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 إىداء

وما بكم من نعمة فمن سدم شكرم الجزيؿ)أي ،إلى خالقي كرازقي كالمنعـ كالمتفضؿ عميَّ برحمتو
 نصرة دينو.خرني لكأف يس،(إليي! أسألو أف يتقبؿ مني كأف يغفر لي ماقصرت بواهلل

 إليؾ يا نبي اهلل أىدم ىذه الرسالة.،إليؾ يا رسكؿ اهلل،كمعممي كقائدم إليؾ يا قدكتي

كفي يديو يحمؿ الحمكل يكزعياعند صدكر نتائج ،ككنت أرل دمكعو عمى خديو،إلي مف رباني كعممني
 شياداتي.أبي! إليؾ يا غالي أىدم ىذه الرسالة.

في سف السادسة عشر  إلي مف سيرت كتابعت تفاصيؿ مراحؿ تعميمي كنصحتني عندما تزكجت
كفعبل عدت بعد خمس ،كنصؼ أف أتمسؾ بشيادة الصؼ التاسع لعمي أعكد لمقاعد الدراسة يكما ما

عشر سنة مف اإلنقطاع عف الدراسة ألكمؿ دراستي فحصمت عمى شيادة الثانكية العامة.كىا أنا أقؼ 
فة كالدراسة كاألسرة أسرعتي إلي إليؾ يا مف كمما تعبت كأرىقتني الكظي،اليكـ لمناقشة رسالة الماجستير

 إليؾ يا غالية إليؾ أمي الحنكنة أىدم ىذه الرسالة.،صدرؾ تىقرأيف عمٌي آيات مف القرآف

إلي مف كقؼ بجانبي كتحمؿ معي تعب ىذا المشكار كصبر معي ،إلي صاحبي كرفيؽ دربي كمعممي
 إليؾ زكجي الحبيب أىدم ىذه الرسالة.،حتى أكممت المسير

 كلدم الحبيب عبد الرحمف)أراؾ يكما مكاني(.،صاحب القمب الحنكف،كقرة عيني،مبيإلى ميجة ق

 أخي المحامي عبلء السمكادم.،كالداعـ األكؿ،إلى الصاحب كالصديؽ

 كأسعدت قمبي ىناء.، التي كقفت بجانبي،إلى أختى الصغرل الرائعة

 كمصدر سعادتي في ىذه الدنيا.،إلى إخكتي كأخكاتي

 أسعد اهلل قمبو.،الخاؿ الميندس خالد الجابرم،إلى الطيب الغالي

 آماؿ حماد جزاىا اهلل خيرا.،التي دعمتني ككقفت بجانبي،إلى مديرتي الفاضمة

 إلى أختي كزميمتي في العمؿ معممة المغة العربية لميس حامد.

 إلى أخكاتي كصاحباتي في بمدتي الحبيبة سمكاد.

إليكـ أىدم ىذه الرسالة،ميعا أىدم ثمرة تعبي كجيدمإلى أخكاتي كزميبلتي في الدراسة.إليكـ ج   
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 إقرار:

يا قدمت لجامعة القدس،لنيؿ درجة الماجستير،كأنيا نتيجة أبحاثي أقر أنا معدة الرسالة أنٌ    
ىذه الدراسة أك أم جزء منيا،لـ يقدـ لنيؿ أم درجة  فٌ ا  ء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، ك الخاصة،باستثنا
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 شكر وتقدير

 
كقبؿ أف نمضي أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف كالتقدير إلى الذيف حممكا أقدس رسالة في    

 الحياة  
الذيف بشرىـ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(فقاؿ:"إف اهلل إلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة إلى    

كمبلئكتو كأىؿ السمكات كاألرضيف حتى النممة في جحرىا كحتى الحكت ليصمكف عمى معمـ الناس 
(.1")خيرال  

 إلى جميع أساتذتنا األفاضؿ:

لجزء إلي األب الفاضؿ كالدكتكر الجميؿ،الذم كاف لو فضؿ التعميـ كالتكجيو كاإلشراؼ عمى ا    
األدبي مف الرسالة،كؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتكر أستاذ )الحديث الشريؼ( مكسى البسيط أمد اهلل في 

 .عمره،كجزاه اهلل خيران 

 عكض الماليكعندما حاكلت أف أسألو عف الإلى مف تبرع باإلشراؼ عمى رسالتي لكجو اهلل تعالى     
الميداني حتى النياية،قبؿ أف  ى الجزء العمميقاؿ لي غيرؾ دفع أكثر)يقصد كجو اهلل( فأشرؼ عم

كمية العمكـ عميد)التقدير إلى أستاذم الفاضؿ ـ قراران رسميان باإلشراؼ مف الجامعة،فكؿ الشكر ك مى يتس
 .التربكية( الدكتكرمحمد عمراف جزاه اهلل خيران 

 كالشكر مكصكؿ إلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة:  
بك صكم،كالدكتكر أد الجامعة الدكتكر الفاضؿ مصطفى األفاضؿ،كعمى رأسيـ عمي إلى جميع أساتذتنا

 .حاتـ جبلؿ،كالدكتكر محمد الديؾ،كالدكتكر سعيد القيؽ،جزاىـ اهلل خيران 

 أشرفكا عمى مناقشة الرسالة:األفاضؿ الذيف  ساتذةكالشكر كالتقدير لؤل

 خيران. جزاىـ اهلل، عيد دحادحةالدكتكر:عمي أبك راس ,كالدكتكر 

  

                                                           
 «.ىذا حديث حسف صحيح غريب» ،2685رقـ:،باب:فضؿ العمـ عمى الفقو،(50/ 5سنف الترمذم ت شاكر ) -1
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 ممخص ال

ستفادة مف اليدم النبكم في استثارة القدرات كاقع االلتعرؼ عمى تيدؼ ىذه الدراسة إلى ا    
اإلبداعية،كعف دكر معمـ التربية اإلسبلمية  في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند 

في استثارة القدرات اإلبداعية في كتب الطمبة،كدراسة كاقع المفاىيـ كالشكاىد كاألدلة لميدم النبكم 
التربية اإلسبلمية لمصفي الحادم عشر كالثاني عشر، كبياف أثر التغير في دراسة أثر المتغيرات 

بداع الطمبة.  الديمكغرافية لممعمميف عمى اتجاىاتيـ لميدم النبكم كا 

الباحثة بتحميؿ محتكل قامت ك كلتحقيؽ أىداؼ الرسالة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي،   

درجة اشتماليا لممفاىيـ المشكمة لميدم لمعرفة ؛كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف الحادم كالثاني عشر

 النبكم كاإلبداع.

ستثارة القدرة اإلبداعية كدكر المعمـ في اكقامت الباحثة بتصميـ استبانة تتحدث عف اليدم النبكم   
 .(الحادم عشر كالثاني عشر ة)صفيمية التربية اإلسبلعند الطمبة في ماد

سبلمية لمصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر في المدارس مجتمع الدراسة معممي التربية اإل كشمؿ    

 معممان كمعممة. (مائة كسبعة كستيف)بحيث بمع عددىـ , ـ في راـ اهللالثانكية في مديرية التربية كالتعمي

كمعممةمف معممي  معممان ( )مائة كعشريفيار عينة الدراسة مفتـ اخت كبعد اختيار مجتمع الدراسة .   

التربية االسبلمية لمصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل،تـ 

 اختيارىـ بالطريقة العشكائية.

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:   

عية عميا في التربية كالتعميـ ؛الشتماليا عمى األساليب أف السنة النبكية الشريفة تمثؿ مرجاف تبي-1
 الكافرة المتنكعة التي تثرم التعميـ،كتثيراإلبداع. 



 د
 

في استثارة القدرة اإلبداعية عند طمبة الثانكية كظيفيا كت افبإمكاف معمـ التربية اإلسبلمية اإلستفادة مني
ة عمى اإلبداع في المنياج بصكرة تكفؿ لو العامة، كما أنو يستطيع تعزيز المفاىيـ كالشكاىد الدال

 النجاح.

درجة األثر لجميع فقرات األداة كانت كبيرة، أم أف دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم  ارتفاع -2
لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني  الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية

 مف كجية نظر معممي التربية االسبلمية.ايجابيا في مديرية راـ اهلل كاف  في المدارس الثانكية عشر

( بيف متكسطات االستجابة حكؿ α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كجكد  -3

دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية 

تبعا لمتغير سنكات  في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل الصفيف الحادم عشر كالثاني عشرلطمبة 

 فأكثر. يف سن عشرخبرة كذلؾ لصالح مف لدييـ خبرة ال

كاتضح مف خبلؿ المقابمة مع الخبراء كالمشرفيف لمادة التربية اإلسبلمية ما أكده فحص الفرضية   

ة مف معمميف التربية اإلسبلمية عندىـ خبرات تربكية حقيقية،كحب السابقة بحيث أف ىناؾ نسبة كبير 

في المقابؿ ىناؾ بعض لمنبي)صمى اهلل عميو كسمـ( استطاعكا أف يثيركا اإلبداع بحكـ خبرتيـ،كلكف 

يعتقدكف أف الخبرة ىي:حفظ المعمكمة كتكرارىا فبل تطكر كاضح عمى التربية اإلسبلمية معممي مف 

 )الخبرة(.  آدائيـ يعكد لمتغير
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Abstract  

The study aims at determining the impact of the guidance of Prophet Mohamad 

onstudents’ creative abilities, and the role of the teacher of Islamic studiescurriculum in 

activating Prophet's guidance to stimulate students’ creativey. It also aims at studying the 

concepts and evidence of the Prophet's guidancein Islamic studies curriculum that 

contribute in motivatingthe creativey of 11
th

 and 12
th

 grades students. Finally, clarifying 

the impact of change in the study of the impact of demographic variables on teachers and 

their orientations to teach the  Prophet's guidance with relation to the creativity of students. 

 

   In order to achieve the objectives of the thesis, the researcher followed the analytical 

descriptive method. The researcher analyzed the content of Islamic studies curriculum for 

the eleventh and twelfth grades to find out the extent to which they included the concepts 

of Prophet's guidance and students’ creativity. 

  The researcher designed a questionnaire that tackles the role of the teacher in promoting 

the Prophet's guidance to motivate the creative ability of students in Islamic studies 

curriculum for the eleventh and twelfth grades. 

 

    The population of the study included 167 male and female teachers of Islamic studies 

curriculum for the eleventh and twelfth grades in the secondary schools in the Directorate 

of Education in Ramallah. The study sample consisted of 120 male and female teachers of 

Islamic studies curriculum for grades 11 and 12 in secondary schools in the Ramallah 

district. 

 

   The study found the following results: 

1 - The noble Sunnah is a supreme reference to include in education in the many diverse 

methods that enrich education and stimulate creativity. The teacher Islamic studies 

curriculum can benefit from the Sunnah and use it in stimulating the creative ability of 

high school students, it also can enhance the concepts and evidence of creativity in the 

curriculum in a way that ensures success. 

2. The study found the degree of impact of all the items of the tool was great. In other 

words, the role of the teacher in promoting the Prophet's guidance to raise the creative 



 و
 

ability of the students in Islamic studies curriculum for 11th and 12th grade students in the 

secondary schools in the Ramallah administration was positive from the point of view of 

the teachers . 

 

3- There are statistically significant differences at the level of significance (α 0.05) 

between the averages of response on the role of the teacher in promoting the Prophet's 

guidance to stimulate creative ability of students inIslamic studies curriculum for the 11th 

and 12th grade students in secondary schools in Ramallah. Thesignificant differences was 

for teachers with an experience of 10 years or more. 

 

The study foundthrough the interview with the experts and supervisors of Islamic studies 

curriculum, that a large proportion of teachers of Islamic studies curriculum,who have a 

real teaching experiences, and love of the Prophet (peace be upon him), were able to 

stimulate creativity by virtue of their experience.However,there are some teachers believe 

that the experience is memorizing the information and repeating it to students.Therefore, 

there is no clear development on their performance due to the variable of (experience). 
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 الفصل األول
______________________________________________________________ 

 االطار العام لمدراسة
 

 المقدمة

كانفعنا بما الحمد هلل خالؽ األككاف،الحمد هلل الذم خمؽ اإلنساف فعممو البياف،الميـ عممنا ما ينفعنا     
 عممتنا كزدنا عمما،كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ الناس الخير )محمد( كعمى آلو كصحبو كسمـ.أما بعد:

 امتمؾفقد  ,لقد كاف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( عالمان بالنفس اإلنسانية كقادران عمى إبراز اإلبداعات   
ترابطيا مع بقية  كمف ثـٌ  ,ـ صاحبيا أكالكي تخد,كتكجيييا لمقدرة عمى بمكرة اإلبداعات اإليجابيةا

 تأسيسو عمى الشكرلالدا في خدمة نيج تـ األفكار كالمكاىب المتنكعة األخرل لتشكؿ ىدفا ساميا خ
كالمحاكرة،كما فكرة سمماف الفارسي بحفر الخندؽ إال فكرة إبداعية تبناىا النبي)صمى اهلل عميو 

 ه.كسمـ(كأصبحت حقيقة عمى األرض أذىمت أعداء

نتاج يتصؼ بالجدة إلحياة،كىك النشاط الذم يقكد إلى لتطكير ا ان أساسي ان كيعد اإلبداع عنصر    
 كتفاء في شتى المجاالت.لنيكض كالتنافس كتحقيؽ القكة كاالكاألصالة،كيدفع األمـ إلى ا

ة،يجب أف نكفر ليـ كعاءن صحيان كلكي تتحقؽ تربية اإلبداع كنعمؿ عمى تنميتيا لدل الطمب  
ستثارتيا، يبدأ باألسرة كالمسجد كالمدرسة كصكالن إلى الجامعة،فمكؿ مؤسسة منيا دكر ميـ في رعاية ال

أبنائنا،كالمدرسة ىي المرحمة األبرز؛ألنيا مؤسسة تعميمية تمتمؾ رؤية تربكية كفييا طكاقـ مؤىمة لرعاية 
بداعاتيـ منذ مراحؿ مبكرة مف أعمارىـ،فكـ مف إنساف مبدع قاؿ:سر نجاحي  األفراد كتنمية أفكارىـ كا 

المعمـ الفبلني.كما جمع كتاب )صحيح البخارم(إال استثارة مف معمـ لقدرة طبلبو كقعت في قمب اإلماـ 
ـ بذلؾ خدمة عظيمة البخارم، ككاف تمميذا إلسحاؽ بف راىكيو، فعكؼ عمى جمعو حتى أتمو،كقدٌ 

 لئلسبلـ كالمسمميف.

يجب الحفاظ عمييا كرعايتيا،فإذا كاف كجكد المبدعيف ميما  كطنيةن  إف الطالب المبدع يعتبر ثركةن    
في كؿ ظرؼ،فإف كجكدىـ في أكقات األزمات كالظركؼ الصعبة أكثر أىمية مف أم كقت آخر،كما 

 أحكج مجتمعاتنا اإلسبلمية اليـك لذلؾ،كخصكصا كطننا الحبيب فمسطيف.
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العبلقة الكدية كالشعكر باألمف النفسي مف ىنا البد لممعمـ مف تكفير مناخ تممؤه الثقة ك    
لطبلبو،كاإللماـ باألساليب التربكية المساىمة بشكؿ كاضح في إثارة القدرة اإلبداعية لدييـ. فعف أبي 
سعيد الخدرم، أنو كاف إذا رأل الشباب قاؿ: "مرحبا بكصية رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( أكصانا 

 (.1نكسع لكـ في المجمس() رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(أف

كانطبلقا مف أف العمماء ىـ كرثة األنبياء ،كىـ معممك األمة،كمكجيك األجياؿ،فقد كاف لزاما عمينا    
 متميزان  أن ،ككيؼ نخرج نشمبدعان  أف نتعمـ مف اليدم النبكم كيؼ نربي جيبلن  -كمعمميف-ككاجبا
 لؤلرض. ان لمسؤكلياتو،خميفة هلل، معمر إلى أمتو،حامبل ن منتميا ن 

فبل يخفى ما لمعمـ التربية اإلسبلمية معمـ التربية اإلسبلمية،سيما فإف رسالة المعمـ عظيمة  لذلؾ   
مف أثر في تكجيو الطبلب مستنيرا باليدم النبكم الشريؼ،مقتديا بتميزه كرحمتو كعدلو كحكمتو 

حترامو ،كبأف لكؿ كفراستو،ليتمكف مف استثارة قدراتيـ اإلبداعية.ثـ إف إيماف المعمـ بق يمة كؿ طالب كا 
 .ثارة قدرتو عمى اإلبداعإراتو الخاصة لو األثر البالغ في طالب قد

 عمى إبداع الطالب،بما تحكيو مف معمكمات كأنشطة،كلمنياج ان س تأثير درى لممناىج التي تي  كما أفى     
رتباط بالكطف، كمعقبلن مف فيك حاضنة لتربية النشء عمى العقيدة كاإل؛التربية اإلسبلمية الدكر الفاعؿ

كالتفكير الفعاؿ لممضي نحك  ,معاقؿ اإلبداع كالعمـ الذم يزيد مف إرتباط الطالب بعقيدتو كحبو لكطنو
شمائمو التي تعتبر المشاركة في نيضتو كتميزه؛إلشتمالو عمى سيرة نبينا محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(ك 

 سعى لمتميز كالتقدـ. قاعدة لكؿ مربو 

ؿ النظر في كاقع التعميـ تكصمت الباحثة إلى أف دكر المعمـ في ممارسة األساليب المتميزة كمف خبل   
غير التقميدية في استثارة القدرات اإلبداعية،باإلضافة لممنياج الذم اليقؿ أىمية عف دكر المعمـ،يكشؼ 

                                                           
ٍكًجردم،شعب اإليماف )البييقي،أحمد بف الحسيف بف  -1 ٍسرى ـ  2003 -ىػ  1423(، 251/ 3عمي بف مكسى الخي

،حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد،أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار 
التعاكف مع الدار السمفية اليند، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض ب –أحمد الندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام 

 ببكمبام باليند،ط: األكلى.
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مالؾ بف دينار :  عف ىذه القدرات كينمييا كيكجييا ليعكد خيرىا عمى األمة في جميع المجاالت. يقكؿ
 (1«)إنما الخير في الشباب»

دراسةمنار سالـ : ع ىذا المكضكع،منياككقفت الباحثة عمى العديد مف الدراسات التي تقاربت م    
كء السنة النبكية مف كجية دكر الجامعة في تنمية اإلبداع لدل طمبتيا في ض"( بعنكاف: 2010)

اإلبداعية في التربية  ىدم النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(" :بعنكاف( 2011) البسيط:دراسةككذلؾ ".نظرىـ
كلـ تتحدث عف دكر المعمـ كالمنياج في تنمية , بالمكضكع كلكف ىذه الرسائؿ لـ تؼً ، "بتكاركاال

 اإلبداع.

مف ىنا تكد الباحثة الكقكؼ عمى أبرز معالـ اليدم النبكم الشريؼ في تنمية اإلبداع لدل   
مى منياج يـ(كقياس دكر المعمـ عمييا،كمعرفة مدل تطبيقو ليا،كالكقكؼ عصحابتو)رضكاف اهلل عمي

كدراسة الشكاىد النبكية الكاردة فيو كمدل استثارتيا  (الحادم كالثاني عشر صفيل)التربية اإلسبلمية 
فييا لتحديد دكره المستقبمي لممشاركة في بناء كطنو  تجيزالتي ي ؛في ىذه المرحمة الميمةلمطالب 
كلمبشرية عامة،كتقديـ إضافة مشرقة في ناحية مف نكاحي الحياة،مستنيرا بما تأثر بو مف سنة  ,خاصة

َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل الحبيب)صمى اهلل عميو كسمـ(،فقد أمرنا اهلل تعالى باتباع سنتو.يقكؿ عز كجؿ:)
يشكؿ فاليدم النبكم ،[7(. ]الحشر/لمََّو َشِديُد اْلِعَقابِ َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ ا

حتى غدا المسممكف خير أمة في مجاالت الحياة خاصة كالشباب  ممسمميفقاعدة معرفية قيادية ل
 .قادةن كىداةن لمعالميفكاإلدارية،ككانكا  كالعقمية ,كالمينية ,الفكرية

مى يدم خير المعمميف،بؿ كخير األناـ،لنتعمـ كفي ىذا البحث محاكلة جادة لنتتممذ مف جديد ع    
كيؼ نربي طبلبنا،ككيؼ نخرج منيـ أركع ما فطرت عميو عقكليـ كنفكسيـ،كما تكفيقي إال باهلل،عميو 

ليو أنيب.  تككمت كا 

 المبررات المنطقية لمدراسة:

النكعية التي إف الدارس لميدم النبكم الشريؼ يدرؾ أثره في حياة الصحابة الكراـ كيرل النقمة     
كاإلدارم،كلكف مف خبرة الباحثة ال بد مف  ،كاألدبي ،كالميني,دثيا في حياتيـ،في المجاؿ العقميأح

                                                           
ىػ 1394(، 373/ 2األصبياني،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء ) -1
 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت -ـ 1974 -
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ذا المنشكد عمى الكثير مف كلـ نممس ى ,الطالب،كىذا األثر غير معركؼسمكؾ كجكد أثر مممكس عمى 
 لذلؾ تسعى الباحثة لمعرفة السبب:؛الطبلب

 يدية الميكانيكية في التدريس كغياب الخبرات الحيكية؟طريقة المعمـ التقم يىؿ ى 

ىتماـ بتحميؿ المعمكمات التي يقدميا، أـ ضعؼ عنصر الالمنياج العممػي، كقمػة ا حتكلىؿ ىك م
التشكيؽ كاإلثارة، كأسمكب العرض، كالتركيز عمػى جانب المعرفة كالمعمكمات ،كضعؼ ربطيا بالكاقع 

 الحي؟

 ستغبلؿ قدراتو؟اتمامو باىىتماماتو عف التعميـ،كعدـ اؼ نصرااىؿ ىك ضعؼ الطالب ك 

تريد الباحثة معرفة منسكب ىذا األثر؛ألف المشكمة في السمكؾ كعدـ رؤية , إذان ىناؾ أثر    
في عصر العكلمة  السمككيات كما عممنا النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(عمى الطمبة،إال أمثمة قميمة جدان 

كالتكاصؿ اإلجتماعي كالتغيرات السريعة التي تتطمب منا البحث السريع كالجاد نفتاح كالتقدـ العممي كاال
كتنمية قدراتيـ اإلبداعية  ,كتمثميا ,كالتمسؾ بقيميـ ,إليجاد حمكؿ تعكد عمى أبنائنا الطمبة بالخير
 مستنيريف بيدم الحبيب)صمى اهلل عميو كسمـ(.

 مشكمة الدراسة:

، يجد ثركة مفاىيمية رائعة في مجاؿ استثارة اإلبداع عند إف الدارس لميدم النبكم الشريؼ    
ألىؿ  مبدعان  كسمككان  جمان  في تقديـ أدبان  عظيمان  كاف ليـ دكران حيث , المتعمميف ك الصحابة ك التابعيف
استثارة  باليدم النبكم فيسبلمية معمـ التربية اإل فما مدل اقتداءخر. األرض، في عبلقة المسمـ باآل

 الطمبة . بداع عنداإل

ستثارة في ابكم الشريؼ، تكد الباحثة دراسة  دكر المعمـ في تعزيز اليدم الن كبناءان عمى ذلؾ   
 عمى ضكء قمة  الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ.  بداعية لدل الطمبة ؛ كذلؾالقدرات اإل
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 :أسئمة الدراسة 

 تتحدث أسئمة الدراسة فيما يأتي:

 م النبكم في استثارة القدرات اإلبداعية؟ما كاقع اإلفادة مف اليد -1

 كيؼ لممربي ممارسة استثارة القدرات اإلبداعية بصكرة تكفؿ لو النجاح؟ -2

ما كاقع المفاىيـ الرئيسة المشكمة لميدم النبكم في استثارة القدرات اإلبداعية في كتابي الحادم  -3
 عشر كالثاني عشر؟

 اإلبداع لدل الطمبة؟ىؿ مف شكاىد كأدلة في المنياج تثير  -4

دريسيـ لميدم النبكم ىؿ يكجد فركؽ ذكات داللة إحصائية في متكسط استجابات المعمميف نحك ت -5
في متكسط استجابة المعمميف نحك طريقة تدريسيـ لميدم النبكم الشريؼ لزيادة  α≤0.05عند مستكل 

 الخبرة(.  -المؤىؿ– اإلبداع عند الطمبة يعزل لممتغيرات الديمغرافية لممعمميف )الجنس

 فرضيات الدراسة:

في متكسط استجابات المعمميف نحك  (α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذكات داللو إحصائية عند مستكل  -1
 تدريسيـ لميدم النبكم كزيادة القدرة اإلبداعية لدل الطمبة تعزل إلى )جنس المعمـ(.

متكسط استجابات المعمميف نحك  في (α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذكات داللو إحصائية عند مستكل -2
 تدريسيـ لميدم النبكم كزيادة القدرة اإلبداعية لدل الطمبة تعزل إلى)مؤىبلت المعمـ(.

في متكسط استجابات المعمميف نحك ( α≤0.05) ال تكجد فركؽ ذكات داللو إحصائية عند مستكل -3
 إلى)خبرة المعمـ(.تدريسيـ لميدم النبكم كزيادة القدرة اإلبداعية لدل الطمبة تعزل 

 

 أىداف الدراسة:

 ىدفت الدراسة إلى:

 دراسة كاقع المفاىيـ في كتب التربية اإلسبلمية. -1
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 دراسة شكاىد كأدلة اليدم النبكم في استثارة القدرات اإلبداعية في كتب التربية اإلسبلمية. -2

مى اتجاىاتيـ لميدم النبكم أثر التغير في دراسة أثر المتغيرات الديمكغرافية لممعمميف عدراسة  -3
بداع الطمبة.  كا 
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 أىمية الدراسة:

 مف:ىذه الدراسة  تنبع أىمية

لدراسة كاقع تدريس المعمـ ؛عممية ضمف منيج عممي كصفي تحميميأنيا محاكلة  -1
 ليدم)الحبيب(كاستدرار ماىية استجابات الطبلب ليذا اليدم.

 منيجية لدراسات أخرل. قد تشكؿأنيا  -2

 تقديميا ألىؿ العمـ في الكزارة لتطكير المنياج.نية إمكا -3

 قد تشكؿ قاعدة معرفية كقاعدة تحتية لدراسات أخرل.أنيا  -4

 قد تككف أكلى التطبيقات في ىذه السياقات. -5

 مصطمحات الدراسة:

 استخدمت الباحثة مصطمحات أساسية في الدراسة كىي:

ص بو النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(في األقكاؿ ىكالطريقة كالمنيج الذم اخت :اليدي النبوي -1
 (.1)(2004.)السكيداف,كاألفعاؿ،كيشمؿ السنة كالسيرة

شيئان جديدان غير معركؼ سمفان تمبية لمتطمبات الكاقع أنتجت لدل الفرد  ةذىني ممكاتاإلبداع: -2
 (.2)(1983.)الجرجاني,االجتماعي

   
 (.3كتركو باإلرادة) ىي الصفة التي تمكف الحي مف الفعؿ القدرة: -3

 :كىي المدارس الحككمية التابعة لمسمطة الفمسطينية.مدارس السمطة الفمسطينية -4 

 
                                                           

 –الناشر: دار صادر ،ىػ 1414،(356/ 15لعرب )لساف ا،محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،ابف منظكر -1
 .-ط: الثالثة ،بيركت

 بتصرؼ.ط:الثالثة.،ـ2004-ػى1425،(16اإلبداع)ص: مبادئ،أكـر محمد،كالعدلكني،طارؽ محمد،السكيداف-2
و : ضبطو كصحح،تـ1983-ىػ 1403،(173التعريفات )ص: ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ،الجرجاني -3

 ط: األكلى.،لبناف–بيركت  -دار الكتب العممية ،مماءجماعة مف الع
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 حدود الدراسة:

في استثارة القدرة  اإلبداعية عند كدكر المعمـ :تتمحكر الدراسة في"اليدم النبكم حدود موضوعية
 ".كالثاني عشر( )لطمبة الصفيف الحادم عشرلطمبة في مادة التربية اإلسبلميةا

 :تتحدد الدراسة بالمفاىيـ المكضحة إجرائيا كما كردت في الدراسة.حدود مفاىيمية

 ػ.ى1439بيع أكؿ/ر -1438ربيع أكؿ/ –ـ 12/2017-12/2016:حدود زمانية

 مدرسة. (114):المدارس الثانكية لمنطقة راـ اهلل كالبيرة،البالغ عددىا حدود مكانية

الحادم كالثاني عشر في مدارس منطقة راـ اهلل  فاإلسبلمية كطبلب الصفي :معممك التربيةحدود بشرية
 كالبيرة.

 منيجية البحث:

 ف في البحث:يف عمميتيمنيجيت اتبعت الباحثةي 

 منيجية تحميؿ المحتكل لدراسة كاقع المفاىيـ المشكمة لميدم النبكم كاإلبداع. -1

كالطمبة نحك اليدم النبكم كأثر ذلؾ عمى  منيجية إجرائية ككصفية لدراسة اتجاىات المعمميف -2
 اإلبداع.

 

 الصدق:

 صدؽ المحتكل. -1

 .الصدؽ التركيبي -2

 كركمنباخ ألفا.الثبات:

  



10 
 

 عينة الدراسة:

معممك التربية اإلسبلمية في منطقة راـ اهلل كالبيرة،كطبلب الحادم كالثاني عشرفي منطقة راـ اهلل 
 كالبيرة. 

 .ء الكصفي كاإلحصاء التحميميالمعالجة اإلحصائية:اإلحصا

 

 خطة البحث:
 ًىي:,فصول أربعةسة إلى الدراقسمت 

 الفصل األول:
 أسباب اختيار الدراسة

 مشكمة الدراسة
 فركض الدراسة
 أىداؼ الدراسة
 أىمية الدراسة

 مصطمحات الدراسة
 حدكد الدراسة

 
 :الدراسات السابقةو  رياإلطار النظ:ثانيالفصل ال

 :اإلطار النظري
 .بحث األول:مفيوم اليدي النبويالم
 .المطمب األكؿ : تعريؼ اليدم لغة كاصطبلحا 

 .المطمب الثاني:عبلقة اليدم بالسنة

 .المطمب الثالث: أىمية اليدم النبكم الشريؼ 

 .المطمب الرابع:عناية المسمميف باليدم النبكم الشريؼ 
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 .تزاـ  بوالمطمب الخامس:حرص المسمميف عمى اتباع اليدم النبكم كاالل

 .المطمب السادس:اىتماـ العمماء بالتأليؼ في اليدم النبكم قديما كحديثا

 .المبحث الثاني:مفيوم اإلبداع
 .المطمب األكؿ :تعريؼ االبداع لغة 

 .المطمب الثاني: تعريؼ اإلبداع اصطبلحان 

 .المطمب الثالث:تعريؼ اإلبداع في السنة النبكية الشريفة

 بي)صمى اهلل عميو وسمم( في تنمية اإلبداع.ىدي النالمبحث الثالث: 
 اىتماـ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(بتنمية اإلبداع لدل أصحابو.المطمب األكؿ:

 : مجاالت اىتماـ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(في اإلبداع لدل أصحابو.طمب الثانيالم
 بداعية لدل أصحابو.:منيجية النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(في تنمية القدرة اإلثالثال طمبالم
 :أساليب النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( في تنمية اإلبداع.طمب الرابعالم
 

 .:دور المدرسة في تنمية اإلبداع لدى طمبة الحادي عشر و الثاني عشررابعالمبحث ال
 .المطمب األكؿ:التعريؼ بالمدرسة    
 .طمب الثاني:كظيفة المدرسةمال    
 .مـ في تنمية اإلبداع لدل الطمبةالمطمب الثالث:دكر المع    
 

 :الدراسات السابقة
 تعقيب عمى الدراسات
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 ::الطريقة واإلجراءاتلثالفصل الثا
 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أداة الدراسة
 صدؽ األداة
 ثبات األداة

 متغيرات الدراسة
 راءات التطبيؽ كخطكاتوإج

 المعالجات اإلحصائية
 

 ومناقشتيا. :نتائج الدراسةرابعالفصل ال
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ.

 . النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث"فحص الفرضيات"

 .كلىأكال:فحص الفرضة األ

 .رضية الثانيةثانيا:فحص الف

 .ثالثا:فحص الفرضية الثالثة
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري  الفصل الثاني:
 المبحث األول:مفيوم اليدي النبوي.

 ؿ : تعريؼ اليدم لغة كاصطبلحا.المطمب األك  
 المطمب الثاني:عبلقة اليدم بالسنة.

 المطمب الثالث: أىمية اليدم النبكم الشريؼ. 
 المطمب الرابع:عناية المسمميف باليدم النبكم الشريؼ. 

 المطمب الخامس:حرص المسمميف عمى اتباع اليدم النبكم كااللتزاـ  بو.
 تأليؼ في اليدم النبكم قديما كحديثا.المطمب السادس:اىتماـ العمماء بال
 المبحث الثاني:مفيوم اإلبداع.

 المطمب األكؿ :تعريؼ االبداع لغة .
 المطمب الثاني: تعريؼ اإلبداع اصطبلحان.

 المطمب الثالث:تعريؼ اإلبداع في السنة النبكية الشريفة.
 المبحث الثالث: ىدي النبي)صمى اهلل عميو وسمم( في تنمية اإلبداع.

 لمطمب األكؿ:اىتماـ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(بتنمية اإلبداع لدل أصحابو.ا
 المطمب الثاني: مجاالت اىتماـ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(في اإلبداع لدل أصحابو.

 المطمب الثالث:منيجية النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(في تنمية القدرة اإلبداعية لدل أصحابو.
 نبي)صمى اهلل عميو كسمـ( في تنمية اإلبداع.المطمب الرابع:أساليب ال

 المبحث الرابع:دور المدرسة في تنمية اإلبداع لدى طمبة الحادي عشر و الثاني عشر.
 المطمب األكؿ:التعريؼ بالمدرسة.    
 المطمب الثاني:كظيفة المدرسة.    
 المطمب الثالث:دكر المعمـ في تنمية اإلبداع لدل الطمبة.    

 سابقة:الدراسات ال
 تعقيب عمى الدراسات
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 الفصل الثاني
______________________________________________________________ 

 االطار النظري والدراسات السابقة 
 

 .المبحث األول:مفيوم اليدي النبوي الشريف

 .واصطالحاً  المطمب األول:اليدي النبوي لغةً  

 :يدم النبكم لغةن ال

 تشير كممة "اليدم" إلى عدة معافو منيا:    

الطريقة كالسيرة، يقاؿ: فبلف }ييدم{ ىدم فبلف، أم يفعؿ مثؿ فعمو كيسير سيرتو. كفي الحديث:   -ا
ما أحسف ىديو! : أم سمتو  "كاىدكا بيدم عمار"، أم سيركا بسيرتو كتييؤكا بييئتو. كفي قكلنا:

 (.1دم كاليدية: أم الطريقة كالسيرة )كىك حسف الي .كسككنو

 السمت كحسف المذىب:  -ب  

 (.2أم سمتو.ك فبلف حسف اليدم كىك حسف المذىب في أمكره كميا),كما أشبو ىديو بيدم فبلف    

 يقاؿ: ىديت ىدم فبلف، إذا سرت سيرتو.     

 

  

                                                           
بيدم  -1 ت: ،(40/286تاج العركس مف جكاىر القامكس)،محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض  ،الزَّ

 .الناشر: دار اليداية،مجمكعة مف   المحققيف
 –اشر: دار صادرالنػ،ى 1414،(15/356لساف العرب )،محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ ،ابف منظكر -2

 .ط: الثالثة ،بيركت
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 كقاؿ زياد ابف زيد العدكم: 

 (.1ليدي عما غيب المرء مخبرا )ويخبرني عن غائب المرء ىديو       كفى ا

و لنا مف أقكاؿ كأفعاؿ، ففي كما سنى ,لنبي)صمى اهلل عميو كسمـ(كطريقتوىكسيرة ا:فاليدي النبوي     
( 2«)إفَّ أحسفى الحديًث كتابي اهلل، كأحسف اليدم ىدم محمد صمى اهلل عميو كسمـ»حديث عبد اهلل: 

 أم أحسف الطريؽ كاليداية كالنحك كالييئة.

َلَقْد َمنَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِيْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم يقكؿ اهلل عز كجؿ:}     
ْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبينٍ   [. 164{]آؿ عمراف:  آَياِتِو َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

كمف خبلؿ التعريفات السابقة لميدم النبكم الشريؼ يتبيف أف المعنى ىك:طريقة النبي)صمى اهلل    
ككؿ ما سٌنو لنا مف سنف شممت جميع مناحي الحياة، كاف فييا المعمـ  كفعبلن  عميو كسمـ( كمنيجو قكالن 

 أك ميؿ عف جادة الصكاب. كالمرشد كاليادم لكؿ خير، كالمعالج لما في نفكس البشر مف أٌم انحراؼ 

 المطمب الثاني:عالقة اليدي النبوي بالسنة النبوية.

قد يتبادر لذىف السامع أف اليدم النبكم ىك السنة النبكية ذاتيا، كقد يقع الباحث في الخمط بينيما،    
 بالسنة؟ فيؿ ىناؾ فرؽ بينيما؟ كما عبلقة اليدمٌ 

 ليا عدة معاني منيا: ةً نة لغالسَ    

. حسنة كانت أك قبيحة. الطريقة المحمكدة المستقيمة، كلذلؾ قيؿ: فبلف مف أىؿ السنة؛ ة:السيرةالسن-
 (. 3معناه مف أىؿ الطريقة المستقيمة المحمكدة)

                                                           
 1997 -ىػ  1418،، (174/ 11خزانة األدب كلب لباب لساف العرب لمبغدادم ) ،عبد القادر بف عمر ،البغدادم -1
 .ط: الرابعة،مكتبة الخانجي، القاىرة ،ت كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف ،ـ

باب:في الحدم ،ىػ1422 ،(25/ 8صحيح البخارم )،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل ،البخارم -2
 .ط: األكلى،الناشر: دار طكؽ النجاة ،ت: محمد زىير بف ناصر الناصر،6098رقمو:،الصالح

 .(230/ 35تاج العركس ) -3
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كسنة رسكؿ اهلل عميو السبلـ: سيرتو.كمف ذلؾ قكليـ: امض عمى سننؾ كسننؾ، أم كجيؾ. كجاءت   
. قاؿ الشاعر: فأما قكليـ: سف إبمو، إذا رعاىا، فإفَّ معنى الريح سنائف، إذا جاءت عمى طريقة كاحدة

 (.1ذلؾ أٌنو رعاىا حتى حسنت بشرتيا، فكأنيا قد صقمت صقبل، كما تسف الحديدة)

، حسنة كانت أـ قبيحة.يقاؿ: استقاـ فبلف عمى سىنىفو كاحد. كيقاؿ: امض عمى ىي الطريقة:والسنة-
( أم عمى كجيؾ) ( ك )سينىًنؾى  (.2)سىنىًنؾى

كمف ذلؾ قكؿ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(:" مف سفَّ سنة حسنة فعمؿ بيا، كاف لو أجرىا كمثؿ أجر 
مف عمؿ بيا، ال ينقص مف أجكرىـ شيئا، كمف سفَّ سنة سٌيئة فعمؿ بيا، كاف عميو كزرىا ككزر مف 

 (.3«)عمؿ بيا، ال ينقص مف أكزارىـ شيئا

 (. 4أم أرسمتو إرساال مف غير تفريؽ  )سننت الماء عمى كجيي  والسنن: القصد،   

كسينَّةي اهلًل أحكاميو كأىٍمرهي كنىٍيييو)،(5)كالسنة: الصكرة كما أقبؿ عميؾ مف الكجو
كقكلو تعالى }كما منع  ،(6

 (.55الناس أف يؤمنكا إذ جاءىـ اليدل كيستغفركا ربيـ إال أف تأتييـ سنة األكليف{) الكيؼ: 

  

                                                           
ت: عبد ،ـ1979 -ىػ 1399،(61/ 3مقاييس المغة ) ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف -1

 .دار الفكر ،حمد ىاركفالسبلـ م
ت: يكسؼ ،ـ1999ىػ / 1420،، (155مختار الصحاح )ص:  ،زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر ،الرازم -2

القامكس المحيط )ص:  -ط: الخامسة ،صيدا –الدار النمكذجية، بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية ،الشيخ محمد
1207.) 

ت: محمد فؤاد عبد ،باب:مف سف سنة حسنة أك سيئة،(74/ 1سنف ابف ماجو ) ،كينيمحمد بف يزيد القز  ،ابف ماجة -3
 صححو األلباني.. فيصؿ عيسى البابي الحمبي -دار إحياء الكتب العربية  ،الباقي

 (.223/ 13لساف العرب ) -4
 – الناشر: مكتبة اآلداب،ـ 2010،(1080/ 2المعجـ االشتقاقي المؤصؿ ) ،د. محمد حسف حسف ،جبؿ -5

 .،ط: األكلىالقاىرة
: ،تـ 2000 -ىػ  1421،(417/ 8المحكـ كالمحيط األعظـ ) ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده ،المرسي -6

 ط: األكلى.،بيركت –دار الكتب العممية ،عبد الحميد ىنداكم
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صمى اهلل )و كأمره كنييو( مما أمر بو النبيت في الشرع فإنما يراد بيا )حكمالسنة )مف اهلل( إذا أطمق
مما لـ ينطؽ بو الكتاب العزيز، كليذا يقاؿ في أدلة  كفعبلن  كنيى عنو كندب إليو قكالن  (عميو كسمـ

 (.1الشرع: الكتاب كالسنة، أم القرآف كالحديث. كسف األمير رعيتو: أحسف سياستيا )

 ية في االصطالح:السنة النبو      

)(صمى اهلل عميو كسمـ)ىي ما كاف عميو رسكؿ اهلل :السنة  -  (.2اعتقادنا كاقتصادنا كقكالن كعمبلن

كصفاتو  كأفعالو كتقريراتو،( صمى اهلل عميو كسمـ)ثيف:" أقكاؿ النبي حدى كىي في اصطبلح المي      
مقية  مقية كالخي  (.3)الخى

 (.4يف كأفعاليـ")كزاد بعضيـ: كأقكاؿ الصحابة كالتابع
 (.  5كالسنة ىي الحؽ دكف الباطؿ، كىي األحاديث الصحيحة دكف المكضكعة)-

مى اهلل عميو ص)كىي أحد قسمي الكحي اإلليي الذم نزؿ بو جبريؿ األميف عمى النبي الكريـ      
نطؽ الكتاب  ، بذلؾىي القسـ الثانيالسنة النبكية ك مف الكحي ىك القرآف الكريـ،  كؿ، كالقسـ األ(كسمـ

 [4-3{ ]النجـ:ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى ،َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوىقاؿ تعالى:} ،(6العزيز")

السنة النبكية الشريفة ىي األصؿ الثاني بعد كتاب اهلل تعالى في ف إكقد ذكر اليركم:" 
 (.7)"استنباط األحكاـ الشرعية كعميو إجماع األمة

                                                           
 (231/ 35تاج العركس ) -1
الناشر: دار  ،(58فنكف مصطمح الحديث )ص: قكاعد التحديث مف ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد ،القاسمي -2

 لبناف.-بيركت-الكتب العممية 
ـ 2004ىػ / 1425،(537الفتكل الحمكية الكبرل )ص:  ،تقي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ ،ابف تيمية -3
 ط: الثانية.،الرياض –دار الصميعي  ،: د. حمد بف عبد المحسف التكيجرمت،
 دار الفكر العربي. ،(16الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص:  ،بف محمد بف سكيمـمحمد  ،أبك شييبة -4
 .(182قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث )ص: -5
 .(13السنة النبكية كحي )ص: ،شيخة بنت مفرج  -6
خميؿ  ت: الشيخـ ، 1985 -ىػ  1405 ،(1شرح مسند أبي حنيفة )مقدمة/  ،عمي بف )سمطاف( محمد، ،اليركم -7

/ 1تيح شرح مشكاة المصابيح )مرعاة المفا -ط: األكلى ،لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  ،محيي الديف الميس
379). 
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لييا الرجكع في بياف مجمبلت ,كالسنة ىي المفسرة لمكتابكقاؿ الجكيني:"      الكتاب كتخصيص  كا 
 (.1)"ممةظكاىره كتفصيؿ مج

مف أقكالو كأفعالو  (صمى اهلل عميو كسمـ)السنة ىي ما جاءنا عف النبي كالتعريفات كميا تدكر حكؿ أف ى 
مقية، كما يتعمؽ بكؿ األمكر الصادرة مقٌ كتقريراتو كصفاتو الخى  ، (صمى اهلل عميو كسمـ)عنو ية كالخي

 ستدالؿ بيا في األحكاـ، كىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع.كحجيتيا كاال

كبيف "السنة النبكية"  ,كالعبلقة بيف اليدم النبكم الذم سار عميو)صمى اهلل عميو كسمـ(كارتضاه لنا
يتمثميا النبي)صمى اهلل عميو  عبلقة تماثؿ كتطابؽ؛ ذلؾ أفَّ السنة النبكية ىي السيرة كالطريقة التي

كأفعالو كتقريراتو.كاليدم ىك طريقتو كمنيجو )صمى اهلل عميو كسمـ( في التعامؿ مع  ,كسمـ(في أقكالو
ككؿ ما أقٌره كشرعو عمميان عمى أرض الكاقع كارتضاه ,مف خبلؿ أقكالو كأفعالو  كجماعاتو  األمة أفرادان 

 لنا.

 الشريف.المطمب الثالث:أىمية اليدي النبوي 

 ييعتبراليدم النبكم الشريؼ منيج حياة، كىك كحي مف لدف اهلل تعالى كىك الترجمة العممية لما نقرأهي      
 في الكتاب كالسنة.

يقكؿ عبد العزيز فارح:"لـ يختمؼ المسممكف منذ فجر اإلسبلـ في أف السنة النبكية ىي التطبيؽ   
لذلؾ كاف كؿ مسمـ  ؛مسمـ في تعرُّؼ األحكاـ مرجع كؿٌ كالتفصيؿ الكاقعي لمقرآف، ك  ,العممي لئلسبلـ

صمى اهلل )كلذلؾ أيضان كانت طاعة الرسكؿ  ؛يؽ تكميفىو باحتراـ القانكف نفسومكمفان باحتراـ ىذا التطب
لَّى َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع المََّو َوَمْن َتوَ (، مصداقان لقكلو تعالى: }2طاعة هلل عز كجؿ)(عميو كسمـ 

{ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا}كقكلو:[ . 80{ ]النساء: َفَما َأْرَسْمَناَك َعَمْيِيْم َحِفيظاً 
 [7]الحشر:

                                                           
ـ  1997 -ىػ  1418،(196/ 2البرىاف في أصكؿ الفقو ) ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد ،الجكيني -1
 .األكلىط: ،لبناف –بيركت  دار الكتب العممية، ت: صبلح بف محمد بف عكيضة،
الممؾ مجمع  ،(1عبد العزيز فارح )ص:  -عناية العمماء باإلسناد كعمـ الجرح كالتعديؿ  ،عبد العزيز محمد -فارح -2

 فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.
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تككف العزة كالكفاية كالنصرة، كما أف بحسب متابعتو  )صمى اهلل عميو كسمـ(لرسكؿاكبحسب متابعة     
كالفبلح كالنجاة، فاهلل سبحانو عٌمؽ سعادة الداريف بمتابعتو، كجعؿ شقاكة الداريف في تككف اليداية 

مخالفتو، فؤلتباعو اليدل كاألمف كالفبلح كالعزة كالكفاية كالنصرة كالكالية كالتأييد كطيب العيش في الدنيا 
 (. 1ا كاآلخرة)كاآلخرة، كلمخالفيو الذلة كالصغار كالخكؼ كالضبلؿ كالخذالف كالشقاء في الدني

اإليماف عمف تمام كقد أمر النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( بتقديـ محبتو عمى سائر المحبكبات، كنفى     
إليو مف كلده ككالده كالناس  أحبٌ  أككفال يؤمف أحدكـ حتى »قاؿ : ف,خالؼ في ذلؾ 

تَّى يي ,ككذلؾ في قكلو تعالى:(2«)أجمعيف بّْؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى رى بىٍينىييـٍ ثيَـّ الى يىًجديكا }فىبلى كىرى كّْميكؾى ًفيمىا شىجى حى
مّْميكا تىٍسًميمنا{ ]النساء:  ييسى ٍيتى كى ا ًممَّا قىضى رىجن ـٍ حى  .[65ًفي أىٍنفيًسًي

أم: إذا حكمكؾ يطيعكنؾ في بكاطنيـ فبل يجدكف في أنفسيـ حرجا فسر ابف كثير ىذه اآلية فقاؿ:"   
لظاىر كالباطف فيسممكف لذلؾ تسميما كميا مف غير ممانعة كال مدافعة مما حكمت بو، كينقادكف لو في ا

 (.3")كال منازعة

أقسـ اهلل سبحانو بنفي اإليماف عمف ال يحٌكـ رسكلو )صمى يقكؿ ابف الجكزية:", حتكاـ بأمرهالأمر باك 
ثـ يسمـ لو اهلل عميو كسمـ( في كؿ تنازع ، ثـ الرضى بحكمو، كأف ال يجد في نفسو حرجا مما حكـ بو، 

ى المَّوي كىرىسيكليوي أىٍمرنا تعالى: كذلؾ في قكلو(.4)"تسميما كينقاد لو انقيادا مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى }كى
الن ميًبيننا{ ]ا بلى ؿَّ ضى مىٍف يىٍعًص المَّوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد ضى ـٍ كى  [.36ألحزاب: أىٍف يىكيكفى لىييـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمًرًى

إف ىدم النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( ىك أكمؿ اليدم كأفضمو، فيك منيج حياة شامؿ كامؿ متكازف، 
 كالقيـ اإلسبلمية مطبقة عمى أرض الكاقع. نجد فيو القرآف مفسران 

                                                           
 ىػ1415، (39/ 1زاد المعاد في ىدم خير العباد ) ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ،ابف قيـ -1
 ط: السابعة كالعشركف.بتصرؼ.،مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت -مؤسسة الرسالة، بيركت  ـ ،1994/
 باب:حب النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(.،14رقـ:،(12/ 1صحيح البخارم ) -2
: سامي بف ،تـ 1999 -ىػ 1420،(349/ 2تفسير ابف كثير ت سبلمة )،ف عمرأبك الفداء إسماعيؿ ب،بف كثير-3

 .: الثانية،طدار طيبة لمنشر كالتكزيع، سبلمةمحمد 

ىػ 1415، (39/ 1زاد المعاد في ىدم خير العباد )،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ،ابف قيـ الجكزية -4
 .ط: السابعة كالعشركف ،مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت -مؤسسة الرسالة، بيركت  ـ ،1994/
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القمب كالعقؿ، كاإليماف كالعمـ، كالركح كالكاقع، ك العتداؿ بيف المثؿ كىذا اليدم النبكم مكصكؼ با 
عطاء كٌؿ ذم حؽ حقو ببل طغياف )ب كحؽ النٌ لمادة، كالفردية كالجماعية، كحؽ الرٌ كا  (.1فس، كا 

كفي الحديث الذم يركيو أنس بف مالؾ) رضي اهلل عنو( عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(ما يدؿ      
، (كسمـ صمى اهلل عميو)عمى كماؿ اليدم كتكازنو، يقكؿ أنس: جاء ثبلثة رىط إلى بيكت أزكاج النبي

، فمما أخبركا كأنيـ تقالكىا، فقالكا: كأيف نحف مف النبي (صمى اهلل عميو كسمـ)يسألكف عف عبادة النبي 
؟ قد غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر، قاؿ أحدىـ: أما أنا فإني أصمي الميؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)

زؿ النساء فبل أتزكج أبدا، فجاء رسكؿ أبدا، كقاؿ آخر: أنا أصكـ الدىر كال أفطر، كقاؿ آخر: أنا أعت
أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا، أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، »إلييـ، فقاؿ: ( صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل 

 (.2لكني أصكـ كأفطر، كأصمي كأرقد، كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس مني")

)صمى اهلل عميو كسمـ(كذـ التعمؽ كالتنزه عف المباح كفي الحديث الحث عمى االقتداء بالنبي      
 (.3كحسف العشرة عند المكعظة كاإلنكار كالتمطؼ في ذلؾ)

كالتعامؿ مع الناس في البيت ،لقد شمؿ اليدم النبكم كافة المناحي: في العقيدة كالعبادة كاألخبلؽ     
 كالمسجد كالشارع كالسكؽ كمع الصديؽ كالعدك في الحرب كالسمـ.

، كخارجيان  ككاف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( خير الناس في القيادة كالسياسة كشؤكف الحكـ، داخميان     
يستنيض اليمـ كيثير اإلبداع في نفكس صحابتو، ثـ يكجو ىذه الطاقات كيكظفيا، يضع الرجؿ 

 يكفلسياسء كركاة الحديث كالقادة االمناسب في المكاف المناسب، حتى نبغ منيـ الفقياء كالعمما
 كالتجار...إلى أف سطع نجـ دكلة اإلسبلـ.

ككاف مف ىديو)صمى اهلل عميو كسمـ( األخذ باألسباب،يعد العدة، كيتكقى الخطر، كيأمر بأخذ الحذر، 
كيعمؿ باإلحصاء، كيخطط لممستقبؿ، كيرتب، كيفكر قدر ما يستطيع البشر، لكنو ال يغفؿ أبدان عف 

                                                           
 بتصرؼ.،01-06-2001بتاريخ: ،محمد راتب ،النابمسي -1
حديث ،باب:األمر بمزـك الجماعة...ىػ ،1422 ،(2/ 7صحيح البخارم ) ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل ،البخارم -2

سنف أبي داكد  -(99/ 1صحيح مسمـ ) -ط: األكلى،دار طكؽ النجاة  ،ت:محمد زىير بف ناصر الناصر ،1848رقـ:
(4 /226) 
رقـ كتبو كأبكابو بيركت، -دار المعرفة ىػ ،1379،(514/ 10فتح البارم )،رأحمد بف عمي بف حج ،العسقبلني -3

عميو تعميقات العبلمة: ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب،كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي
 عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.بتصرؼ.
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كخصكصان ساعة الشدائد، كحصار األزمات، كىنا تراه  ,و بيدهاألمر كمٌ التككؿ عمى اهلل، كال ينسى أف 
 (.1أكبر ما يككف ثقةن هلل كاعتصامان بو كفراران إليو")

إف التمسؾ باليدم النبكم كالحرص عمى تطبيقو كاإلقتداء بو ىك سبب لمنجاة، كعصمة مف الكقكع    
ىتماـ عمـ التربية اإلسبلمية الحرص كاالعمى مف د؛بو سبيؿ لمحبة اهلل تعالى لمعب في الضبلؿ،كالعمؿ

 قتداء بو.كاال
 

 المطمب الرابع:عناية المسممين باليدي النبوي.    

في حياتو كبعد كفاتو، كاستمرَّ ىذا  كسمـ( عميو اهلل )صمى المسممكف بسُّنَّة الرسكؿ ىاعتن    
لسُّنَّة كمصادر السيرة النبكيَّة االىتماـ عبر األجياؿ المتتالية، حتى حفظكىا في أيمَّيات كتب ا

 الشريفة.
كذلؾ حسب اإلمكانات كالكسائؿ المتاحة في كؿ عصر، -رحميـ اهلل تعالى  -ت عنايتيـ فتنكع

كنشران...ككاف الصحابة ػ رضكاف اهلل عمييـ ػ في عيد الرسكؿ  ، كدراسةن عممان كعمبلن، حفظان ككتابةن 
اـ الشريعة مف القرآف الكريـ الذم يتمقكنو عف الرسكؿ يتعممكف أحك (صمى اهلل عميو كسمـ )اهلل 
.ككثيران ما كانت تنزؿ آيات مف القرآف الكريـ مجممة غير مفصمة، أك مطمقة (صمى اهلل عميو كسمـ)

كال ىيئتيا كال أكقاتيا،  ,غير مقيدة كاألمر بالصبلة جاء مجمبلن لـ يبٌيف في القرآف عدد ركعاتيا
قان لـ يقدر بالحد األدنى الذم تجب فيو الزكاة كلـ يبيف مقاديرىا كال ككاألمر بالزكاة جاء مطم

 (.2شركطيا)

بالنسبة لمقرآف أنو  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد أخبر اهلل في كتابو الكريـ عف ميمة الرسكؿ      
ٍلنىا ًإلىٍيؾى الذٍّْكرى ًلتي  ـٍ مبيّْفه لو، كمكضحه لمراميو كآياتو حيث يقكؿ تعالى: }كىأىٍنزى ا نيزّْؿى ًإلىٍيًي بىيّْفى ًلمنَّاًس مى

{] سكرة النحؿ: كفى ـٍ يىتىفىكَّري لىعىمَّيي  [ . 44كى

ككاف الصحابة ػ رضي اهلل عنيـ ػ يمتزمكف حدكد أمره كنييو، كيقتدكف بو )صمى اهلل عميو     
 (.3)–إال ما عممكا منو أنو خاص بو  -كسمـ( في كؿ أعمالو كعباداتو كمعامبلتو 

                                                           
 .بتصرؼ. 01-06-2001بتاريخ: ،محمد راتب،النابمسي -1
 (.بتصرؼ.25تدكيف السنة النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع اليجرم )ص:  -2
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لقد بمغ حرصيـ عمى تتبعيـ ألقكالو كأعمالو أف كاف بعضيـ يتناكبكف مبلزمة مجمسو يكمان ك      
، فيذا عمر بف الخطاب ػ رضي اهلل : "كنت أنا -فيما أخرجو عنو البخارم  - عنو يقكؿ بعد يـك
ككنا نتناكب النزكؿ عمى  -كىي مف عكالي المدينة  -كجاره لي مف األنصار في بني أمية بف زيد 

ذا (صمى اهلل عميو كسمـ)كؿ اهلل رس ، ينزؿ يكمان كأنزؿ يكمان، فإذا نزلت جئتو بخبر ذلؾ اليكـ، كا 
 (. 1نزؿ فعؿ مثؿ ذلؾ")

كخير مف أدَّاىا بعد نبي اهلل)صمى اهلل  ,كانكا ػ رضي اهلل عنيـ ػ خير مف حمؿ ىذه األمانة    
ا كعكه عف رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو ممٌ عميو كسمـ(، ككاف ىذا االستشعار لعظـ المسؤكلية منطمقان 

 (.2غكا عني كلك آية...)كسمـ( في مثؿ قكلو: "بمٌ 

غو أكعى مف ككعاىا فأدَّاىا كما سمعيا، فريبَّ ميبمٌ , كقكلو: "نضَّر اهلل امرءان سمع مقالتي   
 (.3سامع")

ؿ عبد اهلل بف ككاف مف أكثر الصحابة كتابة عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( الصحابي الجمي   
عمرك بف العاص؛ فقد كرد عف أبي ىريرةػ رضي اهلل عنو ػ أنو قاؿ:" ليس أحد مف أصحاب رسكؿ 
اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(أكثر حديثا عف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(مني إال عبد اهلل بف 

 (.4عمرك فإنو كاف يكتب ككنت ال أكتب)

كعبد اهلل بف عمر، كأنس بف ،:أبك ىريرةالشريؼ ديثلحظ امف الصحابة الذيف اكثركا مف حفك    
 (.5مالؾ، كعائشة، كابف عباس، كجابر بف عبد اهلل، كأبك سعيد الخدرم ػ رضي اهلل عنيـ ػ )

نيا كثير مف كقد اعتنى الصحابة بتدكيف ىدٌ  م الرسكؿ)صمى اهلل عميو كسمـ( ككيًجدىت صحؼ دكَّ
انت ىى النكاة األكلى لما صنؼ في القرنيف الثاني كالثالث مف ك (كسمـ عميو اهلل صمى) صحابة النبي

                                                           
 .89باب:التناكب عمى العمـ:،(29/ 1ركاه البخارم في صحيحو ) -1
 .3461باب:ما ذكر عف بني إسرائيؿ:، (170/ 4ركاه البخارم في صحيحو ) -2
 .4157اب:مسند عبداهلل بف مسعكد)رضي اهلل عنو(:ب، (162/ 4مسند أحمد ت شاكر ) -3
باب:ما ،2628 ـ، 1998،(337/ 4سنف الترمذم ) ،محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم -4

 حديث حسف صحيح..بيركت –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي  ،ت:بشارعكاد معركؼ،جاء في الرخصة
، دار الفكر (506الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص:  ،ـمحمد بف محمد بف سكيم ،أبك شييبة -5

 العربي.بتصرؼ.
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الجكامع كالمسانيد كالسنف كغيرىا كمف أمثمة ىذه الصحؼ: صحيفة أبي بكر الصديؽ ػ رضي اهلل عنو 
 (.1ػ فييا فرائض الصدقة، كصحيفة عمي بف أبى طالب ػ رضي اهلل عنو ػ )

ؿ اليجرم بدأت الجيكد ال     حقيقية لجمع كتدكيف سنة النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( كفي القرف األكَّ
بإصدار أمر البىٍدًء في تدكيف الحديث، فكتب   عمر بف عبد العزيز حيث قاـ الخميفة األيمكم ,كىديو

: انظر ما كاف مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  إلى عاممو عمى المدينة أبي بكر بف حـز
 (.2كذىاب العمماء)فاكتبو فإني خفت دركس العمـ 

ة عند ابف شياب الزىرم )ت  ىػ(، 124كقد بمغ االىتماـ بالتدكيف في العيد األمكم مبمغنا كبيرنا، خاصَّ
فَّاظ كالفقياء ف الحديث، كأحد أكابر الحي  (.3)الذم عيدَّ أكَّؿ مف دىكَّ

 
 اهلل عبد أبك اإلماـ فأٌلؼ حـز بف بكر كأبي الزىرم، طبقة تمي التي الطبقة في التدكيف شاع ثـ     
 الحجاز أىؿ حديث مف القكمٌ  فيو تكخى "المكطأ" كتابو بالمدينة ىػ179 سنة المتكفى أنس بف مالؾ

 (.4بعدىـ) كمف التابعيف كفتاكل الصحابة بأقكاؿ كمزجو

كيعتبر القرف الثالث اليجرم أخصب القركف بالنسبة لتدكيف السنة كازدىارىا ففيو ظير أصحاب      
الستة المشيكرة التي تعتبر أىـ دكاكيف السنة ككتبيا كأكفاىا كأشمميا لؤلحاديث النبكية. إذ إف  الكتب

ىذه الدكاكيف لـ تدع مف األحاديث إال القميؿ الذم تداركو مف جاء بعدىـ مف األئمة.كفيو ظير كبار 
جاؿ، كعمؿ األحاديث كال أئمة الحديث في الحفظ كالركاية كالنقد كالتعديؿ كالتجريح كالعمـ بتكاريخ الر 

 (.5حاح)سيما أصحاب الصٌ 

                                                           
ؿ إلى نياية القرف التاسع تدكيف السنة النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األك  ،أبك ياسر محمد بف مطر ،الزىراني -1

 األكلى.بتصرؼ. ط:،المممكة العربية السعكديةـ،دار اليجرةلمنشركالتكزيع،الرياض،1996ىػ/1417،(78اليجرم)ص:
ت: أبك قتيبة نظر محمد ، (94/ 1عبد الرحمف بف أبي بكر،تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ) ،السيكطي - 2

 دار طيبة.بتصرؼ.، الفاريابي
المكتب ـ ،1999 -ىػ 1419،(154تأكيؿ مختمؼ الحديث )ص:  ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ،الدينكرم -3

 مزيده كمنقحة.بتصرؼ. -ط: الثانية، سة اإلشراؽمؤس -االسبلمي 
الناشر: دار الفكر ( 67الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص: ،محمد بف محمد بف سكيمـ ،أبك شييبة -4

 العربي.بتصرؼ.
 (.بتصرؼ.69الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص:  -5
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لقد بذلت جيكد عظيمة مف أجؿ الحفاظ عمى السنة النبكية الشريفة كما فييا مف اليدم النبكم    
نَّا لىوي بقكلو  ، كيؼ ال كقد تعيد اهلل تعالى بحفظياكحديثان  الشريؼ قديمان  ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  :}ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

اًفظي  {  ]الحجر: لىحى  [.9كفى

 ألنيا شارحة كمبينة لو، كىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع. ؛فبحفظو لمقرآف حفظ السنة

 

 المطمب الخامس:حرص المسممين عمى اتباع اليدي النبوي وااللتزام  بو.

مر اهلل رسكلنا محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(ىك القدكة كاألسكة كالداعية المعمـ، كىديو أفضؿ اليدم.أ   
. قاؿ تعالى: كافة كمعامبلتنا، ك أمكر حياتنا ,كخمقنا ,كدعكتنا ,تبارؾ كتعالى أف نقتدم بو في عبادتنا

ذىكىرى المَّوى  ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى كىًثيران"  "لىقىٍد كىافى لىكي
 [.21]األحزاب:

 
في قاؿ ابف كثير: "ىذه اآلية أصؿ كبير في التأسي برسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(      
 ,كليذا أيًمرى الناسي بالتأسي بالنبي )صمى اهلل عميو كسمـ(يكـ األحزاب في صبره ؛كأحكالو كأفعالوأقكالي

 (.1)-كانتظاره الفرج مف ربو ػ عز كجؿ ,كمجاىدتو ,كمرابطتو ,كمصابرتو
 

تباع ىدم النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(؛ دليؿ عمى محبة العبد لربو، كفي ىذا يقكؿ اهلل ػ عز كا    
" ]آؿ  كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني" قيٍؿ ًإٍف  -كجؿ ـٍ كىالمَّوي غىفيكره رىًحيـه ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي المَّوي كى ييٍحًبٍبكي

 [.31عمراف:
لمف  لحبو، كعذابان  عممان (صمى اهلل عميو كسمـ)نبيو محمد  ىدم فجعؿ اتباعيقكؿ الطبرم:"    

 (.2خالفو)

                                                           
ت: سامي ـ ، 1999 -ىػ 1420،(391/ 6مة )تفسير ابف كثير ت سبل ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ،ابف كثير -1

 .ط: الثانية،دار طيبة لمنشر كالتكزيع، سبلمة بف محمد
ت: ـ، 2001 -ىػ  1422 ،(325/ 5تفسير الطبرم = جامع البياف) ،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير ،الطبرم -2

اإلسبلمية بدار ىجر الدكتكر عبد السند  بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات،الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي
 .ط: األكلى،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،حسف يمامة
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 صادقان  عمى حب النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(حبان  -رضي اهلل عنيـ -لذلؾ حرص الصحابة جميعان     
اـ حمميـ عمى التأسي بو كاتباع أمره كاجتناب نييو؛ رغبة في صحبتو كمرافقتو في الجنة،  يقكؿ اإلم

خبلص الرضى بحكميما،  الطبرم في تفسير ىذه اآلية:"كمف يطع اهلل كالرسكؿ" بالتسميـ ألمرىما، كا 
كاالنتياء إلى أمرىما، كاالنزجار عما نييا عنو مف معصية اهلل، فيك مع الذيف أنعـ اهلل عمييـ بيدايتو 

 (.1كالتكفيؽ لطاعتو في الدنيا مف أنبيائو، كفي اآلخرة إذا دخؿ الجنة)
 (.  2كفي الحديث "المرء مع مف أحب ")     
كما أف محبة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(أصؿ مف أصكؿ اإليماف الذم ال يتـ إال بو، فعف     

كالذم نفسي بيده ال يؤمف أحديكـ "قاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(: قاؿ: -عمر ػ رضي اهلل عنو
 (.3)"الناس أجمعيفحتى أككف أحبَّ إليو مف كالده ككلده ك 

نما ينفع العبد الحبٌ  -كفي ذلؾ يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو اهلل      هلل لما يحبو اهلل مف  : "كا 
كاألنبياء كالصالحيف؛ لككف حبيـ يقرب إلى اهلل كمحبتو، كىؤالء ىـ الذيف يستحقكف محبة اهلل  ؛خمقو
 (.4ليـ")
يمانان  بو )صمى اهلل عميو كسمـ (حبان  جميعا أقكل الناس شغفان لقد كاف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ     ، كا 

جيو؛ لشدة فبل صبر ليـ إذا لـ يشيدكا محياه الكريـ، كال تطيب نفكسيـ إذا لـ تكتحؿ عيكنيـ برؤية ك 
ككاف شديد ( صمى اهلل عميو كسمـ)ركل اإلماـ البغكم عف ثكباف مكلى رسكؿ . شغفيـ بو،كمحبتيـ إياه

قميؿ الصبر عنو، فأتاه ذات يـك كقد تغير لكنو فقاؿ لو رسكؿ  (صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل  الحب لرسكؿ
مرض كال كجع، غير أني إذا لـ  : ما غير لكنؾ؟ فقاؿ:يا رسكؿ اهلل ما بي(صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل 
ني نؾ ترفع مع الألأراؾ  الٌ أثـ ذكرت اآلخرة فأخاؼ  ,ؾ استكحشت كحشة شديدة حتى ألقاؾأر  نبييف، كا 

مىف , ك إف لـ أدخؿ الجنة ال أراؾ أبدان ,إذ دخمت الجنة فأنا في منزلة أدنى مف منزلتؾ  فنزلت اآلية:]كى

                                                           
 (.بتصرؼ.530/ 8تفسير الطبرم = جامع البياف ت شاكر ) -1
 .6168-باب:عبلمة حب اهلل لمعبد،(39/ 8صحيح البخارم ) -2
 – 1406 ،(115/ 8سنف النسائي ) ،لخراسانيأبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي ا ،النسائي -3

. ط: الثانية،حمب –مكتب المطبكعات اإلسبلمية  ،ت: عبد الفتاح أبك غدة ،5015-باب:عبلمة اإليماف،1986
 .صححو األلباني

ت: حماد سبلمة ىػ ،1407،(46الزىد كالكرع كالعبادة )ص:  ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ،ابف تيمية -4
 .،ط:األكلىاألردف –مكتبة المنار  ،محمد عكيضة ،
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دّْيًقيفى كىالشُّ  مىٍيًيـ مّْفى النًَّبيّْيفى كىالصّْ ـى الٌموي عى اًلًحيفى ييًطًع الٌموى كىالرَّسيكؿى فىأيٍكلىػًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى سيفى  يىدىاء كىالصَّ كىحى
ًفيقان[ ]النساء:  (.1[)69أيكلىػًئؾى رى

فإذا كانت  ،أشد المحبة لمنبي)صمى اهلل عميو كسمـ(لقد أظير الصحابة الكراـ)رضي اهلل عنيـ(   
فقد آثركه عمى ،فإنيا لدل الصحابة أشد كأقكل،محبتو)صمى اهلل عميو كسمـ(كاجبة عمى كؿ مسمـ

 .كأىميـ ،كأكالدىـ ،كأمكاليـ ،أنفسيـ
 وحديثا.ً  المطمب السادس:اىتمام العمماء بالتأليف في اليدي النبوي قديماً 

ديو بعد القرآف الكريـ كاىتماميـ بسيرة النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(كىى  ءلـ ييتـ المسممكف بشي   
كالتمسؾ ،فقد حرصكا عمى معرفة تفاصيؿ حياتو الخاصة كالعامة كذلؾ لشدة حبيـ لو،الشريؼ

 داء بو قكالن كعمبلن.قتبسننو كاال

بياء، كسير الصحابة الح مف ىذه األمة اإلسبلمية يدرككف ما لسيرة خاتـ األنمؼ الصٌ لقد كاف السٌ ك 
لحمؿ رسالة اإلسبلـ، كالتضحية في  ؛صالحو  شء، كتنشئة جيؿو ثار حسنة في تربية النٌ آالنببلء، مف 

ـٌ كانكا يتدارسكف السيرة، ك  مماف كما يمقنكنيـ يحفظكنيا، كيمقنكنيا لمغسبيميا بالنفس كالماؿ، فمف ث
 (.2ف)آالسكر مف القر 

خاصة تاريخ اإلسبلـ الذم يحكي أمجاد  ,فسب لمنٌ ؽ كمحبٌ إف الكتابة في مجاؿ التاريخ أمر مشكٌ     
ف قمة ذلؾ التاريخ  ...كحديثان  المسمميف األكائؿ، كما حققكه مف انتصارات أبيرت العالـ قديمان  أال كا 

كسراياه التي كاف  ,االنتصارات ىك ما كاف في مغازم النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كبعكثو كأعظـ تمؾ
 (.3كدراستيا) ,تعالى يتكاصكف بتعمُّميا كتدارسيا الح رحميـ اهللي مؼ الصٌ السٌ 

ء عف زيف كمف تبعيـ بيدم النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(، فقد جا ,كالتابعكف ,لقد اىتـ الصحابة    
رضي اهلل عنيما ػ أنو قاؿ: "كنا نيعمَّـ مغازم النبي) صمى اهلل عميو كسمـ(  -عمي بف الحسيفالعابديف 

 .(4كسراياه كما نيعمَّـ السكرة مف القرآف")

                                                           
شرح البخارم لمسفيرم = المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير  ،شمس الديف محمد بف عمر بف أحمد ،السفيرم - 1

 .بتصرؼ.،ط: األكلىلبناف –دار الكتب العممية، بيركت  ـ ، 2004 -ىػ  1425،(408/ 1البرية )
 –دار القمـ  ىػ ، 1427،(8/ 1السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة )،مد بف سكيمـمحمد بف مح ،أبك شييبة -2

 .بتصرؼ.،ط: الثامنةدمشؽ
 -ىػ  1417 ،(14السرايا كالبعكث النبكية حكؿ المدينة كمكة )ص:  ،بريؾ بف محمد بريؾ أبك مايمة ،العمرم -3

 .بتصرؼ.-جمادل األكؿ  -كلى ط: األ،دار ابف الجكزم ،إشراؼ: أكـر ضياء العمرم ـ ، 1996
ت:مصطفى ـ، 1976 -ىػ  1395،( 355/ 2السيرة النبكية البف كثير ) ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ،ابف كثير -4

 بتصرؼ.. لبناف –كالنشر كالتكزيع بيركت ،دار المعرفة لمطباعة ،عبد الكاحد
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كتعد السيرة النبكية لمنبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،كفييا ىدم الرسكؿ)صمى اهلل عميو كسمـ( ىي     
غير قميؿ منيا في ان يرة المكتكبة التي حفظ اهلل جزءلسأعظـ سيرة إنساف عمى كجو األرض، فيي ا

إذف ىي خالدة خمكد الكتاب العظيـ، كزادىا عظمة جيكد عمماء المسمميف األكائؿ مف  .القرآف الكريـ
 .(1ثيف كمؤرخيف في التبكيب كالتحقيؽ كالشرح كالتكثيؽ كالحفظ)محدٌ 
يقكؿ  ،دم خير الخمؽ)صمى اهلل عميو كسمـ(لقد كثرت المؤلفات كالكتب التي كتبت عف سيرة كى     

كما »الدكتكر صبلح الديف المنجد في كتابو:)معجـ ما ألؼ عف رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كسمـ((: 
كدت أبدأ عممي حتى أدركت سعتو كامتداده كتشعبو كصعكبتو، فالتصانيؼ التي خصت برسكؿ اهلل 

 .(2صمي اهلل عميو كسمـ، أك تتعمؽ بو آالؼ مؤلفة)
 كمف األمثمة عمى بعض المؤلفات في السيرة النبكية الشريفة:

 سيرة ابف ىشاـ حيث  قاـ ابف ىشاـ بتيذيب سيرة ابف إسحاؽ . -1
كقد لقي عمؿ ابف ىشاـ ىذا القبكؿ كالرضا، كبو عرفت سيرة ابف إسحاؽ بؿ كنسب إلى ابف ىشاـ، 

 .كقد تكالت الشركح كالدراسات حكؿ عمؿ ابف ىشاـ ىذا
كآدابو لمحافظ أبي محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر  (صمي اهلل عميو كسمـ)تاب أخبلؽ النبي ك -2

 .بف حياف األصبياني
ـ(، 1350 -1292ىػ = 751 -691كتاب زاد المعاد في ىدم خير العباد، البف القيـ الجكزم ) -3

عة جمعت بيف عمـك شتى كيرل بعض الباحثيف أنو أكؿ كتاب ألؼ في فقو السيرة، كىك بحؽ يعدُّ مكسك 
 .مف السيرة كالفقو كالتكحيد كالمطائؼ في التفسير كالحديث كالفقو

ىػ( كىك مطبكع اآلف بتحقيؽ طو عبد الرؤكؼ 774كتاب شمائؿ الرسكؿ لمحافظ ابف كثير )ت:  -4
 .سعد، كىك جزء مف تاريخ البداية كالنياية

نا قيـ كبطكالت أعظـ شخصية عرفيا كما أحكجنا في عصرنا الحاضر أف نغرس في قمكب طمبت  
 كمحبة ليذا الديف.،فتمتمئ قمكبيـ محبة لو،ليقتدكا بو كيسيركا عمى نيجو؛ التاريخ

  
  

                                                           
 imes.comwww.start،  15:45- 2012/06/11،تطكر كتابة السيرة النبكية  -1
دار الكتاب  ـ ،1982 -ػى1402،(9)ص:،معجـ ما ألؼ عف رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كسمـ(،صبلح الديف،المنجد -2

 بتصرؼ. ط:األكلى.،لبناف-بيركت-الجديد
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 .المبحث الثاني:التعريف العام لإلبداع

 .واصطالحاً  المطمب األول:تعريف اإلبداع لغةً 

بحسب تنكع مجاالتيـ، فقد تكسع تعددت معاني مفيكـ اإلبداع، بتعدد الباحثيف كالعمماء، كتنكعت     
صطبلحي لئلبداع كما غكم كاالتكضيح لممعنى المٌ  أتيتعريفو، كاختصره البعض، كفيما يبعضيـ في 

 عرفو عمماء المسمميف كعمماء الغرب.

 :تعريف اإلبداع لغةً 

 إف األصؿ بىدىعى يدؿ عمى معاف عدةو,منيا:   

 ما يدل معناه عمى اإلبتداء، عمى غير مثال. -أ

: إذا ابتدأتو ال عف أك فعبلن  ىك ابتداء الشيء كصنعو ال عف مثاؿ، كقكليـ: أبدعت الشيء قكالن    
ا ًمفى الرُّسيًؿ { ]األحقاؼ: سابؽ مثاؿ، قاؿ اهلل تعالى:   (.1، أم: ما كنت أكالن)[9}قيٍؿ مىا كيٍنتي ًبٍدعن

أم خالقيما. كبديع مف أسماء  ،[117]البقرة:  } بىًديعي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض{: عز كجؿ كقكؿ اهلل      
اهلل كىك البديع األكؿ قبؿ كؿ شيء. كيجكز أف يككف مف بىٍدع الخمؽ أم بدأه. كيجكز أف يككف بمعنى 
مبدع. فبديع فعيؿ بمعنى فاعؿ مثؿ قدير بمعنى قادر. كىك صفة مف صفات اهلل؛ ألنو بدأ الخمؽ عمى 

فنكث ثـ غزؿ  ديع مف الحباؿ: الذم اٍبتيًدلء فتمو، كلـ يكف حببلن ما أراد عمى غير مثاؿ تقدمو.كالب
 (.2كأعيد فتمو)

  

                                                           
ت: عبد ـ ،1979 -ىػ 1399،(1/209مقاييس المغة ) ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف -1

 دار الفكر. ،اركفالسبلـ محمد ى
 .(2/143تيذيب المغة ) -2
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 ما يدل معناه عمى اإلنشاء. -ب

يقكؿ الزجاج: بديع السماكات كاألرض منشؤىا عمى غير حذاء كال مثاؿ. ككؿ مف أنشأ ما لـ ييسبؽ  
حدث في اإلسبلـ ما لـ يسبقو إليو إليو قيؿ لو: أبدعت. كليذا قيؿ لمف خالؼ السنة: مبتدع. ألنو أ

 (.1السمؼ)

ٍمؽ، كال ذكر، كال معرفة. كاهلل بديع السمكات،      قاؿ الخميؿ: "البىٍدع إحداث شيء لـ يكف لو مف قبؿ خى
كاألرض، ابتدعيما، كلـ يككنا قبؿ ذلؾ شيئان يتكىميما متكىـ، كبىدىع الخمؽ. كالبدعة اسـ ما ابتدع مف 

لقد جئت بأمر بديع، أم مبتدع عجيب، كابتدعت جئت بأمر مختمؼ لـ الديف كغيره، كنقكؿ 
 (.2يعرؼ")
 كمف خبلؿ ما تقدـ مف تعريفات لغكية فإف كممة اإلبداع ليا عدة إطبلقات:    

فيي تعني ابتداء الشيء كصنعو ال عف مثاؿ، أك اإلنشاء عمى غير مثاؿ، إضافة إلى اإلتياف بأمر    
 عمى نحك غير مسبكؽ في صفاتو. مختمؼ لـ يعرؼ مف قبؿ؛أم

 .ثانيا:تعريف اإلبداع اصطالحاً 

 تنكع تعريؼ اإلبداع حسب سياقاتو فمنيا ما يأتي:  

 تعريف اإلبداع عند العمماء المسممين: -1

؛ ألف دالالت ىذا المفيكـ متضمنة في لعؿ مفيكـ اإلبداع لـ يشتير عند عمماء المسمميف سابقان   
 اإلحساف، كاإلتقاف، كالبدعة الحسنة كغيرىا مف مفاىيـ الفعؿ اإلسبلمي.مفاىيـ إسبلمية أخرل ك

 معنى اإلبداع:في كمف أقكاؿ العمماء  

                                                           
  .(2/143المصدر نفسو ) -1
ت: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ ،(54/ 2العيف ) ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ ،الفراىيدم -2

 .دار كمكتبة اليبلؿ ،السامرائي
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يقكؿ الجرجاني:اإلبداع: إيجاد الشيء مف ال شيء، كقيؿ: اإلبداع: تأسيس الشيء عف الشيء،    
السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض{ ، كقاؿ: كالخمؽ: إيجاد شيء مف شيء كاإلبداع أعـ مف الخمؽ، كلذا قاؿ: }بىًديعي 

{ كلـ يقؿ: بديع اإلنساف) ٍنسىافى مىؽى اإٍلً  (.1}خى

 .(2كقاؿ الجكىرم: "أبدعت الشيء، اخترعتو ال عمى مثاؿ")   

كعرفو األصبياني:" اإلبداع: كىك إيجاد الشيء دفعة ال عف مكجكد، كال بترتيب، كال عف نقص إلى     
ف كانت العرب قد تستعمؿ اإلبداع فيمف يحفر بئران -عز كجؿ  -رم كماؿ، كليس ذلؾ إالَّ لمبا في  ، كا 

ا لـ ينسج عمى منكالو مف قبؿ") مكاف لـ يحفر فيو مف قبؿ، كفيمف نسج شعرنا أك أكرد كبلمن
3.) 

كيقكؿ الكفكم:اإلبداع: إيجاد شيء غير مسبكؽ بمادة كال زماف كالعقكؿ، فيقابؿ التككيف لككنو         
 (.4بالمادة، كاإلحداث لككنو مسبكقا بالزماف)مسبكقا 

كيقكؿ السيكطي اإلبداع: أف يخترع المتكمـ معاني غير مسبكؽ إلييا، كيقكؿ:ىك إظيار شيء مف    
   (.5الشيء، كال بكاسطة شيء)

 أما حديثا فقد شاع ىذا المصطمح كعرفو العمماء المحدثكف عمى النحك اآلتي: 

لئلبداع فيقكؿ: ىك سرعة الخاطر في إعطاء القرار الجاـز  ريفان يذكر محمكد شيت خطاب تع    
 (.6الصحيح في المكاقؼ الحرجة، مع تحٌمؿ مسؤكلية ذلؾ القرار ميما تكف النتائج)

 

                                                           
و ت: ضبطو كصحح،ـ1983-ىػ 1403،(8)ص:التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ،الجرجاني -1

 ط: األكلى.،لبناف–دار الكتب العممية بيركت  جماعة مف العمماء 
، بترقيـ الشاممة آليا(. الكتاب 238منتخب مف صحاح الجكىرم )ص:  ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ،الجكىرم -2

 .نسخة إلكتركنية ال تكجد مطبكعة[ مرقـ آليا، الغالب أف ىذه
ىػ  1428،(293الذريعة الى مكاـر الشريعة )ص:  ،أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب ،فيانىاألص  -3
 القاىرة. –دار السبلـ  ،ت: د. أبك اليزيد أبك زيد العجميـ ، 2007 -
 بيركت. –مؤسسة الرسالة  ،محمد المصرم -ت: عدناف دركيش ،(29الكميات)ص:،أبك البقاء الحنفي ،الكفكم -4
)ص:،عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي -5 ىػ 1424،(137-97معجـ مقاليد العمـك في الحدكد كالرسـك
 .ط: األكلى،القاىرة / مصر -مكتبة اآلداب ،: أ. د محمد إبراىيـ عبادةاتـ ، 2004 -
 . ،ط: السادسةبيركت –دار الفكر  ىػ ، 1422 ،(218الرسكؿ القائد )ص:،محمكد شيت ،خطاب -6
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كالخصائص الشخصية التي إذا ما كجدت في  ,كعرفو جركاف بأنو"مزيج مف القدرات كاالستعدادات   
كمفيدة سكاء بالنسبة لخبرات  ,العقمية لتؤدم إلى نتاجات أصمية بيئة مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات

ختراقات ات مف مستكل االالفرد السابقة أك خبرات المؤسسة أك المجتمع أك العالـ إذا كانت النتاج
 (.1اإلبداعية في أحد مياديف الحياة اإلنسانية)

 
 (.2جديد ينفع المجتمع") أك العمؿ الذم يؤدم إلى إنتاج,كفي رأم السكيداف:"أنو النشاط   

أك بديع فيما أبدعو...إال أف  ,ليس كمثمو مبدع (سبحانو جؿ كعبل)ف اهلل إكيقكؿ عبدالقادر ىاشـ:"     
فإنو يككف في حدكد إمكانات البشر المبدعيف الذيف منحيـ اهلل  ما يقدمو اإلنساف ميما كاف أنمكذجو

 (.3متجيان نحك مرضاتو") قيان ميتديان ممتزمان مستعينان باهللخاصة إذا كاف إنجازان إسبلميان نس ىذه القدرة،

كيقكؿ آخر اإلبداع ىك:النظر إلى المألكؼ بطريقة غير مألكفة، ثـ تطكير ىذا النظر ليتحكؿ إلى   
 (.4فكرة ثـ إلى تصميـ، ثـ إلى إبداع قابؿ لمتطبيؽ أك االستعماؿ)

أك عمؿ، أك نشاط، ينطمؽ مف العقيدة اإلسبلمية، فكرة، أك نية،  كيقكؿ عبد القادر ىاشـ :"كؿٌ    
كيرتبط مساره بالشريعة اإلسبلمية... كىنا يبرز مفيكـ اإلبداع اإلسبلمي إلى التميز في النكايا كاألفكار 

في االتساؽ كاالستمرارية، كاالرتقاء في درجات اإلبداع، حتى بمكغ  كاألعماؿ كالعبلقات، كما يبرز
 (.5السعادة التي ىي نكاؿ رضكاف اهلل سبحانو كتعالى")مراتب اإلحساف ابتغاء 

                                                           
–األردف -دار الفكرػ ، ى1434 -ـ2013،(21مككناتو)ص:-معاييره-مفيكمو–اإلبداع ،فتحي عبد الرحمف،جركاف -1

 بتصرؼ..ط:الثالثة،عماف
 .ط:الثالثة، ـ2004-ػى1425،( 16مبادئ اإلبداع)ص:،محمد أكـر،كالعدلكني،محمد طارؽ،السكيداف -2

 2011،1:00-مايك-األربعاء،اإلسبلميةاإلبداع في النسقية ،مفيكمىاشـ،عبد القادر رمزم-3
،http://azhar.forumegypt.net 
4- https://ar.wikipedia.org/wiki 

 2011،1:00-مايك-األربعاء،مفيـك اإلبداع في النسقية اإلسبلمية،عبد القادر ىاشـ،رمزم - 5
،http://azhar.forumegypt.net 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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كفي اصطبلح الحكماء إيجاد شيء غير مسبكؽ بالعدـ، كيقابمو الٌصنع كىك إيجاد شيء مسبكؽ    
 (.1بالعدـ)

بأف اإلبداع اصطبلحا:ىك تأسيس كمما تقدـ مف تعريفات العمماء المسمميف، يمكف القكؿ     
لـ ينسج عمى منكالو مف قبؿ، يحتاج العمؿ فيو إلى الحـز  ءك فعؿ شيكاختراعو ال عمى مثاؿ، أءشي

كتحمؿ المسؤكلية ميما تكف النتائج، كىك نتاج أصيؿ كمفيد ينفع المجتمع، كىك ضد التقميد، كغايتو 
 رضكاف اهلل تعالى، كمساره االنضباط بالشريعة اإلسبلمية.

 تعريف اإلبداع عند عمماء الغرب:  -2

كاد األكائؿ مف الباحثيف أحد الرٌ  (Torrance)االشارة إلى التعريؼ الذم قدمو تكرانس بداية البد مف
س لممشكبلت كالكعي (.فقاؿ:"اإلبداع عممية تحسٌ 2كتدريب اإلبداع) ,سكا حياتيـ لقياس اإلبداعالذيف كرٌ 

 كالتنبؤ،كعدـ اإلنسجاـ كالنقص في المعمكمات، كالبحث عف حمكؿ  ,بمكاطف الضعؼ كالثغرات
عادة صياغتيا أك تعديميا اكصياغة فرضيات جديدة، ك  مف أجؿ التكصؿ إلى حمكؿ ؛ختبار الفرضيات كا 

 (.3أك ارتباطات جديدة باستخداـ المعطيات المتكافرة، كنقؿ أك تكصيؿ النتائج لآلخريف")

كالحساسية كالمركنة كاألصالة  ,بلقة في التفكيرالطٌ  كيرل جيمفكرد اإلبداع بأنو"سمات استعدادية تضـٌ 
عادة تعريؼ المشكمة يضاحيا بالتفصيبلت أك اإلسيابات") ,لممشكبلت كا   (.4كا 

 كمف خبلؿ دراسة التعريفات السابقة لئلبداع يمكننا استنتاج اآلتي:

بداع ىك اإلبتكار كالتميز عمى نحك غير فاإلغكم مع التعريؼ اإلصطبلحي يتفؽ التعريؼ المٌ  -1  
 مسبكؽ.

                                                           
مكسكعة كشاؼ اصطبلحات  ،محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي ،التيانكم -1

( شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ العجـ ـ،1996،(1/85الفنكف كالعمـك نقؿ النص الفارسي إلى ،ت: د. عمي دحركج،تقديـ كا 
 .ط: األكلى ،بيركت –مكتبة لبناف ناشركف  ،انيالترجمة األجنبية: د. جكرج زين،العربية: د. عبد اهلل الخالدم

-األردف-دار الفكر،ػ ى1434-ـ2013 ،(21)ص:،مككناتو(-معاييره-اإلبداع)مفيكمو،فتحي عبد الرحمف،جركاف -2
 .ط:الثالثة،عماف

 .( torrance -1993)تكرانس: -3
 .(Guilford-1986)جمفكرد: -4
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اإلبداع فيو جدة كأصالة  مماء المسمميف مع تعريفات عمماء الغرب عمى أفٌ كتتفؽ تعريفات ع -2 
 كنفع، كىك نقيض لمعبثية كالتقميد كالعشكائية.

كيتميز تعريؼ اإلبداع عند المسمميف بأنو مرتبط بالعبادة مف أجؿ رضكاف اهلل تعالى، كضمف  -3 
 حساف.الضكابط الشرعية، كيرتقي المسمـ في إتقانو حتى يصؿ درجة اإل

ال يكجد تعريؼ جامع لمفيكـ اإلبداع ، كقد يرجع سبب ذلؾ الى اف اإلبداع ظاىرة متعددة  -4 
الجكانب ، ككذلؾ الى اختبلؼ كجيات نظر الباحثيف لئلبداع باختبلؼ مدارسيـ الفكرية كمنطمقاتيـ 

 النظرية .

نشاء أك ابتكار شيء جديإالتعريفات: مما أجمعت عمية -5  مف قبؿ،  د لـ يكف مكجكدان ف اإلبداع ىكا 
... لكنو مبتكران  جديدة، أك فكرة أك تصكران  ةسكاء أكاف منتجا صناعيا أك تجاريا، أك كاف عممية أك طريق

عبلكة عمى ذلؾ البد أف تتكافر فيو شركط الجدة كاألصالة كالمنفعة، فالناتج اإلبداعي ال بد أف يككف 
ال أصبح جيدان  فريدا، كيحقؽ المنفعة، أك القيمة التي كضع ال جدكل  فكريان  كعبثان  ضائعان  مف أجميا، كا 

 منو.

 المطمب الثاني:تعريف اإلبداع في السنة النبوية الشريفة.   

يتبيف لنا جممة منيا تدؿ عمى معنى اإلبداع  لسنة النبكية الشريفةفي أحاديث ا مف خبلؿ النظر    
ثارتو.منيا:  كاإلىتماـ بو كا 

 :عمن اإلبدا اإلحسان -1

...قاؿ: "اإلحساف أف تعبد اهلل  كسمـ( صمى اهلل عميو)رسكؿ اهلل  : أفٌ ( رضي اهلل عنو)عف أبي ىريرة 
( (ىذا مقاـ كأنؾ تراهيقكؿ العمماء في ىذا الحديث)(.1كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ..."

 ؛استحضار رقابة اهلل تعالى.(:ىذا مقاـ المراقبةفإف لـ تكف تراه فإنو يراؾالمشاىدة:اليقيف القمبي,)

 

                                                           
 .(115/ 6ركاه البخارم في صحيحو ) -1
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حساف  كالمقصكد في الحديث الشريؼ إتقاف العبادة... بأف المخمص مثبل محسف بإخبلصو إلى نفسو كا 
العبادة اإلخبلص فييا كالخشكع كفراغ الباؿ ...أف يغمب عميو مشاىدة الحؽ بقمبو حتى كأنو يراه بعينو 

 (.1كىك قكلو كأنؾ تراه أم كىك يراؾ)

لدكتكر عماد الديف خميؿ:لقد عمـ أسبلفنا معنى حمؿ األمانة، كتدرجكا في صعكد السمـ، كيقكؿ ا   
كالذم يبدأ باإلسبلـ كينتيي باإلحساف )أف تعبد اهلل كأنؾ تراه...( كىذا حمميـ عمى المسارعة في 

ابة اإلنجاز كالسبؽ إلى ما ىك أفضؿ؛ ألف اإلنساف كالككف في كفاؽ مستمر، كىذا ما رأيناه مف صح
 (.2رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(مما دفعيـ إلى العطاء كاإلبداع)

يقكؿ ابف العثيميف:"إف اإلحساف إف تعبد اهلل كأنؾ تراه، يعني أف تصمي ككأنؾ ترل اهلل عز كجؿ، ك 
كتزكي ككأنؾ تراه، كتصـك ككأنؾ تراه، كتحج ككأنؾ تراه، تتكضأ ككأنؾ تراه، كىكذا بقية األعماؿ. 

إلنساف يعبد اهلل كأنو يراه دليؿ عمي اإلخبلص هلل ػ عز كجؿ ػ كعمي إتقاف العمؿ في متابعة كككف ا
ف يقع في قمبو مف محبة أالرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ ألف كؿ مف عبد اهلل عمي ىذا الكصؼ فبل بدٌ 

 (.3اهلل كتعظيميما يحممو عمى إتقاف العمؿ")

ى اإلتقاف كاإلبداع في العبادة كالعمؿ إلى درجة عم كفي ىذا الحديث داللة كاضحة عمى الحٌض 
 بتغاء مرضات اهلل تعالى.ا؛اإلحساف

كاإلحساف يككف في األمكر كميا فيك :إتقاف العمؿ حتى يصبح عمى أكمؿ كجو، ككذلؾ اإلبداع      
فإذا تميز ككاف غاية المسمـ رضى اهلل تعالى بمغ مرتبة  ،فيو إتقاف لمعمؿ حتى يتميز عف غيره

 حساف.اإل

 اإلبداع بمعنى السنة الحسنة: -2

 كيدؿ مفيكـ السنة الحسنة عمى اإلبداع أيضان.  

                                                           
دار ىػ ،1379،(120/ 1فتح البارم البف حجر ) ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني ،رابف حج -1

قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت –المعرفة 
 .عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز،الديف الخطيب

 .(38حكؿ تشكيؿ العقؿ المسمـ)ص:،عماد الديف،خميؿ -2
 .دار الكطف لمنشر، الرياض ، ىػ 1426،(480/ 1ح رياض الصالحيف )شر  ،محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف  -3
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: "مف سف سنة (صمى اهلل عميو كسمـ) رسكؿ اهلل عف أبي جحيفة، قاؿ: قاؿ ففي الحديث الشريؼ    
 كمثؿ أجكرىـ مف غير أف ينقص مف أجكرىـ شيئا، كمف سف سنة ,حسنة عمؿ بيا بعده، كاف لو أجره

 (.1سيئة، فعمؿ بيا بعده، كاف عميو كزره كمثؿ أكزارىـ، مف غير أف ينقص مف أكزارىـ شيئا")

كمعنى الحديث أف يبتدئ اإلنساف فعؿ طاعة فيقتدم بو غيره كيتابعو عمى ذلؾ، كأما السنة      
حسنة أف السيئة فيي: أف يبتدئ اإلنساف فعؿ معصية فيقتدم بو غيره كيتابعو عمى ذلؾ، كمف السنة ال

يبدأ اإلنساف فعؿ شيء لـ يسبؽ إليو مستندان في ذلؾ إلى دليؿ شرعي كمنيا كذلؾ: فعؿ الشخص شيئان 
 كسيمة ألمر مشركع، فيذا ال يتعبد بذاتو، كلكف ألنو كسيمة لغيره.

مف جيز غازيا في »قاؿ:  (صمى اهلل عميو كسمـ)زيد بف خالد رضي اهلل عنو: أف رسكؿ اهلل :عنكمثالو
 (.2)«اهلل فقد غزا، كمف خمؼ غازيا في سبيؿ اهلل بخير فقد غزا سبيؿ

مف جيز غازينا في سبيؿ اهلل بخير،كمف خٌمؼ غازينا في سبيؿ اهلل بخير في أىمو كمف يتركو بأف ف   
 (.3ناب عنو في مراعاتيـ كقضاء مآربيـ زماف غيبتو)

صمى اهلل عميو كسمـ( مف الصحابة ىذا الحديث يحفز اإلبداع كيحث عميو مف خبلؿ طمب النبي)    
 إذا عمؿ بيا كتنفع كؿ مف حذا حذكه. اكمف جاء بعدىـ مف أمتو، مف أتى بسنة جديدة تنفع صاحبي

كلكؿ مف  ,لـ يسبؽ إليو أحد فيو منفعة لممسمـ جديدو  عمؿو  مفيكـ كاسع يشمؿ كؿَّ  الحسنة فالسنة  
 عة لمناس.كؿ عمؿ جديد متميز فيو منفككذلؾ اإلبداع ،عمؿ بيا

 اإلبداع بمعنى االجتياد: -3

االجتياد: في المغة بذؿ الكسع، كفي االصطبلح: "يقكؿ الجرجاني:جتياد يفضي إلى اإلبداع.اال    
بذؿ المجيكد في طمب المقصكد مف جية ,ك استفراغ الفقيو الكسع ليحصؿ لو ظفّّ بحكـ شرعي

 .(1")االستدالؿ.

                                                           
باب:مف سف ،207رقمو:،(142/ 1سنف ابف ماجو ت األرنؤكط ) ،أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،ابف ماجة -1

 مو مف األحاديث، كىذا إسناد حسف.سيئة.قاؿ األرنؤكط: صحيح بما قب سنة حسنة أك
 .(27/ 4صحيح البخارم ) -2
/ 5القسطبلني، أحمد بف محمد بف أبى بكر، شرح القسطبلني = إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ) -3

 .، المطبعة الكبرل األميرية، مصر،ط: السابعة ىػ 1323،(66
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حؿ أك فتكل مناسبة لممستجدات إليجاد ؛كفيـ الكاقع, رعيةكص الشٌ صبذؿ القكة العقمية بجانب فيـ النٌ ف
 .,يفضي إلى اإلبداعفي حياة األمة

إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ »يقكؿ:  (صمى اهلل عميو كسمـ)عف عمرك بف العاص، أنو سمع رسكؿ اهلل ك 
ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر")  (.2أصاب فمو أجراف، كا 

:"أم أف معناه إذا اجتيد فى البحث كالطمب لمنص حديث الشريؼ فيقكؿىذا ال ابف بطاؿ كضحيك 
فأصابو كحكـ بمكجبو فمو أجراف: أحدىما عمى البحث كالطمب، كاآلخر عمى الحكـ بمكجبو، كأراد 

 (.3بقكلو: )إف حكـ فأخطأ( أل: أخطأ الخبر، بأف لـ يبمغو مع االجتياد فى طمبو" )

ألمر مف حكـ اهلل تعالى قكلو ثـ أخطأ أم ظف أف الحؽ في كقكلو فأصاب أم صادؼ ما في نفس ا
جية فصادؼ اف الذم في نفس األمر بخبلؼ ذلؾ فاألكؿ لو أجراف أجر االجتياد كأجر اإلصابة 

 (.4كاآلخر لو أجر االجتياد فقط)

كؿ األمكر المستجدة، في مكاف العمؿ كالمشافي الجد كعدـ التقميد ىك  االجتيادفاإلبداعبمعنى      
 الطارئة

 اإلبداع بمعنى طريق العمم: -4

 العمـ مف أساسيات اإلبداع كطريقان مكصبلن لو.     

مف سمؾ طريقا »يقكؿ:  (صمى اهلل عميو كسمـ)عف قيس بف كثير قاؿ: فإني سمعت رسكؿ اهلل ف    
ف المبلئكة لتضع أجنحتيا رضاء لطال ف يبتغي فيو عمما  سٌيؿ اهلل بو طريقا إلى الجنة، كا  ب العمـ، كا 

العالـ ليستغفر لو مف في السمكات كمف في األرض حتى الحيتاف في الماء، كفضؿ العالـ عمى العابد، 

                                                                                                                                                                                
: ضبطو كصححو ت، ـ1983-ىػ 1403،(10التعريفات )ص: ،بف عمي الزيف الشريؼعمي بف محمد ،الجرجاني-1

 .: األكلىط،لبناف–الناشر: دار الكتب العممية بيركت ،جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر
 ،باب:أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب.7352(،رقـ:108/ 9صحيح البخارم ) -2
 -ىػ 1423،(383/ 10البخارل البف بطاؿ ) لممؾ، شرح صحيحابف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد ا -3

 .ط: الثانية،السعكدية، الرياض -مكتبة الرشد  ،ت: أبك تميـ ياسر بف إبراىيــ ،2003
 .(319/ 13فتح البارم البف حجر ) -4
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فٌ ك  كاكب، إف العمماء كرثة األنبياءكفضؿ القمر عمى سائر الك إٌنما  كال درىمان  األنبياء لـ يكٌرثكا ديناران  ا 
 (.1كٌرثكا العمـ، فمف أخذ بو أخذ بحظ كافر")

 :تفضي إلى اإلبداع ستسالمقوة وعدم االال -5

المؤمف القكم، خير كأحب إلى اهلل : »( صمى اهلل عميو كسمـ)عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل    
ف أصابؾ  مف المؤمف الضعيؼ، كفي كؿ خير احرص عمى ما ينفعؾ، كاستعف باهلل كال تعجز، كا 

قٌدر اهلل كما شاء فعؿ، فإٌف لك تفتح عمؿ  شيء، فبل تقؿ لك أني فعمت كاف كذا ككذا، كلكف قؿ
 (.2الشيطاف")

عتراض أك االمتعاض مف القدر,فقد كممة )لك( تفتح باب الشيطاف إذا كانت في سياؽ االكفي الحديث 
صمى اهلل عميو )ليس المراد ترؾ النطؽ بمك مطمقا إذ قد نطؽ النبي :"-رحمو اهلل تعالى -قاؿ ابف حجر

ديث كلكف محؿ النيي عف إطبلقيا إنما ىك فيما إذا أطمقت معارضة لمقدر مع بيا في عدة أحا (كسمـ
اعتقاد أف ذلؾ المانع لك ارتفع لكقع خبلؼ المقدكر ال ما إذا أخبر بالمانع عمى جية أف يتعمؽ بو 
فائدة في المستقبؿ فإف مثؿ ىذا ال يختمؼ في جكاز إطبلقو كليس فيو فتح لعمؿ الشيطاف كال ما 

 (.3")تحريـيفضي إلى 

مآالت األمكر,ك)النظر إلى مآالت األمكر معتبر ك  ميمة في دراسة العكاقب,)لك( بؿ منيجية    
ـٍ قاؿ تعالى:( ,4)شرعان( ًفيكي ـي اٍلًفٍتنىةى كى ـٍ يىٍبغيكنىكي لىكي عيكا ًخبلى ىٍكضى بىاالن كىألى ـٍ ًإالَّ خى ـٍ مىا زىاديككي كا ًفيكي رىجي }لىٍك خى

{ ]التكبة: سىمَّاعيكفى لىييـٍ كى  ًميـه ًبالظَّاًلًميفى ـٍ ًمٍف أىٍقطىاًرىىا ثيَـّ سيًئميكا اٍلًفٍتنىةى ,كقاؿ:[47المَّوي عى مىٍيًي لىٍك ديًخمىٍت عى }كى
ا تىمىبَّثيكا ًبيىا ًإالَّ يىًسيرنا{ ]األحزاب:  مى تىٍكىىا كى  .[14آلى

                                                           
/ 5سنف الترمذم ت شاكر ) ،محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم -1
كمحمد فؤاد عبد الباقي ،ت كتعميؽ:أحمد محمد شاكر  ،باب:باب ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة،2682رقـ:،(49
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ ، . ط: الثانية،مصر –شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  ،كا 

 صححو األلباني.
 .(2052/ 4ركاه مسمـ في صحيحو) -2
دار المعرفة ىػ ،1379،(228/ 13فتح البارم البف حجر )،ي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلنيأحمد بف عم،بف حجرا-3
 .بيركت –
-ـ8/1/2018لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ -4

 ىػ.1438
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ديت، كلكال أف معي اليدم ىااستقبمت مف أمرم ما استدبرت ما  لك"كقاؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(:   
 (.2")لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ قميبل كلبكيتـ كثيراكقكلو:"(.1")ألحممت

، فكثرة المحاكلة كالتفكير كالبحث عف حؿ لممشكمة، يتكصؿ تفضي إلى النجاح القكة كعدـ اإلستسبلـ
 اإلنساف إلى حمكؿ إبداعية، "فالحاجة أـ اإلختراع".

بداع  في السنة جاء بمعنى: اإلجتياد... السنة الحسنة... أف اإل كمف خبلؿ ما سبؽ نتكصؿ إلى
 ستسبلـ.كطمب العمـ...كالقكة كعدـ االاإلحساف...

 

 

 

  

                                                           
 .(160/ 2صحيح البخارم ) -1
 .(34/ 2صحيح البخارم ) -2
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 .ىدي النبي)صمى اهلل عميو وسمم(في تنمية اإلبداعالمبحث الثالث:

 المطمب األول:اىتمام النبي)صمى اهلل عميو وسمم( بتنمية اإلبداع لدى الصحابة.

يؿ الصحابة ػ رضكاف اهلل عمييـ ػ أفضؿ أجياؿ اإلسبلـ كما أخبرنا النبي)صمى اهلل عميو إف ج     
خير أمتي القرف الذيف يمكني، : »(صمى اهلل عميو كسمـ)كسمـ( فعف عف عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

نما (.1)«ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ يجيء قكـ تسبؽ شيادة أحدىـ يمينو كيمينو شيادتو كا 
استحقكا ىذه األفضمية المتثاؿ أكامره )صمى اهلل عميو كسمـ(، كفتحيـ األقاليـ، كتبميغيـ عنو الكتاب 
كالسنة، كىدايتيـ الناس، كمكاظبتيـ عمى الصبلة كالزكاة كأنكاع القربات، مع الشجاعة كالبراعة كالكـر 

 .(2)كال تككف ألحد بعدىـ مثميـ فى ذلؾ كاألخبلؽ الحميدة التى لـ تكف فى أمة مف األمـ المتقدمة،

إذا كاف مف الصعب أف يتكرر ذلؾ الجيؿ؛ فإف الكاجب يقتضي معرفة مكامف عظمتيـ كأسباب     
 أفضميتيـ كمحاكلو التأسي بيـ فمقد انتفعت بيـ البشرية نفعا عظميا.

ة، كتكظيؼ النصكص كلذا فالمطمكب ىك التأمؿ في سنة النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كسيرتو العطر 
بطريقة تبلئـ حاجات األمة كمتطمبات المرحمة، كتعالج الخمكؿ الذم خيـ عمى مجتمعنا اليكـ ، 

 .(3)فكسائؿ التكاصؿ كسبؿ االتصاؿ مبذكلة لطمبة العمـ اليكـ

كأف  ,قد يممؾ إنساف مف المكاىب ما ال يممكو غيره، كاألصؿ في التربية أف تشجع ىذه المكاىب     
 ا بالعناية كالتكجيو حتى تصقؿ كيستفيد منيا الجميع.تحيطي

ـي       بداعاتيـ كاف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( يعم ,كيظير عف شخصيات الصحابة كميزاتيـ كا 
ككاف يمدح ما عند كؿ كاحد منيـ كيطمب مف المسمميف االستفادة مف ىذه  الخصائص الجكىرية لدييـ,

:" أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر، ( صمى اهلل عميو كسمـ)ؿ: قاؿ رسكؿ اهلل الفركؽ، فعف أنس بف مالؾ، قا
كأشدىـ في أمر اهلل عمر، كأصدقيـ حياء عثماف، كأقرؤىـ لكتاب اهلل أبي بف كعب، كأفرضيـ زيد بف 

                                                           
 210(،باب:خير القركف...،رقـ:1962/ 4يح مسمـ )صح -1
الناشر:  ،(379/ 2المكاىب المدنية بالمنح المحمدية ) ،أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ ،شياب الديف -2

 ط: بدكف.،مصر -المكتبة التكفيقية، القاىرة
 (.4: رسـ األىداؼ )ص ،أبك ذر عبد القادر بف مصطفى بف عبد الرزاؽ ،المحمدم -3
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ف أميف ىذه األمة أبك عبيدة بف  ف لكؿ أمة أمينا كا  ثابت، كأعمميـ بالحبلؿ كالحراـ معاذ بف جبؿ أال كا 
 .(1)اح"الجر 

 ومن صور اىتمام النبي)صمى اهلل عميو وسمم(بتنمية اإلبداع:   

اكتشافو)صمى اهلل عميو كسمـ( قيٌراء الصحابة رضكاف اهلل عمييـ.فعف عبد اهلل بف مسعكد كعبد اهلل   -1
يقكؿ "خذكا القرآف مف أربعة مف عبد (صمى اهلل عميو كسمـ)بف عمركػ رضي اهلل عنيماػ سمعت النبي 

 .(2، كسالـ، مكلى أبي حذيفة، كمعاذ بف جبؿ، كأبي بف كعب")-فبدأ بو  - بف مسعكد اهلل

كفيو الكشؼ عف مكاىب المتعمميف, إظيار الخصائص الجكىرية لدييـ, كنظيره حديث ابف عمر)رضي 
إف مف الشجر : »( صمى اهلل عميو كسمـ)عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل اهلل عنو( في الصحيحيف,

نيا مثؿ المسمـ، فحدثكني ما ىي شجرة فكقع الناس في شجر البكادم قاؿ عبد اهلل: « ال يسقط كرقيا، كا 
 (.3)«ىي النخمة»ككقع في نفسي أنيا النخمة، فاستحييت، ثـ قالكا: حدثنا ما ىي يا رسكؿ اهلل قاؿ: 

يدركو مف ىك دكنو  كفيو أف العالـ الكبير قد يخفى عميو بعض ماقاؿ ابف حجر)رحمو اهلل( في الفتح:" 
 (.كقد يفتح اهلل عمى الصغار ما ال يفتح عمى الكبار.4")ألف العمـ مكاىب كاهلل يؤتي فضمو مف يشاء

اكتشافو)صمى اهلل عميو كسمـ( القدرة القيادية عند خالد بف الكليد ػ رضي اهلل عنو ػ فأمره عمى  -4
ؼ اهلل، كلـ ينتظر أف يبمغ مف العمـ مبمغ السرايا كالجيكش بعد إسبلمو مباشره كقاؿ عنو سيؼ مف سيك 

نعى زيدا، (صمى اهلل عميو كسمـ)معاذ أك عبداهلل بف مسعكد، فعف أنس رضي اهلل عنو، أف النبي 
أخذ الراية زيد فأصيب، ثـ أخذ جعفر فأصيب، »خبرىـ، فقاؿ: كابف ركاحة لمناس قبؿ أف يأتيي كجعفرا،

حتى أخذ الراية سيؼ مف سيكؼ اهلل، حتى فتح اهلل : »كعيناه تذرفاف« ثـ أخذ ابف ركاحة فأصيب
,فطريقتو)صمى اهلل عميو معركة إال كحقؽ فييا اإلنتصارخالد )رضي اهلل عنو( (. فما قاد 5عمييـ")

                                                           
قاؿ الترمذم ىذا حديث ،3791باب:مناقب معاذ بف جبؿ كزيد بف ثابت...رقـ:،(136/ 6سنف الترمذم ت بشار ) - 1

 حسف صحيح.
 
 .3808باب:مناقب ابٌي بف كعب)رضي اهلل عنو(.رقـ:،(36/ 5صحيح البخارم ) -2
 (22/ 1صحيح البخارم )-3
 (147/ 1فتح البارم البف حجر ) -4
 .4262(،باب:غزكة مؤتة...،رقـ:143/ 5) صحيح البخارم -5
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كسمـ(في جمب خالد إلى حاضرة اإلسبلـ فييا إبداع؛ تكظيؼ البرنامج العقمي)برنامج المرجعية 
امج بمكجبو يككف قرار المرء نابعا مف تمقاء نفسو كنخالة فكره, دكنما برن –الداخمية(في مخاطبة المتعمـ 
عف خالد (صمى اهلل عميو كسمـ)رسكؿ اهلل  وسألعندماأسلمالوليدبنالمغيرة,(1)تأثر برأم المحيط مف حكلو

قع كقاؿ لك أتانا ألكرمناه كما مثمو سقط عميو اإلسبلـ في عقمو فكتب بذلؾ الكليد إلى أخيو خالد فك 
 (.2)اإلسبلـ في قمبو ككاف سبب ىجرتو

قد كنت أرل ":عندما أعمف خالد إسبلموقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ :-رضي اهلل عنو -في قصة خالدك    
 (.3")لؾ عقبل رجكت أف ال يسممؾ اال لخير

كفي ىذا كشؼ عف الخصائص الجكىرية عند المتعمميف لفت كعييـ إلييا كتنميتيا, كعمى شاكمة ذلؾ   
 (. 4)" إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهلل: الحمـ، كاألناة "قكلو عميو الصبلة كالسبلـ ألشج كفد عبد قيس :

كييتـ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( بتعميـ الشباب كدعكتيـ فقد بعث بعد بيعة العقبة بمصعب  -5
رآف كيعمميـ اإلسبلـ، كأمره أف يقرئيـ الق -كىك أكؿ سفير في اإلسبلـ -بف عمير إلى المدينة     

ـٍ الٍ  ...، كىأىمىرىهي أىٍف ييٍقًرئىيي مَّـى مىعىييـٍ ميٍصعىبى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، يقكؿ ابف ىشاـ:" بىعىثى رىسيكؿي المًَّو صى قيٍرآفى
ًدينى  ـٍ ًفي الدّْيًف، فىكىافى ييسىمَّى اٍلميٍقًرئى ًباٍلمى ييفىقّْيىيي ، كى ـى ٍسبلى ييعىمّْمىييـٍ اإٍلً  (.5ًة)كى

كاكتشؼ)صمى اهلل عميو كسمـ(قدرة معاذ بف جبؿ عمى القضاء.فبعثو قاضيا إلى الجند مف  -6    
مقاطعات اليمف كجعؿ إليو قبض الصدقات )الزكاة (، عف ابف عباس، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

                                                           
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -1
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
المصباح المضي في كتاب ،محمد )أك عبد اهلل( بف عمي بف أحمد بف عبد الرحمف بف حسف األنصارم،ابف حديدة -2

 –الناشر: عالـ الكتب ،: محمد عظيـ الديف،ت(62/ 2مي كرسمو إلى ممكؾ األرض مف عربي كعجمي )النبي األ
 .بيركت

 –الناشر: دار صادر ،(66/ 2تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس )،حسيف بف محمد بف الحسف الدّْيار،بىٍكرم -3
 .بيركت

 (48/ 1صحيح مسمـ ) -4
ـ  1955 -ىػ 1375 ،(434/ 1سيرة ابف ىشاـ ت السقا ) ،أيكب الحميرم عبد الممؾ بف ىشاـ بف ،بف ىشاـ -5
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ،ت: مصطفى السقا كا 

 .،ط: الثانيةبمصر
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أف ال إلو إال اهلل أىؿ كتاب فادعيـ إلى شيادة  بعث معاذ بف جبؿ إلى اليمف فقاؿ: " إنؾ تأتي قكمان 
كأني رسكؿ اهلل، فإف ىـ أطاعكؾ، فأعمميـ أف اهلل عز كجؿ افترض عمييـ: خمس صمكات في كؿ يـك 
كليمة، فإف ىـ أطاعكؾ، فأعمميـ أف اهلل عز كجؿ قد افترض عمييـ صدقة في أمكاليـ، تؤخذ مف 

، فإنيا أغنيائيـ، فتكضع في فقرائيـ، فإف ىـ أطاعكؾ لذلؾ، فإياؾ ككرائـ أمكا ليـ، كاتؽ دعكة المظمـك
 (.1ليس بينيا كبيف اهلل عز كجؿ حجاب ")

اءى ًعيسىى ًباٍلبىيّْنىاًت التدٌرج  مراعاة ألحكاؿ المخاطبيف)فإف ىـ أطاعكؾ( يذٌكرنا بقكلو تعالى:    لىمَّا جى }كى
ـٍ بىٍعضى الًَّذم تىٍختى  ـٍ ًباٍلًحٍكمىًة كىأًليبىيّْفى لىكي ,تكضح [63ًمفيكفى ًفيًو فىاتَّقيكا المَّوى كىأىًطيعيكًف{ ]الزخرؼ: قىاؿى قىٍد ًجٍئتيكي

لماذا قاؿ:)بعض الذم تختمفكف فيو(؟؟؟!!!ألنيـ إف أطاعكه في ىذا البعض تابع معيـ بالبعض 
 اآلخر.

لقد استطاع النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( تربية جيؿ فريد مف نكعو، فقد نبغ مف الصحابة الفقياء     
كالقادة العسكرييف كالقادة اإلدارييف، كذلؾ لحكمتو كلمعرفتو بالفركؽ الفردية كتكجيييا، كإليمانو  كالعمماء

ذا تأسينا بيديو ػ معممي التربية اإلسبلمية ػ  فمف المؤكد أننا سكؼ ننجح  بقدراتيـ اإلبداعية، كا 
 جيييا.باستنياض اليمـ كالقدرات الفردية كالجماعية عند طمبة الثانكية العامة كتك 

 
لدى الصحابة )رضي  اإلبداعتنمية مجاالت اىتمام النبي)صمى اهلل عميو وسمم(في :طمب الثانيالم

 اهلل عنيم(.

التي تكشؼ مكاطف اإلبداع عند  )صمى اهلل عميو كسمـ(في الجكانب لقد اىتـ النبي      
فأثمرت ،بمفيكميا الكاسعكىذه الجكانب ىي مقصد كاىتماـ  التربية إسبلمية ،)رضي اهلل عنيـ(الصحابة

جيكده خير الثمر ، فيذا يتقف لغة عدكه في أياـ قميمة ، كىذا يحفظ األنساب كاألثر، كىذا يحفظ العمـ 
فبإمكاف معمـ التربية اإلسبلمية التركيز عمى ىذه الجكانب إلثارة اإلبداع عند  كغير ذلؾ كثير.،كيركيو 

 طمبة الثانكية العامة.

اممة لجميع جكانب شخصية سعيد القاضي التربية اإلسبلمية بأنيا:"التنمية الشَّ  رؼ الدكتكركقد عٌ    
داريان ،كنفسيان ،كاجتماعيان ،كأخبلقيا،كركحيان ،كعقميان ،الفرد)جسميان  (كذلؾ في ضكء ما جاء بو كجماليان ،كا 

                                                           
 ،ت:عبد الفتاح أبك غدة ـ ،1986 – ىػ 1406،(55/ 5سنف النسائي ) ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب ،النسائي -1

 .،ط: الثانيةحمب –مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
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لبنة خيرة  كتجعمو،عبكدية تحقؽ لو الفكز بالدنيا كاآلخرة،حتى يككف ىذا الفرد عابدا هلل كحده،اإلسبلـ
سعاد البشرية")  (.1في بناء مجتمعو كا 

 ومن الجوانب التي اىتم بيا النبي)صمى اهلل عميو وسمم(:

 الروحي: لمجانب الرعاية -1
 عكامؿ مفالركحية(,ك  المنطقية)الصمة التغيير مستكيات مف مستكلن  كأسمى كأقكل أعمى مف إف    
 كقت كؿ في كتسبيحو بذكره تعالى اهلل أمرنا فقد ,كجؿ( اهلل)عز ذكر مداكمة كأسبابو الركحي السمك
افى  فقاؿ:}،كحيف لىوي  * تيٍصًبحيكفى  كىًحيفى  تيٍمسيكفى  ًحيفى  المَّوً  فىسيٍبحى ٍمدي  كى  كىعىًشيِّا كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي اٍلحى
{ كىًحيفى  كفى : تيٍظًيري  [18 ،17 ]الرـك

 اهلل )رضي مكسى أبي الشريؼ.فعف الحديث في اهلل ذكر كسمـ(فضؿ عميو اهلل النبي)صمى بيف كقد
 الحي مثؿ ربو، يذكر ال كالذم ربو يذكر الذم مثؿ» كسمـ(: عميو اهلل )صمى النبي قاؿ قاؿ: عنو(،
 (.2«)كالميت

 إيمانيـ زاد،كصفاتو كبأسمائو،كبعظمتو كبقدسيتو بو الطمبةى  رفكاكعٌ ،اهلل عمى المربكف ؼتعرٌ  اككممٌ    
 ككضع،العباد قمكب في المحبة لو غرس،عبدان  اهلل أحب فمتى،محبتو لنيؿ منو فتقربكا،لو حبيـ كزاد،بو
 إذا اهلل إف " كسمـ: عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ: ىريرة، أبي فعف (3األرض...) في القبكؿ لو

 قكؿ:في السماء في ينادم ثـ جبريؿ، فيحبو قاؿ: فأحبو، فبلنا أحب إني فقاؿ: جبريؿ دعا عبدا أحب
ذا األرض، في القبكؿ لو يكضع ثـ قاؿ السماء، أىؿ فيحبو فأحبكه، فبلنا يحب اهلل إف  عبدان  أبغض كا 
 اهلل إفٌ  السماء أىؿ في ينادم ثـ جبريؿ، فيبغضو قاؿ فأبغضو، فبلنان  أبغض يإنٌ  فيقكؿ: جبريؿ دعا

 تحت يندرج كىذا(.4") األرض في البغضاء لو تكضع ثـ فيبغضكنو، قاؿ: فأبغضكه، فبلنان  يبغض

                                                           
-التربية الركحية-تربية األبناء كاآلباء في اإلسبلـ،سمسمةسعيد إسماعيؿ،القاضي -1
 .القاىرة:عالـ الكتب،ط:األكلى،ـ2013،(11)ص:

 .6407رقـ:،باب:فضؿ ذكر اهلل تعالى،(86/ 8صحيح البخارم ) -2
 بتصرؼ.. (63-56مسمة تربية اآلباء كاألبناء في اإلسبلـ)ص:س -3
 .2637رقـ:،باب:إذا أحب اهلل عبدان...،(2030/ 4صحيح مسمـ ) -4
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 كثيرة النبكم باليدم ,كشاكمتو(1)مشرؽ( مستقبؿ كىك)بناء أال اإلبداعي التدريس أساليب مف أسمكب
 صاحب عف قاؿ كسمـ( عميو اهلل )صمى النبي عف األسممي بريرة عف حسف بسند أحمد ركاه ما منيا

 كسينا بـ فيقكالف: الدنيا أىؿ ليما يقكـ ال حمتيف كالداه كيكسى الكقار، تاج رأسو عمى كيكضع القرآف:"
 (.2القرآف") كلدكما بأخذ فيقاؿ: ىذا؟

   كالحديث الذم أخرجو الترمذم في سننو بسند صحيح,عف المقداـ بف معدم كرب قاؿ: قاؿ رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "لمشييد عند اهلل ست خصاؿ: يغفر لو في أكؿ دفعة، كيرل مقعده مف 

الجنة، كيجار مف عذاب القبر، كيأمف مف الفزع األكبر، كيكضع عمى رأسو تاج الكقار، الياقكتة منيا 
خير مف الدنيا كما فييا، كيزكج اثنتيف كسبعيف زكجة مف الحكر العيف، كيشفع في سبعيف مف 

 أقاربو")3(.

 لمرسالة غالمبمّْ  ربو؛ألنو إلى العبد بيا ربيتقٌ  عبادةكسمـ( عميو اهلل النبي)صمى محبة إف ككذلؾ   
 نفسي فكالذم» قاؿ: كسمـ( عميو اهلل )صمى اهلل رسكؿ أف عنو(، اهلل )رضي ىريرة أبي فعف،الربانية
 (.4«)ككلده كالده مف إليو أحب أككف حتى أحدكـ يؤمف ال بيده،

 بػ اإلبداعية كالتربية اإلبداعي التدريس سياؽ في اليكـ عرؼ ما إلى الشريؼ الحديث ىذا أشار  
 إليو أشار ,التي(5)اإلنسانية النفس في المتضادة الشر كنزعات الخير نزعات كىي األجزاء( )نظرية
نىٍفسو : تعالى قكلو مىا }كى كرىىىا فىأىٍليىمىيىا,سىكَّاىىا كى تىٍقكىاىىا{ فيجي  منيا كثير السنة مف ,كشكاىدىا[8 ،7 ]الشمس: كى
 يكذب الرجؿ يزاؿ كال صديقا، اهلل عند يكتب حتى يصدؽ الرجؿ يزاؿ الكالسبلـ:" الصبلة عميو قكلو
فاؼ بف قيس عبد العربي الشاعر إليو كأشار (.6")كذابا اهلل عند يكتب حتى  بقكلو: التميمي خي

ذا  األجمؿ لؤلعؼ فاعمد أىٍمرىافً  ... مٌرة فيؤىادؾ ًفي تشاجر كىاً 

                                                           
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -1
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
 سناده حسف في المتابعات كالشكاىد.إ. (41/ 38مسند أحمد مخرجا ) -2
 حديث صحيح غريب.. (239/ 3سنف الترمذم ت بشار ) -3
 .14،رقـ:باب:حب الرسكؿ)صمى اهلل عميو كسمـ(،(12/ 1صحيح البخارم ) -4
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -5
 ػ.ى1438-ـ8/1/2018
 إسناده صحيح عمى شرط مسمـ. .(11/ 7مسند أحمد ط الرسالة ) -6



45 
 

ذا ... بالغنى رىبؾ أىٍغنىاؾ مىا كاستغف ة تصبؾ كىاً  اصى  .(1)فتجمؿ خصى

 قد أجزاء صاحبيا,فيي نفس في درجاته  الناس كسائر كالكالد الكلد محبة أف ىنا: كالشاىد     
 أحب ألنت اهلل، رسكؿ ياعنو(:" اهلل عمر)رضي كقكؿ تيذيب, إلى كتحتاج النفس في كتتنافر تتعارض

 كفأك حتى بيده، نفسي كالذم ال،» كسمـ: عميو اهلل صمى النبي فقاؿ نفسي، مف إال شيء كؿ مف إلي
 صمى) النبي فقاؿ نفسي، مف إلي أحب ألنت كاهلل، اآلف، فإنو عمر: لو فقاؿ «نفسؾ مف إليؾ أحب
 مباشرة. نفسو في األجزاء ييٌذب أنو عمر إيماف قكة مف(.2) «عمر يا اآلف» :(كسمـ عميو اهلل

 المسمـ رقصٌ  افإذ،الرحمف كمناجاة ,كالعبادة الذكر ىاؤ غذا فالركح،كجسد كعقؿ ركح مف اإلنساف يتككفك 
 الركحي بالجانب ىتماـاال اإلسبلمية التربية معمـ فعمى،كالحيرة كالقمؽ الحزف عميو ظير الجانب ىذا في

 كنبييـ ربيـب عبلقتيـ النفسي؛ألف استقرارىـ عمى يساعد كىذا ,الثانكية المرحمة طمبة عند كتنميتو
 إبداعاتيـ. استثارة في المعمـ كتساعد خرةكاآل الدنيا في السعادة ليـ كسمـ(تحقؽ عميو اهلل محمد)صمى

 :الوجداني لمجانب الرعاية -2
 وبتنميت كسمـ( عميو اهلل )صمىالنبي اىتـ فقد،كاألخبلؽ كالمبادئ القيـ عف الكجداني الجانب يعبر   
 عنيـ(. اهلل )رضي صحابوأ شخصية في
، فقاؿ: إني سائمؾ (ميو كسمـصمى اهلل ع)ا فأتى النبيٌ ف مصعب األسممي قاؿ: انطمؽ غبلـ منٌ فع

أك  -مف أمرؾ بيا »قاؿ: أسألؾ أف تجعمني ممف تشفع لو يكـ القيامة، قاؿ: « كما ىك؟»سؤاال، قاؿ: 
فإنؾ ممف أشفع »قاؿ: ما أمرني بيذا أحد إال نفسي، قاؿ: « ؟مف عممؾ بيذا؟  أك مف دلؾ عمى ىذا 

 (.3«...)لو يـك القيامة

( فأثمر ىذا أشاعو النبي )صمى اهلل عميو كسمـظـ المناخ التربكم الذم كالمتأمؿ في الحديث يشعر بع
 ؛ألف البيئة إحدل ركائز اإلبداع كمحفزاتو كمكٌلداتوالنمكذج مف التحاكر الذم يدؿ عمى مكىبة الصبي

 .كدكافعو كىي الحاضنة لو
                                                           

: احمد محمد ـ،ت1993،(230األصمعي،أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع،األصمعيات)ص: -1
 .: السابعة،طمصر –دار المعارؼ ،،عبد السبلـ محمد ىاركف -شاكر 

 (129/ 8صحيح البخارم ) -2
باب:مصعب ،(365/ 20المعجـ الكبير لمطبراني ) ،ف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشاميسميماف ب ،الطبراني -3

 ط: الثانية.،القاىرة –دار النشر: مكتبة ابف تيمية ،ت: حمدم بف عبد المجيد السمفي،851رقـ: -األسممي
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ح، فشرب، كعف بقد)صمى اهلل عميو كسمـ( رسكؿ اهلل ى، قاؿ: أت(رضي اهلل عنو)كعف سيؿ بف سعد 
، فقاؿ: «يا غبلـ أتأذف لي أف أعطي األشياخ»كاألشياخ عف يساره، قاؿ:  ,يمينو غبلـ ىك أحدث القكـ

 .(1يا رسكؿ اهلل، فأعطاه إياه") ما كنت ألكثر بنصيبي منؾ أحدان 

كمف دكافع اإلبداع أيضان:المحفزات الخارجية,كفي ىذا الحديث الذم فعؿ فيو الغبلـ ما فعؿ في   
ضرة األشياخ كبيف يدم النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(بتركو ما أراد, فيو إشارة إلى ما يسمى اليكـ في ح

سياؽ التدريس اإلبداعي بػ)تككيد الذات( أف يفسح المعمـ لطمبتو لتككيد ذكاتيـ,كتككيد الذات سمكؾ 
كافؽ السمكؾ كسط بيف مراعات مشاعر الناس كحقكؽ الذات,كىك يكرث صاحبو اإلنسجاـ,إذ فيو يت

الظاىرٌم التركيب السطحي)مف األقكاؿ كاألفعاؿ( مع الباطف التركيب العميؽ كما يخزنو مف مشاعر 
 .(2)كرغبات كآماؿ كتطمعات

بو كمنحو مف  اموالغبلـ كاىتمبالنبي)صمى اهلل عميو كسمـ( كفي الحديث الشريؼ بياف عناية     
كشجاعتو في الحكار مع النبي)صمى اهلل ,غبلـ بنفسو ال فظيرت ثقةي ،التقدير ما يجعمو يشعر بقيمتو

 عميو كسمـ(.

صمى ))رضي اهلل عنو(قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل اءة حديث أنسكاألخبلؽ البنٌ  ,كاألمثمة عمى تعزيز القيـ   
فيو تنمية اإليجابية في (.3: " إف قامت عمى أحدكـ القيامة، كفي يده فسيمة فميغرسيا")( اهلل عميو كسمـ

اإلنسانية.النفس 

بي)صمى ز النَّ ابؽ يحفٌ ففي الحديث السٌ ،كبياف أىمية العمؿ ,الكشؼ عف اإلبداع يحتاج إلى التحفيز إفٌ 
 اهلل عميو كسمـ(الصحابة عمى الزراعة حتى لك قامت الساعة كبيد أحدىـ فسيمة فعميو غرسيا.

أك بضع  -كسبعكف  ضعه : "اإليماف ب(صمى اهلل عميو كسمـ)كعف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
شعبة، فأفضميا قكؿ ال إلو إال اهلل، كأدناىا إماطة األذل عف الطريؽ، كالحياء شعبة مف  -كستكف 
 (.4اإليماف")

                                                           
 .2366رقـ: -باب:مف رأل أف صاحب الحكض كالقربى أحؽ بمائة،(112/ 3صحيح البخارم ) -1
-ـ8/1/2018لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ -2

 ىػ.1438
إسناده صحيح عمى  ،12902رقـ:،باب:مسند أنس بف مالؾ )رضي اهلل عنو( ،(251/ 20مسند أحمد ط الرسالة ) -3

 شرط مسمـ.
 .35:رقـ،باب:شعب اإليماف،(63/ 1صحيح مسمـ ) -4
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ىتماـ بالنظافة كبخمؽ اهلل عميو كسمـ(يربط اإليماف باالكفي الحديث الشريؼ نجد النبي)صمى    
ىذه القيـ في نفس الطالب نىفىعى كانتىفىع المجتمع؛ألف  فإذا استطاع معمـ التربية اإلسبلمية غرس،الحياء

 .األخبلؽ كالقيـ ركيزة مف ركائز المجتمع المتحضر

كمف الطرائؽ اإلبداعية في التعميـ )تنمية اليدؼ الكجداني( أم القيـ: بالقيـ نجعؿ لحياتنا قيمة, ذلؾ أف 
إذا لـ يا قكلو عميو الصبلة كالسبلـ :":مف مؤشرات(1)كمة الداخمية في النفس البشريةالقيـ تبني المح

" البر ما اطمأنت إليو النفس، كاإلثـ ما حاؾ في ...قمبؾ استفت ,كقكلو:"(2")تستحي فاصنع ما شئت
ف أفتاؾ الناس كأفتكؾ  (.3")النفس، كتردد في الصدر، كا 

 البدني: لمجانب الرعاية -3
 
)صمى اهلل عميو النبي أكد لذلؾ،خالقيا ركحال تحتاج كما،كنمكه ئوبنا في الغذاء إلى الجسـ يحتاج 

المقداـ رضي اهلل عنو، عف رسكؿ اهلل  فعف،(4كسمـ( أف خير ما يأكؿ اإلنساف مف عممو الحبلؿ)
فٌ »، قاؿ: (صمى اهلل عميو كسمـ) نبي اهلل  ما أكؿ أحد طعاما قط، خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده، كا 

 (.5«)داكد عميو السبلـ، كاف يأكؿ مف عمؿ يده
 
, (6)ىذا ما يعرؼ اليكـ في التدريس اإلبداعي )نمكذج التركيب المقارف( مىثؿ أعمى نقيس أنفسنا عميو  

ك المَّوى , كأسكة حسنة نقتدم بيا قاؿ تعالى:(6)عميو سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى }لىقىٍد كىافى لىكي
ذىكىرى المَّوى   .[21كىًثيرنا { ]األحزاب:  المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى

                                                           
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -1
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
 .(177/ 4صحيح البخارم ) -2
.كصححو األلباني في صحيح إسناده ضعيؼ مف أجؿ الزبير أبي عبد السبلـ .(533/ 29مسند أحمد ط الرسالة ) -3

 التغريب.
 القاىرة.بتصرؼ.-ط:األكلى ،ـ2013( عالـ الكتب:75-73التربية الجسمية)ص:،سعيد إسماعيؿ،اضيالق -4
 .2072،رقـ:باب:كسب الرجؿ كعمؿ يده،(57/ 3صحيح البخارم ) -5
-ـ8/1/2018لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ 6

 ىػ.1438
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خير الطعاـ ما أكؿ اإلنساف مف عمؿ يده؛ ألف الغذاء ضركرم  كفي الحديث الشريؼ إشارة إلى أفَّ 
كبالتالي قكة لمجسد ؛. فالعمؿ فيو قكة لمجسـ ،لبناء الجسـ كنمكه كلما فيو مف السعي كاألخذ باألسباب

غناءه لمنفس.  كعبادة لمرب كا 
لقكؿ  معافان  ليحافظ عمى جسمو قكيان ،عتداؿ في تناكؿ الطعاـ كالشرابيو االكما أف المسمـ عم   

شرا مف بطف. بحسب ابف آدـ أكبلت يقمف صمبو،  ما مؤل آدمي كعاءن  )صمى اهلل عميو وسمم(:"النبي
 (.1فإف كاف ال محالة فثمث لطعامو كثمث لشرابو كثمث لنفسو")

فقد شبو المعدة ،ديث إلى عدة حقائؽ فييا إعجاز عمميأشار النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( في الح   
كقسـ النبي)صمى ،كنصح باإلكتفاء مف الطعاـ حسب الحاجة ،كأخبر أف امتبلء ىذا الكعاء شر،بالكعاء

كمف المعركؼ أف كثرة ،كقسـ لميكاء،كقسـ لمشراب،اهلل عميو كسمـ(المعدة إلى ثبلثة أقساـ :قسـ لمطعاـ
يجب تكجيو الطمبة في ىذه المرحمة إلى اتباع ىدم النبي )صمى اهلل عميو لذلؾ ،تيدـ البدفالطعاـ 

 كسمـ(مف ناحية العناية بأجساميـ.
 

ييتـ بالجانب البدني بتدريب الصحابة )رضي اهلل  )صمى اهلل عميو وسمم(كمف ناحية أخرل كاف النبي
اهلل عميو كسمـ( مف استصغر  النبي )صمى د ، ردٌ حي ا خرج المسممكف إلى أي ممٌ ف،(عمى فنكف القتاؿـعني

منيـ ككاف فيمف رده رافع بف خديج ، كسمرة بف جندب، ثـ أجاز رافعا لما قيؿ لو : إنو راـ بحسف 
كردني مع أني  ( رافعان ز رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـفبكى سمرة كقاؿ لزكج أمو : أجا،الرماية

فأمرىما بالمصارعة ، فكاف الغالب سمرة ، ( الخبر غ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـأصرعو ، فبم
 (.2)فأجازه )صمى اهلل عميو كسمـ(

كالميارم  ,( في ىذا الحديث قد اىتـ بالجانب البدني عميو كسمـنجد الرسكؿ الكريـ )صمى اهلل    
 .كليذا أثره الكبير في زيادة المكىبة لدييـ كنمكىا ،لممكىكب كخمؽ جكا مف المنافسة بيف المكىكبيف

لقد استطاع النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( عمى الرغـ مف كثرة مسؤكلياتو اإلىتماـ بإثارة المنافسة بيف    
 الصحابة كالعناية بتربيتيـ الجسدية.

                                                           
 كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح.،2380رقـ:،باب:ما جاء في كراىية كثرة األكؿ،(168/ 4ف الترمذم ت بشار )سن -1
 –دار الفيحاء ىػ ،  1425،(121نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف )ص:  ،محمد بف عفيفي الباجكرم ،الخضرم -2

  .ط: الثانية،دمشؽ
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 العقمي: لمجانب الرعاية -4

 مناط العقؿ أف كرعايتو؛ذلؾ حفظو طمب أحاديثي  تكثر التي الكبرل الشرع مقاصد مف العقؿ حفظ إفٌ 
 .اإلبداع يمةكفت التكميؼ

 لئلنساف يمكف -سبلمتيا حاؿ -النعمة كبتمؾ،إلنسافا عمى بيا اهلل أنعـ لتيا النعـ أكبر مف نعمة كىك
 صحتو عمى اإلنساف يحافظ السميـ فبالعقؿاستثمارىا؛ كيحسف شخصيتو جكانب بقية عمى يحافظ أف

 كيضبط،ككقايتو عقمو تنمية عمى ـالمسم يحافظ السميـ كبالعقؿ،البدنية قكاه استثمار كيحسف بدنو كيحفظ
 كيحسف،بنييو كينتيي بأمره فيأتمر،تعالى اهلل بيدم المسمـ ييتدم السميـ كبالعقؿ،فييا كيتحكـ انفعاالتو
)صمى اهلل عميو كسمـ( النبي أكلى لذلؾ؛اإلنساف بأخيو عبلقتو المسمـ حسفي السميـ كبالعقؿ،بربو عبلقتو

 (.1عنايتو الفائقة بالعقؿ كتنميتو)

كمف عنايتو)صمى اهلل عميو كسمـ(لمجانب العقمي حرصو عمى تعميـ الصحابة حؿ مشكبلتيـ حبل   
عمى أسس كاقعية صحيحة بيعدة عف العشكائية أك الجيؿ.كمثاؿ ذلؾ غزكة ،منطقيان عقبلنيان سميمان 

أصحابو  فجمع،الخندؽ عندما جاءتو المخابرات العسكرية بخبر تجييز األحزاب لميجكـ عمى المدينة
فكافؽ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(كخطط كشاكرىـ فأشار عميو الصحابي سمماف الفارسي بحفر الخندؽ 

,كحفر الخندؽ مف أسمكب قتالي في ستة أياـ كا حفرهز ياـ كشارؾ معيـ في العمؿ حتى أنجككزع الم
 .إبداعي لـ تعيده العرب مف قبؿ في حركبيا

أخذ في حفر الخندؽ، كخرج معو ( صمى اهلل عميو كسمـ)يـ النبي خركجا بمغ يقكؿ البييقي:" فممٌ    
ا مستعجميف يبادركف ك مميده في العمؿ معيـ، فع (صمى اهلل عميو كسمـ)المسممكف فكضع رسكؿ اهلل 

معيـ في العمؿ ليككف أجد ( صمى اهلل عميو كسمـ)قدكـ العدك، كرأل المسممكف إنما بطش رسكؿ اهلل 
 (.2هلل عز كجؿ)ليـ كأقكل ليـ بإذف ا

                                                           
 القاىرة. بتصرؼ.-ط:األكلى ،ـ2013( عالـ الكتب:15-24التربية العقمية)ص:،سعيد إسماعيؿ،القاضي  -1
الناشر: دار الكتب العممية  ،(399/ 3دالئؿ النبكة لمبييقي محققا ) ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ،البييقي -2
 ىػ. 1405 -ط: األكلى ،بيركت –
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عماؿ العقؿ في أم مستجدات لـ يذكر حكميا    كقد سف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(اإلجتياد بالرأم كا 
إذا »عمرك بف العاص، أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: في القرآف كال في السنة.فعف 

ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ  (.1«)فمو أجر حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، كا 

كىجو النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(المسمميف إلعماؿ العقؿ كاإلجتياد في المسائؿ التي تستجد في   
ذلؾ بما  ككؿٌ  ,يناسبيا الحياة؛كذلؾ لعممو أف الحياة تتطكر كالمكاقؼ تتغير كالمشكبلت البد ليا مف حؿ  

يع معمـ التربية اإلسبلمية تشجيع الطمبة كيستط،يكافؽ شرع اهلل تعالى فالحاكـ الذم يجتيد لو أجراف
يجاد حؿ   ,معمى إبداء الرأ  لممشكبلت كىذا مف أىـ األساليب في استثارة القدرة اإلبداعية. كا 

بعث معاذا إلى اليمف، فقاؿ: (صمى اهلل عميو كسمـ)أف رسكؿ اهللكعف رجاؿ مف أصحاب معاذ،   
فإف لـ يكف في كتاب اهلل؟، قاؿ: فبسنة رسكؿ  كيؼ تقضي؟، فقاؿ: أقضي بما في كتاب اهلل، قاؿ:

؟، قاؿ: أجتيد (صمى اهلل عميو كسمـ)، قاؿ: فإف لـ يكف في سنة رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ)اهلل
 (.2رأيي، قاؿ: الحمد هلل الذم كفؽ رسكؿ رسكؿ اهلل)

قاؿ: ( ى اهلل عميو كسمـصم)فعف عائشة عف النبي ،سكرمي ـ اإلسبلـ كمٌ كحفاظان عمى سبلمة العقؿ حرٌ    
 (.3«)كؿ شراب أسكر فيك حراـ»

 سكر.شراب مي  ـ اإلسبلـ كؿٌ لذلؾ حرٌ ،العقؿ أمانة يجب المحافظة عميياك   

 ,بإعمالو في التفكير الصحيح؛ بي)صمى اهلل عميو كسمـ(عمى الحفاظ عمى سبلمة العقؿالنٌ  كحثٌ   
مع مكت ابنو إبراىيـ... فعف عبيد بف كذلؾ عند مصادفة كسكؼ الشمس ،كتجنب التفكير الخرافي

إف الشمس كالقمر ال يكسفاف لمكت أحد، كال لحياتو، كلكنيما »قاؿ )صمى اهلل عميو كسمـ (:  ،عمير
 (.4«)مف آيات اهلل، يخكؼ اهلل بيما عباده، فإذا رأيتـ كسكفا، فاذكركا اهلل حتى ينجميا

                                                           
 .7352قـ:ر ،باب:الحاكـ إذا أصابأك أخطأ،(108/ 9صحيح البخارم ) -1
ىذا الحديث محؿ خبلؼ بيف عمماء الحديث .1327،باب:في القاضي كيؼ يقضي،(9/ 3ت بشار ) سنف الترمذم -2

 فإف سنده فيو جيالة"أصحاب معاذ"لكنو ذك معنى صحيح كما قاؿ األلباني.
 .242رقـ:،كال  بالمسكر،باب:اليجكز الكضكء بالنبيذ،(58/ 1صحيح البخارم ) -3
 .901رقـ:،باب:صبلة الكسكؼ،(620/ 2صحيح مسمـ ) -4
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ـر فحٌ ،ره في طريؽ الخرافة كالتفكير الخرافيأك يج ,ـ اإلسبلـ كؿ ما يكقؼ نشاط العقؿبؿ كحرٌ    
مف أتى عرافا فسألو عف شيء، ».كنيى النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(عف ذلؾ فقاؿ: (1)حر كالشعكذةالسّْ 

 (.2«)لـ تقبؿ لو صبلة أربعيف ليمة

ره عف جؿ عمى العقؿ؛ألنيا تكقؼ نشاطو كتفكيكالدٌ  ,ابقة إلى أضرار الشعكذةتشير األحاديث النبكية السٌ 
عكف معرفة جاليف الذيف يدٌ األخذ باألسباب كالبحث الحقيقي عف عبلج المشكمة بذىابو ليؤالء الدٌ 

 الغيب.

فكاف أفضؿ ،بي)صمى اهلل عميو كسمـ(العناية كاإلىتماـ بكافة جكانب الشخصية اإلبداعيةلقد استطاع النٌ 
ـ .فإف تنبو معمٌ بعد اإلسبلـ ي حياة العربكالتاريخ شاىد عمى النقمة النكعية التي أحدثيا ف ,القركف قرنو

قطؼ ثماران طيبة عادت استثار إبداعاتيـ ك طمبة الثانكية العامة  ة إلى ىذه الجكانب في شخصياتالتربي
 .خير عمى المجتمع بكؿٌ 

 :منيجية النبي)صمى اهلل عميو وسمم(في تنمية اإلبداع لدى أصحابو.المطمب الثالث

شاراتوالطريؽ الكاضح ب كى:المنيج النبي)صمى اهلل عميو منيج  ككاإلسبلـ ى،معالمو كخطكطو كا 
 كىك المنيج الذم يكفؿ السعادة كاألمف كاألماف لمبشر.،كسمـ(فيك رسالة األنبياء كالمرسميف

ا{ ]المائدة:  ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمٍنكي الطريؽ الكاضح، أك بمعنى الخطة أم [.48قاؿ تعالى:}ًلكيؿ  جى
 (3رسكمة)الم

فيك خطة كاممة ليا طرقيا كأساليبيا ،القكيـالربانييتميز النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(بنيجو ك 
 [.64نعبد إال اهلل كال نشرؾ بو شيئا"]آؿ عمراف:  " أالٌ :قاؿ تعالىشاممة لكافة جكانب الحياة.،كأىدافيا

مف تعاليـ اهلل تعالى مف كافة  و، كيمكف أخذهمنيج الدعكة رباني كمٌ يقكؿ الدكتكر أحمد غمكش:"     
جكانبو؛ ألف الجكانب الثابتة كمكضكع الدعكة كغايتيا ثابتة مفصمة.أما الجكانب غير الثابتة كالكسائؿ 

                                                           
 (.135مصدر سابؽ.التربية العقمية)ص: -1
تياف الكياف،(1751/ 4صحيح مسمـ ) -2  .2230رقـ:،باب :تحريـ الكيانة كا 
 
 2005 -ىػ  1426،(314/ 1تفسير الماتريدم = تأكيبلت أىؿ السنة ) ،محمد بف محمد بف محمكد ،الماتريدم -3
 بتصرؼ.. ط: األكلى،، لبنافبيركت -دار الكتب العممية  ،ت: د. مجدم باسمـكـ،
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كاألساليب كصفات القائـ بالدعكة كأحكاؿ المدعكيف، فإف تعاليـ اهلل تعالى تضع األسس كالشركط مع 
 (.1)"ترؾ التفاصيؿ لبلجتياد كالبحث

بّْؾى ًباٍلًحٍكمىًة .لحكمة كالمكعظة الحسنةادعكة إلى ىذا المنيج تككف بكال    قاؿ تعالى:} اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
{ ]النحؿ:  ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي اًدٍليي سىنىًة كىجى  [125كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى

الدعكة بحسب مراتب جعؿ اهلل سبحانو مراتب :"في تفسير ىذه اآلية)رحمو اهلل(ةالجكزي قيـ يقكؿ ابف
الخمؽ فمنيـ المستجيب القابؿ الذكي الذم ال يعاند الحؽ كال يأباه: يدعى بطريؽ الحكمة كالقابؿ الذم 

غفمة كتأخر: يدعى بالمكعظة الحسنة. كىي األمر كالنيي المقركف بالترغيب مف عنده نكع 
 (.2) "كالترىيب.كالمعاند الجاحد: يجادؿ بالتي ىي أحسف

يف الحكيـ كما بينيا القرآف العظيـ في قصة حكمة كالمكعظة الحسنة تككنباألسمكب اليادئ المٌ كالدعكة بال
فكانا [ 44}فىقيكالى لىوي قىٍكالن لىيّْننا لىعىمَّوي يىتىذىكَّري أىٍك يىٍخشىى{ ]طو: تعالى:قاؿ ،كدعكتيـ لفرعكف ,كىاركف ,مكسى

بّْؾى فىتىٍخشىى{ ]النازعات: } ىىٍؿ لى كما أمرىما اهلل، كقاال كما عمميما اهلل  ؾى ًإلىى أىٍف تىزىكَّى *كىأىٍىًديىؾى ًإلىى رى
سىنىًة { :كىذا المنيج ىك تحقيؽ لقكلو تعالى [19، 18 ٍكًعظىًة اٍلحى ًة كىاٍلمى بّْؾى ًباٍلًحٍكمى } اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى

 [.125]النحؿ: 

نٌ  ,ف كمكافلكؿ زما و صالحأنٌ  )صمى اهلل عميو كسمـ(كمف مميزات منيجو و ال سعادة في الدنيا كال كا 
كالقدكة ألمتو كأنو الصادؽ ,كأنو ىك األسكة ,نجاة في اآلخرة إال لمف سمؾ سبيمو كسار عمى نيجو 

كأف تككف القمكب عامرة بحبو محبة أعظـ مف محبة  ,كمستقبميا ,المصدكؽ في أخباره غائبيا كماضييا
 (.3النفس كالكالد كالكلد كالناس أجمعيف)

                                                           
الناشر: مؤسسة ،ـ2003-ىػ1424،(422السيرة النبكية كالدعكة في العيد المكي )ص:  ،أحمد أحمد ،غمكش -1

 .،ط: األكلىالرسالة
التفسير القيـ = تفسير القرآف الكريـ البف القيـ  ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ،ابف قيـ الجكزية -2

دار كمكتبة  ،ت:مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف ىػ ، 1410،(359)ص: 
 .بتصرؼ.،ط: األكلى بيركت –اليبلؿ 

مف أخبلؽ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ )ص:  ،عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل ،البدر -3
 بتصرؼ.ط: األكلى.،يمةدار ابف خز  ـ ،2000ىػ/1420،(88
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مكعظة ذرفت منيا العيكف،  (صمى اهلل عميو كسمـ)فعف العرباض بف سارية، قاؿ: كعظنا رسكؿ اهلل  
قد تركتكـ »ع، فماذا تعيد إلينا؟ قاؿ: ككجمت منيا القمكب، قمنا: يا رسكؿ اهلل، إف ىذه لمكعظة مكدٌ 

ل اختبلفا كثيرا، عمى البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا بعدم إال ىالؾ، كمف يعش منكـ، فسير 
ف عبدان  كا عضٌ  ,حبشيان  فعميكـ بما عرفتـ مف سنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف، كعميكـ بالطاعة، كا 

 (.1«)ما المؤمف كالجمؿ األنؼ حيثما انقيد انقادعمييا بالنكاجذ، فإنٌ 

و في ىذا الحديث الشريؼ مثؿ أعمى في التدريس اإلبداعي؛إذ خاطب النبي)صمى اهلل عمي
 كسمـ(الصحابة رضكاف اهلل عمييـ بػما يسمى اليكـ)األنطمة التمثيمية الثبلث(,كىي ثبلثة مداخؿ ندخؿ
ـٌ ترشح لمسمكؾ, كىذه  بيا عمى المتعمـ لتستقر المعمكمة في ذىنيو كليتعاطى معيا فكران ككجدانان كمف ث

 األنظمة التمثيمية ىي:

ذرفت منيا العيكف ككجمت منيا ركيب العميؽ( :النظاـ الحسي:إثارة األحاسيس كالمشاعر)الت -1
 .القمكب

طبلؽ العناف لمخياؿ كالتصكرات:فسيرل اختبلفان كثيران. -2  النظاـ التمثيمي البصرم رسـ الصكر كا 

قد تركتكـ عمى )في ركاية المحجة( البيضاء ليميا كنيارىا ال النظاـ السمعي أم النمط المنطقي: -3
 .(2)يزيغ عنيا إال ىالؾ

مفعمة مف الحج القصد كالميـ زائدة ...ك فيو مف معجزاتو  ,المحجة البيضاء كىي جادة الطريؽك 
لما صح  كتفصيبلن  بو جممةن  اإلخبار بما سيككف بعده مف كثرة االختبلؼ كغمبة المنكر كقد كاف عالمان 

بؿ كاف ينذر  ,كلـ يكف يظيره ألحد ,ا يككف إلى أف يدخؿ أىؿ الجنة كالنار منازليـأنو كشؼ لو عمٌ 
منو إجماال ثـ يمقي بعض التفصيؿ إلى بعض اآلحاد )فعميكـ( الزمكا التمسؾ )بما عرفتـ مف سنتي( 

                                                           
 .17142رقـ:،باب:حديث العرباض بف سارية عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،(367/ 28مسند أحمد مخرجا ) -1
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -2
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
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كتفسير  ,كالمندكبة, كاـ االعتقادية كالعممية الكاجبةأم طريقتي كسيرتي القديمة بما أصمتو لكـ مف األح
 (.1ف الفرض)غير الـز اصطبلح حادث قصد بو تمييزىا ع السنة بما طمب طمبان 

التعميمية ()صمى اهلل عميو كسمـكمما يتنبو لو في ىذا المكضكع، كىك مثير لبلنتباه في منيجية النبي 
كخاصة في عمـ القراف فإنو كاف األىمية لمتصدر في عمـ معيف إليو: أنو كاف يكجو مف تكسـ فيو 

و عمى سالـ مكلى أبي يشجع أصحاب األصكات الحسنة كيثني عمى قراءتيـ كما كرد ذلؾ في ثنائ
حذيفة، كأبي مكسى األشعرم، كابف مسعكد، كأسيد بف حضير، كمف ذلؾ تكجييو صٌمى اهلل عميو كسمـ 

 .(2ألبي محذكرة ليككف مؤذنا بعد أف رأل حسف صكتو)

عاشر عشرة مف  مف حنيف خرجتي )صمى اهلل عميو كسمـ (ا خرج رسكؿ اهلل فعف أبي محذكرة قاؿ: لمٌ 
ـ، فسمعناىـ يؤذنكف بالصبلة فقمنا نؤذف نستيزئ بيـ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو أىؿ مكة نطمبي

ككنت  ,رجؿه  فأرسؿ إلينا، فأذنا رجؿه «. قد سمعت في ىؤالء تأذيف إنساف حسف الصكت»كسمـ: 
رؾ عمي ثبلث مرات، افأجمسني بيف يديو، فمسح عمى ناصيتي كب«. تعاؿ»آخرىـ، فقاؿ حيف أذنت: 

اهلل : »قمت كيؼ يا رسكؿ اهلل؟ فعممني كما تؤذنكف اآلف بيا«. اذىب فأذف عند البيت الحراـ»ثـ قاؿ: 
أكبر. اهلل أكبر. اهلل أكبر. اهلل أكبر. أشيد أف ال إلو إال اهلل. أشيد أف ال إلو إال اهلل. أشيد أف محمدا 

 (3...) رسكؿ اهلل، أشيد أف محمدا رسكؿ اهلل

                                                           
المكتبة  ،ىػ1356،(507/ 4فيض القدير ) ،حمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيفزيف الديف م ،زيف العابديف -1

 .،ط: األكلىمصر –التجارية الكبرل 
-،ط: القاىرة –دار اإليماف  ،(379إذىاب الحزف كشفاء الصدر السقيـ )ص:  ،عبد السبلـ مقبؿ ،مجبرل -2

 .بتصرؼ.
 ،باب:اآلذاف في السفر،(7/ 2سنف النسائي ) ،ي الخراسانيأبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عم ،النسائي -3

 .ت: عبد الفتاح أبك غدة ،633رقـ:
 .]حكـ األلباني[ صحيح .1986 – 1406ط: الثانية، ،حمب –الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
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 ,و صمى اهلل عميو كسمـ ىي مثاؿ تطبيقي عممي عمى شمكؿ دعكتوكالشاىد مف ىذا كمو أف سيرت
رس النبي صمى اهلل عميو كسمـ حياتو لكي ينشرىا كيبمغيا لمناس كافة، كعالمية رسالتو التي مف أجميا كٌ 

 (.1لتقكـ بذلؾ الحجة عمى الناس أجمعيف)

ـ بإبراز الجكانب المختمفة في البد مف تكجيو نداء إلى القائميف عمى أمر التربية كالتعميـ باالىتما
شخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فما تفرَّؽ في البشر مف صفات الكماؿ تجمع في شخصو 
صمى اهلل عميو كسمـ، كأخص مف تمؾ الجكانب تمطفو صمى اهلل عميو كسمـ في تعميـ أصحابو كحرصو 

سكؿ) صمى اهلل عميو خصية الر عمى ذلؾ أشد الحرص. فالتركيز عمى كؿ ىذه الجكانب المشرقة مف ش
 (.2)كسمـ(

فصنع )صمى اهلل عميو  ،لقد كاف لمنيجو)صمى اهلل عميو كسمـ(بالغ األثر عمى مجتمعو   
كسمـ(مجتمعان سعيدان؛ ألف أفراده أقامكا ىذا الديف "أكال" في قمكبيـ كضمائرىـ، كطبقكه "ثانيا" في حياتيـ 

غيرىـ ما يحبكنو ألنفسيـ، كيحافظكف عمى حقكؽ اآلخريف قبؿ كأعماليـ، كبعد ذلؾ كانكا رجاال يحبكف ل
 (.3أف ينالكا حقيـ)

كلقد سار أصحابو )رضكاف اهلل عمييـ( مف بعده عمى نيجو كاستنكا بسنتو حتى فتح اهلل عمييـ ببلد   
 فارس كالركـ كغيرىا فانتشر اإلسبلـ كدخؿ الناس في ديف اهلل أفكاجا.

لتربية اإلسبلمية في تعميـ طمبة الثانكية العامة ىك منيج النبي )صمى اهلل فخير منيج ينتيجو معمـ ا  
 عميو كسمـ(.

 :أساليب النبي)صمى اهلل عميو وسمم( في تنمية القدرة اإلبداعية.طمب الرابعالم

                                                           
 ،(96/ 1كالسنة ) حقكؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى أمتو في ضكء الكتاب ،محمد بف خميفة بف عمي ،التميمي -1

 .أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية
 ـ.1997ىػ/1418ط: األكلى، 

مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ  ،(51أىمية دراسة السيرة النبكية لممعمميف )ص:  ،حصة بنت عبد الكريـ ،الزيد -2
 الشريؼ بالمدينة المنكرة.

 (.بتصرؼ.427غمكش )ص: -المصدر السابؽ -3
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بناء شخصية اإلنساف المسمـ لتحقيؽ ىدؼ الخبلفة في )صمى اهلل عميو وسمم(كانت غاية النبي    
 األرض.

كأكقعيا في ،)صمى اهلل عميو كسمـ( يختار في تعميمو مف األساليب أحسنيا كأفضمياذلؾ كاف النبيل    
كأكثرىا مساعدة عمى إيضاحو ،كأشدىا تثبيتا لمعمـ في ذىنو،نفس المخاطب كأقربيا إلى فيمو كعقمو

 (.1لو)

يتطمب مف معمـ التربية كىذا التنكع ،مبة في المرحمة الثانكية العامةالطٌ  ككذلؾ تتنكع قدرات كأحكاؿ
مكاىبيـ كقدراتيـ اإلبداعية عمى كالتنكيع باستخداـ األساليب ؛مف أجؿ التعرؼ  ,اإلسبلمية فيـ أحكاليـ

 كالعناية بيا.

دارؾ سريع، كىؤالء تكفييـ اإلشارة،       فمف الناس طائفة ذات نفكس مشرقة، كعقكؿ ذكية، كا 
مة ذات الدالالت المكجزة، كالمعاني الدقيقة.كمف الناس طائفة كيناسبيـ اإليجاز، كترضييـ الكممات القمي

ذات عقكؿ متكسطة، كنفكس خاممة، كطباع ال تتحرؾ إال إذا استثيرت كانفعمت، كىؤالء يناسبيـ بسط 
الكبلـ، كتكرار العبارة، كسكؽ المعنى بأكثر مف طريؽ...كقد أدل تنكع الناس إلى تنكع األساليب، مع 

 (.2كف كاحد )أف المعنى كالمضم

فكيؼ يمكف لمعمـ التربية اإلسبلمية تكظيؼ أساليب النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( في العصر     
 الحاضر، كتطكير أدائو التعميمي استنادان إلى سيرة المصطفى) صمى اهلل عميو كسمـ(؟

 

 من أساليب الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(في التعميم:
 ( لمفروق الفردية بين المتعممين:رعايتو )صمى اهلل عميو وسمم -1
حالو بعد أف يتعرؼ عمى  كما يناسب،حسب فيمو مى اهلل عميو كسمـ( يخاطب كؿ فردكاف النبي)ص   

 كىذا دليؿ عمى حكمة المربي كدقة مبلحظتو.،كيبلحظ تصرفاتيـأبرز صفاتيـ 

                                                           
 .بتصرؼ.-ط:الخامسة،القاىرة -دار السبلـ ،ـ2016-ػ ى1437،(63)ص:،الرسكؿ المعمـ،عبد الفتاح،أبك غدة -1
الناشر: مؤسسة  ،ـ2003-ىػ1424،(431السيرة النبكية كالدعكة في العيد المكي )ص:  ،أحمد أحمد ،غمكش -2

 ط: األكلى.بتصرؼ.،الرسالة
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ؾ لسانؾ، كليسعؾ بيتؾ، عمي أمسؾا رسكؿ اهلل ما النجاة؟ قاؿ: فعف عقبة بف عامر، قاؿ: قمت: ي    
فبعد أف تعرؼ ،فيذه الكممات ليا كقعيا اإليجابي عمى عقبة بف عامر(.1كابؾ عمى خطيئتؾ)

 .)صمى اهلل عميو كسمـ( عمى شخصيتو أرشده لما فيو نجاتو يـك القيامةالنبي
اهلل  كجاءه رجؿ آخر فسألو أم اإلسبلـ خير فأجابو بما يناسبو.فعف عف عبد اهلل بف عمرك رضي   

تطعـ الطعاـ، كتقرأ السبلـ »أم اإلسبلـ خير؟ قاؿ: : سأؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عنيما، أف رجبلن 
 (.2«)عمى مف عرفت كمف لـ تعرؼ

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أف رجبل قاؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ: كنصح آخر بما يناسبو, ف  
 (.3)«ال تغضب» فردد مرارا، قاؿ:« ال تغضب»أكصني، قاؿ: 

 كقكلو ألبي ذر لما طمب الكالية:   
)صمى اهلل عميو كسمـ(التعرؼ عمى الفركؽ الفردية بيف الصحابة)رضي اهلل عنيـ( استطاع النبي   

ككذلؾ عمى معمـ التربية اإلسبلمية أف يككف دقيؽ المبلحظة كأف يراعي ،فأرشد كؿ فرد لما يصمح لو
لمتمكف مف تكصيؿ المعمكمة لجميع  ,بتنكيع األساليب كاألنشطة الفركؽ الفردية داخؿ غرفة الصؼ
 كتنميتيا كتكجيييا.الطمبة كبالتالي مبلحظة مكاىبيـ 

 
 لة:ءى اهلل عميو وسمم(بالحوار والمساتعميمو)صم -2

كالغرض منو التكصؿ إلى  ,عبارة عف نقاش يدكر بيف شخصيف أك أكثر لةءكالمسا أسمكب الحكار    
أك حؿ لمشكمة تعميمية بطريقة مشكقة يشترؾ فييا المعمـ كالطالب بغية التكصؿ إلى تكضيح مفيكـ 

 حميا.
إلثارة انتباه مـ( في التعميـ ؛مف أبرز أساليبو )صمى اهلل عميو كسالتعميـ بالحكار كالمساءلة ككاف     

 (.4السامعيف كتشكيؽ نفكسيـ إلى الجكاب)
هلل عميو كسمـ قاؿ: أتدركف مف المفمس؟ قالكا: المفمس فينا يا رسكؿ اهلل صمى ا فعف أبي ىريرة، أفَّ    

رسكؿ اهلل مف ال درىـ لو كال متاع، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: المفمس مف أمتي مف يأتي 

                                                           
 كقاؿ ىذا حديث حسف.،2406رقـ:،جاء في حفظ المسافباب:ما ،(183/ 4سنف الترمذم ت بشار ) -1
 .12رقـ:،باب:إطعاـ الطعاـ في اإلسبلـ،(12/ 1صحيح البخارم ) - 2
 .(28/ 8صحيح البخارم ) -3
 (.بتصرؼ.92مصدر سابؽ.الرسكؿ المعمـ)ص: -4
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، كسفؾ دـ ىذا، يكـ القيامة بصبلتو كصيامو كزكاتو، كيأتي قد شتـ ىذا كقذؼ ىذا، كأكؿ ماؿ ىذا
تص ىذا مف حسناتو، كىذا مف حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبؿ أف يقتص ما يقكضرب ىذا فيقعد ف

 (.1عميو ثـ طرح في النار) تعميو مف الخطايا أخذ مف خطاياىـ فطرح
حكل الحديث الشريؼ كثيران مف أفانيف الببلغة,فيصكر المظمكـ كأنو يقؼ اآلف طالبان حقو مف    

في  ؽ التدريس اإلبداعي بػ:) البرنامج العقمي االبتعادمظالمو,كفي ىذا تفعيؿ لما يعرؼ اليكـ في سيا
المكقؼ التعميمي(, أم استفزاز عالـ الشعكر في نفس المتعمـ, األمر الذم يحممو عمى النفكر مف 

 .(2)اإلفبلس كاإلفبلت منو كاالبتعاد عف مظانو بغية النجاة كالسبلمة
فكس لسماع ثـ بعد أف تييأت النٌ ،اع اإلجاباتثـ بدأ بسم،بطرح سؤاؿ)صمى اهلل عميو كسمـ(النبي بدأف

الذم ىك كلكنو يؤذم الناس بمسانو كأفعالو , المسمـ الذم يقكـ بالفرائضاإلجابة كضح اإلجابة فقاؿ:
 يأتي يـك القيامة كقد فنيت حسناتو.

صمى اهلل عميو  -عف عبد اهلل بف عمرك بف العاصي يقكؿ: سمعت ًرسكؿ اهلل ،آخرفي حديث ك    
كف مىًف المسمـ؟ "، قالكا: اهلل كرسكلو أعمـ، قاؿ: "مف سمـ المسممكف مف لسانو  - كسمـ يقكؿ: "تىٍدري

كيده"، قاؿ: "تىٍدركف مىف المؤمف؟ "، قالكا: اهلل كرسكلو أعمـ، قاؿ: "مىف أًمنىو المؤمنكف عمى أنفسيـ 
كأمكاليـ، كالمياجر مىف ىجر السُّكء فاٍجتنبو")

3.) 
فيقكؿ الصحابة)رضي ،)صمى اهلل عميو كسمـ( السؤاؿ كينتظر اإلجابةطرح النبيفي ىذا الحديث ي   

ذا كى،اهلل عنيـ( اهلل كرسكلو أعمـ.فعندىا يجيب )صمى اهلل عميو كسمـ(كقد تييأت نفكسيـ لمسماع
 أسمكب رائع في التعميـ كتثبيت المعمكمة.

أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  السؤاؿ بصيغة التنبيو )أال( غالبان، فعفمف األمثمة أيضا ك    
قاؿ: ,كا بمى يا رسكؿ اهللقال« أال أدلكـ عمى ما يمحك اهلل بو الخطايا، كيرفع بو الدرجات؟»كسمـ قاؿ: 

                                                           
ث حسف كقاؿ ىذا حدي،2418رقـ:،(باب:ما جاء في شأف الحساب كالقصاص191/ 4سنف الترمذم ت بشار ) -1

 صحيح.
-ـ8/1/2018لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ 2

 ىػ.1438
. إسناده 6925رقـ:،باب:مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص)رضي اهلل عنو(،(521/ 11مسند أحمد ط الرسالة )  -3

 صحيح عمى شرط مسمـ.
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إسباغ الكضكء عمى المكاره، ككثرة الخطا إلى المساجد، كانتظار الصبلة بعد الصبلة، فذلكـ »
 (.1«)الرباط

فيقكلكف ,لحرصيـ عمى ما ينالكف بو األجر كرفع الدرجات ؛الصحابة لمسماعطرح السؤاؿ يتشكؽ فبعد  
 فيسمعيـ)صمى اهلل عميو كسمـ(  اإلجابة.  ببل؛

فإذا أحسف ,المرحمة الثانكيةكخصكصا ن ,إف أسمكب الحكار كالمسائمة يناسب جميع المراحؿ التعميمية    
كيؽ كالمتعة باإلضافة إلى تثبيت المعمكمة إستخدامو أضاؼ إلى الدرس التشمعمـ التربية اإلسبلمية 

 كغرس القيـ.

 

 

 )صمى اهلل عميو وسمم( بالموازنة العقمية:تعميمو  -3
كمف أساليبو)صمى اهلل عميو كسمـ( المكازنة العقمية؛إلقناع المتعمـ باالبتعاد عف الباطؿ.كىدايتو إلى ما 

 فيو صبلحو.
بي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، ائذف لي أتى النٌ  فعف أبي أمامة قاؿ: إف فتى شابان    

بالزنا، فأقبؿ القكـ عميو فزجركه كقالكا: مو. مو. فقاؿ: " ادنو، فدنا منو قريبا ". قاؿ: فجمس قاؿ: " 
أتحبو ألمؾ؟ " قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: " كال الناس يحبكنو ألمياتيـ ". قاؿ: " أفتحبو 

اؿ: ال. كاهلل يا رسكؿ اهلل جعمني اهلل فداءؾ قاؿ: " كال الناس يحبكنو لبناتيـ ". قاؿ: " البنتؾ؟ " ق
أفتحبو ألختؾ؟ " قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: " كال الناس يحبكنو ألخكاتيـ ". قاؿ: " أفتحبو 

يـ ". قاؿ: " أفتحبو لخالتؾ؟ لعمتؾ؟ " قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: " كال الناس يحبكنو لعمات
" قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: " كال الناس يحبكنو لخاالتيـ ". قاؿ: فكضع يده عميو كقاؿ: " 

 (.2الميـ اغفر ذنبو كطير قمبو، كحصف فرجو " قاؿ : فمـ يكف بعد ذلؾ الفتى يمتفت إلى شيء)
                                                           

 .251رقـ: -باب:إسباغ الكضكء عمى المكاره،(219/ 1صحيح مسمـ ) -1
 
. إسناده صحيح، رجالو ثقات  22211رقـ: ،باب:حديث أبي أمامة الباىمي،(545/ 36مسند أحمد ط الرسالة ) -2

 رجاؿ الصحيح.
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كلكف أسمكب النبي)صمى ،كسمـ(كالزنا أحب شيئ إليولقد جاء ىذا الشاب إلى النبي)صمى اهلل عميو    
استطاع إقناعو كحمايتو مف  ,اهلل عميو كسمـ(في محاكرتو كلطفو كاستخدامو أسمكب المكازنة العقمية

 ,الكقكع في الزنا.فإف استطاع معمـ التربية اإلسبلمية إشعار الطالب بحبو كاىتمامو لو كتفيـ مشكمتو
 لما فيو الخير لنفسو كألمتو.ككجيو ،أثر فيو بالغ األثر

إجراء مكازنة عقمية مف مكقع اآلخر كىذا ما يعرؼ في سياؽ التدريس اإلبداعي بػ: )مكقع اآلخر(    
ـٌ تزف بكعيؾ ما يصدر منؾ,أم: أف يمتفت  أم أف تضع نفسؾ مكاف الشخص الذم ىك مناط الحدث ث

ال يؤمف أحدكـ، حتى يحب ألخيو ما يحب ", تمامان كقكلو )صمى اهلل عميو كسمـ(:(1)كعيؾ إلى اآلخر
قىاليكا (,كقكلو تعالى في حادثة اإلفؾ :2")لنفسو ٍيرنا كى ـٍ خى }لىٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ اٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ًبأىٍنفيًسًي

 .[12ىىذىا ًإٍفؾه ميًبيفه { ]النكر: 
أف يقيس فضبلء المؤمنيف "القرطبي رحمو اهلل تعالى:أم قاسكا ذلؾ عمى أنفسيـ )مكازنة عقمية( قاؿ    

 (.3")كالمؤمنات األمر عمى أنفسيـ، فإف كاف ذلؾ يبعد فييـ فذلؾ في عائشة كصفكاف أبعد
كجاء أف ىذه المكازنة العقمية كقعت مف أبي أيكب األنصارم كامرأتو؛ كذلؾ أنو دخؿ عمييا فقالت   
عـ! كذلؾ الكذب! أكنت أنت يا أـ أيكب تفعميف ذلؾ! قالت: ال يا أبا أيكب، أسمعت ما قيؿ! فقاؿ نلو:

 (.4")كاهلل! قاؿ: فعائشة كاهلل أفضؿ منؾ، قالت أـ أيكب نعـ

عف عائشة، أنيـ ذبحكا شاة، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ما بقي منيا؟ قالت: ما بقي منيا إال ك 
بارع ىك)إعادة  ث عمى أسمكب تعميمي إبداعيانطكل ىذا الحدي (.5كتفيا قاؿ: بقي كميا غير كتفيا)

التأطير( البحث عف معنى خفٌي إيجابٌي في الحكـ عمى األشياء ذات السياؽ السمبٌي؛ كمنو قكلو 
{ ]التكبة: تعالى: يىقيكليكفى ىيكى أيذيفه ًمٍنييـي الًَّذيفى ييٍؤذيكفى النًَّبيَّ كى ,أم:يتمقى المسمكعات كال يرد منيا [61}كى

{ ]التكبة: اء إعادة التأطير:شيئان, فج ٍؤًمًنيفى ييٍؤًمفي ًلٍممي ـٍ ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كى ٍيرو لىكي قاؿ ابف ,[61}قيٍؿ أيذيفي خى

                                                           
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -1
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
 .(28/ 8صحيح البخارم ) -2
 -ىػ 1384،(202/ 12تفسير القرطبي )،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم،القرطبي -3

براىيـ أطفيش،ـ 1964  .: الثانية،طالقاىرة –الناشر: دار الكتب المصرية ،قيؽ: أحمد البردكني كا 
 .(202/ 12تفسير القرطبي ) -4
 ،كقاؿ حديث صحيح.2470ركاه الترمذم،حديث رقـ: -5
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ىك مف األسمكب الحكيـ الذم يحمؿ فيو المخاطب كبلـ المتكمـ عمى غير ما يريده، تنبييا لو عاشكر:"
 (.1")عمى أنو األكلى بأف يراد

 ميارات المتربى: عميو كسمـ( )صمى اهللتنمية  الرسول  -4
لعممو أف اهلل ،)صمى اهلل عميو كسمـ(في تربية أصحابو اإلىتماـ بتنمية مياراتيـكاف مف نيج النبي

تعالى أنعـ عمى اإلنساف بالقكة كالعقؿ فكمما تدرب كتعمـ كمارس األشياء كمما ظيرت إبداعاتو 
مكاناتو كتعرؼ عمى نفسو فنفع كانتفع.  كا 

كة بدر كاف بعض األسرل يكتبكف فجعؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( فداء مف يكتب ففي غز     
تعميـ عشرة مف غمماف المدينة القراءة كالكتابة، فإذا حذقكىا فيك فداء ليـ، كممف تعمـ في بدر زيد بف 

 (. 2حارثة رضي اهلل عنو)
بؿ أشار عمييـ تعمـ المغات ،األساسية كلـ يكتؼ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(بتنمية ميارتيـ بالعمكـ  

 كشجعيـ عمييا.،اآلخرل
عف خارجة بف زيد، أف أباه زيدا، أخبره: ىػ:4ابت لتعمـ لغة الييكد سنة كمف ذلؾ تكجيو سيدنا زيد بف ث

أنو لما قدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المدينة، قاؿ زيد: ذىب بي إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
لكا: يا رسكؿ اهلل، ىذا غبلـ مف بني النجار، معو مما أنزؿ اهلل عميؾ بضع عشرة فأعجب بي، فقا

سكرة، فأعجب ذلؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كقاؿ: "يا زيد، تعمـ لي كتاب ييكد، فإني كاهلل ما آمف 
أ ككنت أقر ,ييكد عمى كتابي " قاؿ زيد: فتعممت لو كتابيـ، ما مرت بي خمس عشرة ليمة حتى حذقتو 

 (.3لو كتبيـ إذا كتبكا إليو، كأجيب عنو إذا كتب " )
 
فالمسمـ مطالب بأكثر مف تعمـ القراءة كالكتابة فعميو أف يتعمـ لغتو كدينو كلغات األمـ األخرل التي    

كلقضاء حاجاتو في المعامبلت السياسية أك ،بما يدكر مف حكلو ليككف عالمان ؛يتطمب األمر تعمميا 
كعمى ،فبل يقؼ عند حد معيف مف العمـ كيقكؿ أنا أعمـ،ؿ الخبرات عمى سبيؿ المثاؿالتجارية أك تباد

                                                           
 .(242/ 10التحرير كالتنكير ) -1
 (.بتصرؼ.290السيرة النبكية كالدعكة في العيد المدني )ص:  -2
. 21618رقـ: -باب:حديث زيد بف ثابت عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،(490/ 35مسند أحمد ط الرسالة ) -3

 كىك ابف أبي الزناد. إسناده حسف مف أجؿ عبد الرحمف:
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ك أف يزرع ذلؾ في طبلبو ،معمـ التربية اإلسبلمية التزكد مف العمكـ باستمرار كخصكصا العمـ الشرعي
 كيكجييـ لمعرفتو بحاليـ لتظير إبداعاتيـ كتعمك ىمميـ.

 ألمثال:بضرب ا)صمى اهلل عميو كسمـ( تعميمو  -5

لممثؿ أثر بالغ في إيصاؿ المعنى إلى العقؿ كالقمب، كذلؾ أنو يقدّْـ المعاني المجردة في صكرة     
ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ ،حسية فيربطيا بالكاقع كيقربيا إلى الذىف مى ًتٍمؾى األٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس كى قاؿ تعالى: )كى

( ]العنكبكت:   [.43اٍلعىاًلميكفى
مى اهلل عميو كسمـ(أسمكب ضرب المثؿ إليضاح المقصد في تعميمو )صاستخدـ النبي كقد   

 .ألصحابو)رضي اهلل عنيـ(
مثؿ المؤمف الذم يقرأ القرآف »فعف أبي مكسى األشعرم، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:    

ف كمثؿ التمرة، ال ريح ليا كمثؿ األترجة، ريحيا طيب كطعميا طيب، كمثؿ المؤمف الذم ال يقرأ القرآ
كطعميا حمك، كمثؿ المنافؽ الذم يقرأ القرآف مثؿ الريحانة، ريحيا طيب كطعميا مر، كمثؿ المنافؽ 

 (.1«)الذم ال يقرأ القرآف كمثؿ الحنظمة، ليس ليا ريح كطعميا مر
 ،رآف بالثمرةقارئ الق)صمى اهلل عميو كسمـ(فقد شبو النبي ،،ىذا الحديث فيو فضيمة حافظ القرآف   
كمثؿ المؤمف ،المؤمف الذم يقرأ القرآف كيطبقو في حياتو كمثؿ األترجة ريحيا طيب كطعميا طيبف

كمثؿ المنافؽ الذم يقرأ ،الذم اليقرأ القرآف كلكنو حسف الخمؽ كمثؿ التمرة طعميا حمك كال رائحة ليا
كمثؿ المنافؽ الذم اليقرأ القرآف ،يا طيب كطعميا مرالقرآف كال يطبقو كباطنو خبيث كمثؿ الريحانة ريح

 كىذا أسكأىا.،كباطنو خبيث كمثؿ الحنظمة ال ريح ليا كطعميا مر
 
والداعية إلى االستفسار , لمعاني الغريبة المثيرة لالىتماما )صمى اهلل عميو كسمـ(ه ؤ إلقا -6

 والسؤال:

مى اهلل عميو كسمـ مر رسكؿ اهلل ص كمف ألطؼ ذلؾ كأجممو، ما ركاه جابر بف عبد اهلل، أفٌ     
مف بعض العالية، كالناس كنفتو، فمر بجدم أسؾ ميت، فتناكلو فأخذ بأذنو، ثـ قاؿ:  بالسكؽ، داخبلٌ 

« أتحبكف أنو لكـ؟»فقالكا: ما نحب أنو لنا بشيء، كما نصنع بو؟ قاؿ: « أيكـ يحب أف ىذا لو بدرىـ؟»

                                                           
 .5427رقـ:،باب:ذكر الطعاـ،(77/ 7صحيح البخارم ) -1
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فكاهلل لمدنيا أىكف عمى اهلل، »كيؼ كىك ميت؟ فقاؿ: ، كاف عيبا فيو، ألنو أسؾ، فقالكا: كاهلل لك كاف حيان 
 (.1«)مف ىذا عميكـ

كىذا إيماء إلى (.2كالجدم مف صغار الماعز، كىك أسؾ: أم مقطكع األذنيف كقيؿ صغير األذنيف)   
أسمكب تدريس إبداعي آخر ىك:)بناء ثقافة قيمية خارج الجدر الصفية( فميس في مسجد كال جمسة عمـ 

 .(3)ؽإنما في السك 

 تمامان  ،اهلل تعالىك ىكانيا عمى ،ارة الدنياكفي الحديث الشريؼ يبيف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( حق   
كىذا المثاؿ شاىد عمى ،الميت األسؾ ال قيمة لو عند الصحابة)رضكاف اهلل عمييـ(ىذا الجدم  كما أفٌ 

ف اهلل عمييـ( فيك يعمؽ ككماؿ نصحو ألصحابو)رضكافصاحة كببلغة النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(
 .كالتمثيؿ الحي قمكبيـ باآلخرة باستخداـ المعاني الغريبة المثيرة لئلىتماـ

 

 الوسائل التوضيحية: )صمى اهلل عميو كسمـ(استخدامو  -7

كاف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( يستخدـ ما ييسمى اليكـ بالكسائؿ التكضيحية، لتقرير كتأكيد     
امعيف، كشغؿ كؿ حكاسيـ بالمكضكع، كتركيز انتباىيـ فيو، كمف ىذه قكؿ السٌ المعنى في نفكس كع

 الكسائؿ: 

التعبير بحركة اليد: كتشبيكو صمى اهلل عميو كسمـ بيف أصابعو كىك يبيف طبيعة العبلقة بيف  -1
إف المؤمف لممؤمف كالبنياف »المؤمف كأخيو، فعف أبي مكسى، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 (.4كشبؾ أصابعو)« شد بعضو بعضاي
التعبير بالرسـ: فكاف صمى اهلل عميو كسمـ يخط عمى األرض خطكطان تكضيحية تمفت نظر  -2

طَّ رسكؿ  الصحابة، ثـ يأخذ في شرح مفردات ذلؾ التخطيط كبياف المقصكد منو، عف عبد اهلل قاؿ: خى
طَّا بيده، ثـ قاؿ: "ىذا س -صمى اهلل عميو كسمـ  -اهلل  بيؿ اهلل مستقيمان"، قاؿ: ثـ خٌط عف يمينو خى

                                                           
 .2957رقـ: -باب:كتاب الزىد كالرقائؽ،(2272/ 4صحيح مسمـ ) -1
،ط: الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض ،(364/ 3شرح رياض الصالحيف ) ،محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف -2

 ىػ. 1426
ياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ لفتة تربكية في الس -3
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
 .481رقـ: -باب:تشبيؾ األصابع في المسجد كغيره،(103/ 1صحيح البخارم ) -4
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كشمالو، ثـ قاؿ: "ىذه السُّبيؿ، كليىس منيا سبيؿ إال عميو شيطاف يدعك إليو"، ثـ قرأ }كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي 
ا فىاتًَّبعيك   .(1)[ 153األنعاـ: ]{فتفرؽ بكـ عف سبيمو هي كىالى تىتًَّبعيكا السُّبيؿى ميٍستىًقيمن

خط النبي صمى اهلل عميو كسمـ خطا مربعا، كخط خطا في )رضي اهلل عنو( قاؿ:" كحديث عبد اهلل  
الكسط خارجا منو، كخط خططا صغارا إلى ىذا الذم في الكسط مف جانبو الذم في الكسط، كقاؿ: " 

كىذا الذم ىك خارج أممو، كىذه الخطط  -أك: قد أحاط بو  -ىذا اإلنساف، كىذا أجمو محيط بو 
ف أخطأه ىذا نيشو ىذا "الصغار األعراض  (.2)، فإف أخطأه ىذا نيشو ىذا، كا 

فيزداد تركيز الطمبة كيترسخ المعنى في ،فمف مميزات الكسائؿ التكضيحة إشراؾ أكثر مف حاسة   
كمنيـ مف ،فمف الطبلب مف يفيـ المعمكمة سماعيان ،كما أف ىذه الكسائؿ تراعي الفركؽ الفردية،نفكسيـ

 كمنيـ مف تصمو المعمكمة عف طريؽ األشياء الحسية.،األشياء رؤيةيفيميا عف طريؽ البصر ك 
التي يستطيع معمـ التربية ،ىذه كانت بعض أساليب النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( في التعميـ   

كشؼ عميو فيسيؿ ،ممارستيا ليصبح التعمـ أكثر متعة كتفاعؿ مع طمبة الثانكية العامة اإلسبلمية
تكظيفيا باإلضافة إلى الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة التي باإلمكاف  ،مكاىبيـ كصقؿ شخصياتيـ

نفجار المعرفة.  كاإلستفادة منيا في الكشؼ عف  اإلبداع  في عصر التطكر كا 
 

 

 :دور المدرسة في تنمية اإلبداع لدى طمبة الحادي عشر و الثاني عشررابعالمبحث ال

 .المطمب األول:التعريف بالمدرسة المثيرة لإلبداع 

المدرسة مؤسسة حاضنة لئلبداع، فيي بيئة خصبة إلثارة القدرات اإلبداعية عند طمبة المرحمة   
 كتنفعيا لتسير في ركب األمـ المتقدمة., لتنيض باألمة ؛الثانكيةكرعايتيا كتكجيييا

، كدرس الشيء يعني جزَّأهي، كدى  ,"المدرسة" مصدر والمدرسة لغةً  رىس كمشتقة مف الفعؿ الثبلثي دىرىسى
الكتاب يعني كٌررى قراءىتىو ليىحفىظو كيفيىمو، كدرس الدرس يعني جٌزأ الدرس ليىٍسييؿ تعٌمميو عمى أجزاء، 

                                                           
 . إسناده صحيح.4437رقـ: -باب:مسند عبد اهلل بف مسعكد)رضي اهلل عنو(،(257/ 4مسند أحمد ت شاكر ) -1
 .(89/ 8صحيح البخارم ) -2
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نىوي، كييقاؿ فبلفه مف مدرسًة فبلف يعني ذلؾ أٌنو عمى رأيو كمذىبو،كالمدراس:  كييقاؿ درس القمحى أم طىحى
 (.1المكضع الذم يدرس فيو القرآف كغيره)

فيي مكاف الٌتعميـ كالٌتدريس، فالمدرسة مؤسسةه أٌسسيا كأنشأىىا  مدرسة اصطالحاً مفيوم الأما   
كماؿ  ؛المجتمعي  بيدًؼ تربيًة كتعميـ مف يشترؾ فييا، ففي بداية كٌؿ عاـو دراسٌي يدخؿ فكجه جديده لمتعٌمـ كا 

ـى  المسيرة التعميمٌية، فالمدرسة ىي المبنة األساسٌية في المجتمع لخمؽ أجياؿو تىنيىضي  باألٌمة كتكاًكبي العم
كالتطٌكرى كالحضارة)

2). 

عمى أنيا: الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا فريؽ مف العامميف في المدرسة وُتَعرف اإلدارة المدرسية     
إدارييف كفنييف، بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقا يتماشى مع ما تيدؼ إليو الدكلة 

تربية صحيحة كعمى أسس سميمة.كىي عممية تخطيط كتنسيؽ كتكجيو لكؿ عمؿ مف تربية أبنائيا 
 (.3تعميمي أك تربكم يحدث داخؿ المدرسة مف أجؿ تطكر كتقدـ التعميـ فييا)

كيعرؼ الرفاعي اإلدارة المدرسية بأنيا : عممية اجتماعية تيتـ بحسف استغبلؿ المكارد البشرية مف   
ـ بالشكؿ الذم يمكنيـ مف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بالكـ كالكيؼ معمميف كمتعمميف، كتنظيـ جيكدى

الذم يتماشى مع أىداؼ المجتمع كطمكحاتو، شريطة أف يتـ ذلؾ كمو في جك تسكده العبلقات 
شراكيـ جميعان في اتخاذ القرارات كخاصة  اإلنسانية الطيبة عف طريؽ التعاكف كالمشاركة بيف أفرادىا، كا 

 (.4رة بيـ كبما يقكمكف بو مف أعماؿ)التي ليا عبلقة مباش

كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف المدرسة التي تشجع اإلبداع ىي مؤسسة أنشأىا المجتمع بيدؼ     
ثارة إبداعاتيـ، كرعايتيا بتخطيط مسبؽ كرؤية كاضحة، كأف معمـ التربية  تربية كتعميـ أبنائيا، كا 

 ميف كاإلدارييف كالفنييف في تمؾ المؤسسة. اإلسبلمية ىك أحد األفراد الفاعميف في فريؽ المعم

 :المطمب الثاني:وظيفة المدرسة

                                                           
دار العمـ ،ت: رمزم منير بعمبكي،ـ1987، (627/ 2جميرة المغة ) ،أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد ،األزدم -1

 ـ ،2001،(251/ 12تيذيب المغة ) ،محمد بف أحمد بف األزىرم ،كفي كتاب  اليركم -ط: األكلى،بيركت –لممبلييف 
 .،ط: األكلىبيركت –ث العربي دار إحياء الترا ،ت:محمد عكض مرعب

 : http://mawdoo3.comمكضكع.كـك -2
 (.2000:)الفريجات -3
 ( . 217:  1993)الرفاعي،  -4

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
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لممدرسة كظيفة سامية في تحقيؽ الفكر كاإلبداع لدل أبنائيا إلى أقصى درجة ممكنة، كبكؿ     
الكسائؿ البلزمة كالككادر البشرية المدربة، كخصكصا لطمبة الثانكية العامة ؛ألنيـ في مرحمة تأسيس 

ؽ إلى العالـ الخارجٌي كتفجير قدراتيـ كاستثمارىا في شتى المجاالت،ال سيما إذا أتقف معمـ لبلنطبل
 التربية اإلسبلمية مياراتو في استنياض ىذه اليمـ مقتديا بيدم الحبيب محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(.

مية بمكاف أف نميز كتمثؿ البيئة المدرسية اإليجابية حجر الزاكية بالنسبة لرعاية الطمبة.كمف األى    
كبيئة مدرسية فقيرة , عمى الخبرات كالتجديدات الخارجيةبيف بيئة مدرسية غنية بالمثيرات كمنفتحة 

(  (.1كمغمقة ال ترحب بالتجديد كالتغيير الذم يككف طكعيا أك مفركضا مف الخارج
ثر عمى لذلؾ ال بد مف تكفر خصائص عامة لمبيئة المدرسية كالصفيػة بحيث يككف ليا أ    

كأكلياء  -الحادم عشر كالثاني عشر-االتجاىات العامػة لممعمميف كمعمـ التربية اإلسبلمية كطمبة 
األمكر نحك عمميات تنمية التفكير كاإلبداع. كنظران ألىمػية ىذه الخصائص في نجاح برنامج تعميـ 

 :(2)أىميا فيما يأتيميارات التفكير كاإلبداع، فإننا نعرض 

 :درسي العام المثير لإلبداعأ. المناخ الم
ال بد مف تكفير مناخ مدرسي عاـ مثير لئلبداع كالتفكير، يرسخ مبادئ المشاركة كالعدالة     

كممارستيا، فمكؿ فرد حؽ كعميو كاجب إزاء مجتمعو. كحتى يمكف تحقيؽ ذلؾ، ال بد مف تأكيد المبادئ 
 :كالقيـ  اآلتية في التعامؿ عمى كؿ المستكيات

  حتراـ التنكع كاالختبلؼ في األفكار كاالتجاىات.تقبؿ كا 

  .تقبؿ النقد البٌناء كاحتراـ الرأم اآلخر 

 .ضماف حرية التعبير كالمشاركة باألخذ كالعطاء 

 .العمؿ بركح الفريؽ كبمشاركة جميع األطراؼ ذات العبلقة 

 .ممارسة المكاطنة في عدـ التردد بطمب الحقكؽ مقابؿ القياـ بالكاجبات 

 :فة المدرسة وأىدافيا في تنمية اإلبداعب. فمس

                                                           
دار الفكر لمطباعة ،ػ ى1425-ـ2004،ط:الثانية،(302المكىبة كالتفكؽ كاإلبداع)ص:،فتحي عبد الرحمف،جركاف -1

 األردف.بتصرؼ.-عماف،كالنشر كالتكزيع
 بتصرؼ.. (304-302)ص:،المكىبة كالتفكؽ كاإلبداع -2
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كلما كانت نقطة االنطبلؽ في أم عمؿ مبدع تبدأ مف كضكح الرؤية كاليدؼ، فإف المدرسة التي      
تنمي اإلبداع ىي التي تكفر فرصان لجميع األطراؼ المرتبطة بالعممية التربكية لمناقشة فمسفة التربية 

لتحقيؽ أىداؼ كاضحة يتصدرىا  , مشتركة ينطمؽ منيا الجميعكأىدافيا، مف أجؿ التكصؿ إلى قاعدة 
 .ىدؼ تنمية اإلبداع كالتفكير لدل الطمبة كالمعمميف

 :جـ. مصادر التعمم وفرص اكتشاف المواىب واإلبداع
تعد البيئة المدرسية الغنية بمصادر التعمـ كفرص اكتشاؼ ما لدل الطمبة مف استعدادات     

ة التحتية لبرامج المدرسة التي تيدؼ إلى تنمية التفكير كاإلبداع. كىكذا يبدك مف كاىتمامات بمثابة البني
الصعب أف نتكقع مف مدرسة فقيرة بمصادرىا التعميمية أف تككف قادرة عمى تكفير بيئة إيجابية إلثارة 

داع استعدادات الطمبة، كتفعيؿ قدراتيـ لتبمغ مستكيات متميزة مف األداء، الذم قد يصؿ حدكد اإلب
 .بالمعايير المدرسية أك الكطنية

 
 :د. العالقات المدرسية المحفزة عمى اإلبداع

تشمؿ العبلقات المدرسية المعمميف كالطمبة كاإلدارييف، كما تشمؿ العبلقات مع أكلياء األمكر    
، أك كالمجتمع المحمي. كيترتب عمى ىذه العبلقات إما رفع مستكل الدافعية لمتعميـ كالتعمـ كاإلبداع

ضعافيا. كما يترتب  النفكر مف المدرسة كتدني مستكل الدافعية لمتعميـ كضياع القدرات اإلبداعية كا 
مشاعر الخكؼ كالعبكدية ترسيخ عمييا إما ترسيخ مفاىيـ األمف كالحرية كالتقبؿ المثيرة لئلبداع، أك 
االستقبللية كالرغبة في بالنفس ك  كالرفض القاتمة لئلبداع. كفي الحالة األكلى يسكد الشعكر بالرضا كالثقة

كىي أرض خصبة لمكشؼ عف القدرات اإلبداعية. أما في الحالة الثانية فيسكد الشعكر ة, المشارك
 كاليركب مف مكاجية المسؤكليات كحؿ المشكبلت. , باإلحباط كالعجز كاالتكالية 

 :ىـ. المجالس المدرسية المشجعة لإلبداع
اإلبداع بكجكد ىيئات كمجالس كجمعيات كنكاد مختمفة كفاعمة، تضـ  تتميز المدرسة التي تنمي    

الطمبة كالمعمميف كأكلياء األمكر كغيرىـ مف الميتميف بالتربية كالتعميـ في المجتمع المحمي كيككف 
لمعمـ التربية اإلسبلمية دكر فاعؿ فييا. كال يكفي أف تشكؿ مجالس لمطمبة كالمعمميف كأكلياء األمكر 

كخطط عمؿ ,  بد أف يككف ليذه المجالس أىداؼالعاـ الدراسي كما ىي العادة، كلكف ال في بداية
, التربكية بما يكفؿ تنمية التفكيركآليات لمتنفيذ كالمتابعة حتى تسيـ في تطكير جميع جكانب العممية 

 .كاإلبداع كالتعاكف الحقيقي عمى استثمار قدرات الطمبة كتكجيييا نحك بناء مجتمع متقدـ
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 :. المناخ الصفي المحفز لإلبداعو
تحدد العمميات كالنشاطات التي تدكر داخؿ الصفكؼ بدرجة كبيرة ما إذا كانت المدرسة بيئة     

الصؼ المثير لمتفكير  مناسبة لتنمية اإلبداع كالتفكير أـ ال، كمف الخصائص التي ينبغي تكافرىا في
 :أتينكرد ما ي

 ير بما يحكيو مف كسائؿ كتجييزات كأثاث.الجك العاـ لمصؼ مشجع لئلبداع كمث 

 .ال يحتكر المعمـ معظـ كقت الحصة 

 .الطالب المبدع ىك محكر النشاط في الصؼ 

 .)أسئمة المعمـ تتناكؿ ميارات تفكير عميا )كيؼ؟ لماذا؟ ماذا لك؟ 

 .ردكد المعمـ عمى مداخبلت الطمبة حاثة عمى التفكير كاإلبداع 

 

 تنمي اإلبداع  ز. أساليب التقويم التي تكشف
يؿ في قياس تحصيؿ الطمبة عف طريؽ معظـ دكؿ العالـ تمجأ الستخداـ األسمكب التقميدم السٌ     

االمتحانات المدرسية كالعامة التي تقيس في معظميا ميمات في مستكل التفكير المتقارب كالذاكرة 
 .قصيرة المدل

ذاتو لعبلمة االمتحاف، فإننا نمارس في كعندما نتحدث عف المدرسة كاإلبداع كنحتكـ في الكقت    
الحقيقة سمككان يحمؿ في طياتو تناقضان كاضحان ال بد مف معالجتو حتى ننتقؿ إلى مرحمة متقدمة في 
تقدير اإلبداع كرعايتو. كقد يككف العمؿ الدؤكب مف أجؿ فؾ االرتباط بيف المعرفػة كالعبلمة كمكاجيػة 

كج مف مػأزؽ التناقض، ثـ تأتي مرحمػة إدخػاؿ أساليب جديػدة مترتبات ىذا العمؿ خطكةن أكلى لمخر 
نجازاتيـ مثؿ تقييـ المحكميف كتقييـ الرفاؽ كالتقييـ الذاتي كالبطاقة التراكمية  لتقييـ مستكل تقػدـ الطمبة كا 

 .(1كغيره)
 

نيا الطمبة      بكفاءة عالية، كيقكؿ الدكتكرعبد الكىاب المسيرم:"يقـك األستاذ بإمبلء محاضراتو فيدكّْ
فيقـك الطمبة بحفظيا... كتدكر العممية التربكية بأسرىا حكؿ االمتحانات: أم كفاءة تمقّْي الحقائؽ 
البسيطة الكاضحة الدقيقة ككفاءة كتابتيا في بساطة ككضكح كدقة في كرقة االمتحانات في أسرع كقت! 

                                                           
 (بتصرؼ.304-302)ص:،المكىبة كالتفكؽ كاإلبداع -1
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، كيتحرؾ الجميع داخؿ إطار جامد ال ...حيث يصبح المعمـ شيئان مسيطران كيصبح الطالب شيئان مذعنان 
يؤدم إلى أية تحكالت فكرية أك إثراء فكرم أك معرفة جديدة، فما ييعرىؼ ىك عادةن مجمكعة مف الحقائؽ 
المتناثرة )البسيطة الكاضحة الدقيقة( التي ينساىا الطالب بعد االمتحاف كيصبح عقمو مرة أخرل صفحة 

يع الحقيقة...فيسقطكف اإلبداع كالخياؿ كالمقدرة عمى بيضاء مف غير سكء، كيضمر اإلبداع كتض
 (.1التفكيؾ كالتركيب كيراكمكف المعمكمات بشكؿ مكضكعي متمؽ، محايد بارد )

 
كىذا ىك المستكل الصفرٌم في التعميـ محصكر في مربع)ماذا( مربع ضخ المعمكمات النظرية     

 .(2)االختباركحشكىا في ذىف الطالب, كاسترجاعيا تدكينيا عمى كرقة 
 
}ثيَـّ لنا قكلو تعالى: لكف مربع اإلبداع ىك مربع)كيؼ؟( مربع التطبيقات العممية, الذم شخصو   

{ ]يكنس:  ـٍ ًلنىٍنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى ًئؼى ًفي اأٍلىٍرًض ًمٍف بىٍعًدًى ـٍ خىبلى عىٍمنىاكي ,كقكلو تعالى في سكرة [14جى
ـٍ أىٍف ييٍيمً األعراؼ: بُّكي ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى { ]األعراؼ: }عىسىى رى يىٍستىٍخًمفىكي ـٍ كى كي ؾى عىديكَّ

كالمقصكد بما تعممكف عمميـ مع الناس في سياسة ما ".قاؿ ابف عاشكر في تفسيره ليذه اآلية:[129
ة كتدبير استخمفكا فيو، كىك كمو مف األمكر التي تشاىد إذ ال دخؿ لمنيات كالضمائر في السياس

 (.ككيؼ:أم كيفية إنزاؿ أحكاـ الشريعة عمى كاقع اإلجتماع البشرم.3")الممالؾ
 
 
لطمبة  -لذلؾ فإف معمـ التربية اإلسبلمية يستطيع أف يتدرب كيتفنف في استخداـ أساليب التقكيـ    

بداء الرأم كالتحميؿ كالتفسير كاالستن -الحادم كالثاني عشر تاج كالتكصؿ التي تقكـ عمى المناقشة كا 
لتمقيف كحفظ المعمكمة إلى نتائج، فيسمح لمطالب المبدع باإلنطبلؽ كاإلبداع. كيتجنب أسمكب ا

 ألنو يقتؿ في الطالب اإلبداع كالمكىبة.؛كاستدعائيا

                                                           
 .، بترقيـ الشاممة آليا(189/ 1ة )مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكني ،عبد الكىاب ،المسيرم -1
لفتة تربكية في السياؽ التعميمي مف الممتحف الخارجي الدكتكر:عيد محمد عبدالحميد دحادحة،بتاريخ  -2
 ىػ.1438-ـ8/1/2018
 –الدار التكنسية لمنشر ،ىػ 1984،(62/ 9التحرير كالتنكير )،ىرمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطا،بف عاشكرا -3

 .تكنس
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إف العمؿ  التربكم المنظـ تديره مؤسسات تربكية متخصصة كاعية الفمسفة كاألىداؼ        
 لتغيير كالتجديد في حياة األفراد كالجماعات.كالتطبيقات، محيطة بقكانيف ا

 وأبرز ىذه العوامل اثنان:

تكفر العدد المناسب مف التربكييف المجدديف الخبراء بتغيير ما في األنفس مف أفكار كمعقتدات، األول:
كتغيير تطبيقات ىذه األفكار في نظـ الحياة، كالقيـ كاالتجاىات كالممارسات. كاىتزاز ىذه النسبة في 
العالـ اإلسبلمي أمر بارز الكضكح إذ لـ يظير فيو طكاؿ القركف التسعة األخيرة إال عدد محدكد مف 

مف المفكريف األحياء المعادليف لمنزلة  -كالكاليات المتحدة مثبلن  -المجدديف. بينما يكجد في بمد 
كال تتكقؼ عف البحث "المجتيد" ما يزيد عف ثبلثة مبلييف، كمع ذلؾ فيي تكفر ليـ كؿ أسباب اإلبداع 

 .(1)عف المتفكقيف األذكياء في الداخؿ، كاستقداميـ مف الخارج

الحرية.ذلؾ أف الحرية عامؿ أساسي في تحقيؽ أمريف: األكؿ، نمك القدرات العقمية البلزمة ثانيا:
طؿ لممعرفة كالعمـ. كالثاني، إطبلؽ اإلرادات العازمة البلزمة لمناصرة الحؽ كالتقدـ، كمناىضة البا

كالتخمؼ. كحيف تختفي الحرية تتعطؿ القدرات العقمية، كتتقمص اإلرادات العازمة كتتكقؼ األمة عف 
 اإلبداع، كاإلنجاز كتسير في طريؽ الضعؼ

أال رحـ اهلل الخميفة المأمكف؛ الذم كاف يعطي كؿ مف يؤلؼ كتابا نادرا كزنو ذىبا؛ مما أشعؿ نار      
 (.2عجب العجاب، في العمـك كاآلداب)التنافس بيف الكتاب؛ فأتكا بال

 

 :المطمب الثالث:دور المعمم في تنمية اإلبداع لدى الطمبة

لمعمـ التربية اإلسبلمية دكر فعاؿ في تنمية اإلبداع كرعايتو، كيؼ ال كىك سائر عمى ىدم نبيو      
مكات كاألرضيف حتى كمعممو األكؿ محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(؟  القائؿ:" إف اهلل كمبلئكتو كأىؿ الس

                                                           
 (، الناشر: دار القمـ،ط: األكلى.بتصرؼ.244الكيبلني األردني، د ماجد عرساف، أىداؼ التربية اإلسبلمية )ص:  -1
ياسر الحمداني  -مكسكعة الرقائؽ كاألدب  ،ياسر بف أحمد بف محمكد بف أحمد بف أبي الحمد الككيس ،الحمداني -2

 ، بترقيـ الشاممة آليا(.بتصرؼ.6014)ص: 
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(.يبيف الحديث الشريؼ عظـ أجر 1«)النممة في جحرىا كحتى الحكت ليصمكف عمى معمـ الناس الخير
 كمكانة المعمـ الذم يعمـ الناس الخير.

كيتفؽ كثير مف المربيف كالباحثيف عمى أف المعمـ ىك المفتاح الرئيس لنجاح العممية التربكية في      
 (.2أكاف لطبلب عادييف أـ معكقيف أـ مكىكبيف) أم برنامج تربكم سكاء

إف المعمـ ىك الذم بإمكانو أف يييئ الفرص التي تقكم ثقة المتعمـ بنفسو أك تدمرىا، تقكم ركح    
اإلبداع أك تقتميا، تثير التفكير الناقد أك تحبطو.كىك الذم يفتح المجاؿ لمتحصيؿ كاإلنجاز أك 

 (.3يغمقو)

ات كثيرة حكؿ أداء المعمـ كفاعميتو في التدريس، ككاف الطمبة أحد المصادر لذلؾ فقد أجريت دراس   
منيجية في تحديد كقد اعتمدت دراسات كثيرة عمى ىذه ال ئو.لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ أدا الرئيسة

لممعمميف الناجحيف في المدارس العادية كفي برامج تعميـ المكىكبيف كالمتفكقيف طمكب تكفرىا السمات الم
 (.4عمى اختبلؼ أشكاليا)

تبيف أبرز الصفات التي ( 6( كمنيا دراسة بيشكب)5كمف األمثمة عمى ذلؾ دراسة قاـ بيا جكنسف)     
 التي تميز معممي المدرسة الثانكية.

يقكؿ الدكتكر فتحي جركاف :"كعمى الرغـ مف كجكد خبلؼ بيف الباحثيف حكؿ أييما أكثر أىمية    
لممكىكبيف كالمتفكقيف الخصائص الشخصية اإلجتماعية أـ الخصائص المعرفية  بالنسبة لممعمـ الناجح

 العقمية، إال أف ىناؾ خصائص مشتركة بينيـ، كىي:

 

                                                           
ىذا حديث حسف صحيح »،2685رقـ:،باب:ما جاء في تفضيؿ الفقو عمى العبادة،(50/ 5سنف الترمذم ت شاكر ) -1

 «غريب
 (.GIark،1992-Bishp،1968)كبلرؾ كبيشكب:  -2
دار ،ػ ى1422-ـ2002،ط:األكلى،(263)ص:،أساليب الكشؼ عف المكىكبيف كرعايتيـ،فتحي عبد الرحمف،جركاف -3

 األردف.بتصرؼ.-عماف،الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 (.بتصرؼ.263المصدر السابؽ)ص: -4
 (.Johnson،1976)جكنسف:  -5
 (.Bishop،1968)بيشكب:  -6



72 
 

 الذكاء المرتفع ودوره في الكشف عن اإلبداع. -1

كالذكاء ىك أحد أىـ السمات األساسية التي يجب تكافرىا في معمـ التربية اإلسبلمية كقدر بعض     
كمف مقكمات الذكاء في أداء المعمـ قدرتو عمى اإلبداع  ثيف أف تككف نسبة الذكاء فكؽ المتكسط.الباح

كحفظ أنشطتيـ ,كحفظ أسماء الطبلب كمناداتيـ بياكالتأمؿ كطرح أسئمة متنكعة كمثيرة لمتفكير، 
ديؿ سمككيـ في كتع,كتكجيو الطمبة ,كأعماليـ كمكاقفيـ اإليجابية، كسرعة التعامؿ مع المشاكؿ الطارئة 

 الكقت المناسب كاألسمكب المناسب.

 الخبرة في مجال التخصص وأثرىا في اإلبداع. -2

إف الخبرة كالتعمؽ في مكضكع تخصص التربية اإلسبلمية الذم يدرسو المعمـ شرط أساسي     
لنجاحو في تعميـ الطبلب كالكشؼ عف إبداعاتيـ.كتمثؿ الدرجة الجامعية األكلى في مكضكع 

خصص الحد األدنى بكجو عاـ.كيرل عدد مف الباحثيف أف أىـ دكر لممعمـ ىك الجمع بيف صفة الت
 (.1المعمـ كصفة الباحث معا)

عادتيا لمطمبة، كالتمركز حكؿ المنياج إلنيائو في الكقت      كالخبرة ال تعني حفظ المعمكمة كا 
نما ىي تطكر ميارة معمـ التربية اإلسبلمية في أسالي ب عرض المادة، كاستخداـ صيغة المناسب، كا 

األسئمة التي تثير التفكير كتكشؼ عف المكىبة كاإلبداع كربطيا بالكاقع كتطبيقيا عف طريؽ طرح 
 مشكمة كالتكصؿ إلى حميا بالمشاركة كالعمؿ الطبلبي الجماعي كجمع المعمكمات.

 الشجاعة األدبية وأثرىا عمى اإلبداع. -3

إلفصاح عف عدـ معرفتيـ اإلجابة عف سؤاؿ ما في مكضكع تخصصيـ في ا يتردد المعممكف عادةن     
أماـ طمبتيـ.كفي كثير مف األحياف يعطكف إجابات غير دقيقة كربما مغمكطة بدؿ اعترافيـ بأنيـ ال 
يعرفكف اإلجابة الصحيحة.يجب أف يككف معمـ التربية اإلسبلمية صادقا كأمينا مع نفسو كمع طمبتو، 

 قكؿ"ال أعرؼ اإلجابة"دعكنا نبحث معا.كال يعيبو أبدا أف ي

                                                           
 (.Howley،1986،& Pendarvis)بندافيز كىكلي: -1
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إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعا ينتزعو »كيضع نصب عينيو حديث النبي) صمى اهلل عميو كسمـ (:     
، فسيًئمكا جياالن  اتخذ الناس رؤساءن  مف العباد، كلكف يقبض العمـ بقبض العمماء، حتى إذا لـ يبؽ عالمان 

 بغير العمـ. (كالحديث يحذر مف اإلفتاءً 1«)ٌمكاضى ٌمكا كأى ضى فأفتكا بغير عمـ، فى 

 الشعور باألمن النفسي وأثره عمى اإلبداع. -4

إف عممية التعميـ ليست مف الميمات التي يمكف أف يؤدييا أشخاص ال يشعركف باألمف أك      
أشخاص يعانكف مف ضعؼ في الشخصية. فمف صفات معمـ التربية اإلسبلمية لكي ينجح في ميمتو 

يتمتع بشخصية قكية كشعكر باألمف النفسي، كلذلؾ ليس غريبا أف يتحدل طمبة الثانكية العامة  أف
إرباؾ معمميـ أماـ زمبلئيـ مما يؤثر سمبا معممييـ بقصد أك بغير قصد فيؤدم ىذا التصرؼ إلى 

 كيعيؽ عممية إكتشاؼ اإلبداع.

 التنظيم واإلعداد المسبق ودوره في تنمية اإلبداع. -5

 يقصد بالتنظيـ الجيد كاإلعداد المسبؽ الجمكد أك اإلستعداد المصطنع لكصفو جاىزة لمتناكؿ، ال    
عداد قدر مف المعرفة كاألنشطة  كلكنو يعني  ببساطة أف يككف المعمـ قادران  عمى تنظيـ غرفة الصؼ كا 

 المبلئمة لمستكل االطمبة ككقت الحصة كتكصيميا أك نقميا لمطمبة.

  ريب ودوره في تنمية اإلبداع.التأىيل والتد -6

إف كعي المعمـ بطبيعة ىذا المجتمع كحاجاتو، كدرايتو بالمسائؿ المتعمقة بالمناىج كطرائؽ التدريس     
 المبلئمة ليـ مف األمكر األساسية التي يحتاجيا معمـ التربية اإلسبلمية حتى يككف ناجحا في تعميمو.

 عمى اإلبداع. الحزم وعدم التمركز حول الذات وأثره -7

إف معمـ التربية اإلسبلمية مطالب بتعميـ طمبتو شيئا ذا قيمة، كما أنو مطالب بمساعدة طمبتو في      
التعمـ باالعتماد عمى أنفسيـ كذلؾ حسب متطمبات المكقؼ التعميمي. كيرتبط بيذه السمة أف يككف 

ي يقكـ بيا الطمبة لمتأثير عمى المعمـ صارما كحازما في مكاجية محاكالت التبلعب كالمناكرة الت

                                                           
 .100رقـ:،باب:قبض العمـ،(32/ 1صحيح البخارم ) -1
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أحكامو، ذلؾ أف الطمبة المتفكقيف يجيدكف لعبة الحصكؿ عمى أفضؿ تقدير بأقؿ جيد ممكف خاصة 
 (.1إذا ما تمت مقارنتيـ بالطمبة العادييف)

يمة قكائـ بالعناصر كالمبادئ التربكية التي يجب أف لقد كضع عمماء المسمميف منذ عصكر طك    
بشكؿ عاـ كمعمـ التربية اإلسبلمية بشكؿ خاص كيمتـز بيا قبؿ ممارستو مينة التعميـ،  يراعييا المعمـ

 كيتطابؽ الكثير منيا مع ما تكصؿ إليو الباحثكف المعاصركف في مجاؿ التربية كالتعميـ.

 كمثاؿ ذلؾ:

العالـ  كالمتكمـ في آداب ,ما اقترحو القاضي بدر الديف الحمكم الشافعي في كتابو"تذكرة السامع   
 كالمتعمـ":

 عمى إجازة العمماء. عميـ كحاصبلن لمينة التٌ  أف يككف أىبلن  -1

 قة ألقكالو.أف يككف قدكة حسنة لممتعمميف عنده بأفعالو المصدٌ  -2

ذا أراد مؤاخذتيـ عمى ذنب اقترفكه فميكف ذلؾ  -3 أف يتسامح مع المعمميف إذا كقعكا في الخطأ.كا 
 إلى التصريح، فإف لـ يستجب انتقؿ إلى التكبيخ. تمميحا، فإذا لـ يستجب انتقؿ

أف يرحب بمف حضر، كيسأؿ عف المتغيبيف، كيعكد المريض منيـ، كيساعد المحتاج منيـ إف  -4
 استطاع.

 أف ال يتحرج مف قكؿ "ال أدرم" أك "اهلل أعمـ". -5

 أف يخاطب المتعمميف بمستكل أفياميـ، كيختار ليـ الكتب بمستكل عقكليـ. -6

 (.2أف يشتغؿ بالتعميـ مف أجؿ إصبلح الناشئة كليس طمعا في الماؿ) -7

                                                           
 بتصرؼ.. (273-268أساليب الكشؼ عف المكىكبيف كرعايتيـ)ص: -1
-48تذكرة السامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ)ص:،بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل،الحمكم -2

 لبناف.بتصرؼ. -بيركت -الناشر:شركة دار البشائر اإلسبلمية،ـ2012-ق1433ط:الثالثة ،(60
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كقد كرد في بعض كتب التراجـ كاألدب كالتاريخ اإلسبلمية الكثير مف كصايا الخمفاء كاألمراء     
 كالحكاـ لمعممي أبنائيـ.

كلده:" ليكف  فقد نقؿ الجاحظ في كتابو"البياف كالتبييف" عف عتبة بف أبي سفياف في قكلو لمؤدب    
أكؿ ما تبدأ بو مف إصبلحؾ بنٌي إصبلحؾ نفسؾ، فإف أعينيـ معقكدة بعينؾ، فالحسف عندىـ ما 
استحسنت، كالقبيح عندىـ ما استقبحت، عمميـ كتاب اهلل، كال تكرىيـ عميو فيممكه، كال تتركيـ منو 

إلى غيره حتى يحكمكه،  فييجركه، ثـ رٌكىـ مف الشعر أعفو، كمف الحديث أشرفو، كال تخرجيـ مف عمـ
فإف ازدحاـ الكبلـ في السمع مضمة لمفيـ، كعمميـ سير الحكماء كأخبلؽ األدباء، كجنبيـ محادثة 
النساء، كتيددىـ بي كأٌدبيـ دكني،ككف ليـ كالطبيب الذم ال يعجؿ بالدكاء حتى يعرؼ الداء، كال تتكؿ 

 (.1عمى عذرم، فإني قد اتكمت عمى كفايتؾ )

كيد عمى أىمية القدكة الحسنة في الداعية أك األستاذ كأثر ذلؾ في تبلميذه، نقؿ الذىبي : كفي التأ    
"كاف يجتمع في مجمس أحمد زيىاء خمسة آالؼ أك يزيدكف، نحك خمس مئة يكتبكف، كالباقكف يتعٌممكف 

ٍسفى األدب كالسَّمت" )  (.2منو حي

ية لممعمميف ال يستكفي بأم حاؿ كؿ ما ىك إف ما ذكر سابقا مف قكائـ السمات كالخصائص السمكك    
مرغكب أك مطمكب كي يككف معمـ التربية اإلسبلمية فعاال كناجحا في الكشؼ عف اإلبداع كرعايتو 

 كتكجييو.

 أدوار معمم التربية اإلسالمية ومسؤولياتو:

اه الطمبة.كقدكتو لمعمـ التربية اإلسبلمية رسالة سامية، كأدكار كمسؤكليات يجب عميو القياـ بيا اتج   
 في ذلؾ المعمـ األكؿ محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(.

                                                           
الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ،  ،(49/ 2البياف كالتبييف ) ،ف بحر بف محبكب الكناني بالكالءعمرك ب ،الجاحظ -1

 ىػ.بتصرؼ.1423عاـ النشر: ،بيركت
ت :  ،(316/ 11سير أعبلـ النببلء ط الرسالة ) ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف ،الذىبي -2

 1985ىػ /  1405ط: الثالثة ، ،الناشر : مؤسسة الرسالة،ناؤكطمجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األر 
 ـ.بتصرؼ.
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لقد كاف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(مف الرأفة كالرحمة، كترؾ العنت كحب اليسر، كالرفؽ    
بالمتعمـ، كالحرص عميو، كبذؿ العمـ كالخير لو في كؿ كقت كمناسبة، بالمكاف األسمى كالخمؽ 

ٍؤًمًنيفى رىءيكؼه (قاؿ تعالى:1األعمى) ـٍ ًباٍلمي مىٍيكي ًريصه عى ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي }لىقىٍد جى
 [.128رىًحيـه{ ]التكبة: 

كقد ذكر جماعة مف خبراء التربية في كتاب"مينة التعميـ كأدكار المعمـ فييا" أدكار المعمـ    
  :مـ التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية.نذكر منياكمسؤكلياتو كنخص بالذكر مع

  : دورمعمم التربية اإلسالمية في الكشف عن اإلبداع كناقل معرفة -1

كاستحضار األمثمة التي ترتبط بكاقع ،كتنكع نبرة الصكت ائؽناقؿ لممعرفة كمف خبلؿ نقمو الشالمعمـ 
ما كاف رسكؿ »رضي اهلل عنيا( قالت:فعف عائشة).ساعد كؿ ذلؾ عمى الكشؼ عف اإلبداع،الطالب

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يسرد سردكـ ىذا، كلكنو كاف يتكمـ بكبلـ بٌيف فصؿ يحفظو مف جمس 
 (. 2«)إليو

كاف ىدم النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(في تعميـ الصحابة ػ رضي اهلل عنيـ ػ كضكح المعمكمة     
 كتميزىا بحيث يحفظيا كيفيميا مف سمعيا.

تكصيؿ المعمكمات كالمعارؼ لمطبلب كتمقينيا ليـ فقط، بؿ معمـ التربية اإلسبلمية ليس  ف دكرإ   
دكره في ىذا المجاؿ مساعدان لمطبلب في عممية التعمـ كالتعميـ ، حيث يساىـ الطبلب في االستعداد 

التقنية لمدركس كالبحث كالدراسة مستنيريف بإرشادات كتكجيو معمميـ الكؼء الذم يعي األساليب 
كتكنكلكجيا التعميـ كلديو القدرة كالميارات اليادفة في معاكنة الطبلب عمى تكظيؼ المعرفة في 

 المجاالت الحياتية المتنكعة كاإلبداع فييا.

 

                                                           
-ق1437-ط:الخامسة،(21الرسكؿ المعمـ)صمى اهلل عميو كسمـ(كأساليبو في التعميـ)ص:،عبد الفتاح،أبك غدة -1

 القاىرة.بتصرؼ.–مصر ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع،ـ2016
-ت: شعيب األرنؤكط ،(256/ 13شرح السنة لمبغكم ) ،مد بف الفراءأبك محمد الحسيف بف مسعكد بف مح ،البغكم -2

 ىذا حديث صحيح.،ـ1983 -ىػ 1403ط: الثانية، ،دمشؽ، بيركت -محمد زىير الشاكيشالناشر: المكتب اإلسبلمي 
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  دور معمم التربية اإلسالمية في رعاية النمو الشامل لمطالب وأثره عمى اإلبداع: -2

، ككجدانيان  كعقميان  ( برعاية أصحابو ػ رضي اهلل عنيـ ػ ركحيان لقد اعتنى النبي)صمى اهلل عميو كسمـ    
كيتجمى ذلؾ في الحديث الشريؼ في الثبلثة الذيف تقاٌلكا عمؿ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( فعف أنس 

، يسألكف (صمى اهلل عميو كسمـ)بف مالؾ رضي اهلل عنو، يقكؿ: جاء ثبلثة رىط إلى بيكت أزكاج النبي 
صمى )، فمما أخبركا كأنيـ تقاٌلكىا، فقالكا: كأيف نحف مف النبي (صمى اهلل عميو كسمـ)ي عف عبادة النب
كقد غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر؟ قاؿ أحدىـ: أما أنا فإني أصمي الميؿ أبدا،  (اهلل عميو كسمـ

جاء رسكؿ اهلل كقاؿ آخر: أنا أصكـ الدىر كال أفطر، كقاؿ آخر: أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا، ف
أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا، أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، »إلييـ، فقاؿ: (صمى اهلل عميو كسمـ)

 (.1«)لكني أصكـ كأفطر، كأصمي كأرقد، كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس مني

صاحبو إلى اتباع أحكاـ لفت النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( كعييـ إلى )الذكاء اإليماني( الذم يقكد  
الشريعة كعرض أفعالو الدنيكية كالتعبدية عمييا, فالذكاء اإليمانٌي يتجٌسد في المعتقدات العاصمة مف 
 الغمك كالثممات, كفي التطبيقات كالتشريعات, فيذا الحديث الشريؼ صٌكب الفيكمات, كسدد التطبيقات.

لب محكر العممية التربكية بأبعادىا المتنكعة كمف المعركؼ في العصر التربكم الحديث أف الطا    
كتيدؼ ىذه العممية أكالن كأخيران إلى النمك الشامؿ لمطالب ركحيان كعقميان كمعرفيان ككجدانيان، كلذلؾ عمى 
معمـ التربية اإلسبلمية مسؤكلية تحقيؽ ىذه األىداؼ السمككية مف خبلؿ أدائو التربكم اإليجابي سكاءن 

التعميمي داخؿ غرفة الصؼ أك خارجيا في المجتمع المدرسي كالمحمي.كبالتالي أكاف خبلؿ المكقؼ 
 اؿ قكم مبدع نافع لنفسو كألمتو." ىك طالب فعٌ ككجدانيان كمعرفيا ن كعقميا ن  ى "ركحيان الطالب الذم تربٌ 

أك  أك أسبكعيةن  سكاءن أكانت يكميةن ,جيدان  ككؿ ذلؾ يتطمب مف المعمـ أف ييعدى خططو إعدادان       
،لتحقيؽ األىداؼ السمككية التي تساعد في النمك المتكامؿ لمطالب كتنشئتو تنشئة أك سنكيةن  شيريةن 
 كاكتشاؼ مكاطف اإلبداع عنده. سميمة

  

                                                           
 .5063رقـ:،باب:الترغيب في النكاح،(2/ 7صحيح البخارم ) -1
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 وأثره عمى اإلبداع:,وماىر في مينة التدريس والتعميم , ور معمم التربية اإلسالمية كخبيرد -3

العمـ النافع كالتزكد منو فعف أبي  -عز كجؿ-مف ربو  كاف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( يطمب    
الميـ انفعني بما عممتني، كعممني ما ينفعني، كزدني »ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

 (.1«)عمما...

كالتجديد في مجاؿ االطبلع عمى  ,كالتطكر,دائمان لمنمك الميني  السعي التربية اإلسبلميةعمى معمـ  
ليقكـ ؛المينة الحديثة كالمتجددة كما كيجدر بو كيتطمب منو أف يعي األساليب كالتقنيات الحديثة  خبرات

يجابي يتمكف مف خبللو التعرؼ عمى قدراتيـ كميكليـ  بنقؿ الخبرات المتطكرة إلى طبلبو بشكؿ فعاؿ كا 
كالتعميـ المبرمج اإلبداعي كتنميتو، كما كيطمب منو أف يككف عصريان في تكظيؼ تكنكلكجيا التعمـ 

 كاألجيزة اإللكتركنية األخرل، ليستطيع بالتالي المساىمة الفعالة في تحقيؽ اإلبداع لدل الطمبة.

 دور المعمم في مسؤولية االنضباط وحفظ النظام وأثره عمى اإلبداع: -4

ابي لدل يعتبر معمـ التربية اإلسبلمية في ىذا المجاؿ مساعدان ككسيطان لتحقيؽ سمكؾ اجتماعي إيج 
نما مف خبلؿ ى ذلؾ مف خبلؿ األكامر كالتٌ الطبلب قكامو االنضباط كالنظاـ ، بحيث ال يتأتٌ  سمط، كا 

مكانياتيـ بشكؿ عاـ فالطالب الذم يساىـ في صنع القرار  حفظ النظاـ كاالنضباط في حدكد مقدرتيـ كا 
مقكانيف كالتعميمات كخرؽ عندما تككف في المدرسة ظكاىر شغب كمخالفات ل؛يحترمو كيطبقو ، فمثبلن 

ألنظمة الدكاـ يقع عمى عاتؽ مدرس التربية اإلسبلمية إشراؾ الطبلب في دراسة األسباب كعمؿ 
البحكث بشأنيا كبالتالي تتخذ التكصيات كاالقتراحات بشأف العبلج، فالطالب الذم يساىـ في صنع 

 القرار يحترمو كيطبقو.

كتشاؼ اإلبداع كتفعيمو مف خبلؿ البحث االنظاـ في نا دكر اإلنضباط كحفظ كال يخفى عمي    
الحقيقي، كفي المقابؿ ضياع المكاىب كعدـ تكجيييا في صؼ يخمك مف اإلنضباط كحفظ النظاـ 

 ا يؤدم إلى ضياع كىدر الكثير مف الطاقات اإليجابية كالقدرات اإلبداعية.و الفكضى ممٌ كتعمٌ 

  

                                                           
 «ىذا حديث غريب مف ىذا الكجو»،3599حديث رقـ:،(578/ 5سنف الترمذم ت شاكر ) -1
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 الب وتقويمو وأثره عمى اإلبداع:دور المعمم كمسؤول عن مستوى تحصيل الط -5

عطاء المعمكمة       مف الضركرم أف ال يقتصر معمـ التربية اإلسبلمية عمى مجرد إلقاء الدرس كا 
مكانية تطبيقيا عمى أرض الكاقع، ثـ تقكيميا عف طريؽ اختبارات غالبية  مجردة بعيدة عف ربطيا كا 

 تثير تفكيره أك تقيس مياراتو.أسئمتيا في المجاؿ المعرفي بعيدة عف األسئمة التي 

يستطيع معمـ التربية اإلسبلمية استخداـ كؿ أساليب التقنية كتكنكلكجيا التعميـ في رعاية مستكل    
تبلميذه التحصيمي كتنمية قدراتيـ عمى مدار العاـ الدراسي. فالمعمـ الناجح ىك الذم يكظؼ المكائح 

ة كالكجدانية كالميارية بشكؿ مكجو كفعاؿ، يثير تفكير المتعمقة بتقكيـ الطبلب في المجاالت المعرفي
  الطالب كيكشؼ لممعمـ مكاطف اإلبداع عند الطالب.

  دور المعمم كمرشد نفسي وأثره عمى اإلبداع: -6

عمى الرغـ مف صعكبة قياـ معمـ التربية اإلسبلمية بدكر إرشادم كتكجييي لمطمبة إال أنو يجب     
يقان لسمككيـ، كما يجب عميو أف  يتدخؿ بشكؿ إيجابي عندما يبلحظ تصرؼ عميو أف يككف مبلحظان دق

معيف مف طالب يعيؽ تعممو كيشغمو عف دراستو، فيبادر لتعديؿ سمككو فيكتفي أحيانا بالتمميح فإف لـ 
يستجب فبالتصريح. كيجب عميو أيضان معرفة الكقت المناسب كاألسمكب المناسب لتقديـ النصح 

 المساعدة.  ذا لـز األمر تـ تحكيمو لممرشد النفسي طالبان كاإلرشاد لو، فإ

عمى  ؿي قبً باىتماـ معممو بمشاكمو كمحاكلة مساعدتو كاألب الحاني، فيي  الطالبى  ري شعً كىذا الدكر يي      
 كمف خبلؿ تفاعمو يستطيع المعمـ اكتشاؼ مكىبتو كرعاية إبداعو. التعمـ بحب  

 ائد إجتماعي وأثره عمى اإلبداع:دور معمم التربية اإلسالمية كق -7

ب معمـ التربية اإلسبلمية في ىذا الدكر أف يككف عضكان فعاالن في المجتمع المحمي ، بحيث طالى يي  
يتفاعؿ معو فيأخذ منو كيعطيو ، فالمعمـ في المفيـك التربكم الحديث ناقؿ لثقافة المجتمع، فكيؼ يككف 

مناسباتو الدينية كالكطنية كالقكمية ىذا إضافة إلى  ذلؾ إذا لـ يساىـ في خدمة ىذا المجتمع في
فعالياتو االجتماعية األخرل عف طريؽ مجالس اآلباء كالمدرسيف كاالنضماـ إلى الجمعيات الخيرية 
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المكجية لخدمة المجتمع كالتعاكف مع المؤسسات التربكية كالمتخصصيف اآلخريف في المجتمع مما 
ثارتو)يساىـ بدكر فعاؿ في الكشؼ عف اإل  .(1بداع كا 

 

 

 

 

  

                                                           
مينة التعميـ كأدكار المعمـ ،أ.د محمد أحمد كريـ كأ.د فاركؽ شكقي البكىى ك د.ابتساـ مصطفى عثماف -1

 بتصرؼ.،2003 -شركة الجميكرية الحديثة لتحكيؿ كطباعة الكرؽ،(105-75فييا)ص:
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 الدراسات السابقة:

بعد اإلطبلع عمى كثير مف الدراسات كالدكريات كالمجبلت العممية المتخصصة في التربية      
كالمتعمقة بيذا المكضكع،كجدت الباحثة العديد مف الدراسات التي تناكلت المكضكع مف بعض 

 المكضكع عمى النحك التالي:الجكانب،كتـ عرض الدراسات التي ليا صمة مباشرة في 

ىدي النبي محمد صمى اهلل عميو و سمم في التربية اإلبداعية و . "(2011,)البسيط، مكسى -أكال
 مجمة رسالة الخميج. ,االبتكار"

ىدفت الدراسة إلى استنباط أىـ قكاعد كأساسيات اإلبداع مف خبلؿ التكجييات النبكية، ك ييدؼ      
النبكية كالتكجييات بالتربية المعاصرة. كقد تـ التركيز عمى األحاديث البحث إلى ربط األحاديث 

الصحيحة الستنباط قكاعد المنيج  منيا. عف طريؽ المنيج التحميمي االستنباطي، كاستخدمت الدراسة 
السيرة الصحيحة كشركحيا المعتمدة لمحصكؿ عمى األحاديث. ثـ ذكر أسس اإلبداع، مستكحاة مف 

ىي اإليماف باهلل ك التككؿ عمى اهلل ك حسف الظف باهلل ك اإلخبلص كالمسارعة نحك اليدم ك السنة: ك 
اليدؼ كالرغبة في التفكؽ. كما قاـ بذكر مقكمات لئلبداع مثؿ الحرية ك المثابرة عمى العمؿ كاستشراؼ 

مساءلة لسؤاؿ كالليب لتحفيز اإلبداع مثبلالمستقبؿ كالعناية بقيـ اإلبداع. ثـ قاـ الباحث بذكر أسا
 كاأللغاز كالقصص اليادؼ كالتآخي كالتآلؼ كالشكرل كالعصؼ الذىني.

صمى )تباع ىدم الرسكؿااع كتحفيزه في التربية، كبضركرة كأكصى الباحث بضركرة احتضاف اإلبد   
في ذلؾ، كما يكصي المؤسسات كالقائميف عمى التربية بضركرة العكدة إلى اليدم (اهلل عميو كسمـ
 ادة مف أسسو كقكاعده في اإلبداع.النبكم لبلستف

"دور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طمبتيا في ضوء السنة (. 2010ثانيا:دراسة أبك خاطر، منار. )
 . الجامعة اإلسبلمية: غزة.النبوية من وجية نظرىم"

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر األساتذة في الجامعة اإلسبلمية في غزة، في تنمية    
 اإلبداع لدل طمبتيـ في ضكء السنة النبكية.
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فقرة. ضمت (28)كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث اشتممت عمى استبانة  مف    
طالب كطالبة مف طبلب المستكل الرابع لكميات)العمـك التطبيقية، العمـك اإلنسانية،  (348) الدراسة

 العمـك الشرعية( تـ اختيارىـ عشكائيا.

ف درجة ممارسة أساتذة الجامعة لدكرىـ في تنمية اإلبداع لدل طبلبيـ في أكاستنتجت الدراسة     
%. بينما تباينت إجابات الطمبة حسب متغير 68.33ضكء السنة النبكية مف كجية نظر الطبلب  بمغ 

عمى دكر الجنس، فقد كانت اإلجابات األكثر  لصالح اإلناث.كذلؾ األمر فقد اختمفت إجابات الطمبة 
 الجامعة في تنمية اإلبداع لدل الطمبة في ضكء السنة ، باختبلؼ تخصصاتيـ لصالح العمـك الشرعية.

كأكصت الدراسة بضركرة تكفير مناخ مناسب لتحفيز اإلبداع لدل الطمبة، كما أكصت بضركرة     
 ـ لممشاركة بشكؿ فعاؿ.اطبلع األساتذة إلى أساليب التدريس اإلبداعي ككيفية استثارة الطمبة ك تحفيزى

التعميمية و مميزاتيا و أىميتيا  (صمى اهلل عميو وسمم)طرائق النبي (." 2006),ثالثا:العطار، نايؼ
 ".و عالقة الطرائق المعاصرة بيا

قتيا ىدفت ىذه الدراسة إلى طرح أىـ طرؽ النبي عميو السبلـ التعميمية، كما يميز ىذه الطرؽ كعبل   
ك ركزت الدراسة عمى ذكر أمثمة مف األحاديث كالسيرة، كمف آراء الفقياء , معاصرةبالطرؽ كالكسائؿ ال

 كرجاؿ التربية.

استخدـ الباحث المنيج التحميمي المتأمؿ في السنة النبكية ك القرآف الكريـ،ك قد ركزت الدراسة عمى    
التركيز عمى األساليب ماىية الطرائؽ التي استخدميا النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( في التعميـ دكف 

 المستخدمة. 

كمف أىـ ما تكصمت لو الدراسة أف نبينا )صمى اهلل عميو كسمـ( قد كضع أىـ القكاعد لطرائؽ     
التعميـ المعاصرة مثؿ اإللقاء كالمناقشة كطريقة حؿ المشكبلت كالتعمـ التعاكني كطريقة التعمـ الذاتي 

كطريقة الممارسة كالبياف العممي كطريقة ضرب األمثاؿ كالطريقة االستقرائية كالطريقة القياسية 
كالتشبييات كالتعمـ بالقدكة كطريقة التعميـ بالمسابقات، فطرائؽ التي كضعيا ىي أصؿ الطرائؽ 

 المعاصرة، كىي مميئة بالكثير مف الطرائؽ المتبعة في التعميـ.
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ئؽ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( كما أكصى الباحث بضركرة الرجكع إلى السنة ك تطبيؽ ك ربط طرا   
 بالطرائؽ المعاصرة.

التفكير اإلبداعي و عالقتو بكل من العزو ألسببي و مستوى (. "2004),رابعا: أبك ندم، خالد
 .الجامعة االسبلمية: غزة,"الطموح لدى تالميذ الصفين الخامس و السادس االبتدائيين

كير اإلبداعي بكؿ مف العزك السببي ك مستكل لى محاكلة الكشؼ عف عبلقة التفإلدراسة ىدفت ا   
طالب ك طالبو مف الصؼ الخامس ك السادس االبتدائي في المدارس التابعة لككالة  261الطمكح لدل 

، كمعرفة إف كاف ىناؾ فركؽ 2004-2003الغكث الدكلية لئلغاثة ك التشغيؿ في محافظة رفح لمعاـ 
 لسببي ك مستكل الطمكح لدييـ. ابداعي كفي العزك تكل تفكيرىـ اإلبيف الذككر ك اإلناث في مس

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي االرتباطي، عف طريؽ إنشاء استبانو  لقياس العزك     
السببي  كالتفكير اإلبداعي ك مستكل الطمكح لدل الطبلب، كتحميؿ نتائجيا اعتمادا عمى برنامج 

(spss,) بلقة ارتباطيو بيف العزك لمجيد ك بيف الدرجة الكمية لئلبداع، كأشارت النتائج الى كجكد ع
حيث إف ارتفاع  درجات الطمبة عمى مقياس التفكير اإلبداعي مقركنة بشكؿ كبير بزيادة ميميـ نحك 

لى كجكد عبلقة طردية بيف التفكير اإلبداعي ك مستكل الطمكح، كما إالعزك لمجيد. كما أشارت النتائج 
 جكد فركؽ في التفكير اإلبداعي بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر. أكجدت النتائج ك 

ث ى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في مستكل الطمكح. كأكصى الباحإلكما أشارت النتائج     
بداع لدل أطفالنا، كتطكير مقاييس التفكير اإلبداعي المناسبة لمبيئة بضركرة محاكلة اكتشاؼ جكانب اإل

 يو الطبلب الى أىمية العزك لمجيد باعتبار أف زيادة  الجيد يزيد مف اإلبداع.الفمسطينية، كتكج

عند  استخدام تكنولوجيا المعمومات وعالقتيا باإلبداع(."2011خامسان: لندا جاكسكف كأخركف,)
 .,الكاليات المتحدة األمريكيةجامعة كالية مشيغاف,األطفال"

عف طريؽ استخداـ  ألطفاؿ التي يحصمكف عميياإلى فحص العبلقة بيف معمكمات اىدفت الدراسة 
 .اليكاتؼ الذكية( كتأثيرىا عمى إبداعيـ-اإللكتركنيةكاأللعاب -اإلنترنت-التكنكلكجيا)الكمبيكتر

عمى اختبار التفكير  حيث اعتمدت الدراسةمتعدداألبعاد لحساب النتائج,قياساستخدمت الدراسة الم
 (.Torrance-1990اإلبداعي )



84 
 

سنة( إناث كذككر أمريكيكف األصؿ،اك  12ىـ )أعمار ،طفؿ( 491مف)الدراسة ار عينة كتـ اختي   
 .أصؿ إفريقي أمريكيكف مف

في زيادة نسبة االبداع عند االطفاؿ  حصدت أعمى نسبة األلعاب اإلكتركنية أف إلىأشارت النتائج 
، في حيف األلعاب  خداـاست ككمية أف الجنس يؤثر عمى نكع المذيف يستخدمكف التكنكلكجيا. كما كجدت

كذلؾ األمر بالنسبة لعرؽ المشتركيف في العينة، فبل يكجد اختبلؼ  اإلبداع. انو ال يؤثر عمى مستكل
 بيف مستكل االبداع نتيجة استخداـ التكنكلكجيا باختبلؼ العرؽ.

قتصاد في المركز الكطني لمتعميـ ك االمصادر التعاون و اإلبداع"، (. " 2005سادسا: كارليف ادمز، )
 المجنة الجديدة لميارات العمؿ األمريكي.

في الكاليات المتحدة، عف طريؽ كضاع ك الثقافة ك المنياج قامت ىذه الدراسة بدراسة ك تحميؿ األ
االجابة عمى عدة اسئمة، ك الخركج ببعض التكصيات لمقائميف عمى المناىج التعميمية في الكاليات 

 ى األسئمة التالية:حيث اشتممت الدراسة عم المتحدة.

 . ماذا نعرؼ عف مصادر االبداع عند األفراد؟1

 . ماذا نعرؼ عف مصادر االبداع في المناىج، ك ما ىي أىـ الطرؽ التي تثير االبداع؟2

 التكنكلكجيا التي أثبتت تحفيزىا لبلبداع في أماكف العمؿ؟ مصادرعف . ماذا نعرؼ 3

ميا اكثر اثارة ك اىتماـ في تحفيز اإلبداع مقارنتا بالدكؿ . ما ىي طبيعة ك ثقافة الببلد التي تجع4
 األخرل؟

 بيا الكاليات المتحدة مف أجؿ تحفيز االبداع بيف الطبلب؟ . ماىي الخطكات التي يجب أف تقكـ5

أتمت الباحثة الدراسة بعدة تكصيات لمحككمة ك المناىج التربكية في الكاليات المتحدة ، استخمصتيا 
 مناىج اعتمادا عمى االسئمة السابقة. ك تمخصت ىذه التكصيات بالنقاط التالية:مف تحميميا لم

 . ضركرة اعادة صياغة المناىج التربكية التي تركز عمى عناصر النجاح ك الذكاء.1

 باتباع طرؽ ابداعية.. نشر ثقافة االبداع الخبلؽ 2
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 طبلب ك تشجعيا.. دعـ تشجيع البيئة الصفية التي تثير الدافعية الذاتية عند ال3

 . التركيز عمى استخداـ حؿ المشاكؿ اعتمادا عمى التعميـ ك التجربة داخؿ غرفة الصؼ4

 . انشاء العديد مف االختبارات التي تعكس احتياجات الطبلب.5

 . ادماج االلعاب ك المعب في العممية التعميمية.6

 اسبة البداعيـ.. تكفير استشارات لمطبلب تساعدىـ عمى اختيار فرص العمؿ المن7

. زيادة التركيز عمى التعميـ عف طريؽ المجمكعات حتى يتيح فرصة أكبر لتبادؿ االفكار ك 8
 .االبداعات

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 درجة التوافق بين الدراسات السابقة والحالية:

 :يأتيراض الدراسات السابقة اتضح ما مف خبلؿ استع 

 .رة اإلقتداء بمنيج النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(ضرك أثارت بعض الدراسات  -1

  ضركرة اإلىتماـ بتنمية اإلبداع لدل الطالب. -2

 دكر المعمـ الفعاؿ في تنمية اإلبداع لدل الطالب. -3

 كدكافعو.اإلىتماـ بدراسة اإلبداع  -4

اليب تثير . ضركرة عمؿ دراسات ك تطكير اختبارات لدراسة المناىج التربكية ك ربطيا بطرؽ ك اس5
 االبداع لدل الطبلب.

 ما تميزت بو الدراسة الحالية:

 جمعت الدراسة بيف الناحية األدبية التأصيمية،كالناحية الميدانية في الكصكؿ إلى النتائج. -1

 تناكلت الدراسة دكر المعمميف في تنمية اإلبداع،كأىميتو في تنمية المجتمع كتطكره. -2
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عمـ في تنمية القدرة اإلبداعية بآليات كطرائؽ جديدة كمميزة منبثقة مف تقديـ تصكر مقترح لدكر الم -3
 السنة النبكية.
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 لثالفصل الثا
______________________________________________________________ 

 :جراءاتالطريقة واإل
 

، كطريقة اختيارىا، كما يتضمف كالعينةيشمؿ ىذا الفصؿ كصفا لمنيجية الدراسة، كالمجتمع، 
تباعيا في تطبيؽ األدكات ايا كثباتيا، كاإلجراءات التي تـ دالالت صدقألدكات الدراسة ك  كصفان 

لمحصكؿ عمى البيانات، كانتياء بالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات لمتكصؿ إلى 
 النتائج.

 منيج الدراسة:  3:1

دمت تحميؿ ألنو يناسب ىذا النكع مف الدراسات، كما استخ ؛استخدمت الباحثة المنيج الكصفي
درجة اشتماؿ كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر لممفاىيـ المحتكل لمعرفة 

 المشكمة لميدم النبكم كاإلبداع.

 مجتمع الدراسة:  3:2

سبلمية لمصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر في المدارس إلشمؿ مجتمع الدراسة معممي التربية ا
 . كمعممةن معمما ن  مائة كسبعة كستيفعددىـ غ ـ في راـ اهلل بحيث بمية كالتعميالثانكية في مديرية الترب

 عينة الدراسة:  3.3 

سبلمية لمصفكؼ مف معممي التربية اإل كمعممةن  معممان  مائة كعشريفمف مككنة تـ اختيار عينة الدراسة 
مف ( %72)نسبة العينة كبمغت   ,ارس الثانكية في مديرية راـ اهللالحادم عشر كالثاني عشر في المد
ميف بشكؿ عشكائي مف المدارس الثانكية في مديرية التربية كالتعميـ مجتمع الدراسة،  تـ اختيار المعمٌ 

 راـ اهلل. 

مف معممي التربية اإلسبلمية مائة كعشريف معممان كمعممةن كصؼ لعينة الدراسة كالبالغة  أتيكفيما ي
 ارس الثانكية في مديرية راـ اهلل.لمصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر في المد
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( كصؼ العينة حسب متغيرات الدراسة المستقمة )جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات 1يبيف الجدكؿ)
 الخبرة(.
 ( كصؼ العينة حسب متغيرات الدراسة المستقمة)جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة(1الجدكؿ)

 بة المئوية %النس التكرار المتغير المتغير المستقل

 الجنس
 47.5 57 ذكر
 52.5 63 أنثى

 المؤىؿ العممي
  

 0.8 1 دبمـك متكسط
 88.3 106 بكالكريكس
 10.9 13 ماجستير

 سنكات الخبرة
  

 4.2 5 سنكات 5أقؿ مف 
 32.5 39 سنكات 10كأقؿ مف  5مف 

 63.3 76 سنكات فأكثر 10
الة عمى اإلبداع كنسبتيا الكاردة في مادة التربية اإلسبلمية ( يبيناف عدد المفاىيـ الد3( )2الجدكليف )

 لمصفيف الحادم كالثاني عشر كالتي تـ استخراجيا بناءن عمى تحميؿ محتكل الكتابيف.
( عدد األحاديث الدالة عمى اإلبداع كنسبتيا حسب عدد المفاىيـ الكاردة في مادة التربية 2يبيف الجدكؿ)

 مكزعة حسب الكحدة اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر
 الفصول الوحدة عدد أحاديث اإلبداع عدد المفاىيم الواردة نسبة احاديث االبداع

 األكلى 0 2 0%

 الفصؿ األكؿ

 الثانية 0 8 0%
 الثالثة 12 46 26%
 الرابعة 10 41 24%
 الخامسة 9 23 39%
 السادسة 7 19 37%
 المجمكع 38 193 20%
 األكلى  0 5 0%

 الثانيالفصؿ 

 الثانية 3 9 33%
 الثالثة 15 35 43%
 الرابعة 4 7 57%
 الخامسة 11 22 50%
 السادسة 5 10 50%
 مجمكع الفصميف 76 281 27%
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عدد األحاديث الدالة عمى اإلبداع ونسبتيا حسب عدد المفاىيم الواردة في مادة التربية ( 3الجدكؿ)
 ب الوحدةاإلسالمية لمصف الثاني عشر موزعة حس

 

( عدـ كجكد تكزيع منطقي كسيكمكجي منظـ لعدد 3(+)2يتضح مف خبلؿ الجدكليف السابقيف )
 االحاديث كيتبع ذلؾ عدـ تسمسؿ مبدئي لعدد المفاىيـ.

 أدوات الدراسة:  3.4

 انةستبأوال : اال

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير استبانة تتككف مف جزئيف: 

يانات الشخصية لمعممي التربية الب,ك يشتمؿ ىذا الجزء عمى المتغيرات الديمكغرافية الجزء األول: 
سبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر في المدارس الثانكية في مديرية التربية كالتعميـ اإل

 في راـ اهلل )جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة(. 

مـ فيتعزيز اليدم ستبانة كالتي تتحدث عف دكر المع:  يشتمؿ ىذا الجزء عمى فقرات االالجزء الثاني
النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر 

 كالثاني عشر في المدارس الثانكية في مديرية التربية كالتعميـ في راـ اهلل . 

 الوحدة عدد أحاديث اإلبداع عدد المفاىيم الواردة نسبة أحاديث اإلبداع

 األكلى 5 13 38%
 الثانية 7 21 33%
 الثالثة 35 55 64%
 الرابعة 4 6 67%

 الخامسة 4 4 100%
 السادسة 10 13 77%

 السابعة 5 5 100%
 المجمكع 70 117 60%
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درجة اشتماؿ رفة لمع كتب التربية اإلسالمية لمصفين الحادي والثاني عشر:محتوى ثانيا: تحميل 
 مة لميدم النبكم كاإلبداع.كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر لممفاىيـ المشكٌ 

 صدق األداة:   3.5

قامت الباحثة بتطبيؽ نكعيف مف الصدؽ عمى أداة الدراسة بحيث عرضت األداة عمى مجمكعة مف 
ء رأييـ في مضمكف فقرات المقياس، كفاعميتو نحك األساتذة الجامعييف ذكم الخبرة، كاالختصاص إلبدا

عادة صياغتيا كحذؼ بعضيا. ـٌ تعديؿ بعض الفقرات كا   الفئة المستيدفة. كت
معمما ( 2 )أما بالنسبة لمنكع الثاني مف الصدؽ فقد قامت بحساب الصدؽ التبلزمي باختيار عينة مف

الحادم عشر كالثاني عشر في المدارس  مكف طمبة الصفيفمٌ مادة التربية اإلسبلمية ممف يعكمعممة ل
الثانكية في مديرية راـ اهلل كحضكر حصصيـ لمتحقؽ مف حدكث الفقرات خبلؿ الحصة الدراسية، كبعد 
االستجابة مف قبؿ المعمـ عمى كؿ فقرة مف ىذه الفقرات كتدكيف الباحثة لمبلحظاتيا حكؿ حدكث الفقرة، 

 ميع فقرات االداة.قامت بحساب معامؿ االرتباط لكؿ فقرة كلج
(  0.15)التبلزمي يساكم  دؽى الصٌ  فٌ أباط لجميع الفقرات كقد اتضح مف خبلؿ حساب معامؿ االرت

ما بيف استجابة المعمميف  ان ضعيف ان كىك غير داؿ إحصائيا، كىذا يدلؿ عمى أف االرتباط كاف ايجابي
 ( يكضح ذلؾ.1ستبانة الممحؽ)كمبلحظة الباحثة. كلمعرفة المزيد حكؿ الصدؽ التبلزمي لفقرات اال
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 .( معامل االرتباط الصدق التالزمي لكل فقرة1الممحق)

 الداللة معامل االرتباط العدد الفقرات
q1 & q1r 20 . . 

q2 & q2r 19 -.017 0.944 

q3 & q3r 19 . . 

q4 & q4r 19 0.349 0.143 

q5 & q5r 19 0.205 0.4 

q6 & q6r 19 0.213 0.381 

q7 & q7r 19 0.568 0.011 

q8 & q8r 19 0.122 0.62 

q9 & q9r 19 0.201 0.409 

q10 & q10r 19 0.149 0.544 

q11 & q11r 19 0.231 0.342 

q12 & q12r 5 0.408 0.495 

q13 & q13r 19 0.081 0.742 

q14 & q14r 20 0.583 0.007 

q15 & q15r 18 -.228 0.362 

q16 & q16r 20 . . 

q17 & q17r 19 0.346 0.146 

q18 & q18r 19 0 1 

q19 & q19r 19 . . 

q20 & q20r 19 0.056 0.819 

q21 & q21r 20 0.557 0.011 

q22 & q22r 19 . . 

q23 & q23r 19 -0.294 0.222 

q24 & q24r 19 0.177 0.469 

q25 & q25r 19 0.217 0.373 

q26 & q26r 19 0.351 0.141 

q27 & q27r 19 -.186- 0.447 

q28 & q28r 19 0.299 0.214 

q29 & q29r 19 0.144 0.555 

q30 & q30r 19 0.149 0.544 

q31 & q31r 19 . . 

q32 & q32r 20 0.195 0.41 
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q33 & q33r 19 -.008- 0.973 

q34 & q34r 19 . . 

q35 & q35r 19 0.411 0.081 

q36 & q36r 19 . . 

q37 & q37r 16 0.231 0.39 

q38 & q38r 19 0.287 0.234 

q39 & q39r 19 . . 

q40 & q40r 19 0.288 0.232 

q41 & q41r 19 . . 

q42 & q42r 19 . . 

q43 & q43r 19 0.028 0.911 

q44 & q44r 19 . . 

q45 & q45r  
. . 

q46 & q46r 19 . . 

q47 & q47r 19 . . 

 

 ة:اثبات األد   3.6

لفا لدكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة أة باحتساب معامؿ الثبات كركنباخ قامت الباحث
اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر في 

 . المدارس الثانكية في مديرية التربية كالتعميـ في راـ اهلل

 كىي قيمة دالة كمقبكلة احصائيا.  0.93)كركنباخ ألفا( لؤلداة ككؿ  كبمغ معامؿ الثبات

 متغيرات الدراسة:   3.7

 : )جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة(.المتغيرات المستقمة

 متغير الجنس، كلو مستكياف: ذكر، كأنثى. -
 سط، بكالكريكس، ماجستير   متغير المؤىؿ العممي كلو ثبلثة مستكيات: دبمـك متك  -
 10سنكات،  10كأقؿ مف  5سنكات، مف  5متغير سنكات الخبرة كلو ثبلثة مستكيات: أقؿ مف  -

 سنكات فأكثر.
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 سالميةة حسب وجية نظر معممي التربية اإلالمتغيرات التابعة: المتوسطات الحسابية لفقرات األدا
 . ة في مديرية التربية كالتعميـ في راـ اهلللمصفكؼ الحادم عشر كالثاني عشر في المدارس الثانكي

 إجراءات تطبيق الدراسة:  3.8

 :انةأوال: االستب

 :تيةسة قامت الباحثة بالخطكات اآلستكماؿ الدراالك 

 مراجعة األدب التربكم كالدراسات السابقة التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة. .1

 إعداد أداة الدراسة كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا.  .2

 مجتمع الدراسة كاختيار العينة.حصر  .3

 استكماؿ اإلجراءات الرسمية لمحصكؿ عمى مكافقة الجيات ذات العبلقة بتطبيؽ الدراسة. .4

 فراد عينة الدراسة.أتكزيع االستبانات عمى  .5

 ستبانات التي تـ تكزيعيا.استرجاع اال .6

 جمع البيانات كتحميميا. .7

 عرض النتائج. .8

 كتابة التكصيات. .9

قامت الباحثة  ل كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر فقدثانيان: تحميؿ محتك 
 :تيةباإلجراءات اآل

 المرحمة األولى:

قامت معت الباحثة عمى محتكل كتابي الحادم عشر كالثاني عشر )التربية اإلسبلمية( ك اطٌ  -1
 بدراستيا.
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لعمؿ في تحميؿ الكتابيف لمتأكد مف االتفاؽ مع باحثة تربية إسبلمية أخرل لمقياـ بنفس آلية ا -2
 كتـ المقاء كالتكاصؿ معيا حتى انتيت ميمة التحميؿ كظيرت النتائج. ،مصداقية التحميؿ

 .كميزت المفاىيـ النبكية العامة في الدرس نفسو،استخرجت الباحثة المفاىيـ العامة مف كؿ درس -3

 بياف نسبة المفاىيـ النبكية مف المفاىيـ العامة. -4

 رحمة الثانيةالم

 جمعت الباحثة األحاديث النبكية الكاردة في الكتابيف التي بمغ عددىا: -1

 ان.حديث 76األحاديث الكاردة في كتاب الثاني عشر)التربية اإلسبلمية( ىك: ( مف حديث 113)

ككاف الكاضح أف الغالبية  صحيحةالحديث البتخريج جميع األحاديث مف كتب ةقامت الباحث -2
 ف األحاديث الصحيحة مف كتابي البخارم كمسمـ.العظمى م

 قامت الباحثة بتصنيؼ األحاديث الدالة عمى اإلبداع مف مجمكع األحاديث العامة كىي كالتالي: -3

 .ان حديث 95عدد األحاديث الدالة عمى اإلبداع مف كتاب الحادم عشر)التربية اإلسبلمية( ىك:

 ان.حديث 70اب الثاني عشر)التربية اإلسبلمية( ىك: عدد األحاديث الدالة عمى اإلبداع مف كت   

 :تيثـ بينت مجمكعيا البالغ كاآل،استخرجت الباحثة المفاىيـ الدالة عمى اإلبداع في كؿ حديث -4

 ان.مفيكم 281عدد المفاىيـ الدالة عمى اإلبداع في كتاب الحادم عشر)التربية اإلسبلمية( ىك:    

 ان.مفيكم 117إلبداع في كتاب الثاني عشر)التربية اإلسبلمية( ىك: عدد المفاىيـ الدالة عمى ا    

 المعالجة اإلحصائية:3:9

 SPSSتـ جمع البيانات لعينة الدراسة كتفريغيا عمى برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )
ر المعمـ ( ألداة الدراسة " دك  Cronbach Alpha (، كتـ حساب قيمة معامؿ الثبات )كركنباخ ألفا20

في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف 
الحادم عشر كالثاني عشر"، كالتحقؽ مف صدؽ األداة، ثـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 

حص فرضيات الدراسة كتـ استخداـ سبلمية لفكية الستجابات معممي التربية كاإلالمعيارية كالنسب المئ
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لمعرفة  One Way ANOVA( كاستخدـ اختبار Independent Sample t- testاختبار ت )
الداللة االحصائية  بيف المتكسطات الحسابية تبعا لممتغيرات المستقمة التي كردت في الدراسة، كما تـ 

 كعمى الدرجة الكمية لجميع الفقرات. احتساب معامؿ ارتباط بيرسكف لمعرفة الصدؽ التبلزمي لكؿ فقرة
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 :رابعالفصل ال

 ومناقشتيا نتائج الدراسة

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول. 1:4

 . النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2: 4

 .النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث"فحص الفرضيات" 3:4

 .ولىأوال:فحص الفرضة األ 

 .رضية الثانيةثانيا:فحص الف

 .ثالثا:فحص الفرضية الثالثة
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 رابعالفصل ال
_____________________________________________________________ 

 ومناقشتيا: نتائج الدراسة
 

دخاليا باستخداـ برنامج الرـز االحصائية أحصائية الكمية التي تـ لمبيانات اإل تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 
، كالتي جمعت عبر أداة الدراسة المتمثمة بمعرفة دكر المعمـ في تعزيز (SPSS)جتماعية لمدراسات اال

اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم 
مت الباحثة بتحميل وقا عشر كالثاني عشر في المدارس الثانكية في مديرية التربية كالتعميـ في راـ اهلل،

درجة اشتماؿ لمعرفة ؛محتوى كتب التربية االسالمية لكل من الصفين الحادي عشر والثاني عشر
، بداعمفاىيـ المشكمة لميدم النبكم كاإلسبلمية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر لمكتب التربية اإل

لدكر المعمـ في تعزيز لدراسة كما ىدفت ىذه الدراسة الى التعٌرؼ عمى اختبلؼ تقدير أفراد عينة ا
اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم 

لممتغيرات المستقمة تبعا ن عشر كالثاني عشر في المدارس الثانكية في مديرية التربية كالتعميـ في راـ المي
عف أسئمة الدراسة كفحص  الخبرة(، كقد قامت الباحثة باإلجابة)جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات 

 كذلؾ الستخبلص نتائج الدراسة.؛الفرضيات التي انبثقت عنيا 

 سئمة الدراسة:أالنتائج المتعمقة ب

 ت اسئمة الدراسة عمى:نصٌ 

 مفاىيـ المشكمةسبلمية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر لمما درجة اشتماؿ كتب التربية اإل -1
 بداع؟لميدم النبكم كاإل

دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية ما  -2
مف كجية نظر معممي التربية اإلسبلمية في  اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر

 المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل؟
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ت عينة الدراسة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة ىؿ تختمؼ تقديرا -3
في  اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر

 )جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة(؟لمتغيرات  تبعان  المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل
 

سبلمية لمصفيف الحادم عشر :ما درجة اشتماؿ كتب التربية اإل ائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿالنت 4:1
 بداع؟مفاىيـ المشكمة لميدم النبكم كاإلكالثاني عشر لم

سبلمية لمصفيف الحادم عشر كالثاني عشر المعتمدة في حثة بتحميؿ محتكل كتب التربية اإلقامت البا
مفاىيـ المشكمة كاستخرجت النسب المئكية لم( 2017-2016 )يالمدارس الفمسطينية لمعاـ الدراس

بداع مكزعة حسب الكحدة كالدرس كدرجة االتفاؽ بيف الباحثتيف كما يتضح مف خبلؿ لميدم النبكم كاإل
 الجداكؿ المدرجة.

سبلمية لمصؼ بداع في كتاب التربية اإلحاديث الدالة عمى اإليبيف عدد كنسب األ تي( اآل4الجدكؿ)
 ي عشر كدرجة االتفاؽ مكزعة حسب الكحدة.الثان

بداع في كتاب التربية االسبلمية لمصؼ الثاني عشر الة عمى اإل(عدد كنسب االحاديث الد4الجدكؿ)
 درجة االتفاؽ مكزعة حسب الكحدة.

 درجة االتفاؽ  

  (1الباحث ) (2الباحث )
عدد األحاديث   
الدالة عمى 

 اإلبداع

  
 عدد األحاديث الدالة عمى

 اإلبداع

عدد 
األحاديث 
 بشكؿ عاـ

     الكحدة
 نسبتيا نسبتيا

    
 األكلى 6 5 83% 6 100% 83%      

 الثانية 8 7 87% 8 100% 88%
 الثالثة  36 35 97% 34 94% 94%
 الرابعة 4 4 100% 3 75% 75%

 الخامسة 4 4 100% 4 100% 100%
 لسادسةا 13 10 76% 12 92% 77%

 السابعة 5 5 100% 5 100% 100%
 المجمكع 76 70 92% 72 95% 92%
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بداع في كتاب حاديث الدالة عمى اإلالمجمكع العاـ لدرجة االتفاؽ لؤل أعبله أف (4)يتضح مف الجدكؿ
عمى أ% لكبل الباحثيف، كيتضح أف 92غت سبلمية لمصؼ الثاني عشر لجميع الكحدات بمالتربية اإل

سبلمية لمصؼ الثاني عشر بداع في كتاب التربية اإلاالتفاؽ لبلحاديث الدالة عمى اإل النسب لدرجة
حصمت عمييا كؿ مف الكحدتيف الخامسة كالسابعة كاتفؽ الباحثاف عمى ذلؾ بحيث بمغت ىذه النسبة 

 %.75%، كما بمغت أقؿ نسب االتفاؽ لمكحدة الرابعة بحيث بمغت 100

بداع في كتاب التربية االسبلمية لمصؼ حاديث الدالة عمى اإلاأل يبيف عدد كنسب تي( اآل5الجدكؿ)
 الحادم عشر كدرجة االتفاؽ مكزعة حسب الفصؿ كالكحدة.

سبلمية لمصؼ الحادم بداع في كتاب التربية اإلعدد كنسب االحاديث الدالة عمى اإليبيف ( 5الجدكؿ)
 .كدرجة االتفاؽ مكزعة حسب الفصؿ كالكحدة ,عشر

  

  

 كافؽنسبة الت

  

  

   (1الباحث ) (2الباحث )
عدد   

األحاديث 
الدالة عمى 

 اإلبداع

عدد   
األحاديث 

الدالة عمى 
 اإلبداع

عدد 
األحاديث 
 بشكؿ عاـ

    
        

 الفصكؿ الكحدة نسبتيا نسبتيا
        

 األكلى 2 1 50% 1 50% 50%

 الفصؿ األكؿ
 الثانية 3 3 100% 3 100% 100%
 الثالثة 13 13 100% 13 100% 100%
 الرابعة 20 20 100% 18 90% 90%
 الخامسة 18 8 44% 10 56% 44%
 السادسة 8 7 88% 7 88% 88%

 الفصؿ الثاني األكلى 2 2 100% 2 100% 100%

  

  

  

  

  

 الثانية 5 3 60% 4 80% 60%
 الثالثة 15 15 100% 15 100% 100%
 الرابعة 4 4 100% 3 75% 75%
 الخامسة 17 13 76% 14 82% 76%
 السادسة 6 6 100% 5 83% 83%
81% 81% 92 84% 95 113   

 المجمكع
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احاديث الدالة عمى االبداع في كتاب ف المجمكع العاـ لدرجة االتفاؽ أليتضح مف الجدكؿ أعبله أ
حثيف، كيتضح % لكبل البا81التربية االسبلمية لمصؼ الحادم عشر لجميع الكحدات لمفصميف بمغت 

سبلمية لمصؼ بداع في كتاب التربية اإلاالتفاؽ لبلحاديث الدالة عمى اإل عمى النسب لدرجةأأف 
الحادم عشر حصمت عمييا كؿ مف الكحدتيف الثانية كالثالثة في الفصؿ األكؿ، كالكحدتيف األكلى 

%، كما بمغت أقؿ 100نسبة االتفاؽ  كالثالثة مف الفصؿ الثاني كاتفؽ الباحثاف عمى ذلؾ بحيث بمغت
 %.44نسب االتفاؽ لمكحدة الخامسة مف الفصؿ االكؿ

سبلمية شر كالحادم عشر لمادة التربية اإلكقامت الباحثتاف بتحميؿ المحتكل لكؿ مف الصؼ الثاني ع
بداع في كؿ صؼ كحسب الدرس االتفاؽ لؤلحاديث الدالة عمى اإل كذلؾ حسب الدرس لمعرفة درجة

 حدة.كالك 

سبلمية لمصؼ بداع في كتاب التربية اإلحاديث الدالة عمى اإلعدد كنسب األ(6يكضح الجدكؿ التالي)
 الثاني عشر كدرجة االتفاؽ مكزعة حسب الدرس التابع لكؿ كحدة.
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سالمية لمصف الثاني عشر بداع في كتاب التربية اإلالة عمى اإلحاديث الدّ (عدد ونسب األ6الجدول )
 :وحدة اق موزعة حسب الدرس التابع لكلودرجة االتف

درجة 
 االتفاؽ

 الباحث (2الباحث )

(1) 

 

 
مفاىيـ 

اليدم النبكم 
الدالة عمى 

 اإلبداع

مفاىيـ 
اليدم النبكم 
الدالة عمى 

 اإلبداع

 الكحدة الدرس المفاىيـ العامة
 األكلى أساسيات في فيـ القرآف الكريـ-1 81 0/81 0/77 100%
 التربية اإليمانية -2 125 5/125 4/120 80%

 كحدة األمة اإلسبلمية -3 55 0/55 0/52 100%
 قصة آدـ عميو السبلـ -4 46 0/46 0/44 100%
 تكثيؽ المعامبلت -5 46 2/46 1/43 50%

 قصة مكسى عميو السبلـ -6 28 0/28 0/26 100%
 قصة قاركف -7 53 0/53 0/55 100%
  في المجتمعات كما عرضيا القرآف الكريـسنف اهلل -8 43 5/43 3/40 60%

 أثر القرآف الكريـ في البشرية -9 79 0/79 0/75 100%
 (13-1سكرة الرعد) -10 5 0/5 0/5 100%
 (29-14سكرة الرعد) -11 6 0/6 0/6 100%
 (43-30سكرة الرعد) -12 3 0/3 0/3 100%
 الكحدة أللكىيةمنيج القرآف في عرض قضية ا -13 39 0/39 0/34 100%

(3) 

العقيدة 
 اإلسبلمية

 التصكر اإلسبلمي عف الرسؿ-14 49 0/49 0/45 100%
 اإليماف حقيقتو كنكاقضو -15 40 4/40 5/38 80%
 الكالء كالبراء-16 71 29/71 22/68 41%

 أثر اإليماف في الحياة -17 85 5/85 5/80 100%
 الكحدة لسنة النبكم الشريفةأساسيات في فيـ ا -18 83 30/83 81\25 83%

(3) 

الحديث 
الشريؼ 
 كعمكمو

 محاربة العمماء الكضع في الحديث الشريؼ -19 84 5/84 4/80 80%
 منيج النبي  -20 135 50/135 54/131 93%

 ) صمى اهلل عميو كسمـ ( في التربية كالتعميـ 
 ارةتكجييات نبكية في المسؤكلية كاإلد -21 104 42/104 45/102 93%
 األعماؿ التي الينقطع ثكابيا -22 25 23/95 25/92 92%
 مكقؼ اإلسبلـ مف البدع-23 75 8/75 5/71 63%
مف مكاقؼ صحابة رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو  -24 86 4/86 3/82 75%

 دكر المرأة في عصر النبكة كالخبلفة الراشدة -25 85 7/85 5/81 %71 كسمـ( 
 الخميفة عمر بف عبدالعزيز -26 106 0/106 0/103 100%
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 شيخ اإلسبلـ ابف تيمية -27 74 74/ 0 0/70 100%
 مف عمماء المسمميف في العصر الحديث -28 52 0/52 0/50 100%
 مف عمماء فمسطيف -29 33 0/33 0/30 100%
 مقاصدالشريعة اإلسبلمية -30 78 0/78 0/74 100%
 اإلجتياد -31 45 3/45 4/41 75%
 تاريخ اإلجتياد في اإلسبلـ -32 48 5/48 3/46 60%
 نظاـ العبادات في اإلسبلـ -33 120 8/120 7/117 88%
 الكحدة تنظيـ اإلسبلـ لمعبلقة بيف الرجؿ كالمرأة -34 71 29/71 27/73 93%

(6) 

 النظاـ

 اإلجتماعي

 الطبلؽ -35 59 7/59 4/55 57%
 لزكجيفالتفريؽ بيف ا-36 45 6/45 5/42 83%

 (  1قضايا معاصرة في فقو األحكاؿ الشخصية) -37 76 0/76 0/73 100%
 (2قضايا معاصرة في فقو األحكاؿ الشخصية) -38 64 0/64 0/64 100%
 عناية اإلسبلـ بذكم اإلحتياجات الخاصة -39 89 10/86 9/84 90%
 الكحدة النظاـ اإلقتصادم في اإلسبلـ -40 84 9/84 5/80 56%

(7) 

النظاـ 
 اإلقتصادم

 في اإلسبلـ

 مكقؼ اإلسبلـ مف الربا -41 37 3/37 3/36 100%
 قضايا معاصرة في فقو المعامبلت -42 42 0/42 0/40 100%
 (2قضايا معاصرة في فقو المعامبلت) -43 41 0/41 0/39 100%

تاب التربية االبداع في ك احاديث الدالة عمىه أف أعمى النسب لدرجة االتفاؽ أليتضح مف الجدكؿ أعبل
سبلمية لمصؼ الثاني عشر كحسب الدرس حصؿ عمييا كؿ مف درس الكالء كالبراء في الكحدة اإل

الثالثة كحدة العقيدة االسبلمية كدرس تنظيـ اإلسبلـ لمعبلقة بيف الرجؿ كالمرأة في الكحدة السادسة 
% 100% عممان بأنو لـ يحصؿ اتفاؽ 41النظاـ االجتماعي بحيث بمغت نسبة االتفاؽ بيف الباحثيف 

بيف الباحثيف حسب الدرس، كاتفقت الباحثتاف عمى عدـ كجكد أحاديث دالة عمى اإلبداع في كتاب 
(،قضايا 2التربية االسبلمية لمصؼ الثاني عشر في دركس مثؿ قضايا معاصرة في فقو المعامبلت)

(،قضايا معاصرة في فقو 2الشخصية)معاصرة في فقو المعامبلت، قضايا معاصرة في فقو األحكاؿ 
( ،الخميفة عمر بف عبدالعزيز، شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، مف عمماء المسمميف 1األحكاؿ   الشخصية)

في العصر الحديث، مف عمماء فمسطيف ، مقاصدالشريعة اإلسبلمية،أثر القرآف الكريـ في البشرية، 
(، منيج القرآف في عرض قضية 43-30(، سكرة الرعد)29-14(،سكرة الرعد)13-1سكرة الرعد)

األلكىية، التصكر اإلسبلمي عف الرسؿ،أساسيات في فيـ القرآف الكريـ، كحدة األمة اإلسبلمية، قصة 
 آدـ عميو السبلـ، قصة مكسى عميو السبلـ،  قصة قاركف.
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الدرس كما قامت الباحثتاف بتحميؿ المحتكل لمصؼ الحادم عشر لمادة التربية اإلسبلمية كذلؾ حسب 
 لمعرفة درجة االتفاؽ لبلحاديث الدالة عمى االبداع حسب الدرس كالكحدة.

(عدد ونسب االحاديث الدالة عمى االبداع في كتاب التربية االسالمية 7يوضح الجدول التالي )
 لمصف الحادي عشر ودرجة االتفاق موزعة حسب الدرس التابع لكل وحدة.

2الباحث 
) 

 الجزء األكؿ (1الباحث)
بة نس

 التكافؽ
مفاىيـ 
اليدم 
 النبكم

مفاىيـ اليدم 
 النبكم

 الكحدة الدرس المفاىيـ العامة
 (1) إعجاز القرآف الكريـ -1 56 0/56 0/56 100%

القرآف الكريـ 
 كعمكمو

 إعجاز القرآف الكريـ -2 49 2/49 2/45 100%
 (11 -1سكرة اإلسراء) -3 51 0/51 0/50 100%
 (22 -12كرة اإلسراء)س -4 27 0/27 0/25 100%
 (38-23سكرة اإلسراء) -5 92 0/92 0/90 100%
(العقيدة 2) مف خصائص العقيدة اإلسبلمية -6 66 0/66 0/62 100%

 أساليب القرآف في اإلستدالؿ عمى كجكد اهلل -7 62 0/62 0/60 %100 اإلسبلمية
 أساليب القرآف في اإلستدالؿ عمى البعث -8 65 0/65 0/63 100%
 اإليماف بالكتب السماكية -9 47 0/47 0/45 100%
 حجية السنة النبكية -10 46 16/46 14/46 88%
 حديث)النفع كالضر بيد اهلل(-11 51 9/51 7/50 78%
 تعظيـ حرمات المؤمنيف كبياف حقكقيـ -12 65 26/51 20/50 77%
(السيرة 3) (1الرسكؿ القدكة ) -13 70 30/70 28/68 93%

 (2الرسكؿ القدكة ) -14 56 25/56 20/54 %80 بكية الن
 عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( -15 83 0/83 0/80 100%
(الفقو 4) نظاـ العقكبات في اإلسبلـ -16 68 3/68 2/64 66%

 الحدكد -17 98 18/98 15/97 %83 اإلسبلمي
 القصاص -18 55 12/55 10/54 83%
 عزيرالت -19 90 5/90 4/88 80%
(الفكر 5) تحمؿ المسؤكلية -20 46 12/46 10/42 83%

اإلسبلمي 
 كالتيذيب

 اإلسبلـ كالعبلقات الدكلية -21 72 16/72 14/70 88%
 اإلسبلـ كاإلعبلـ -22 57 1/57 1/54 100%
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 الجزء الثاني

 

نسبة 
 التكافؽ

مفاىيـ 
اليدم 
 النبكم

 الكحدة رسالد المفاىيـ العامة مفاىيـ اليدم النبكم
 (1) (10-1سكرة النكر) -1 59 0/59 0/59 100%

 القرآف الكريـ
 (26 -11سكرة النكر) -2 34 0/34 0/43 100%
 (34 -27سكرة النكر) -3 35 0/34 0/31 100%
 (46 -35سكرة النكر) -4 31 0/31 0/30 100%
 (57-47سكرة النكر) -5 47 0/47 0/45 100%
 (64-58سكرة النكر ) -6 36 0/36 0/33 100%
92% 

75% 
 

22/57 

 

6/101 

24/59 

 

8/105 

59 
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األدلة النقمية عمى إثبات نبكة محمد)صمى اهلل  -7
 عميو كسمـ(

 

األدلة العقمية عمى إثبات نبكة محمد )صمى اهلل  -8
 عميو كسمـ(

(العقيدة 2)
حديث (ال3) بطانة الخير كبطانة الشر -9 69 7/69 10/66 %70 اإلسبلمية
 ثبات كبشرل بالنصر -10 51 25/51 23/49 %92 الشريؼ

مف كصايا الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(  -11 66 27/66 25/63 93%
(السير 4) عمي بف أبي طالب)رضي اهلل عنو( -12 120 5/120 4/118 %80 لمشباب

صكر مف مكاقؼ صحابة رسكؿ اهلل )صمى  -13 64 3/64 3/61 %100 كالتراجـ
مف صحابيات رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو  -14 38 1/38 1/35 %100  عميو كسمـ(اهلل

(الفقو 5) النظاـ اإلجتماعي -15 64 6/64 5/61 %83 كسمـ(
 (1الزكاج ) -16 61 22/61 20/60 %91 اإلسبلمي

 (2الزكاج ) -17 69 12/69 10/65 83%
 المحرمات مف النساء -18 42 5/42 3/40 60%
 القضاء في اإلسبلـ -19 97 8/97 6/96 75%
(الفكر 6) مكقؼ اإلسبلـ مف العكلمة  -20 79 7/97 5/94 71%

 أدب اإلختبلؼ كالخطاب -21 66 8/66 6/64 %75 كالتيذيب
 التسامح الديني في اإلسبلـ -22 51 9/51 6/49 67%
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تاب التربية االسالمية لمصف بداع في كحاديث الدالة عمى اإلعدد ونسب األيوضح  (7الجدول )
 الحادي عشر ودرجة االتفاق موزعة حسب الدرس التابع لكل وحدة

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف اعمى النسب لدرجة االتفاؽ لؤلحاديث الدالة عمى اإلبداع في كتاب التربية 
االسبلمية لمصؼ الحادم عشر كحسب الدرس حصؿ عمييا درس تعظيـ حرمات المؤمنيف كبياف 

% تبله درس ثبات كبشرل 51قكقيـ في الكحدة الثانية كحدة العقيدة اإلسبلمية بنسبة اتفاؽ بمغت ح
% 100لـ يحصؿ اتفاؽ بأنو  % عممان 49كحدة السيرة النبكية بنسبة اتفاؽ بمغت  3بالنصر مف الكحدة 

في كتاب  حسب الدرس، كاتفقت الباحثتاف عمى عدـ كجكد أحاديث دالة عمى اإلبداع تيفبيف الباحث
(، 26 -11(، سكرة النكر)10-1التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم عشر في دركس مثؿ سكرة النكر)

( كىذه 64-58(، سكرة النكر )57-47(، سكرة النكر)46 -35(، سكرة النكر)34 -27سكرة النكر)
عدـ كجكد  اتفقتا عمىتيف ف الباحثألى كحدة القرآف الكريـ، كما نجد الدركس كميا مف الكحدة األك 

أحاديث دالة عمى اإلبداع في كؿ مف دركس عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، إعجاز القرآف الكريـ، 
(، مف خصائص العقيدة 38-23(، سكرة اإلسراء)22 -12(، سكرة اإلسراء)11 -1سكرة اإلسراء)

ؿ عمى البعث، اإلسبلمية، أساليب القرآف في االستدالؿ عمى كجكد اهلل، أساليب القرآف في االستدال
 اإليماف بالكتب السماكية.

دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في ما  :السؤاؿ الثاني4 -2
مف كجية نظر معممي التربية  مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر

 اـ اهلل؟اإلسبلمية في المدارس الثانكية في مديرية ر 

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية لكؿ فقرة كعمى الدرجة 
 الكمية لؤلداة عند العينة.

ة باالستجابة كالخاصٌ  ,حصائيان إكسطات الحسابية اآلتية المعتمدة كمف أجؿ تفسير النتائج اعتمدت المت
 عمى الفقرات كاآلتي:

 ثر كبيرة.درجة أ 3-2.34مف  -

 درجة أثر متكسطة.  2.33-1.67مف  -
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 درجة أثر قميمة.  1.66-1مف  -

كلبياف درجة األثر لدكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة 
ية مف كجية نظر معممي التربية اإلسبلم التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر

إدراج مف  كعمى الدرجة الكمية لجميع الفقرات كاف ال بدٌ  في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل 
 الذم يكضح درجة األثر لكؿ فقرة كعمى الدرجة الكمية لجميع الفقرات. تي( اآل8الجدكؿ)
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بوي الستثارة (  المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات دور المعمم في تعزيز اليدي الن8الجدول)
 القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسالمية 

االنحراؼ  الكسط الحسابي الفقرات الرقـ
 المعيارم 

 درجة األثر

 كبيرة 0.43 2.76 .اتيح لمطمبة فرصة كافية لمنقاش في مفاىيـ اليدم النبكم 1
 كبيرة 0.38 2.83 .أعزز حالو ذىنية ايجابية عند الطمبة لتمقي الحديث النبكم 2
 كبيرة 0.38 2.85 أحيي فييـ ركح األمؿ كاستشراؼ المستقبؿ متمثبل باليدم 3
 كبيرة 0.31 2.89 .أبرزالمشاىد كالمكاقؼ مف  حياة الصحابة كأربطيا بكاقع الطالب 4
بداعو 5  كبيرة 0.35 2.86 .أقدـ أمثمة جكىرية مف حياة الحبيب كا 
مة إبداعية جديدة مف حياة النبي)صمى اهلل عميو أعزز استدراج الطمبة ألمث 6

 .كسمـ(
 كبيرة 0.5 2.58

 كبيرة 0.5 2.58 .أقدـ لمطمبة األمثمة الخاصة باليدم كمادة لمنقاش كالحكار 7
 متكسطة 0.5 2.02 .أطمب منيـ  بناء خرائط مفاىيمية إبداعية مسترشدا باليدم 8
 متكسطة 0.58 1.85 .بلقة اليدم باإلبداعأطمب منيـ  بناء تقارير شارحة خطية عف ع 9

أشعرىـ بعدلي في معاممتيـ لزيادة اإلنتماء كاإلبداع لدييـ مقتديا بالحبيب)صمى  10
 اهلل عميو كسمـ(.

 

 

 

 اهلل عميو كسمـ(

 كبيرة 0.22 2.95
 كبيرة 0.61 2.36 .أقدـ مفاىيـ اليدم كاإلبداع ضمف مفاىيـ التعمـ التعاكني 11
 كبيرة 0.65 2.41 .فكار اإلبداعية كأنمييا متمثبل باليدمأتبنى األ 12
 كبيرة 0.39 2.82 .أعزز ثقة طبلبي في اليدؼ الذم يعممكف مف أجمو 13
 كبيرة 0.57 2.62 .أقدـ فمسفة اليدم النبكم بشكؿ متسمسؿ كمنطقي 14
 متكسطة 0.65 2.13 .أقدـ فمسفة اليدم ضمف تسمسؿ سيكمكجي 15
 كبيرة 0.46 2.77 .ب الحكار كالسؤاؿ المستكحى مف اليدم النبكمأستخدـ أسمك  16
 كبيرة 0.49 2.78 .أعمؿ عمى المكازنة كالمحاكمة العقمية إلقناع المتعمـ كالتأثير فيو متمثبل اليدم 17
 كبيرة 0.39 2.82 .أطرح أمثمو مرتبطة باليدم النبكم 18
 كبيرة 0.41 2.78 .وأعزز ثقة طبلبي في اليدؼ الذم يعممكف لتحقيق 19
 كبيرة 0.52 2.56 .أستثير القدرات اإلبداعية أثناء الحصة 20
 كبيرة 0.48 2.66 .أفسح المجاؿ أماـ التبلميذ لمتأمؿ في النصكص 21
 كبيرة 0.51 2.59 .أثير أفكار الطبلب اإلبداعية ثـ أتبناىا كأنمييا مقتديا باليدم 22
 كبيرة 0.55 2.57 .ب مقتديا باليدم النبكمأعزز التعمـ التعاكني بيف الطبل 23
 كبيرة 0.52 2.53 .أدرب طبلبي عمى الممارسة العممية لسنف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(كاتباعيا 24
أستخدـ األسمكب اإلستقرائي لمكصكؿ إلى المعمكمات مستنيرا بفعؿ النبي)صمى  25

 اهلل عميو كسمـ(
 كبيرة 0.56 2.43

 كبيرة 0.62 2.66 .قات اليدم مع المؤشرات القرآنيةأعزز تحميؿ عبل 26
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 كبيرة 0.63 2.57 .أالحظ  تطبيؽ نماذج اليدم العممي في حياة الطمبة كأعززىـ عمييا 27
 متكسطة 0.54 2.24 .أجرم أنشطة تنافسية تثير اإلبداع عندىـ مستنيران باليدم النبكم 28
 كبيرة 0.53 2.65 .كتشاؼ إبداعاتيـأستمع لطبلبي بطريقة تأممية ألتمكف مف ا 29
 كبيرة 0.4 2.8 .أبيف ليـ عبلقة اليدم بمفاىيـ العدؿ 30
 كبيرة 0.3 2.9 .أراعي الفركؽ الفردية كأكجو كؿ طالب لما يناسبو كينفعو مستنيرا باليدم 31
 كبيرة 0.46 2.69 . أبيف عبلقة اليدم بالعمـ النافع كأثره عمى المجتمع 32
 كبيرة 0.58 2.36 .مستكيات التفكير العميا في التدريسأستخدـ  33
 كبيرة 0.28 2.92 .أشعرىـ بعدلي في معاممتيـ كأف اليدم أساس لذلؾ 34
 كبيرة 0.5 2.64 .أعزز مفاىيـ القيادة المبدعة لدييـ مقتديا بالنبي)صمى اهلل عميو كسمـ( 35
لى الحمكؿ إاكلة الكصكؿ إلحاطة بجكانبيا كمحأحفزىـ عمى اكتشاؼ المشكمة كا 36

. 

 المناسبة ليا.

 كبيرة 0.53 2.52
 كتجاربيـ كاإلستفادة منيا مقتدياأدرب طبلبي عمى اإلستماع لرأم اآلخريف  37

 باليدم

 كبيرة 0.45 2.78
ثارة جكانب اإلبداع لدييـ 38  متكسطة 0.55 2.19 .أكظؼ التكنكلكجيا لربط مفاىيـ اليدم بالكاقع كا 
 كبيرة 0.59 2.35 .ة التخيؿ كاإلبتكار لدييـ مستنيرا باليدمأنمي ميار  39
 كبيرة 0.51 2.66 .أتيح ليـ الفرصة بالتفكير الحر كتصكر المستقبؿ 40
 كبيرة 0.4 2.8 .النبكم أنمي عندىـ قيمة الصبر عمى التعمـ إستنادان لميدم 41
 كبيرة 0.42 2.8 .النبكم اليدم أعزز لدييـ مفيـك القدكة المبدعة كأضرب ليـ أمثمة مف كاقع 42
 كبيرة 0.53 2.51 .أشجع االجتياد في الرأم كأقره بالقبكؿ 43
 كبيرة 0.3 2.9 .أزرع فييـ أف التكاضع أساس النجاح في التعميـ 44
 كبيرة 0.28 2.92 .أعزز قيمة الصدؽ بداخميـ كأعرفيـ بأنو أساس التميز كالتفكؽ 45
 كبيرة 0.57 2.62 .النبكم  قات اإلبداعية لطبلبي متمثبل اليدمأغتنـ الفرص لتكظيؼ الطا 46
 كبيرة 0.6 2.53 .أعزز لدييـ مفاىيـ الصحة النفسية  47

 كبيرة 0.23 2.62 .الدرجة الكمية لجميع الفقرات

درجة األثر لجميع فقرات األداة كانت كبيرة، أم أف دكر المعمـ في  ( السابؽ أفٌ 8يتضح مف الجدكؿ )
لطمبة الصفيف  اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية تعزيز

مف كجية نظر معممي ان يجابيإفي المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل كاف  الحادم عشر كالثاني عشر
بعدلي في معاممتيـ يجابي مف خبلؿ تعزيزىـ لمفقرات أشعرىـ ية االسبلمية، كبرز ىذا الدكر اإلالترب

حسابي المتكسط ال بالحبيب )صمى اهلل عميو كسمـ( حيث بمغ لزيادة اإلنتماء كاإلبداع لدييـ مقتديان 
 اف:"جاءت في المرتبة الثانية الفقرتداة، ك ع فقرات األعمى بيف جميكىي األ (2.95 )لبلستجابة عمييا

،  أشعرىـ بعدلي في معاممتيـ كأف "تفكؽكأعرفيـ بأنو أساس التميز كال ,أعزز قيمة الصدؽ بداخميـ
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، كفي (2.92 )اليدم أساس لذلؾ كأزرع فييـ أف التكاضع أساس النجاح في التعميـ بمتكسط حسابي
كينفعو , كأكجو كؿ طالب لما يناسبو,أراعي الفركؽ الفردية :"المرتبة الثالثة حصمت كبل الفقرتيف 

، 2.90عمى متكسط حسابي  "ضع أساس النجاح في التعميـكأزرع فييـ أف التكاالنبكم ,مستنيرا باليدم 
عمى المرتبة "كأربطيا بكاقع الطالب, لمشاىد كالمكاقؼ مف حياة الصحابةأبرز ا:"كما حصمت الفقرة 
بداعو، كأقدـ أمثمة ج2.89الرابعة بمتكسط  كأطرح أمثمو مرتبطة باليدم , كىرية مف حياة الحبيب كا 
 ة، أعزز حال2.85باليدم  يـ ركح األمؿ كاستشراؼ المستقبؿ متمثبلن ، أحيي في2.86النبكم بمتكسط 

كأستخدـ أسمكب الحكار كالسؤاؿ المستكحى مف اليدم ,لتمقي الحديث النبكم ؛عند الطمبة يجابية ن إذىنية 
، أعزز ثقة طبلبي في اليدؼ الذم يعممكف مف أجمو كأطرح أمثمو مرتبطة 2.83النبكم بمتكسط 
كأنمي عندىـ قيمة الصبر عمى ,، أبيف ليـ عبلقة اليدم بمفاىيـ العدؿ 2.82تكسط باليدم النبكم بم

كأعزز لدييـ مفيكـ القدكة المبدعة كأضرب ليـ أمثمة مف كاقع اليدم المبدعة ,التعمـ إستنادان لميدم 
أنمي :"لمفقرة  2.35. كقد بمغ المتكسط الحسابي 2.80كأضرب ليـ أمثمة مف كاقع اليدم بمتكسط 

م أت التي حصمت عمى درجة أثر كبيرة قؿ الفقراأكىي  ,ارة التخيؿ كاإلبتكار لدييـ مستنيرا باليدممي
 يجابية.إ

أجرم أنشطة تنافسية تثير اإلبداع  :"أما بالنسبة لمفقرات التي حصمت عمى درجة أثر متكسطة فيي
ثارة جكانب اإلبداع ؼ التكنكلكجيا لربط مفاىيـ اليدم ب، أكظٌ "عندىـ مستنيران باليدم النبكم الكاقع كا 

لدييـ، أقدـ فمسفة اليدم ضمف تسمسؿ سيكمكجي، أطمب منيـ  بناء خرائط مفاىيمية إبداعية مسترشدا 
باليدم، أطمب منيـ  بناء تقارير شارحة خطية عف عبلقة اليدم باإلبداع كتراكح المتكسط الحسابي 

 .(2.24-1.85)ليذه الفقرات ما بيف 

 :نظر الخبراء كالمشرفيف لمادة التربية اإلسبلمية الذيف قابمتيـ الباحثة ميدانيان كقد جاء مف كجية 

كخاصة مف ناحية العطاء لصالح المعممات كذلؾ مف  ,كالمعممات,ىناؾ فارؽ بسيط بيف المعمميف -1
 خبلؿ مبلحظاتيـ آلدائيـ.

ده فحص الفرضية مية ما أكٌ كاتضح مف خبلؿ المقابمة مع الخبراء كالمشرفيف لمادة التربية اإلسبل -2
 كحبّّ ،التربية اإلسبلمية عندىـ خبرات تربكية حقيقية حيث أف ىناؾ نسبة كبيرة مف معمميب,ابقة السٌ 

بؿ ىناؾ كلكف في المقا،لمنبي)صمى اهلل عميو كسمـ( استطاعكا أف يثيركا اإلبداع بحكـ خبرتيـ
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دائيـ يعكد أىا فبل تطكر كاضح عمى كمة كتكرار المعمميف يعتقدكف أف الخبرة ىي:حفظ المعمبعض
 لمتغير)الخبرة(.   

سناده  ان بسيط ان ىناؾ فارق كيظير أفٌ   -3 بيف حامؿ شيادة الماجستير بحيث يتميز بفكره الناقد كا 
ي ي أف ىناؾ نسبة كبيرة مف معممكيتضح مف خبلؿ مبلحظات،المعرفي عف حامؿ شيادة البكالكريكس

 أثر المؤىؿ العممي.  لدييـالتربية اإلسبلمية يظير 
 فرضيات الدراسة: 2:4

السؤاؿ الثاني لمدراسة: ىؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم 
الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني 

)جنس المعمـ،المؤىؿ العممي، سنكات تبعا لمتغيرات  ية راـ اهللفي المدارس الثانكية في مدير  عشر
 الخبرة(؟

فرضيات الدراسة التي تنبثؽ عنو ، كلعرض النتائج قامت الباحثة باختبار  كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ
 سنتطرؽ لفحص الفرضيات كما ىك مكضح:

 :أنو أكال: فحص الفرضية األكلى كالتي تنص عمى

( بيف متكسطات االستجابة حكؿ α≤ 0.05لة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات دال
دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية 

تبعا لمتغير جنس  في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر
 عمـ.الم

( لمجمكعتيف Independent t-testلفحص الفرضية األكلى استخدمت الباحثة اختبار )ت( )
 مستقمتيف لداللة الفركؽ عمى الدرجة الكمية لجميع فقرات األداة تبعا لمتغير جنس المعمـ. 

( لمجمكعتيف مستقمتيف لداللة الفركؽ بيف Independent t-test( يبيف اختبار )ت( )9الجدكؿ )
تكسطات الحسابية  حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة الم

 .المعمـ في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر تبعا لمتغير جنس
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( لمجموعتين مستقمتين عمى الدرجة Independent t-test(نتائج اختبار )ت( )9الجدول )
 لكمية لمفقرات تبعا لمتغير جنس المعمما

 الدرجة الكمية 

 انثى ذكر
 الداللة* )ت(

 االنحراؼ المتكسط االنحراؼ المتكسط

2.613 0.245 2.621 0.220 -0.18 0.86 

 (.α≤ 0.05*  دال إحصائيًا عند مستوى ) 
 

ذات داللة إحصائية عند ال تكجد فركؽ ( السابؽ ام 9نقبؿ الفرضية الصفرية كما يتضح مف الجدكؿ )
( بيف متكسطات االستجابة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم α≤ 0.05مستكل الداللة ) 

الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني 
 جنس المعمـ.تبعا لمتغير  في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل عشر

 :أنو ثانيا: فحص الفرضية الثانية والتي تنص عمى

( بيف متكسطات االستجابة حكؿ α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 
دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية 

تبعا لمتغير المؤىؿ  في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل ادم عشر كالثاني عشرلطمبة الصفيف الح
 العممي.

لفحص الفرضية استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابٌية لمدرجة الكمية لجميع فقرات االداة      
ؿ العممي. لمعممي مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر تبعا لمتغير المؤى

 ( يبيف المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لجميع الفقرات تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.10الجدكؿ )
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 (المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لجميع الفقرات تبعان لمتغير المؤىؿ العممي10الجدكؿ )

 الدرجة الكمية
 ماجستير بكالكريكس دبمـك متكسط

2.674 2.616 2.623 

( الستخراج داللة الفروق لمدرجة الكمية ANOVAوتم أيضًا استخدام تحميل التباين األحادي )   
 :( يبين ذلك11لجميع الفقرات تبعًا لمتغير المؤىل العممي عند العينة. والجدول)

 (11الجدول )

 ل العممي والمعدل العام تبعًا لمتغير المؤى ثة( لألبعاد الثال ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )

 جميع الفقرات

مصدر 
 التبايف

مجمكع 
المربعا

 ت
 درجات الحرية

متكسط 
 المربعات

 ؼ
مستكل 
 الداللة*

بيف 
 المجمكعات

0.004 2 0.002 

0.036 

 

0.965 

 
داخؿ 

 المجمكعات
6.376 117 0.054 

 
 119 6.379 المجمكع

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ( السابؽ أم ال11مف الجدكؿ )نقبؿ الفرضية الصفرية كما يتضح 
( بيف متكسطات االستجابة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم α≤ 0.05عند مستكل الداللة ) 

الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني 
 تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.    في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهللعشر 

 
 ثالثا: فحص الفرضية الثالثة كالتي تنص عمى:

( بيف متكسطات االستجابة حكؿ α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 
دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية 
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لمتغير سنكات  تبعان  في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل طمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشرل
 الخبرة.

لفحص الفرضية استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابٌية لمدرجة الكمية لجميع فقرات االداة      
عا لمتغير سنكات الخبرة. لمعممي مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر تب

 ( يبيف المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية لجميع الفقرات تبعان لمتغير سنكات الخبرة.12الجدكؿ )
 

 (12الجدول )

 المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لجميع الفقرات تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 الدرجة الكمية
 نكات فأكثرس 10 سنكات 10كأقؿ مف  5مف  سنكات 5أقؿ مف 

2.368 2.561 2.662 

( الستخراج داللة الفركؽ لمدرجة الكمية لجميع ANOVAكتـ أيضان استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )   
 ( يبيف ذلؾ.13الفقرات تبعان لمتغير سنكات الخبرة عند العينة. كالجدكؿ)

 
 (13الجدول )

 والمعدل العام تبعًا لمتغير سنوات الخبرة ( لألبعاد الثالثANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )

 جميع الفقرات

مصدر 
 التبايف

مجمكع 
المربعا

 ت
 درجات الحرية

متكسط 
 المربعات

 ؼ
مستكل 
 الداللة*

بيف 
 المجمكعات

0.586 2 0.293 

5.912 

 

0.004 

 
داخؿ 

 المجمكعات
5.794 117 0.05 

 
 119 6.379 المجمكع
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أم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ,( السابؽ13مف الجدكؿ )يتضح نرفض الفرضية الصفرية كما 
( بيف متكسطات االستجابة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم α≤ 0.05عند مستكل الداللة ) 

فيف الحادم عشر كالثاني الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصٌ 
كذلؾ لصالح مف لدييـ خبرة , تبعا لمتغير سنكات الخبرة رس الثانكية في مديرية راـ اهللفي المدا ,عشر

 فأكثر.   (سنكات 10)
 

 نتائج البحث:

أف السنة النبكية الشريفة تمثؿ مرجعية عميا في التربية كالتعميـ ؛الشتماليا عمى األساليب تبيف  -1
ع. فبإمكاف معمـ التربية اإلسبلمية اإلستفادة منو كتعزيزه كتثيراإلبدا،الكافرة المتنكعة التي تثرم التعميـ

كما أنو يستطيع تعزيز المفاىيـ كالشكاىد الدالة  ،في استثارة القدرة اإلبداعية عند طمبة الثانكية العامة
 عمى اإلبداع في المنياج بصكرة تكفؿ لو النجاح.

أف دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم  يتضح أف درجة األثر لجميع فقرات األداة كانت كبيرة، أم -2
لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني  الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية

 مف كجية نظر معممي التربية االسبلمية.ان يجابيإفي المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل كاف  عشر

كعدد  ،مفيكـ 281اع في كتاب الحادم عشر)التربية اإلسبلمية( ىك:عدد المفاىيـ الدالة عمى اإلبد-3
 مفيكـ. 117المفاىيـ الدالة عمى اإلبداع في كتاب الثاني عشر)التربية اإلسبلمية( ىك: 

 (95 )منيا ان حديث 113عدد األحاديث الكاردة في كتاب الحادم عشر)التربية اإلسبلمية( ىك:  -4
 حديث يدؿ عمى اإلبداع.

 ان حديث 70منيا  ان حديث 76د األحاديث الكاردة في كتاب الثاني عشر)التربية اإلسبلمية( ىك: كعد   
 يدؿ عمى اإلبداع.

( بيف α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية األولى:-5
إلبداعية عند الطمبة في متكسطات االستجابة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة ا
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في المدارس الثانكية في مديرية راـ  مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر
 تبعا لمتغير جنس المعمـ. اهلل

بيف المعمميف كالمعممات كخاصة  ان بسيط ان في حيف أشار الخبراء الذيف تمت مقابمتيـ أف ىناؾ فارق  
 .لصالح المعممات دائيـؾ مف خبلؿ مبلحظاتيـ ألالعطاء كذلمف ناحية 

( بيف α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الثانية:-6
متكسطات االستجابة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعية عند الطمبة في 

في المدارس الثانكية في مديرية راـ الحادم عشر كالثاني عشر  مادة التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف
 لمتغير المؤىؿ العممي.  تبعان  اهلل
بيف حامؿ شيادة الماجستير  ان بسيط ان مف خبلؿ مبلحظاتي كمقابمة الخبراء فيظير أف ىناؾ فارق أماٌ    

سناده المعرفي عف حامؿ شيادة البكالكريكس اتي ح مف خبلؿ مبلحظكيتض،بحيث يتميز بفكره الناقد كا 
 أثر المؤىؿ العممي.  لدييـأف ىناؾ نسبة كبيرة مف معممي التربية اإلسبلمية يظير 

 
( بيف متكسطات α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الفرضية الثالثة: -7

ة عند الطمبة في مادة االستجابة حكؿ دكر المعمـ في تعزيز اليدم النبكم الستثارة القدرة اإلبداعي
 في المدارس الثانكية في مديرية راـ اهلل التربية اإلسبلمية لطمبة الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر

 سنكات فأكثر.  10تبعا لمتغير سنكات الخبرة كذلؾ لصالح مف لدييـ خبرة 
ده فحص الفرضية كاتضح مف خبلؿ المقابمة مع الخبراء كالمشرفيف لمادة التربية اإلسبلمية ما أك  

كحب ،السابقة بحيث أف ىناؾ نسبة كبيرة مف معمميف التربية اإلسبلمية عندىـ خبرات تربكية حقيقية
كلكف في المقابؿ ىناؾ بعض ،لمنبي)صمى اهلل عميو كسمـ( استطاعكا أف يثيركا اإلبداع بحكـ خبرتيـ

كاضح عمى آدائيـ يعكد المعمميف يعتقدكف أف الخبرة ىي:حفظ المعمكمة كتكرارىا فبل تطكر 
 لمتغير)الخبرة(.  
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 :واإلقتراحات التوصيات

 -بناًء عمى نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي باآلتي:   

ضركرة إقتداء معمـ التربية اإلسبلمية بالنبي محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(في منيجو كأخبلقو  -1
 ؼ كاألساليب التعميمية الكاقعية المثيرة لئلبداع.خصب باألمثمة كالمكاقكغاياتو. كاإلستفادة مف ىىدًيو ال

المفاىيـ الدالة عمى اإلبداع في كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الحادم األحاديث ك  ضركرة مراجعة -2
 كيتبع ذلؾ تسمسؿ مبدئي لعدد المفاىيـ.،كتكزيعيا بشكؿ منطقي كسيكمكجي منظـ عشر كالثاني عشر 

كربط ،عند حد معيف مف المعرفة كعدـ الكقكؼ سبلمية مف تخصصومعمـ التربية اإل ضركرة تمكف-3
فعف أبي ىريرة، ،مع تطكير األساليب بما يناسب عصر التطكر كالتكنكلكجيا اإلبداع بالقرآف كالسنة

 (.1الحكمة ضالة المؤمف، فحيث كجدىا فيك أحؽ بيا")هلل صمى اهلل عميو كسمـ: "قاؿ: قاؿ رسكؿ ا

فمف الطبيعي  ،أثر بارز في تميزهمف لتربية اإلسبلمية بالمؤىؿ العممي؛لما لو ضركرة اىتماـ معمـ ا-4
سناد معرفي يفكؽ حامؿ شيادة البكالكريكس فتزيد  ،أف يككف حامؿ شيادة الماجستير لديو فكر ناقد كا 

 كاألنشطة التطبيقية،كتشجيع األسئمة الخارجية،قدرتو عمى إثارة اإلبداع عند طمبة المرحمة الثانكية
 المبلمسة لمكاقع.

كأنو مؤتمف عمى رعاية إمكانات  ،اإليماف برسالتو التعميميةعمى معمـ التربية اإلسبلمية  حرص -5
بداعات الطمبة في المرحمة الثانكية فعف عبد اهلل بف عمر، ،ألف اهلل سائمو عمى ما استرعاهي  ،كمكاىب كا 

راع، ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو، اإلماـ راع يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "كمكـ 
 كالمعمـ راعو في صفو كمسؤكؿ عف طمبتو.،(2كمسئكؿ عف رعيتو...")

ضركرة فيـ معمـ التربية اإلسبلمية المعنى الحقيقي لمخبرة كىي:عممية تأمؿ كتفكير ناقد في آدائو  -6
و في استخداـ أساليب ـ مكاطف القكة كمكاطف الضعؼ لتطكير عممو كمضاعفة مياراتيكمعمـ كتقي

كتعزيز مفاىيـ اإلبداع التي تتضمنيا الدركس  ،كخمؽ مكاقؼ تعميمية جديدة،ككسائؿ تعميمية فعالة
                                                           

قاؿ الترمذم:ىذا حديث ، 2687رقـ:،لعبادةباب:ما جاء في فضؿ العمـ عمى ا،(348/ 4سنف الترمذم ت بشار ) -1
براىيـ بف الفضؿ المخزكمي يضعؼ في الحديث مف قبؿ حفظو.  غريب، ال نعرفو إال مف ىذا الكجو كا 

 .893رقـ:،باب:الجمعة في القرل كالمدف،(5/ 2صحيح البخارم ) -2
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كالتكسع األفقي كالعمكدم لممادة ليسيؿ عميو التعرؼ عمى مكاىب الطمبة كتنميتيا كتكجيييا.كليست 
عادتيا.  الخبرة كما يعتقدىا البعض:حفظ المعمكمة كا 

أف  يككف مثاال في إتقاف عممو كسباقان الى تطكيرخبراتو  ية اإلسبلميةمـ التربمع حرص -7
ليسيؿ عميو اكتشاؼ جكانب اإلبداع عند طمبة الثانكية ،كطمب التميز كاإلبداع في مينتو،باستمرار
كسابيـ ميارات حياتية ،العامة لينمي فييـ  ،ك أف يسمح ليـ بإبداء الرأم كطرح األسئمة كالنقاش ،كا 

فعف  مقتديان بيدم النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( ،كانب األبداع، كيعزز لدييـ التفكير الناقدج
إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل »قاؿ:  (صمى اهلل عميو كسمـ)، أف النبي )رضي اهلل عنيا(عائشة

 (.1أف يتقنو")

 

 اقتراحات مستقبمية عامة:

ليصبح قادران عمى  ،يفات تدريس القرف الكاحد كالعشر ار ضركرة اكتساب معمـ التربية اإلسبلمية مي -1
التكيؼ كالتعامؿ مع التسارع التقني كاإلنفجار المعرفي الحاصؿ في العالـ؛فقد سخر اهلل األرض 
جميعيا لئلنساف فبنى الحضارات تمك الحضارات مستخدمان لكؿ عصر ما يناسبو مف األساليب 

ـٍ مىا ًفي ،تناسب ىذا تعميـ ىذا العصر يفكميارات القرف الكاحد كالعشر ،كالمعرفة رى لىكي سىخَّ يقكؿ تعالى: }كى
{ ]الجاثية:  كفى يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري ًميعنا ًمٍنوي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ا ًفي اأٍلىٍرًض جى مى  [.13السَّمىاكىاًت كى

ة اإلسبلمية ضركرة كضع سياسة مف قبؿ كزارة لتربية كالتعميـ لتخفيؼ العبء عف معمـ التربي -2
التخطيط المسبؽ كتجييز  ليتمكف مف،كتقميص عدد الطمبة في الشعبة الكاحدة،بتقميص عدد الشعب

 كتكزيعيـ بما يناسب طريقة كأسمكب تنفيذ الدرس. الطمبةالعناية بك ،الكسائؿ كاألنشطة كأكراؽ العمؿ

                                                           
/ 7عمى المكصمي )مسند أبي ي ،أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى ،المكصمي -1

 .إسناده ليف.4386رقـ:،باب:مسند عائشة)رضي اهلل عنيا(،(349
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قامة معارض تظير األعماؿ اإلبداعية اجراء مسابقات -3 معمـ كالطالب المبدع في كجكائز قيمة لم كا 
كمسابقة أجمؿ صكت ،مثؿ:مسابقة أجمؿ صكت في التبلكة ،مجاؿ التربية اإلسبلمية كعرض إنجازاتيـ

 .ذاف...في ال

 .كمتابعة كؿ مستجد،إقامة مؤتمرات كأياـ دراسية لكؿ جديد في األساليب كالتقنيات الحديثة -4

 .كرعايتيـ كتنمية إبداعاتيـ،ةإنشاء كحدة خاصة بالطمبة المبدعيف في المدرس -5
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 فيرس اآليات القرآنية:
 

 رقم الصفحة السورة واآلية اآلية القرآنية الرقم
 28 117البقرة:  ماكات كاالرض{}بديع السٌ  1
 24 31آؿ عمراف: ...{ كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني}قيٍؿ ًإٍف  2
 51 64آؿ عمراف:  يئا{}أال نعبد إال اهلل كال نشرؾ بو ش 3
4 }... ٍؤًمًنيفى ًإٍذ بىعىثى مىى اٍلمي  15 164آؿ عمراف:  }لىقىٍد مىفَّ المَّوي عى
مىف ييًطًع الٌموى كىالرَّسيكؿى فىأيٍكلىػًئؾى مىعى...{ 5  26 69النساء: }كى
ٍف ييًطًع الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى المَّوى...{ 6  18 80النساء:  }مى
عى  7 ا{}ًلكيؿ  جى ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى  51 48المائدة:  ٍمنىا ًمٍنكي
8   } اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً   24 9الحجر:  }ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
9 }... ٍلنىا ًإلىٍيؾى الذٍّْكرى ًلتيبىيّْفى  21 44النحؿ: }كىأىٍنزى

 51 125النحؿ: }ادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة...{ 10
 16 55الكيؼ:  منع الناس أف يؤمنكا إذ جاءىـ...{}كما  11

ا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل 12 مى ...{ ،}كى  17 4-3النجـ: ًإٍف ىيكى ًإالَّ
سىنىةه...{ 13 ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى  45 21األحزاب: }لىقىٍد كىافى لىكي
 19 36األحزاب: }كما كاف لمؤمف كال مؤمنة إذا قضى...{ 14
 28 9األحقاؼ:  قؿ ما كنت بدعا مف الرسؿ{} 15
 61 43العنكبكت: }كتمؾ األمثاؿ نضربيا...{ 16
 43 17الروم: }فسبحاف اهلل حيف ...{ 17
 17 4-3النجـ: }كما ينطؽ عف اليكل...{ 18
 4 7الحشر: }كما آتاكـ الرسكؿ فخذكه...{ 19
 52 19-18النازعات: } ىؿ لؾ إلى أف تزكى...{ 20
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 يرس األحاديث النبوية:ف
 

 الصفحة طرف الحديث الرقم
 16 أحب إليو مف كلده..." أككف"ال يؤمف أحدكـ حتى   .1
 16 "مف سفَّ سنة حسنة فعمؿ بيا، كاف لو أجرىا كمثؿ أجر..."  .2
 22 "بمغكا عني كلك آية..."  .3
 22 " ليس أحد مف أصحاب رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(أكثر حديثا ..."  .4
 25 "المرء مع مف أحب "  .5
 25 "كالذم نفسي بيده ال يؤمف أحديكـ حتى أككف أحبَّ ..."  .6
 33 "اإلحساف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه..."  .7
 36 "إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف..."  .8
 36 "مف سمؾ طريقا يبتغي فيو عمما  سٌيؿ اهلل بو طريقا..."  .9

 37 لقكم، خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف...""المؤمف ا  .10
 39 "خير أمتي القرف الذيف يمكني، ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف..."  .11
 39 " أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر، كأشدىـ في أمر اهلل عمر..."  .12
 40 "خذكا القرآف مف أربعة مف عبد اهلل بف مسعكد..."  .13
 40 ب...""أخذ الراية زيد فأصيب، ثـ أخذ جعفر فأصي  .14
 43 الحي..." مثؿ ربو، يذكر ال كالذم ربو يذكر الذم "مثؿ  .15
 43 أحب..." إني فقاؿ: جبريؿ دعا عبدا أحب إذا اهلل إف "  .16
 44 أحب..." أككف حتى أحدكـ يؤمف ال بيده، نفسي "فكالذم  .17
 45 قاؿ: أسألؾ أف..."« كما ىك؟»"إني سائمؾ سؤاال، قاؿ:   .18
 46 ، فقاؿ: ما كنت..."«عطي األشياخ"يا غبلـ أتأذف لي أف أ  .19
 46 شعبة..." –أك بضع كستكف  -"اإليماف بضع كسبعكف   .20
 47 "ما أكؿ أحد طعاما قط، خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ..."  .21
 48 شرا مف بطف. بحسب ابف آدـ أكبلت..." "ما مؤل آدمي كعاءن   .22
اؿ: كيؼ "أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعث معاذا إلى اليمف، فق  .23

 تقضي؟..."
50 

 50 "كؿ شراب أسكر فيك حراـ"  .24
 50 "إف الشمس كالقمر ال يكسفاف لمكت أحد، كال لحياتو..."  .25
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 50 "مف أتى عرافا فسألو عف شيء، لـ تقبؿ لو..."  .26
 52 "قد تركتكـ عمى البيضاء..."  .27
 56 "يا رسكؿ اهلل ما النجاة..."  .28
 56 "أم اإلسبلـ خير..."  .29
 57 ف المفمس..."تدركف مأ"  .30
 58 تدركف مف المسمـ..."أ"  .31
 58 ..."ما يمحك"أال أدلكـ عمى   .32
 59 "يا رسكؿ اهلل ائذف لي بالزنا..."  .33
 61 "يا زيد تعمـ لي كتاب ييكد..."  .34
 61 "مثؿ المؤمف الذم يقرأ القرآف..."  .35
 62 "أيكـ يحب لك أف ىذا ..."  .36
 63 إف المؤمف لممؤمف كالبنياف..."  .37
 72 اهلل ال يقبض العمـ..."إف   .38
 75 "ما كاف رسكؿ اهلل يسرد..."  .39
 76 "جاء ثبلث رىط إلى ..."  .40
 77 "الميـ انفعي بما عممتني..."  .41
 117 "كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو..."  .42
 118 "إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ..."  .43
 70 "إف اهلل كمبلئكتو كأىؿ ..."  .44
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 مراجع قائمة المصادر وال

 تنزيؿ رب العالميف. *القرآف الكريـ 

 أوال:المصادر:

ىػ 1423 ،شرح صحيح البخارى البن بطال،أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ،ابف بطاؿ -1
 .ط: الثانية،السعكدية، الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد ،ت: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ,ـ2003 -
ت: حماد  ,1407 ،الزىد والورع والعبادة،لعباس أحمد بف عبد الحميـتقي الديف أبك ا ،ابف تيمية-2

 .ط:األكلى،األردف –الناشر: مكتبة المنار ،محمد عكيضة ،سبلمة 
ىػ / 1425،الفتوى الحموية الكبرى،تقي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ ،ابف تيمية -3

 .ط: الطبعة الثانية،الرياض –ر الصميعي الناشر: دا،ت: د. حمد بف عبد المحسف التكيجرم,ـ2004
الناشر: ،1379،فتح الباري البن حجر،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني ،حجرابف  -4

قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ ،بيركت، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي -دار المعرفة 
 لعبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف بازعميو تعميقات ا،عمى طبعو: محب الديف الخطيب

ىػ 1415،زاد المعاد في ىدي خير العباد،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ،ابف قيـ الجكزية -5
 .ط: السابعة كالعشركف ،مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت ,ـ1994/
التفسير القيم = تفسير ،أيكب بف سعد شمس الديفمحمد بف أبي بكر بف  ،ابف قيـ الجكزية -6 

ت:مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ ,ىػ 1410 -،القرآن الكريم البن القيم
 ط: األكلى.،بيركت –الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ ،إبراىيـ رمضاف

 1976 -ىػ  1395،رالسيرة النبوية البن كثي،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ،ابف كثير -7
 ..لبناف –كالنشر كالتكزيع بيركت ،الناشر: دار المعرفة لمطباعة،ت:مصطفى عبد الكاحد,ـ
ت: سامي بف ,ـ 1999 -ىػ 1420،تفسير ابن كثير،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ،ابف كثير -8 

 ط: الثانية.،محمد سبلمةالناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع
الناشر: دار إحياء ،ت: محمد فؤاد عبد الباقي،سنن ابن ماجو،زيد القزكينيمحمد بف ي ،ابف ماجة -9

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -الكتب العربية 
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 –الناشر: دار صادر ػ,ى 1414،لساف العرب،محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ ،ابف منظكر -10
 ط: الثالثة .،بيركت
 ـ1979 -ىػ 1399،مقاييس المغة،كيني الرازمأحمد بف فارس بف زكرياء القز  ،أبك الحسيف -11
 .عاـ النشر،الناشر: دار الفكر،ت: عبد السبلـ محمد ىاركف,

الناشر: دار ،ت: رمزم منير بعمبكي،جميرة المغة ،أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد ،األزدم -12
 .بيركت –العمـ لممبلييف 

 1428،الذريعة الى مكارم الشريعة،الراغبأبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ ب ،األصفيانى -13
 عاـ النشر.،القاىرة –دار النشر: دار السبلـ ،ت: د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي,ـ 2007 -ىػ 
حميةاألولياء وطبقات ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ ،األصبياني -14

ثـ صكرتيا عدة دكر ،ة مصر، بجكار محافظ -الناشر: السعادة ,ـ1974 -ىػ 1394،األصفياء
 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت. - 2،بيركت –دار الكتاب العربي  - 1،منيا
ت:محمد زىير بف ناصر ,ىػ1422،صحيح البخاري،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل ،البخارم -15

محمد فؤاد عبد  مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ،الناشر: دار طكؽ النجاة ،الناصر
 .ط: األكلى،الباقي(
 -ىػ  1418،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لمبغدادي،عبد القادر بف عمر ،البغدادم -16

 .ط: الرابعة،الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة،ت كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف , 1997
 -ىػ 1403،السنة لمبغويشرح ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء ،البغكم -17

ط: ،دمشؽ، بيركت -الناشر: المكتب اإلسبلمي ،محمد زىير الشاكيش-ت: شعيب األرنؤكط ,ـ1983
 .الثانية

ت: ,ـ 1955 -ىػ 1375,سيرة ابن ىشام،عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم ،بف ىشاـ -18 
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  الناشر: شركة،مصطفى السقا كا 

 .ط: الثانية،الحمبي كأكالده بمصر
ٍكًجردم ،البييقي -19 ٍسرى  2003 -ىػ  1423،شعب اإليمان،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
أشرؼ عمى تحقيقو ،حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد,ـ

الناشر: مكتبة الرشد ،اليند –لندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام كتخريج أحاديثو: مختار أحمد ا
 .ط: األكلى،لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند
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ىػ  1395،ت شاكر سنن الترمذي،محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم -20
براىيـ عطكة ،(3كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ ،(2، 1ت كتعميؽ:أحمد محمد شاكر )جػ ,ـ 1975 - كا 

الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ،(5، 4عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 
 .ط: الثانية،مصر –

موسوعة ،محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي ،التيانكم -21
شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ العجـ, ـ1996،العمومكشاف اصطالحات الفنون و  ت: د. عمي ،تقديـ كا 

الترجمة األجنبية: د. جكرج ،نقؿ النص الفارسي إلى العربية: د. عبد اهلل الخالدم،دحركج
 .ط: األكلى،بيركت –الناشر: مكتبة لبناف ناشركف ،زيناني
الناشر: دار كمكتبة ,ىػ1423،يينالبيان والتب،عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء ،الجاحظ -22

 .اليبلؿ، بيركت
المحقؽ: ,ـ1983-ىػ 1403،التعريفات،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ،الجرجاني -23

 .ط: األكلى،لبناف–ضبطو كصححو جماعة مف العمماء الناشر: دار الكتب العممية بيركت 
.الكتاب مرقـ آليا، الغالب  ىريمنتخب من صحاح الجو ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ،الجكىرم -24

 أف ىذه نسخة إلكتركنية ال تكجد مطبكعة[ 
 موسوعة الرقائق واألدب،ياسر بف أحمد بف محمكد بف أحمد بف أبي الحمد الككيس ،الحمداني -25
 ياسر الحمداني ، بترقيـ الشاممة آليا( -
والمتكمم في أدب العالم تذكرة السامع ،بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل،الحمكم -26

 لبناف. -بيركت -الناشر:شركة دار البشائر اإلسبلمية,ط:الثالثة ،ـ2012-ػى1433والمتعمم
ـ 1999 -ىػ 1419,تأويل مختمف الحديث،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ،الدينكرم -27
 حة.بتصرؼ.مزيده كمنق -مؤسسة اإلشراقط: الطبعة الثانية -الناشر: المكتب االسبلمي ،

ط  سير أعالم النبالء،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف ،الذىبي -28
الناشر : ،ت : مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ,ـ 1985ىػ /  1405،الرسالة

 .ط: الثالثة،مؤسسة الرسالة
ت: ،ـ 1999ىػ / 1420,الصحاحمختار ،زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر ،الرازم -29

 .ط: الخامسة،صيدا –الدار النمكذجية، بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية ،يكسؼ الشيخ محمد
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تاج العروس من جواىر ،محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض  ،الزَّبيدم -30
 الناشر: دار اليداية،ت: مجمكعة مف المحققيف،القاموس

ل إلى تدوين السنة النبوية نشأتو وتطوره من القرن األو،أبك ياسر محمد بف مطر ،يالزىران -31
الناشر: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، الرياض، ،ـ 1996ىػ/1417، نياية القرن التاسع اليجري

 ط: األكلى.،المممكة العربية السعكدية
ري = المجالس الوعظية في شرح البخاري لمسفي،شمس الديف محمد بف عمر بف أحمد ،السفيرم -32

ط: ،لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ،ـ 2004 -ق 1425، شرح أحاديث خير البرية
 األكلى.

ت: أبك قتيبة نظر  ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواويعبد الرحمف بف أبي بكر، ،السيكطي -33
 .الناشر: دار طيبة,محمد الفاريابي

:أ. د  معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم،ف بف أبي بكر، جبلؿ الديفعبد الرحم ،السيكطي -34
 ـ 2004 -ىػ 1424ط: األكلى، ،القاىرة / مصر -محمد إبراىيـ عبادةالناشر: مكتبة اآلداب 

 ،المواىب المدنية بالمنح المحمدية،أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ ،شياب الديف -35
 .مصر -فيقية، القاىرةالناشر: المكتبة التك 

 2001 -ىػ  1422، تفسير الطبري = جامع البيان،محمد بف جرير بف يزيد بف كثير ،الطبرم -36
ت: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركيبالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية بدار ،ـ 

 ط: األكلى. ،نشر كالتكزيع كاإلعبلفالناشر: دار ىجر لمطباعة كال،ىجر الدكتكر عبد السند حسف يمامة
بيركت، رقـ  -الناشر: دار المعرفة  ىػ,1379،فتح الباري،أحمد بف عمي بف حجر ،العسقبلني -37

قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف ،كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي
 هلل بف باز. عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد ا،الخطيب

 ،قواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد ،القاسمي -38
 .لبناف-بيركت-الناشر: دار الكتب العممية 

شرح القسطالني = إرشاد الساري لشرح صحيح ،أحمد بف محمد بف أبى بكر ،القسطبلني -39
 .ط: السابعة،رية، مصرالناشر: المطبعة الكبرل األمي ػ,ى 1323، ،البخاري

الناشر: مؤسسة ،محمد المصرم -ت: عدناف دركيش ،الكميات،أبك البقاء الحنفي ،الكفكم  -40
 .بيركت  –الرسالة 
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 -ىػ  1426,ر الماتريدي = تأويالت أىل السنةتفسي،محمد بف محمد بف محمكد ،الماتريدم -41
 ط: األكلى، بتصرؼ.،بيركت، لبناف -الناشر: دار الكتب العممية ،ت: د. مجدم باسمكـ،ـ 2005

 – 1406،سنن النسائي،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي -42
 .ط: الثانية،حمب –الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية ،ت: عبد الفتاح أبك غدة,1986

 
 ثانيًا:المراجع:

 ،ىػ  1427,مى ضوء القرآن والسنةالسيرة النبوية ع،محمد بف محمد بف سكيمـ ،أبك شييبة -1
 ط: الثامنة  .بتصرؼ.،دمشؽ –الناشر: دار القمـ 

الناشر: دار الفكر ،الوسيط في عموم ومصطمح الحديث،محمد بف محمد بف سكيمـ ،أبك شييبة -2
 العربي.

ـ 2016-ػى1437,م عميو وسمم(وأساليبو في التعميالرسول المعمم)صمى اهلل،عبد الفتاح،أبك غدة -3
 القاىرة.–مصر ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع،,ط:الخامسة،
النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى أمتو في ضوء الكتاب حقكؽ ،محمد بف خميفة بف عمي ،التميمي -4

 .الناشر: أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية ،والسنة
ىػ 1422-ـ2002,تيمأساليب الكشف عن الموىوبين ورعاي،فتحي عبد الرحمف،جركاف -5
 األردف.-عماف،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،ط:األكلى،
دار ،،ط:الثالثةػ,ى1434-ـ2013،مكوناتو-معاييره-اإلبداعمفيومو،فتحي عبد الرحمف،جركاف -6

 عماف.-األردف-الفكر
كر دار الف،ط:الثانية،ىػ1425-ـ2004،الموىبة والتفوق واإلبداع،فتحي عبد الرحمف،جركاف -7

 .األردف-عماف،لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 .ط: السادسة،بيركت –الناشر: دار الفكر ,ىػ 1422،الرسول القائد،محمكد شيت ،خطاب -8
 .حكؿ تشكيؿ العقؿ المسمـ،عماد الديف،خميؿ -9

لناشر: مجمع الممؾ فيد  ،أىمية دراسة السيرة النبوية لممعممين,حصة بنت عبد الكريـ ،الزيد -10
 .ة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرةلطباع
 ط:الثالثة.، ـ2004-ق1425،اإلبداع مبادئ،أكـر محمد،كالعدلكني،طارؽ محمد،السكيداف -11
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الناشر: دار اإليماف ،ـ 2000ىػ/1420، إذىاب الحزن وشفاء الصدر السقيم،عبد السبلـ مقبؿ -12
مف أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  ،عبد اهللعبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف  ،ط: البدر،القاىرة –

 .ط: األكلى،الناشر: دار ابف خزيمة ،صمى اهلل عميو كسمـ 
الناشر: مؤسسة  ,ـ2003-ىػ1424،السيرة النبوية والدعوة في العيد المكي،أحمد أحمد ،غمكش -13

 .ط: األكلى،الرسالة
إشراؼ: ،حول المدينة ومكةالسرايا والبعوث النبوية ،بريؾ بف محمد بريؾ أبك مايمة ،العمرم -14

 .أكـر ضياء العمرم
ـ 2013،التربية الركحية-سمسمة تربية األبناء واآلباء في اإلسالم،سعيد إسماعيؿ،القاضي -15
 القاىرة:عالـ الكتب.،ط:األكلى،

 .رسم األىداف،أبك ذر عبد القادر بف مصطفى بف عبد الرزاؽ ،المحمدم -16
د ماجد  ،الكيبلني األردني,لييود والييودية والصييونيةموسوعة ا،عبد الكىاب ،المسيرم -17

 .ط: األكلى،الناشر: دار القمـ ،أىداؼ التربية اإلسبلمية  ،عرساف
مينة التعميـ كأدكار المعمـ ،محمد أحمد كريـ كفاركؽ شكقي البكىى ابتساـ مصطفى عثماف -18
 .شركة الجميكرية الحديثة لتحكيؿ كطباعة الكرؽـ, 2003،فييا
الناشر: دار الكطف ،ىػ  1426,شرح رياض الصالحين،محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف -19

 .لمنشر، الرياض
 ،ىػ 1402،معجم ما ألف عن رسول اهلل)صمى اهلل عميو وسمم(،صبلح الديف،المنجد -20

 ط:األكلى.،لبناف-بيركت-الناشر:دار الكتاب الجديد

ـ 1982 -ق1402,ؿ اهلل)صمى اهلل عميو كسمـ(معجـ ما ألؼ عف رسك ،صبلح الديف،المنجد -21
 .،ط:األكلى،لبناف-بيركت-الناشر:دار الكتاب الجديد،

تدكيف السنة النبكية نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع  ،محمد راتب ،النابمسي -22
 .01-06-2001بتاريخ: ,اليجرم 

 –الناشر: مكتبة اآلداب  ،ـ 2010,لمؤصلالمعجم االشتقاقي ا،د. محمد حسف حسف ،جبؿ -23
 .كلىط: األ،القاىرة
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المحقؽ: عبد الحميد  ،المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده ،المرسي -24
 ـ. 2000 -ىػ  1421ط: األكلى، ،بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ،ىنداكم

 
 رسائل ماجستير وأبحاث:

دم النبي محمد صمى اهلل عميو ك سمـ في التربية اإلبداعية كاالبتكار". مجمة البسيط، مكسى. "ى -1
 رسالة الخميج.

(. "دكر الجامعة في تنمية اإلبداع لدل طمبتيا في ضكء السنة النبكية 2010أبك خاطر، منار. ) -2
 مف كجية نظرىـ". الجامعة اإلسبلمية: غزة 

اهلل عميو ك سمـ التعميمية ك مميزاتيا ك أىميتيا ك (." طرائؽ النبي صمى 2006العطار، نايؼ.) -3
 عبلقة الطرائؽ المعاصرة بيا".

(. "التفكير اإلبداعي ك عبلقتو بكؿ مف العزك ألسببي ك مستكل الطمكح 2004أبك ندم، خالد.) -4
 لدل تبلميذ الصفيف الخامس ك السادس االبتدائييف". الجامعة االسبلمية: غزة

5- (Howley،1986،& Pendarvis GIark،1992-Bishp،1968.) 
 2011،1:00-مايك-األربعاء،مفيكـ اإلبداع في النسقية اإلسبلمية،عبد القادر ىاشـ،رمزم -6
،http://azhar.forumegypt.net – 
 2011،1:00-مايك-األربعاء،مفيـك اإلبداع في النسقية اإلسبلمية،عبد القادر ىاشـ،مزم -7
،http://azhar.forumegypt.net 
 www.startimes.com،  15:45- 2012/06/11،تطكر كتابة السيرة النبكية -8

 .01-06-2001بتاريخ: ،محمد راتب ،النابمسي  -9

 : http://mawdoo3.comمكضكع.كـك -10
 (.2000)الفريجات: -11

12- (Johnson،1976.) 
13- (Bishop،1968.) 
14- (Howley،1986،& Pendarvis.) 

http://www.startimes.com/
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
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 اإلستبانة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 أخي المعمـ،أختي المعممة:     

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو     

أضع بيف أيديكميذه االستمارة التي تندرج في إطار بحث لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة      
اليدي النبوي وَدوُر المعمم في استثارة القدرة اإلبداعيةعند الطمبة في مادة بعنكاف" ،ابك ديس-القدس

 ".إلسالمية)صفي الحادي عشر والثاني عشر(التربية ا

حيث تيدؼ ىذه االستبانة لقياس كاقع تدريس المعمـ/ة ليدم )الحبيب(محمد)صمى اهلل عميو    
 كمدل استثارة القدرة اإلبداعية لدل الطمبة.،كسمـ(

 تحديد مدل انطباؽ البنكد في االستمارة عمى ما يمارس في غرفة الصؼ.لذا أرجك منكـ     

كلغرض البحث  ،شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ.عمما بأف مخرجات ىذه األداة ستحاط بالسرية كالكتماف    
 العممي فقط.

 

 كجزاكـ اهلل خير الجزاء                    الباحثة:إنعاـ محمد حامد.                               
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 معمومات ديمغرافية

 اإلجابة المناسبة لكـ فيما يأتي: أرجك مف حضرتكـ كضع دائرة حكؿ رمز   

 أنثى -ذكر        ب -جنس المعمـ:      ا -1

 ماجستير   -بكالكريكس   ج -دبمـك متكسط     ب -المؤىؿ العممي:  ا -2

 أكثر مف عشر سنكات -(   ج10أقؿ مف -5) -(   ب5أقؿ مف -1) -سنكات الخبرة:    ا -3

 

 الخبرة. -مميالمؤىل الع -المتغيرات المستقمة:الجنس

( في الخانة المناسبة. يرجى التكـر بالتعبير عف رأيكـ كاختياراتكـ نحك كؿ عبارة بكضع عبلمة )   
 كذلؾ حسب سمـ يتككف مف خمس درجات تمثؿ كؿ منيا المقياس الكزني لكؿ عبارة:

 :دائماً 3

 :  أحياناً 2

 :   نادرًا   1
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فإنني استند إلى استثارة الطمبة في ،حادي والثاني عشركمعمم لمادة التربية اإلسالمية لمصفين ال 
تعمميم لميدي النبوي الشريف من خالل األحاديث النبوية الشريفة الخاصة باإلبداع عمى النحو 

 اآلتي:

  المقياس الوزني
 الفقرة

 
 

 
رقم 
 الفقرة

 نادراً 
1 

 أحياناً 
2 

 دائماً  
3 

 -1 .اليدم النبكم اتيح لمطمبة فرصة كافية لمنقاش في مفاىيـ   
 -2 .أعزز حالو ذىنية ايجابية عند الطمبة لتمقي الحديث النبكم   
 -3 النبكم. أحيي فييـ ركح األمؿ كاستشراؼ المستقبؿ متمثبل باليدم   
 -4 .أبرزالمشاىد كالمكاقؼ مف  حياة الصحابة كأربطيا بكاقع الطالب   
بد     -5 .اعوأقدـ أمثمة جكىرية مف حياة الحبيب كا 
أعزز استدراج الطمبة ألمثمة إبداعية جديدة مف حياة النبي)صمى    

 .اهلل عميو كسمـ(
6- 

 -7 .أقدـ لمطمبة األمثمة الخاصة باليدم كمادة لمنقاش كالحكار   
 أطمب منيـ  بناء خرائط مفاىيمية إبداعية مسترشدا باليدم   

 النبكم.
8- 

 النبكم خطية عف عبلقة اليدمأطمب منيـ  بناء تقارير شارحة    
 .باإلبداع

9- 

أشعرىـ بعدلي في معاممتيـ لزيادة اإلنتماء كاإلبداع لدييـ مقتديا    
 .بالحبيب)صمى اهلل عميو كسمـ(

10- 

 -11 .كاإلبداع ضمف مفاىيـ التعمـ التعاكني النبكم أقدـ مفاىيـ اليدم   
 

 -12 النبكم. ليدمأتبنى األفكار اإلبداعية كأنمييا متمثبل با   

 -13 .أعزز ثقة طبلبي في اليدؼ الذم يعممكف مف أجمو   
  -14 .أقدـ فمسفة اليدم النبكم بشكؿ متسمسؿ كمنطقي   
  -15 .ضمف تسمسؿ سيكمكجي النبكم أقدـ فمسفة اليدم   
  -16 .أستخدـ أسمكب الحكار كالسؤاؿ المستكحى مف اليدم النبكم   
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زنة كالمحاكمة العقمية إلقناع المتعمـ كالتأثير فيو أعمؿ عمى المكا   
 النبكم. متمثبل اليدم

17-  

  -18 . أطرح أمثمو مرتبطة باليدم النبكم   
 -19 .أعزز ثقة طبلبي في اليدؼ الذم يعممكف لتحقيقو   
 -20 .أستثير القدرات اإلبداعية أثناء الحصة   
 -21 .ي النصكصأفسح المجاؿ أماـ التبلميذ لمتأمؿ ف   
  -22 .أثير أفكار الطبلب اإلبداعية ثـ أتبناىا كأنمييا مقتديا باليدم   
 -23 .أعزز التعمـ التعاكني بيف الطبلب مقتديا باليدم النبكم   
أدرب طبلبي عمى الممارسة العممية لسنف النبي)صمى اهلل عميو    

 .كسمـ(كاتباعيا
24- 

لمكصكؿ إلى المعمكمات مستنيرا بفعؿ  أستخدـ األسمكب اإلستقرائي   
 .النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(

25- 

 -26 .أعزز تحميؿ عبلقات اليدم مع المؤشرات القرآنية   
أالحظ  تطبيؽ نماذج اليدم العممي في حياة الطمبة كأعززىـ    

 .عمييا
27- 

 -28 .أجرم أنشطة تنافسية تثير اإلبداع عندىـ مستنيران باليدم النبكم   
 -29 .أستمع لطبلبي بطريقة تأممية ألتمكف مف اكتشاؼ إبداعاتيـ   
 -30 .أبيف ليـ عبلقة اليدم بمفاىيـ العدؿ   
أراعي الفركؽ الفردية كأكجو كؿ طالب لما يناسبو كينفعو مستنيرا    

 النبكم. باليدم
31- 

 -32 .أبيف عبلقة اليدم بالعمـ النافع كأثره عمى المجتمع   
 -33 .أستخدـ مستكيات التفكير العميا في التدريس   
 -34 .أشعرىـ بعدلي في معاممتيـ كأف اليدم أساس لذلؾ   
أعزز مفاىيـ القيادة المبدعة لدييـ مقتديا بالنبي)صمى اهلل عميو    

 .كسمـ(
35- 

أحفزىـ عمى اكتشاؼ المشكمة كاإلحاطة بجكانبيا كمحاكلة    
 .اسبة لياالكصكؿ ألى الحمكؿ المن

36- 

أدرب طبلبي عمى اإلستماع لرأم اآلخريف كتجاربيـ كاإلستفادة    
 النبكم. منيا مقتديا باليدم

37- 



135 
 

ثارة جكانب اإلبداع     أكظؼ التكنكلكجيا لربط مفاىيـ اليدم بالكاقع كا 
 .لدييـ

38- 

 -39 النبكم. أنمي ميارة التخيؿ كاإلبتكار لدييـ مستنيرا باليدم   
 -40 .يح ليـ الفرصة بالتفكير الحر كتصكر المستقبؿأت   
 -41 النبكم. أنمي عندىـ قيمة الصبر عمى التعمـ إستنادان لميدم   
أعزز لدييـ مفيكـ القدكة المبدعة كأضرب ليـ أمثمة مف كاقع    

 النبكم. اليدم
42- 

 -43 . أشجع االجتياد في الرأم كأقره بالقبكؿ   
 -44 . تكاضع أساس النجاح في التعميـأزرع فييـ أف ال   
 -45 .أعزز قيمة الصدؽ بداخميـ كأعرفيـ بأنو أساس التميز كالتفكؽ   
 أغتنـ الفرص لتكظيؼ الطاقات اإلبداعية لطبلبي متمثبل اليدم   

 النبكم.
46- 

 -47 .أعزز لدييـ مفاىيـ الصحة النفسية    
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 ممحق تسييل ميمة 
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 (1)ة في كتابي الصف الحادي عشر والصف الثاني عشراألحاديث الوارد

 األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في كتاب التربية اإلسبلمية

 لمصؼ الحادم عشر)الفصؿ األكؿ( 

 الوحدة الحديث العدد
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كىك في قبة:  -1 2

")الميـ إني أنشدؾ عي»  (.1دؾ ككعدؾ، الميـ إف شئت لـ تعبد بعد اليـك
عف يحيى بف أبي كثير مثؿ ىذا كركم عف أبي شريح الخزاعي، عف النبي صمى اهلل  -2

 (.2مف قتؿ لو قتيؿ فمو أف يقتؿ، أك يعفك، أك يأخذ الدية")»عميو كسمـ قاؿ: 
 

(1) 
 القرآن الكريم

القدر بالبصرة معبد الجيني...  عف يحيى بف يعمر، قاؿ: كاف أكؿ مف قاؿ في-3 3
أف تؤمف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك اآلخر،  »فأخبرني عف اإليماف، قاؿ: 

 (.3كتؤمف بالقدر خيره كشره")
عف أبي ىريرة، قاؿ: كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بارزا يكما لمناس، فأتاه جبريؿ  -4

مف باهلل كمبلئكتو، ككتبو، كبمقائو، كرسمو كتؤمف اإليماف أف تؤ »فقاؿ: ما اإليماف؟ قاؿ: 
 (.4بالبعث")

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: كاف أىؿ الكتاب يقرءكف التكراة بالعبرانية،  -5
كيفسركنيا بالعربية ألىؿ اإلسبلـ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " ال تصدقكا أىؿ 

 (.5[ اآلية)136هلل كما أنزؿ إلينا{ ]البقرة: الكتاب كال تكذبكىـ، كقكلكا: }آمنا با
 

(2) 
العقيدة 
 اإلسالمية

إف كذبا »عف المغيرة رضي اهلل عنو، قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:  -6 13
 (.6عمي ليس ككذب عمى أحد، مف كذب عمي متعمدا، فميتبكأ مقعده مف النار")

فقاؿ قائؿ: يا رسكؿ اهلل، كأف ىذه مكعظة حدثنا عبد الرحمف بف عمرك السممي..ز  -7
أكصيكـ بتقكل اهلل...فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف »مكدع، فماذا تعيد إلينا؟ فقاؿ: 

(3) 
الحديث 
الشريف 
 وعمومو

                                                           
 (41/ 4)،2915حديث رقـ:،باب ما قيؿ في درع النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -1
 (صححو األلباني.22/ 4)،1406حديث رقـ:،باب ما جاء في حكـ كلي القتيؿ،ركاه الترذم -2
 (36/ 1)،8حديث رقـ:،كالقدر،كاإلسبلـ ،فة اإليمافباب معر ،ركاه مسمـ -3
 (19/ 1)،50حديث رقـ:،باب سؤاؿ جبريؿ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -4
 (20/ 6)،4485حديث رقـ:،باب )قكلكا امنا باهلل كما أنزؿ الينا(،ركاه البخارم -5
 (80/ 2)،1291ـ:حديث رق،باب ما يكره مف النياحة عمى الميت،ركاه البخارم-6
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ياكـ كمحدثات األمكر، فإف كؿ محدثة  الميدييف، تمسككا بيا، كعضكا عمييا بالنكاجذ، كا 
 (.1بدعة، ككؿ بدعة ضبللة ")

أنو قاؿ: "أال  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ب، عف رسكؿ اهلل عف المقداـ بف معدم كر  -8
إني أكتيت الكتاب كمثمو معو، أال يكشؾ رجؿ شبعاف عمى أريكتو يقكؿ: عميكـ بيذا 
القرآف، فما كجدتـ فيو مف حبلؿ فأحمكه، كما كجدتـ فيو مف حراـ فحرمكه، أال ال يحؿ لكـ 

 لقطة معاىد إال أف يستغني عنيا لحـ الحمار األىمي، كال كؿ ذم ناب مف السبع، كال
، فعمييـ أف يقركه، فإف لـ يقركه فمو أف يعقبيـ بمثؿ قراه")  (.2صاحبيا، كمف نزؿ بقـك

عف سماؾ بف حرب، قاؿ: سمعت عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد، يحدث عف  -9
فبمغو  أبيو، قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: نضر اهلل امرأ سمع منا شيئا

 (.3كما سمع، فرب مبمغ أكعى مف سامع)
يا »عف ابف عباس، قاؿ: كنت خمؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكما، فقاؿ:  -10

غبلـ إني أعممؾ كممات، احفظ اهلل يحفظؾ، احفظ اهلل تجده تجاىؾ، إذا سألت فاسأؿ اهلل، 
ذا استعنت فاستعف باهلل، كاعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ  كا 

إال بشيء قد كتبو اهلل لؾ، كلك اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد 
 (. 4«)كتبو اهلل عميؾ، رفعت األقبلـ كجفت الصحؼ

 
ال تحاسدكا، كال »عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -11

كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض، كككنكا عباد اهلل إخكانا تناجشكا، كال تباغضكا، كال تدابركا، 
كيشير إلى صدره ثبلث « المسمـ أخك المسمـ، ال يظممو كال يخذلو، كال يحقره التقكل ىاىنا

بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ، كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، دمو، »مرات 
 (.5«)كمالو، كعرضو

 
عنو، قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: " ال عف ابف مسعكد رضي اهلل  -12

حسد إال في اثنتيف: رجؿ آتاه اهلل ماال، فسمطو عمى ىمكتو في الحؽ، كرجؿ آتاه اهلل 
 (.6حكمة، فيك يقضي بيا كيعمميا ")

 

                                                           
/ 28)،17145حديث رقـ:،باب حديث العرباض بف سارية عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه أحمد في مسنده-1

375) 
 (13/ 7)،4604حديث رقـ:،باب في لزـك السنة’ركاه أبك داكد -2
حديث حسف  كقاؿ ىذا،(331/ 4) ،2657حديث رقـ:،باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماع،ركاه الترمذم-3

 صحيح.
 كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح ،(667/ 4)،2516حديث رقـ:،ركاه الترمذم -4
 (1986/ 4)،2564حديث رقـ:،باب تحريـ ظمـ المسمـ،ركاه مسمـ -5
 (108/ 2) 1409حديث رقـ:،باب إنفاؽ الماؿ في حقو،ركاه البخارم-6
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عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مر عمى صبرة مف طعاـ، فأدخؿ  -13
أصابعو بمبل، فقاؿ: يا صاحب الطعاـ، ما ىذا؟، قاؿ: أصابتو السماء يا  يده فييا، فنالت

 (.1رسكؿ اهلل، قاؿ: أفبل جعمتو فكؽ الطعاـ حتى يراه الناس، ثـ قاؿ: مف غش فميس منا")
 

عف ابف عباس، قاؿ: مر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بحائط مف حيطاف المدينة، أك  -14
في قبكرىما، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: مكة، فسمع صكت إنسانيف يعذباف 

بمى، كاف أحدىما ال يستتر مف بكلو، ككاف »ثـ قاؿ: « يعذباف، كما يعذباف في كبير»
 (.2اآلخر يمشي بالنميمة")

 
عف أبي أيكب رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " ال يحؿ لمسمـ  -15

فيصد ىذا كيصد ىذا، كخيرىما الذم يبدأ بالسبلـ أف ييجر أخاه فكؽ ثبلث، يمتقياف: 
("3.) 
 

عف أبي إدريس الخكالني، عف أبي ذر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فيما ركل  -16
يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي، كجعمتو بينكـ »عف اهلل تبارؾ كتعالى أنو قاؿ: 

 (.4«)محرما، فبل تظالمكا... 
 

انصر أخاؾ »نو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف أنس رضي اهلل ع -17
قالكا: يا رسكؿ اهلل، ىذا ننصره مظمكما، فكيؼ ننصره ظالما؟ قاؿ: « ظالما أك مظمكما

 (.5«)تأخذ فكؽ يديو»
 

إف اهلل ال ينظر إلى »عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -18
 (.6«)ر إلى قمكبكـ كأعمالكـصكركـ كأمكالكـ، كلكف ينظ

 
حدثنا زياد بف عبلقة، قاؿ: سمعت المغيرة بف شعبة، يقكؿ: كاف النبي صمى اهلل  -19 20

، أك تنتفخ قدماه، فيقاؿ لو، فيقكؿ:  أفبل أككف عبدا »عميو كسمـ يصمي حتى تـر
 (.7«)شككرا

(4) 
السيرة النبوية 

 الشريفة

                                                           
 ( كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح.597/ 2)،1315ـ:حديث رق،باب ما جاء في كراىية الغش في البيكع،ركاه الترمذم-1
 (53/ 1)،216حديث رقـ:،باب مف الكبائر أال يستتر مف بكلو،ركاه البخارم -2
 (8/53، )6237ركاه البخارم،باب السبلـ لممعرفة كغير المعرفة،حديث رقـ: -3
 (1994/ 4)،2577حديث رقـ:،باب تحريـ الظمـ،ركاه مسمـ  -4
 (128/ 3) ،2444حديث رقـ:،أخاؾ ظالما أك مظمـكباب عف ،ركاه البخارم-5
 (.4/1987،)2564ركاه مسمـ،باب تحريـ ظمـ المسمـ،حديث رقـ: -6
 (8/99)،6471حديث رقـ:،باب الصبر عف محاـر اهلل،ركاه البخارم -7
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نو سمع جابرا، يقكؿ: " رأيت النبي صمى اهلل عف ابف جريج، أخبرني أبك الزبير، أ -20

لتأخذكا مناسككـ، فإني ال أدرم لعمي ال »عميو كسمـ يرمي عمى راحمتو يـك النحر، كيقكؿ: 
 (.1«)أحج بعد حجتي ىذه

 
عف أبي إسحاؽ، قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل الجدلي يقكؿ: سألت عائشة، عف خمؽ  -21

لـ يكف فاحشا كال متفحشا كال صخابا في » رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقالت:
 (.2«)األسكاؽ، كال يجزم بالسيئة السيئة، كلكف يعفك كيصفح

 
عف عائشة، أنيـ ذبحكا شاة، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ما بقي منيا؟ قالت:  -22

 (.3ما بقي منيا إال كتفيا قاؿ: بقي كميا غير كتفيا)
 

يـك بدر كنحف نمكذ برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، عف عمي، قاؿ: لقد " رأيتنا  -23
 (.4كىك أقربنا إلى العدك، ككاف مف أشد الناس يكمئذ بأسا")

 
كاف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( أحسف الناس، »عف أنس رضي اهلل عنو، قاؿ:  -24

ـ( كأشجع الناس، كأجكد الناس، كلقد فزع أىؿ المدينة فكاف النبي )صمى اهلل عميو كسم
 (.5سبقيـ عمى فرس)

 
ف الشجاع منا »عف أبي إسحاؽ... قاؿ البراء:  -25 كنا كاهلل إذا احمر البأس نتقي بو، كا 

 (.6لمذم يحاذم بو، يعني النبي )صمى اهلل عميو كسمـ()
 

ما ضرب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شيئا قط بيده، كال »عف عائشة، قالت:  -26
يجاىد في سبيؿ اهلل، كما نيؿ منو شيء قط، فينتقـ مف صاحبو، امرأة، كال خادما، إال أف 

 (.7إال أف ينتيؾ شيء مف محاـر اهلل، فينتقـ هلل عز كجؿ)
 

                                                           
 (2/943)،1297حديث رقـ:،ركاه مسمـ:باب استحباب رمي جمرة العقبة -1
 2كقاؿ حديث حسف صحيح.،2016حديث رقـ:،مؽ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(باب ما جاء في خ،ركاه الترمذم -
 كقاؿ حديث صحيح.،2470حديث رقـ:،ركاه الترمذم -3
إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ  ،654حديث رقـ:،باب مسند عمي بف أبي طالب )رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد -4

 الشيخيف غير حارثة بف مضرب.
 (22/ 4) ،2820حديث رقـ:،جاعة في الحرب كالسمـباب الش،ركاه البخارم -5
 (3/1401)،1776حديث رقـ:،باب في غزكة حنيف،ركاه مسمـ -6
 (4/1814)،2328حديث رقـ:،باب مباعدتو)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه مسمـ -7
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عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، قاؿ: كنت أمشي مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -27
رت إلى كعميو برد نجراني غميظ الحاشية، فأدركو أعرابي فجذبو جذبة شديدة، حتى نظ

صفحة عاتؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد أثرت بو حاشية الرداء مف شدة جذبتو، ثـ 
 (.1«)أمر لو بعطاء»قاؿ: مر لي مف ماؿ اهلل الذم عندؾ، فالتفت إليو فضحؾ، ثـ 

 
حدثنا أنس رضي اهلل عنو قاؿ: " خدمت النبي صمى اهلل عميو كسمـ عشر سنيف،  -28

 (.2صنعت؟ كال: أال صنعت ")فما قاؿ لي: أؼ، كال: لـ 
 

عف عائشة، قالت: كاف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( يقسـ فيعدؿ، كيقكؿ:  -29
 (.3«)الميـ ىذا قسمي، فيما أممؾ فبل تممني، فيما تممؾ، كال أممؾ»
 

حدثنا أبك سممة بف عبد الرحمف، أف أبا ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قبؿ رسكؿ اهلل  -30
و كسمـ الحسف بف عمي كعنده األقرع بف حابس التميمي جالسا، فقاؿ األقرع: صمى اهلل عمي

إف لي عشرة مف الكلد ما قبمت منيـ أحدا، فنظر إليو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ 
 (.4«)مف ال يرحـ ال يرحـ»قاؿ: 

 
 عف عبد اهلل بف الحارث بف جزء، قاؿ: ما رأيت أحدا أكثر تبسما مف رسكؿ اهلل -31

 (.5)صمى اهلل عميو كسمـ()
 

عف سميماف بف بريدة، عف أبيو، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا أمر  -32
أميرا عمى جيش، أك سرية، أكصاه في خاصتو بتقكل اهلل، كمف معو مف المسمميف خيرا، 

كا، كال تغدركا، اغزكا باسـ اهلل في سبيؿ اهلل، قاتمكا مف كفر باهلل، اغزكا كال تغم»ثـ قاؿ: 
 (.6كال تمثمكا، كال تقتمكا كليدا...)

 
عف أبي ذر، قاؿ: قمت: يا رسكؿ اهلل، أال تستعممني؟ قاؿ: فضرب بيده عمى  -33

نيا يـك القيامة خزم كندامة، إال »منكبي، ثـ قاؿ:  نيا أمانة، كا  يا أبا ذر، إنؾ ضعيؼ، كا 
 (.7«)مف أخذىا بحقيا، كأدل الذم عميو فييا

                                                           
 (4/94)،3149حديث رقـ:،باب ما كاف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( يعطي،ركاه البخارم -1
 (8/14)،6038حديث رقـ:،باب حسف الخمؽ كالسخاء...،ارمركاه البخ -2
 (2/242)،2134حديث رقـ:،باب في القسـ بيف النساء،ركاه أبك داكد  -3
 (8/7)،5997حديث رقـ:،باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو،ركاه البخارم -4
 كقاؿ حديث غريب.،(6/38)،3641حديث رقـ:،باب في بشاشة النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه الترمذم -5
 (3/1357)،1731حديث رقـ:،باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث،ركاه مسمـ -6
 (3/1457)،1825حديث رقـ:،باب كراىة اإلمارةبغير ضركرة،ركاه مسمـ -7
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ف أبي حميد الساعدم، أنو أخبره: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ استعمؿ ع -34

عامبل، فجاءه العامؿ حيف فرغ مف عممو، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، ىذا لكـ كىذا أىدم لي. 
 (.1«)أفبل قعدت في بيت أبيؾ كأمؾ، فنظرت أييدل لؾ أـ ال؟»فقاؿ لو: 

 
اؿ: بينما نحف في المسجد مع رسكؿ ، ق-كىك عـ إسحاؽ  -حدثني أنس بف مالؾ  -35

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. إذ جاء أعرابي فقاـ يبكؿ في المسجد، فقاؿ أصحاب رسكؿ اهلل 
ال تزرمكه »صمى اهلل عميو كسمـ: مو مو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

إف ىذه »لو:  فترككه حتى باؿ، ثـ إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ دعاه فقاؿ« دعكه
المساجد ال تصمح لشيء مف ىذا البكؿ، كال القذر إنما ىي لذكر اهلل عز كجؿ، كالصبلة 

أك كما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: فأمر رجبل مف القـك فجاء « كقراءة القرآف
 (.2بدلك مف ماء فشنو عميو)

 
أف عائشة زكج النبي  عف يحيى بف سعيد بف العاص، أف سعيد بف العاص، أخبره -36

صمى اهلل عميو كسمـ، كعثماف حدثاه، أف أبا بكر استأذف عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 (.3إف عثماف رجؿ حيي")»كسمـ ...قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

 
عف كثير، مكلى عبد الرحمف بف سمرة عف عبد الرحمف بف سمرة، قاؿ: جاء عثماف  -37

قاؿ الحسف بف كاقع: ككاف في مكضع آخر  -هلل عميو كسمـ بألؼ دينار إلى النبي صمى ا
حيف جيز جيش العسرة فنثرىا في حجره. قاؿ عبد الرحمف: فرأيت  -مف كتابي، في كمو 

ما ضر عثماف ما عمؿ بعد اليـك »النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقمبيا في حجره كيقكؿ: 
 (.4«)مرتيف

 
ثني أبي، عف أبيو، قاؿ:قاؿ عثماف: إف كجدتـ في كتاب حدثنا إبراىيـ بف سعد، حد -38

 (.5اهلل عز كجؿ أف تضعكا رجمي في القيد، فضعكىا")
 

عف أبي ىريرة، قاؿ: أتي النبي صمى اهلل عميو كسمـ بسكراف، فأمر بضربو. فمنا  -39 18
ثكبو، فمما انصرؼ قاؿ رجؿ: ما مف يضربو بيده كمنا مف يضربو بنعمو كمنا مف يضربو ب

(5) 
الفقو 

                                                           
 (130/ 8)،6636حديث رقـ:،باب كيؼ كانت يميف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -1
 (236/ 1)،285حديث رقـ:،جكب غسؿ البكؿ كغيره مف النجاساتباب ك ،ركاه مسمـ -2
 (1/538)،415حديث رقـ:،مسند عثماف بف عفاف)رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد  -3
 «كقاؿ ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو،(626/ 5) ،3701حديث رقـ:،ركاه الترمذم -4
 (1/544)،524ـ:حديث رق،باب مسند عثماف بف عفاف)رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد -5
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ال تككنكا عكف الشيطاف عمى »لو أخزاه اهلل، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 (.1أخيكـ")

 
عف عبد اهلل بف صفكاف، عف أبيو، أنو ناـ في المسجد كتكسد رداءه، فأخذ مف تحت  -40

نبي صمى اهلل عميو كسمـ رأسو، فجاء بسارقو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، " فأمر بو ال
أف يقطع، فقاؿ صفكاف: يا رسكؿ اهلل لـ أرد ىذا، ردائي عميو صدقة، فقاؿ رسكؿ اهلل 

 (.2فيبل قبؿ أف تأتيني بو")»صمى اهلل عميو كسمـ: 
 

عف عائشة رضي اهلل عنيا، أف قريشا أىميـ شأف المرأة المخزكمية التي سرقت،  -41
صمى اهلل عميو كسمـ؟ فقالكا: كمف يجترئ عميو إال أسامة  فقالكا: كمف يكمـ فييا رسكؿ اهلل

بف زيد، حب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فكممو أسامة، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
كسمـ: " أتشفع في حد مف حدكد اهلل، ثـ قاـ فاختطب، ثـ قاؿ: إنما أىمؾ الذيف قبمكـ، 

ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد، كايـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه، كا  
 (.3اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا")

 
« اجتنبكا السبع المكبقات»عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ:  -42

الشرؾ باهلل، كالسحر، كقتؿ النفس التي حـر اهلل إال »قالكا: يا رسكؿ اهلل، كما ىف؟ قاؿ: 
ؽ، كأكؿ الربا، كأكؿ ماؿ اليتيـ، كالتكلي يـك الزحؼ، كقذؼ المحصنات المؤمنات بالح

 (.4الغافبلت")
 

عف أبي سممة بف عبد الرحمف، أف عائشة، قالت: سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -43
 (.5كؿ شراب أسكر فيك حراـ")»كسمـ عف البتع، فقاؿ: 

 
اهلل عميو كسمـ في الخمر عشرة: عف أنس بف مالؾ قاؿ: لعف رسكؿ اهلل صمى  -44

عاصرىا، كمعتصرىا، كشاربيا، كحامميا، كالمحمكلة إليو، كساقييا، كبائعيا، كآكؿ ثمنيا، 
 (.6كالمشترم ليا، كالمشتراة لو")

 
 

 اإلسالمي

                                                           
 (8/159)،6781حديث رقـ: ،باب ما يكره مف لعف شارب الخمر،ركاه البخارم -1
 (2/865)،2595حديث رقـ:،باب مف سرؽ مف حرز،ركاه ابف ماجة -2
 (4/175)،3475حديث رقـ:،ركاه البخارم -3
 (8/175)،6857حديث رقـ:،باب رمي المحصنات،ركاه البخارم -4
 (7/105)،5585حديث رقـ:،مر مف العسؿ...باب الخ،ركاه البخارم -5
 ( كقاؿ:ىذا حديث غريب مف حديث أنس580/ 2)،1295حديث رقـ:،باب أف يتخذ الخمر خبل،ركاه الترمذم -6
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عف جابر بف عبد اهلل، قاؿ: جيء بسارؽ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -45
 (.1اقطعكه")»فقاؿ...فقاؿ: 

 
عف عمرة بنت عبد الرحمف، حدثتو، أف عائشة رضي اهلل عنيا، حدثتيـ: عف النبي  -46

 (.2تقطع اليد في ربع دينار")»صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: 
 

عف عكرمة، أف عميا رضي اهلل عنو، حرؽ قكما، فبمغ ابف عباس فقاؿ: لك كنت أنا  -47
[، 62]ص:« تعذبكا بعذاب اهللال »لـ أحرقيـ ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 (.3مف بدؿ دينو فاقتمكه")»كلقتمتيـ كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
 

مف صمى صبلتنا »عف أنس بف مالؾ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -48
في  كاستقبؿ قبمتنا، كأكؿ ذبيحتنا فذلؾ المسمـ الذم لو ذمة اهلل كذمة رسكلو، فبل تخفركا اهلل

 (.4ذمتو")
 

بقتيؿ منيـ  -عاـ فتح مكة  -عف أبي ىريرة: أف خزاعة قتمكا رجبل مف بني ليث  -49
قتمكه، فأخبر بذلؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ... فمف قتؿ فيك بخير النظريف: إما أف 

ما أف يقاد أىؿ القتيؿ")  (.5يعقؿ، كا 
 

كسمـ: " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ، عف عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -50
يشيد أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل، إال بإحدل ثبلث: النفس بالنفس، كالثيب الزاني، 

 (.6كالمارؽ مف الديف التارؾ لمجماعة")
 

عف عمر بف الخطاب قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "ال يقاد  -51
 (.7الكالد بالكلد")

 
نعماف بف بشير، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "ال قكد إال عف ال -52

 (.1بالسيؼ")

                                                           
 (4/142)،4410حديث رقـ:،باب في السارؽ يسرؽ مرارا،ركاه ابك داكد -1
 (8/161)،6791حديث رقـ:،باب في قكلو تعالى:"كالسارؽ كالسارقة"،ركاه البخارم -2
 (4/6)،3017حديث رقـ:،باب اليعذب بعذاب اهلل،ركاه البخارم -3
 (1/87)،391حديث رقـ:،باب فضؿ إستقباؿ القبمة،ركاه البخارم -4
 (1/33)،112حديث رقـ:،باب كتابة العمـ،ركاه البخارم -5
 (9/5)،6878حديث رقـ:،باب قكؿ اهلل تعالى:"أف النفس بالنفس"،ركاه البخارم -6
 (3/70)،1400حديث رقـ:،باب ما جاء في الرجؿ يقتؿ ابنو يقاد،ركاه الترمذم -7
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حدثني حميد، أف أنسا، حدثيـ: أف الربيع كىي ابنة النضر كسرت ثنية جارية،  -53

فطمبكا األرش، كطمبكا العفك، فأبكا، فأتكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فأمرىـ بالقصاص، 
سر ثنية الربيع يا رسكؿ اهلل، ال كالذم بعثؾ بالحؽ، ال تكسر فقاؿ أنس بف النضر: أتك

، فرضي القـك كعفكا، فقاؿ النبي صمى اهلل «يا أنس كتاب اهلل القصاص»ثنيتيا، فقاؿ: 
 (.2إف مف عباد اهلل مف لك أقسـ عمى اهلل ألبره")»عميو كسمـ: 

 
و كسمـ حبس ناسا عف بيز بف حكيـ، عف أبيو، عف جده،" أف النبي صمى اهلل عمي -54

 (.3في تيمة")
 

حدثني عبد الرحمف بف جابر، أف أباه، حدثو: أنو سمع أبا بردة األنصارم، قاؿ:  -55
سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ، يقكؿ: "ال تجمدكا فكؽ عشرة أسكاط إال في حد مف 

 (.4حدكد اهلل")
 

مف أتاكـ كأمركـ »ؿ: عف عرفجة، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، يقك  -56
 (.5جميع عمى رجؿ كاحد، يريد أف يشؽ عصاكـ، أك يفرؽ جماعتكـ، فاقتمكه")

 
كمكـ راع »عف عبد اهلل رضي اهلل عنو: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -57 8

اع عمى فمسئكؿ عف رعيتو، فاألمير الذم عمى الناس راع كىك مسئكؿ عنيـ، كالرجؿ ر 
أىؿ بيتو كىك مسئكؿ عنيـ، كالمرأة راعية عمى بيت بعميا ككلده كىي مسئكلة عنيـ، كالعبد 

 (.6راع عمى ماؿ سيده كىك مسئكؿ عنو، أال فكمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو")
 

ال تزكؿ قدـ ابف آدـ يـك »عف ابف مسعكد، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -58
و حتى يسأؿ عف خمس، عف عمره فيـ أفناه، كعف شبابو فيـ أببله، القيامة مف عند رب

 (.7كمالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو، كماذا عمؿ فيما عمـ")
 

إف اهلل قد تجاكز »عف أبي ذر الغفارم، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -59

(6) 
الفكر 

اإلسالمي 
 يبوالتيذ

                                                                                                                                                                                
 (2/889)،2667حديث رقـ:،باب ال قكد إال بالسيؼ،ركاه ابف ماجة -1
 (3/186)،2703حديث رقـ:،باب الصمح في الدية،ركاه البخارم -2
 حكـ األلباني[ سكت عنو الشيخ(]7/8)،4875حديث رقـ:،باب امتحاف السارؽ بالحبس كالضرب،ركاه النسائي -3
 (8/174)،6850حديث رقـ:،باب كـ التعزير كاألدب،ركاه البخارم -4
 (3/1480)،1852حديث رقـ:،باب حكـ مف فرؽ بيف المسمميف كىك مجتمع،ركاه مسمـ -5
 (3/150)،2554حديث رقـ:،باب كراىية التطاكؿ عمى الرقيؽ،ركاه البخارم -6
 (كقاؿ ىذا حديث غريب ال نعرفو مف حديث ابف مسعكد.4/612)،2416حديث رقـ:،يامةباب في الق،ركاه الترمذم -7
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 (.1عف أمتي الخطأ، كالنسياف، كما استكرىكا عميو")
 

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: رفع القمـ عف ثبلثة: عف النائـ  عف عمي، -60
 (.2حتى يستيقظ، كعف الصبي حتى يشب، كعف المعتكه حتى يعقؿ")

 
حدثنا زكرياء، قاؿ: سمعت عامرا، يقكؿ: سمعت النعماف بف بشير رضي اهلل  -61

كد اهلل كالكاقع فييا، عنيما، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " مثؿ القائـ عمى حد
كمثؿ قـك استيمكا عمى سفينة، فأصاب بعضيـ أعبلىا كبعضيـ أسفميا، فكاف الذيف في 
أسفميا إذا استقكا مف الماء مركا عمى مف فكقيـ، فقالكا: لك أنا خرقنا في نصيبنا خرقا كلـ 

ف أخذكا عمى أيدييـ ن جكا، كنجكا نؤذ مف فكقنا، فإف يترككىـ كما أرادكا ىمككا جميعا، كا 
 (.3جميعا")

 
عف سميماف بف بريدة، عف أبيو، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا بعث  -62

أميرا عمى جيش أكصاه في خاصة نفسو بتقكل اهلل كمف معو مف المسمميف خيرا، كقاؿ: 
تمثمكا، كال  اغزكا بسـ اهلل كفي سبيؿ اهلل، قاتمكا مف كفر باهلل، كال تغمكا، كال تغدركا، كال»

تقتمكا كليدا، فإذا لقيت عدكؾ مف المشركيف فادعيـ إلى إحدل ثبلث خصاؿ، أك خبلؿ، 
أيتيا أجابكؾ، فاقبؿ منيـ، ككؼ عنيـ، كادعيـ إلى اإلسبلـ، كالتحكؿ مف دارىـ إلى دار 
المياجريف، كأخبرىـ أنيـ إف فعمكا ذلؾ فإف ليـ ما لممياجريف، كعمييـ ما عمى المياجريف، 

ف أبكا أف يتحكلكا، فأخبرىـ أنيـ يككنكف كأعراب المسمميف، يجرم عمييـ ما يجرم عمى ك  ا 
األعراب، ليس ليـ في الغنيمة كالفيء شيء، إال أف يجاىدكا، فإف أبكا، فاستعف باهلل عمييـ 

 (.4كقاتميـ")
 

عف سممة بف نعيـ بف مسعكد األشجعي، عف أبيو نعيـ، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  -63
قاال: نقكؿ كما « ما تقكالف أنتما؟»هلل عميو كسمـ يقكؿ ليما حيف قرأ كتاب مسيممة: صمى ا

 (.5أما كاهلل لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت أعناقكما")»قاؿ. قاؿ: 
 

بمغكا عني كلك »عف عبد اهلل بف عمرك، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ:  -64
 (.1آية...")

                                                           
(]حكـ األلباني[ صحيح]تعميؽ محمد فؤاد عبد 1/659)،2043حديث رقـ:،باب طبلؽ المكره كالناسي،ركاه ابف ماجة -1

 الباقي[ في الزكائد إسناده ضعيؼ التفاقيـ عمى ضعؼ أبي بكر اليذلي.
 (]حكـ األلباني[ : صحيح3/84)،1423حديث رقـ:،اب ما جاء فيمف ال يجب عميو الحدب،ركاه الترمذم -2
 (3/139)،2493حديث رقـ:،باب ىؿ يقرع في القسمة كاإلستياـ فيو،ركاه البخارم -3
 (4/162)،1617حديث رقـ:،باب ما جاء في كصيتو)صمى اهلل عميو كسمـ(في...،ركاه الترمذم -4
 (]حكـ األلباني[ : صحيح3/84)،2761حديث رقـ:،لرسؿباب في ا،ركاه ابك داكد -5
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 األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في كتاب التربية اإلسبلمية(2)

 لمصؼ الحادم عشر)الفصؿ الثاني( 

 الوحدة الحديث العدد
عف عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده، أف مرثد بف أبي مرثد الغنكم، ككاف رجبل  -1 2

اهلل، أنكح عناؽ، فسكت  شديدا، ككاف يحمؿ األسارل مف مكة، إلى المدينة...فقمت: يا رسكؿ
[، فدعاني، فقرأىا عمي كقاؿ: 3عني، فنزلت: }الزانية ال ينكحيا إال زاف أك مشرؾ{ ]النكر: 

 (.2ال تنكحيا")»
 
عف ابف عباس، أف ىبلؿ بف أمية، قذؼ امرأتو عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ بشريؾ  -2

، فقاؿ: يا رسكؿ «حد في ظيرؾ البينة أك»ابف سحماء، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
اهلل، إذا رأل أحدنا عمى امرأتو رجبل ينطمؽ يمتمس البينة، فجعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

ال حد في ظيرؾ»يقكؿ:  [ ىبلؿ: كالذم بعثؾ بالحؽ إني لصادؽ، 101فقاؿ ]ص:« البينة كا 
ف يرمكف أزكاجيـ{ فمينزلف اهلل ما يبرئ ظيرم مف الحد، فنزؿ جبريؿ كأنزؿ عميو: }كالذي

[ فانصرؼ النبي صمى اهلل عميو 9[ فقرأ حتى بمغ: }إف كاف مف الصادقيف{ ]النكر: 6]النكر: 
إف اهلل يعمـ أف »كسمـ فأرسؿ إلييا، فجاء ىبلؿ فشيد، كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 

، كقالكا: ثـ قامت فشيدت، فمما كانت عند الخامسة كقفكىا« أحدكما كاذب، فيؿ منكما تائب
إنيا مكجبة، قاؿ ابف عباس: فتمكأت كنكصت، حتى ظننا أنيا ترجع، ثـ قالت: ال أفضح 

، فمضت")  (.3قكمي سائر اليـك
 

(1) 
 القرآف الكريـ

عف أبي مكسى، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " إف مثمي كمثؿ ما بعثني اهلل بو  -3 5
ني أنا النذير العرياف، كمثؿ رجؿ أتى قكمو، فقاؿ: يا قـك إني رأي ت الجيش بعيني، كا 

فالنجاء، فأطاعو طائفة مف قكمو، فأدلجكا فانطمقكا عمى ميمتيـ، ككذبت طائفة منيـ فأصبحكا 
مكانيـ، فصبحيـ الجيش فأىمكيـ كاجتاحيـ، فذلؾ مثؿ مف أطاعني كاتبع ما جئت بو، كمثؿ 

 (.4مف عصاني ككذب ما جئت بو مف الحؽ")

(2) 
العقيدة 

 اإلسبلمية

                                                                                                                                                                                
 (4/170)،3461حديث رقـ:،باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ،ركاه البخارم -1
 (66/ 6)،3228حديث رقـ:،باب تزكيج الزانية،ركاه النسائي -2
 (100/ 6)،4747حديث رقـ:،باب كيدرؤا عنيا العذاب،ركاه البخارم -3
 4(4/1788)،2283حديث رقـ:،مى أمتوباب شفقتو ع،ركاه البخارم - 
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مثمي كمثمكـ كمثؿ رجؿ أكقد »اؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف جابر، ق -4

نارا، فجعؿ الجنادب كالفراش يقعف فييا، كىك يذبيف عنيا، كأنا آخذ بحجزكـ عف النار، كأنتـ 
 (.1تفمتكف مف يدم")

 
عف قتادة، أف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، حدثيـ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ صعد  -5

اثبت أحد فإنما عميؾ نبي، كصديؽ، »كأبك بكر، كعمر، كعثماف فرجؼ بيـ، فقاؿ:  أحدا،
 (.2كشييداف")

عف عائشة أـ المؤمنيف أنيا قالت: أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف  -6
...فقالت خديجة: كبل كاهلل ما يخزيؾ اهلل أبدا، إنؾ لتصؿ الرحـ، كتحمؿ الكؿ، كتكسب 

 ،  (.3كتقرم الضيؼ، كتعيف عمى نكائب الحؽ")المعدـك
 
كرقة بف نكفؿ فقاؿ: يا ابف أخي أخبرني بالذم رأيت، فقص عميو خبره، فقاؿ: كالذم  -7

نؾ لنبي ىذه األمة")  (.4نفسي بيده إنو ليأتيؾ النامكس األكبر، الذم كاف يأتي مكسى، كا 
كلـ أجده إال في أخبار ،مبلحظة:ىذا الحديث نسب تخريجو لمبخارم في كتاب الحادم عشر

 مكة.
 

عف أبي سعيد الخدرم، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: " ما بعث اهلل مف نبي، كال  -8 15
استخمؼ مف خميفة، إال كانت لو بطانتاف: بطانة تأمره بالمعركؼ كتحضو عميو، كبطانة 

 (.5اهلل تعالى")تأمره بالشر كتحضو عميو، فالمعصـك مف عصـ 
 
 (.6عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: المستشار مؤتمف") -9
 

عف خباب بف األرت، قاؿ: شككنا إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك متكسد بردة  -10
الرجؿ قد كاف مف قبمكـ، يؤخذ »لو في ظؿ الكعبة فقمنا: أال تستنصر لنا أال تدعك لنا؟ فقاؿ: 

فيحفر لو في األرض، فيجعؿ فييا، فيجاء بالمنشار فيكضع عمى رأسو فيجعؿ نصفيف، 
كيمشط بأمشاط الحديد، ما دكف لحمو كعظمو، فما يصده ذلؾ عف دينو، كاهلل ليتمف ىذا 

 
(3) 

الحديث 
 الشريؼ

                                                           
 (1790/ 4)،2285حديث لرقـ:،باب شفقتو صمى اهلل عميو كسمـ عمى أمتو،ركاه مسمـ -1
 (9/ 5)،3675حديث رقـ:،باب قكؿ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -2
 (7/ 1) ،3حديث رقـ:،باب بدء الكحي،ركاه البخارم -3
 .2420حديث رقـ:،باب ذكر فضؿ مقبرة مكة،(88/ 4أخبار مكة لمفاكيي ) -4
 (77/ 9)،7198حديث رقـ:،باب بطانة اإلماـ،ركاه البخارم-5
 (.ىذا حديث حسف.422/ 4)،2822حديث رقـ:،باب المستشار مؤتمف،ركاه الترمذم -6
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األمر، حتى يسير الراكب مف صنعاء إلى حضرمكت، ال يخاؼ إال اهلل، كالذئب عمى غنمو، 
 .(1كلكنكـ تستعجمكف")

 
عف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة، أنو قاؿ: سمعت سعيد بف -11

مف »يسار أبا الحباب، يقكؿ: سمعت أبا ىريرة، يقكؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 (.2يرد اهلل بو خيرا يصب منو")

 
، مف نصب ما يصيب المسمـ»عف أبي ىريرة: عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -12

كال كصب، كال ىـ كال حزف كال أذل كال غـ، حتى الشككة يشاكيا، إال كفر اهلل بيا مف 
 (.3خطاياه")

 
عف مصعب بف سعد، عف أبيو، قاؿ: قمت: يا رسكؿ اهلل، أم الناس أشد ببلء؟ قاؿ:  -13

ببلؤه، األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ، فيبتمى الرجؿ عمى حسب دينو، فإف كاف دينو صمبا اشتد 
ف كاف في دينو رقة ابتمي عمى حسب دينو")  (.4كا 

 
عجبا ألمر المؤمف، إف أمره »عف صييب، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -14

ف أصابتو  كمو خير، كليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف، إف أصابتو سراء شكر، فكاف خيرا لو، كا 
 (.5ضراء، صبر فكاف خيرا لو")

 
بؿ، قاؿ: كنت مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في سفر، فأصبحت يكما عف معاذ بف ج -15

قريبا منو كنحف نسير، فقمت: يا رسكؿ اهلل أخبرني بعمؿ يدخمني الجنة كيباعدني عف النار، 
نو ليسير عمى مف يسره اهلل عميو، تعبد اهلل كال تشرؾ بو »قاؿ:  لقد سألتني عف عظيـ، كا 

 (.6كاة، كتصـك رمضاف، كتحج البيت")شيئا، كتقيـ الصبلة، كتؤتي الز 
 

عف معاذ بف جبؿ، قاؿ: كنت مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في سفر، فأصبحت يكما  -16
قريبا منو كنحف نسير، فقمت: يا رسكؿ اهلل أخبرني بعمؿ يدخمني الجنة كيباعدني عف 

ذ بمسانو قاؿ: كؼ النار... ثـ قاؿ: أال أخبرؾ بمبلؾ ذلؾ كمو؟ قمت: بمى يا نبي اهلل، فأخ

                                                           
 (20/ 9)،6943حديث رقـ،باب مف اختار الضرب كاليكاف عمى الكفر،ركاه البخارم -1
 (115/ 7)،5645حديث رقـ:،اب ما جاء في كفارة المرضب،ركاه البخارم -2
 (114/ 7)،5641حديث رقـ:،باب ما جاء في كفارة المرض،ركاه البخارم -3
 (179/ 4)،2398حديث رقـ:،باب ما جاء في الصبر،ركاه الترمذم -4
 (2295/ 4)،2999حديث رقـ:،باب المؤمف أمره كمو خير،ركاه مسمـ -5
 (كقاؿ عنو حديث حسف صحيح11/ 5)،2616حديث رقـ:،جاء في حرمة الصبلةباب ما ،ركاه الترمذم -6
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نا لمؤاخذكف بما نتكمـ بو؟ فقاؿ: ثكمتؾ أمؾ يا معاذ، كىؿ  عميؾ ىذا، فقمت: يا نبي اهلل، كا 
 (.1يكب الناس في النار عمى كجكىيـ أك عمى مناخرىـ إال حصائد ألسنتيـ")

 
مف يضمف لي ما بيف »عف سيؿ بف سعد، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -17

 (.2بيف رجميو أضمف لو الجنة") لحييو كما
 

عف عبد الرحمف بف يزيد، قاؿ: دخمت مع عمقمة، كاألسكد عمى عبد اهلل، فقاؿ عبد  -18
اهلل: كنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ شبابا ال نجد شيئا، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

لمبصر كأحصف لمفرج،  يا معشر الشباب، مف استطاع الباءة فميتزكج، فإنو أغض»كسمـ: 
 (.3كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء")

 
عف ابف بريدة، عف أبيو، رفعو قاؿ: يا عمي ال تتبع النظرة النظرة فإف لؾ األكلى  -19

 (.4كليست لؾ اآلخرة")
 

لك يعمـ الناس ما في الكحدة ما »عف ابف عمر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ:  -20
 (.5سار راكب بميؿ كحده") أعمـ، ما

 
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: " نعمتاف  -21

 (.6مغبكف فييما كثير مف الناس: الصحة كالفراغ")
حدثنا أبك بردة بف عبد اهلل قاؿ: سمعت أبا بردة بف أبي مكسى، عف أبيو رضي اهلل  -22

مثؿ الجميس الصالح كالجميس السكء، كمثؿ »اهلل عميو كسمـ: عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى 
صاحب المسؾ ككير الحداد، ال يعدمؾ مف صاحب المسؾ إما تشتريو، أك تجد ريحو، ككير 

 (.7الحداد يحرؽ بدنؾ، أك ثكبؾ، أك تجد منو ريحا خبيثة")
 

الب رضي اهلل عنو، تخمؼ عف عف سممة رضي اهلل عنو، قاؿ: كاف عمي بف أبي ط -23 4 (4) 

                                                           
 (كقاؿ عنو حديث حسف صحيح.308/ 4)،2616حديث رقـ:،باب ما جاء في حرمة الصبلة،ركاه الترمذم -1
 (100/ 8)،6474حديث رقـ:،باب حفظ المساف،ركاه البخارم -2
 (3/ 7)،5066قـ: حديث ر ،باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ،ركاه البخارم -3
(كقاؿ عنو حديث غريب، ال نعرفو إال مف 398/ 4)،2777حديث رقـ:،باب ما جاء في نظرة الفجاءة،ركاه الترمذم -4

 حديث شريؾ.
 (58/ 4)،2998حديث رقـ:،باب السير كحده،ركاه البخارم -5
 (88/ 8)،6412،حديث،باب العيش إال عيش اآلخرة،ركاه البخارم -6
 
 (63/ 3)،2101حديث رقـ:،باب في العطار كبيع المسؾ،ركاه البخارم -7
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النبي صمى اهلل عميو كسمـ في خيبر، ككاف رمدا، فقاؿ: أنا أتخمؼ عف النبي صمى اهلل عميو 
ألعطيف الراية غدا أك ليأخذف الراية غدا »كسمـ، فمحؽ بو، فمما بتنا الميمة التي فتحت قاؿ: 

 (.1فأعطاه، ففتح عميو) فنحف نرجكىا، فقيؿ: ىذا عمي« رجؿ يحبو اهلل كرسكلو، يفتح عميو
 

عف عمي، قاؿ: بعثني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى اليمف قاؿ: فقمت يا رسكؿ  -24
اهلل تبعثني إلى قـك أسف مني، كأنا حدث ال أبصر القضاء؟ قاؿ: فكضع يده عمى صدرم 

يما حتى الميـ ثبت لسانو، كاىد قمبو، يا عمي، إذا جمس إليؾ الخصماف فبل تقض بين»كقاؿ: 
قاؿ: فما « تسمع مف اآلخر كما سمعت مف األكؿ، فإنؾ إذا فعمت ذلؾ تبيف لؾ القضاء

 (.2اختمؼ عمي قضاء بعد، أك ما أشكؿ عمي قضاء بعد")
 

عف ابف عمر رضي اهلل عنيما، قاؿ: أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أسامة عمى  -25
مارتو فقد طعنتـ في إمارة أبيو مف قبمو، كايـ إف تطعنكا في إ»قـك فطعنكا في إمارتو، فقاؿ: 

ف ىذا لمف أحب الناس إلي  ف كاف مف أحب الناس إلي، كا  اهلل لقد كاف خميقا لئلمارة، كا 
 (.3بعده")

 
عف عائشة، قالت: لما بعث أىؿ مكة في فداء أسراىـ بعثت زينب في فداء أبي  -26

أدخمتيا بيا عمى أبي العاص قالت: العاص بماؿ، كبعثت فيو بقبلدة ليا كانت عند خديجة 
إف رأيتـ أف تطمقكا ليا »فمما رآىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رؽ ليا رقة شديدة، كقاؿ: 

 (.4فقالكا: نعـ)«. أسيرىا، كتردكا عمييا الذم ليا

 التراجـ كالسير

17  
سمـ يقكؿ: عف ابف عمر رضي اهلل عنيما، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك -27
كمكـ راع كمسئكؿ عف رعيتو، كاإلماـ راع كمسئكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راع في أىمو »

كمسئكؿ عف رعيتو، كالمرأة في بيت زكجيا راعية كمسئكلة عف رعيتيا، كالخادـ في ماؿ سيده 
 (.5راع كمسئكؿ عف رعيتو")

 
اهلل، فقاؿ عبد  عف عبد الرحمف بف يزيد، قاؿ: دخمت مع عمقمة، كاألسكد عمى عبد -28

اهلل: كنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ شبابا ال نجد شيئا، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 
(5) 

الفقو 
 اإلسبلمي

                                                           
 (134/ 5)،4209حديث رقـ:،باب غزكة خيبر،ركاه البخارم -1
 (225/ 2)،882حديث رقـ:،باب مسند عمي بف أبي طالب)رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد-2
 (141/ 5)،4250حديث رقـ:،باب غزكة زيد بف حارثة،ركاه البخارم -3
 (62/ 3)،2692حديث رقـ:،في فداء األسير بالماؿباب ،ركاه أبك داكد -4
 (6/ 4)،2751حديث رقـ:،باب تأكيؿ قكؿ اهلل تعالى مف بعد كصيتو،ركاه البخارم -5
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يا معشر الشباب، مف استطاع الباءة فميتزكج، فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج، »كسمـ: 
 (.1كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء")

 
النكاح مف سنتي، فمف لـ »اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  عف عائشة، قالت: قاؿ رسكؿ -29

 (.2يعمؿ بسنتي فميس مني، كتزكجكا، فإني مكاثر بكـ األمـ...")
 

عف معقؿ بف يسار، قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ: إني أصبت  -30
نيا ال تمد، أفأتزكجيا، قاؿ:  انية فنياه، ثـ أتاه ثـ أتاه الث« ال»امرأة ذات حسب كجماؿ، كا 

 (.3تزكجكا الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ")»الثالثة، فقاؿ: 
 

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " تنكح المرأة  -31
 (.4ألربع: لماليا كلحسبيا كجماليا كلدينيا، فاظفر بذات الديف، تربت يداؾ")

 
إذا جاءكـ مف »ي قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف أبي حاتـ المزن -32

 (.5ترضكف دينو كخمقو فأنكحكه، إال تفعمكا تكف فتنة في األرض كفساد")
 

عف المغيرة بف شعبة، أنو خطب امرأة، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: انظر إلييا،  -33
 (.6فإنو أحرل أف يؤدـ بينكما")

 
إياكـ كالدخكؿ عمى »أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: عف عقبة بف عامر،  -34

ال يخمكف رجؿ بامرأة إال »النساء... عمى نحك ما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
 (.7كاف ثالثيما الشيطاف")

 
نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يبيع »ابف عمر رضي اهلل عنيما، كاف يقكؿ: -35

عض، كال يخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو، حتى يترؾ الخاطب قبمو أك بعضكـ عمى بيع ب

                                                           
 (3/ 7)،5066حديث رقـ:،باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ،ركاه البخارم -1
(]تعميؽ محمد فؤاد عبد 592/ 1) ،1846حديث رقـ:،باب ما جاء في فضؿ النكاح،ركاه ابف ماجة في كتاب النكاح -2

 الباقي[في الزكائد إسناده ضعيؼ التفاقيـ عمى ضعؼ عيسى بف ميمكف المديني لكف لو شاىد صحيح
]حكـ األلباني[ : حسف ،(220/ 2)،2050حديث رقـ:،باب النيي عف تزكيج مف لـ تمد مف النساء،ركاه أبك داكد -3

 صحيح
 (7/ 7)،5090حديث رقـ:،فباب األكفاء في الدي،ركاه البخارم -4
 ]حكـ األلباني[ : حسف لغيره،(387/ 3)،1085حديث رقـ:،باب ما جاء فيمف ترضكف دينو،ركاه الترمذم  -5
 كقاؿ حديث حسف.،(388/ 2)،1087حديث رقـ:،باب ما جاء في النظر إلى المخطكبة،ركاه الترمذم -6
 صححو األلباني،(3/466)،1171قـ:حديث ر ،باب كراىية الدخكؿ عمى المغيبات،ركاه الترمذم-7
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 (.1يأذف لو الخاطب")
 

ال تنكح »عف أبي سممة، أف أبا ىريرة، حدثيـ: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -36
أف »قالكا: يا رسكؿ اهلل، ككيؼ إذنيا؟ قاؿ: « األيـ حتى تستأمر، كال تنكح البكر حتى تستأذف

 (.2تسكت")
 

 (.3عف أبي مكسى قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" ال نكاح إال بكلي") -37
 

عف عائشة، قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: خيركـ خيركـ ألىمو كأنا خيركـ  -38
ذا مات صاحبكـ فدعكه")  (.4ألىمي، كا 

 
فياف رجؿ شحيح كليس عف عائشة، أف ىند بنت عتبة، قالت: يا رسكؿ اهلل إف أبا س -39

خذم ما يكفيؾ  ككلدؾ، »يعطيني ما يكفيني ككلدم، إال ما أخذت منو كىك ال يعمـ، فقاؿ: 
 (.5بالمعركؼ")

 
التي »عف أبي ىريرة، قاؿ: قيؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أم النساء خير قاؿ:  -40

 (.6يكره") تسره إذا نظر، كتطيعو إذا أمر كال تخالفو في نفسيا كماليا بما
 

نيا  -41 عف عمرة، أف عائشة، أخبرتيا، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف عندىا، كا 
سمعت صكت رجؿ يستأذف في بيت حفصة، قالت عائشة: فقمت: يا رسكؿ اهلل، ىذا رجؿ 

لعـ حفصة مف  -« أراه فبلنا»يستأذف في بيتؾ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
دخؿ  -لعميا مف الرضاعة  -الت عائشة: يا رسكؿ اهلل، لك كاف فبلف حيا فق -الرضاعة 

 (.7نعـ، إف الرضاعة تحـر ما تحـر الكالدة")»عمي؟ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

                                                           
 (19/ 7)،5142حديث رقـ:،باب اليخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو،ركاه البخارم -1
 (17/ 7) ،5136حديث رقـ:،باب ال ينكح األب كغيره الثيب إال برضاىا،ركاه البخارم -2
 (398/ 2)،1101حديث رقـ:،باب ما جاء ال نكاح إال بكلي،ركاه الترمذم -3
( كقاؿ:ىذا حديث حسف 192/ 6)،3895حديث رقـ:،باب فضؿ أزكاج النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،رمذمركاه الت -4

 .صحيح
 (65/ 7)،5364حديث رقـ:،باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ،ركاه البخارم-5
 (161/ 5)،5324حديث رقـ:،باب أم النساء خير،ركاه النسائي -6
 (1068/ 2)،1444حديث رقـ:،دةباب يحـر مف الرضاعة ما يحـر مف الكال،ركاه مسمـ-7



154 
 

 
نيى »عف ابف شياب، أخبرني قبيصة بف ذؤيب الكعبي، أنو سمع أبا ىريرة، يقكؿ:  -42

 (.1يجمع الرجؿ بيف المرأة كعمتيا، كبيف المرأة كخالتيا") رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف
 (.1كخالتيا")

 
عف ابف بريدة، عف أبيو، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: القضاة ثبلثة: قاضياف  -43

في النار، كقاض في الجنة، رجؿ قضى بغير الحؽ فعمـ ذاؾ فذاؾ في النار، كقاض ال يعمـ 
 (.2ى بالحؽ فذلؾ في الجنة")فأىمؾ حقكؽ الناس فيك في النار، كقاض قض

6  
عف أبي نضرة، حدثني مف سمع خطبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في كسط أياـ  -44

ف أباكـ كاحد، أال ال فضؿ لعربي عمى »التشريؽ فقاؿ:  يا أييا الناس، أال إف ربكـ كاحد، كا 
كال أسكد عمى أحمر، إال بالتقكل  عجمي، كال لعجمي عمى عربي، كال أحمر عمى أسكد،

 (.3أبمغت")
 

عف أبي مسعكد، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يمسح مناكبنا في الصبلة، -45
استككا، كال تختمفكا، فتختمؼ قمكبكـ، ليمني منكـ أكلك األحبلـ كالنيى ثـ الذيف »كيقكؿ: 

 (.4يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ")
 

أنا زعيـ ببيت في ربض »اؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف أبي أمامة، ق -46
ف كاف مازحا  ف كاف محقا، كببيت في كسط الجنة لمف ترؾ الكذب كا  الجنة لمف ترؾ المراء كا 

 (.5كببيت في أعمى الجنة لمف حسف خمقو")
 

عف أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيما، قالت: قدمت عمي أمي كىي مشركة في  -47
د رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فاستفتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قمت: كىي عي

 (.6نعـ صمي أمؾ")»راغبة، أفأصؿ أمي؟ قاؿ: 
 

عف مصعب بف سعد، عف أبيو، قاؿ: حمفت بالبلت كالعزل، فقاؿ أصحابي: قد قمت  -48
ني حمفت بالبلت ىجرا، فأتيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقمت: إف العيد كاف قري با، كا 

(6) 
الفكر 

 كالتيذيب

                                                           
 (1028/ 2)،1408حديث رقـ:،باب تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا أك خالتيا،ركاه مسمـ  -1
 (6/ 3)،1322حديث رقـ:،باب ما جاء عف رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كسمـ(في القاضي،ركاه الترمذم -2
 (474/ 38)،23489حديث رقـ:،سمـ(باب حديث رجؿ مف أصحاب النبي )صمى اهلل عميو ك ،ركاه أحمد -3
قامتيا،ركاه مسمـ -4  (323/ 1)،432حدبث رقـ:،باب تسكية الصفكؼ كا 
 (253/ 4)،4800حديث رقـ:،باب حسف الخمؽ،ركاه أبك داكد -5
 (164/ 3)،2620حديث رقـ:،باب اليدية لممشركيف،ركاه البخارم -6
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 (.1كالعزل، فقاؿ: رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " قؿ: ال إلو إال اهلل")
 

عف مجاىد، أف عبد اهلل بف عمرك ذبحت لو شاة في أىمو، فمما جاء قاؿ: أىديتـ  -49
لجارنا الييكدم؟ أىديتـ لجارنا الييكدم؟ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: ما زاؿ 

 (.2بريؿ يكصيني بالجار حتى ظننت أنو سيكرثو")ج
 

 األحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثاني عشر

 الكحدة الحديث العدد
 [82عف عبد اهلل رضي اهلل عنو، قاؿ: لما نزلت }الذيف آمنكا كلـ يمبسكا{ ]األنعاـ:  -1 6

ليس »ـ شؽ ذلؾ عمى المسمميف، فقالكا: يا رسكؿ اهلل، أينا ال يظمـ نفسو؟ قاؿ: إيمانيـ بظم
ذلؾ إنما ىك الشرؾ ألـ تسمعكا ما قاؿ لقماف البنو كىك يعظو يا بني ال تشرؾ باهلل إف 

 ("3الشرؾ لظمـ عظيـ)
عف صييب قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " عجبت ألمر المؤمف، إف أمر  -2

ف المؤ  مف كمو لو خير، ليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف، إف أصابتو سراء شكر، ككاف خيرا، كا 
 ("4أصابتو ضراء صبر، ككاف خيرا)

عف أبي مكسى األشعرم، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: إذا مات كلد العبد  -3
ه، فيقكلكف: قاؿ اهلل لمبلئكتو: قبضتـ كلد عبدم، فيقكلكف: نعـ، فيقكؿ: قبضتـ ثمرة فؤاد

نعـ، فيقكؿ: ماذا قاؿ عبدم؟ فيقكلكف: حمدؾ كاسترجع، فيقكؿ اهلل: ابنكا لعبدم بيتا في 
 (".5الجنة، كسمكه بيت الحمد)

 
أال أخبركـ بخير »عف زيد بف خالد الجيني، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -4

 (".6الشيداء الذم يأتي بشيادتو قبؿ أف يسأليا)
ف جبير، قاؿ: قمت البف عباس: إف نكفا البكالي يزعـ أف مكسى ليس عف سعيد ب -5

(1) 
 القرآف الكريـ

                                                           
 (150/ 3)،1590حديث رقـ:،باب مسند أبي اسحاؽ،ركاه أحمد -1
( كقاؿ:ىذا حديث حسف غريب مف ىذا 397/ 3)،1943حديث رقـ:،باب ما جاء في حؽ الجكار،ركاه الترمذم-2

 الكجو.
 3429حديث رقـ:،باب:كلؽ آتينا داكد الحكمة،ركاه البخارم -3
 (. حديث صحيح.268/ 31)،18175حديث رقـ:،ركاه أحمد في مسند صييب بف سناف -4
 حسنو االلباني.،(.حسف غريب332/ 2)،1021حديث رقـ:،مصيبة إذا احتسبباب فضؿ ال،ركاه الترمذم  -5
 (.1344/ 3) ،1719حديث رقـ:،ركاه مسمـ.باب خير الشيكد -6
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بمكسى بني إسرائيؿ، إنما ىك مكسى آخر؟ فقاؿ: كذب عدك اهلل حدثنا أبي بف كعب عف 
يرحـ »النبي صمى اهلل عميو كسمـ: قاـ مكسى النبي ..." قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 

 (".1ا مف أمرىما)اهلل مكسى، لكددنا لك صبر حتى يقص عمين
فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:"إنما أىمؾ الذيف قبمكـ، أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ  -6

ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد، كايـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد  الشريؼ ترككه، كا 
 (.2سرقت لقطعت يدىا")

كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " إف اهلل قاؿ: مف عادل لي عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رس -7 8
كليا فقد آذنتو بالحرب، كما تقرب إلي عبدم بشيء أحب إلي مما افترضت عميو، كما يزاؿ 
عبدم يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحبو، فإذا أحببتو: كنت سمعو الذم يسمع بو، كبصره الذم 

ف سألني ألعطينو، كلئف يبصر بو، كيده التي يبطش بيا، كرجمو التي ي مشي بيا، كا 
استعاذني ألعيذنو، كما ترددت عف شيء أنا فاعمو ترددم عف نفس المؤمف، يكره المكت 

 (".3كأنا أكره مساءتو)
المؤمف لممؤمف كالبنياف »عف أبي مكسى، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -8

 (.4يشد بعضو بعضا")
بايعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى إقاـ الصبلة، »ؿ: عف جرير بف عبد اهلل، قا -9

يتاء الزكاة، كالنصح لكؿ مسمـ")  (.5كا 
 

مف تشبو بقـك فيك »عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: -10
 (.6منيـ")

 
عف أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيما، قالت: قدمت عمي أمي كىي مشركة في  -11

ؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فاستفتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قمت: كىي عيد رسك 
 (.1«)نعـ صمي أمؾ»راغبة، أفأصؿ أمي؟ قاؿ: 

(2) 
 العقيدة اإلسبلمة

                                                           
 (35/ 1) ،122حديث رقـ:،باب ما يستحب لمعالـ،القصة في صحيح البخارم-1
 (175/ 4)،3475حديث رقـ:،باب:قطع السارؽ،ركاه البخارم في صحيحو -2
 (105/ 8صحيح البخارم ) ،6502حديث رقـ:،باب التكاضع،بخارمركاه ال -3
 (1999/ 4)،2585حديث رقـ:،باب تراحـ المؤمنف،ركاه مسمـ - 4
 ،97حديث رقـ:،باب بياف أف الديف النصيحة،(. كمسمـ21/ 1)،57حديث رقـ:،باب الديف النصيحة،ركاه البخارم -5
(1 /75.) 
 (. حسف صحيح.44/ 4)،4031رقـ: حديث،باب في الشيرة،ركاه أبك داكد - 6
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مف قتؿ معاىدا في غير كنيو، »عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: -12

ف ريحيا ليكجد مف مسيرة مائة سنة")  (.2لـ يجد ريح الجنة، كا 
 

عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " ثبلث مف  -13
كف فيو كجد حبلكة اإليماف: أف يككف اهلل كرسكلو أحب إليو مما سكاىما، كأف يحب المرء ال 

 (.3يحبو إال هلل، كأف يكره أف يعكد في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار")
 

يا »مؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكما، فقاؿ: عف ابف عباس، قاؿ: كنت خ -14
غبلـ إني أعممؾ كممات، احفظ اهلل يحفظؾ، احفظ اهلل تجده تجاىؾ، إذا سألت فاسأؿ اهلل، 
ذا استعنت فاستعف باهلل، كاعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال  كا 

ضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد كتبو بشيء قد كتبو اهلل لؾ، كلك اجتمعكا عمى أف ي
 (.4«)اهلل عميؾ، رفعت األقبلـ كجفت الصحؼ

 
ثبلثة ال يكمميـ اهلل يـك القيامة، »عف أبي ذر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -15 36

 عميو كسمـ قاؿ: فقرأىا رسكؿ اهلل صمى اهلل« كال ينظر إلييـ كال يزكييـ كليـ عذاب أليـ
المسبؿ، كالمناف، »، قاؿ أبك ذر: خابكا كخسركا، مف ىـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: مراران  ان ثبلث

 (.5كالمنفؽ سمعتو بالحمؼ الكاذب")
 

عف سالـ بف عبد اهلل، عف أبيو رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -16
 (.6")مف جر ثكبو خيبلء لـ ينظر اهلل إليو يـك القيامة»
 

(3) 
الحديث الشريؼ 

 كعمكمو

                                                                                                                                                                                
/ 2)،1003حديث رقـ:،باب فضؿ النفقة،(. كمسمـ164/ 3)،2620حديث رقـ:،باب اليدية لمكافر،ركاه البخارم -1

696) 
 (. بسند رجالو ثقات كما قاؿ الييثمي في المجمع.8/76)،811رقـ الحديث:،ركاه الطبراني -2
حديث ،باب خصاؿ مف اتصؼ بيف،(. كمسمـ12/ 1) ،16ـ:حديث رق،باب حبلكة اإليماف،ركاه البخارم - 3

 (66/ 1)،67رقـ:
 ىذا حديث حسف صحيح. ،2516حديث رقـ:،ركاه الترمذم -4
 (102/ 1.)171حديث رقـ:،باب بياف غمط تحريـ إسباؿ اإلزار،ركاه مسمـ- 5
 (141/ 7)،5784حديث رقـ:،باب قكؿ النبي لك كنت متخذا خميبل،ركاه البخارم -6
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أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعث سرية إلى خثعـ فاعتصـ ناس بالسجكد،  -17
أنا »فأسرع فييـ القتؿ، فبمغ ذلؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فأمر ليـ بنصؼ العقؿ كقاؿ: 

 (.1برمء مف كؿ مسمـ يقيـ بيف أظير المشركيف")
 

ال »هلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا -18
ذا استنفرتـ فانفركا")  (.2ىجرة بعد الفتح، كلكف جياد كنية، كا 

 
عف عياض بف عبد اهلل بف سعد بف أبي سرح العامرم، أنو سمع أبا سعيد الخدرم  -19

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا مف طعاـ، أك صاعا مف شعير، أك »رضي اهلل عنو، يقكؿ: 
 (.3عا مف أقط، أك صاعا مف زبيب")صاعا مف تمر، أك صا

 
« ما ىذا الصكت؟»عف عائشة، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ سمع أصكاتا، فقاؿ:  -20

، فمـ يؤبركا عامئذ، فصار شيصا، فذكركا « لك لـ يفعمكا لصمح»قالكا: النخؿ يأبركنو، فقاؿ: 
ف كاف إف كاف شيئا مف أمر دنياك»ذلؾ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ:  ـ، فشأنكـ بو، كا 

 (.4شيئا مف أمر دينكـ، فإلي")
 

إف كذبا »عف المغيرة رضي اهلل عنو، قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: -21
 (.5«")عمي ليس ككذب عمى أحد، مف كذب عمي متعمدا، فميتبكأ مقعده مف النار

 
ـ المؤمنيف، أخبريني عف سعد بف ىشاـ بف عامر، قاؿ: أتيت عائشة، فقمت: يا أ -22

 (.6بخمؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قالت: " كاف خمقو القرآف")
 

                                                           
 (155/ 4) ،1604حديث رقـ:،باب ما جاء في كراىية المقاـ بيف أظير المشركيف،اه الترمذمرك  -1
حديث ،باب المبايعة بعد الفتح،(. كمسمـ15/ 4)،2783حديث رقـ:،باب فضؿ الجياد كالسير،ركاه البخارم -2

 (1488/ 3) ،1864رقـ:
 (131 /2)،1506حديث رقـ:،باب صدقة الفطر صاع مف طعاـ،ركاه البخارم -3
 حكـ األلباني صحيح . ،(825/ 2)،2471حديث رقـ:،باب تمقيح النخؿ،ركاه ابف ماجة  -4
باب تغميظ الكذب عمى ،كمسمـ،(80/ 2) ،1291حديث رقـ:،بابما يكره مف النياحة عمى الميت،ركاه البخارم في -5

 (.10/ 1) ،2حديث     رقـ:،رسكؿ اهلل
صححو ،(148/ 41)،24601ة عائشة )رضي اهلل عنيا( حديث رقـ:باب مسند الصديق،ركاه أحمد في مسنده -6

 األلباني.



159 
 

صمكا كما رأيتمكني أصمي، فإذا حضرت »قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -23
 ----(.1الصبلة فميؤذف لكـ أحدكـ كليؤمكـ أكبركـ")

 
قاؿ: أتدركف مف المفمس؟ قالكا:  عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ -24

المفمس فينا يا رسكؿ اهلل مف ال درىـ لو كال متاع، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
المفمس مف أمتي مف يأتي يـك القيامة بصبلتو كصيامو كزكاتو، كيأتي قد شتـ ىذا كقذؼ 

ناتو، كىذا مف ىذا، كأكؿ ماؿ ىذا، كسفؾ دـ ىذا، كضرب ىذا فيقعد ؼ يقتص ىذا مف حس
حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبؿ أف يقتص ما عميو مف الخطايا أخذ مف خطاياىـ فطرح 

 ---(.2عميو ثـ طرح في النار")
 

عف أبي أمامة قاؿ: إف فتى شابا أتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل،  -25
« . ادنو، فدنا منو قريبا». فقاؿ: ائذف لي بالزنا، فأقبؿ القـك عميو فزجركه كقالكا: مو. مو

كال الناس يحبكنو »قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: « أتحبو ألمؾ؟»قاؿ: فجمس قاؿ: 
كال »قاؿ: ال. كاهلل يا رسكؿ اهلل جعمني اهلل فداءؾ قاؿ: « أفتحبو البنتؾ؟»قاؿ: « . ألمياتيـ

كال »ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ:  قاؿ:« أفتحبو ألختؾ؟»قاؿ: « . الناس يحبكنو لبناتيـ
قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: « أفتحبو لعمتؾ؟»قاؿ: « . الناس يحبكنو ألخكاتيـ

قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. « أفتحبو لخالتؾ؟»قاؿ: « . كال الناس يحبكنو لعماتيـ»
عميو كقاؿ: الميـ اغفر ذنبو كطير قاؿ: فكضع يده « . كال الناس يحبكنو لخاالتيـ»قاؿ: 

 (.3فمـ يكف بعد ذلؾ الفتى يمتفت إلى شيء")« قمبو، كحصف فرجو
 

عف جابر، قاؿ: كنا جمكسا عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ فخط خطا ىكذا أمامو، -26
فقاؿ: " ىذا سبيؿ اهلل "، كخطيف عف يمينو، كخطيف عف شمالو قاؿ: " ىذه سبيؿ الشيطاف 

 (.4( ثـ تبل ىذه اآلية: }كأف ىذا صراطي مستقيما[)2يده في الخط األكسط، ) "، ثـ كضع
                                                           

إسناده صحيح عمى ،(108/ 1)،391الحديث رقـ:،الباب السابع في اإلمامة كأحكاـ اإلمامة،ركاه الشافعي في مسنده -1
 شرط البخارم كىك   مكرر.

ىذا حديث حسف ،(191/ 4)،2418قـ:حديث ر ،باب ما جاء في شأف الحساب كالقصاص،ركاه الترمذم في سننو - 2
 صحيح.

 (545/ 36) ،22211رقـ الحديث:،باب حديث أبي أمامة الباىمي،ركاه أحمد في مسنده - 3
 
كقاؿ الشيخ شعيب:إسناده ،(417/ 23)،15277حديث رقـ:،باب مسند عبد اهلل بف مسعكد،ركاه أحمد في مسنده -4

 حسف.
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عف أبي مكسى رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " مثؿ الجميس  -27

ما أف تبتاع  الصالح كالسكء، كحامؿ المسؾ كنافخ الكير، فحامؿ المسؾ: إما أف يحذيؾ، كا 
ما أف تجد منو ريحا ط ما أف تجد ريحا منو، كا  يبة، كنافخ الكير: إما أف يحرؽ ثيابؾ، كا 

 (.1خبيثة")
 

عف عبد الرحمف بف أبي بكرة، عف أبيو رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل  -28
اإلشراؾ باهلل، »ثبلثا، قالكا: بمى يا رسكؿ اهلل، قاؿ: « أال أنبئكـ بأكبر الكبائر؟»عميو كسمـ: 

، قاؿ: فما زاؿ يكررىا حتى «أال كقكؿ الزكر -ككاف متكئا فقاؿ  كجمس -كعقكؽ الكالديف 
 (.2قمنا: ليتو سكت")

 
عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: قدـ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ سبي،  -29

فإذا امرأة مف السبي قد تحمب ثدييا تسقي، إذا كجدت صبيا في السبي أخذتو، فألصقتو 
« أتركف ىذه طارحة كلدىا في النار»النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  ببطنيا كأرضعتو، فقاؿ لنا

 (.3هلل أرحـ بعباده مف ىذه بكلدىا")»قمنا: ال، كىي تقدر عمى أف ال تطرحو، فقاؿ: 
 

عف معاكية بف الحكـ السممي، قاؿ: بينا أنا أصمي مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -30
، فقمت: يرحمؾ ا هلل فرماني القـك بأبصارىـ، فقمت: كاثكؿ كسمـ، إذ عطس رجؿ مف القـك

أمياه، ما شأنكـ؟ تنظركف إلي، فجعمكا يضربكف بأيدييـ عمى أفخاذىـ، فمما رأيتيـ 
يصمتكنني لكني سكت، فمما صمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فبأبي ىك كأمي، ما 

بني كال شتمني، قاؿ: رأيت معمما قبمو كال بعده أحسف تعميما منو، فكاهلل، ما كيرني كال ضر 
إف ىذه الصبلة ال يصمح فييا شيء مف كبلـ الناس، إنما ىك التسبيح كالتكبير كقراءة »

 (.4القرآف")

                                                           
 (.96/ 7) ،5534حديث رقـ،باب المسؾ،ركاه البخارم -1
 (.172/ 3)،2654،حديث رقـ،باب ما قيؿ في شيادة الزكر،ركاه البخارم -2
 (.8/ 8)،5999حديث رقـ:،باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو،ركاه البخارم -3
 (381/ 1)،537حديث رقـ:،باب تحريـ الكبلـ في الصبلة،ركاه مسمـ -4
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يتخكلنا بالمكعظة في األياـ، »عف ابف مسعكد، قاؿ: كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -31

 (.1كراىة السآمة عمينا")
 

يا أبا المنذر، أتدرم »مى اهلل عميو كسمـ: عف أبي بف كعب، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ص-32
يا أبا المنذر أتدرم »قاؿ: قمت: اهلل كرسكلو أعمـ. قاؿ: « أم آية مف كتاب اهلل معؾ أعظـ؟

{ ]البقرة: « أم آية مف كتاب اهلل معؾ أعظـ؟ قاؿ: قمت: }اهلل ال إلو إال ىك الحي القيـك
 (.2مـ أبا المنذر")كاهلل ليينؾ الع»[. قاؿ: فضرب في صدرم، كقاؿ: 255

 
إف المقسطيف عند اهلل عمى »حديث زىير: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -33

منابر مف نكر، عف يميف الرحمف عز كجؿ، ككمتا يديو يميف، الذيف يعدلكف في حكميـ 
 كأىمييـ كما كلكا

("3.) 
 

: فضرب بيده عمى منكبي، عف أبي ذر، قاؿ: قمت: يا رسكؿ اهلل، أال تستعممني؟ قاؿ -34
نيا يـك القيامة خزم كندامة، إال مف أخذىا »ثـ قاؿ:  نيا أمانة، كا  يا أبا ذر، إنؾ ضعيؼ، كا 

 (.4بحقيا، كأدل الذم عميو فييا")
 

يا عبد الرحمف »عف عبد الرحمف بف سمرة، قاؿ: قاؿ لي النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  -35
ف أعطيتيا عف غير بف سمرة، ال تسأؿ اإلمارة، فإنؾ إف  أعطيتيا عف مسألة ككمت إلييا، كا 

 (.5مسألة أعنت عمييا")
 

قاؿ أبك بكر رضي اهلل عنو، حيف بعثني إلى الشاـ: يا يزيد، إف لؾ قرابة عسيت أف  -36

                                                           
/ 1)،68حديث رقـ: ،(يتخكليـ بالمكعظة كالعمـ كي ال ينفركاباب كاف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ،ركاه البخارم -1

25.) 
 
 (556/ 1)،810حديث رقـ:،باب فضؿ سكرة الكيؼ كآية الكرسي،ركاه مسمـ -2
 (1458/ 3)،1827حديث رقـ،باب فضيمة اإلماـ العادؿ،ركاه مسمـ -3
 (1457/ 3)،1825حديث رقـ:،باب كراىة اإلمارة بغير ضركرة،ركاه مسمـ - 4
 (63/ 9)،7146،باب مف لـ يسأؿ اإلمارة أعانو اهلل عمييا،ركاه البخارم -5
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تؤثرىـ باإلمارة، كذلؾ أكبر ما أخاؼ عميؾ، فإف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: " 
شيئا فأمر عمييـ أحدا محاباة فعميو لعنة اهلل، ال يقبؿ اهلل منو مف كلي مف أمر المسمميف 

 (.1صرفا كال عدال حتى يدخمو جينـ")
 

إذا »عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -37
إذا أسند األمر »قاؿ: كيؼ إضاعتيا يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: « ضيعت األمانة فانتظر الساعة

 (.2غير أىمو فانتظر الساعة")إلى 
 

عف أبي سعيد الخدرم، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " ما استخمؼ خميفة إال  -38
لو بطانتاف: بطانة تأمره بالخير كتحضو عميو، كبطانة تأمره بالشر كتحضو عميو، 

 (.3كالمعصـك مف عصـ اهلل")
مى اهلل عميو كسمـ رجبل عمى عف أبي حميد الساعدم، قاؿ: استعمؿ رسكؿ اهلل ص -39

صدقات بني سميـ، يدعى ابف المتبية، فمما جاء حاسبو، قاؿ: ىذا مالكـ كىذا ىدية. فقاؿ 
فيبل جمست في بيت أبيؾ كأمؾ، حتى تأتيؾ ىديتؾ إف »رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

عمؿ الرجؿ ثـ خطبنا، فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ: " أما بعد، فإني أست« كنت صادقا
منكـ عمى العمؿ مما كالني اهلل، فيأتي فيقكؿ: ىذا مالكـ كىذا ىدية أىديت لي، أفبل جمس 
في بيت أبيو كأمو حتى تأتيو ىديتو، كاهلل ال يأخذ أحد منكـ شيئا بغير حقو إال لقي اهلل 

 (.4يحممو يـك القيامة")
 

خيار أئمتكـ الذيف : »عف عكؼ بف مالؾ، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ -40
تحبكنيـ كيحبكنكـ، كيصمكف عميكـ كتصمكف عمييـ، كشرار أئمتكـ الذيف تبغضكنيـ 

 (.5كيبغضكنكـ، كتمعنكنيـ كيمعنكنكـ")
 

عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: " إذا مات اإلنساف انقطع -41

                                                           
 (202/ 1)،21باب مسند أبي بكر )رضي اهلل عنو(حديث رقـ:،ركاه أحمد في مسنده -1
 (104/ 8)،6496حديث رقـ:،باب رفع األمانة،ركاه البخارم -2
 
 (125/ 8)،6611،حديث رقـ،باب المعصـك مف عصـ اهلل،ركاه البخارم -3
 (28/ 9)،6979،حديث رقـ،باب احتياؿ العامؿ لييدل لو،ركاه البخارم -4
 (1481/ 3) ،1855حديث رقـ:،باب خيار األئمة كشرارىـ،ركاه مسمـ -5
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مـ ينتفع بو، أك كلد صالح يدعك عنو عممو إال مف ثبلثة: إال مف صدقة جارية، أك ع
 (.1لو")
 

كؿ الميت يختـ عمى »عف فضالة بف عبيد، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -42
 (.2عممو إال المرابط، فإنو ينمك لو عممو إلى يـك القيامة ")

 
أف سعد بف عبادة رضي اهلل عنيـ أخا بني ساعدة تكفيت أمو كىك غائب عنيا، فأتى  -43
نبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل إف أمي تكفيت كأنا غائب عنيا، فيؿ ينفعيا ال

 (.3نعـ")»شيء إف تصدقت بو عنيا؟ قاؿ: 
 

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، أف امرأة مف جيينة، جاءت إلى النبي صمى اهلل  -44
نعـ »عنيا؟ قاؿ: عميو كسمـ، فقالت: إف أمي نذرت أف تحج فمـ تحج حتى ماتت، أفأحج 

 (.4حجي عنيا، أرأيت لك كاف عمى أمؾ ديف أكنت قاضية؟ اقضكا اهلل فاهلل أحؽ بالكفاء")
 

سيصير األمر إلى »عف ابف حكالة، أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -45
 (.5أف تككنكا جنكدا مجندة، جند بالشاـ، كجند باليمف، كجند بالعراؽ")

 
سعد الساعدم رضي اهلل عنو: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  عف سيؿ بف -46

رباط يـك في سبيؿ اهلل خير مف الدنيا كما عمييا، كمكضع سكط أحدكـ مف الجنة »قاؿ: 
خير مف الدنيا كما عمييا، كالركحة يركحيا العبد في سبيؿ اهلل، أك الغدكة خير مف الدنيا كما 

 (.6عمييا")
 

سيصير األمر إلى أف »اؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف ابف حكالة ق -47

                                                           
 (1255/ 3)،1631باب:ما يمحؽ اإلنساف مف ثكاب بعد كفاتو ،ركاه مسمـ -  1
 األلباني.صححو ،(9/ 3)،2500حديث رقـ،باب فضؿ الرباط،ركاه ابك داكد -2
 (.9/ 4)،2762حديث رقـ:،باب فضؿ رباط يـك في سبيؿ اهلل،ركاه البخارم -3
 (18/ 3)،1852حديث رقـ: ،باب الحج كالنذكر،ركاه البخارم -4
/ 28)،17005حديث رقـ:،باب مسند حديث عبداهلل بف حكالة عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه أحمد في مسنده -5

 (.215/ 28)،17005رقـ:
 (35/ 4)،2892حديث رقـ:،باب فضؿ رباط يـك في سبيؿ اهلل،مركاه البخار  -6
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، قاؿ ابف حكالة: خر لي يا «تككنكا جنكدا مجندة جند بالشاـ، كجند باليمف، كجند بالعراؽ
عميؾ بالشاـ، فإنيا خيرة اهلل مف أرضو، يجتبي إلييا »رسكؿ اهلل إف أدركت ذلؾ، فقاؿ: 

 (.1خيرتو مف عباده")
 

مف أحدث »رضي اهلل عنيا، قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف عائشة  -48
 (.2في أمرنا ىذا ما ليس فيو، فيك رد")

 
عف جابر، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ...شر األمكر محدثاتيا،  -49

 (.3ككؿ محدثة بدعة، ككؿ بدعة ضبللة، ككؿ ضبللة في النار")
 

ؿ: بينا النبي صمى اهلل عميو كسمـ يخطب، إذا ىك برجؿ قائـ، عف ابف عباس، قا -50
. فقاؿ  فسأؿ عنو فقالكا: أبك إسرائيؿ، نذر أف يقـك كال يقعد، كال يستظؿ، كال يتكمـ، كيصـك

 (.4مره فميتكمـ كليستظؿ كليقعد، كليتـ صكمو")»النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
4  

اؿ: لما نزلت ىذه اآلية }لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما تحبكف{ أك }مف ذا عف أنس، ق -51
الذم يقرض اهلل قرضا حسنا{، قاؿ أبك طمحة: ككاف لو حائط فقاؿ: يا رسكؿ اهلل حائطي 

 (.5هلل، كلك استطعت أف أسره لـ أعمنو فقاؿ: اجعمو في قرابتؾ أك أقربيؾ")
 

خير الناس قرني، »نبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: عف عبد اهلل رضي اهلل عنو، عف ال -52
 (.6ثـ الذيف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ")

 
عف أبي سعيد الخدرم قالت النساء لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ: غمبنا عميؾ الرجاؿ،  -53

 (.7فاجعؿ لنا يكما مف نفسؾ، فكعدىف يكما لقييف فيو، فكعظيف")

(4) 
 السير كالتراجـ

                                                           
 صححو األلباني.،(4/ 3)،2483حديث رقـ:،باب في سكنى أىؿ الشاـ،ركاه ابك داكد -1
 (.184/ 3)،2697حديث رقـ:،باب إذا أصمحكا عمى صمح جكرفالصمح مردكد،ركاه البخارم -2
 (.308 /2)،1799حديث رقـ:،باب كيؼ الخطبة،ركاه النسائي -3
 (143/ 8) ،6704حديث رقـ:،ركاه البخارم باب النذر فيما يممؾ كفي معصية -4
 حديث حسف صحيح.،(74/ 5)،2997حديث رقـ:،باب سكرة آؿ عمراف،ركاه الترمذم -5
 (171/ 3)،2652حديث رقـ:،باب ال يشيد عمى شيادة جكر،ركاه البخارم - 6
 (32/ 1)،101حديث رقـ:،حده في العمـ باب ىؿ يجعؿ لمنساء يـك عمى،ركاه البخارم -7
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ت مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الصبلة يـك عف جابر بف عبد اهلل، قاؿ: شيد -54
العيد، فبدأ بالصبلة قبؿ الخطبة، بغير أذاف كال إقامة، ثـ قاـ متككئا عمى ببلؿ، فأمر بتقكل 
اهلل، كحث عمى طاعتو، ككعظ الناس كذكرىـ، ثـ مضى حتى أتى النساء، فكعظيف 

 (.1أقرطتيف كخكاتميف")كذكرىف...فجعمف يتصدقف مف حمييف، يمقيف في ثكب ببلؿ مف 
 

إذا حكـ »عف عمرك بف العاص، أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:  -55 4
ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر")  (.2الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، كا 

 
ال »ألحزاب: عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لنا لما رجع مف ا -56

فأدرؾ بعضيـ العصر في الطريؽ، فقاؿ بعضيـ: « يصميف أحد العصر إال في بني قريظة
ال نصمي حتى نأتييا، كقاؿ بعضيـ: بؿ نصمي، لـ يرد منا ذلؾ، فذكر لمنبي صمى اهلل 

 (.3عميو كسمـ، فمـ يعنؼ كاحدا منيـ")
 

مف أحدث » عميو كسمـ: عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل -57
 (.4في أمرنا ىذا ما ليس فيو، فيك رد")

 
عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، يقكؿ: جاء ثبلثة رىط ...فجاء رسكؿ اهلل صمى  -58

أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا، أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، »اهلل عميو كسمـ إلييـ، فقاؿ: 
 (.5، كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس مني")لكني أصـك كأفطر، كأصمي كأرقد

(5) 
 الفقو كأصكلو

عف عبد الرحمف بف يزيد، قاؿ: دخمت مع عمقمة، كاألسكد عمى عبد اهلل، فقاؿ عبد  -59 13
اهلل: كنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ شبابا ال نجد شيئا، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل 

ب، مف استطاع الباءة فميتزكج، فإنو أغض لمبصر كأحصف يا معشر الشبا»عميو كسمـ: 
 (.6لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء")

(6) 
النظاـ 

 اإلجتماعي

                                                           
 (603/ 2)،885حديث رقـ:،باب كتاب صبلة العيديف،ركاه مسمـ -1
 (108/ 9)،7352حديث رقـ:،باب أجر الحاكـ،ركاه البخارم -2
 (15/ 2)،946حديث رقـ:،باب صبلة الطالب كالمطمكب،ركاه البخارم -3
 (184/ 3)،2697حديث رقـ:،دكدباب إذا اصمحكا عمى جكر فالصمح مر ،ركاه البخارم -4
 (2/ 7)،5063حديث رقـ:،باب الترغيب بالنكاح،ركاه البخارم -5
 (3/ 7)،5066حديث رقـ،باب مف لـ يستطع الباعة فميصـ،ركاه البخارم -6
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عف أبي ذر، أف ناسا مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ قالكا لمنبي صمى اهلل  -60

يا  عميو كسمـ: يا رسكؿ اهلل، ذىب أىؿ الدثكر باألجكر...كفي بضع أحدكـ صدقة، قالكا:
أرأيتـ لك كضعيا في حراـ أكاف »رسكؿ اهلل، أيأتي أحدنا شيكتو كيككف لو فييا أجر؟ قاؿ: 
 (.1عميو فييا كزر؟ فكذلؾ إذا كضعيا في الحبلؿ كاف لو أجر")

 
عف عائشة: أف أسماء سألت النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف غسؿ المحيض؟  -61

يكف يمنعيف الحياء أف يتفقيف في  ...فقالت عائشة: نعـ النساء نساء األنصار، لـ
 (.2الديف")

 
إياكـ كالدخكؿ عمى »عف عقبة بف عامر: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -62

 (.3الحمك المكت")»فقاؿ رجؿ مف األنصار: يا رسكؿ اهلل، أفرأيت الحمك؟ قاؿ: « النساء
 

ال »صمى اهلل عميو كسمـ: عف عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ النبي  -63
 (.4تباشر المرأة المرأة، فتنعتيا لزكجيا كأنو ينظر إلييا")

 
عف سالـ بف عبد اهلل، قاؿ: سمعت أبا ىريرة، يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -64

ف مف المجاىرة أف يعمؿ الرجؿ بالميؿ  كسمـ يقكؿ: " كؿ أمتي معافى إال المجاىريف، كا 
كقد ستره اهلل عميو، فيقكؿ: يا فبلف، عممت البارحة كذا ككذا، كقد بات عمبل، ثـ يصبح 

 (.5يستره ربو، كيصبح يكشؼ ستر اهلل عنو")
 

أبغض الحبلؿ إلى اهلل تعالى »عف ابف عمر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  -65
 (.6الطبلؽ")

                                                           
 (697/ 2)،1006،باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ،ركاه البخارم -1
 (261/ 1) ،332حديث رقـ:،تعماؿ المغتسمةباب استحباب اس،ركاه مسمـ -2
 (37/ 7)،5232حديث رقـ:،باب ال يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر،ركاه البخارم -3
 (38/ 7)،5240حديث رقـ:،باب ال تباشر المرأة المرأة،ركاه البخارم -4
 (20/ 8)،6069حديث رقـ:،باب ستر المؤمف عمى نفسو،ركاه البخارم -5
حديث ،(.كابف ماجة في باب كراىية الطبلؽ255/ 2)،2178حديث رقـ:،باب كراىية الطبلؽ،ركاه أبك داكد -6

 (650/ 1)،2018رقـ:



167 
 

 
إف اهلل قد تجاكز »مـ: عف أبي ذر الغفارم، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس -66

 (.1عف أمتي الخطأ، كالنسياف، كما استكرىكا عميو")
 

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: جاءت امرأة ثابت بف قيس بف شماس إلى  -67
النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقالت: يا رسكؿ اهلل، ما أنقـ عمى ثابت في ديف كال خمؽ، إال 

فقالت: « فترديف عميو حديقتو؟» صمى اهلل عميو كسمـ: أني أخاؼ الكفر، فقاؿ رسكؿ اهلل
 (.2نعـ، فردت عميو، كأمره ففارقيا")

..."تزكجكا  -صمى اهلل عميو كسمـ  -عف معقؿ بف يسار، قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي  -68
 (.3الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ")

اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "  عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، قاؿ: سمعت النبي صمى -69
 (.4إف اهلل قاؿ: إذا ابتميت عبدم بحبيبتيو فصبر، عكضتو منيما الجنة")

كاستعف باهلل كال »... عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -70
 (.5تعجز")

 
لى إف اهلل ال ينظر إ»عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -71

 (.6صكركـ كأمكالكـ، كلكف ينظر إلى قمكبكـ كأعمالكـ")
 

ما أكؿ أحد »عف المقداـ رضي اهلل عنو، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ:  -72 5
ف نبي اهلل داكد عميو السبلـ، كاف يأكؿ مف  طعاما قط، خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده، كا 

 (.7عمؿ يده")
 

عف أبي سعيد، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: التاجر الصدكؽ األميف مع  -73

(7) 
النظاـ 

 اإلقتصادم

                                                           
 صححو األلباني.،(659/ 1)،2043حديث رقـ:،باب طبلؽ المكره كالناسي،ركاه ابف ماجة -1
 (47/ 7)،5276حديث رقـ:،باب الخمع ككيؼ الطبلؽ فيو،ركاه البخارم -2
 (395/ 3) ،2050حديث رقـ:،اب في تزكيج األبكارب،ركاه أبك داكد -3
 (.116/ 7)،5653حديث رقـ:،باب مف ذىب بصره،ركاه البخارم -4
 (2052/ 4)،2664حديث رقـ:،باب األمر بالقكة كترؾ العجز،ركاه مسمـ -5
 (1987/ 4)،2564حديث رقـ:،باب تحريـ ظمـ المسمـ،ركاه مسمـ -6
 (57/ 3)،2072حديث رقـ:،مو بيدهباب كسب الرجؿ كعم،ركاه البخارم -7
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 (.1النبييف، كالصديقيف، كالشيداء")
 

عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مر عمى صبرة طعاـ فأدخؿ يده  -73
يا رسكؿ قاؿ أصابتو السماء « ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟»فييا، فنالت أصابعو بمبل فقاؿ: 

 (.2أفبل جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس، مف غش فميس مني")»اهلل، قاؿ: 
 

لعف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ آكؿ الربا، كمؤكمو، ككاتبو، »عف جابر، قاؿ:  -74
 (.3ىـ سكاء")»، كقاؿ: «كشاىديو

 
ف رسكؿ حدثنا كثير بف عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ المزني، عف أبيو، عف جده، أ -75

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: الصمح جائز بيف المسمميف، إال صمحا حـر حبلال، أك أحؿ 
 (.4حراما، كالمسممكف عمى شركطيـ، إال شرطا حـر حبلال، أك أحؿ حراما")

 

 

  

                                                           
 حديث حسف.،(506/ 2)،1209حديث رقـ:،باب ما جاء التجار،ركاه الترمذم -1
 (99/ 1)،102حديث رقـ:،باب قكؿ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(مف غش فميس منا،ركاه مسمـ -2
 (1219/ 3)،1598حديث رقـ:،باب لعف آكؿ الربا كمككمو،ركاه مسمـ -3
 
 ىذا حديث حسف صحيح.،(28/ 3)،1352حديث رقـ:،باب ما ذكر عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،مركاه الترمذ -4
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المفاىيم الدالة  ونسبة،األحاديث الدالة عمى اإلبداع في كتاب التربية اإلسالمية لمصف الحادي عشر
 عمى اإلبداع منيا.

 الفصل األول

المفاىيـ الدالة عمى  عددىا مبلحظات
 اإلبداع

 الكحدة الحديث

 اإلستعانة باهلل -1 2 
 الثقة باهلل   -2
 
 
 

______ 
 

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: قاؿ النبي  -1
الميـ إني أنشدؾ »صمى اهلل عميو كسمـ، كىك في قبة: 

")عيدؾ كك   (.1عدؾ، الميـ إف شئت لـ تعبد بعد اليـك
عف يحيى بف أبي كثير مثؿ ىذا كركم عف أبي  -2

شريح الخزاعي، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
مف قتؿ لو قتيؿ فمو أف يقتؿ، أك يعفك، أك يأخذ »

 (.2الدية")
 

(1) 
القرآف 
الكريـ 
 كعمكمو

شمكؿ معنى  -1 46 
 اإليماف

 اإليماف باهلل -2 
اإليماف  -3

 بمبلئكتو
 اإليماف برسمو-4
اإليماف باليكـ  -5

 اآلخر
اإليماف القدر  -6

 خيره كشره
 
 
 تحديد مكقؼ  -1

عف يحيى بف يعمر، قاؿ: كاف أكؿ مف قاؿ في -3
القدر بالبصرة معبد الجيني... فأخبرني عف اإليماف، 

ئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك أف تؤمف باهلل، كمبل»قاؿ: 
 (.3اآلخر،  كتؤمف بالقدر خيره كشره")

 
عف أبي ىريرة، قاؿ: كاف النبي صمى اهلل عميو  -4

كسمـ بارزا يكما لمناس، فأتاه جبريؿ فقاؿ: ما اإليماف؟ 
اإليماف أف تؤمف باهلل كمبلئكتو، ككتبو، كبمقائو، »قاؿ: 

 (.4كرسمو كتؤمف بالبعث")
 
رة رضي اهلل عنو، قاؿ: كاف أىؿ عف أبي ىري -5

الكتاب يقرءكف التكراة بالعبرانية، كيفسركنيا بالعربية 
ألىؿ اإلسبلـ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " 

(2) 
العقيدة 

 اإلسبلمية

                                                           
 (41/ 4)،2915حديث رقـ:،باب ما قيؿ في درع النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -1
 (صححو األلباني.22/ 4)،1406حديث رقـ:،باب ما جاء في حكـ كلي القتيؿ،ركاه الترذم -2
 (36/ 1)،8حديث رقـ:،كالقدر،كاإلسبلـ ،باب معرفة اإليماف،ـركاه مسم -3
 (19/ 1)،50حديث رقـ:،باب سؤاؿ جبريؿ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -4
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مكقؼ اإلسبلـ -2
 مف الكتب السماكية 

 

ال تصدقكا أىؿ الكتاب كال تكذبكىـ، كقكلكا: }آمنا باهلل 
 (.1[ اآلية)136كما أنزؿ إلينا{ ]البقرة: 

 
الكعيد لمف  -1  

كذب عمى 
النبي)صمى اهلل عميو 

 كسمـ(
خصكصية كبلـ  -2

النبي)صمى اهلل عميو 
 كسمـ(

 
 تقكل اهلل -1
 التمسؾ بالسنة -2
التحذير مف  -3

 البدع
 
 
 
السنة النبكية  -1

مصدر مف مصادر 
 التشريع

العمؿ بما  -2
جاءت بو السنة 

 النبكية
الحفاظ عمى  -3

 أمانة المعاىد
 
 
نشر  بشرل لمف -1

عف المغيرة رضي اهلل عنو، قاؿ: سمعت النبي  -6
ا عمي ليس ككذب إف كذب»صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 

عمى أحد، مف كذب عمي متعمدا، فميتبكأ مقعده مف 
 (.2النار")

 
حدثنا عبد الرحمف بف عمرك السممي..ز فقاؿ  -7

قائؿ: يا رسكؿ اهلل، كأف ىذه مكعظة مكدع، فماذا تعيد 
أكصيكـ بتقكل اهلل...فعميكـ بسنتي كسنة »إلينا؟ فقاؿ: 

كعضكا عمييا  الخمفاء الراشديف الميدييف، تمسككا بيا،
ياكـ كمحدثات األمكر، فإف كؿ محدثة  بالنكاجذ، كا 

 (.3بدعة، ككؿ بدعة ضبللة ")
 
 
 -عف المقداـ بف معدم كرب، عف رسكؿ اهلل  -8

أنو قاؿ: "أال إني أكتيت الكتاب  -صمى اهلل عميو كسمـ 
كمثمو معو، أال يكشؾ رجؿ شبعاف عمى أريكتو يقكؿ: 

ـ فيو مف حبلؿ فأحمكه، كما عميكـ بيذا القرآف، فما كجدت
كجدتـ فيو مف حراـ فحرمكه، أال ال يحؿ لكـ لحـ 
الحمار األىمي، كال كؿ ذم ناب مف السبع، كال لقطة 
 ، معاىد إال أف يستغني عنيا صاحبيا، كمف نزؿ بقـك
فعمييـ أف يقركه، فإف لـ يقركه فمو أف يعقبيـ بمثؿ 

 (.4قراه")
 
بد الرحمف بف عف سماؾ بف حرب، قاؿ: سمعت ع -9

عبد اهلل بف مسعكد، يحدث عف أبيو، قاؿ: سمعت 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: نضر اهلل امرأ سمع 

(3) 
الحديث 
الشريؼ 
 كعمكمو

                                                           
 (20/ 6)،4485حديث رقـ:،باب )قكلكا امنا باهلل كما أنزؿ الينا(،ركاه البخارم -1
 (80/ 2)،1291حديث رقـ:،تباب ما يكره مف النياحة عمى المي،ركاه البخارم-2
/ 28)،17145حديث رقـ:،باب حديث العرباض بف سارية عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه أحمد في مسنده-3

375) 
 (13/ 7)،4604حديث رقـ:،باب في لزـك السنة’ركاه أبك داكد -4
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 السنة النبكية
السعي لنشر -2

حيائيا  السنة كا 
 تحفيز القدرات -3
 
 
احفظ اهلل  -1

 يحفظؾ
إذا سألت فسأؿ  -2
 اهلل
إذا استعنت  -3

 فاستعف باهلل
النفع كالضر بيد  -4
 اهلل
 اإليماف بالقدر -5
مف كاف مع اهلل  -6

 كاف اهلل معو
 
 
النيي عف  -1

 الحسد
النيي عف  -2

 التناجش
عف النيي  -3

 التباغض
النيي عف بيع  -4

المسمـ عمى بيع 
 أخيو المسمـ

المسمـ أخك  -5

منا شيئا فبمغو كما سمع، فرب مبمغ أكعى مف 
 (.1سامع)

 
 
 

عف ابف عباس، قاؿ: كنت خمؼ رسكؿ اهلل صمى  -10
يا غبلـ إني أعممؾ »اهلل عميو كسمـ يكما، فقاؿ: 

حفظ اهلل يحفظؾ، احفظ اهلل تجده تجاىؾ، إذا كممات، ا
ذا استعنت فاستعف باهلل، كاعمـ أف  سألت فاسأؿ اهلل، كا 
األمة لك اجتمعت عمى أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال 
بشيء قد كتبو اهلل لؾ، كلك اجتمعكا عمى أف يضركؾ 
بشيء لـ يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عميؾ، رفعت 

 (. 2)«األقبلـ كجفت الصحؼ
 

عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -11
ال تحاسدكا، كال تناجشكا، كال تباغضكا، »عميو كسمـ: 

كال تدابركا، كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض، كككنكا 
عباد اهلل إخكانا المسمـ أخك المسمـ، ال يظممو كال 

كيشير إلى صدره ثبلث « يخذلو، كال يحقره التقكل ىاىنا
بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ، »مرات 

كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، دمو، كمالو، 
 (.3«)كعرضو

 
 

عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو، قاؿ: سمعت  -12
النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: " ال حسد إال في 
اثنتيف: رجؿ آتاه اهلل ماال، فسمطو عمى ىمكتو في 

يقضي بيا كيعمميا  الحؽ، كرجؿ آتاه اهلل حكمة، فيك
("4.) 

                                                           
كقاؿ ىذا حديث حسف ،(331/ 4) ،2657حديث رقـ:،باب ما جاء في الحث عمى تبميغ السماع،ركاه الترمذم-1

 صحيح.
 كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح ،(667/ 4)،2516حديث رقـ:،ركاه الترمذم -2
 (1986/ 4)،2564حديث رقـ:،باب تحريـ ظمـ المسمـ،ركاه مسمـ -3
 (108/ 2) 1409حديث رقـ:،باب إنفاؽ الماؿ في حقو،ركاه البخارم-4
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 المسمـ
 تحريـ الظمـ  -6
 تحريـ الخذالف -7
تحريـ دـ المسمـ -8

 كمالو ككعرضو
 
 
غبطة مف آتاه  -1

اهلل ماال فأنفقو 
 بالحؽ

غبطة مف آتاه  -2
اهلل الحكمة فيك 
 يقضي بيا كيعمميا

 
 النيي عف الغش -1
 
 
 
 
 عناية بالنظافةال -1
 الطيارة -2
النيي عف  -3

 النميمة
 
 
 تحريـ التدابر -1
خيركـ مف يبدأ  -2

 بالسبلـ

 
 

عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -13
كسمـ مر عمى صبرة مف طعاـ، فأدخؿ يده فييا، فنالت 
أصابعو بمبل، فقاؿ: يا صاحب الطعاـ، ما ىذا؟، قاؿ: 
أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل، قاؿ: أفبل جعمتو فكؽ 

س الطعاـ حتى يراه الناس، ثـ قاؿ: مف غش فمي
 (.1منا")
 

عف ابف عباس، قاؿ: مر النبي صمى اهلل عميو  -14
كسمـ بحائط مف حيطاف المدينة، أك مكة، فسمع صكت 
إنسانيف يعذباف في قبكرىما، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو 

بمى، »ثـ قاؿ: « يعذباف، كما يعذباف في كبير»كسمـ: 
كاف أحدىما ال يستتر مف بكلو، ككاف اآلخر يمشي 

 (.2ة")بالنميم
 

عف أبي أيكب رضي اهلل عنو، عف النبي صمى  -15
اهلل عميو كسمـ قاؿ: " ال يحؿ لمسمـ أف ييجر أخاه فكؽ 
ثبلث، يمتقياف: فيصد ىذا كيصد ىذا، كخيرىما الذم 

 (.3يبدأ بالسبلـ ")
 

عف أبي إدريس الخكالني، عف أبي ذر، عف  -16
ارؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فيما ركل عف اهلل تب

يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى »كتعالى أنو قاؿ: 
 (.4«)نفسي، كجعمتو بينكـ محرما، فبل تظالمكا... 

 
عف أنس رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -17

« انصر أخاؾ ظالما أك مظمكما»صمى اهلل عميو كسمـ: 

                                                           
 ( كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح.597/ 2)،1315حديث رقـ:،عباب ما جاء في كراىية الغش في البيك ،ركاه الترمذم-1
 (53/ 1)،216حديث رقـ:،باب مف الكبائر أال يستتر مف بكلو،ركاه البخارم -2
 3(8/53) ،6237حديث رقـ:،باب السبلـ لممعرفة كغير المعرفة،ركاه البخارم- 
 (1994/ 4)،2577حديث رقـ:،باب تحريـ الظمـ،ركاه مسمـ  -4
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 تحريـ الظمـ -1
 
 
المسمـ ينصر  -1

أخكه المسمـ عمى 
 الحؽ
 التناصح -2
 
 التقكل -1
 المساكاة -2
 

قالكا: يا رسكؿ اهلل، ىذا ننصره مظمكما، فكيؼ ننصره 
 (.1«)فكؽ يديو تأخذ»ظالما؟ قاؿ: 

 
 

عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -18
إف اهلل ال ينظر إلى صكركـ كأمكالكـ، »عميو كسمـ: 

 (.2«)كلكف ينظر إلى قمكبكـ كأعمالكـ

اإلقتداء بعبادة  -1 41 
النبي )صمى اهلل 

 عميو كسمـ(
اإلكثار مف  -2

 شكر اهلل تعالى
 
 
اإلقتداء  -1

بالنبي)صمى اهلل 
عميو كسمـ( في 

 شعائر الحج
 
 
اإلقتداء بأخبلؽ  -1

النبي)صمى اهلل عميو 

حدثنا زياد بف عبلقة، قاؿ: سمعت المغيرة بف  -19
اهلل عميو كسمـ يصمي شعبة، يقكؿ: كاف النبي صمى 

، أك تنتفخ قدماه، فيقاؿ لو، فيقكؿ:  أفبل أككف »حتى تـر
 (.3«)عبدا شككرا

 
عف ابف جريج، أخبرني أبك الزبير، أنو سمع  -20

جابرا، يقكؿ: " رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يرمي 
لتأخذكا مناسككـ، »عمى راحمتو يـك النحر، كيقكؿ: 

 (.4«)بعد حجتي ىذهفإني ال أدرم لعمي ال أحج 
 

عف أبي إسحاؽ، قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل الجدلي  -21
يقكؿ: سألت عائشة، عف خمؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

لـ يكف فاحشا كال متفحشا كال »عميو كسمـ فقالت: 
صخابا في األسكاؽ، كال يجزم بالسيئة السيئة، كلكف 

 (.5«)يعفك كيصفح

(4) 
السيرة 
النبكية 

 ريفةالش

                                                           
 (128/ 3) ،2444حديث رقـ:،باب عف أخاؾ ظالما أك مظمـك،مركاه البخار -1
 (.4/1987)،2564حديث رقـ:،باب تحريـ ظمـ المسمـ،ركاه مسمـ -2
 (8/99)،6471حديث رقـ:،باب الصبر عف محاـر اهلل،ركاه البخارم -3
 (2/943)،1297حديث رقـ:،ركاه مسمـ:باب استحباب رمي جمرة العقبة -4
 كقاؿ حديث حسف صحيح،2016حديث رقـ:،ا جاء في خمؽ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(باب م،ركاه الترمذم -5
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 كسمـ(
النيي عف  -2

 التفحش 
النيي عف  -3

الصخب في 
 األسكاؽ

 
اإلقتداء  -1

بالنبي)صمى اهلل 
عميو كسمـ(في 

 الصدقة
 
اإلقتداء  -1

بالنبي)صمى الو 
عميو كسمـ(في 

 الشجاعة
 
 الشجاعة -1
 الكـر-2
 
 
 
 
اإلقتداء  -1

بشجاعة النبي 
)صمى اهلل عميو 

 كسمـ(
 

 
النبي صمى  عف عائشة، أنيـ ذبحكا شاة، فقاؿ -22

اهلل عميو كسمـ: ما بقي منيا؟ قالت: ما بقي منيا إال 
 (.1كتفيا قاؿ: بقي كميا غير كتفيا)

 
عف عمي، قاؿ: لقد " رأيتنا يـك بدر كنحف نمكذ  -23

برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك أقربنا إلى العدك، 
 (.2ككاف مف أشد الناس يكمئذ بأسا")

 
 

كاف النبي »و، قاؿ: عف أنس رضي اهلل عن -24
)صمى اهلل عميو كسمـ( أحسف الناس، كأشجع الناس، 
كأجكد الناس، كلقد فزع أىؿ المدينة فكاف النبي )صمى 

 (.3اهلل عميو كسمـ( سبقيـ عمى فرس)
 
 

كنا كاهلل إذا »عف أبي إسحاؽ... قاؿ البراء:  -25
ف الشجاع منا لمذم يحاذم بو،  احمر البأس نتقي بو، كا 

 (.4بي )صمى اهلل عميو كسمـ()يعني الن
 
 
 

ما ضرب رسكؿ اهلل صمى »عف عائشة، قالت:  -26
اهلل عميو كسمـ شيئا قط بيده، كال امرأة، كال خادما، إال 
أف يجاىد في سبيؿ اهلل، كما نيؿ منو شيء قط، فينتقـ 
مف صاحبو، إال أف ينتيؾ شيء مف محاـر اهلل، فينتقـ 

 (.5هلل عز كجؿ)
 

                                                           
 كقاؿ حديث صحيح.،2470حديث رقـ:،ركاه الترمذم -1
إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ  ،654حديث رقـ:،باب مسند عمي بف أبي طالب )رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد -2

 الشيخيف غير حارثة بف مضرب.
 (22/ 4) ،2820حديث رقـ:،باب الشجاعة في الحرب كالسمـ،ركاه البخارم -3
 (3/1401)،1776حديث رقـ:،باب في غزكة حنيف،ركاه مسمـ -4
 (4/1814)،2328حديث رقـ:،باب مباعدتو)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه مسمـ -5
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 حسف الخمؽ -1
اإلحساف إلى  -2

 المرأة كالخادـ
الدفاع عف  -3

 محاـر اهلل تعالى
 
 
 الرفؽ -1
 الحمـ  -2
اإلعراض عف  -3

 الجاىميف
 
 
 اإلحساف -1
 الحمـ كاألناه -2
 
 
 
 العدؿ -1
 
 
 
 الرحمة -1
إظيار الكد  -2

 لؤلبناء
 
 
 

 
ف مالؾ رضي اهلل عنو، قاؿ: كنت عف أنس ب -27

أمشي مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعميو برد نجراني 
غميظ الحاشية، فأدركو أعرابي فجذبو جذبة شديدة، 
حتى نظرت إلى صفحة عاتؽ النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ قد أثرت بو حاشية الرداء مف شدة جذبتو، ثـ قاؿ: 

إليو فضحؾ، مر لي مف ماؿ اهلل الذم عندؾ، فالتفت 
 (.1«)أمر لو بعطاء»ثـ 
 

حدثنا أنس رضي اهلل عنو قاؿ: " خدمت النبي  -28
صمى اهلل عميو كسمـ عشر سنيف، فما قاؿ لي: أؼ، 

 (.2كال: لـ صنعت؟ كال: أال صنعت ")
 

عف عائشة، قالت: كاف رسكؿ اهلل )صمى اهلل  -29
الميـ ىذا قسمي، »عميو كسمـ( يقسـ فيعدؿ، كيقكؿ: 

 (.3«)ممؾ فبل تممني، فيما تممؾ، كال أممؾفيما أ
 

حدثنا أبك سممة بف عبد الرحمف، أف أبا ىريرة  -30
رضي اهلل عنو قاؿ: قبؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
كسمـ الحسف بف عمي كعنده األقرع بف حابس التميمي 
جالسا، فقاؿ األقرع: إف لي عشرة مف الكلد ما قبمت 

هلل صمى اهلل عميو كسمـ منيـ أحدا، فنظر إليو رسكؿ ا
 (.4«)مف ال يرحـ ال يرحـ»ثـ قاؿ: 

 
عف عبد اهلل بف الحارث بف جزء، قاؿ: ما رأيت  -31

أحدا أكثر تبسما مف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو 
 (.5كسمـ()

 
عف سميماف بف بريدة، عف أبيو، قاؿ: كاف رسكؿ  -32

                                                           
 (4/94)،3149حديث رقـ:،باب ما كاف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( يعطي،ركاه البخارم -1
 (8/14)،6038حديث رقـ:،باب حسف الخمؽ كالسخاء...،كاه البخارمر  -2
 (2/242)،2134حديث رقـ:،باب في القسـ بيف النساء،ركاه أبك داكد  -3
 (8/7)،5997حديث رقـ:،باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو،ركاه البخارم -4
 كقاؿ حديث غريب.،(6/38)،3641حديث رقـ:،باب في بشاشة النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه الترمذم -5
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 البشاشة -1
 
 
 التقكل -1
الجياد في سبيؿ  -2
 اهلل
 النيي عف الغؿ -3
 النيي عف الغدر  -4
النيي عف  -5

 التمثيؿ بالجثث
النيي عف قتؿ  -6

 األطفاؿ في الحركب
 
 
الكفاءة كالقدرة  -1

 عمى الكالية
أمانة إختيار  -2

 الكفاءات في العمؿ
 
 
 
 
 حفظ األمانة  -1
النيي عف  -2

 الرشكة
 
 
 لرفؽا -1
 الحمـ  -2
الحث عمى  -3

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا أمر أميرا عمى جيش، أك 
سرية، أكصاه في خاصتو بتقكل اهلل، كمف معو مف 

اغزكا باسـ اهلل في سبيؿ اهلل، »المسمميف خيرا، ثـ قاؿ: 
قاتمكا مف كفر باهلل، اغزكا كال تغمكا، كال تغدركا، كال 

 (.1تمثمكا، كال تقتمكا كليدا...)
 
 
 

عف أبي ذر، قاؿ: قمت: يا رسكؿ اهلل، أال  -33
يا »مى منكبي، ثـ قاؿ: تستعممني؟ قاؿ: فضرب بيده ع

نيا يـك القيامة  نيا أمانة، كا  أبا ذر، إنؾ ضعيؼ، كا 
خزم كندامة، إال مف أخذىا بحقيا، كأدل الذم عميو 

 (.2«)فييا
 
 

عف أبي حميد الساعدم، أنو أخبره: أف رسكؿ اهلل  -34
صمى اهلل عميو كسمـ استعمؿ عامبل، فجاءه العامؿ 

اهلل، ىذا لكـ كىذا حيف فرغ مف عممو، فقاؿ: يا رسكؿ 
أفبل قعدت في بيت أبيؾ كأمؾ، »أىدم لي. فقاؿ لو: 

 (.3«)فنظرت أييدل لؾ أـ ال؟
 

، قاؿ: -كىك عـ إسحاؽ  -حدثني أنس بف مالؾ  -35
بينما نحف في المسجد مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
كسمـ. إذ جاء أعرابي فقاـ يبكؿ في المسجد، فقاؿ 

عميو كسمـ: مو مو، قاؿ:  أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل
« ال تزرمكه دعكه»قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

فترككه حتى باؿ، ثـ إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
إف ىذه المساجد ال تصمح لشيء مف »دعاه فقاؿ لو: 

ىذا البكؿ، كال القذر إنما ىي لذكر اهلل عز كجؿ، 
ؿ اهلل صمى اهلل أك كما قاؿ رسك « كالصبلة كقراءة القرآف

                                                           
 (3/1357)،1731حديث رقـ:،باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث،ركاه مسمـ -1
 (3/1457)،1825حديث رقـ:،باب كراىة اإلمارةبغير ضركرة،ركاه مسمـ -2
 (130/ 8)،6636حديث رقـ:،باب كيؼ كانت يميف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -3
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طيارة بيكت اهلل 
 تعالى

 
 
 
 
 
 
 الحياء -1
 
 
 
 
 
 السخاء كالكـر -1
اإلنفاؽ في  -2

 سبيؿ اهلل تعالى
الصدقة ترفع  -3

الدرجات كتمحك 
 الذنكب

 
 
اإلحتكاـ ألمر  -1

 اهلل تعالى
 

عميو كسمـ قاؿ: فأمر رجبل مف القـك فجاء بدلك مف 
 (.1ماء فشنو عميو)

 
عف يحيى بف سعيد بف العاص، أف سعيد بف  -36

العاص، أخبره أف عائشة زكج النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ، كعثماف حدثاه، أف أبا بكر استأذف عمى رسكؿ 

صمى اهلل  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ...قاؿ رسكؿ اهلل
 (.2إف عثماف رجؿ حيي")»عميو كسمـ: 

 
عف كثير، مكلى عبد الرحمف بف سمرة عف عبد  -37

الرحمف بف سمرة، قاؿ: جاء عثماف إلى النبي صمى 
قاؿ الحسف بف كاقع:  -اهلل عميو كسمـ بألؼ دينار 

حيف  -ككاف في مكضع آخر مف كتابي، في كمو 
عبد الرحمف: جيز جيش العسرة فنثرىا في حجره. قاؿ 

فرأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقمبيا في حجره 
 (.3«)ما ضر عثماف ما عمؿ بعد اليـك مرتيف»كيقكؿ: 

 
حدثنا إبراىيـ بف سعد، حدثني أبي، عف أبيو،  -38

قاؿ:قاؿ عثماف: إف كجدتـ في كتاب اهلل عز كجؿ أف 
 (.4تضعكا رجمي في القيد، فضعكىا")

 

الحرص عمى  -1 23 
تيذيب نفس المجـر 

صبلحو  كا 

عف أبي ىريرة، قاؿ: أتي النبي صمى اهلل عميو  -39
كسمـ بسكراف، فأمر بضربو. فمنا مف يضربو بيده كمنا 
مف يضربو بنعمو كمنا مف يضربو بثكبو، فمما انصرؼ 

(5) 
الفقو 

 اإلسبلمي

                                                           
 (236/ 1)،285حديث رقـ:،باب كجكب غسؿ البكؿ كغيره مف النجاسات،مـركاه مس -1
 (1/538)،415حديث رقـ:،مسند عثماف بف عفاف)رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد  -2
 «كقاؿ ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو،(626/ 5) ،3701حديث رقـ:،ركاه الترمذم -3
 (1/544)،524حديث رقـ:،باب مسند عثماف بف عفاف)رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد -4



178 
 

التكبة الصادقة  -2
 تجب ما قبميا

 الرفؽ بالتائبيف -3
 
 
عدـ جكازالعفك -1

 عف الحدكد
 
 
 
عدـ جكاز  -1

 الشفاعة في الحدكد
 العدؿ -2
المساكاة أماـ  -3

 القانكف
 الحاكـ القدكة -4
 
 
النيي عف  -1

 الشرؾ باهلل
النيي عف  -2

 السحر
النيي عف قتؿ  -3

 النفس التي حـر اهلل
النيي عف أكؿ  -4

 الربا 
النيي عف أكؿ  -5

 ماؿ اليتيـ
النيي عف  -6

اليركب مف أرض 

قاؿ رجؿ: ما لو أخزاه اهلل، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
 (.1ال تككنكا عكف الشيطاف عمى أخيكـ")»عميو كسمـ: 

 
عف عبد اهلل بف صفكاف، عف أبيو، أنو ناـ في  -40

رداءه، فأخذ مف تحت رأسو، فجاء المسجد كتكسد 
بسارقو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، " فأمر بو النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ أف يقطع، فقاؿ صفكاف: يا رسكؿ 
اهلل لـ أرد ىذا، ردائي عميو صدقة، فقاؿ رسكؿ اهلل 

 (.2فيبل قبؿ أف تأتيني بو")»صمى اهلل عميو كسمـ: 
 

أف قريشا أىميـ  عف عائشة رضي اهلل عنيا، -41
شأف المرأة المخزكمية التي سرقت، فقالكا: كمف يكمـ 
فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ فقالكا: كمف 
يجترئ عميو إال أسامة بف زيد، حب رسكؿ اهلل صمى 
اهلل عميو كسمـ فكممو أسامة، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
عميو كسمـ: " أتشفع في حد مف حدكد اهلل، ثـ قاـ 
فاختطب، ثـ قاؿ: إنما أىمؾ الذيف قبمكـ، أنيـ كانكا إذا 
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ  سرؽ فييـ الشريؼ ترككه، كا 
أقامكا عميو الحد، كايـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد 

 (.3سرقت لقطعت يدىا")
 

عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ،  -42
رسكؿ اهلل، كما قالكا: يا « اجتنبكا السبع المكبقات»قاؿ: 

الشرؾ باهلل، كالسحر، كقتؿ النفس التي »ىف؟ قاؿ: 
حـر اهلل إال بالحؽ، كأكؿ الربا، كأكؿ ماؿ اليتيـ، 
كالتكلي يـك الزحؼ، كقذؼ المحصنات المؤمنات 

 (.4الغافبلت")
 
 
 

                                                           
 (8/159)،6781حديث رقـ: ،باب ما يكره مف لعف شارب الخمر،ركاه البخارم -1
 (2/865)،2595حديث رقـ:،باب مف سرؽ مف حرز،ركاه ابف ماجة -2
 (4/175)،3475حديث رقـ:،ركاه البخارم -3
 (8/175)،6857حديث رقـ:،باب رمي المحصنات،ركاه البخارم -4
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 المعركة
النيي عف قذؼ  -7

المؤمنات 
 المحصنات

 
 
 تحريـ السكر -1
 
 
 
 

 _______ 
 
 
 
 

 ______ 
 
 

 _____ 
 
 
 

 _____ 
 
 
مف نطؽ  -1

الشيادتيف كأقاـ 
كاة الصبلة كأتى الز 

 فيك مسمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عف أبي سممة بف عبد الرحمف، أف عائشة،  -43
كسمـ عف البتع، قالت: سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 (.1كؿ شراب أسكر فيك حراـ")»فقاؿ: 
 

عف أنس بف مالؾ قاؿ: لعف رسكؿ اهلل صمى اهلل  -44
عميو كسمـ في الخمر عشرة: عاصرىا، كمعتصرىا، 
كشاربيا، كحامميا، كالمحمكلة إليو، كساقييا، كبائعيا، 

 (.2كآكؿ ثمنيا، كالمشترم ليا، كالمشتراة لو")
 
 

اهلل، قاؿ: جيء بسارؽ إلى  عف جابر بف عبد -45
 (.3اقطعكه")»النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ...فقاؿ: 

 
عف عمرة بنت عبد الرحمف، حدثتو، أف عائشة  -46

رضي اهلل عنيا، حدثتيـ: عف النبي صمى اهلل عميو 
 (.4تقطع اليد في ربع دينار")»كسمـ، قاؿ: 

 
عف عكرمة، أف عميا رضي اهلل عنو، حرؽ قكما،  -47
بمغ ابف عباس فقاؿ: لك كنت أنا لـ أحرقيـ ألف النبي ف

                                                           
 (7/105)،5585حديث رقـ:،باب الخمر مف العسؿ...،ركاه البخارم -1
 ( كقاؿ:ىذا حديث غريب مف حديث أنس580/ 2)،1295حديث رقـ:،باب أف يتخذ الخمر خبل،ركاه الترمذم -2
 (4/142)،4410حديث رقـ:،باب في السارؽ يسرؽ مرارا،ركاه ابك داكد -3
 (8/161)،6791يث رقـ:حد،باب في قكلو تعالى:"كالسارؽ كالسارقة"،ركاه البخارم -4
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عدـ التسرع في  -2
 تكفير اآلخريف

 
 

 _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 تحريـ دـ المسمـ -1
 
 
 

 ______ 
 

 ______ 
 
 
 
 العفك -1
العافيف عف  -2

الناس ينالكا محبة 
 اهلل
 
 

« ال تعذبكا بعذاب اهلل»صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
[، كلقتمتيـ كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو 62]ص:
 (.1مف بدؿ دينو فاقتمكه")»كسمـ: 

 
عف أنس بف مالؾ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -48

قبمتنا، كأكؿ  مف صمى صبلتنا كاستقبؿ»عميو كسمـ: 
ذبيحتنا فذلؾ المسمـ الذم لو ذمة اهلل كذمة رسكلو، فبل 

 (.2تخفركا اهلل في ذمتو")
 
 
 

عف أبي ىريرة: أف خزاعة قتمكا رجبل مف بني  -49
بقتيؿ منيـ قتمكه، فأخبر بذلؾ  -عاـ فتح مكة  -ليث 

النبي صمى اهلل عميو كسمـ... فمف قتؿ فيك بخير 
ما أف يقاد أىؿ القتيؿ")النظريف: إما أف يعقؿ،   (.3كا 

 
عف عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -50

كسمـ: " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ، يشيد أف ال إلو إال اهلل 
كأني رسكؿ اهلل، إال بإحدل ثبلث: النفس بالنفس، 

 (.4كالثيب الزاني، كالمارؽ مف الديف التارؾ لمجماعة")
 

: سمعت رسكؿ اهلل عف عمر بف الخطاب قاؿ -51
 (.5صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "ال يقاد الكالد بالكلد")

 
عف النعماف بف بشير، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل  -52

 (.6عميو كسمـ قاؿ: "ال قكد إال بالسيؼ")
 

حدثني حميد، أف أنسا، حدثيـ: أف الربيع كىي  -53

                                                           
 (4/6)،3017حديث رقـ:،باب اليعذب بعذاب اهلل،ركاه البخارم -1
 (1/87)،391حديث رقـ:،باب فضؿ إستقباؿ القبمة،ركاه البخارم -2
 (1/33)،112حديث رقـ:،باب كتابة العمـ،ركاه البخارم -3
 (9/5)،6878حديث رقـ:،باب قكؿ اهلل تعالى:"أف النفس بالنفس"،ركاه البخارم -4
 (3/70)،1400حديث رقـ:،باب ما جاء في الرجؿ يقتؿ ابنو يقاد،ركاه الترمذم -5
 (2/889)،2667حديث رقـ:،باب ال قكد إال بالسيؼ،ركاه ابف ماجة -6
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 _______ 

 
 
 

 _______ 
 
 
 
 الكحدة -1
 معاقبة الخائف -2
 
 
 
 
 

ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطمبكا األرش، كطمبكا 
ك، فأبكا، فأتكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فأمرىـ العف

بالقصاص، فقاؿ أنس بف النضر: أتكسر ثنية الربيع يا 
رسكؿ اهلل، ال كالذم بعثؾ بالحؽ، ال تكسر ثنيتيا، 

، فرضي القـك «يا أنس كتاب اهلل القصاص»فقاؿ: 
إف مف عباد »كعفكا، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 

 (.1عمى اهلل ألبره")اهلل مف لك أقسـ 
 

عف بيز بف حكيـ، عف أبيو، عف جده،" أف النبي  -54
 (.2صمى اهلل عميو كسمـ حبس ناسا في تيمة")

 
حدثني عبد الرحمف بف جابر، أف أباه، حدثو: أنو  -55

سمع أبا بردة األنصارم، قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل 
 عميو كسمـ، يقكؿ: "ال تجمدكا فكؽ عشرة أسكاط إال في

 (.3حد مف حدكد اهلل")
 

عف عرفجة، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل  -56
مف أتاكـ كأمركـ جميع عمى رجؿ »عميو كسمـ، يقكؿ: 

كاحد، يريد أف يشؽ عصاكـ، أك يفرؽ جماعتكـ، 
 (.4فاقتمكه")

 
شمكؿ مفيكـ  -1 19 

 المسؤكؿ
أمانة كمسؤكلية  -2

 الحاكـ لمرعية
كمسؤكلية أمانة  -3

 المرأة في أسرتيا
أمانة كمسؤكلية -4

 العامؿ في عممو 

عف عبد اهلل رضي اهلل عنو: أف رسكؿ اهلل صمى  -57
كمكـ راع فمسئكؿ عف رعيتو، »اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

فاألمير الذم عمى الناس راع كىك مسئكؿ عنيـ، 
كالرجؿ راع عمى أىؿ بيتو كىك مسئكؿ عنيـ، كالمرأة 

ي مسئكلة عنيـ، كالعبد راعية عمى بيت بعميا ككلده كى
راع عمى ماؿ سيده كىك مسئكؿ عنو، أال فكمكـ راع 

 (.5ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو")
 

(6) 
الفكر 

اإلسبلمي 
 كالتيذيب

                                                           
 (3/186)،2703حديث رقـ:،باب الصمح في الدية،ركاه البخارم -1
 (]حكـ األلباني[ سكت عنو الشيخ7/8)،4875حديث رقـ:،باب امتحاف السارؽ بالحبس كالضرب،ركاه النسائي -2
 (8/174)،6850حديث رقـ:،باب كـ التعزير كاألدب،ركاه البخارم -3
 (3/1480)،1852حديث رقـ:،باب حكـ مف فرؽ بيف المسمميف كىك مجتمع،ركاه مسمـ -4
 (3/150)،2554حديث رقـ:،باب كراىية التطاكؿ عمى الرقيؽ،ركاه البخارم -5
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مسؤكلية  -1

اإلنساف عمره فيـ 
 أفناه
مسؤكلية  -2

اإلنساف عف شبابو 
 فيما أببله

مسؤكلة اإلنساف  -3
عف مالو مف أيف 

 أكتسبو كفيما أفناه
مسؤكلية  -4

اإلنساف عف عممو 
 ماذا عمؿ فيو

 
 حدكد المسؤكلية -1
النائـ  ال يحاسب -2

 حتى يستيقض
ال يحاسب  -3

 الصبي حتى يشب
ال يحاسب  -4

 المعتكه حتى يعقؿ
 
المسؤكلية  -1

 الجماعية
 
 
 
 
 

 
 
 

عف ابف مسعكد، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -58
ال تزكؿ قدـ ابف آدـ يـك القيامة مف عند ربو »قاؿ: 

حتى يسأؿ عف خمس، عف عمره فيـ أفناه، كعف شبابو 
مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو، كماذا عمؿ فيـ أببله، كمالو 

 (.1فيما عمـ")
 

عف أبي ذر الغفارم، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -59
إف اهلل قد تجاكز عف أمتي الخطأ، »اهلل عميو كسمـ: 

 (.2كالنسياف، كما استكرىكا عميو")
 
 
 
 
 
 

عف عمي، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  -60
النائـ حتى يستيقظ، كعف  قاؿ: رفع القمـ عف ثبلثة: عف

 (.3الصبي حتى يشب، كعف المعتكه حتى يعقؿ")
 
 
 
 
 
 
 

حدثنا زكرياء، قاؿ: سمعت عامرا، يقكؿ: سمعت  -61
النعماف بف بشير رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى 

                                                           
 (كقاؿ ىذا حديث غريب ال نعرفو مف حديث ابف مسعكد.4/612)،2416حديث رقـ:،ب في القيامةبا،ركاه الترمذم -1
(]حكـ األلباني[ صحيح]تعميؽ محمد فؤاد عبد 1/659)،2043حديث رقـ:،باب طبلؽ المكره كالناسي،ركاه ابف ماجة -2

 الباقي[ في الزكائد إسناده ضعيؼ التفاقيـ عمى ضعؼ أبي بكر اليذلي.
 (]حكـ األلباني[ : صحيح3/84)،1423حديث رقـ:،باب ما جاء فيمف ال يجب عميو الحد،لترمذمركاه ا -3
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الجياد كسيمة ال  -1

 غاية
غاية المسمـ  -2

الدعكة في سبيؿ اهلل 
 تعالى

 تقكل اهلل -3
تحريـ الغدر  -4

كالتمثيؿ كقتؿ 
 األطفاؿ في الحركب

 
 
 
تحريـ قتؿ  -1

بعكثيف الرسؿ كالم
 المسالميف

 
 
أمانة تبميغ  -1

 الرسالة
 

اهلل عميو كسمـ قاؿ: " مثؿ القائـ عمى حدكد اهلل كالكاقع 
ب بعضيـ فييا، كمثؿ قـك استيمكا عمى سفينة، فأصا

أعبلىا كبعضيـ أسفميا، فكاف الذيف في أسفميا إذا 
استقكا مف الماء مركا عمى مف فكقيـ، فقالكا: لك أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقا كلـ نؤذ مف فكقنا، فإف يترككىـ 
ف أخذكا عمى أيدييـ نجكا،  كما أرادكا ىمككا جميعا، كا 

 (.1كنجكا جميعا")
 

، قاؿ: كاف رسكؿ عف سميماف بف بريدة، عف أبيو -62
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا بعث أميرا عمى جيش 
أكصاه في خاصة نفسو بتقكل اهلل كمف معو مف 

اغزكا بسـ اهلل كفي سبيؿ اهلل، »المسمميف خيرا، كقاؿ: 
قاتمكا مف كفر باهلل، كال تغمكا، كال تغدركا، كال تمثمكا، كال 

فادعيـ إلى تقتمكا كليدا، فإذا لقيت عدكؾ مف المشركيف 
إحدل ثبلث خصاؿ، أك خبلؿ، أيتيا أجابكؾ، فاقبؿ 
منيـ، ككؼ عنيـ، كادعيـ إلى اإلسبلـ، كالتحكؿ مف 
دارىـ إلى دار المياجريف، كأخبرىـ أنيـ إف فعمكا ذلؾ 
ف  فإف ليـ ما لممياجريف، كعمييـ ما عمى المياجريف، كا 
أبكا أف يتحكلكا، فأخبرىـ أنيـ يككنكف كأعراب 

ف، يجرم عمييـ ما يجرم عمى األعراب، ليس المسممي
ليـ في الغنيمة كالفيء شيء، إال أف يجاىدكا، فإف أبكا، 

 (.2فاستعف باهلل عمييـ كقاتميـ")
عف سممة بف نعيـ بف مسعكد األشجعي، عف  -63

أبيو نعيـ، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
« أنتما؟ ما تقكالف»يقكؿ ليما حيف قرأ كتاب مسيممة: 

أما كاهلل لكال أف الرسؿ ال »قاال: نقكؿ كما قاؿ. قاؿ: 
 (.3تقتؿ لضربت أعناقكما")

عف عبد اهلل بف عمرك، أف النبي صمى اهلل عميو  -64
 (.4بمغكا عني كلك آية...")»كسمـ، قاؿ: 

 

                                                           
 (3/139)،2493حديث رقـ:،باب ىؿ يقرع في القسمة كاإلستياـ فيو،ركاه البخارم -1
 (4/162)،1617حديث رقـ:،باب ما جاء في كصيتو)صمى اهلل عميو كسمـ(في...،ركاه الترمذم -2
 (]حكـ األلباني[ : صحيح3/84)،2761حديث رقـ:،باب في الرسؿ،ركاه ابك داكد -3
 (4/170)،3461حديث رقـ:،باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ،ركاه البخارم -4
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 الفصل الثاني

المفاىيـ الدالة عمى  عددىا مبلحظات 
 اعاإلبد

 الكحدة الحديث

التنفير مف نكاح -1 5  
 الزانية

 
 
 
 
 
 
 
 المعاف -1
 تحريـ الكذب -2
 الحث عمى الصدؽ  -3
 الترغيب بالتكبة -4
 
 
 

عف عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده،  -1
أف مرثد بف أبي مرثد الغنكم، ككاف رجبل 
شديدا، ككاف يحمؿ األسارل مف مكة، إلى 

اهلل، أنكح عناؽ،  المدينة...فقمت: يا رسكؿ
فسكت عني، فنزلت: }الزانية ال ينكحيا إال زاف 

[، فدعاني، فقرأىا عمي 3أك مشرؾ{ ]النكر: 
 (.1ال تنكحيا")»كقاؿ: 

 
عف ابف عباس، أف ىبلؿ بف أمية، قذؼ  -2

امرأتو عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ بشريؾ 
ابف سحماء، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 

، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، «حد في ظيرؾ البينة أك»
إذا رأل أحدنا عمى امرأتو رجبل ينطمؽ يمتمس 
البينة، فجعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 

ال حد في ظيرؾ» [ 101فقاؿ ]ص:« البينة كا 
ىبلؿ: كالذم بعثؾ بالحؽ إني لصادؽ، فمينزلف 
اهلل ما يبرئ ظيرم مف الحد، فنزؿ جبريؿ كأنزؿ 

[ فقرأ 6ف يرمكف أزكاجيـ{ ]النكر: عميو: }كالذي
[ 9حتى بمغ: }إف كاف مف الصادقيف{ ]النكر: 

فانصرؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فأرسؿ 
إلييا، فجاء ىبلؿ فشيد، كالنبي صمى اهلل عميو 

إف اهلل يعمـ أف أحدكما كاذب، »كسمـ يقكؿ: 
ثـ قامت فشيدت، فمما كانت « فيؿ منكما تائب

، كقالكا: إنيا مكجبة، قاؿ عند الخامسة كقفكىا
ابف عباس: فتمكأت كنكصت، حتى ظننا أنيا 
 ، ترجع، ثـ قالت: ال أفضح قكمي سائر اليـك

 (.2فمضت")
 

(1) 
القرآف 
 الكريـ

                                                           
 (66/ 6)،3228حديث رقـ:،باب تزكيج الزانية،ركاه النسائي -1
 (100/ 6)،4747حديث رقـ:،باب كيدرؤا عنيا العذاب،ركاه البخارم -2
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خطكرة مف يتكانا  -1 9  
عف اتباع النبي)صمى 

 اهلل عميو كسمـ(
كجكب طاعة اهلل  -2

 عز كجؿ
 
 
 
 
 
اتباع النبي)صمى  -1

سبب اهلل عميو كسمـ(
 لمنجاة مف النار

 
 
 
دليؿ صدؽ نبكة  -1

محمد)صمى اهلل عميو 
 كسمـ(

 
 
 
 
أخبلؽ النبي  -1

 )صمى اهلل عميو كسمـ(
 الكـر -2
قضاء حكائج  -3

 المسمميف 
 مساعدة المحتاجيف -4

عف أبي مكسى، عف النبي صمى اهلل عميو  -3
مـ قاؿ: " إف مثمي كمثؿ ما بعثني اهلل بو كس

كمثؿ رجؿ أتى قكمو، فقاؿ: يا قـك إني رأيت 
ني أنا النذير العرياف، فالنجاء،  الجيش بعيني، كا 
فأطاعو طائفة مف قكمو، فأدلجكا فانطمقكا عمى 
ميمتيـ، ككذبت طائفة منيـ فأصبحكا مكانيـ، 
فصبحيـ الجيش فأىمكيـ كاجتاحيـ، فذلؾ مثؿ 

طاعني كاتبع ما جئت بو، كمثؿ مف مف أ
 (.1عصاني ككذب ما جئت بو مف الحؽ")

 
عف جابر، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -4

مثمي كمثمكـ كمثؿ رجؿ أكقد نارا، »عميو كسمـ: 
فجعؿ الجنادب كالفراش يقعف فييا، كىك يذبيف 
عنيا، كأنا آخذ بحجزكـ عف النار، كأنتـ تفمتكف 

 (.2مف يدم")
 
قتادة، أف أنس بف مالؾ رضي اهلل عف  -5

عنو، حدثيـ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
صعد أحدا، كأبك بكر، كعمر، كعثماف فرجؼ 

اثبت أحد فإنما عميؾ نبي، »بيـ، فقاؿ: 
 (.3كصديؽ، كشييداف")

 
عف عائشة أـ المؤمنيف أنيا قالت: أكؿ ما  -6

بدئ بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف 
خديجة: كبل كاهلل ما يخزيؾ اهلل أبدا، ...فقالت 

إنؾ لتصؿ الرحـ، كتحمؿ الكؿ، كتكسب 
، كتقرم الضيؼ، كتعيف عمى نكائب  المعدـك

 (.4الحؽ")
 

(2) 
العقيدة 

 اإلسبلمية

                                                           

(4/1788)،2283حديث رقـ:،شفقتو عمى أمتو باب،ركاه البخارم -  1 
 (1790/ 4)،2285حديث لرقـ:،باب شفقتو صمى اهلل عميو كسمـ عمى أمتو،ركاه مسمـ -2
 
 (9/ 5)،3675حديث رقـ:،باب قكؿ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه البخارم -3
 (7/ 1) ،3حديث رقـ:،باب بدء الكحي،ركاه البخارم -4
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شيادة كرقة بف  -1

نكفؿ لنبكة محمد)صمى 
 اهلل عميو كسمـ(

 
 
 

 
 
 
كرقة بف نكفؿ فقاؿ: يا ابف أخي أخبرني  -7

بالذم رأيت، فقص عميو خبره، فقاؿ: كالذم 
نفسي بيده إنو ليأتيؾ النامكس األكبر، الذم 

نؾ لنبي ىذه األمة")كاف يأتي مكس  (.1ى، كا 
مبلحظة:ىذا الحديث نسب تخريجو لمبخارم في 

كلـ أجده إال في أخبار ،كتاب الحادم عشر
 مكة.

 
التمسؾ ببطانة  -1 35  

 الخير 
الحذر مف بطانة  -2

 السكء
اإلعتصاـ باهلل  -3

 تعالى
 
 المستشار مؤتمف-1
تقديـ النصح  -2

ا فيو خير كاإلرشاد لم
 األمة
 
 
اإلبتبلء يرفع  -1

 الدرجات
 اإلبتبلء سنة ككنية -2
 بشارة بالنصر -3
 
 
 

لخدرم، عف النبي صمى عف أبي سعيد ا -8
اهلل عميو كسمـ، قاؿ: " ما بعث اهلل مف نبي، كال 
استخمؼ مف خميفة، إال كانت لو بطانتاف: 
بطانة تأمره بالمعركؼ كتحضو عميو، كبطانة 
تأمره بالشر كتحضو عميو، فالمعصـك مف 

 (.2عصـ اهلل تعالى")
 
عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -9

 (.3: المستشار مؤتمف")اهلل عميو كسمـ
 
 
 

عف خباب بف األرت، قاؿ: شككنا إلى  -10
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك متكسد بردة 
لو في ظؿ الكعبة فقمنا: أال تستنصر لنا أال 

قد كاف مف قبمكـ، يؤخذ »تدعك لنا؟ فقاؿ: 
الرجؿ فيحفر لو في األرض، فيجعؿ فييا، 

جعؿ فيجاء بالمنشار فيكضع عمى رأسو في
نصفيف، كيمشط بأمشاط الحديد، ما دكف لحمو 
كعظمو، فما يصده ذلؾ عف دينو، كاهلل ليتمف 

(3) 
الحديث 
 الشريؼ

                                                           
 .2420حديث رقـ:،باب ذكر فضؿ مقبرة مكة،(88/ 4يي )أخبار مكة لمفاك -1
 (77/ 9)،7198حديث رقـ:،باب بطانة اإلماـ،ركاه البخارم-2
 (.ىذا حديث حسف.422/ 4)،2822حديث رقـ:،باب المستشار مؤتمف،ركاه الترمذم -3
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إذا أحب اهلل عبدا  -1

 ابتبله
 
 
 
 
اإلبتبلء يكفر  -1

 الذنكب
المرض كالحزف  -2

 يكفر الذنكب
 
 
الرسؿ أكثر الناس  -1

 إبتبلء
يبتمى الرجؿ عمى  -2

 حسب دينو
 
 
 الشكر عمى السراء -1
بر عمى الص -2

 الضراء
 
 
الشرؾ باهلل سبب  -1

 لدخكؿ النار
آداء الفرائض سبب  -2

ىذا األمر، حتى يسير الراكب مف صنعاء إلى 
حضرمكت، ال يخاؼ إال اهلل، كالذئب عمى 

 (.1غنمو، كلكنكـ تستعجمكف")
 

عف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف -11
عيد بف يسار أبي صعصعة، أنو قاؿ: سمعت س

أبا الحباب، يقكؿ: سمعت أبا ىريرة، يقكؿ: قاؿ 
مف يرد اهلل »رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

 (.2بو خيرا يصب منو")
 

عف أبي ىريرة: عف النبي صمى اهلل عميو  -12
ما يصيب المسمـ، مف نصب كال »كسمـ قاؿ: 

كصب، كال ىـ كال حزف كال أذل كال غـ، حتى 
ال كفر اهلل بيا مف الشككة يشاكيا، إ

 (.3خطاياه")
 
 

عف مصعب بف سعد، عف أبيو، قاؿ:  -13
قمت: يا رسكؿ اهلل، أم الناس أشد ببلء؟ قاؿ: 
األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ، فيبتمى الرجؿ عمى 
حسب دينو، فإف كاف دينو صمبا اشتد ببلؤه، 
ف كاف في دينو رقة ابتمي عمى حسب  كا 

 (.4دينو")
 

: قاؿ رسكؿ اهلل صمى عف صييب، قاؿ -14
عجبا ألمر المؤمف، إف أمره »اهلل عميو كسمـ: 

كمو خير، كليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف، إف 
ف أصابتو  أصابتو سراء شكر، فكاف خيرا لو، كا 

 (.5ضراء، صبر فكاف خيرا لو")

                                                           
 (20/ 9)،6943حديث رقـ،باب مف اختار الضرب كاليكاف عمى الكفر،ركاه البخارم -1
 (115/ 7)،5645حديث رقـ:،باب ما جاء في كفارة المرض،البخارمركاه  -2
 (114/ 7)،5641حديث رقـ:،باب ما جاء في كفارة المرض،ركاه البخارم -3
 (179/ 4)،2398حديث رقـ:،باب ما جاء في الصبر،ركاه الترمذم -4
 (2295/ 4)،2999حديث رقـ:،باب المؤمف أمره كمو خير،ركاه مسمـ -5
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 لدخكؿ الجنة 
 
 
 
 
 حفظ المساف  -1
قد يككف المساف  -2

 سبب لدخكؿ النار
 
 
 
 
 
 
 
حفظ المساف سبب  -1

 لدخكؿ الجنة
 حفظ الفرج  -2
 
 
طيارة النفكس  -1

 كعفتيا
مف ممؾ القدرة  -2

 عمى الزكاج تزكج
الزكاج أغض  -3

 لمبصر
الزكاج أحصف  -4

 لمفرج
 
 غض البصر -1
 

 
عف معاذ بف جبؿ، قاؿ: كنت مع النبي  -15

)صمى اهلل عميو كسمـ( في سفر، فأصبحت يكما 
منو كنحف نسير، فقمت: يا رسكؿ اهلل  قريبا

أخبرني بعمؿ يدخمني الجنة كيباعدني عف 
نو ليسير »النار، قاؿ:  لقد سألتني عف عظيـ، كا 

عمى مف يسره اهلل عميو، تعبد اهلل كال تشرؾ بو 
شيئا، كتقيـ الصبلة، كتؤتي الزكاة، كتصـك 

 (.1رمضاف، كتحج البيت")
 

النبي  عف معاذ بف جبؿ، قاؿ: كنت مع -16
صمى اهلل عميو كسمـ في سفر، فأصبحت يكما 
قريبا منو كنحف نسير، فقمت: يا رسكؿ اهلل 
أخبرني بعمؿ يدخمني الجنة كيباعدني عف 
النار... ثـ قاؿ: أال أخبرؾ بمبلؾ ذلؾ كمو؟ 
قمت: بمى يا نبي اهلل، فأخذ بمسانو قاؿ: كؼ 
نا لمؤاخذكف بما  عميؾ ىذا، فقمت: يا نبي اهلل، كا 

كمـ بو؟ فقاؿ: ثكمتؾ أمؾ يا معاذ، كىؿ يكب نت
الناس في النار عمى كجكىيـ أك عمى مناخرىـ 

 (.2إال حصائد ألسنتيـ")
 

عف سيؿ بف سعد، عف رسكؿ اهلل صمى  -17
مف يضمف لي ما بيف »اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 (.3لحييو كما بيف رجميو أضمف لو الجنة")
 
 

مت مع عف عبد الرحمف بف يزيد، قاؿ: دخ -18
عمقمة، كاألسكد عمى عبد اهلل، فقاؿ عبد اهلل: 
كنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ شبابا ال نجد 
شيئا، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

يا معشر الشباب، مف استطاع الباءة فميتزكج، »

                                                           
 (كقاؿ عنو حديث حسف صحيح11/ 5)،2616حديث رقـ:،باب ما جاء في حرمة الصبلة،مركاه الترمذ -1
 (كقاؿ عنو حديث حسف صحيح.308/ 4)،2616حديث رقـ:،باب ما جاء في حرمة الصبلة،ركاه الترمذم -2
 (100/ 8)،6474حديث رقـ:،باب حفظ المساف،ركاه البخارم -3



189 
 

 
 
 تجنب الكحدة -1
 لزـك الجماعة -2
 
 الصحة نعمة -1
 الفراغ نعمة -2
استغبلؿ كقت -3

 الفراغ
 
اختيار الصحبة  -1

 الصالحة
غجتناب الجميس  -2

 السكء
شبو الجميس  -3

 الصالح بحامؿ المسؾ
شبو الجميس السكء  -4

 بنافخ الكير
 

فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج، كمف لـ 
 (.1يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء")

 
عف ابف بريدة، عف أبيو، رفعو قاؿ: يا  -19

عمي ال تتبع النظرة النظرة فإف لؾ األكلى 
 (.2كليست لؾ اآلخرة")

 
عف ابف عمر، عف النبي صمى اهلل عميو  -20

لك يعمـ الناس ما في الكحدة ما »كسمـ، قاؿ: 
 (.3أعمـ، ما سار راكب بميؿ كحده")

 
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ:  -21
ؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: " نعمتاف قا

مغبكف فييما كثير مف الناس: الصحة 
 (.4كالفراغ")

 
حدثنا أبك بردة بف عبد اهلل قاؿ: سمعت  -22

أبا بردة بف أبي مكسى، عف أبيو رضي اهلل 
عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

مثؿ الجميس الصالح كالجميس السكء، كمثؿ »
ؾ ككير الحداد، ال يعدمؾ مف صاحب المس

صاحب المسؾ إما تشتريو، أك تجد ريحو، ككير 
الحداد يحرؽ بدنؾ، أك ثكبؾ، أك تجد منو ريحا 

 (.5خبيثة")
 

  7  
 الشجاعة  -1
 التضحية -2

عف سممة رضي اهلل عنو، قاؿ: كاف عمي  -23
بف أبي طالب رضي اهلل عنو، تخمؼ عف النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ في خيبر، ككاف رمدا، 

(4) 
التراجـ 
 كالسير

                                                           
 (3/ 7)،5066حديث رقـ: ،صـباب مف لـ يستطع الباءة فمي،ركاه البخارم -1
(كقاؿ عنو حديث غريب، ال نعرفو إال مف 398/ 4)،2777حديث رقـ:،باب ما جاء في نظرة الفجاءة،ركاه الترمذم -2

 حديث شريؾ.
 (58/ 4)،2998حديث رقـ:،باب السير كحده،ركاه البخارم -3
 (88/ 8)،6412،حديث،باب العيش إال عيش اآلخرة،ركاه البخارم -4
 (63/ 3)،2101حديث رقـ:،باب في العطار كبيع المسؾ،البخارم ركاه -5
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 تكجيو القدرات -1
فضؿ دعاء  -2

 الصالحيف
العدؿ في السماع  -3

 لممتخاصميف
 
 
 
 
 

________ _ 
 
 
 
 
 
 
العفك كاإلحساف  -1

 عند المقدرة
 الكفاء الزكجي -2
 

فقاؿ: أنا أتخمؼ عف النبي صمى اهلل عميو 
قاؿ: كسمـ، فمحؽ بو، فمما بتنا الميمة التي فتحت 

ألعطيف الراية غدا أك ليأخذف الراية غدا رجؿ »
فنحف نرجكىا، « يحبو اهلل كرسكلو، يفتح عميو

 (.1فقيؿ: ىذا عمي فأعطاه، ففتح عميو)
 

عف عمي، قاؿ: بعثني رسكؿ اهلل صمى  -24
اهلل عميو كسمـ إلى اليمف قاؿ: فقمت يا رسكؿ 
اهلل تبعثني إلى قـك أسف مني، كأنا حدث ال 

قضاء؟ قاؿ: فكضع يده عمى صدرم أبصر ال
الميـ ثبت لسانو، كاىد قمبو، يا عمي، »كقاؿ: 

إذا جمس إليؾ الخصماف فبل تقض بينيما حتى 
تسمع مف اآلخر كما سمعت مف األكؿ، فإنؾ 

قاؿ: فما « إذا فعمت ذلؾ تبيف لؾ القضاء
اختمؼ عمي قضاء بعد، أك ما أشكؿ عمي 

 (.2قضاء بعد")
 

اهلل عنيما، قاؿ: أمر  عف ابف عمر رضي -25
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أسامة عمى قـك 

إف تطعنكا في إمارتو »فطعنكا في إمارتو، فقاؿ: 
فقد طعنتـ في إمارة أبيو مف قبمو، كايـ اهلل لقد 
ف كاف مف أحب الناس  كاف خميقا لئلمارة، كا 

ف ىذا لمف أحب الناس إلي بعده")  (.3إلي، كا 
 

ت: لما بعث أىؿ مكة في عف عائشة، قال -26
فداء أسراىـ بعثت زينب في فداء أبي العاص 
بماؿ، كبعثت فيو بقبلدة ليا كانت عند خديجة 
أدخمتيا بيا عمى أبي العاص قالت: فمما رآىا 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رؽ ليا رقة 

                                                           
 (134/ 5)،4209حديث رقـ:،باب غزكة خيبر،ركاه البخارم -1
 (225/ 2)،882حديث رقـ:،باب مسند عمي بف أبي طالب)رضي اهلل عنو(،ركاه أحمد-2
 (141/ 5)،4250حديث رقـ:،باب غزكة زيد بف حارثة،ركاه البخارم -3
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إف رأيتـ أف تطمقكا ليا أسيرىا، »شديدة، كقاؿ: 
 (.1قالكا: نعـ)ف«. كتردكا عمييا الذم ليا

 
 المسؤكلية -1 22  

 
 
 
 
 
 
 
 مشركعية الزكاج -1
 
 
 
 
 
 
الزكاج سنة مؤكدة  -1

 لمف قدر عمى نفقاتو
 
 
تفضيؿ الزكاج مف  -1

 الكلكد
مفاخرة النبي)صمى  -2

اهلل عميو كسمـ( بأمتو 
 القكية كثيرة النسؿ

 

عف ابف عمر رضي اهلل عنيما، قاؿ: -27
سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 

كمكـ راع كمسئكؿ عف رعيتو، كاإلماـ راع »
كمسئكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راع في أىمو 
كمسئكؿ عف رعيتو، كالمرأة في بيت زكجيا 

كالخادـ في ماؿ  راعية كمسئكلة عف رعيتيا،
 (.2سيده راع كمسئكؿ عف رعيتو")

 
عف عبد الرحمف بف يزيد، قاؿ: دخمت مع  -28

عمقمة، كاألسكد عمى عبد اهلل، فقاؿ عبد اهلل: 
كنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ شبابا ال نجد 
شيئا، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

ميتزكج، يا معشر الشباب، مف استطاع الباءة ف»
فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج، كمف لـ 

 (.3يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء")
 

عف عائشة، قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -29
النكاح مف سنتي، فمف لـ »اهلل عميو كسمـ: 

يعمؿ بسنتي فميس مني، كتزكجكا، فإني مكاثر 
 (.4بكـ األمـ...")

 
 عف معقؿ بف يسار، قاؿ: جاء رجؿ إلى -30

النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ: إني أصبت 
نيا ال تمد،  امرأة ذات حسب كجماؿ، كا 

ثـ أتاه الثانية فنياه، ثـ « ال»أفأتزكجيا، قاؿ: 

(5) 
الفقو 

 اإلسبلمي
 

                                                           
 (62/ 3)،2692حديث رقـ:،باب في فداء األسير بالماؿ،اكدركاه أبك د -1
 (6/ 4)،2751حديث رقـ:،باب تأكيؿ قكؿ اهلل تعالى مف بعد كصيتو،ركاه البخارم -2
 (3/ 7)،5066حديث رقـ:،باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ،ركاه البخارم -3
(]تعميؽ محمد فؤاد عبد 592/ 1) ،1846قـ:حديث ر ،باب ما جاء في فضؿ النكاح،ركاه ابف ماجة في كتاب النكاح -4

 الباقي[في الزكائد إسناده ضعيؼ التفاقيـ عمى ضعؼ عيسى بف ميمكف المديني لكف لو شاىد صحيح
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اختيار الزكجة  -1

عمى أساس الديف 
 كالخمؽ

 
 
اختيار الزكج عمى  -1

 أساس الديف كالخمؽ
 
 
النظر إلى المرأة  -1

 قبؿ التقدـ لخطبتيا
 
 
تحريـ الخمكة  -1

 بالمرأة األجنبية
 
 
 
النيي عف البيع  -1

 عمى بيع المسمـ 
النيي عف الخطبة  -2

 عمى خطبت المسمـ
 
 
إشتراط مكافقة  -1

 المرأة عند الزكاج
 

تزكجكا الكدكد الكلكد فإني »أتاه الثالثة، فقاؿ: 
 (.1مكاثر بكـ األمـ")

 
 
 

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي  -31
ؿ: " تنكح المرأة ألربع: صمى اهلل عميو كسمـ قا

لماليا كلحسبيا كجماليا كلدينيا، فاظفر بذات 
 (.2الديف، تربت يداؾ")

 
عف أبي حاتـ المزني قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -32

إذا جاءكـ مف ترضكف »صمى اهلل عميو كسمـ: 
دينو كخمقو فأنكحكه، إال تفعمكا تكف فتنة في 

 (.3األرض كفساد")
 

أنو خطب امرأة،  عف المغيرة بف شعبة، -33
فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: انظر إلييا، 

 (.4فإنو أحرل أف يؤدـ بينكما")
 

عف عقبة بف عامر، أف رسكؿ اهلل صمى  -34
إياكـ كالدخكؿ عمى »اهلل عميو كسمـ، قاؿ: 

النساء... عمى نحك ما ركم عف النبي صمى 
ال يخمكف رجؿ بامرأة إال »اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 (.5الثيما الشيطاف")كاف ث
 

ابف عمر رضي اهلل عنيما، كاف يقكؿ: -35
نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يبيع »

بعضكـ عمى بيع بعض، كال يخطب الرجؿ عمى 

                                                           
]حكـ األلباني[ : حسف ،(220/ 2)،2050حديث رقـ:،باب النيي عف تزكيج مف لـ تمد مف النساء،ركاه أبك داكد -1

 صحيح
 (7/ 7)،5090حديث رقـ:،في الديف باب األكفاء،ركاه البخارم -2
 ]حكـ األلباني[ : حسف لغيره،(387/ 3)،1085حديث رقـ:،باب ما جاء فيمف ترضكف دينو،ركاه الترمذم  -3
 كقاؿ حديث حسف.،(388/ 2)،1087حديث رقـ:،باب ما جاء في النظر إلى المخطكبة،ركاه الترمذم -4
 صححو األلباني،(3/466)،1171حديث رقـ:،تباب كراىية الدخكؿ عمى المغيبا،ركاه الترمذم-5
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إشتراط مكافقة  -1

 اجالكلي في الزك 
 
أفضؿ الناس  -1

 أفضميـ لعيالو
 حسف المعاشرة -2
 
جكاز أخذ المرأة  -1

مف ماؿ زكجيا إذا كاف 
الزكج مقصرا في 

 اإلنفاؽ
 
 
خير النساء  -1

 أحسنيف خمقا
 
 
 
يحـر مف الرضاعة  -1

 ما يحـر مف النسب
 
 
 
 
 

خطبة أخيو، حتى يترؾ الخاطب قبمو أك يأذف 
 (.1لو الخاطب")

 
 

عف أبي سممة، أف أبا ىريرة، حدثيـ: أف  -36
ال تنكح األيـ »قاؿ:  النبي صمى اهلل عميو كسمـ

« حتى تستأمر، كال تنكح البكر حتى تستأذف
أف »قالكا: يا رسكؿ اهلل، ككيؼ إذنيا؟ قاؿ: 

 (.2تسكت")
عف أبي مكسى قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -37

 (.3اهلل عميو كسمـ:" ال نكاح إال بكلي")
عف عائشة، قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -38

ألىمو كأنا خيركـ اهلل عميو كسمـ: خيركـ خيركـ 
ذا مات صاحبكـ فدعكه")  (.4ألىمي، كا 

عف عائشة، أف ىند بنت عتبة، قالت: يا  -39
رسكؿ اهلل إف أبا سفياف رجؿ شحيح كليس 
يعطيني ما يكفيني ككلدم، إال ما أخذت منو 

خذم ما يكفيؾ  ككلدؾ، »كىك ال يعمـ، فقاؿ: 
 (.5بالمعركؼ")

اهلل عف أبي ىريرة، قاؿ: قيؿ لرسكؿ  -40
صمى اهلل عميو كسمـ أم النساء خير قاؿ: 

التي تسره إذا نظر، كتطيعو إذا أمر كال تخالفو »
 (.6في نفسيا كماليا بما يكره")

 
عف عمرة، أف عائشة، أخبرتيا، أف رسكؿ  -41

نيا  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف عندىا، كا 
سمعت صكت رجؿ يستأذف في بيت حفصة، 

                                                           
 (19/ 7)،5142حديث رقـ:،باب اليخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو،ركاه البخارم -1
 (17/ 7) ،5136حديث رقـ:،باب ال ينكح األب كغيره الثيب إال برضاىا،ركاه البخارم -2
 (398/ 2)،1101حديث رقـ:،باب ما جاء ال نكاح إال بكلي،ركاه الترمذم -3
( كقاؿ:ىذا حديث حسف 192/ 6)،3895حديث رقـ:،باب فضؿ أزكاج النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه الترمذم -4

 .صحيح
 (65/ 7)،5364حديث رقـ:،باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ،ركاه البخارم-5
 (161/ 5)،5324حديث رقـ:،باب أم النساء خير،ركاه النسائي -6
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 _________ 

 
 
 
 
عظـ مسؤكلية  -1

 القضاء
خطكرة القضاء  -2

 بغير عمـ
القضاء خطكرة  -3

 بغير حؽ
القضاء بالحؽ  -4

 جزاءه الجنة
 

سكؿ اهلل، ىذا رجؿ قالت عائشة: فقمت: يا ر 
يستأذف في بيتؾ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

لعـ حفصة مف  -« أراه فبلنا»عميو كسمـ: 
فقالت عائشة: يا رسكؿ اهلل، لك  -الرضاعة 

دخؿ  -لعميا مف الرضاعة  -كاف فبلف حيا 
عمي؟ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

 (.1نعـ، إف الرضاعة تحـر ما تحـر الكالدة")»
 

عف ابف شياب، أخبرني قبيصة بف ذؤيب  -42
نيى رسكؿ »الكعبي، أنو سمع أبا ىريرة، يقكؿ: 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يجمع الرجؿ بيف 
 (.2المرأة كعمتيا، كبيف المرأة كخالتيا")

 
عف ابف بريدة، عف أبيو، أف النبي صمى  -43

اهلل عميو كسمـ قاؿ: القضاة ثبلثة: قاضياف في 
كقاض في الجنة، رجؿ قضى بغير الحؽ النار، 

فعمـ ذاؾ فذاؾ في النار، كقاض ال يعمـ فأىمؾ 
حقكؽ الناس فيك في النار، كقاض قضى 

 (.3بالحؽ فذلؾ في الجنة")
  10  

ال فضؿ لعربي  -1
عمى أعجمي إال 

 بالتقكل
 
 
 
نبذ الخبلؼ الذم  -1

 يسبب الفرقة
 

عف أبي نضرة، حدثني مف سمع خطبة  -44
سط أياـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في ك 

يا أييا الناس، أال إف ربكـ »التشريؽ فقاؿ: 
ف أباكـ كاحد، أال ال فضؿ لعربي عمى  كاحد، كا 
عجمي، كال لعجمي عمى عربي، كال أحمر عمى 
أسكد، كال أسكد عمى أحمر، إال بالتقكل 

 (.4أبمغت")
 

عف أبي مسعكد، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل -45
ة، صمى اهلل عميو كسمـ يمسح مناكبنا في الصبل

(6) 
الفكر 

اإلسبلمي 
 كالتيذيب

                                                           
 (1068/ 2)،1444حديث رقـ:،مف الكالدةباب يحـر مف الرضاعة ما يحـر ،ركاه مسمـ-1
 (1028/ 2)،1408حديث رقـ:،باب تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا أك خالتيا،ركاه مسمـ  -2
 (6/ 3)،1322حديث رقـ:،باب ما جاء عف رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كسمـ(في القاضي،ركاه الترمذم -3
 (474/ 38)،23489حديث رقـ:، عميو كسمـ(باب حديث رجؿ مف أصحاب النبي )صمى اهلل،ركاه أحمد -4
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التحذير المراء -1
 خصكمةكال
التحذير مف الكذب  -2

 في المزاح
الجنة لمف حسف  -3

 خمقو
 
 بر الكالديف  -1
بر الكالديف حتى  -2

 مع ككنيما مشركيف
 
 التمطؼ  -1
 اإلحساف لآلخريف -2
 
اإلحساف لمجيراف  -1

المسمميف كغير 
 المسمميف

 
 
 

استككا، كال تختمفكا، فتختمؼ قمكبكـ، »كيقكؿ: 
ليمني منكـ أكلك األحبلـ كالنيى ثـ الذيف يمكنيـ، 

 (.1ثـ الذيف يمكنيـ")
عف أبي أمامة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -46

أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة »اهلل عميو كسمـ: 
ف كاف محقا، كببيت في كسط  لمف ترؾ المراء كا 

ف كاف مازحا كببيت الجنة لمف تر  ؾ الكذب كا 
 (.2في أعمى الجنة لمف حسف خمقو")

 
عف أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل  -47

عنيما، قالت: قدمت عمي أمي كىي مشركة في 
عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فاستفتيت 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قمت: كىي 

 (.3نعـ صمي أمؾ")»راغبة، أفأصؿ أمي؟ قاؿ: 
عف مصعب بف سعد، عف أبيو، قاؿ:  -48

حمفت بالبلت كالعزل، فقاؿ أصحابي: قد قمت 
ىجرا، فأتيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقمت: 
ني حمفت بالبلت كالعزل،  إف العيد كاف قريبا، كا 
فقاؿ: رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " قؿ: ال 

 (.4إلو إال اهلل")
عمرك ذبحت عف مجاىد، أف عبد اهلل بف  -49

لو شاة في أىمو، فمما جاء قاؿ: أىديتـ لجارنا 
الييكدم؟ أىديتـ لجارنا الييكدم؟ سمعت رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: ما زاؿ جبريؿ 

 (.5يكصيني بالجار حتى ظننت أنو سيكرثو")
 

 
                                                           

قامتيا،ركاه مسمـ -1  (323/ 1)،432حدبث رقـ:،باب تسكية الصفكؼ كا 
 (253/ 4)،4800حديث رقـ:،باب حسف الخمؽ،ركاه أبك داكد -2
 (164/ 3)،2620حديث رقـ:،باب اليدية لممشركيف،ركاه البخارم -3
 (150/ 3)،1590حديث رقـ:،باب مسند أبي اسحاؽ،ركاه أحمد -4
( كقاؿ:ىذا حديث حسف غريب مف ىذا 397/ 3)،1943حديث رقـ:،باب ما جاء في حؽ الجكار،ركاه الترمذم-5

 الكجو.
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كنسبة المفاىيـ الدالة ،سبلمية لمصؼ الثاني عشراألحاديث الدالة عمى اإلبداع في كتاب التربية اإل
 عمى اإلبداع منيا.

المفاىيم الدالة عمى  عددىا مالحظات
 اإلبداع

 الوحدة الحديث

الشرؾ باهلل ظمـ  -1 13 
 عظيـ

الشرؾ باهلل ظمـ  -2
 لمنفس

 
 
 
 الشكرعمى السراء -1
 الصبر عمى الضراء -2
 
 
 
 الصبر عند الشدائد -1
الجنة لمف صبر  -2

 كاسترجع عند فقد الكلد
 مكافأة صبر المؤمف -3
 
 
 
خير الشيداء مف  -1

شيد قبؿ أف يسأؿ عف 
 شيادتو

 المبادرة  -2
 
الصبر عمى طمب  -1

، قاؿ: لما نزلت عف عبد اهلل رضي اهلل عنو -1
[ إيمانيـ بظمـ 82}الذيف آمنكا كلـ يمبسكا{ ]األنعاـ: 

شؽ ذلؾ عمى المسمميف، فقالكا: يا رسكؿ اهلل، أينا 
ليس ذلؾ إنما ىك الشرؾ ألـ »ال يظمـ نفسو؟ قاؿ: 

تسمعكا ما قاؿ لقماف البنو كىك يعظو يا بني ال 
 تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ"

ؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عف صييب قاؿ: قا -2
عميو كسمـ(: " عجبت ألمر المؤمف، إف أمر 
المؤمف كمو لو خير، ليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف، 
ف أصابتو  إف أصابتو سراء شكر، ككاف خيرا، كا 

 ضراء صبر، ككاف خيرا"    
 
عف أبي مكسى األشعرم، أف رسكؿ اهلل صمى  -3

اهلل اهلل عميو كسمـ قاؿ: إذا مات كلد العبد قاؿ 
لمبلئكتو: قبضتـ كلد عبدم، فيقكلكف: نعـ، فيقكؿ: 
قبضتـ ثمرة فؤاده، فيقكلكف: نعـ، فيقكؿ: ماذا قاؿ 
عبدم؟ فيقكلكف: حمدؾ كاسترجع، فيقكؿ اهلل: ابنكا 

 لعبدم بيتا في الجنة، كسمكه بيت الحمد".
 
عف زيد بف خالد الجيني، أف النبي صمى اهلل  -4

ـ بخير الشيداء الذم أال أخبرك»عميو كسمـ قاؿ: 
 يأتي بشيادتو قبؿ أف يسأليا".

 
عف سعيد بف جبير، قاؿ: قمت البف عباس:  -5

إف نكفا البكالي يزعـ أف مكسى ليس بمكسى بني 

(1) 
القرآف 
 الكريـ
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 العمـ كعدـ التعجؿ
 
 
 
 
 المساكاة أماـ القانكف -1
 العدؿ -2
محمد)صمى اهلل  -3

عميو كسمـ( قدكتنا في 
 تطبيؽ القانكف

إسرائيؿ، إنما ىك مكسى آخر؟ فقاؿ: كذب عدك اهلل 
حدثنا أبي بف كعب عف النبي صمى اهلل عميو 

مى اهلل كسمـ: قاـ مكسى النبي ..." قاؿ النبي ص
يرحـ اهلل مكسى، لكددنا لك صبر »عميو كسمـ: 

 حتى يقص عمينا مف أمرىما".
 
فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:"إنما  -6

أىمؾ الذيف قبمكـ، أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ 
ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد،  ترككه، كا 
 كايـ اهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت

 يدىا".
 

 21  
 اهلل كلي المؤمنيف -1
حب اهلل لمعبد  -2

 المؤمف
أحب األعماؿ إلى  -3

 اهلل الفرائض
التقرب إلى اهلل  -4

 بالنكافؿ
 كراىية المكت  -5
 
 
المحبة كالمكدة مف  -1

 المؤمف لممؤمف
المؤمف لممؤمف  -2 

كالبنياف يشد بعضو 
 بعضا

 
 اإللتزاـ بشعائر اهلل-1

عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -
عميو كسمـ: " إف اهلل قاؿ: مف عادل لي كليا فقد 
آذنتو بالحرب، كما تقرب إلي عبدم بشيء أحب 
إلي مما افترضت عميو، كما يزاؿ عبدم يتقرب إلي 

فإذا أحببتو: كنت سمعو الذم  بالنكافؿ حتى أحبو،
يسمع بو، كبصره الذم يبصر بو، كيده التي يبطش 
ف سألني ألعطينو،  بيا، كرجمو التي يمشي بيا، كا 
كلئف استعاذني ألعيذنو، كما ترددت عف شيء أنا 
فاعمو ترددم عف نفس المؤمف، يكره المكت كأنا 

 أكره مساءتو".
 
ى اهلل عف أبي مكسى، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صم -8

المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو »عميو كسمـ: 
 بعضا".

بايعت رسكؿ »عف جرير بف عبد اهلل، قاؿ:  -9
يتاء  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى إقاـ الصبلة، كا 

 الزكاة، كالنصح لكؿ مسمـ".
عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل -10

(2) 
العقيدة 
 اإلسبلمة
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 إقاـ الصبلة-2 
 إيتاء الزكاة -3
 النصح لكؿ مسمـ -4
 
 
 اإلستقبللية -1
 التشبو بالصالحيف -2
 
 
صمة الكالديف حتى  -1

 الكافر منيـ
 
 
حرمة دـ المعاىد  -1

 بغير حؽ
مف قتؿ معاىدا بغير  -2

 حؽ لـ يجد ريح الجنة
 
 
حب اهلل كرسكلو  -1

 أكثر مما سكاىما
 الحب في اهلل -2
 كفركراىية ال -3
 
 االستعانة باهلل فقط -1
النفع كالضر بيد اهلل  -2

 تعالى
 
 
 

 مف تشبو بقـك فيك منيـ".»عميو كسمـ: 
عف أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيما،  -11

قالت: قدمت عمي أمي كىي مشركة في عيد 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فاستفتيت رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قمت: كىي راغبة، 

 «. نعـ صمي أمؾ»أفأصؿ أمي؟ قاؿ: 
 

عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو -12
في غير كنيو، لـ يجد مف قتؿ معاىدا »كسمـ قاؿ: 

ف ريحيا ليكجد مف مسيرة مائة سنة".  ريح الجنة، كا 
عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، عف النبي  -13

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " ثبلث مف كف فيو كجد 
حبلكة اإليماف: أف يككف اهلل كرسكلو أحب إليو مما 
سكاىما، كأف يحب المرء ال يحبو إال هلل، كأف يكره 

 د في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار".أف يعك 
عف ابف عباس، قاؿ: كنت خمؼ رسكؿ اهلل  -14

يا غبلـ إني »صمى اهلل عميو كسمـ يكما، فقاؿ: 
أعممؾ كممات، احفظ اهلل يحفظؾ، احفظ اهلل تجده 
ذا استعنت فاستعف  تجاىؾ، إذا سألت فاسأؿ اهلل، كا 

فعكؾ باهلل، كاعمـ أف األمة لك اجتمعت عمى أف ين
بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لؾ، كلك 
اجتمعكا عمى أف يضركؾ بشيء لـ يضركؾ إال 
بشيء قد كتبو اهلل عميؾ، رفعت األقبلـ كجفت 

 «. الصحؼ
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 عدـ المف-1 55 

عدـ الحمؼ   -2 
 الكاذب

 
 
 
 
 
 التكاضع كعدـ التكبر -1
 
 
النيي عف اإلقامة  -1

ير المشركيف إذا بيف أظ
 لـ يأمف عمى دينو

 
 
جكاز السفر إلى غير -1

ببلد المسمميف 
كالعمـ كالتداكم ،لحاجة
 كالتجارة

 
 

 _________ 
 

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف أبي ذر،  -15
ثبلثة ال يكمميـ اهلل يـك القيامة، كال ينظر »قاؿ: 

قاؿ: فقرأىا « إلييـ كال يزكييـ كليـ عذاب أليـ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثبلث مرارا، قاؿ 
أبك ذر: خابكا كخسركا، مف ىـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: 

المسبؿ، كالمناف، كالمنفؽ سمعتو بالحمؼ »
 (.1اذب")الك
 

عف سالـ بف عبد اهلل، عف أبيو رضي اهلل  -16
مف جر »عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
 (.2ثكبو خيبلء لـ ينظر اهلل إليو يـك القيامة")

 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعث  -17

سرية إلى خثعـ فاعتصـ ناس بالسجكد، فأسرع 
 عميو كسمـ فييـ القتؿ، فبمغ ذلؾ النبي صمى اهلل

أنا برمء مف كؿ »فأمر ليـ بنصؼ العقؿ كقاؿ: 
 (.3مسمـ يقيـ بيف أظير المشركيف")

 
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ: قاؿ  -18

ال ىجرة بعد »رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 (.4الفتح، كلكف جياد كنية...")

 
 
 

(3) 
الحديث 
الشريؼ 
 كعمكمو

                                                           
 (102/ 1.)171حديث رقـ:،باب بياف غمط تحريـ إسباؿ اإلزار،ركاه مسمـ- 1
 (141/ 7)،5784حديث رقـ:،باب قكؿ النبي لك كنت متخذا خميبل،ركاه البخارم -2
 (155/ 4) ،1604حديث رقـ:،باب ما جاء في كراىية المقاـ بيف أظير المشركيف،اه الترمذمرك  -3
حديث ،باب المبايعة بعد الفتح،(. كمسمـ15/ 4)،2783حديث رقـ:،باب فضؿ الجياد كالسير،ركاه البخارم -4

 (1488/ 3) ،1864رقـ:
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اإلجتياد في األمكر  -1

 الدنيكية
 
 
 
 
 
التحذير منالكذب  -1

عمى النبي)صمى اهلل 
 عميو كسمـ(

 
 
القرآف خمؽ  -1

النبي)صمى اهلل عميو 
 كسمـ( 

 
 
 مـ القدكة المع -1
 التعمـ الشارح الكاقعي -2
 

عف عياض بف عبد اهلل بف سعد بف أبي  -19
أنو سمع أبا سعيد الخدرم )رضي  سرح العامرم،

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا مف »اهلل عنو(، يقكؿ: 
طعاـ، أك صاعا مف شعير، أك صاعا مف تمر، أك 

 (.1صاعا مف أقط، أك صاعا مف زبيب")
 

عف عائشة، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -20
قالكا: « ما ىذا الصكت؟»سمع أصكاتا، فقاؿ: 
، فمـ « لك لـ يفعمكا لصمح» النخؿ يأبركنو، فقاؿ:

يؤبركا عامئذ، فصار شيصا، فذكركا ذلؾ لمنبي 
إف كاف شيئا مف أمر »صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ: 

ف كاف شيئا مف أمر دينكـ،  دنياكـ، فشأنكـ بو، كا 
 (.2فإلي")

 
عف المغيرة رضي اهلل عنو، قاؿ: سمعت -21

إف كذبا عمي »النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 
س ككذب عمى أحد، مف كذب عمي متعمدا، لي

 (.3«")فميتبكأ مقعده مف النار
 

عف سعد بف ىشاـ بف عامر، قاؿ: أتيت  -22
عائشة، فقمت: يا أـ المؤمنيف، أخبريني بخمؽ 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قالت: " كاف خمقو 

 (.4القرآف")
 

                                                           
 (131 /2)،1506حديث رقـ:،باب صدقة الفطر صاع مف طعاـ،ركاه البخارم -1
 حكـ األلباني صحيح . ،(825/ 2)،2471حديث رقـ:،باب تمقيح النخؿ،ركاه ابف ماجة  -2
باب تغميظ الكذب عمى ،كمسمـ،(80/ 2) ،1291حديث رقـ:،بابما يكره مف النياحة عمى الميت،ركاه البخارم في -3

 (.10/ 1) ،2حديث     رقـ:،رسكؿ اهلل
صححو ،(148/ 41)،24601ة عائشة )رضي اهلل عنيا( حديث رقـ:باب مسند الصديق،ركاه أحمد في مسنده -4

 األلباني.
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تطابؽ الداخؿ مع  -1

 الخارج
العمؿ السيئ سببا  -2

لخسارة الحسنات كدخكؿ 
 النار
 
 
 
 
 
المكازنة العقمية  -1

إلقناع المتعمـ كالتأثير 
 فيو لئلبتعاد عف الزنا

فضؿ دعاء  -2
 الصالحيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
صمكا »قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -23

يتمكني أصمي، فإذا حضرت الصبلة فميؤذف كما رأ
 ----(.1لكـ أحدكـ كليؤمكـ أكبركـ")

 
عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -24

كسمـ قاؿ: أتدركف مف المفمس؟ قالكا: المفمس فينا 
يا رسكؿ اهلل مف ال درىـ لو كال متاع، قاؿ رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: المفمس مف أمتي مف 

ي يـك القيامة بصبلتو كصيامو كزكاتو، كيأتي قد يأت
شتـ ىذا كقذؼ ىذا، كأكؿ ماؿ ىذا، كسفؾ دـ ىذا، 
كضرب ىذا فيقعد ؼ يقتص ىذا مف حسناتو، كىذا 
مف حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبؿ أف يقتص ما 
عميو مف الخطايا أخذ مف خطاياىـ فطرح عميو ثـ 

 (.2طرح في النار")
 

ؿ: إف فتى شابا أتى النبي عف أبي أمامة قا -25
صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، ائذف لي 
بالزنا، فأقبؿ القـك عميو فزجركه كقالكا: مو. مو. 

قاؿ: فجمس قاؿ: « . ادنو، فدنا منو قريبا»فقاؿ: 
قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. « أتحبو ألمؾ؟»

تحبو أف»قاؿ: « . كال الناس يحبكنو ألمياتيـ»قاؿ: 
قاؿ: ال. كاهلل يا رسكؿ اهلل جعمني اهلل « البنتؾ؟

قاؿ: « . كال الناس يحبكنو لبناتيـ»فداءؾ قاؿ: 
قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. « أفتحبو ألختؾ؟»

أفتحبو »قاؿ: « . كال الناس يحبكنو ألخكاتيـ»قاؿ: 

                                                           
إسناده صحيح عمى ،(108/ 1)،391الحديث رقـ:،الباب السابع في اإلمامة كأحكاـ اإلمامة،ركاه الشافعي في مسنده -1

 شرط البخارم كىك   مكرر.
ىذا حديث حسف ،(191/ 4)،2418قـ:حديث ر ،باب ما جاء في شأف الحساب كالقصاص،ركاه الترمذم في سننو - 2

 صحيح.
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استخداـ كسائؿ  -1

 اإليضاح في التعميـ
 إلستقامةا -2 
 
 
 
 
ضرب المثؿ  -1

 لتكضيح المفاىيـ
الترغيب في  -2 

 مجالسة الصالحيف
التحذير مف مجالسة  -3

 أصحاب السكء
 
 
 إثارة انتباه السامع  -1
أكبر الكبائر الشرؾ  -2

 باهلل تعالى
عقكؽ الكالديف ف  -3

 الكبائر
قكؿ الزكر مف  -4

 الكبائر
 
 

قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: « لعمتؾ؟
أفتحبو »قاؿ: « . نو لعماتيـكال الناس يحبك »

قاؿ: ال. كاهلل جعمني اهلل فداءؾ. قاؿ: « لخالتؾ؟
قاؿ: فكضع يده « . كال الناس يحبكنو لخاالتيـ»

عميو كقاؿ: الميـ اغفر ذنبو كطير قمبو، كحصف 
فمـ يكف بعد ذلؾ الفتى يمتفت إلى « فرجو

 (.1شيء")
 

عف جابر، قاؿ: كنا جمكسا عند النبي صمى -26
ميو كسمـ فخط خطا ىكذا أمامو، فقاؿ: " ىذا اهلل ع

سبيؿ اهلل "، كخطيف عف يمينو، كخطيف عف شمالو 
قاؿ: " ىذه سبيؿ الشيطاف "، ثـ كضع يده في 

( ثـ تبل ىذه اآلية: }كأف ىذا 2الخط األكسط، )
 (.2صراطي مستقيما[)

 
عف أبي مكسى رضي اهلل عنو، عف النبي  -27

ثؿ الجميس الصالح صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " م
كالسكء، كحامؿ المسؾ كنافخ الكير، فحامؿ 
ما أف  ما أف تبتاع منو، كا  المسؾ: إما أف يحذيؾ، كا 
تجد منو ريحا طيبة، كنافخ الكير: إما أف يحرؽ 

ما أف تجد ريحا خبيثة")  (.3ثيابؾ، كا 
 

عف عبد الرحمف بف أبي بكرة، عف أبيو  -28
اهلل عميو رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ النبي صمى 

ثبلثا، قالكا: بمى « أال أنبئكـ بأكبر الكبائر؟»كسمـ: 
اإلشراؾ باهلل، كعقكؽ الكالديف »يا رسكؿ اهلل، قاؿ: 

                                                           
 (545/ 36) ،22211رقـ الحديث:،باب حديث أبي أمامة الباىمي،ركاه أحمد في مسنده - 1
كقاؿ الشيخ شعيب:إسناده ،(417/ 23)،15277حديث رقـ:،باب مسند عبد اهلل بف مسعكد،ركاه أحمد في مسنده -2

 حسف.
 (.96/ 7) ،5534حديث رقـ،باب المسؾ،ركاه البخارم -3
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 رحمة اهلل بعباده -1
االستفادة مف  -2 

المكاقؼ لتكضيح رحمة 
 اهلل بعباده

 
 
 
 
 الرفؽ كالميف -1
 التمطؼ مع الناس  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اختيار الكقت  -1

 المناسب لممكعظة
 
 
 التعزيز-1
الثناء عمى المتعمـ  -2

 عندما يحسف اإلجابة
 
 

، «أال كقكؿ الزكر -كجمس ككاف متكئا فقاؿ  -
 (.1قاؿ: فما زاؿ يكررىا حتى قمنا: ليتو سكت")

 
عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: قدـ  -29

عميو كسمـ سبي، فإذا امرأة  عمى النبي صمى اهلل
مف السبي قد تحمب ثدييا تسقي، إذا كجدت صبيا 
في السبي أخذتو، فألصقتو ببطنيا كأرضعتو، فقاؿ 

أتركف ىذه طارحة »لنا النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
قمنا: ال، كىي تقدر عمى أف ال « كلدىا في النار
 هلل أرحـ بعباده مف ىذه بكلدىا".»تطرحو، فقاؿ: 

 
عف معاكية بف الحكـ السممي، قاؿ: بينا أنا  -30

أصمي مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، إذ 
، فقمت: يرحمؾ اهلل فرماني  عطس رجؿ مف القـك
القـك بأبصارىـ، فقمت: كاثكؿ أمياه، ما شأنكـ؟ 
تنظركف إلي، فجعمكا يضربكف بأيدييـ عمى 
أفخاذىـ، فمما رأيتيـ يصمتكنني لكني سكت، فمما 

ى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فبأبي ىك صم
كأمي، ما رأيت معمما قبمو كال بعده أحسف تعميما 
منو، فكاهلل، ما كيرني كال ضربني كال شتمني، قاؿ: 

إف ىذه الصبلة ال يصمح فييا شيء مف كبلـ »
 الناس، إنما ىك التسبيح كالتكبير كقراءة القرآف".

 
صمى اهلل  عف ابف مسعكد، قاؿ: كاف النبي -31

يتخكلنا بالمكعظة في األياـ، كراىة »عميو كسمـ 
 السآمة عمينا".

 
عف أبي بف كعب، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى -32

يا أبا المنذر، أتدرم أم آية مف »اهلل عميو كسمـ: 
                                                           

 (.172/ 3)،2654،حديث رقـ،باب ما قيؿ في شيادة الزكر،ركاه البخارم -1
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 فضؿ العدؿ -1
الترغيب في العدؿ  -2

 بيف الناس
 
 
 أمانة القيادة -1
تكلي المسؤكلية  -2

ؼ ثقيؿ سكؼ يسأؿ تكمي
 عنو يـك القيامة

 
 
التحذير مف الحرص  -1

 عمى اإلمارة كالسعي إلييا
 
 
عدـ استغبلؿ  -1

 المنصب
كتكظيؼ األصمح  -2 

 كاألقدر
 
 
 
 األمانة -1
تكسيد األمر إلى  -2

غير أىمو مف تضييع 
 األمانة

 

قاؿ: قمت: اهلل كرسكلو « كتاب اهلل معؾ أعظـ؟
يا أبا المنذر أتدرم أم آية مف كتاب »أعمـ. قاؿ: 

قاؿ: قمت: }اهلل ال إلو إال ىك « عؾ أعظـ؟اهلل م
{ ]البقرة:  [. قاؿ: فضرب في 255الحي القيـك

 كاهلل ليينؾ العمـ أبا المنذر".»صدرم، كقاؿ: 
 

حديث زىير: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -33
إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف »عميو كسمـ: 

يف، نكر، عف يميف الرحمف عز كجؿ، ككمتا يديو يم
 الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا".

 
عف أبي ذر، قاؿ: قمت: يا رسكؿ اهلل، أال  -34

تستعممني؟ قاؿ: فضرب بيده عمى منكبي، ثـ قاؿ: 
نيا يـك » نيا أمانة، كا  يا أبا ذر، إنؾ ضعيؼ، كا 

القيامة خزم كندامة، إال مف أخذىا بحقيا، كأدل 
 الذم عميو فييا".

 
مف بف سمرة، قاؿ: قاؿ لي عف عبد الرح -35

يا عبد الرحمف بف »النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
سمرة، ال تسأؿ اإلمارة، فإنؾ إف أعطيتيا عف 
ف أعطيتيا عف غير مسألة  مسألة ككمت إلييا، كا 

 أعنت عمييا".
 

قاؿ أبك بكر رضي اهلل عنو، حيف بعثني إلى  -36
الشاـ: يا يزيد، إف لؾ قرابة عسيت أف تؤثرىـ 

إلمارة، كذلؾ أكبر ما أخاؼ عميؾ، فإف رسكؿ با
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: " مف كلي مف أمر 
المسمميف شيئا فأمر عمييـ أحدا محاباة فعميو لعنة 
اهلل، ال يقبؿ اهلل منو صرفا كال عدال حتى يدخمو 

 جينـ".
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اختيار البطانة  -1 
 الحسنة

كاجتناب البطانة  -2
 السيئة

 
 المكضكعية  -1
عدـ استغبلؿ  -2

 المنصب العاـ
محاسبة المسؤكليف  -3

ككجكب المحافظة عمى 
 الماؿ العاـ

 
 
 
 
 
أفضؿ األئمة مف  -1

أحبكا الناس كأحبيـ 
 الناس

كشر األئمة مف  -2
أبغضكا الناس كأبغضيـ 

 الناس
 
 
 
 العمـ النافع -1
األعماؿ التي  -2

 الينقطع ثكابيا
 
 

 
عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ  -37

إذا ضيعت »مـ: رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس
قاؿ: كيؼ إضاعتيا يا « األمانة فانتظر الساعة

إذا أسند األمر إلى غير أىمو »رسكؿ اهلل؟ قاؿ: 
 فانتظر الساعة".

 
عف أبي سعيد الخدرم، عف النبي صمى اهلل  -38

عميو كسمـ قاؿ: " ما استخمؼ خميفة إال لو 
بطانتاف: بطانة تأمره بالخير كتحضو عميو، كبطانة 

لشر كتحضو عميو، كالمعصـك مف عصـ تأمره با
 اهلل".
 

عف أبي حميد الساعدم، قاؿ: استعمؿ  -39
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رجبل عمى صدقات 
بني سميـ، يدعى ابف المتبية، فمما جاء حاسبو، 
قاؿ: ىذا مالكـ كىذا ىدية. فقاؿ رسكؿ اهلل صمى 

فيبل جمست في بيت أبيؾ كأمؾ، »اهلل عميو كسمـ: 
ثـ خطبنا، « تى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقاح

فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ: " أما بعد، فإني 
أستعمؿ الرجؿ منكـ عمى العمؿ مما كالني اهلل، 
فيأتي فيقكؿ: ىذا مالكـ كىذا ىدية أىديت لي، أفبل 
جمس في بيت أبيو كأمو حتى تأتيو ىديتو، كاهلل ال 

لقي اهلل يحممو يأخذ أحد منكـ شيئا بغير حقو إال 
 يـك القيامة".

 
عف عكؼ بف مالؾ، عف رسكؿ اهلل صمى  -40

خيار أئمتكـ الذيف تحبكنيـ »اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
كيحبكنكـ، كيصمكف عميكـ كتصمكف عمييـ، كشرار 
أئمتكـ الذيف تبغضكنيـ كيبغضكنكـ، كتمعنكنيـ 
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 عظـ أجر المرابط -1
 
 
 
لديف بعد بر الكا -1

 مكتيما
 
 
 
 
بر الكالديف بالحج  -1

 عنيما بعد مكتيما
 
 
 
 
الرباط كالجياد في  -1

 سبيؿ اهلل
 
 
 
 الرباط في سبيؿ اهلل -1
 
 
 
 
 
ببلد الشاـ ىي خير  -1

 الببلد كأىميا خير العباد

 كيمعنكنكـ".
 
و عف أبي ىريرة، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي-41 

كسمـ، قاؿ: " إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو 
إال مف ثبلثة: إال مف صدقة جارية، أك عمـ ينتفع 

 بو، أك كلد صالح يدعك لو".
 

عف فضالة بف عبيد، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل  -42
كؿ الميت يختـ عمى عممو إال »عميو كسمـ قاؿ: 

 المرابط، فإنو ينمك لو عممو إلى يـك القيامة ".
 

أف سعد بف عبادة رضي اهلل عنيـ أخا بني  -43
ساعدة تكفيت أمو كىك غائب عنيا، فأتى النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل إف أمي 
تكفيت كأنا غائب عنيا، فيؿ ينفعيا شيء إف 

 نعـ".»تصدقت بو عنيا؟ قاؿ: 
 

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، أف امرأة  -44
نبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف جيينة، جاءت إلى ال

فقالت: إف أمي نذرت أف تحج فمـ تحج حتى 
نعـ حجي عنيا، أرأيت »ماتت، أفأحج عنيا؟ قاؿ: 

لك كاف عمى أمؾ ديف أكنت قاضية؟ اقضكا اهلل 
 فاهلل أحؽ بالكفاء".

 
عف ابف حكالة، أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -45

سيصير األمر إلى أف »صمى اهلل عميو كسمـ: 
جنكدا مجندة، جند بالشاـ، كجند باليمف،  تككنكا

 كجند بالعراؽ".
 

عف سيؿ بف سعد الساعدم رضي اهلل عنو:  -46
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 نبذ البدع -1
 
 
 كؿ بدعة ضبللة -1
 
 
 
االعتداؿ في آداء  -1

 العبادة
 
 
 

رباط »أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: 
يـك في سبيؿ اهلل خير مف الدنيا كما عمييا، 
كمكضع سكط أحدكـ مف الجنة خير مف الدنيا كما 

بيؿ اهلل، أك عمييا، كالركحة يركحيا العبد في س
 الغدكة خير مف الدنيا كما عمييا".

 
عف ابف حكالة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  -47

سيصير األمر إلى أف تككنكا جنكدا »عميو كسمـ: 
، «مجندة جند بالشاـ، كجند باليمف، كجند بالعراؽ

قاؿ ابف حكالة: خر لي يا رسكؿ اهلل إف أدركت 
خيرة اهلل مف عميؾ بالشاـ، فإنيا »ذلؾ، فقاؿ: 

 أرضو، يجتبي إلييا خيرتو مف عباده".
 

عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: قاؿ  -48
مف أحدث في »رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 أمرنا ىذا ما ليس فيو، فيك رد".

 
عف جابر، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل  -49

عميو كسمـ يقكؿ...شر األمكر محدثاتيا، ككؿ 
كؿ بدعة ضبللة، ككؿ ضبللة في محدثة بدعة، ك 

 النار".
 

عف ابف عباس، قاؿ: بينا النبي صمى اهلل  -50
عميو كسمـ يخطب، إذا ىك برجؿ قائـ، فسأؿ عنو 
فقالكا: أبك إسرائيؿ، نذر أف يقـك كال يقعد، كال 
. فقاؿ النبي صمى اهلل  يستظؿ، كال يتكمـ، كيصـك

يتـ مره فميتكمـ كليستظؿ كليقعد، كل»عميو كسمـ: 
 صكمو".

 الكـر-1 6 
 اإليثار-2 

عف أنس، قاؿ: لما نزلت ىذه اآلية }لف تنالكا  -51
ا تحبكف{ أك }مف ذا الذم البر حتى تنفقكا مم

(4) 
السير 
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األقربكف أكلى  -3
 بالمعركؼ

 
 
 
 
 
الصحابة ىـ أفضؿ  -1

 البشر
 
 
مشاركة المرأة في  -1

 التعميـ
 
 
 
 
مشاركة المرأة في  -1

 الحياة اإلجتماعية
 
 
 
 

يقرض اهلل قرضا حسنا{، قاؿ أبك طمحة: ككاف لو 
حائط فقاؿ: يا رسكؿ اهلل حائطي هلل، كلك استطعت 
أف أسره لـ أعمنو فقاؿ: اجعمو في قرابتؾ أك 

 (.1أقربيؾ")
 
عف عبد اهلل رضي اهلل عنو، عف النبي  -52 

خير الناس قرني، ثـ »صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
 (.2يف يمكنيـ، ثـ الذيف يمكنيـ")الذ
 

عف أبي سعيد الخدرم قالت النساء لمنبي  -53
صمى اهلل عميو كسمـ: غمبنا عميؾ الرجاؿ، فاجعؿ 
لنا يكما مف نفسؾ، فكعدىف يكما لقييف فيو، 

 (.3فكعظيف")
 

عف جابر بف عبد اهلل، قاؿ: شيدت مع  -54
، رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الصبلة يـك العيد

فبدأ بالصبلة قبؿ الخطبة، بغير أذاف كال إقامة، ثـ 
قاـ متككئا عمى ببلؿ، فأمر بتقكل اهلل، كحث عمى 
طاعتو، ككعظ الناس كذكرىـ، ثـ مضى حتى أتى 
النساء، فكعظيف كذكرىف...فجعمف يتصدقف مف 
حمييف، يمقيف في ثكب ببلؿ مف أقرطتيف 

 (.4كخكاتميف")

 والتراجم

ؿ الجيد في معرفة بذ -1 4 
 الحكـ الشرعي

عف عمرك بف العاص، أنو سمع رسكؿ اهلل  -55
إذا حكـ الحاكـ »صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 

(5) 
الفقو 

                                                           
 حديث حسف صحيح.،(74/ 5)،2997حديث رقـ:،باب سكرة آؿ عمراف،ركاه الترمذم -1
 (171/ 3)،2652حديث رقـ:،باب ال يشيد عمى شيادة جكر،ركاه البخارم - 2
 (32/ 1)،101حديث رقـ:،ده في العمـباب ىؿ يجعؿ لمنساء يـك عمى ح،ركاه البخارم -3
 (603/ 2)،885حديث رقـ:،باب كتاب صبلة العيديف،ركاه مسمـ -4
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اإلجتياد في معرفة  -1

 الحكـ الشرعي
 
 
 
 
 
 
 
البدعة في أمكر  -1

 الديف مردكدة
 
 
 
التكازف بيف متطمبات  -1

 الركح كمتطمبات الجسد

ذا حكـ فاجتيد ثـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجر  اف، كا 
 (.1أخطأ فمو أجر")

 
عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل  -56

ال يصميف »عميو كسمـ لنا لما رجع مف األحزاب: 
فأدرؾ بعضيـ « أحد العصر إال في بني قريظة

العصر في الطريؽ، فقاؿ بعضيـ: ال نصمي حتى 
نأتييا، كقاؿ بعضيـ: بؿ نصمي، لـ يرد منا ذلؾ، 

لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ، فمـ يعنؼ كاحدا  فذكر
 (.2منيـ")

 
عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: قاؿ  -57

مف أحدث في »رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
 (.3أمرنا ىذا ما ليس فيو، فيك رد")

 
عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، يقكؿ:  -58

جاء ثبلثة رىط ...فجاء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا، أما »ـ إلييـ، فقاؿ: كسم

كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، لكني أصـك 
كأفطر، كأصمي كأرقد، كأتزكج النساء، فمف رغب 

 (.4عف سنتي فميس مني")
 

 وأصولو

الزكاج ىك الطريؽ  -1 13 
المشركع لتمبية الغريزة 

 الجنسية
 

عف عبد الرحمف بف يزيد، قاؿ: دخمت مع  -59
عمقمة، كاألسكد عمى عبد اهلل، فقاؿ عبد اهلل: كنا 

نجد شيئا، مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ شبابا ال 
يا »فقاؿ لنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 

(6) 
النظام 

 اإلجتماعي
 

                                                           
 (108/ 9)،7352حديث رقـ:،باب أجر الحاكـ،ركاه البخارم -1
 (15/ 2)،946حديث رقـ:،باب صبلة الطالب كالمطمكب،ركاه البخارم -2
 (184/ 3)،2697حديث رقـ:،دباب إذا اصمحكا عمى جكر فالصمح مردك ،ركاه البخارم -3
 (2/ 7)،5063حديث رقـ:،باب الترغيب بالنكاح،ركاه البخارم -4
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قضاء الغريزة  -1

يقة المشركعة عمؿ بالطر 
 يؤجر عميو اإلنساف

 
 
 
 
 
 
 
الحياء اليمنع مف  -1

 التفقو في الديف
 
 
 
 
اجتناب الخمكة  -1

معشر الشباب، مف استطاع الباءة فميتزكج، فإنو 
أغض لمبصر كأحصف لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو 

 (.1بالصـك فإنو لو كجاء")
 

عف أبي ذر، أف ناسا مف أصحاب النبي  -60
صمى اهلل عميو كسمـ قالكا لمنبي صمى اهلل عميو 

رسكؿ اهلل، ذىب أىؿ الدثكر  كسمـ: يا
باألجكر...كفي بضع أحدكـ صدقة، قالكا: يا 
رسكؿ اهلل، أيأتي أحدنا شيكتو كيككف لو فييا أجر؟ 

أرأيتـ لك كضعيا في حراـ أكاف عميو فييا »قاؿ: 
كزر؟ فكذلؾ إذا كضعيا في الحبلؿ كاف لو 

 (.2أجر")
 

عف عائشة: أف أسماء سألت النبي صمى اهلل  -61
كسمـ عف غسؿ المحيض؟ ...فقالت عائشة: عميو 

نعـ النساء نساء األنصار، لـ يكف يمنعيف الحياء 
 (.3أف يتفقيف في الديف")

 
عف عقبة بف عامر: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل  -62

فقاؿ « إياكـ كالدخكؿ عمى النساء»عميو كسمـ قاؿ: 
رجؿ مف األنصار: يا رسكؿ اهلل، أفرأيت الحمك؟ 

 (.4كت")الحمك الم»قاؿ: 

                                                           
 (3/ 7)،5066حديث رقـ،باب مف لـ يستطع الباعة فميصـ،ركاه البخارم -1
 (697/ 2)،1006،باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ،ركاه البخارم -2
 (261/ 1) ،332حديث رقـ:،اؿ المغتسمةباب استحباب استعم،ركاه مسمـ -3
 (37/ 7)،5232حديث رقـ:،باب ال يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر،ركاه البخارم -4
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باألجانب كخصكصا 
 قرابة الزكج

 
 
النيي عف كصؼ  -1

 جماؿ امرأة أخرل لمزكج
 
 الستر -1
النيي عف المجاىرة  -2

 بالفكاحش
 

 __________ 
 
 
 سماحة اإلسبلـ -1
 
 
 

 ________ 
 
 
 
 
 
الحض عمى التكاثر  -1

 
عف عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو، قاؿ:  -63

ال تباشر المرأة »قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 
 (.1المرأة، فتنعتيا لزكجيا كأنو ينظر إلييا")

 
عف سالـ بف عبد اهلل، قاؿ: سمعت أبا  -64

ىريرة، يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
ف  كسمـ يقكؿ: " كؿ أمتي معافى إال المجاىريف، كا 

مف المجاىرة أف يعمؿ الرجؿ بالميؿ عمبل، ثـ 
يصبح كقد ستره اهلل عميو، فيقكؿ: يا فبلف، عممت 
البارحة كذا ككذا، كقد بات يستره ربو، كيصبح 

 (.2يكشؼ ستر اهلل عنو")
 

عف ابف عمر، عف النبي صمى اهلل عميو  -65
أبغض الحبلؿ إلى اهلل تعالى »كسمـ قاؿ: 

 (.3الطبلؽ")
 

عف أبي ذر الغفارم، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -66
إف اهلل قد تجاكز عف أمتي »صمى اهلل عميو كسمـ: 

 (.4الخطأ، كالنسياف، كما استكرىكا عميو")
 

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ:  -67
جاءت امرأة ثابت بف قيس بف شماس إلى النبي 

أنقـ صمى اهلل عميو كسمـ، فقالت: يا رسكؿ اهلل، ما 
عمى ثابت في ديف كال خمؽ، إال أني أخاؼ الكفر، 

                                                           
 (38/ 7)،5240حديث رقـ:،باب ال تباشر المرأة المرأة،ركاه البخارم -1
 (20/ 8)،6069حديث رقـ:،باب ستر المؤمف عمى نفسو،ركاه البخارم -2
حديث ،(.كابف ماجة في باب كراىية الطبلؽ255/ 2)،2178حديث رقـ:،كراىية الطبلؽ باب،ركاه أبك داكد -3

 (650/ 1)،2018رقـ:
 صححو األلباني.،(659/ 1)،2043حديث رقـ:،باب طبلؽ المكره كالناسي،ركاه ابف ماجة -4
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 كالتناسؿ
 
 
الصبر كالرضى  -1

 بقضاء اهلل
 
 
النيي عف الشعكر  -1

 بالعجز كاإلستسبلـ لميأس
 
تطابؽ الداخؿ مع  -1

 الخارج

فترديف »فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 
فقالت: نعـ، فردت عميو، كأمره « عميو حديقتو؟

 (.1ففارقيا")
 

عف معقؿ بف يسار، قاؿ: جاء رجؿ إلى  -68
..."تزكجكا الكدكد  -صمى اهلل عميو كسمـ  -النبي 

 (.2األمـ") الكلكد فإني مكاثر بكـ
 

عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، قاؿ:  -69
سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: " إف اهلل 
قاؿ: إذا ابتميت عبدم بحبيبتيو فصبر، عكضتو 

 (.3منيما الجنة")
 

عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -70
 (.4كاستعف باهلل كال تعجز")»... اهلل عميو كسمـ: 

 
ي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى عف أب -71

إف اهلل ال ينظر إلى صكركـ »اهلل عميو كسمـ: 
 (.5كأمكالكـ، كلكف ينظر إلى قمكبكـ كأعمالكـ")

 
 

 5  
 الحث عمى العمؿ -1

عف المقداـ رضي اهلل عنو، عف رسكؿ اهلل  -72
ما أكؿ أحد طعاما »صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: 

(7) 
النظام 

                                                           
 (47/ 7)،5276حديث رقـ:،باب الخمع ككيؼ الطبلؽ فيو،ركاه البخارم -1
 
 (395/ 3) ،2050حديث رقـ:،في تزكيج األبكار باب،ركاه أبك داكد -2
 (.116/ 7)،5653حديث رقـ:،باب مف ذىب بصره،ركاه البخارم -3
 (2052/ 4)،2664حديث رقـ:،باب األمر بالقكة كترؾ العجز،ركاه مسمـ -4
 (1987/ 4)،2564حديث رقـ:،باب تحريـ ظمـ المسمـ،ركاه مسمـ -5
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الصدؽ في  -1

 المعامبلت اإلقتصادية
 
 
النيي عف الغش مف  -1

 أجؿ الربح المادم
 
 
 
 
 لتعامؿ بالربايحـر ا -1
 
 
اإلصبلح بيف   -1

المسمميف بشرط عدـ 
 إشتراط ما يحـر

 
 
 

ف نبي اهلل  قط، خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده، كا 
 (.1داكد عميو السبلـ، كاف يأكؿ مف عمؿ يده")

 
د، عف النبي صمى اهلل عميو عف أبي سعي -73

كسمـ، قاؿ: التاجر الصدكؽ األميف مع النبييف، 
 (.2كالصديقيف، كالشيداء")

 
عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -74

كسمـ مر عمى صبرة طعاـ فأدخؿ يده فييا، فنالت 
« ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟»أصابعو بمبل فقاؿ: 

أفبل جعمتو »، قاؿ: قاؿ أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل
فكؽ الطعاـ كي يراه الناس، مف غش فميس 

 (.3مني")
 

لعف رسكؿ اهلل صمى اهلل »عف جابر، قاؿ:  -75
، «عميو كسمـ آكؿ الربا، كمؤكمو، ككاتبو، كشاىديو

 (.4ىـ سكاء")»كقاؿ: 
حدثنا كثير بف عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ  -76

صمى المزني، عف أبيو، عف جده، أف رسكؿ اهلل 
اهلل عميو كسمـ قاؿ: الصمح جائز بيف المسمميف، 
إال صمحا حـر حبلال، أك أحؿ حراما، كالمسممكف 
عمى شركطيـ، إال شرطا حـر حبلال، أك أحؿ 

 (.5حراما")
 

 اإلقتصادي

                                                           
 (57/ 3)،2072حديث رقـ:،بيده باب كسب الرجؿ كعممو،ركاه البخارم -1
 حديث حسف.،(506/ 2)،1209حديث رقـ:،باب ما جاء التجار،ركاه الترمذم -2
 (99/ 1)،102حديث رقـ:،باب قكؿ النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(مف غش فميس منا،ركاه مسمـ -3
 (1219/ 3)،1598حديث رقـ:،باب لعف آكؿ الربا كمككمو،ركاه مسمـ -4
 
 ىذا حديث حسف صحيح.،(28/ 3)،1352حديث رقـ:،باب ما ذكر عف النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(،ركاه الترمذم -5
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ونسبة نسبة المفاىيم الدالة عمى  ،تربية اإلسالمية لمصف الحادي عشرتحميل محتوى كتاب ال
 ع من المفاىيم العامةاإلبدا

تحميل 
 الباحث

(1) 

    

المفاىيم  عددىا
الدالة عمى 

 اإلبداع

 
 المفاىيم

 

 الوحدة الدرس

 
0/56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -القرآف الكريـ-المعجزات-الصحيح الطرؽ -اليداية -الناس-الرسؿ
اإلعجاز -السنف-الككف-القكانيف-المعرفة -اإلكتشافات-التأمؿ
-اإلعجاز التشريعي-اإلعجاز العممي -اإلعجاز الغيبي-البياني
 -اإلسـ -الجماؿ -السكرة -الببلغة العرب -الفصاحة -البديع
-صيغ الجمكع-اإلنساف -الصمت -التعمـ-الثبكت -التجدد -الفصؿ

-العبادة-اليداية-اإلستعانة-سنكات-الصدقة-سنببلت-لسنابؿا
 -التمثيؿ-المحسكس-المجرد-األذىاف-التصكير الفني-اإلختصاص

-المكضكعات-المشرككف-المعاني المجردة-الجمادات-الحياة-اآللية
 الكائف.-النفس-النكر الفجر-الصبح

 
-الفرس-المستقبؿ-الغيبيات-أصحاب الكيؼ-األمـ-القرآف الكريـ

-الكعد-العيد-القتاؿ-سنيف-المجكس-المسمميف-المشرككف-لرـكا
-األكسجيف-السماء-الحقائؽ العممية-القرف -حقائؽ يقينية-المعرفة
-الضغط-اليكاء-األرض-الجاذبية-الطيراف-العمماء-التنفس-الضبلؿ
اإلعجاز -حقائؽ عممية-اليندسة-الكيمياء-الفيزياء-الطب-العرب
-السياسة-العقكبات-المعامبلت-العبادات-التشريعات-القكانيف

-العمكمية-البيئة الشمكؿ-المكف -الجنس-المجتمع-العبلقات الدكلية
 المكاف.-الزماف

 
السمكؾ -السمكؾ الفردم-العقيدة-معجزة اإلسراء-مكية-سكرة اإلسراء

 سبحاف-إبميس-آدـ-إسرائيؿ-الجماعي
-الجسد-الركح-الميؿ-بيت المقدس-المسجداألقصى-المسجد الحراـ

-رحمة اإلسراء-المسجد النبكم يـك الديف-الصبلة-المبلئكة-نبياءاأل

 
(1) 

إعجاز 
القرآف 
 الكريـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

إعجاز 
القرآف 
 الكريـ

 
 
 
 
 

 
(1 )

القرآف 
 الكريـ
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0/27 
 
 
 
0/92 

 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

92 
 

-التكراة-ليمة اإلسراء-سدرة المنتيى الرساالت السماكية-النار-الجنة
-الفساد-المنعة-القكة-الحرمات-السفينة-اإليماف-العمـ-الكفر-الجيؿ
 -السبيؿ -العذاب–سنةإجتماعية -محاـر اهلل-الشكر-اإلحساف-الديار
 الشر. -الخير -القيامة -الجنة -النصر -كرامةال -العزة
 
 

 -الشيكر-األياـ -األبصار -اإلنساف -النيار -الميؿ -كحدانية اهلل
 -األقكاـ -الخمؽ -يـك القيامة -الحجة -التشاـؤ -المصادفة -األعكاـ
 -جينـ -فرعكف -ثمكد -عاد -األمـ الطاغية-الرؤساء -القادة
 لدار الدنيا.ا -الثكاب -النعيـ -قريش-الكفار

 
 

 -السعادة األبدية-الدار اآلخرة -الفكز -العمؿ الصالح -اإليماف
 -األبناء -اإلحساف الكالديف -العبادة -المجتمع -النكاىي -األكامر
 التذلؿ -التكاضع -الكبائر -الضجر
 -األكابيف -العقكؽ -الصبلح -بر الكالديف -النفكس -الدعاء

 -ابف السبيؿ -المساكيف -الفقراء -الضعفاء -األقرباء -المستغفريف
 -اإلنفاؽ -المعصية -الشر -كجكه الباطؿ -الشياطيف-المبذريف

 -المبلجئ -المستشفيات -المدارس -المساجد -المصالح العامة
 المؤسسات

 -الفقر -األكالد -اآلباء -الرزؽ -الناس -اإلسراؼ -البخؿ-الماؿ
 -الزنا -لزكاجا -الجنس -الشيكات -الغرائز -اإلسبلـ -الجاىمية
 -الدية -القصاص -القتؿ -الردة -الجريمة -األنساب -الفاحشة
-البخس -التطفيؼ -الكيؿ -الشراء -البيع -العيد -الكفاء -اليتيـ

 -الرسؿ -الغيب -الكحي -العمـ -المعرفة -الخديعة -االحتياؿ
 -التفكر -التأمؿ -العقؿ -البصر -السمع -الحكاس -األنبياء

أعماؿ محرمة  -أعماؿ قبيحة -الجباؿ -األرض -برالتك -االستنتاج
 المنفعة. -الخير -المجتمع –
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 -لربانيةا -اليسر -الثبات -العقكؿ -الحقائؽ -العقيدة اإلسبلمية
 -األفعاؿ -الصفات -المصدر -الحياة -الككف -اإلنساف -الخالؽ
 -التبميغ -الغيبيات -الرسؿ -األنبياء -الجزاء -الحساب -المبلئكة
 -القضايا -البساطة -الرازؽ -الخمؽ -التكحيد -األساس -الدعاء

 (6 ) 
ف  م

خصائص 
العقيدة 

(2 )
العقيدة 
اإلسبلم

 ية
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47 
 
 

اليـك  -اإلبداع -الكماؿ -العقؿ -العجائب-النفس اإلنسانية -اإلعتقاد
 -األرض -اإلسبلـ -الكتب السماكية -المبلئكة -القدر -األخر

 -النشاط الفكرم -التصكرات -األفكار -العقائد -الحقائؽ الربانية
 -الضبلؿ -الحياة -الشريعة اإلسبلمية -الفقو اإلسبلمي -المركنة

 -فطرة اإلنساف -التاريخ -التزكير -التحريؼ –التصكرات الفاسدة 
 -الشمكؿ -نظاـ الحياة -اإلسبلمي المجتمع -الحاجات الركحية

 المكاف.  -الزماف -العمؿ –السعادة البشرية  -التكامؿ
 
 

 -الشعكر الفطرم-الشراب -النفس -اإليماف -الحاجات األساسية
 -الفطرة -الديف الحؽ -القادر -الرحيـ -الحكيـ -الخالؽ -المخمكؽ
 -التدبر -النظر -الكحدانية-اإلنساف -اإللحاد -التقاليد -المجتمع
إتباع  -الظف -اليقيف -التقميد األعمى -العكائؽ -المخمكقات -التفكر
األدلة العقمية دليؿ  -البراىيف -ضياع الحقكؽ -الفساد-الظمـ -اليكل
 -الطبيعة -النظر العقمي -الدليؿ-دليؿ العناية -المنكركف -الخمؽ

مكب أس -الصدفة-السنف الككنية -القكانيف -اإلتقاف -النظاـ -الصماء
القصص  -األكثاف -جمب الخير -الشر -االستدالؿ -المقابمة
الحجة  -األصناـ -الككاكب -النجـك -عقيدة الشرؾ -القرآني

 اإلضطراب -الككف -أسمكب المناظرة -أسمكب الجدؿ -الكاضحة
 النمركد.

 
العقؿ  -الكحي -اإلنساف -النشأة األكلى -اإليماف -العقيدة -البعث
 -المشاىدة -الحس -المعاينة -األخبار -االستدالالت -البشرم
 -المية -إحياء األرض -الفنااء -األجساد -النشأة الثانية -البراىيف
 -النار -النباتات -التربة -الماء -المنكريف -الشبيات -البراىيف
 -النشكر -الذرية -آدـ -الككاكب -النجـك -السماكات -الرطكبة
 -األخيار -العدؿ -الحكمة -الحياة -المكت -النـك -اليقظة -الحديد
 -المسمميف -المسيئيف -المحسنيف -حكمة اهلل -المنكريف -األشرار

 -اإلستقامة -الممذات -السمطاف -الجاه -الحياة -المكت -المجرميف
 -الحس -المعاينة -الكافريف -المساكاة -الدنيا -الفجكر -المجـر

 الطير. -إحياء المكتى -المشاىدة
 
 

 -الضبلؿ -المنيج -الرغبات -األىكاء -ةاألمان -المخمكقات
 -الناس -السراط المستقيـ العقائد -النكر -الظممات -اإلنحراؼ

 اإلسبلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) 

أساليب 
القرآف في 
اإلستدالؿ 

عمى كجكد 
 اهلل
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أساليب 
القرآف في 
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16/46 
 
 
 
 
 
 
9/51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/65 

 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 -العقيدة اإلسبلمية -الرسؿ -اإليماف -الكحي -التبديؿ -التحريؼ
 -اليداية -الصحؼ -التحريؼ -القرآف الكريـ -الصحيحيف
 -صفاراأل -اإلنجيؿ -الباحثيف -الشريعة -التكراة -اإلستقامة
 -التبديؿ -التحريؼ -الصالحيف -إسرائيؿ -الزبكر -التراث -القركف
 -الصحابة -الحقائؽ -التكاتر -المصاحؼ -الماؿ -الجياد

 الكذب. -الصدؽ -األماكف -التشريعات
 

  -الصحابة -الرعاية -حجية السنة النبكية -السنة النبكية
النصكص  -رالعصك  -األحكاـ -القرآف الكريـ -المسممكف -التابعكف
 -قطعية الداللة -اإلسبلمي -التشريع -المصدر-الحجية -الشرعية

المكح  -الفجر -الشمس -الصبلة -الدليؿ العقمي -إجماع األمة
 -تدارس السنة -الكسائؿ -اإلجتياد -التحريؼ -الضياع -المحفكظ

 الحراـ. -الحبلؿ -األريكة -النكاجذ -الخمفاء الراشديف -إحياء السنة
 
 

 -الفقو -حبر األمة -ترجماف القرآف -الترحاؿ -اليجرة -الضر -النفع
 -العقيدة السميمة -تكجييات نبكية -أصكؿ الديف -الحديث-التفسير
 -األخبلؽ -اإليماف -اإلستعاذة الشباب -اإلستعانة باهلل -األزؿ

التزاـ  -العمؿ -الجزاء -التعمـ -الحرص -الذكاء -اغتناـ الفرصة
 -المحرمات -النيي -الحدكد -األحكاـ -اىيالتزاـ النك  -األكامر
 -المساعدة -العكف -السؤاؿ -الدعاء -الغنى -الفقر -الشدة -الرضا
المكح  -المداد -الصحؼ -األزؿ -الكائديف -الحسد -السمؼ -التككؿ

 الخمؽ. -التعميـ -الفاضمة -المثؿ القيـ -المحفكظ
 
 

 -المجتمع -اءالبغض -العداكة -الحقكؽ -المؤمنيف -تعظيـ الحرمات
 -النعـ -اإلنساف -قضاء اهلل -المنافقيف -الكراىية -الحقد -الحسد
البيع  -السمعة -الشراء -البيع -التناجش -االستعارة -الغبطة
 -التدابر -النميمة -الغيبة -الضغائف -التباغض -النيي -المحـر
 -اليجراف -التعاطؼ -التراحـ -المحبة -التزاكر -التكاصؿ -التقاطع

 -النيي -الحكار -النصح -األىكء -البدع -المعاممة -ضبالغ
 -تحريـ الظمـ -الظمـ -النفكس -األحقاد -النزاع -المشاحنة -البائع

 -احتقار األخريف -مظمـك -محتؿ -ظالـ -األخكة -يـك القيامة
اإلعتداء عمى  -األمكاؿ -األعراض -القمب -تقكل اهلل -الخالؽ
 نظاـ العقكبات. -النفس

االستدالؿ 
 عمى البعث
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 -الصديؽ -المعامبلت -األخبلؽ -القرآف الكريـ -النمكذج -القدكة
 -التعامؿ -الصكرة المشرقة -التيذيب -األخبلؽ -العبادة -العدك
 -العبلقة الركحية -السابقيف -الرسؿ -األنبياء -اإلنساف -الدعكة
 -الخضكع -اإلنقياد -الرفعة -السمك -الحياة اإلنسانية -السمكؾ

 -الكاجب -قياـ الميؿ -االستغفار -الصبلة -العبد -اإلستسبلـ
الريح  -الجكد -الكـر -ؽاألخبل -اإلقتداء -المؤمنيف -المندكب
 -الظمـ العدكاف -الصفات -الخصاؿ -الشجاعة -البذؿ -المرسمة

 -التضحية -المثؿ األعمى -الثبات -الصبر -حنيف -غزكة بدر
 -المشرككف -الترغيب -التيديد -التحديات -المساكمات -اإلغراءات

الركح  -الخندؽ -الغزكات -المدينة -محتسبكف -صابركف -مكة
 -النبكة -حسف الخمؽ -األعرابي -األناة -الرفؽ -الحمـ-المعنكية
 الرسالة.

 
 -الرحمة -العدؿ -التعامؿ -الخمؽ -الشعائر التعبدية -اليدم النبكم

 -المعاشرة الزكجية -الناس -األىؿ-الرسكؿ -االحتراـ -المساكاة
 -القضاء -المنافقيف -اليف الناس -الدعكة -الحكـ -المعركؼ
 -محاسبة الكالي -حفظ األمانة -المناصب -األمصار -الكالية
 -الفطنة -المكعظة -األسمكب -الكسائؿ -الكالية -الدعكة -األقاليـ
 -المسجد -األعرابي -الرفؽ -التمطؼ -تييئة النفكس -الذكاء
 -المؤمف -المنصب -التضحية -البرىاف -الحجة -يعنفو -يكبخو
-الفبلسفة -مالتيار الماد -المتخبط -الحائر -العذاب -الداعية
 الطمأنينة. -السعادة -السبلـ -البريطاني -المفكرف
 -الطريؽ -العطاء -البذؿ -اإلخبلص -التجرد -الكرع -التقكل

 -اإلسبلـ -الجاىمية -الخميفة -الصحابة الكراـ -المؤمف التأسي
 -اإلبتبلء -الغزكات -األذل -الرجاؿ -ذم النكريف -المسممكف

 -السخاء -الكـر -العطاء -البذؿ -ىدالز  -الحياء -المدينة -قريش
 -الصبر -الميف -الشجاعة -المسجد النبكم -بئر ركما -النفع

القرآف  -الدكلة -السياسة -الحكـ -الحديبية -جيش العسرة -الدعاء
 -اإلستشارة -الشكرل -التشريعات -األحكاـ -السنة النبكية -الكريـ

 -الكالية -الخمر -الككفة -المساكاة -العدؿ -المراقبة -القرارات
 -الكالة -الرعية -حقكؽ اإلنساف -منيج اإلسبلـ -القصاص -الخادـ

 -الثغكر -األندلس -إفريقيا -خراساف -المفتشيف -األمصار
 -القرآف الكريـ -البحر -األساطيؿ -الحصكف -الجنكد -المرابطة
 -الحاقديف -اإلختبلؼ -التغيير -التحريؼ -المصحؼ -األمة
 الشييد. -الثكرة -الشبيات -ءالبغضا -العداكة

(13) 
الرسكؿ 
 القدكة
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3/68 68  
 -القصاص -الجريمة -األمف -المجتمع -اإلسبلـ -العقكبات -النظاـ
النظـ  -الكقاية -الزكاة -الصياـ -الصبلة -لفرائضا -التعزير
 -اإلصبلح -تنمية الخير -التيذيب النفسي -النجاعة -الكضعية

النيي  -األمر بالمعركؼ -العمؿ الصالح -اإليماف -اإلفساد -الشر
 -المعيشة الكريمة -العمؿ -العصاة -الكاجب -عف المنكر
 -الخمكة -الذرائع -الظمـ -الجيؿ -البطالة -الظالميف -اإلنصاؼ

العقكبات  -السماء -األرض -تقكل اهلل -العقكبات اآلخركية -الزنا
 -اإلنتقاـ -مصالح األفراد -العقكبات -المجـر -الطرؽ -الدنيكية
 -البمكغ -التكميؼ -النسؿ -الماؿ -العقؿ -النفس -الديف -المصالح
 -ةالبين -الزنا -اإلرادة -اإلكراه -اإلختيار -المجنكف -الصغير
 اإلصبلح. -العقكبات -التعزير -القصاص -الحدكد -الشيادة

(16) 
نظاـ 

العقكبات 
 في اإلسبلـ

(5) 
الفقو 

 اإلسالمي

 -السرقة -شرب الخمر -القذؼ -الزنا -الجرائـ -العقكبات -الحدكد 98 18/98
 -القاضي -المجتمع -العفك -األحكاـ -الردة -قطع الطريؽ

 -المحظكرات -التسكؿ -القحط -عاـ الرمادة -الشيكد -الشفاعة
 -الرجؿ -الجماع -الرذائؿ -اإلنقراض -الفناء -العبلقات الجنسية

-إجماع الصحابة -المكت -المحصف -الزاني -عقد شرعي -المرأة
الشذكذ  -الضيؽ -الشيادة -الحد -اإلقرار -طائفة -الزكاج -الغامدية
 -لجماعيا -الفردم -القذارة -الفطرة -السحاؽ -قـك لكط -الجنسي

 -المعاصي -العمؿ الخبيث -الشريعة اإلسبلمية -اإلجتماعي
السبع  -القذؼ -التمميح -التصريح -القذؼ -الحد -الذنكب

 -حد القطع -السرقة -الفاحشة -حد القذؼ -النار -المكبقات
 -التعزير -األمانة -الخيانة -النيب -الغصب -الحرز-النصاب
 -السطك المسمح -البنكؾ -ؼالخط -األطفاؿ -قطع الطريؽ -الحرابة
 -السعادة -المجرميف -التغريب -السجف -القطع -القتؿ -الصمب

 -السجكد -الربا -الصبلة -اإلعتقاد -الكفر -الكماؿ -الطمأنينة
 -التكبة -المحاكـ -اإلختيار -الخمكد -االستيزاء -األنبياء -الصنـ

 الشيادتيف. -النظاـ اإلجتماعي

(17) 
 الحدكد

 

 

 -األحكاـ -القتؿ -النفس اإلنسانية -التكريـ -المخمكقات -اإلنساف 55 12/55
 -الشرائع اإلليية -المماثمة -المساكاة -القصاص -العقكبة -القكاعد

 -المعتدم -ذكم المجني -القرآف الكريـ -اإلجماع -السنة النبكية
زاني  -معصـك الدـ -العاقؿ -البالغ -األذل -اإلنتقاـ -الثأر

 -جنيف -العفك -الكالديف -المقتكؿ -ة القاتؿدي -مرتد -محصف
 -القكم -الحيؼ -الجرح -أكلياء الدـ -لمجنكف -الصبي -المرأة

-الجنايات -القكم -الحيؼ -الجرح -أكلياء الدـ -لمجنكف-الجنايات

(18) 
 القصاص
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 -األجساد -األركاح -الكبائر -الجناية -الجسـ -األطراؼ -األطراؼ
 -الجاني -األرش -مةالمماث -السمع -البصر -األمف -الجرائـ

 الفقو اإلسبلمي. -المجني عميو
5/90 90  

السنة  -الحاكـ -المجتمع -الفرد -القصاص -الجرائـ -التعزير
 -السجف -الخمفاء الراشدكف -الصحابة -غزكة تبزؾ -الزكاة -العممية
 -الزكاة -الصبلة -الزنا -السرقة -الجرائـ -القصاص -الحدكد
 -ماؿ اليتيـ -تطفيؼ الميزاف -شيادة الزكر -اصيالمع -رمضاف
 -التجسس -الدكؿ -اآلداب العامة -قكانيف السير -المصمحة -الرشكة
 -التغريب -العقكبات النفسية -حدكد اهلل -العقكبات البدنية -األعداء
 -األسكة -القضاء -الجاني -القذؼ -الشتـ -التكبيخ -التأنيب
مصمحة  -القضاء -الحرية -سمميفالم -غزكة تبكؾ -الجياد -اليجر

 -البيكت -اإلتبلؼ -اإلزالة -الطعاـ الفاسد -المصادر -المؤمنيف
 -المخالفات الصحية -مخالفات السير -المخدرات -الخمكر -الفسؽ
 -الحرماف -الرشكة -الفساد -المكظؼ الحككمي -الكظيفة -العزؿ

سمطة  -الشكرة -اإلستعبلء -التحكـ -الشرع -كلي األمر -الكظائؼ
 -مصالح العباد -المحظكرات الشرعية -الجناة -القاضي
 -العباد -التفكيض -العدؿ -الشر -الردع -القاضي -األقرباء
 .-القضاء -المساكاة -العدالة

(19) 
 التعزير

 

 
12/46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/72 
 
 
 

 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 

 
 -األرض -المجتمع -حرية اإلرادة -المسؤكلية -المخمكقات -خمؽ اهلل
 -اآلخرة -الحياة الدنيا -السعادة -النكاىي -األمانة -األكامر

 -الدكلة -الجياز التنفيذم -الكاجبات -الحديث النبكم -السياسات
 -مقدرات األمة -الفاحشة -اإلقتصاد الربكم -العيش الحبلؿ

 -مرأةال -الرجؿ-النيي عف المنكر -ألمر بالمعركؼ -المسؤكلية
 -العمـ -الصحة -الرؤية اإلسبلمية -مربية األجياؿ -حصف األسرة

 الكسطية.  -الصحة -الكقت -الماؿ
 
 

 -األسرة -الجماعات -األفراد -السمكؾ البشرم -األنظمة -البشرية
 -الخير -السيادة -المنعة -الحرب -السمـ -الدكلة اإلسبلمية
 -الباطؿ -الحؽ -لشريعةفقياء ا -السيادة الفعمية -العبلقات الدكلية

 -الظمـ -العدؿ -الحؽ -الصالح -الشامؿ -الدعكة -الجياد -السمـ
 -التشريعات -األخبلؽ -اإلنسانية -الرحمة -الجياد -اإلستعباد
 -المعركة -المجاىديف -الجزية -الخضكع -الحرب -اإلنذار

 
(20) 

تحمؿ 
 المسؤكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
(21) 

اإلسبلـ 
كالعبلقات 

 الدكلية

 
(6) 

الفكر 
اإلسبلم
يكالتيذي

 ب
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11/57 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

57 

سفؾ  -اإلفساد -السكاف -األطفاؿ -الشيكخ -النساء -األعداء
 -الكقت الحاضر -الدمار -األسمحة -كسائؿ الحربيةال -الدماء
 -السفراء -القتبل -الجثث -اإلغتصاب -الحاكـ -القائد -الضرر

عقد  -اليدنة -صمح مؤقت -أمف الدكلة -الحضانة الدبمكماسية
 -السمـ -العطش -الجكع -المحاربيف -األسرل -مؤتة -الرـك -الذمة

 اإلكراه. -صمح الحديبية -العمـ -اإلقتصاد -السياسة
 

 -المعمكرة -المعمكمات -التكنكلكجيا -الكسائؿ -اإلعبلـ -اإلسبلـ
 -الشعر -حجة الكداع -التبميغ -المسؤكلية -اإلنسانية -اإلتصاؿ
 -ركب الحضارة -التخمؼ -القطر -اإلستعمار -الكافريف -الخصـك
 -التحديات -الجيكد المبذكلة -كسائؿ اإلعبلـ -التسمط -األمية

 -المشكبلت -السياسة -اإلجتماع -اإلقتصاد -سبلميالتصكر اإل
 -األحداث -الكقائع -اإلحتكار -الجرائد المحمية -الغزك الثقافي
الصكر  -الصنؼ -الجنس -التمفاز -المغة العربية -محطات إذاعية

اإلعبلـ  -الغرب -محاذير شرعية -التبادؿ الثقافي -العرب -المنطقية
 -فرض كفاية -شبكة الحاسكب -ذياعالم -الجريدة -المنكر -المكجو

 -األمية -المدارس -الطبلب -الظمـ -اإلعبلـ اإلسبلمي -الجماىير
 البرامج الترفييية. -الفقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22) 

اإلسبلـ 
 كاإلعبلـ
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 الجزء الثاني-الحادي عشر -التربية اإلسالميةاب تحميل محتوى كت

عدد 
مفاىيم 
اليدي 
 النبوي

  العدد
 المفاىيم

 
 الدرس

 
 الوحدة

 

0/59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/34 
 
 
 
 
 
 
0/35 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/31 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 -اإلنسانية -الفضائؿ -اآلداب -األحكاـ -نيالنكر الربا -سكرة النكر
 -القذؼ -الزنا -المجتمع -اإلنحبلؿ -القضية -األسرة -العمماء -العباد

اآلداب  -الجريمة -الكقاية -فؾحديث اإل -الزكجيف -المبلعنة
 -حفظ الفرج -غض البصر -البيكت -ستئذافاال -المؤمنكف -جتماعيةاال

 -األنساب -الجماعة -الزنا -شريعاتالت -اآلداب -األحكاـ -المنافقيف
العقكبة  -اليـك اآلخر -البكر -الزكاج -الفاحشة -البغضاء -العداكة
 -الخبيثة -الفاسقة -الفسؽ -الخبيث -الفاسؽ -العقكبة -النفسية
 -الشيداء -البينة -الشريفات -العفيفات -القذؼ -الصالحكف -المشركة
 الطفؿ. -جـالر  -الشيادات -الكاذبيف -المعاف -الشرؼ

 
 

 -القرآف الكريـ -الزكجة -الزكج -المحصنات -المؤمنات -حديث اإلفؾ
 -بني المصطمؽ -الغزكة -الفاحشة -المنافقيف -بيت النبكة -القذؼ
 -اإلشاعات -اآلداب -األحكاـ -أىؿ البيت -الجيش -المدينة

 -البغضاء -الحقد -العفك -الحكاجز -الشيطاف -اآلثاـ -المعاصي
 -خصكص السبب -عمـك المفظ -الصفح -العفك -الحمـ -اإلنتقاـ
 الخبيث. -الحسد -البغضاء

 
 

 -الفنادؽ -المسككنة -األماكف -البيكت -اإلستئذاف -األحكاـ الشرعية
غير  -األجنبيات -البصر -المحبلت التجارية -المطاعـ -الكزارات
 -عالمجتم -طيارة النفس -الزينة -الفركج -الفساد -الشيطاف -المحاـر
 -آدـ -الرقيؽ -الفاحشة -الغريزة الجنسية -الزكاج -الكفيف -الكجو
المجتمع  -الرذيمة -السيد -العبد -العمؿ الصالح -التقكل -التراب

 الماؿ. -اإلماء -الجاىمي
 
 

 -التدبير المبلئكة -النظاـ -النكر الحسي -الخالؽ -األرض -السماكات
 -السر -األذكار -الصبلة -ـالترمي -التشيد -المساجد -الشرائع اإلليية

(1) 
 سكرة النكر

(1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

 سكرة النكر
 
 
 
 
 
 
(3) 

 سكرة النكر
(27-37) 
 
 
 
 
 
 

(1) 
القرآف 
 الكريـ
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0/47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/36 

 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 -الخداع -السراب -الكفار -األبصار -القمكب -أىكاؿ يـك القيامة -العمف
 -النيار -الميؿ -المطر -الخضكع -النجاة -البحر -المعتقدات -الثكاب
 المخمكقات. -الدكاب

 
 

 -المنافع -الخداع -القمكب -اإليماف -الظمـ -الييكد -المنافقيف -األيات
 -العمف -السر -الداريف -الفكز -الفبلح -الجكر -ؼالخك  -الشؾ
 -الرسالة -العاصي -الطائع -الفعؿ -القكؿ -الجياد -اإليماف -الحمؼ
 -الغمبة -الخمفاء -اإلستخبلؼ -الطائعيف -الببلغ المبيف -األمانة
 -الخكؼ -التمكيف -المنيج -البناء -التعمير -اإلصبلح -الممؾ -النفكذ
 -العذاب -الزكاة -التكحيد -اإليماف باهلل -قراراالست -األمف -الفزع
 القرار. -النار
 
 

 -األصدقاء -األقارب -العبلقات -البيكت -الضيافة -االستئذاف -األحكاـ
 -صبلة الفجر-أىؿ البيت -اإليناث -الذككر -اآلداب -األمة اإلسبلمية

ر آثا -آثار نفسية -المبلبس -الراحة -العكرات -صبلة العشاء -الظييرة
 -األخكات -اإلخكة -الرجاؿ -العجائز -النساء -الحاجات -خمقية

 -المخاطب -المجالس -العرب -الخاالت -األخكاؿ -العمات -األعماـ
 الشر. -الخير -المخالفيف

 

 
 
 
 
(4) 

 سكرة الرـك
(35-46) 
 
 
 
 
 
(5) 

 سكرة النكر
(47-57) 
 
 
 
(6) 

 سكرة النكر
(58-64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/105 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

 -الفضائؿ -العبادة -التكحيد -اإليماف -الدعكة -الرساالت -النبكات
 -النبكة -يـك القيامة -الكذب -الجنكف -السحر -اإلسبلـ -قريش

 -السنة النبكية -القرآف الكريـ -األدلة النقمية -العقؿ -النقؿ -المعجزات
 -القرآف الكريـ -الجامعة -المدرسة -الكتابة -القراءة -النبكة -األمي
 -الرسالة -األنبياء -يـك القيامة -األرض -القدرة -الشيادة -مآرب
الكتب  -الميثاؽ -العيد -المآزرة -المناصرة -التصديؽ -الرسؿ

 -الزعـ الباطؿ -الكذب -التأييد اإلليي -سكرة البقرة -البشرل -السماكية
 -السنة المطيرة -الكسيمة -النبي -الحكـ الشرعي -اإلدعاء الكاذب

 الشيادة. -الغيب -الجبؿ -الشييد -اإلفتراءات -الشبيات -االستئناس
 
 

 -األئمة -الدعاء -النكر -تالظمما -النبكة -األدلة العقمية -األنبياء
 -المعاصي -الجاىمية -عبادة األصناـ -الميك -المجكف -النقمية -الحجج
 -االستقامة -التفكير -العقؿ -األميف -الصادؽ -الخمكة -العزلة

(7) 
األدلة النقمية 
عمى إثبات 

نبكة 
محمد)صمى 

 اهلل عميو كسمـ(
 
 
 
 
 
(8) 

األدلة العقمية 
عمى إثبات 

(2) 
العقيدة 

 اإلسبلمية
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 -التكاضع -الممكؾ -الدنيا -الزىد -الجاه -الماؿ -المصمحة الخاصة
 -الممؿ -الكمؿ -لمكائدا -األذل المعنكم -األذل النفسي -األذل الجسدم

 -األخبلؽ -المعامبلت -العبادات -الرسالة -اإلستدالؿ -التقكل -النصر
 -الجف -اإلنس -المعجزة -القرآف الكريـ -الكحي -النقص -الضعؼ
 -معارؼ -عمـك -التحدم -العرب -الفصحاء -الببلغ -القصاص

 -يـك الحديبية -الماء -مادية -حسية -غيبيات -تشريعات -أخبار
 -الناس -الدالئؿ -اإلسراء كالمعراج -القمر -اإلنشقاؽ -الكضكء
 -القـك -الجماعة -المعتقدات -النصراني -الغبلـ -الراىب -المشركيف
 -المتكارث -الكثنية -األنظمة -اإلصبلحات -الكاقع -األعجمي -العربية
 -القيادة السياسية -القيادة الفكرية -المكاـر -الزيغ -الفضائؿ -الضبلؿ

 -القرف العشريف -عصر العمـ -العصكر -المفكريف -الضرب -لعمماءا
 -السراج المنير -المخجمة -السخيفة -التزكير -الخداع -النقمة النكعية

 المكضكعية. -الصدؽ -اإلنكار -الشؾ
 

 نبكة
محمد)صمى 

 اهلل عميو كسمـ(

7/69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/51 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 
 

 -األنصارم -المعصـك -المعركؼ -اإلستخبلؼ -الشر -البطانة الخير
 -العمؿ -األمة -الحاكـ -اإلسبلـ -نظاـ الحكـ -األصكؿ -الخزرجي
 -الصادقيف -المؤمنيف -المستشاريف -المقربيف -راءالكز  -الحديث

 -الفضائؿ -التقكل -اإليماف -بطانة الشر -بطانة الخير -المخمصيف
 -أصحاب الخبرة -أصحاب الكفاية -األمة -المساكاة -العدؿ -اإلصبلح
 -الببلد -الصبلح -النصيحة -اإليجابية -الظمـ -شؤكف الحكـ -اإلدارة
 -المنافؽ -الخبيث -األمانة -المسؤكلية -فالنبيي -الصعاب -العباد
 -المعمكمات -الشخصية -المصالح -السمب -النيب -الخشية -الفاسد
 -المصمحة الشخصية -المناصب -القدرة -الكفاءة -المضممة -الكاذبة

 -الحديث الشريؼ -المكاسب -الصكرة المعتمة -الصكرة المضيئة
 الصبلح. -ياراألخ -األصدقاء -اإلستقامة -الجنة -الجزاء

 
 

 -الخير -الدعكة -الككفة -المدنية -اإلسبلـ -النصر -البشرل -الثبات
 -القير-اإلضطياد -األذل -المقاكمة -قريش -النكر -الظممات -اليدل

 -الدخبلء -المنافقيف -المؤمنيف -اإلبتبلء -التعذيب -السخرية
 -الصحابة -العبد -الخطايا -الذنكب -المحف -المصائب -المعرضيف
 -الداريف -الثبات -المناشير -الدعكات -المسؤكلية -المياديف -الشكارع

 -النجاح -المنعة -القكة -المحف -المجتمعات -الصبر–السعادة 
 العقيدة. -الصابريف -الصادقيف -النصر -الطمأنينة-الضعؼ -المعمكرة

 

(9) 
بطانة الخير 

 كبطانة الشر
 
 
 
 
 
 
(10) 

ثبات كبشرل 
 بالنصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
الحديث 
 الشريؼ
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27/66 

 
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -البدف -القمب -المجتمعات -اإليناث -الذككر -الكصايا -الشباب
 -المساكاة -العدؿ -الطمأنينة -المحبة -اإلنحراؼ -لفسادا -الجسد
 -المساجد -العبادة -طاعة اهلل -النفسيات -ركائز -األماف -األمف
 -الجنة -المساف -الظؿ -األصناؼ -الدركس -تبلكة القرآف -الصبلة

 -العفة -المجتمع -السيئات -الحسنات -النجاة -النار -حفظ المساف
 -غض البصر -الزنا -الزكاج -شيكات -غرائز -إحصاف الفرج -الطيارة

 -اإلنترنت -المجبلت -الفضائيات -الرذيمة -إبميس -المحرمات
فعؿ  -الصحبة الصالحة -الشركر -الفراغ -الصحة -الشيطاف -الجماعة
 -حياة الطير -رفقة األخيار -المكبقات -اجتناب المعاصي -الخيرات
 المسؤكلية. -اإلنحراؼ -العدؿ -األمانة -الصدؽ -العفة

 
(11) 

مف كصايا 
الرسكؿ)صمى 

اهلل عميو 
 كسمـ(لمشباب

5/125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -الصادؽ -الزىراء -الرسالة -سبالن-الشخصيات -اإلسبلـ -التاريخ
 -الكـر -الزىد -الكرع -التقكل -السماء -النجـك -الغمماف -األميف
 -الفطنة -الذكاء -الصحابة -العمماء -اإلجتياد -العمـ -الحؽ -الحمـ
 -األحكاـ الشرعية -العمـك -القرآف الكريـ -التحرم -التحصيؿ -الجد

 -الفصاحة -الببلغة -الرضاعة -الحمؿ -الزنا -إمرأة -اآليات القرآنية
 -الضعؼ -الدعكة -التضحية -الشجاعة -النحك -التابعي-المؤلفات
 -البطكلة -غزكة الخندؽ-صناديد قريش -المبارزة -غزكة بدر -الضياع
 -التكاضع -الزىد -اإلختبار -حصف خيبر -الببلء الحسف -الفركسية

 -المساكاة -ؿالعد -العياؿ -الزىاد -أمير المؤمنيف -مصالح األمة
 -الخميفة -العجـ -المكالي -قريش -العرب -العطايا -القضاء -الحؽ

حرمات  -كتاب اهلل -المسجد -البيعة العامة -مصمحة األمة -الحرص
 -الكالة -الخمفاء الراشديف -الدكلة -الشر -البيائـ -األراضي -المسمميف
بيت  -اجالخر  -الصبلحيات -السمطات -الكفاءات -المسؤكليف -الكزراء
-الشكرل -إخكاف الظممة -البطانة -الكزير -األشرار -الكزراء -الماؿ

 -الجياد -الجند -الجيش -األمف الخارجي -األمف الداخمي -المسائؿ
 -التقريب -الرأفة -الجمباب -الجفكة -اإلحتكار -القسكة -الغمظة -العدك
 -عمـال -الخبرة -المسؤكليف -السياسة -اإلقصاء -اإلبعاد -اإلدناء
 -المؤامرات -الفتف -السياسة -ىدر الحقكؽ -الجمكد -المرؤكس -الرئيس
 اليجرة.  -الشييد -المسجد -الصبلة

 
 -األرض -القرف -آدـ -المرسميف -األنبياء -الخمؽ-النصحابة -صكر

 -اإلخبلص -التجرد -الكرع -التقكل -المؤمنيف -األخبلؽ -األحكاؿ
 -الذرارم -الماؿ -الحب -نسافاإل -الحركة -الدعكة -العمؿ -العمـ

 -المميكؼ -العاني -الحج -المكسـ -سكؽ عكاظ -مكة -الغمماف

(12) 
عمي بف أبي 
طالب )رضي 

 اهلل عنو(
 
 
 
(13) 

كر مف ص
مكاقؼ صحابة 
رسكؿ اهلل 
)صمى اهلل 

 عميو كسمـ(
 
 
 
(14) 

مف صحابيات 
رسكؿ 

اهلل)صمى اهلل 
 عميو كسمـ(

 
 
 

(4) 
التراجـ 
 كالسير
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3/64 
 
 
 
 
1/38 

64 
 
 
 
 

38 

 -الغزكة -السرايا -البعثكث -قريش -البيت الحراـ -العبكدية -اإلنصاؼ
 -األنصارم -الشيادة -الرـك -العدك -فرساف النيار -رىباف الميؿ

 -الجنة -الصمب -الفكز -الكىف -الطمأنينة -السكينة -القتؿ -األسير
 -أميات المؤمنيف -العطاء -البذؿ -الثراء -الماؿ -اليجرة -اإلضطياد

 الفرس. -المعارؾ -المشركيف -الغزكة -الشيادة -الراحمة -الفقراء
 

 -الكفية -المؤمنة -التنشأة -األجياؿ -الصحابيات -المرأة -اإلسبلـ
 -الكفية -الصالحة -حسف الخمؽ -األمانة -الشباب -األزماف -العصكر
 -الحزف -الجنيف -األعكاـ -القبلدة -الغزكة -العصبية -الحمية -السماء
 -األعكاـ -البعثة -المدينة المنكرة -الفداء -الكفاح -التضحية -الزكج
 -الكتابة -القراءة -األمصار -المصحؼ  -اإلعتكاؼ -الخير -الجميؿ
 الكفاء.

 
 
 

6/64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -اإلجتماعية -الحياة-التنظيـ -أنظمة اإلسبلـ -جتماعيالنظاـ اإل
 -األبناء -المرأة -الرجؿ -العبلقات األسرية -السياسة -اإلقتصاد
 -التماسؾ -األنظمة -المبادئ -األحكاـ الشرعية -األمة -األقارب
 -اإلنحطاط -الحضارة -أفراد األسرة -الشعكب -األمـ -التكاتؼ -الترابط
 -مظاىر الجنكح -الضياع -الفساد -القمؽ -اإلضطراب -الشباب
 -السمبية -األنانية -الجسد -الجنس -اإلختبلط -المخدرات -الشذكذ

 -األصكؿ -الزكجة -الزكج -الرباط -القيد -القكة -البقاء اإلنساني
 -األطفاؿ -الزكاج -األلفة -األنس -األماف -الراحة -األىؿ -الفركع
البيئة  -الصعكبات -الطفؿ -مأنينةالط-االستقرار -اإلنحراؼ -اإلتزاف

 -الكجدانية -الخمقية -التربية الصالحة -األميات -اآلباء -الصالحة
 الدينية.

 
 

 -النسؿ -األسرة -الحياة -الكاجبات -الحقكؽ -الزكاج -المرأة -الرجؿ
 -النكاح -المعصية -النفقات -السنة -الصـك -الفرج -البصر -الباءة

الغريزة -األناني -النكع -المنافع -الخير -عالمجتم -النبيمة -المقاصد
 -السكينة -الطمأنينة -النزعة الحيكانية -البشرية -الفطرة -الجنسية
 -التآلؼ -األكالد -األمة اإلسبلمية -التكاثر -الرحمة -المكدة -النفسية
 -المخطكبة -النفقة -المير -الكعد -الخطبة -المصاىرة-التراحـ
 -الصالح -الديف -الجماؿ -النسب -لحسبا -الماؿ -األمانة -األسس
 مؤبدة.-مؤقتة -العدة -األجنبية -الخمكة -العشرة -صيرا

 
 

(15) 
النظاـ 

 اإلجتماعي
 
 
 
 
(16) 

 (1الزكاج)
 
 
 
 
 
(17) 

 (2الزكاج)
 
 
 
 
(18) 

المحرمات مف 
 النساء

(5) 
و الفق

 اإلسبلمي
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12/69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/42 
 
 
 
 
 
 
 
8/97 
 
 
 
 

 
69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 

القرآف  -الناس -المحبة -األكالد -اإلنجاب -األسر -األمة -الزكاج
 -المجنكف -المتعاقديف-القبكؿ -اإليجاب -المجتمع -العقكد -الكريـ

 -األخ -الجد -ألبا -التراضي -السككت -البكر -اإلكراه -الصغير
 -العقد -العاقؿ -البالغ -الشاىد -النساء -الحياة -العاطفة -الكلي

 -الكاجبات -المساكاة -العدالة -التكافؤ -التكاد -التحاب -الحقكؽ
 -الفقياء -النفقة -المغاالة -المير -األىؿ -المبلطفة -الكرامة -المعاشرة
 -التعسؼ -مةالقكا -العبلج -السكف -الكسكة -الشراب -الطعاـ
 -الكديعة -البيجة -العبكس -التذمر -البشاشة -السعادة -المحاـر
 -المعركؼ -العطاء -الشح -التبذير -اإلسراؼ -اإلنفاؽ -البيت

 التراحـ. -األقارب
 
 

 -النسب -حرمة مؤبدة -النكاح -المحرمات -المخطكبة -الزكاج -الرجؿ
 -النساء -األـ -األب -الجدة -األـ -المصاىرة -الرضاع -القرابة
 -الرضاع -الشقيؽ -الخالة -األـ -العمات -األخكات -اإلبف -البنت
 -الجاىمية -الزكجة -النكاح -األحكاؿ الشخصية -القانكف -المحـر

 -المحصنات -النسكة -العقد -إعاقات -أمراض -اختبلؼ األنساب
 -الشيكعية -الكثنية -المشركات -الكافرات -المطمقة -المتزكجات

 دة.المرت
 
 

 -النظاـ القضائي -العدؿ -الحقكؽ -النزاع -اإلختبلؼ -الناس -اإلنساف
 -الخصـك -التنفيذية -الدكلة -السمطة القضائية -الديف -القضاء
 -الجناة -النار -الجنة -الجكر -األمكاؿ-المسؤكلية -الترىيب -الترغيب
 -لبصيرا -السميع -المتكمـ -العدالة -الحرية -البمكغ -العقؿ -المعتديف
 -الخاص -القضاء -العاـ -القضاء -الخصكمات -المجتيد -العالـ

 -المنكر -المعركؼ -الحسبة -الجمعة -العقكبات -الديكف -األنكحة
 -رمضاف -المساجد -المحتسب -الفقياء -الكظيفة -المصالح العامة

 -األخبلؽ -السمع -المقاىي -الطرقات -األخبلؽ -السمع -المكياؿ
 -الميف -الجامعات -المدارس -المطاعـ -المقاىي -تالطرقا -اآلداب
 -الغش -الميسر -الربا -الحرؼ -الفنادؽ -الصيادلة -األطباء
 -قضاء المظالـ -الكالية -الظالـ -الجيراف -الطرقات -األبنية -اإلحتكار
 -المنيج -الراشدكف -الخمفاء -اليدايا -السمطات -النفكذ -الجاه -الدكلة

 -السياسية -الخارجية -المؤثرات -الحصانة -لركاتبا -العدؿ -الشكاكم
 -المحسكبية -الفساد -السمطة التنفيذية -اإلجتياد -األحكاـ -الشخصية

 
 
(19) 

القضاء في 
 اإلسبلـ
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 الظمـ. -المجتمع
7/79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/51 

79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 

 -الفكرية -اإلجتماعية -التحديات الفكرية -المسمميف -المعاصر -الجيؿ
 -اإلذاعة -المجبلت -الصحؼ -الكتب -الكسائؿ -األفكار -السياسية
 -المسافات -زالحكاج -الدعاية -اإلعبلـ -الجمعيات -اإلنترنت -التمفاز

 -الحدكد -المظاىر -العكلمة -األبكاب -الثقافات -األكطاف -الشعكب
 -العالـ -الدكؿ -الشعكب -الثقافة -الخصكصية -السيادة -السياسية

 -األنظمة -المنافسة -األسكاؽ -الشركات -المتقدـ -اإلقتصادم
 -العادات -القيـ -الثقافة -الحريات -السياسة -التعدد -الديمقراطية
 -األرض -اإلستخبلؼ -إمبراطكريات -المعاصرة -الشعكب -األنظمة
 -الشركة-المسؤلية -اإلنسانية -الكرامة -البشر -المساكاة -السماكات

 -الدمار -الضحايا -السيطرة -األفكار -القبائؿ -الخصكصيات -البشر
 -السامية -النبيمة -الديف -الطارئة -التيارات الفكرية -العقائد

 الخصكصيات.
 

 -األحكاـ -اآلراء -األفكار -التصكرات -العقكؿ -الناس -المشيئة
 -الصالح -السمؼ -اإلختبلؼ -الككف -الكجكد -المدارؾ -المظاىر
 -الفقو -العمـ -الفيـ -األمة -العكاقب -العمماء -األخكة -الحب

 -اإلقتتاؿ -الفتنة -الزكاة -المسائؿ -الشر -الصحابة -الكفر -الشيطاف
 -الفقو -السنة -الكتاب -القضايا الفكرية -المذاىب -ابالصك  -الحؽ
 -االستنباط -الضكابط -القكاعد -الميزاف -الحيض -الطير -المغة

 -التحرر -الخمؽ -األىكاء -التجرد -اإلخبلص -العرؼ -المجتيديف
 -المكعظة -الفيـ -االنصات -السمؼ -التجريح -الظف -التعصب
 اإلعتصاـ. -الفتف -المكضكعية -رالحكا -الخشكنة -التعبير -القسكة

 
 

 -آدـ -المغات -األعراؼ -األجناس -الفكارؽ -الكرامة -الحرية -التسامح
 -المعتقدات -الظمـ -الديانات -العقؿ -الفطرة -المبادئ -التراب
 -العدؿ -العرب -قريش -المشركيف -البر -اإلحساف -اإلسبلـ -التسامح
 -عقيدة التكحيد -اإلكراه -ضغطال -اليدل -الخير -البغضاء -العداكة
 -الصحابة -حقيقة -أىؿ الذمة -القدس -العيد -أىؿ الكتاب -البر

 -النصارل -الحركب الصميبية -األدياف -الكصية -الييكد -المكت
 الداني. -القاصي -السعادة -الربانية-المنيج -الخميفة -القاضي -األمراء

(20) 
مكقؼ اإلسبلـ 

 مف العكلمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) 

أدب اإلختبلؼ 
 كالخطاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22) 

التسامح الديني 
 في اإلسبلـ

(6) 
الفكر 

 كالتيذيب

نسبة المفاىيم الدالة عمى اإلبداع ونسبة  ،تحميل محتوى كتاب التربية اإلسالمية لمصف الثاني عشر
 من المفاىيم العامة
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تحميل 
 الباحث

(1) 

    

 
مفاىيم 
اليدي 

الدالة عمى 
 اإلبداع

 
م المفاىي
 العامة

 
 المفاىيم

 

 
 الدرس

 

 
 الوحدة

 

0/81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المعارؼ -اآلخرة -السعادة -البشرية -المبيف -القرآف الكريـ
 -الحياة -العمؿ -اليداية -التفكر -التدبر -التشريعات -التكجييات
اليـك  -الرسؿ -المفاىيـ -العقائد -الرسؿ -اليدؼ -األساسيات

 -البرىاف -الدليؿ -المنيج العممي -الخرافات -األكىاـ -اآلخر
 -السياسة -الرذائؿ -العيكب -األخبلؽ -الفضائؿ -النفكس

 -الظمـ -الصحابة -النص -التفسير -اإلقتصادية -اإلجتماعية
 -السنة النبكية -اآليات -المبلحظة -المنيج -األنعاـ -الشرؾ
 -األحاديث الضعيفة -المصارؼ -الزكاة -الصبلة -األحكاـ
 -األساليب -الدالالت -التابعيف -المغة -الكحي -التفسير
 -المكاقؼ -المسمميف -الحكادث -سبب النزكؿ -الطيبات
 -التجارة -الجياد -اإلنتحار -التيمكة -النفس -األعداء -الظركؼ
الكتب  -العظة -العبرة -خصكص السبب -عمـك المفظ -الزراعة
 -األساطير -الخرافات -الكيؼ -األخبار -اإلسرائيميات -المقدسة
 اإلنحراؼ. -الفكاحش -األنبياء -التفسير

 
 

 -الحؽ -العمـ النافع -المنيج -األمة اإلسبلمة -اإليماف -التربية
 -النعمة -الرسكؿ -األمكاؿ -األنفس -الظمـ -الكفر -الجياد
 -الكفاء -البر -الصدؽ -اإلخبلص -التكاضع -الفضائؿ -التزكية
 -المعمـ -اليادم -المؤمنيف -النجاح -اآلخرة -الدنيا -التعمـ
 -الجكارح -المساف -القمب -الشكر -الذكر -النعمة -المربي
 -األمة -الخير -الطاعة -المغفرة -الرحمة -التحميد -التسبيح
 -الثبات -اإلخبلص -الصبلة -الصبر -الخكؼ -الجكع -النعـ
 -الثمرات -األمكاؿ -الشيداء -اإلبتبلء -السراء -الضراء -الظفر
 –يـك القيامة  -التسميـ -المتخاذليف -المنافقيف -االقتصاد -بالحر 

 -بيت الحمد -الجنة -االسترجاع -الحمد -المبلئكة -المغفرة
 الجزع. -الصابريف

(1) 
أساسيات في 
فيـ القرآف 

 الكريـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

التربية 
 اإليمانية

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 القرآف الكريـ
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0/55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/46 
 
 
 
 
 
 
2/46 
 
 
 
 
 
 
 
0/28 
 
 
 
 
 
0/53 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

53 
 
 
 

 
 -الخزرج -األكس -األنصار -الييكد -سبب النزكؿ -المفسركف

 -القتاؿ -السبلح -العداء -الحركب -العداكة -المحبة -األلفة
األمر  -التقكل -األعداء -األمة -اآليات -خكةاأل -الجاىمية

 -الدنيا -الكاجب -اإليماف -الكفر -الكتاب -المنكر -بالمعركؼ
 -المصالح -األىكاء -الكحدة -الضبلؿ -السنة -اإلعتصاـ -اآلخرة
 -الفكر -الثقافة -العرؽ -المكف -القبيمة -العصبية -النعرات
 -المنيج -الحركب -العرب -التعاكف -المكدة -الضبلؿ -الكفر
 العقد. -الحبؿ -المكت -األمـ -العذاب -اليبلؾ -القيـ
 

 -الجنة -الزكجة -المبلئكة -األرض -اإلستخبلؼ -القصة
 -الشريعة -المعصية -اإلماء -الحكمة -المنيج -اإلنساف -الشجرة
عمراف  -اإلبداع -التفكير -العمراف -المغة -الحقائؽ -آدـ -المالؾ
 -التكريـ -المخمكقات -الكظائؼ -لمعارؼا -الخبرات -األرض
 -الجنة -اإلغكاء -الطاعة -إبميس -الكفر -التكبر -اإلحتراـ
 -اإلبتبلء -العداكة -العناء -النكد -الحراـ -الحبلؿ -النعـ

 التكابكف. -الندـ -التكبة -يـك القيامة -الشيطاف
 

 -ةالكتاب -العدؿ -المصالح -التنازع -المعامبلت -التكثيؽ -الديف
 -اإلحتياط -البظاعة -الباطؿ -اإلجارة -القرض -البيع -الشيادة
 -الصياغة -الرسمية -التسجيؿ -الدكائر -المحامييف -الحقكؽ
 -القمب -المرأة -الجحكد -الضياع -اإلستقامة -اإلشياد -العقكد

 -التجارة -الشككؾ -النزاع -السؤاؿ -الشيداء -القضاء -الضغكط
 -المتعاقديف -الضرر -الشاىد -تبالكا -الجحكد -المماطمة
 المضار. -المعصية -الفسؽ -المديف -الدائف -المجيكؿ

 
 -العظات -العبر -الدركس -الكنز -القرآف الكريـ -القصص
 -الحكت -البحريف -األرض -بني إسرائيؿ -المتعمـ -المعمـ
 -الضيافة -الغمماف -الظممات -السفينة -الصبر -الطاعة
 -المنكر -الخضر -التمميذ -المبادر -يـاليت -القصة -الشباب
 الشفاء. -األدب -الشيطاف

 
 
 

 -الفقراء -الخسراف -اليبلؾ -الطغياف -اإلستعبلء -النعمة

(3) 
كحدة األمة 

 اإلسبلمية
 
 
 
 
 
 
(4) 

قصة 
آدـ)عميو 
 السبلـ(

 دركس كعبر
 
 
 
(5) 

تكثيؽ 
 المعامبلت

 
 
 
(6) 

 قصة مكسى
)عميو 

السبلـ(ك 
 العبد الصالح

 
 
(7) 

 ة قاركفقص
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5/43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/5 
 
 
 
 
0/6 

 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

 -الترؼ -البطر -الفرح -الخزائف -الثركة -البغي -الضعفاء
 -المحركميف -الضعفاء -اإلحساف -الماؿ -التعالي -التباىي
 -الجاه -المجرميف -الرذيمة -مـالظ -التخريب -اإلفساد -الفقراء

 -التكازف -النعمة -التعالي -الطغياف -النفكس -السمطاف
 -التكاضع -المفاخرة -البذخ -الطيبات -الترؼ -اآلخرة -اإلعتداؿ
 -العمؿ الصالح -اإليماف -المظاىر -المككب -القيـ -المكازيف
 -الرزؽ -النعيـ المقيـ -الكبرياء -الغركر -العذاب -السمطاف
 المتقيف.

 
 

 -األمـ -القكانيف الربانية -القرآف الكريـ -المجتمعات -السنف
 -المفاىيـ -األفكار -السنة -الحضارات -العبرة -العشكائية
 -القمؽ النفسي -التكافؿ -الفكاحش -الجرائـ -القيـ -المشاعر
 -المحسكبية -الكقت -المكارد -التفكؾ األسرم -العمـ -اإلتقاف
 -الحؽ -الصراع -التحديات -البحث العممي -اإلبداع -الفكر
 -المشارؽ -التمكيف -الظمـ -الصالحيف -اإلستخبلؼ -الباطؿ
 -األزماف -الكافر -الضعيؼ -الحد -الشريؼ -المساكاة -المغارب
 البمداف.

 
 -الخرافات -العقكؿ -الكثنية -الضبلؿ -الجاىمية -القرآف الكريـ

 -الظممات -ألخبلؽا -الحكاـ -الظمـ -المجتمعات -األكىاـ
 -المنيج العممي -األكىاـ -الخرافات -العقؿ -البشرية -النكر

 -اآلباء -البرىاف -الظنكف -اآلفاؽ -األنفس -التفكير -اإلستدالؿ
 -العبادة -العقيدة -الغيب -الشعكذة -العرافة -الكيانة -األجداد
 -العرؽ -الجنس -الكرامة -الطكاغيت -الخضكع -الضر -النفع
 -الكفاء -اإلحساف -البر -الصدؽ -األخبلؽ -التعصب -فالتعاك 
 -القكانيف -اإلعجاز -التشريع -السعادة -الرذيمة -البيئة -اإلتقاف
 -الحاكـ -العدؿ -الشكرل -المبادئ -العرب -التطكر -الشرائع

 -الربا -الثركة -اإلستثمار -اإلنتاج -اإلقتصاد -شرع اهلل
 -الخكاء الركحي -شريةالب -الحرية -المعامبلت -اإلحتكار
اإلنحبلؿ  -اإلنحبلؿ -الضعفاء -األقكياء -الظمـ اإلستبداد -المادية
 السعادة. -األمف -العدؿ -التفكؾ اإلجتماعي -الخمقي

 
 
 

 
 
 
 
 
(8) 

سنف اهلل في 
المجتمعات 

كما عرضيا 
 القرآف الكريـ

 
 
 
(9) 

أثر القرآف 
الكريـ في 

 البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 

 سكرة الرعد
1-13 
 
 
(11) 

 صكرة الرعد
14-29 
 



232 
 

 
 
 
 
0/3 

 
 
 
 
3 

 اإلخفاء الحقيقي. -اإلقبلب -التنكيف -اإلدغاـ -اإلظيار الحمقي
 
 
 
 

المد  -المد العارض -مد البدؿ -المد المنفصؿ -المد المتصؿ
.  االـز

 
 
 
 
 
 

 القمقمة. -الترقيؽ -التفخيـ

 
(12) 

 سكرة الرعد
30-43 
 



233 
 

0/39 
 
 
 
 
 
 
 
0/49 
 
 
 
 
 
 
4/40 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/85 

39 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 -الديف -قضية األلكىية -القرآف الكريـ -المنيج -األلكىية
 -الككف -النظاـ -التفكير -المخمكقات -القضية -اإليماف -األحكاـ
 -المغفرة -الجبلؿ -الجماؿ -الحب -الكجداف -العاطفة -اإلتقاف
 -المحسكسات -القدرة -الحكمة -العمـ -العقاب -الخكؼ -الرحمة
 -الطغاة -الشيكات -الغرائز -الخضكع -األمة -الجماعة -العمماء
 الشريعة. -التربكية -اإلجتماعية -اإلقتصادية -المؤمف -الجبابرة

 
 -الرسؿ -البيئة -الظركؼ -التفاعؿ -الحقائؽ -الكحي -الديف

 -الدنيا -العقيدة -الناس -حجةال -الرساالت -الحكمة -التحريؼ
 -التعبد -التأمؿ -البشر -المبلئكة -األنبياء -القدكة -اآلخرة
 -الزنا -الفكاحش -التقديس -األلكىية -التبميغ -الذكاء -العقؿ
 -الفحشاء -تيذيب النفس -التكحيد -األنبياء -اإلحتياؿ -السكر
 -كازيفالم -التطفيؼ -الفاحشة -الفساد -الظمـ -البغي -المنكر
 -الحمؿ -البتكؿ -األطعمة -المحرمات -الشريعة -المكاييؿ
 األقكاـ. -المعجزة -الكاذبيف

 
 -اليـك اآلخر -العقيدة-اآلخرة -الدنيا -اإلنساف -السعادة -اإليماف

 -العمؿ -اإلقرار -المؤمف -اآلثار -المعاصي -العبادة -الشيادتيف
 -العمـ -لتفكرا -الذكر -الطاعات -الفاسؽ -المنافؽ -الكافر
 -اإلعتقاد -اإلستعاذة -البطش -الفريضة -العصياف -النكافؿ
 -الصبلة -الزنا -النار -النصكص الشرعية -الفتنة -الكفر

 المكره. -الكافريف -الشتائـ -النكادر -اإلستيزاء -األنبياء
 

 -الكالء -البراء -المؤمنيف -العقيدة -المسمـ -المجتمع -الخصائص
 -الحب -المناصرة -اإلنتماء -القرآف الكريـ -السنة النبكية

 -الجسد -التعاطؼ -التراحـ -الحزف -الفرح -المكدة -البغض
 -الزكاة -الصبلة -النصرة -المكدة -الحمى -السير -العضك
 -المعاديف -الكفار -الرخيص -الغالي -العدكاف -الظمـ -النصح
 -فاءحم -الكيد -المكر -األعداء -المشكرة -الثقة -المحاربة
 -العادات -األزياء -اإلعجاب -الردة -المساعدة -العكرات
 -اإلحساف -الفظاظة -الغمظة -المجتمعات -العدؿ -البر -المكاالة
 -اإلىداء -قريش -المشركة-العارم -الجائع -الضعيؼ -الكسكة
 -الدينية -السياج -العاـ -الجنة -المعاىد -األعراض -العدؿ
 الذكباف.  -التحمؿ -السياسية -الثقافية

 

(13) 
منيج القرآف 
في عرض 

قضية 
 األلكىية

 
 
(14) 

التصكر 
اإلسبلمي 
 عف الرسؿ

 
 
 
 
(15) 

اإليماف 
حقيقتو 
 كنكاقضو

 
 
 
 
(16) 

 الكالء كالبراء
 
 
 
 
 
 
 
 
(17) 

أثر اإليماف 

(2) 
العقيدة 

 اإلسبلمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 
 

 -الطمأنينة الصبر -السكينة -الصبلح-اإلستقامة -الحياة -اإليماف
 -يـك القيامة -المحاسبة -التضحية -البذؿ -الشجاعة -الثبات
 -السكينة -األخبلؽ -المجتمع -العقاب -الجنة -المعاصي -الخير
 -الكظيفة -القمؽ -الحيرة -الحاجات الركحية -اإلنساف -النفس

األمراض  -اإلنتحار -الجريمة -اإلضراب -ادةالسع -المصير
 -الجبركت -الكرامة -العزة -الخكؼ -التكجس -الرزؽ -النفسية
 -النفع -األمة -الضرر -الخشية -اإلقداـ -الماؿ -الجاه -الطغاة
 -الشدائد  -المحف -الجبف -العمر -الظالميف -الصحؼ -العز

 -النتائج -نكطالق -اليأس -اإلستسبلـ -المصائب -الجزع -الثكاب
 -التدمير -اإلسراؼ -التسخير-اإلنتفاع -الجد -الجزاء العظيـ

 -الساعة -اإلختبار -الدنيا -الكسؿ -الكىف -الشعكر -اإلفساد
الحضارة  -البناء -التعمير -اإلنتاج -العقيدة -العمؿ المفيد

 الشقاء. -اإلنحراؼ -العممية -القمـ الحضارية -اإلسبلمية

  في الحياة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التشريع  -المصدر –اإلسبلـ  -المطيرة -السنة النبكية الشريفة
 -يثالحد -األحكاـ -المنيجية -العمماء -القرآف الكريـ -اإلسبلمي

صمح  -الزكجيف -المخالفة -المشاكرة -النساء -الفيـ الصحيح
 -النصكص -المكضكع -الصحابة -اإلقتداء -الذبح -الحديبية
 -المناف -المسبؿ -العذاب -التزكية -يـك القيامة -الرجؿ -الفيـ
 -الخيبلء -الكبر -الثكب -الحمؼ الكاذب -السمعة -المنفؽ

 -الكىـ -أظير المشركيف -البراءة -الكقت -المشكمة -الظركؼ
 -اإلسبلـ -التقكل -الرسكؿ -األصحاب -المدنية -اليجرة -اإلقامة
 -التجارة -التداكم -التعمـ -اإلقامة -السفر -النية -الجياد -الفتح

صدقة  -المصالح -التيسير -التخفيؼ -المقاصد -الظركؼ
 -العمماء -التمر -الشعير -الصاع -الزمف -البيئة -الفطر

(18) 
أساسيات في 
فيـ السنة 

النبكية 
 الشريفة

 
 
 
 
 
 

(3) 
الحديث 
الشريف 
 وعمومو



235 
 

 
 
 
 
 
 
 
5/84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50/135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -التماثيؿ -العصر الحالي -الفكتكغراؼ -التصكير -العرب
 األغراض المباحة. -النيي -المضاىاة -التعبد -الصناعة

 
 

السنة  -المسمميف -الحديث الشريؼ -الكضع -العمماء -المحاربة 
 -الكبائر -الكذب -الحديث المكضكع -األحاديث المكذكبة -النبكية
 -األىكاء -البنيف -الكيد -الكضاعيف -التحذير -التبكء -النار

 -البشر -األفكار -اآلراء -العقدية -الفرؽ السياسية -اإلنتصار
 -القـك الجباريف -القصة المكذكبة -التشكيؽ -القصاص -الكفر

 -الزىاد -العباد -الخير -الشمس -السمكة -البحر -القرآف الكريـ
 -األطعمة -التجار -مكاسب دنيكية -السكرة -األحاديث الصحيحة

 -سخؼ المعنى -ركاكة العبارة -الشيرة -التكبة -النبي -القدس
الحقائؽ  -المخالفة -الشكرل -الحكمة -الفصاحة -الببلغة
 -السفينة -المشاىدة -الحس -العقؿ -قرف ثكر -األرض -العممية
 -األسماء -الركاة -الكذب -الصدؽ -السند -المقاـ -الطكاؼ
 -حمية رأس الدكاءال -بيت الدكاء -المعدة -المؤلفات -األحكاؿ
 -الكره -الحب -المرأة المشعرانية -الرجؿ المشعراني -الحكمة
 المحاسبة. -الخمقية

 
 -البشرية -اليادم -المعمـ -النبي -التعميـ -التربية -المنيج
 -الصحابة الكراـ -التكجيو -الناس -األمة -المربي -اإلرشاد
  -كـرال -التأثير -المخاطب -المتعمميف -األساليب -الجيؿ
 -الممارسة العممية -القرآف -حسف الخمؽ -الشجاعة -الزكاة
 -التحفيز -السؤاؿ -الحكار -الصبلة -النفس -الفيـ -العمؿ
يـك  -األمة -المتاع -الدرىـ -المفمس -إثارة اإلنتباه -اليمـ
 -سفؾ الدماء -الماؿ -القذؼ -الشتـ -الصياـ -الصبلة -القيامة

 -الخطايا -الزنا-الشاب -المتعمـ -المحاكمة العقمية -الحسنات
طير  -الناس -اإلبنة -األخت -الزجر -القـك -المكازنة -النار
 -سبيؿ اهلل -الفيـ -كسائؿ اإليضاح -الفتى -حصف فرجو -قمبو

 -ضرب المثؿ -الشيطاف -السبؿ المتفرقة -الشماؿ -اليميف
 -نافخ الكير -حامؿ المسؾ  -السكء -الجميس الصالح -األمثاؿ
 -اإلثارة -الريح الخبيثة -الثياب -الحرؽ -الريح الطيبة -يؾيحذ
 -اإلرضاع -الكبائر -الخطكرة -األمر -المقاؿ -السامع -انتباه
قراءة  -التكبير -التسبيح -الصبلة -الشتـ -الرحمة -الميف -الرفؽ
 -التعميـ -التدرج -السآمة -التخكؿ -المكعظة -الكقت -القرآف

 
 
 
 
(19) 

محاربة 
العمماء 

الكضع في 
الحديث 
 الشريؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
(20) 

منيج 
الرسكؿ 

)صمى اهلل 
عميو كسمـ( 
في التربية 

 كالتعميـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 
 

 
42/104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/95 

 
104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 -إفشاء السبلـ -الطعاـ -السائميف -فرديةالفركؽ ال -الفيـ -الحفظ
 المربي. -القيـك -الحي -آية -الثناء -سبيؿ اهلل-الجياد

 
 

 -الحاكـ -الحياة -اإلسبلـ -اإلدارة -المسؤكلية -التكجييات
  -األب -المؤسسة -المدير -الرعية -المسؤكؿ
  -الرسؿ -مقاصد الديف -العدؿ -التبلميذ -المعمـ -األبناء
منابر -المقسطيف -الثكاب الجزيؿ -اإلنصاؼ-كظائؼال -األساس
 -الظمـ -النفع-الخير -الظؿ-اإلماـ -األىؿ -الحكـ -النكر
 -األمانة -يـك القيامة -الراعي -األحاديث -الحقكؽ -األمف
 -المجكء -المكاسب الشخصية -اإلمارة -الحرص -الندامة -الخزم
 -األصمح -األقدر -العكف -التكفيؽ -غير الشريفة -الكسائؿ
 -النار -العدؿ -الصرؼ -المعنة -المحاباة -المسمميف -الكالية
 -الخيانة –الحقد  -العداكة -الرشكة -المذىب -الصداقة -القرابة

تضييع  -تكسيد األمر -الخبرة -ذكم الكفاءة -الضعؼ -اإلمتناع
 -الضياع -األمانة -الساعة -أعرابي -عبلمات الساعة -األمانة

 -الخميفة -الفساد -الحؽ -الصبلح -اإلستقامة -البطانة الصالحة
 -اإلعتداء -الماؿ العاـ -الكاجبات -المعصـك -اإلستخبلؼ

 -األب -األـ -الرجؿ -اليدية -الصداقات -المصالح الشخصية
 -العبد -الرفؽ -المصالح -الحرص -يـك القيامة -العمؿ -الخطية
 الجنة.  -الغش -المكت

 
 

الصدقة  -العمؿ -اإلنساف -المكت -عاإلنقطا -الثكاب -األعماؿ
يـك  -المرابط -الختـ -الميت -الدعكة -الكلد الصالح -الجارية
ميزاف  -ركافد -الكفاء -الخير -العبادة -العقاب -الثكاب -القيامة

 -المكتبات العامة -المساجد -النفقة -الصدقة الجارية -الحسنات
كجكه  -الريع -العقارات -كقؼ األراضي -المستشفيات -المدارس
 -المجتمع -التكافؿ اإلجتماعي -المساكيف -الفقراء -الخير

 -اإلختبلؿ -اإلعتداءات -الحركب -الككارث الطبيعية -المجاعات
 -الحديث -عمـ التفسير -عمـك الدنيا -عمـك الديف -الكفاة -األرض
 -المكتبات -السمؼ الصالح -الثكاب -الفمؾ -الطب -الفقو

 -الصدقة -الكالديف -الدعاء -األجر -ميةالقيـ السا -الفضائؿ
 -الرباط -الكفاء -القضاء -النذر -الحج -الفريضة -النفع -الغائب
 -الثكاب -الخكؼ -المقيـ -األعداء -الصراع -الكرامة -األمة

 
(21) 

تكجييات 
 نبكية في
المسؤكلية 

 كاإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22) 

األعماؿ التي 
ال ينقطع 

 ثكابيا



237 
 

جند  -جند العراؽ -مجندة -الجنكد -فمسطيف -أىؿ الشاـ -الدنيا
 -كة حطيفمعر  -الرـك -اليرمكؾ -المعارؾ -الصراع -اليمف

 األذل.  -األياـ -الصبر -المغكؿ -عيف جالكت -الصميبييف
 

4/86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/106 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106 

 -الدارس -الرسالة -المعمـ -الجيؿ -النساء -الرجاؿ -الصحابة
 -التبميغ -األمانة -التعميـ -العمـ -منارات -المجاالت -السيرة

 -المدينة -اإلبؿ -كتاب اهلل -األحكاـ -الفتح اإلسبلمي -الجيكش
 -جالسالم -الجيراف -الصحابة الكراـ -الحديث الشريؼ -اليجرة
 -الجسد -سبيؿ اهلل -الجياد -الفداء -التضحية -النيار -المسجد
 -الشماؿ -اليميف -الزماف -الغزكة -السرية -البيعة -الصبر

 -يـك اليرمكؾ -التكفير -السابقيف -القبر -المكت -القسطنطينية
 -الكـر -اإلستشياد -الرفؽ -التقكل -األسنة -الرـك -العدك
 -العمف -السر -المدينة -األنصار -األجر -الخير -اإلنفاؽ
 -المياجريف -األنصار -اإليثار -سبيؿ اهلل -غزكة تبكؾ -القرابة
 -الطير -األىؿ -الصمب -اليدل -الضبلؿ -اإلحتراـ -الرحمة
 -الغيض -االستئذاف -ابتدركا األمر -الممكؾ -التكقير -اإلحتراـ
 الخير. -القرف -الصدؽ -الزماف -النبراس -الفيض

 
 
 -البشرية -المجتمعات -الخبلفة الراشدة -عصر النبكة -رأةالم

 -اإلنصاؼ -المسمكبة -اإلنسانية -الحقكؽ -الرجؿ -النظرة السائدة
 -العممية -زكجة -ابنة -الكاقعي -التطبيؽ العممي -النظرة السامية
 -الغمبة -النساء -الزكج -العمـ -العسكرية -السياسية -اإلجتماعية

 -الحياة الخاصة -األحاديث -الفضاضة -يفالد -الكعظ -الكعد
 -ائمة المسمميف -مسائؿ العمـ -المجتيديف -الركاية -الصحابة
 -الكفاة -اإلستشياد -األكالد -البيكت -النفقة -العمؿ -الخميفة
 -صبلة الجماعة -المسجد -الشعائر الدينية -النكل -الصدقة
 -الحمي -الخاتـ -القراط -الصدقات -الحج -األعياد -الجمعة
 -النحر -التحمؿ -اإلحراـ -صمح الحديبية -المشكرة -المجتمع
 -المبايعة -البيعة العامة -الميداف -الرأم السديد -العمرة -الحمؽ
أفكاه  -القرب -المصابيف -الجرحى -الجياد -الحبشة -اليجرة
 -الضكابط -اآلداب -القتاؿ -السقاء -النيار -المشركيف -القـك

 التبذؿ في الكبلـ. -خمكة المحرمةال -العفة -الستر
 
 

(24) 
مف مكاقؼ 

صحابة 
 رسكؿ اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) 

دكر المرأة 
في عصر 

النبكة 
كالخبلفة 
 الراشدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26) 

 الوحدة
(4) 

السير 
 والتراجم
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0/74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/52 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 

 -الدىر األياـ -الخالدة -المجد -الرجاؿ العظاـ -التاريخ المجيد
 -الصبلح -الراشديف -الخمفاء -المصمح -الصالح -العادؿ

الشيخ  -اإلقراف -العمماء -المدينة المنكرة -النسب -المسؤكلية
 -اجالحج -المشكرة -العدؿ -فصاحة المساف اإلصبلح -المجاىد
 -الزىد في المناصب -المبايعة -الحاكـ -األمة -األجؿ -األمكييف
رئيس  -العصياف -الطاعة -البركة -اليمف -المنيج -المنبر
-المبلبس -النعيـ -الرفاىية -الكصاية -حقكؽ األمة -الدكلة

 -كفالة الدكلة-المعالـ -المساكاة -بيت الماؿ -القصر -العزكؼ
 -الزكاج -األجكر -عطاء العظيـال -األسرل -الديف -اليتامى

 -الكالة -المظمكميف -الظمـ -العدؿ -األغنياء -القضاء عمى الفقر
المسجد  -الكنيسة -نصارل دمشؽ -الشككل -الدكلة اإلسبلمية

 -الرئيس -أصمح اآلراء -الحرية -الشكرل -الرىباف -األمكم
 -الجنكد -الطقكس -مستكل المعيشة -المظير -المرؤكس
البطانة  -البريد -الدابة-العسؿ -السراج -ر الخبلفةقص -الحراس
 -الخطباء -الغيبة -الشعراء -الغش -النفاؽ -األمناء -الصالحة
 -المحاسبة -المراقبة -أتقياء -أمناء -مكظفيف -الزىاد -الفقياء

 السنة النبكية.  -الكضع -المستشاريف -األمصار
 
 

 -صية العظيمةالشخ-اإلصبلح -الجياد -المسمميف -شيخ اإلسبلـ
 -النفي -السجف -اآلراء -كبار العمماء -التدريس -الحديث -الفقو

 -قراءة القرآف -الصياـ -الصبلة -العبادة -اإلصبلح -الصفات
 -العقمية المكسكعية -المؤلفات -قكة الذاكرة -الذكر -الدعاء
 -المنطؽ -الفمسفة -المغة -التفسير -العقائد -المعرفة -التبحر
 -الشجاعة -التحيز المذىبي -التعصب -مية متحررةعق -التفكير
 -البستاف -الجنة -النفي -التشيير -الكيد -الجرأة -الصبر

 -أقكاؿ السمؼ -الفيـ -النصكص الشرعية -الفمسفات -المجاالت
 -الخرافات -البدع -الفتاكل -الطبلؽ -الحمؼ -المسائؿ الفقيية

منياج  -السمبيةالسمككيات  -اإلنحطاط -تقديس القبكر -الشعكذة
 -األمف -التتار -الغرب -الصميبييف -التاريخ -السنة النبكية

 البشرية. -الغرب -الشرؽ -الحرب
 
 
 

العصر  -معالي األمكر -النفس -األجبلء -العمماء -العصكر

الخميفة عمر 
بف 

 عبدالعزيز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(27) 

شيخ اإلسالم 
 ابن تيمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28) 

من عمماء 
المسممين 
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0/33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 -القرف اليجرم -اإلصبلح اإلسبلمي -صحكة األمة -الحديث
 -بدعال -مسائؿ الفقو -الخطب -الدركس -المعرفة -العمـ

 -األفكار اإلسبلمية -التكبة -الشرع -الفركض -المسجد
 -تيذيب النفس -القضايا الكبرل -منيجية اإلصبلح -اإلجتماعي

 -الفيزياء -العمـك -المسائؿ الفرعية -الخبلفات -إصبلح الفكر
التفسير  -التفاسير المعاصرة -العقكؿ -النفكس -الطب-الكيمياء

 -الحديث الشريؼ -طبلعسعة اإل -كتب التراث -اإلجتماعي
الشريعة  -الدعكة -األسرة -الطبلؽ -التعصب المذىبي -الفقو

 -اإلعتذار -الصراع -الكفر -الردة الجامحة -اإلنجميز -اإلسبلمية
 نظاـ الطبلؽ. -التأكؿ

 
 

 -المسجد األقصى -القرآف الكريـ -األرض المباركة -فمسطيف
 -المعارؾ -األبطاؿ -الشيداء -مسرل النبي)صمى اهلل عميو كسمـ(

 -الفقياء -العادؿ -الكزير -اإلماـ القدكة -األفذاء -الصحابة
 -الحديث النبكم -رجاحة العقؿ -الكزير -طائفة -التابعيف
 -حي الصالحيف -الفرنجة -عمـ الحديث -المعاجـ -المحدثيف
 -الخشكع -العبادة -الكرع -التفسير -الفقو -التفكؽ -النبكغ

 سبلمي.الفقو اإل -التكاضع
 

في العصر 
 الحديث

 
 
 
 
 
 
 
 
(29) 

من  عمماء 
 ينالمسمم

 

0/78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -النفع -المصمحة -الضرر -اآلخرة -الدنيا -مصالح الناس
 -العدؿ -الخير -العباد -األحكاـ -الشريعة -األدلة -اإلفساد
 -العقؿ -النفس -الديف -الغايات -المقاصد -الجياد -الحرج
تحريـ  -الشراب -الطعاـ -األعداء -المجاىدة -الماؿ -النسؿ
 -الزنا -الزكاج -المسكرات -المخدرات -التفكير -الدعكة -القتؿ

 -الشقاء -نظاـ الحياة -األمة -الضركريات -الباطؿ -الحبلؿ
 -الرخص -خفيؼالت -التكسعة -الحاجيات -اآلخرة -الدنيا

آداب  -مكاـر األخبلؽ -العادات -التحسينات -المسافر -المريض
 -المساجد -المسافر -المريض -الصبلة -الشراب -الطعاـ

 -األنانية -الرغبات -األىكاء -المصمحة -الضكابط -التحسينات
 -العبلج -المكازنة -المرابي -المحتكر -األرباح -الربا -اإلحتكار
 اإلضطرار.  -المحرمات -المحضكرات -لعامةالمرافؽ ا -العكرة

 
 

 -المشكبلت -المكاف -الزماف -نكاحي الحياة -الشريعة اإلسبلمية

(30) 
مقاصد 
الشريعة 
 اإلسالمية

 
 
 
 
 
(31) 

 اإلجتياد
 

  
 
 

 الوحدة
(5) 

الفقو 
 وأصولو
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3/45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/120 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

 -اإلجتياد -القضايا المستجدة -العمماء -الحياة اإلنسانية
 -اإلستنباط -الفقياء -األحكاـ الشرعية -المجتيديف -المجاالت

 -الفسؽ -صبلحال -اإلستقامة -الصحابة-األجر -الحاكـ -الجيد
أدلة  -أصكؿ الفقو -السنة -الكتاب -الفقياء -اتباع اليكل

 -اإلقتصاد -السياسة -مصالح الناس -الشريعة -العصر -األحكاـ
 -التبرع باألعضاء -الكقائع -الحكادث -الطبية -اإلجتماعية

التعصب  -اليكل -نكاقض الكضكء -العقيدة -الحيض -الطير
.  المذمـك

 
 

 -الصحابة -األحكاـ -اإلجتياد -المشكبلت -المسائؿ -العالـ
 -الخمفاء -التعنيؼ -بني قريظة -العصر -الصبلة -األحزاب
ارض  -جمب المصالح -مقاصد الشريعة -الببلد المفتكحة -اآلداب
المسائؿ  -التابعيف -المصمحة العامة -الفاتحيف -الغنائـ -خيبر

 -ييةالمجامع الفق -العصر الحديث -المذاىب -اإلفتراضية
 -قضايا إقتصادية -منظمة المؤتمر اإلسبلمي -اإلجتياد الجماعي

 -التبرع باألعضاء -قضايا طبية -العممة -التأميف -المصارؼ
 -المؤتمرات -الندكات -األخطاء الطبية -الطبيب -المكت الدماغي
تبادؿ  -معقدة -الديار -اإلفتاء -المجمس األعمى -مجالس الفتكل

 اإلتصاالت.-المكاصبلت -السياسية -تيةالمؤثرات الذا -الرأم
 
 
 
 

شعائر  -العاـ -الخاص -الخصائص -الكظيفة -اإلسبلـ -العبادة
 -تبلكة القرآف -الدعاء -الحج -الزكاة -الصياـ -الصبلة -الديف

نصرة  -العيد -الكفاء -األمانة -الصدؽ -اإلتقاف -العمؿ النافع
الرفؽ  -ابف السبيؿ -المسكيف -اليتيـ -الجار -اإلحساف -المظمـك
 -الحديث -التفسير -العمـك الدنيكية -العمـك الدينية -بالحيكاف
 -المتجر -المزرعة -المدرسة -المنزؿ -الحاسكب -اليندسة
 -الصمة -األمر -أحدث -الشرع -اإلخبلص -الحديث -المكتب
 -الظركؼ -الحياة -الثبات -التكبة -رجاؿ الديف -البشر -العبد

 -اإلجتياد -المعامبلت -المركنة -المكاقيت -األذكار -الصبلة
 -الدعاء -السجكد -الرككع -التنكع -الشمكؿ -الظركؼ -القضايا

 -اليسر -التفكير -العقؿ -الجانب المالي -الجانب اإلجتماعي

 
 
 
 
 
(32) 

تاريخ 
اإلجتياد في 

 اإلسبلـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33) 

نظاـ 
العبادات في 

 اإلسبلـ
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 -المطر -السفر -المريض -األحكاؿ -الظركؼ -الكضكح
السمك  -الجسد -الركح -التكازف -العاجز -اإلفطار -رمضاف

 -الراحة -الطمأنينة -السنة -الزكاج -التقكل -الخشية -ركحيال
 -الغني -المحتاج -مصاعب الحياة -اإلعانة -المناجاة -السعادة
 -الجكد -الكـر -اآلخرة -الرذائؿ -الفضائؿ -التيذيب -القكم
الترابط  -الشيكات -التحكـ -الصبر -اإلنضباط -البخؿ -الشح

 -الجنس -البمد -ؽ اإلجتماعيةالفكار  -صبلة الجماعة -اإلجتماعي
 -الظمـ -الطكاغيت -العابد -الخمؽ -الخضكع -المناسؾ -المكف

 اإلستكبار. 
29/71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الغريزة  -المرأة -الرجؿ -اإلنساف -اليداية -المنيج -اإلسبلـ
 -الزكاج -التناسؿ -فالجنسي -الشيكات -الغرائز -الجنسية
 -الصبلة -الفطر -الصـك -التقكل -الخشية -األعباء -التكاليؼ
 -الشباب -الرىبانية -األفكار -المذاىب -منيج اإلسبلـ -السنة
 -الصدقة-الكجاء -الصـك -تحصيف الفرج -غض البصر -الباءة
 -الديف -التفقو -الحياء -األنصار -الحبلؿ -الكزر -اإلحراـ
 -الخمكة -عكرة المرأة -عكرة الرجؿ -العكرة ستر -الفاحشة
 -اإلحتشاـ -التبرج -المكت -الحمك -النساء -األقارب -المحاـر
 -المباشرة -الزكجة -األفبلـ -المجبلت -الصكر -الخضكع
 -الكناية -التمميح -الذنكب -الستر -الميؿ -األمة -المجاىرة
 -إلستئذافآداب ا -اإلتصاؿ الجنسي -األلفاظ البذيئة -التصريح
 العفة. -العكرات -البيكت

 
 

الحياة  -المشكبلت -التعاكف -المكدة -المحبة -األسرة -اإلسبلـ
 -رباط الزكجية -التعايش -اإلصبلح -الخصاـ -التنافر -الزكجية
 -الطبلؽ -الضغينة -الكره -النزاع -الشقاؽ -الزكجيف -الحقكؽ
 -الشارع -ؿالحبل -اإلجماع -السنة -الكتاب -القضاء -المخالعة
 -األبناء -الضرر -ىدـ األسرة -كفراف النعمة -العدكاف -الظمـ

 -السكراف -اإلكراه -النسياف -الخطأ -التجاكز -المكره -التعسؼ
 -الضكابط -الطبلؽ البدعي -اطبلؽ السني -الغضباف -المجنكف
 -الطبلؽ الرجعي -المجتمع -الحكمة -اإلثـ -النفاس -الحيض
الطبلؽ البائف  -طبلؽ البائف بينكنة صغرلال -التكارث -العدة

 المير. -العقد -الكفاة -المكت -المفارقة -بينكنة كبرل
 
 

(34) 
تنظيم 

سالم اإل
لمعالقة بين 
 الرجل والمرأة

 
 
 
 
 
 
 
 
(35) 

 الطالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(36) 

التفريق بين 

 الوحدة
(6) 

النظام 
 اإلجتماعي
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6/45 
 
 
 
 
 
 
 
0/76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0/64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المير -القضاء -التفريؽ -المخالعة -الطبلؽ -رباط الزكجية
  -الديف -سكء العشرة -النفكر -الزكجيف -الماؿ
 -الشقاؽ -العشير النزاع -الفراؽ -الحديقة -الكفر -الخمؽ

 -الغيبة -القاضي -الحكـ -المصالحة -التكفيؽ -اإلصبلح
 -النفكر -المرض -المقاصد -النكاح -العيكب -اليجر -الضرر
 -الصبر -النساء -األسرة -األكالد -النفقة -أىؿ الخبرة -العقد

 الحزف. -الكفاة -الحداد -الحامؿ -المطمقة -العدة -التحمؿ
 

 -القضايا -جاالتالم -الناس -المكاف -الزماف -الشريعة اإلسبلمية
 -الفحص الطبي -القضايا المعاصرة -حكـ الشرع -المشكبلت

 -العصر -التقدـ العممي -التمقيح الصناعي-الزكاج العرفي -الزكاج
 -األطفاؿ -الحياة الزكجية -المشكبلت الصحية -األمراض الكراثية

 -الدكلة -النفس -الجسـ -النسؿ -األسرة -المعاقيف -المصابيف
المعاشرة  -المحاكـ الشرعية -البحر األبيض المتكسط -التبلسيميا
 -األبناء -تكثيؽ الزكاج -الكلي -الشاىد -الميثاؽ الغميظ -الزكجية
 -العابثكف -العقكبات -العقد -الميراث -النفقة -النسب -الفكضى
دمار  -أعراض الناس -أعباء الزكاج -إشباع الغرائز -المخربكف
 -القكانيف -الدكائر المختصة-عيةالمحكمة الشر  -الشركط -األسر
 -الحيكانات المنكية -اإلخصاب -التمقيح الصناعي -الفتيات
 -التمقيح -اإلنجاب -القنكات التناسمية -الرجؿ -المرأة -البكيظة
 -األعراض -اإلعتداء -الحراـ -المرض -طفؿ األنابيب -الرحـ
 -الضماف -الكرامة-إختبلط األنساب -إستأجار الرحـ-المقيحة
 التيسير.

 
 

تنظيـ  -اإلجياض -المقاصد -العناية -النسؿ -الشريعة اإلسبلمية
 -الكلكد -الكدكد -التناسؿ -التكاثر -الحمؿ -الزكجاف -النسؿ
الرعاية  -األطفاؿ -الضعيفة -اليزيمة -القكية -الصالحة -األـ

 -العيش الكريـ -الحناف -التغذية -اإلجتماعية -النفسية -الصحية
 -األدلة الشرعية -تحديد النسؿ -الرضاع -كسائؿال -الصحابة

السياسات  -اإلرشاد -الدكلة -األعضاء -الجسد -العممية الجراحية
 -المشكبلت اإلقتصادية -كسائؿ تنظيـ النسؿ -السممية -اإلنجابية

 -المكارد -الثركات -سكء اإلستغبلؿ -المجاعات -مصادر الرزؽ
 -الشباب -التربية -عقؿال -الصحة -المجتمعات -التكزيع -الظمـ
إنييار  -العبلقات الجنسية المحرمة -المشكبلت اإلجتماعية -األسرة

 الزوجين
 
 
 
 
 
(37) 

قضايا 
معاصرة في 
فقو األحكاؿ 

 الشخصية
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(38) 

قضايا 
معاصرة في 
فقو الؤلحكاؿ 

 الشخصية
(2) 
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10/86 

 
 
 
 
 

86 

 -اإلجياض -الدكؿ المتقدمة -المكاليد -الكفيات -الطبلؽ -األسرة
 الركح.   -نفخ الركح -الجنيف

 
 
 

 -الرفعة -السمك -ذكم اإلحتياجات الخاصة -اإلنساف -البشر
 -الشعكب -القدرات العقمية -ديةالقدرات الجس -الحكاس -العجز
 -النفسي -عمميات التعذيب الجسدم -األسمحة -اإلحتبلؿ -الجرائـ
 –قضاء اهلل -الصبر -التعميـ -التربية -التكجيو -المجتمع
 -اإلستسبلـ -الجنة -الثكاب -الضجر -التبـر -اإلبتبلء
 -العمماء -الشعراء -الفقياء -العمماء -اإلبداع -النبكغ -اإلستعانة

 -الحقكؽ -الصـ -المؤلفات -العصر الحديث -السنف-الشمؿ
 -التكريـ -الكقت الحاضر -مؤسسات حقكؽ اإلنساف -التشريعات
 -السخرية -األعماؿ -القمكب -األمكاؿ -الصكر -المساكاة
 -اآلباء -حؽ الرعاية -التنابز باأللقاب -اليمز -اإلستيزاء
 -الخدمات -نفاؽاإل -األغنياء -القربات -األبناء -األميات
 -المستشفيات -المراكز -المؤسسات -الراتب -العبلج -المسكف

 -ذكم العاىات -العجز الطارئ -المقعديف -المرضى -المحتاجيف
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