ِهْم؟»ٰىًَصَدَقِِت,ًفَ َقاَلًَلُهًَرُسوُلًاَّللِ  قَاَل:ً«ًَأفَ َعْلَتًٰهَذاًِبَوَلِدَ 
ًََواْعِدُلواًيفً»َل,ًقَاَل:ً ً(1) فَ َرَجَعًَأَب,ًفَ َردًَّتِْلَكًالصََّدَقَة.«ًَأْوَلدُِكمًْ ات َُّقواًاَّلل 

م وتشجيعهم وعطائهم بني األبناء بالتساوي ، وأن ال يُظهرا التمييز فينبغي للوالدين توزيع حمبتهم واهتمامه
 يف حمبة احدهم دون اآلخر وأن ظهر عليه متيزه بذكاء أو غري ذلك .

ًالتدرجًيفًغرسًاملبادئًالرتبويةًاْلسَلميةً:ً-17

املرتيب ومساته التدرج يف األساليب اليت يغرس من خالهلا املبادئ الرتبوية االسالمية من حيث مراعاة سن 
 الشخصية .

فعلى الوالدين استخدام أساليب تربوية تتوافق مع كل مرحلة عمرية للولد لتنمية املبادئ الرتبوية  
واألخالقية لديه " فالطفل يف مراحله منوه األوىل يتقبل القيم اخللقية من الكبار دون مناقشة أو فحص أو 

 مناقشة هذه القيم ، فال نقد أو متحيص ، أي يقبلها عن طيب خاطر ، وعندما يتقدم يف السن يأخذ يف
  (2)يتقبل املواعظ واإلرشادات قبوال مطلقا دون تفكري فيها ".

فالولد يف مرحلة الطفولة املبكرة يعتمد على أسلوب القدوة بالدرجة االوىل ، و يف مرحلة الطفولة 
خالقية ، ففي هذه املتأخرة واملراهقة والشباب حيتاج إىل أسلوب تربوي آخر لتنمية املبادئ الرتبوية واأل

املرحلة حيتاج إىل أسلوب املوعظة احلسنة و احلوار ، فعلى الوالدين استخدام هذا األسلوب فيعظا الولد 
وهدوء ، ويقتديا يف ذلك بالنيب صلى هللا عليه وسلم خري قدوة يف ذلك ، فقد كان  وينصحاه بلني ولطف

فعنًأَبًسليماَنًيريب صحابته باحلوار والوعظ والنصح بلني ورفق مراعيا أعمارهم واختالف شخصياهتم ، 
عنَدهًعشريَنًًأتيناًالنِبًَّصلىًهللاًعليهًوسلمًوَنُنًَشَببٌةًمتقاربون,ًفأقمنا»مالِكًبنًاْلُويرثًقال:ً

ًأن اًاشَتقناًأهَلنا,ًوسألناًعمَّنًترَكناًيفًأهِلناًفأخِبناه,ًوكانًرقيقااًرحيماا,ًفقال:ًارجعواًإىلً ليلة,ًفظنَّ
ًكماًرأيتموّنًأصلِ ي,ًوإذاًَحَضَرِتًالصَلُةًفْلُيؤذِ ْنًلكمًأحدُكمً,ً أْهليكمًفعلِ موهم,ًوُمروهم,ًوَصلُّوا

                                                           
  ( .67األوالد ، ص)  ، كتاب اهلبات ، باب كراهية تفضيل بعض11النووي :" صحيح مسلم بشرح النووي " ، مرجع سابق ، ج )1)

، منشأة العارف ، اإلسكندرية ًسيكولوجيةًاْلياةًالروحيةًيفًاملسيحيةًواْلسَلمشرف ، حممد جالل وعسريي ، عبد الرمحن حممد  :   )2)
 ( .160،  159م ، ص)1972، 
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ليَ ُؤم كمًأكِبُكمً ً(1)ً«.ُثًَّ

ًمَلحظةًاْلولدًومتابعتهمًباستمرارً:ً-18

أن مالحظة األوالد ومتابعتهم يف تطبيقهم ملبادئ االسالم أمر مهم ، لضمان جناح تطبيقهم 
للمبادئ الرتبوية اإلسالمية، فال يكتفيان بغرسها دون متابعة تطورها إىل األحسن لدعمها ، أو إحنرفها 

ل متابعة األوالد داخل البيت وهتيئة اجلو ، من خالل املواقف لتقوميها وتصحيحها ، ويتم ذلك من خال
املختلفة داخل األسرة مع الوالدين واإلخوة ، وكذلك متابعتهم خارج البيت مع األقارب واجلريان ، وينبغي 
على اآلباء عدم إمهال أوالدهم من حيث مالحظة رفقتهم املالزمة هلم فالرفيق له اثر على سلوك صاحبه ، 

ًبَنًأَبًموسىًعنًأبيِهًرضَيًهللُاًعنُهًقال:ًقالًرسوُلًهللِاًصلىًهللاًعليهًوسلم:ًعنًأ َمَثُلً»َبًبُرَدَة
اِد:ًلًيَعَدُمَكًمنًصاحبًاملسِكًِإم اً ًكمَثِلًصاحِبًامِلسكًوِكرِيًاْلد  اْلَليِسًالصاحِلًواْلليِسًالسُّوِء

ً ًحَيِرُق اِد ًاْلد  ًوِكرُي ًِرحَيه ًجتَُِد ًأو ًِرحيااًخبيثةًاَتشرَتِيِه ًمنه ًجتَُِد ًأو ًثَوَبك ًأو فالصديق الصاحل  (2)«بدنَك
يكسب صاحبه السمعة الطيبة من خالل األخالق العالية ، وبالتايل العالقة الطيبة مع اآلخرين ، أما 
 الصديق السي  فله األثر لسي  على مسعه صديقه من خالل األخالق السيئة والعالقة السيئة مع اآلخرين .

الوالدين أن ال يغفالن عن متابعة أوالدهم يف املدرسة واملسجد والشار  كل هذه مؤسسات وعلى 
 تربوية تساعد على بناء  املبادئ يف نفوس األوالد  أو هدمها.

فإذا الحظ األب أهنا تؤثر على أوالده بطريقة سيئة عليه تغيريها وانتقاء البيئة الصاحلة فهذه الطريقة 
  (3)ح يف الرتبية تعترب من وسائل اإلصال

ويتعلق مبالحظة األوالد فيما خيص تطبيق املبادئ الرتبوية االسالمية ، بتبصريهم باإلخطار اخلارجية 
اليت قد تؤثر على أخالقهم ومبادئهم اإلسالمية ومعرفة ما حييكه أعداء اإلسالم لنقض مبادئ الرتبية 

 اإلسالمية حىت يكونوا على وعى دائم هبا وحذر منها .

ًتدريبًاْلولدًعلىًِمارسةًاملبادئًالرتبويةًاْلسَلميةً:ً-19

                                                           
، كتاب األدب ، باب رمحة الناس والبهائم ، رقم احلديث 12العسقالين : " فتح الباري  شرح صحيح البخاري " ، مرجع سابق ، ج  )1)
 ( .7206( ، ص)  6008)

 (.  2731( ، ص )2101، كتاب البيو  ، باب يف العطار وبيع املسك ، رقم احلديث )5املرجع السابق ،ج  )2)

 ( .495، ص) 2والد يف اإلسالم ، مرجع سابق ، جعلوان :" تربية األ )3)
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أن ممارسة املبادئ الرتبوية اإلسالمية وتطبيقها يساعد على غرسها يف نفوس األوالد و التعود عليها 
فتصبح جزء من حياهتم ، فإشراك البنات ألمهم يف أعمال املنزل ، وكذا الذكور  ألبيهم يف توفري لوازم 

اعد على تعوديهم على طاعة الوالدين وبرمها ، ومشاركة األوالد يف تنظيم زيارة لألقارب البيت ، يس
واجلريان ، وإقامة عالقات اجتماعية مع أوالد األقارب واجلريان ، وتشجيع األوالد على خمالطة املساكني 

ممارسة األوالد   واإلحسان إليهم ومساعدهتم ، يريب فيهم مبدأ الرمحة واحللم والتواضع ، و ، ولضمان
املبادئ الرتبوية االسالمية البد من تبصريهم باحلقوق والواجبات الشرعية جتاه اآلخرين ليطبقوها عن وعي 

 وبالطريقة الصحيحة الواردة يف الكتاب والسنة .

ًجتنيبًاْلولدًوسائلًاْلعَلمًاملنحرفةًأخَلقياا:ً-20

رض اآلن يف وسائل اإلعالم من فضائيات احلرص على نظافة أمسا  األوالد وأبصارهم مما يع
وصحف وجمالت وانرتنت ، وغريها ، من أغاين ، وألفاظ و مناظر ، خليعة متج باحلياء ، وتدمر األخالق 
، فتعلم الكذب واخليانة واأللفاظ النائية ، وتغرس العقوق والقطيعة والالمباالة وامليوعة ، وغريها من 

 مع مبادئ الرتبية اإلسالمية . االحنرافات اخللقية اليت تتناقض

ًتعويدًالفتاةًعلىًالحتشامً:ًً-21

على الوالدين تعويد الفتاة على االحتشام يف سلوكها ولباسها لتحافظ على شرفها وأخالقها وتقوم 
بوظيفتها الرتبوية األساسية يف املستقبل فهي صانعة األجيال اليت من خالهلا يستعان بتطبيق مبادئ الرتبية 

 المية .اإلس

ًتوفريًمكتبةًاْلولد:ً-22

أن حيرص الوالدان على توفري مكتبة ألوالدمها حتوي الكتب واألشرطة السمعية واملرئية ، اليت  
 تعرض األخالق بطريقة شيقة وجذابة فترتيب فيهم املبادئ والقيم األخالقية اإلسالمية .

ًتنميةًثقافةًالوالدينً:ً-24

فيما يتعلق بأساليب غرس وتنمية املبادئ الرتبوية اإلسالمية  ،  ثقافتهما على الوالدين تنمية
 واالطال  على كل جديد ، يسري يف إطار الرتبية اإلسالمية الصحيحة .
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ًتربيةًاْلولدًعلىًاحملافظةًعلىًالصَلةً:ً-25

على الوالدين تربية أوالدهم على احملافظة على الصالة ، فعلى األب أن حيرص على اصطحاب 
أوالده إىل املسجد ألداء الصالة وحضور اخلطب منذ الصغر ملا لذلك من دور كبري يف تنمية املبادئ 

لصََّلةَ تَْنَهى إِنَّ ااألخالقية لناشئة ، فينشأ على حب بيوت هللا واحملافظة على الصالة قال تعاىل : 

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ  ِ أَْكبَُر َواّللَّ ]سورة العنكبوت : اآلية    َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر اّللَّ
 [،  فالصالة هتذب سلوك الناشئة  . 45
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 الفصل الخامس

 خاتمة البحث :

 أوال : النتائج

 ثانيا  : التوصيات
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ًالفصلًاْلامس

ًخاَتةًالبحث

احلم    د هلل رب الع    املني ال    ذي بنعمت    ه ت    تم الص    احلات ، حنم    ده عل    ى حس    ن توفيق    ه وكرم    ه ومن    ه ،        
والصالة والسالم على هادي البشرية حمم د ص لى هللا علي ه وس لم وعل ى آل ه وص حبه أمجع ني وم ن ت بعهم إىل 

 يوم الدين .

 وبعد ... 

يف هناي ة املط اف ، أن فص ول الدراس ة ، اس تطاعت  ومن خالل الفرتة الزمنية ال يت عاش تها الباحث ة م ع       
 خترج بعدد من النتائج والتوصيات واملقرتحات ، وفيما يلي عرضها :

ًالنتائج:أولا:ً

من خالله جمهود عقلي يقوم الباحث  يه الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية الستنباطاتا-1
 السنة النبوية من معاين تربوية بطرق علمية صحيحة.وأحاديث القرآن الكرمي  آياتباستخراج ما خفي من 

وفق املنهج ن يتم وينبغي أ الرتبويةملعاين الستنباط ااألساسيني  املصدرانمها القرآن الكرمي والسنة النبوية -2
يؤدي اىل الرقي احلضاري اإلنساين جبميع مستوياته و ،حيقق إقامة شر  هللا كما أراد هللا تعاىل  مماالصحيح 

 لتطبيق الشريعة اإلسالميةإلنسانية ا تزكية وهتذيب لتهيئة النفس يامنا ه لرتبيةالفكرية والعلمية واملادية ...،فا
. 

 اللذانمصادرها القرآن الكرمي والسنة النبوية  هاتستقي منترتبط بالشريعة اإلسالمية و الرتبية اإلسالمية و 
فهما قابالن لنظر والتأمل ومن مث االستنباط الذي يوصل اىل ،الرتبوية يعتربان نبع ال ينضب باملعاين 

اإلسالمي ، وال ميكن الركون اىل  التأصيلمراد هللا تعاىل وبذلك يكتمل بناء الرتبية اإلسالمية وفق 
واجملتمع كتابان شامالن جلميع جوانب حياة الفرد   لقرآن الكرمي والسنة النبوية، وادر غريمها من املصا

 .عن غريها  خاصية الشمول هذه اكتسبتها الرتبية اإلسالمية مما ميزهاو ، واالخروية  ةالدنيوي

الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية مكانة عظمى يف اإلسالم حيث تتضح هذه املكانة  اتلالستنباط-3
 الكرمي  من خالل مدح هللا تعاىل ألهل االستنباط، وبيان ان االستنباط مقصد من مقاصد انزال القرآن

قد عين علماء ، و سالميةوح وجتدد الرتبية اإل، باإلضافة اىل ان االستنباطات الرتبوية تعكس ر النبويةوالسنة 
هي حصيلة اإلنتاج الفكري الرتبوي ف، النبوية والسنة الكرمي باالستنباطات الرتبوية من القرآن املسلمني



255 

 

االسالمي ، حيث جندها مبثوثة يف اقوال ومؤلفات السلف مبختلف التخصصات وهي اليت تشكل لنا يف 
 صحيحة.إسالمية  اإلسالمية وفق رؤيةالنهاية البناء النظري للفكر الرتبوي للرتبية 

ستند على األصول لعلم األصول عالقة عظمى مبجال الرتبية اإلسالمية من حيث املنهج العلمي امل -4
 . األصول هم من أسس املنهج العلمي لالستنباط وفق األسس العلمية اإلسالمية اءاإلسالمية فعلم

اإلسالمي عرب العصور جيد أن الفقهاء أكثر من تصدى جملال املتتبع لتاريخ الفكر باإلضافة اىل ذلك ف
الرتبية والتعليم ،فعلم أصول الفقه يرتبط بالرتبية اإلسالمية ارتباطا وثيقا ، والفكر الرتبوي عند الفقهاء ، 

ضايا الرتبوية حيث سلك علماء رصانة املنهج يف معاجلة القب ل خصب بالتطبيقات الرتبوية ، وهو يتميزجما
نفس مسلكهم يف استنباط االحكام الشرعية ، باإلضافة اىل ما متيزوا به من سهولة األسلوب يف  صولاال

وامنا ذلك لتأثرهم باألسلوب الرتبوي يف القرآن ، وترسيخهم ملبادئ تربوية عظيمة . معاجلة القضايا الرتبوية
  ما من هذه األصول .الكرمي والسنة النبوية لقرهب

 جمال الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية يف أهنا تؤدي إىل تأصيل البحث العلمي يفتكمن أمهية  -5
سالمية اليت أسسها بالصبغة اإلسالمية مما يؤدي إىل وضوح  املنهجية العلمية اإل الرتبية اإلسالمية وصبغها
نة النبوية ،والوصول وص القرآن الكرمي والسالوقو  يف االحنراف يف فهم نص جتنب علماء األصول، ومن مث

 الرتبية اإلسالمية . يف جمالاىل مستوى النبوغ الفكري 

عن تقييد عملية هي عبارة  الضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي والسنة النبوية:-6
 اطي للرتبية يف املنهج االستنب السنة النبويةأحاديث القرآن الكرمي و  الرتبوية من آيات االستنباط للمعاين

بقيود علمية مستمده من منهج االستنباط عند علماء علم أصول الفقه ، وقد استمدها علماء األصول من 
مبادئ املنهج  العلمي يف القرآن الكرمي  والسنة النبوية الذي أصله علماء التفسري واحلديث والفقه واللغة 

ة مقننة فخرجوا لنا بقواعد وطرق بطريقة علمي على منهج استنباط االحكام الشرعية األصولفطبقه علماء 
 الستنباط االحكام الشرعية.

 املهاراتقدر من   ا وامنا ان ميتلكالضوابط اخلاصة باملستنبط الرتبوي ال تعين ان يكون املستنبط فقيه-7
من القرآن الكرمي والسنة النبوية يف العلم الشرعي والرتبوي واليت تؤهله  الستنباط املعاين الرتبوية  واملعرفة 

 لغوية او شرعية ... بطريقة صحيحة بعيده عن الوقو  يف مزالق عقدية او علمية او

اإلسالمية امنا  يف جمال الرتبية القران الكرمي واحاديث السنة النبوية  آياتاملعاين الرتبوية املستنبطة من -8
من يبىن عليه بعد ذلك   ويتوقف على ماالستنباط ة اأساس صحتعتمد صحتها على النص املستنبط فهو 
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املعىن املستنبط هو مثرة االستنباط بطرق التحقق اليت وردت يف البحث، و  ينبغي التحقق من ثبوهتالذا معىن 
 النهائية واليت يتوقف على صحته صحة التطبيق .

ريعة تعني املتعامل اللغوية ومقاصد الشلالستنباط يف جمال الرتبية اإلسالمية قواعد ترتكز على القواعد -9
 ن والسنة فهمها فهما صحيحا ومن مث صحة االستنباط .مع نصوص القرآ

 باب واسع يتضمن العديد من التطبيقات الرتبوية يف جمال الرتبية اإلسالمية الشريعةان باب مقاصد -10
 . فعليه يبىن التأصيل اإلسالمي جملال الرتبية 

القرآن الكرمي والسنة النبوية العديد من املبادئ الرتبوية يف جماالت شىت يف حياة تضمنت نصوص -11
باخلري والفالح يف الدنيا  املسلم املسلم اليت ميكن استنباطها ومن مث تطبيقها مما يعود على الفرد واجملتمع

مبدأ بر الوالدين يعد من أوىل واالخرة ومنها املبادئ الرتبوية اليت توثق حلقات افراد اجملتمع املسلم وومنها  
وأهم احللقات االجتماعية اليت تقوى روابط اجملتمع املسلم ، وذلك من خالل تقوية الروابط داخل األسرة 

نصوص الكتاب والسنة  من خالل مبدأ بر الوالدين الذي تناولتهبوجود عالقة قوية بني األوالد واآلباء ، 
 .بالتفصيل 

 اا:ًالتوصياتً:نيثا

ناية باجلانب التأصيلي لرتبية اإلسالمية ال سيما ما يتعلق باملنهج االستنباطي ، فاالستنباط  حيتاج الع-1
 اىل تقنني وضبط يف جمال الرتبية اإلسالمية .

املعاين الرتبوية اليت حتتاج اىل تكمن هما فضرورة مراعاة ارتباط احباثنا الرتبوية مبصدريها الكتاب والسنة ف-2
مشولية االستنباط من القرآن الكرمي والسنة ، فهما كتابان شامالن ، و دراسة من خالل عملية االستنباط 

ن حياتنا ومن باب أوىل فيما يتعلق و و ا اىل االرتباط هبما يف مجيع شؤ ،يدعون العظمىالنبوية ومكانته 
 تباالستنباطاالسليم يف ذلك ، فالسلف قدوة لنا يف اهتمامهم بالبحث العلمي واالعتماد على املنهج 

 جمال جدير بالعناية . فهوالتصنيف الرتبوية من القرآن و يف طريقة 

لصلته الوثيقة مبجال الرتبية اإلسالمية فهو غين بالتطبيقات الرتبوية السيما  الفقهاالهتمام بعلم أصول -3
 من الناحية املنهجية .

الباحثني يف جمال الرتبية اإلسالمية اعدادا شرعيا وتربويا مما يؤهلهم لتمكن من مهارات اعداد -4 
 االستنباط من نصوص الكتاب والسنة وفق الضوابط العلمية املنهجية اإلسالمية الصحيحة .
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السنة نفسها وغريها اللتزام بالضوابط العلمية لالستنباطات الرتبوية من القرآن الكرمي و  الباحثةتوصي -5
للمعاين  النبوية، لتجنب املزالق واالحنراف يف الفهم السليم لكتاب هللا وسنة نبيه ومن مث التطبيق الصحيح

 ، فهذا العلم دين مبعناه الواسع فلينظر الباحث ممن يأخذه وكيف يأخذه . الرتبوية 

عينه على فهم الوحي واليت تينبغي للباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية ان يهتم باللغة العربية فهي لغة -6
 الكتاب والسنة وتيسر ذلك له .

على الباحثني ممن يتعامل مع نصوص القرآن والسنة يف شىت اجملاالت العناية مبا يتعلق بأسلوب القرآن -7
والسنة النبوية ،فالقرآن والسنة النبوية درجا على أساليب حمدده وفهمها ومعرفتها مما يعني الباحث على 

 هما، ومن مث االستنباط منها .فهم نصوص

يف تأصيل اجملال علم املقاصد فهو باب مهم بعلى الباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية العناية  -8
 على استنباط املعاين الرتبوية بصوره صحيحه . الباحث بشكل خاص عنيالرتبوي ، وهو ي

 
ًاملقرتحاتً:اا:ًثالث

وفق رؤية منهجية إسالمية اصيلة  ، يد من اجلهود املنظمةحيتاج اىل مز ان جمال التأصيل لرتبية اإلسالمية -1
 مستمدة من األسس العلمية اليت وضعها السلف يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية .

يعىن بتوجيه الباحثني كما تقرتح الباحثة مركز مستقل يعىن بتطوير األحباث الرتبوية يف جمال التأصيل  -2
من خالل دروس ودورات ومراجع علمية ، وهذا ليس بكثري على  حباث العلمية الرتبويةدارسني يف األال

يف مجيع جماالت  قوم بدورهاملسلم الذي ي لإلنسانالرتبوي  رادا ما علمنا اهنا  أساس التطو  الرتبية اإلسالمية
 ات الرتبية .نجاح اجملتمعلاجملتمع مما حيقق النهضة الرتبوية ومن مث النهضة يف مجيع اجملاالت 

الرتكيز على أصول الفقه فهو علم خصب بالتطبيقات الرتبوية اليت حتتاج اىل املزيد من البحث من قبل -3
 الباحثني يف جمال الرتبية اإلسالمية .

تقرتح الباحثة املزيد من البحث والتطوير للمنهج االستنباطي يف جمال الرتبية اإلسالمية فيما خيص -4
من الضوابط العلمية اليت تناولتها  ضابطالستنباطات الرتبوية ، حيث ترى الباحثة أن كل الضوابط العلمية ل

 بالدراسة ينبغي افراده بدراسة مستقلة حىت يستويف حقة من البحث .
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أمهية  اومعرفتهمترى الباحثة القاء الضوء على أسلوب القرآن والسنة النبوية يف اخلطاب ففي فهمهما -5
 عظمى يف االستنباط .

القاء الضوء على علم املقاصد يف جمال علم أصول الفقه وترى انه جمال خصب للكثري  باحثةتقرتح ال-6
 من املوضوعات الرتبوية القابلة للبحث والدراسة .
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 

 القرآن الكرمي . .1

 السنة النبوية. .2

 ،دار املعارف ، مصر ، دـ.ت.الرتبية يف اإلسالماالهواين ، امحد فؤاد :   .3

 ه .1417،دار الفكر ، دمشق ، 23، ط أصول الرتبية اإلسالميةالرمحن  :النحالوي ، عبد  .4

املكتبة  ، سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطيالسيوطي ،عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين: .5
 البخارية الكربى مطبعة املصرية باالزهر ، )د.ت(

اجستري غري رسالة م يف ) كتاب الرب والصلة واآلدب (، املبادئ الرتبوية املتضمنةاحلارثي ، عائد بن حممد :  .6
 هـ  .1423منشورة ، جامعة ام القرى ، كلية الرتبية ، قسم الرتبية االسالمية ، مكه املكرمة ، عام 

دار النفائس ،  املنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند احملدثنياالنعيمي ، محزه أبو الفتح حسني قاسم: .7
 هـ.1419بريوت ،

 ، املكتبة اإلسالمية ، تركيا ، استنبول  ، ) د. ت (. 2، ط املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون :  .8
لنهاية اابن االثري،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري :  .9

 ه.1399ريوت، ب -حممود حممد الطناحي ،ملكتبة العلمية  -ى ، حتقيق : طاهر أمحد الزاو يف غريب احلديث البن األثري
، دار االرقم بن 1،ط التسهيل لعلوم التنزيلابن اجلزري ، أبو القاسم حممد بن امحد بن حممد بن عبد هللا : .10

 هـ.1416االرقم ، بريوت ،

،  1ط حممد عثمان ، ،حتقيق :عبد الرمحن ملوضوعاتابن اجلزري ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد: ا .11
 هـ.1386املكتبة السلفية ، املدينة املنورة ، 

بد اللطيف ع ، حتقيق : معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح ، عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين : .12
 هـ.1423، دار الكتب العلمية،  1ماهر ياسني الفحل،ط -اهلميم 

 م.1990،حتقيق :حممد السليمان ،ط، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، قانون التأويلابن العريب :  .13

، دار الكتب  3،راجعه وعلق عليه : حممد عبد القادر عطا ،ط حكام القرآناابن العريب ، حممد بن ايب بكر : .14
 .هـ1424العلمية بريوت ، 
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د السالم ، حتقيق : حممد عب العاملنيإعالم املوقعني عن رب ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية :  .15
 هـ  .1411ابراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت، 

حتقيق  ، الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين : .16
 .هـ1408، دار العاصمة ، الرياض ،  1: علي بن حممد الدخيل هللا،ط

مدارج السالكني بني منازل اياك نعبد واياك د بن ايب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين :ابن القيم ، حمم .17
 هـ.1416،دار الكتاب العريب ، بريوت، 3،حتقيق : حممد املعتصم باهلل البغدادي ،ط نستعني

يب شع حتقيق : ،زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا : .18
 هـ.1407بريوت،  -مكتبة املنار اإلسالمية  -،مؤسسة الرسالة  14عبد القادر األرناؤوط ،ط -األرناؤوط 

تب ،دار الك الروح يف الكالم على أرواح األموات واالحياء بدالئل من الكتاب والسنةابن القيم اجلوزية : .19
 العلمة ، بريوت ، )د،ت(.

لم مفتاح دار السعادة ومنشور والية العن أيوب بن سعد مشس الدين: ابن القيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر ب .20
 ، دار الكتب العلمية بريوت ، )د.ت(. واإلرادة

 -د العزيز عطا حتقيق : هشام عببدائع الفوائد،ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا :  .21
 هـ1416ة نزار مصطفى مكة ،،مكتب1أشرف أمحد ا،ط -عادل عبد احلميد العدوي 

، لكوكب املنريشرح اابن النجار احلنبلي،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي: .22
 هـ.1418، مكتبة العبيكان ،  2حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد،ط

، مكتبة الرشد 1، حتقيق : إبراهيم سعيداوي ، ط شرح العقيدة األصفهانيةابن تيمية ، امحد بن عبد احلليم :1
 165هـ،ص 1415،

بن جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح الاابن تيمية ،  امحد بن عبد اجلليم بن عبد السالم بن عبد هللا  : .23
 .هـ1419،دار العاصمة ، السعودية ،  2،حتقيق : علي بن حسن ،عبد العزيز بن إبراهيم ،محدان بن حممد ط تيمية

،  ل الباطلتنبيه الرجل الغافل على متويه اجلدابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا :  .24
 هـ.1425، دار عامل الفوائد ، مكه املكرمة ،  1حتقيق : على حممد العمرآن ، وحممد عزيز مشس ،ط

بة احلياة ، ، دار مكتة يف أصول التفسريمقدمابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا : .25
 م  .1980بريوت ،

،اعتىن هبا وخرج احاديثها:عامر اجلزار ، انور الباز دار الوفاء لطباعة جمموع الفتاوىابن تيمية،تقي الدين امحد :  .26
 هـ  .1426والنشر والتوزيع،املنصوره،
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قيق حممد ، حتامع واملتكلم يف آداب العاملتذكرة السابن مجاعة ،بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد هللا : .27
 .هـ 1416،دار الرمادي للنشر، الدمام،  2الندوي، ط

حممد مجيل ،  ، حتقيق : صدقي البحر احمليط يف التفسريابن حبان ،أبو حممد بن يوسف بن على بن يوسف :  .28
 ه1420دار الفكر ، بريوت ،

 ماإلحكام يف أصول األحكااألندلسي القرطيب الظاهري :ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم  .29
 ،حتقيق : امحد حممد شاكر ، دار االفاق اجلديدة بريوت ،)د.ت(.

،املكتب اإلسالمي ، لبنان بريوت  2، ط مسند اإلمام امحد بن حنبلابن حنبل ، امحد بن حممد الشيباين :  .30
 . هـ (1398،)

 هـ.1408ء الرتاث العريب ، بريوت، لبنان ،، طبعة إحيا مقدمة ابن خلدونابن خلدون : .31
 ، دار صادر ، )د. ت(. مجهرة اللغةابن دريد ، ايب بكر حممد بن احلسني االزدي البصري : .32

 تفسري احملرر الوجيز يفابن عاشور ، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي: .33
 .هـ1422، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  1،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف ، ط الكتاب العزيز

 م.2004، الدار الشامية لطباعة ،  مقاصد الشريعةابن عاشور ، حممد الطاهر : .34

ر العقل حترير املعىن السديد وتنوي»التحرير والتنوير :  حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن ابن عاشور، .35
 م.1984،الدار التونسية ، تونس ،  «تفسري الكتاب اجمليد اجلديد من

 هـ.1415، دار العاصمة ،1،ط القول املفيد على كتاب التوحيدابن عثيمني ،حممد بن صاحل : .36

كر : حتقيق عبد السالم هارون ، دار الف  معجم مقاييس اللغةابن فارس، ايب احلسن امحد بن فارس بن زكريا ،  .37
 )د.ت(.

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على بو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد:أ ابن قدامة ، .38
 هـ.1423،مؤسسة الريان لطباعة والنشر ، 2،ط مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 هـ .1424ريوت، ، لبنان ، ب تفسري القرآن العظيم ، املكبتة العصريةابن كثري ، إمساعيل بن كثري الدمشقي :  .39

 ، حتقيق : فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،)د.ت (سنن ابن ماجهن ماجه ، أيب عبدهللا بن حممد بن يزيد :اب .40
سان لابن منظور ، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى:  .41

 هـ. 1414بريوت،  –،دار صادر 3، ط العرب
 ،)د،ت( . جية البحث يف الرتبية اإلسالميةمنهأبو العينني،على مصطفى : .42
، مكتبة السنة ، القاهرة  2،ط املدخل لدراسة القرآن الكرميابو شهبة ، حممد بن حممد بن سويلم :  .43

 هـ.1432،
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، حتقيق الالعلل ومعرفة الرجامحد ابن حنبل ، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين : .44
 هـ.1422، دار اخلاين ، الرياض ، 2حممد عباس ،ط: وصي هللا بن 

 هـ.1421،دار الفكر العريب ، اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالميإمساعيل ، سعيد : .45

، املكتبة املكية ، مكة  1،ط أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة اىل جتديدهإمساعيل ، شعبان حممد : .46
 هـ.1423املكرمة ، 

دار  الداودي، عدنان صفوان  ، حتقيق :املفردات يف غريب القرآناسم احلسني بن حممد :االصفهاين ، أبو الق .47
 هـ. 1412األوىل   :، الطبعةدمشق بريوت -القلم، الدار الشامية 

،دارالكتاب العريب،  حتقيق سيد اجلميلياألحكام يف اصول االحكام :اآلمدي،على بن حممد ابو احلسن : .48
 هـ.1404بريوت،

 ، دار الندوة اجلديدة ، بريوت ، ) د  ت (.السلوك االجتماعي يف اإلسالمأيوب ، حسن :  .49

،دار اجملتمع ، جدة  9، ط مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولةباحارث ، عدنان حسن :  .50
 هـ1423، 

مصادر وخرج أحاديثه على أوثق لل،ضبطه  األدب املفرد : اجلامع لآلداب النبويةالبخاري ،حممد بن إمساعيل:  .51
،مكتبة كنوز 1احلديثة مع متيز صحيحه عن ضعيفه الشيخ خالد عبدالرمحن العسك. املدرس يف إدارة االفتاء بدمشق، ط

 هـ.1416املعرفة، جدة، 

، حتقيق : شعيب االرنؤؤط ،زهري  شرح السنةالبغوى ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء : .52
 هـ.1403،املكتب اإلسالمي ، دمشق ،  2الشاويش ،ط

 م.1997ر ، دار املعارف ، مصر، صق دحمد ألسيق: اتحقي،  رآنلقز اعجاإالبقالين ، أبو بكر حممد :  .53

 ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1،ط كتاب التعريفاتاجلرجاين ،علي بن حممد على الزين الشريف : .54
 هـ.1403

 هـ .1399، مكتبة الكليات األزهر ، القاهرة ، 1، ط  منهاج املسلماجلزائري ، أبو بكر :  .55

، حتقيق :حممد صادق القمحاوي،دار احياء الرتاث  أحكام القرآناجلصاص ،امحد بن علي أبو بكر الرازي : .56
 هـ.1405العريب ، بريوت ،

 -رابعةبريوت،ط: ال -، دار العلم للمالينيوصحاح العربيةالصحاح؛ تاج اللغة اجلوهري ، إمساعيل بن محاد : .57
 م.1990يناير 

ق : عبدهللا كنون ،حتقي عجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسباحلازمي ،ايب بكر حممد بن موسى بن عثمان:  .58
 هـ.1393، اهليئة العامة لشؤون الطابع االمريية ، مصر ، 2، ط
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 ،دار الكتاب العريب، بريوت ، ) د . ت(.ك على الصحيحني:املستدر احلاكم،حممد بن عبد هللا  .59

،كتاب يصدر عن رابطه العامل اإلسالمية منهجية البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم حلمي صابر: .60
 ه.1418،عام183،مكة،السنة السادسة عشر،العدد

، دار الفضيلة  1،ط ميةأصول احلكم على املبتدعة عند شيخ اإلسالم ابن تياحللييب ، امحد بن عبد العزيز : .61
 .هـ1421،

، 1فوده ، ط ، حتقيق : حليمي حممد كتاب املنهاج يف شعب اإلمياناحلليمي ،أيب عبد هللا احلسني بن احلسن :  .62
 هـ.1399دار الفكر ، لبنان ، بريوت ،

غمز عيون البصائر يف شرح األشباه احلموي ،محد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين:   .63
 هـ.1405، دار الكتب العلمية ،بريوت  1،ط والنظائر

 هـ.1420مكتبة دار الزمان ،املدينة املنوره ، ، علوم القرآن بني الربهان واإلتقان دراسة مقارنةحيدر ،حازم : .64

 م.1998،كتاب األمة ، قطر،  1،ط االجتهاد املقاصدياخلادمي، نو الدين خمتار:  .65

 هـ.1389كتبة التجارية الكربى ،مصر ، ، امل6،ط أصول الفقهاخلضري ،حممد: .66

 ، دار الكتاب العريب ، لبنان ، : تاريخ بغداد أو مدينة السالماخلطيب البغدادي ،أيب بكر امحد بن علي  .67
 بريوت ، )د. ت ( .

 هـ.1426،دار الفكر ،اصول احلديث علومة ومصطلحاتهاخلطيب ،حممد عجاج : .68

 هـ.1406،دار السالم لطباعة والنشر،القاهرة، 1، طواالستنباط منهاطرق االستدالل بالسنة خياط،عبد العزيز:  .69

 ، دار الفكر ، بريوت ، ) د. ت (. : الكبائرالذهيب ، مشس الدين  .70

 ،مكتبة وهبه ، القاهرة ، )د.ت (. التفسري واملفسرونالذهيب ،حممد السيد حسني : .71

، دار احياء الرتاث العريب ، بريوت ، 2، ط الكبريالتفسري الرازي ، أبو عبد هللا حممد بن عمر أبو احلسن : .72
 هـ.1420

، مكتبة الكليات لالزهر ، مصر 1، جتقيق :امحد حجازي السقا،ط مناقب الشافعيالرازي ، فخر الدين : .73
 .هـ1406القاهرة ، 

،  دار  1،ط اجلرح والتعديلالرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي:  .74
 هـ.1417بريوت،  –إحياء الرتاث العريب 

 هـ.1367، دار املنار ، مصر ، 3طتفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار (،رضا ، حممد رشيد : .75
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ومة ،حتقيق: عبد الكرمي الغرباوي،مطبعة حك تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،حممد مرتضى احلسيين ، .76
 هـ(.1421الكويت ، )

 ، مطبعة عيسى احلليب وشركاه ، )د.ت(. 3،ط مناهل العرفان يف علوم القرآند عبد العظيم :الزرقاين ،حمم .77

عبد هللا  ، يزحتقيق :سيد عبد العز  ، تشنيف املسامع جبمع اجلوامعالزركشي ، أبو عبد هللا بدر الدين بن حممد: .78
  هـ ـ1419، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، 3ربيع ،ط

إبراهيم  ، حتقيق : حممد أبو الفضل الربهان يف علوم القرآنالدين حممد عبدهللا :الزركشي ، أبو عبدهللا بدر  .79
 هـ .1376،دار الكتب العريب ،  1،ط
 هـ.1414،دار الكتب ،  1،ط البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبدهللا : .80
 هـ.1412، مؤسسة االعلمي ، بريوت ، 1، طارربيع األبرار ونصوص األخي جار هللا : الزحمشري ، .81

، دار الكتاب  3،طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل بو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد:ا الزخمشري ، .82
 هـ.1407العريب ، بريوت ،

براهيم حممد أبو الفضل إ-، حتقيق علي حممد البجاوي الفائق يف غريب احلديثالزخمشري ،حممود بن عمر : .83
 لبنان. –ر املعرفة دا ،2،ط

، جملة االمام الشاطيب ، العدد الرابع ، ذو احلجة  معامل االستنباط والتفسريالزهراين ، نايف بن سعيد : .84
 هـ.1428

، جملة معهد االمام الشاطيب ، العدد الرابع ، ذو احلجة  معامل االستنباطالزهراين ، نايف سعيد مجعان :  .85
 هـ.1428

 مؤسسة قرطبه ، )د.ت(.ز يف أصول الفقه،الوجيزيدان ، عبد الكرمي : .86

دار الفنون لطباعة والنشر ، اململكة العربية السعودية ، جده ،  : كيف نريب أوالدنا ... ،زينو ، حممد مجيل  .87
 هـ.1411

 ، دار املعرفة بريوت ، )د.ت (. أصول السرخسي:  حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمةالسرخسي ،  .88

 هـ.1421،مؤسسة الرسالة، 1، طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبدالرمحن بن ناصر:  .89
فس، ، الكتاب الســــــنوي يف الرتبية وعلم النمشككككككلة املنهج يف دراسكككككة الرتبية اإلسكككككالميةســــــعيد إمساعيل على :  .90

 م.1975القاهرة، دار الثقافة، 
 ،دار الداعي للنشر التشريع ودحض مزاعم امللحدين واملنكرين  مكانة السنة يفالسلفي ،حممد لقمان :  .91

 هـ .1420، 2والتوزيع ،ط
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، مؤسسة الرسالة  1، ط أمهية مقاصد الشريعة اإلسالمية وأثرها يف فهم النص واستنباط احلكممسيح اجلندي : .92
 هـ  .1429، بريوت ، 

 هـ.1403، بريوت ،،دار الفكر  1السيوطي :الدرر املنثور يف التفسري باملأثور،ط .93

،املكتب  2،حنقيق :حممد بن لطفي الصباغ ،ط حتذير اخلواص من أكاذيب القصاصالسيوطي ، جالل الدين : .94
 هـ.1404اإلسالمي ، 

راهيم ، ،حتقيق : حممد أبو الفض إباإلتقان يف علوم القرآن السيوطي ، عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين : .95
 هـ.1394، اهليئة املصرية العامة للكتاب

، اجلامعة اإلسالمية ،  3، ط مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنةالسيوطي ، عبدالرمحن بن ايب بكر جالل الدين: .96
 هـ .1409املدينة املنورة ،

ة بريوت ،دار الكتب العلمي االكليل يف استنباط التنزيلالسيوطي ،عبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين :  .97
 هـ.1401،

و قتيبة نظر حممد أب ،حتقيق : تدريب الراوي يف تقريب النوويالرمحن بن ايب بكر جالل الدين :السيوطي ،عبد  .98
 الفاريايب ، دار طيبه ، )د.ت(.

اجلزء األول: د. حممد بن :حتقيق ودراسة ، االعتصامالشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي : .99
،دار ابن 1اجلزء الثالث: د هشام بن إمساعيل الصيين ،ط،اجلزء الثاين: د سعد بن عبد هللا آل محيد،عبد الرمحن الشقري

 هـ،1429اجلوزي ، 

 ،دار الفكر ، )د.ت (. االحكاماملوافقات يف أصول الشاطيب ،ايب إسحاق إبراهيم بن موسى : .100
 هـ.1410دا املعرفة ، بريوت ، : األم ،الشافعي ، أبو عبد هللا حممد بن ادريس  .101

الشافعي ،ابو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب  .102
 .هـ1358صر ، ، مكتبة احلليب ، م 1،حتقيق :حممد شاكر ،طالرسالةالقرشي،: 

الفيصلية ، مكة املكرمة الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ،البن كثري ،شاكر ، امحد حممد : .103
 هـ.1399،

منشأة  ، سيكولوجية احلياة الروحية يف املسيحية واإلسالمشرف ، حممد جالل وعسريي ، عبد الرمحن حممد  :  .104
 م.1972العارف ، اإلسكندرية ، 

ث حبالتعامل مع النص القرآين يف بعض الكتب الرتبوية املعاصرة )دراسة نقدية (،الشعشاع ، عبدهللا زايد:  .105
 مقدم ملؤمتر : التعامل مع النصوص الشرعية )القرآن والسنة( عند املعاصرين والذي تقيمه كلية الشريعة باجلامعه األردنية.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=145&lang=&bk_no=109&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=145&lang=&bk_no=109&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=145&lang=&bk_no=109&ID=1
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كتبة العوم ، ممذكرة أصول الفقه للشنقيطيالقادر اجلكين :الشنقيطي ،محد األمني بن حممد املختار بن عبد  .106
 واحلكم املدينة املنورة ،)د.ت (.

دار الفكر ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي ،حممد األمني حممد املختار عبد القادر اجلنكي : .107
 هـ.1415، بريوت ، لبنان ، 

د عزو ، حتقيق :الشيخ أمح إيل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول الشوكاين ،حممد بن على مبحمد : .108
 هـ.1419،دار الكتاب العريب، 1الشيخ خليل امليس ، ويل الدين صاحل فرفور،ط :عناية،  اقدم له

،دار  1ط،عصام الدين الصبابطي ، حتقيق : نيل االوطار:   حممد بن علي بن حممد بن عبد هللاالشوكاين ،  .109
 هـ.1413احلديث مصر ، 

 ه.1414، دار ابن كثري ،دمشق ،1،ط القدير :فتح حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين ، .110

عادل امحد  ، حتقيق : نفائس األصول يف شرح احملصولالصنهاجي ، شهاب الدين ايب العباس امحد بن ادريس : .111
 . عبد املوجود ، على حممد معوض ،مكتبة نزار مصطفى ، مكه املكرمة )د.ت(

سن الرتكي ، حتقيق : الدكتور عبد هللا بن عبد احمل جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، أيب جعفر حممد جرير:  .112
 هـ.1422، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،  1،ط

، دار ابن  2ط، مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبري واملفسرالطيار ،مساعد بن سلمان بن ناصر : .113
 هـ. 1427اجلوزي ، 

، دار النهظة العربية ، مصر ،   2، ط  مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسعبد احلميد جابر ، وامحد كاظم :  .114
 م .1978القاهرة ، 

 معلومات الكتاب209عبد الرمحن النقيب :حنو صياغة إسالمية ملناهج البحث يف الرتبية االسالمية ،ص .115
 م.1982، دار الفكر العريب، القاهرة،  منهجية البحث يف الرتبية رؤية إسالميةنقيب: عبد الرمحن ال .116
 م.1983، ضمن سلسلة عامل املعرفة، الكويت، ظاهرة العلم احلديث دراسة حتليلية وتارحييةعبد هللا العمر،  .117
كتوراه ختصص سالة د ، ر  يف القرن السابع اهلجرير الرتبوي بني الفقهاء والصوفية الفكعبد املعطي حممود : .118

 هـ . 1425الرتبية االسالمية، كلية االزهر ، القاهرة ، 
 م.1990، القاهرة ، دار الفكر العريب، الرتبية اإلسالمية رسالة ومسريةعبدالرمحن النقيب:  .119
بنان ، املكتبة العصرية لطباعة والنشر ، ل فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالين ، امحد حممد بن حجر:  .120

 هـ.1423بريوت ، ، 

 هـ1419، دار اجملتمع ، جده ، 2، ط  اجلانب التطبيقي يف الرتبية اإلسالميةعطار، ليلى عبد الرشيد :  .121

 هـ.1423، دار السالم ، القاهرة ،  38، ط تربية األوالد يف اإلسالمعلوان عبد هللا ناصح :  .122

 ، قطر. 100مة ، رقم ، سلسلة كتاب األ  اخلطاب الرتبوي اإلسالميعلي، سعيد إمساعيل : .123
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 م.1997 -هـ 1418دار النفائس، األردن،  اإلخالص،عمر سليمان األشقر،  .124

 هـ.1413،دار الكتب العلمية ،1،ط ملستصفى:ا الغزايل ، أبو حامد حممد بن حممد .125

 هـ1402، دار املعرفة ، بريوت ،  إحياء علوم الدينالغزايل ، ايب حامد حممد :  .126

كلية الرتبية املدينة   " دراســة وصــفية تقو ية، دكتوراه معايري البحث يف الرتبية اإلسككالميةفتحية حممد بشــري القرايف:  .127
 م.1992املنورة، 

اإلسالمية )احباث املؤمتر العلمي االوىل مقاصد  الرتبية بأهداف وعالقتها الشريعة فوارس ، هيفاء فياض : مقاصد .128
 رة(الشريعه وتطبيقاهتا املعاص

ق حممد علي ، حتقي بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزالفريوز أبادي ، جمد الدين بن يعقوب :  .129
 النجار، املكتبة العلمية  ،  بريوت ،) د . ت (

ر ، ،اشرف : صدقي حممد مجيل العطا عون املعبود شرح سنن ايب داودالفريوز آبادي ، جمد الدين بن يعقوب : .130
 هـ (.1415دار الفكر بريوت ،)

 ت، )د،ت(.،املكتبه العلمية بريو  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي ، أمحد بن حممد بن علي : .131

ها ، املكتبة اإلسالمية لصاحب من مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحالقارى ، على سلطان حممد القارى :  .132
 رياض الشيخ ، ) د . ت (.

قيق :طه عبد ،حت شرح تنقيح الفصولالقرايف،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي: .133
 هـ.1393،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،1الرؤوف ،ط

 القرآن كامألح اجلامع:ري اخلزرجي مشس الدينأبو عبد هللا حممد مب امحد أيب بكر بن فرح األنصا ، القرطيب .134
 هـ1384،  القاهرة –دار الكتب املصرية ،2،ط حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،

 ، مكتبة القرآن ، مصر ، القاهرة ، ) د . ت (. 1، ط أوالدنا يف ضوء الرتبية اإلسالميةقطب ، حممد على :  .135

 هـ1403، دار الشروق ، بريوت ،  5،ط منهج الرتبية اإلسالميةقطب حممد :  .136

 هــ.1429،مكتبة الفالح ،  أصول األحكام وطرق االستنباط يف التشريع اإلسالميالكبسي ،حممد عيد : .137

 هـ.1409، مكتبة هادي ، مكة املكرمة ، 2،ط فلسفة الرتبية اإلسالميةالكيالين ،ماجد عرسان  : .138

هو شرح و  احلاوي الكبري يف فقه مذهب االمام الشافعياملاوردي، ايب احلسن على بن حممد بن حبيب :   .139
 هـ.1419، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1خمتصر املزين ،حتقيق :على بن حممد معوض وعادل امحد عبد املوجود ،ط 

ت ،دار الفكر ،بريو  حتفة األحوذي لشرح جامع الرتمذياملباركفوري ، أيب العالء حممد بن عبد الرمحن : .140
 هـ(.1415،)
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هـ ، البحوث : مقارنة بني أسلوب 1395جملة البحوث اإلسالمية ، العدد األول : من رجب اىل رمضان لسنة  .141
 احلديث النبوي وأسلوب القرآن الكرمي.

 هـ (.1416، دار الشروق ، جدة ، ) 3، ط  علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالمحممد ، حممد حممود:  .142

 هـ.1420،وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد ، أصول اال انحممد بن عبد الوهاب :  .143

،جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسة  القواعد األصولية وطرق استنباط االحكام منهاحممد شريف مصطفى :  .144
 م.2011،يناير 311-277الدراسات ااالسالمية ( ، اجمللد التاسع عشر العدد االول ، ص

،دار الكتاب ، مصر  2، ط فقه اإلسالمي تارخيه ومصادره ونظرياته العامةاملدخل للمدكور ،حممد سالم : .145
 م.1996،

 هـ.1410،دار املعرفة بريوت ، خمتصر املزينإمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم:  املزين ، .146

 هـ.1404،الرياض ،  مقاييس نقد متون السنةمسفر عزم هللا ،  .147

، صححه وخرجه، فؤاد عبدالباقي، دار  صحيح مسلم  بشرح النوويمسلم بن أيب احلسن مسلم بن احلجاج:  .148
 إحياء الكتب العربية، مطبعة احلليب، )د. ت(.

، مكتبة الرشد ، الرياض ، 2،ط الفكر الرتبوي مدارسه واجتاهاته وتطورهمصطفى عبد القادر زياده واخرون : .149
 م.2004

  -1 : الزواجر عن اقرتاف الكبائر ويليهاملكي ، أيب العباس أمحد بن حممد بن على بن حجر املكي اهليتمي :  .150
 هـ.1408اإلعالم بقواطع اإلسالم ، دار املعرفة ، لبنان ، بريوت ،  -2كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ، 

 م.1986، ، القاهرةاإلسالمية  الرتبية املعاصرةالبحث الرتبوي وموقع الرتبية مهى حممد إبراهيم غنامي :  .151

 هـ .1417، دار القلم ، دمشق ،  4، ط  : األخالق اإلسالمية وأسسهاامليداين ، عبد الرمحن حسن جنكه  .152

 هـ .1402،دار الكتاب العريب ، بريوت ، 3، ط جممع الزوائد ومنبع الفوائدنور الدين اهليثمي : .153

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  ن أمحد بن حجر:و الفضل أمحد بن علي بن حممد ب .154
 ه.1422،  ،مطبعة سفري بالرياض 1، حتقيق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي،ط

عيد ، رسالة ماجستري ،إشراف سمنهجية البحث العلمي يف الرتبية اإلسالمية ،دراسة حتليليةوهبه ،آمال : .155
 هـ.1422 اساعيل على ،نوال امحد نصر،

 هـ.1428، 1، ط منهج االستنباط من القرآن الكرميالوهييب ، فهد بن مبارك : .156
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 فهرس اآليات القرآنية

 

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 )سورة البقرة(

 ...242-41 2 ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب ِفيِه هُدًى 

  ِاِلَحات  40 25 ... آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ

  َ157 35 ...َوقُْلنَا يَا آدَُم اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّة 

َكاةَ َوأَِقيُمواْ  ﴿  175 43  ...الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

... ...148 60 اْضِرب ب ِعََصاَك اْلَحَجَر 

...150 95 َولَن َيتََمنَّْوهُ أَبَدًا 

 ...2 111 قُْل َهاتُواْ بُْرَهانَكُْم 

... 117 121 الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ َحقَّ ِتالََوِتِه 

  ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهمْ َربَّنَا  48 129 َواْبعَْث ِفيِهْم َرسُوالً م ِ

  ْهُُزًوا َواْذكُُروا ِ َِّخذَُواْ آيَاِت اّلل   49 131 َوالَ تَت

 نكُْم يَتْلُو  49 151 َكَما أَْرَسْلنَا ِفيكُْم َرسُوالً م ِ

  117 159 ...ِإنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َواْلُهدَى 

... 199-68 177 لَّْيَس اْلِبرَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم ِقبََل اْلَمْشِرِق 

: ... ِْبكُُم اْليُْسَر َوالَ يُِريدُ ِبكُُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا ُ يُِريدُ اّلل 

 دَّةَ ...اْلعِ 
185 180 

:  َوكُلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى َيتََبيََّن لَكُُم اْلَخْيطُ األَْبَيُض ِمَن...

 اْلَخْيِط األَْسَوِد...
187 171 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
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 .لَكُْم آيَاِتِه لَعَلَّكُْم تَْعِقلُوَن ُ  78 242  َكذَِلَك يُبَي ُِن اّلل 

: ... ُمْبتَِليكُم َ ا فََصَل َطالُوُت ِباْلُجنُوِد قَاَل ِإنَّ اّلل   152 249 فَلَمَّ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاء  118 282 ِممَّ

... ب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن سُوُل ِبَما أُنِزَل ِإلَْيِه ِمن رَّ  132 285 آَمَن الرَّ

 َّنَْفًسا ِإال ُ  159 286 ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت ...الَ يَُكل ُِف اّلل 

 سورة آل عمران()

  ْاإِلْسالَُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُْوتُوا ِ يَن ِعندَ اّلل  ِإنَّ الد ِ

 اْلِكتَاَب...
19 54 

  173 28 ...الَّ َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن أَْوِليَاء 

 49 48 ...َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيلَ َويُعَل ُِمهُ اْلِكتَاَب 

 ...49 66 َهاأَنتُْم َهُؤالء َحاَجْجتُْم ِفيَما لَكُم ِبِه ِعلٌم 

  ن ِكتَاب ُ ِميثَاَق النَِّبي ِْيَن لََما آتَْيتُكُم م ِ  49 81 َوِإْذ أََخذَ اّلل 

بَا ...يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأْكُلُواْ   174 130 الر ِ

: ...46 137 قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم سَُنٌن 

  َْعلَى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بََعَث ِفيِهم ُ  49 146 لَقَْد َمنَّ اّلل 

 )سورة النساء(

  168 10 ...ِإنَّ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما 

 الالَِّتي ِفي ُحُجوِركُم ...... َوَربَاِئبُكُُم 23 172 

:  َوَمن لَّْم يَْستَِطْع ِمنكُْم َطْوالً أَن َينِكَح اْلُمْحَصنَاِت

 اْلُمْؤِمنَاِت...
25 169 

...ِليَُبي َِن لَكُْم َوَيْهِديَكُْم سُنََن الَِّذيَن ُ  46 26 يُِريدُ اّلل 

 ...189 29 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِباْلبَاِطِل 

... َوالَ تُْشِركُواْ ِبِه َشْيئًا َ  -208-204-115 36 َواْعبُدُواْ اّلل 



270 
 

220-221- 

: ...ِمن فَْضِلِه ُ  49 54 أَْم يَْحسُدُوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاهُُم اّلل 

  َسُول َ َوأَِطيعُواْ الرَّ  59 ...يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ اّلل 
51-114-133-

158 

... ُموَك  158-135 65 فَالَ َوَرب َِك الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّى يَُحك ِ

...َ سُوَل فَقَْد أََطاَع اّلل  ْن يُِطعِ الرَّ  1 80 مَّ

 ...ِ  78-72-27-9-7 82 أَفَالَ يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اّلل 

... َْن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُوا  83 َوِإذَا َجاءهُْم أَْمٌر م ِ
71-76-77-80-

129 

 ِلتَْحكَُم بَْيَن ِ  181-98-91 105 النَّاِس ...ِإنَّا أَنَزْلنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحق 

...َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّت ِ  71-49 113 َولَْوالَ فَْضُل اّلل 

: ... ْمنَا َعلَْيِهْم َن الَِّذيَن َهادُواْ َحرَّ  180 160 فَِبظُْلم  م ِ

 )سورة المائدة(

 ... 3  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم 
1-18-55-77-

91 

...  ْن َحَرج ُ ِلَيْجَعَل َعلَْيكُم م ِ  100 6 ...َما يُِريدُ اّلل 

... 99 16-15 يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءكُْم َرسُولُنَا يُبَي ُِن 

... ْبَّاِنيُّوَن َواألَْحبَاُر ِبَما اْستُْحِفظُوا  34 44 َوالرَّ

  قًا...َوأَنَزْلنَا ِإلَْيَك ِ ُمَصد ِ  140-45 48 اْلِكتَاَب ِباْلَحق 

....140-1 48 ِلكُل   َجعَْلنَا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا 

 ... 117-174 90 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر 

:  َأَنتُْم ُحُرمٌ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَْقتُلُواْ الصَّْيدَ و... 95 171 

 ...يَا ِعيسى اْبَن َمْريََم ُ  49 110 ِإْذ قَاَل اّلل 
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 )سورة االنعام(

    38 ...َوَما ِمن دَآبَّة  ِفي األَْرِض َوالَ َطاِئر 
5-24-45-54-

56 

 ... َّ162 59 َوِعندَهُ َمفَاِتُح اْلغَْيِب الَ يَْعلَُمَها ِإال 

 ْ68 72 الصَّالةَ َواتَّقُوهُ َوهَُو الَِّذَي ...َوأَْن أَِقيُموا 

 ...  79-78 82 الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلِبسُواْ ِإيَمانَُهم ِبظُْلم 

... 142 110  َونُقَل ُِب أَْفِئدَتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما لَْم يُْؤِمنُواْ ِبِه 

: ... ... ُ173 141 كُلُواْ ِمن ثََمِرِه ِإذَا أَثَْمَر َوآتُواْ َحقَّه 

... 131-69 162 قْل ِإنَّ َصالَِتي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي 

 (األعراف)سورة 

:   َم َرب َِي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن قُْل ِإنََّما َحرَّ

...  
33 43-119 

...79 50 أَْن أَِفيُضواْ َعلَْينَا ِمَن اْلَماء 

... ُا َجاء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوَكلََّمهُ َربُّه  150-134 143 َولَمَّ

 69 170 َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ ...َوالَِّذيَن يَُمسَّكُوَن ِباْلِكتَاِب 

... َن اْلِجن ِ َواإِلنِس  66 179 َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا م ِ

 )سورة االنفال(

... ا َرَزْقنَاهُْم يُنِفقُوَن  204-69 3 الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَةَ َوِممَّ

 ْيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا... ِ  114 24 اْستَِجيبُواْ ّلِل 

 )سورة التوبة(

   ِ 40 33  ...هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُوَلهُ ِباْلُهدَى َوِديِن اْلَحق 

 ... 172 80 اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو الَ تَْستَْغِفْر لَُهْم ِإن تَْستَْغِفْر 

 ...لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر  106 100 َوالسَّاِبقُوَن األَوَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=34&ID=250#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
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 ...ِ  27 109 أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمَن اّلل 

 ََّاِئبُوَن اْلعَاِبدُون   112 146الت

...  يَتَفَقَُّهواْ ِفي ْنُهْم َطآِئفَةٌ ل ِ فَلَْوالَ نَفََر ِمن كُل ِ ِفْرقَة  م ِ

يِن ...  الد ِ
122 146 

 ()سورة يونس

 َُل اآليَاِت ِلقَْوم  يَتََفكَُّرون  98 24 ......َكذَِلَك نُفَص ِ

:  ثِْلِه َواْدعُواْ َمِن أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ ِبسُوَرة  م ِ

 اْستََطْعتُم ...
38-39 167 

 )سورة هود(

...  167-45 14-13 أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ ِبعَْشِر سَُور 

 ا تَقُوُل مَّ  88 91 ...قَالُواْ يَا شُعَْيُب َما نَْفَقهُ َكِثيًرا م ِ

 )سورة الرعد(

 َِإنَّ ِفي ذَِلَك آَليَات  ل ِقَْوم  يَتََفكَُّرون 3 97 

  َِإنَّ ِفي ذَِلَك آَليَات  ل ِقَْوم  يَْعِقلُون 4 97 

 (إبراهيم)سورة 

... ًَمثاَلً َكِلَمةً َطي ِبَة ُ  87 24 أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب اّلل 

 )سورة الحجرات(

  ْكَر ...ِإنَّا ْلنَا الذ ِ  -117-59-51 9 َنْحُن نَزَّ

 ()سورة النحل

  ...ِلتَأْكُلُواْ ِمْنهُ لَْحًما َطِريًّا... 14 172 

... 77 43 َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك ِإالَّ ِرَجاالً نُّوِحي ِإلَْيِهْم 

...ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما  44َوأَنَزْلنَا ِإلَْيَك الذ ِ
91-140-142-

147 
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 ... ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِتْبيَانًا ل ِكُل ِ َشْيء   60-55-54-7 89 َونَزَّ

... 118 105 ِإنََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن 

 ... 43 116 َوالَ تَقُولُواْ ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُكُُم اْلَكِذَب َهذَا َحالٌَل 

 اإلسراء( )سورة

  َُر اْلُمْؤِمِنين  59-55 9 ...ِإنَّ َهذَا اْلقُْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم َويُبَش ِ

... 23 َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُواْ ِإالَّ ِإيَّاهُ َوِباْلَواِلدَْيِن ِإْحَسانًا 

115-144-158-

168-169-174-

184 

 ... ًَنى ِإنَّهُ َكاَن فَاِحَشة  189 32 َوالَ تَْقَربُواْ الز ِ

...38 37 َوالَ تَْمِش ِفي األَْرِض َمَرًحا ِإنََّك لَن تَْخِرَق 

... 88 44 تَُسب ُِح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواألَْرُض 

 (سورة مريم)

 ً231-212-147 33-32 ...َوَبّراً ِبَواِلدَِتي َولَْم يَْجعَْلِني َجبَّارا 

 )سورة طه(

...ن ل َِساِني، يَْفقَُهوا قَْوِلي  88 28-27 َواْحلُْل عُْقدَةً م ِ

 )سورة األنبياء(

 ... 77 7 َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِإالَّ ِرَجاالً نُّوِحي ِإلَْيِهْم 

  َوَما َخلَْقنَا السََّماء َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما اَلِعِبيَن 16 180 

  ْحفُوًظا َوهُْم َعْن آيَاِتَها َوَجعَْلنَا السََّماء َسْقفًا مَّ

 ُمْعِرُضوَن...
32 78 

 ... َما اَل َينفَعُكُْم َشْيئًا ِ  178 67-66 قَاَل أَفَتَْعبُدُوَن ِمن دُوِن اّللَّ

 الحج( )سورة

 ...ُلَن يَْخلُقُوا ذُبَابًا َوَلِو اْجتََمعُوا لَه...   73 150 

 )سورة المؤمنون(
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 )سورة النور(

: ... 171 4 َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا ِبأَْرَبعَِة 

 ...َوَرسُوِلِه ِ  43 51 ِإنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإذَا دُعُوا ِإلَى اّللَّ

...145-2 63 ...فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه 

 )سورة الفرقان(

 ...َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِليَكُوَن  45 1 تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

 ُْحَمِن الَِّذيَن َيْمشُوَن َعلَى اأْلَْرِض ...َوِعبَاد  100 63 الرَّ

... ِ  24 83 َواَل يَأْتُوَنَك ِبَمثَل  ِإالَّ ِجئْنَاَك ِباْلَحق 

 )سورة القصص(

 َالدَّاَر اآْلِخَرةَ َواَل تَنَس نَِصيَبك ُ  100-66 77 َواْبتَغِ ِفيَما آتَاَك اّللَّ

 ()سورة العنكبوت

 69 45 أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَِقِم الصَّاَلةَ ...اتُْل َما 

 )سورة لقمان(

 ...ْرَك ِ ِإنَّ الش ِ  79 13 يَا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك ِباّللَّ

 . هُ َوْهنًا َعلَى َوْهن  نَساَن ِبَواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ  185-178 14 ..َوَوصَّ

 )سورة السجدة(

... ةً َيْهدُوَن ِبأَْمِرنَا  139 24 َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَِئمَّ

...ِ يِن َحِنيفًا ِفْطَرةَ اّللَّ  26 30 فَأَِقْم َوْجَهَك ِللد ِ

 )سورة األحزاب(

...ٌأُْسَوةٌ َحَسنَة ِ  3 21 لَقَْد َكاَن لَكُْم ِفي َرسُوِل اّللَّ

  َوَرسُولُهُ...َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمنَة ُ  36 ِإذَا قََضى اّللَّ
26-43-114-

133 
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 25 72 ِإنَّا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض...

 )سورة سبأ(

  َ79 54 ...َوِحيَل َبْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيْشتَُهون 

 )سورة فاطر(

   ُ40 10 ... ِإلَْيِه يَْصعَدُ اْلَكِلُم الطَّي ُِب َواْلعََمُل الصَّاِلح 

 )سورة ص(

.. 29 ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ِإلَْيَك ُمبَاَرٌك 
62-71-171-

148 

...147 42 اْركُْض ِبِرْجِلَك 

...40 45 أُْوِلي اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر 

 )سورة الزمر(

 ...يَتََوفَّى اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوِتَها ُ  67 42 اّللَّ

 )سورة غافر(

وَن ِفي النَّاِر فَيَقُوُل الضُّعَفَاء ِللَِّذيَن  ﴿ َوِإْذ يَتََحاجُّ

 كُنَّا لَكُْم تََبعًا ...اْستَْكبَُروا ِإنَّا 
47-48 141 

 )سورة الشورى(

 ...ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِ  149 50-49 ّلِلَّ

 )سورة الزخرف(

...35 3 ِإنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعَرِبيًّا 

 ()االحقاف

...  َوَحْملُهُ َوِفَصالُهُ ثاََلثُوَن َشْهًرا... 19 152 

 ()سورة محمد

... 24 أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوب 
9-10-28-72-

78-117 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=136&idto=136&bk_no=22&ID=93#docu
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 )سورة الحجرات(

... 118-4 6 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإن َجاءكُْم فَاِسٌق ِبنَبَأ  فَتَبَيَّنُوا 

... ن ذََكر  َوأُنثَى  100 13 يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاكُم م ِ

 ()سورة الذاريات

...نَس  90-25 56 َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 )سورة القمر(

 ...ْكِر  44-3 17 َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

 )سورة الحديد(

: ... 180 23 ِلَكْياَل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَكُْم َواَل تَْفَرُحوا ِبَما آتَاكُْم 

 المجادلة()سورة 

...يَماَن َوأَيَّدَهُم ِبُروح  40 22 َكتََب ِفي قُلُوِبِهُم اإْلِ

... الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم ُ  80 11 يَْرفَعِ اّللَّ

 )سورة الحشر(

 ...سُوُل َفُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم  59-54 7 َوَما آتَاكُُم الرَّ

 160 20 َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة ...اَل يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر 

 )سورة الممتحنة(

 ...َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوكُْم ُ  213-201-166 8 اَل َيْنَهاكُُم اّللَّ

 )سورة الجمعة(

...ْنُهْم ي ِيَن َرسُواًل م ِ  26 2 هَُو الَِّذي بَعََث ِفي اأْلُم ِ

 يُْؤِتيِه َمن ِ  130 4 يََشاء ...ذَِلَك فَْضُل اّللَّ

 سورة الطالق

 ... َّ122 1 اَل تُْخِرُجوهُنَّ ِمن بُيُوِتِهن 

 ْنكُم  118 2 َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدل  م ِ
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 ... َّ170 6 َوِإن كُنَّ أُواَلِت َحْمل  َفأَنِفقُوا َعلَْيِهن 

 )سورة القلم(

 ...  41 4 َوِإنََّك لَعَلى ُخلُق  َعِظيم 

 (القيامه)سورة 

 ...ُ42 18 ِإنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَه 

 سورة المطففين()

  ب ِِهْم َيْوَمِئذ  لََّمْحُجوبُوَن   15 153َكالَّ ِإنَُّهْم َعن رَّ

 )سورة الغاشية(

 ... ، ِبِل َكْيَف ُخِلقَْت  78-27 20-17 أَفَاَل يَنظُُروَن ِإلَى اإْلِ

 )سورة البينة(

 ... َ  136 5  َوَما أُِمُروا ِإالَّ ِلَيْعبُدُوا اّللَّ

 ()سورة قريش

 ... ... ن ُجوع    4 151 أَْطَعَمُهم م ِ

 سورة الماعون()

 ...يِن ، فَذَِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْلَيِتيَم ُب ِبالد ِ  106 2-1 أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

 )سورة النصر(

 َواْلفَتُْح...ِإذَا َجاء نَْصُر ِ  165-143 1 اّللَّ

... ُ144-75 3 فََسب ِْح ِبَحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْره 

 (اإلخالصسورة )

{ ٌأََحد ُ ُ الصََّمدُ...1قُْل هَُو اّللَّ  3 4-1 { اّللَّ
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 فهرس االحاديث النبوية الشريفة

 

 الصفحه طرف الحديث الرقم

 151 ِإْخَوانُُكنَّ...اْنظُْرَن َمْن  " 1

 38 َعَلْيِه السَّاَلمِإبـْرَاِهيُم  ...َذاَك  2

 13 . ...َفَدْيُن اَّللَِّ َأَحقُّ َأْن يـُْقَضى 3

 225-214 أَبـَرُّ اْلربِر َأْن َيِصَل الرَُّجُل... 4

ُ َعَلْيِه  5 -201-166 ...لَّمَ َوسَ أَتـَْتيِن أُمِري رَاِغَبًة يف َعْهِد النَّيبِر َصلَّى اَّللَّ

213 

َ َواْعِدُلوا يف َأْواَلدُِكْم... 6  248 اتَـُّقوا اَّللر

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوحَنُْن َشَبَبٌة ُمتَـَقارِبُونَ   7 َنا النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  52 ...أَتـَيـْ

 219 اْحَفْظ ِودَّ أَبِْيَك اَل تـَْقطَْعُه... 8

 235 ناَدى جربيَل...إذا أحبَّ اَّللر عبداً  9

 4 َأَحدُُكْم َثاَلثًا ... ِإَذا اْسَتْأَذنَ  10

 98 ِإَذا َحَكَم احْلَاِكُم فَاْجتَـَهَد ، ُُثَّ َأَصاَب... 11

 227-116 إَذا َماَت اإِلْنَساُن انـَْقَطَع َعَمُلُه إالَّ ِمْن َثاَلٍث... 12

 228 هَلَا...اْسَتْأَذْنُت َريبِر يف َأْن َأْستَـْغِفَر  13

 121 ...أطلقت أزواجك؟ 14

 241 أال أخربُكم بأهل اجلنَّة؟... 15
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16 

 َأاَل أُنـَبِرُئُكْم بَِأْكرَبِ اْلَكَبائِِر ؟...
152-174-

208-219-

230 

 239 أما ترضون أن يرجع الناُس بالدنيا،... 17

 69 ...أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يأخذ العفو 18

 228 إنَّ َأيب َماَت َوتـََرَك َماالً ومََلْ يُوِص... 19

 228 ِإنَّ هللا ـ عزر وجلر ـ لَيَـْرَفُع الَدَرَجَة لِْلَعْبـِد.. 20

 206-148 ِإنَّ اَّللََّ َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اأْلُمََّهاِت... 21

 228 إنَّ هللَا حيبُّ الرفَق يف األمِر كلِره... 22

ْقُت...أنَّ  23  228-116 اْمرَأًة أَتْت َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم َوقَاَلْت: ُكْنُت َتَصدَّ

 136 ِإنَّ أَوََّل النَّاِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد... 24

َر التَّابِِعنَي َرُجٌل يـَُقاُل َلُه أَُوْيٌس... 25  218 ِإنَّ َخيـْ

َلٍة يف اْلَمْسِجِد...َأنَّ رَ  26 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َذاَت لَيـْ  181 ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 224 َأنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم َكاَن َجاِلساً يـَْوماً فَأَقْـَبَل أَبُوُه ... 27

 225 إن من أكرِب الكبائر أن يَلعَن الرجُل... 28

 78 اَل َيْسُقُط َوَرقـَُها... َشَجرَةً  الشََّجرِ ِإنَّ ِمْن  29

َنا َرُسوَل اَّللَِّ  30 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإنَّا َواَّللَِّ َقْد َصِحبـْ  38 ...يف السََّفِر  َصلَّى اَّللَّ

 237 أنبئيين عن ُخلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم... 31

-185-167 تـُْنَكِحي.أَْنِت َأَحقَّ بِِه ما ملَْ  32

205 

 212 أْنَت َوَماُلَك ِلَواِلِدَك... 33
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 26 ِإنََّك تـَْقَدُم َعَلى قـَْوٍم ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ،... 34

َها َوِإنَـَّها... 35  122 ِإنَـُّهْم لََيْبُكوَن َعَليـْ

يِه  36 َنا َحَّتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِر هِ َأيُّ يـَْوٍم َهَذا ؟ َفَسَكتـْ  9  ...ِسَوى امسِْ

 132 اإْلِ َاُن َأْن تـُْؤِمَن بِاَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِه َوبِِلَقائِِه َوُرُسِلِه َوتـُْؤِمَن بِاْلبَـْعِث... 37

ْر َهِذِه اأْلُمَّةَ  38  137 بِالسََّناِء َوالررِفْـَعِة... َبشِر

َنَما َثاَلثَُة نـََفٍر يـََتَماَشْوَن َأَخَذُهُم  39  215 اْلَمَطر...بـَيـْ

 217 َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت ال َشك ِفيهنَّ... 40

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنْ  41  179 ... ، ةَ َبيِن فـَزَارَ  َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِر َصلَّى اَّللَّ

 98 ُحبِرَب ِإيَلَّ النِرَساُء َوالطِريُب... 42

 245 وسلم من بعض ِحيطاِن املدينة،...خرَج النيبُّ صلى هللا عليه  43

ُر النَّاِس قـَْرين، ُُثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم... 44   َخيـْ

َها قـَرَاَءٌة... 45  218 َدَخلُت اجلرنَة َفَسِمْعُت ِفيـْ

 241 ذكر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم النار فتعوََّذ منها... 46

 208-153 ـ يف ِرَضا الَواِلِد... رَِضا الرَّبِر ـ تـََباَرَك َوتـََعاىَل  47

-221-219 َرِغَم أَْنُف، ُُثَّ َرِغَم أَْنُف... 48

231 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ؟... 49 -204-154 َسأَْلُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

209 

؟... َسأَْلُت َرُسوَل اَّللِر صلى هللا عليه وسلم ، َعنِ  50  202 اْلربِر َواإِلُثِْ

َلٍة... 51 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت لَيـْ  73 َصلَّْيُت َمَع النَّيبِر َصلَّى اَّللَّ



281 
 

 27 الصِرَياُم ُجنٌَّة ، َفاَل يـَْرُفْث ، َواَل ََيَْهْل ، َوِإِن اْمُرٌؤ قَاتـََلُه أَْو َشامَتَُه... 52

...ِعفروا َعْن ِنساِء النراِس  53  233 َتِعفُّ

-133-132 َعَلْيُكْم ِبُسنَِِّت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِدْينَي... 54

135 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد ثَاَب َمَعُه نَاٌس... 55  181 َغَزْونَا َمَع النَّيبِر َصلَّى اَّللَّ

 216 فَاْلَزْمَها فَإنَّ اجْلَنََّة... 56

 210 َفِفيِهَما َفَجاِهْد". 57

 210 «...فـََهْل ِمْن َواِلَدْيَك َأَحٌد َحيٌّ؟ 58

 228-116 َقْد َوَجَب أْجُرِك َوَرَجَعْت إلَْيَك يف املريَاِث... 59

 123 ... َأيب ُسْفَيانَ  اَل يـَْنظُُروَن ِإىَل  َكاَن اْلُمْسِلُمونَ  60

 150 ،... ُأِحبـَُّهاَكاَن حَتِِْت اْمَرأٌَة  61

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعوُدين َعاَم َحجَِّة... 62  181 َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَلًما  63  177 .َفْصاًل.. َكاَن َكاَلُم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُر هللا ما شاَء ِمْنها  64  230 ِإىل يـَْوِم اْلِقياَمِة...ُكلُّ الذُّنوب يـَُؤخِر

 158 ...َعَلى اْلِفْطرَِة َوأَبـََواهُ  ُكلُّ ِإْنَساٍن تَِلُدُه أُمُّهُ  65

 67 ُكْنت أَْمِشي َمَع َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحْرث ... 66

 98 ...قَاَل أَْقِضي َكْيَف تـَْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاءٌ  67

 56-50 َأَحدَُكْم ُمتَِّكًئا َعَلى أَرِيَكِتِه... اَل أُْلِفنَيَّ  68

 246 ال تدعوا على أنفسكم... 69

 119 ... َمْن َكَذبَ  اَل َتْكِذبُوا َعَليَّ فَِإنَّهُ  70
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 170 اَل تـُْنَكُح اأْلَميِرُ َحَّتَّ ُتْسَتْأَمَر...  71

اِئِم...ال يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف اْلَماِء  72  173 الدَّ

 211 ال َيزي ولد والده... 73

 38 اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة... 74

َعاُء... 75  218 الَ يـَُردُّ الَقَضاَء ِإالَّ الدُّ

 243 ال يَزين الزاين حنَي يزين وهَو مؤمٌن... 76

 210-168 ماِلِكِه ...ال يُقاُد ََمْلوٌك ِمْن  77

ُرُك ِكَتاَب اَّللَِّ  اَل  78  122 لَِقْوِل اْمَرأٍَة... َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوُسنََّة نَِبيِرَنا َصلَّى اَّللَُّ  نـَتـْ

 53  َعينِر َمَناِسَكُكمْ  لَِتْأُخُذوا 79

رًا ِبِشرْبٍ... لََتتَِّبُعنَّ  80 َلُكْم ِشبـْ  46 َسَنَن َمْن قـَبـْ

 211 َأْن َيُكوَن ِلطَْلَقٍة...َلَعلَُّه  81

َصاِت ... 82 ُ اْلَوامِشَاِت َواْلُمْستَـْومِشَاِت ، َوالنَّاِمَصاِت َواْلُمتَـَنمِر  57 لَعَن اَّللَّ

 242-216 مل يتكلْم يف املهِد ِإال ثالثة:.. 83

 227 اللَُّهمَّ اْهِد أُمَّ َأيب ُهَريـْرََة... 84

 227 ُعبَـْيَدَك ٰهَذا...اللَُّهمَّ َحبِرْب  85

  لوال أن قوَمك حديثو عهٍد بإسالم،... 86

 132 ...َحْذوَ  َبيِن ِإْسرَائِيلَ  أََتى َعَلى َما لََيْأِتنَيَّ َعَلى أُمَِِّت  87

 79 ومََلْ يـَْلِبُسواْ...  لَْيَس َكَما تـَُقوُلونَ  88

 73 ...اَّللَِّ تـََعاىَل َما اْجَتَمَع قـَْوٌم يف بـَْيٍت ِمْن بـُُيوِت  89
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 132-107 َما أَنَا َعَلْيِه َوَأْصَحايب. 90

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  91  42 ..."  َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْحَسَن ُخُلًقا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلًة بـَْعَد َأْن  92  165 َلْت...نـَزَ َما َصلَّى النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 219 ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه... 93

 236 ما ِمن َمولوٍد إالر يُوَلُد على الِفطرَِة،... 94

ُ يف أُمٍَّة قـَْبِلي ِإالَّ َكاَن َلهُ  َما ِمْن َنيبٍر بـََعَثهُ   95  56 أُمَِّتِه َحَوارِيُّوَن... ِمنْ  اَّللَّ

 249 واجلليِس السُّوِء...َمَثُل اجلَليِس الصاحِل  96

ُ بِِه ِمْن اهْلَُدى َواْلِعْلمِ  97  129 َكَمَثِل اْلَغْيِث... َمَثُل َما بـََعَثيِن اَّللَّ

 50 َكَمَثِل َرُجٍل اْستَـْوَقَد نَارًا ... َمثَِلي 98

 213 َمْن بـَرَّ َقَسَمُهَما َوَقَضى َديـْنَـُهَما... 99

 137 ...لُِيَمارَِي بِِه السَُّفَهاءَ َمْن طََلَب اْلِعْلَم  100

 244 من ال يَرحُم ال يُرَحم. 101

 222 نزلت يفَّ أربع آيات، فذكر قصته... 102

 217-210 َهْل بَِقَي ِمْن َواِلَدْيَك َأَحٌد؟ قال أُمِري... 103

 214 َهْل َلَك ِمْن َخاَلٍة؟... 104

-218-215 اجلَنَِّة، فِإن ِشْئَت...اْلَواِلُد أَْوَسُط أَبـَْواِب  105

223 

 244 وأُماَمة بنُت أيب العاص على عاتِقه فصلى... 106

 69-68 َوُجِعَلْت قـُرَُّة َعْييِن يف الصَّاَلِة.. 107

... بِالنـََّواِفلِ  َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإيَلَّ  108  138 َحَّتَّ
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 206 «...أُمَُّك؟َوحْيََك َأَحيٌَّة  109

110 

 يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َمْن َأَحقُّ النَّاِس حِبُْسِن َصَحاَبِِت ؟...
147-153-

189-198-

205 

 229 يَا َرُسوَل اَّللِر ِإنَّ َأيب َشْيٌخ َكِبرٌي... 111

نْيا... 112  239 يا ُعْقَبَة َأال ُأخربَُك بِأَْفَضِل َأْخالِق أَْهِل الدُّ

 69 . بِالصَّاَلةِ  أَرِْحَنا لُ ِباَل  يَا 113

114   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


