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المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة
دورية ،علمية ،محکمة ،مفهرسة تعنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.
هي تفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم العلمية األصیلة ذات الصلة
بقضایا األدب العربي ،واللغات ،والتراث والثقافة ،واإلعالم ،والعلوم الشرعیة ،والتاریخ اإلسالمي،
والجغرافيا ،واآلثار ،واإلقتصاد ،والتربیة واألنتروبولوجیا.
المشرف علی التحریر :األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
رئیس التحریر :األستاذ المساعد شریف الله غفوري
التنضید الفني واإلخراج :الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم
المستشار الفني :األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

مساعد التحرير
األستاذ الدکتور مأمون علي خلف هللا حسن ،املنيا ،مصر

األستاذة الدکتورة سيدة زهراء علي دخيل ،بريوت ،لبنان
األستاذ الدکتور نظام الدين كامل ،كابل ،أفغانستان

األستاذ خري بن مجال الدين ،جامعـة أندونيزيا ،أندونيزيا
إدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط
تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديمية.

۞

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة ،وترتيب البحوث
يخضغ العتبارات فنية ،وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

رقم الدويل املعياري للطباعة (ردمد)  0022-4206رقم الدويل املعياري اإللکرتوين (ردمد) 00۳۱-۱۱۳۳

یسمح بالنقل عن املجلة بشرط اإلشارة إلى املصدر واإلرجاع إلىها کالتالي:
لالقتباس :باسل وغفوري ،گل محمد وشريف هللا« .إراءة فرص العمل املنهي لخريجي اللغة العربية وآدابها في
ا
أفغانستان» املجلة العربية الدولية للبحوث الخالقة ،املجلد الثاني ،العدد األول ۰۲۰۲م ،صص.25-25
قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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هيئة التحرير املستشارية
األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن ،الکلیة الحکومیة ،راوالبندي ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور گل محمد باسل ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم،جامعة خاتم المرسلین العالمیة،القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور عبد المجیب ّ
بسام ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي ،جامعة عالمة إقبال المفتوحة ،باکستان
األستاذة الدکتورة نهي األفغاني ،قسم اللغة العربیة ،جامعة التعلیم والتربیة ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد ،کلیة الشریعة والقانون ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور صالح محمد کبیر ،مرکز جامعي للدراسات العربیة ،إنغاال ،نیجریا
األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف ،أستاذ کلیة الشریعة ،جامعة تخار ،أفغانستان
األستاذ المساعد شریف الل ففوري ،أستاذ کلیة اللغات واآلداب ،جامعة تخار ،أفغانستان
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هيئة التحرير العاملية
األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور سامي علي جبار المنصوري ،کلیة التربیة ،جامعة البصرة ،عراق
األستاذ الدکتور عبد الباقي عبد الفتاح الشین،کلیة اللغة العربیة ،جامعة األزهر ،مصر
األستاذ الدکتور فضل الل فضل أحد،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان

األستاذ الدکتور معراج الدین الندوي ،دار العلوم الندوة العلماء ،هند
األستاذ الدکتور حسام محمد رضا البطوش ،جامعة آل البیت ،المفرق ،األردن
األستاذ الدکتور منتهي أرتإلیم زعیم ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،مإلیزیا
األستاذ الدکتور عالء عمار السالمة ،الجامعة األردنیة،عمان ،األردن
األستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور مصطفي محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات ،الصین

األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور ،جامعة القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري ،کلیة اللغة العربیة ،مجلس التعلیم الوالئی
بجامو کشمیر ،هند
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تعريف اجمللة

(أجسر) االمس ااخص لجمة اعررية اعولعة عةبحوث ااخالق  ،هي امس خمفففف ن جنةةزی
) )IAJCRهي امس مجع قة عكةم جسر يصعةغ اعررية مبرىن نقط االتصصل يني اعشةئني.
هتوف الجمة ىل نتصج املررف لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق
يصعظواهر اعةغوی لاألدية  ،فضالً ن اعبحوث األصةة لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .
كمص هتوف ىل نشر املررف لاملوضونصت املتخصص  ،لاعظواهر اعةغوی لاألدية  ،لقضصیص اعةغ
لظواهرهص اعنقوی يف األدب اعرريب ،اعقومي لاحلویث لاملرتبط يف طصر نظریصت جویوة.كمص هتت
الجمة يصألمسصعةب املترةق يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ .
أهداف اجمللة:

هتت ُّ الجمة جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن طریق
كبريا يصملثقففني؛
تشجةره نةى نشر أنمصهل اعبحثة يف أنواد الجمة  .لكذعك تويل الجمة اهتمصمص ً

تشجع نشر أنمصهل  .لقو م ّكنت مسةصمس الجمة نشر االنتصجصت اعرةمة لاعبحثة  ،حةث
عذعك ّ
تتوفّر شرلط اعبحث اعرةمي ،لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة اجلةوة،
اعيت هلص األمسبقة م حةث أصصع اعففكر ،للضوح األمسةوب ،لاألصصع  ،لاجلودة املمتصزة ،لاعكمة
املنخففض  ،لاجلوی يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.
عنوان املراسلة

المجمع العربي األفغاني -کابل

Contact Us:

کابل :الناحیة الثالثة ،عمارة شمس غزنین ،شقة الثانیة ،مکتب املجلة
رقم الواتساب )+21(2123264262
تتوفر أعداد املجلة علی

Emil: iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com
www.iajcr.blogfa.com

editorJournal.Iajcr@gmail.com
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شروط النشر

 أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة للنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جريدة إلکرتونية .ويتحمل الکاتب کامل املسؤولية
يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروضـة للنشر

 أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية أو اإلجنليزية أو الفارسية.
 أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني  0222إىل 0222كلمة.

 أن يكون املقال ضمن املوضوعات اليت تعين اجمللة بنشرها وهي تتعلق باحلقول الدراسيـة باللغة العربية املقيامة من األساتذة وعلماء
املعروفني.

 أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية:
 oعنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.

 oاسم الباحث ودرجته العلمية ،واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها ،باللغة العربية واإلجنليزية.
 oالربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.

 oملخص للبحث يف حدود 022كلمة وحبجم خط  ،26باللغة العربية.
 oالكلمات املفتاحية بعد امللخص.

 أن تكون املقالة خالية من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية.

 تكتب اإلحاالت واإلرجاعات املقتبسة وفق النظام ال  APAيف داخل كل صفحة( ،ابن منظور0220 ،م.)200 /0 :
 سيتم احلكم على األحباث واملقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
 فيما يتعلق بالنشر ،ستكون مجيع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العايل قابلة للتطبيق.

 سيكون للجنة التحرير احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املقالة املرسلة .سيقوم املدير بإبّلغ الباحثني بآراء احملكمني فيما يتعلق
بأي تغيري.

 تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية.
 ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء الباحث.

 مبجرد تقدمي البحوث ،يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي.
 مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس على اجمللة أو هيئة التحرير.
 مبجرد استّلمها ،لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.

خمتصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.
 أن يرفق صاحب املقال تعري ًفا
ً

الکتب من اجمللة.
 حتتفظ اجمللة حبقوق النشر ،والجیوز للباحث إرسال حبثه إىل جملة أخرى إال بعد إذن أو ر اد
ا
ً
حصرا علی عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة
editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عرب رقم الواتساب+21123264262 :
ا
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فهرس البحوث والمقاالت


كلمة التحرير...

الدکتور فردوس أمحد بت العمري

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية
عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر حممو نصصر ظریففي ،جصمر مسنجصن (أفغصنستصن)



152-۳۲۲

مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية

عألمستصذ احملصضر حممو قصمس رشةوي جصمر يوخشصن (أفغصنستصن)

52۳-525

 دراسة مقارنة بني تفسري روح املعاين اآللوسي وأضواء البيان الشنقيطي
اعوکتور منظر نصمل ،األمستصذ املسصنو يف جصمر يصيص غالم شصه ،جصمو لكشمري (هنو)
عةبصحث اعوكتوراه شهزاد أمحو يصرا  ،جصمر يصيص غالم شصه ،جصمو لكشمري (هنو)

522-522

 أسباب احنراف الناس عن العقيدة الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم

عألمستصذ احملصضر نبواعةطةف رحة یصر ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)

۲۳۲-۳۲۷

لعألمستصذ احملصضر مرراج اعوی رحةمي ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)



العصبية وآثارها يف اجملتمع األفغاين



القواعد الفقهية ،مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها (دراسة حتليلية)

عألمستصذ احملصضر مسةو نرة امحوي ،جصمر ينجشري (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر مسةو حممو جاليل ،جصمر ينجشري (أفغصنستصن)

255-۳۲۳

اعوکتور مسةو حممو محوي أیواه ،املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة (موریتصنةص)


555 -۲۳۲

تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة (يصعةغ اإلجنةةزی )

عألمستصذ احملصضر نصرت اهلل نصرت ،جصمر يصمةصن (أفغصنستصن)

عألمستصذ احملصضر نةو حممو حمموي  ،جصمر يصمةصن (أفغصنستصن)



223-222

احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد اإلسّلمي (يصعةغ اإلجنةةزی )

عألمستصذ احملصضر مسري أمحو أمحوي ،جصمر يکتةص (أفغصنستصن)
عةمروی رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح مبشر جصمر يکتةص
ل ُ

232-۳۸۲

ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
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کلمة التحرير
يس هللا اعرمح اعرحة
ِ
ِ
ِ
ك
ني  نََزَل يِِه ُّ
ني  َنةَى قَ ْةبِ َ
لح األم ُ
ب اعْ َرصعَم َ
یل َر ِّ
اعر ُ
لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئلَ :ل نَّهُ عَتَنز ُ
ِ
ِ
ِِ ٍ
صن َنرٍِيب ُمبِ ٍ
ِِ
ني  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج نبةنص
عتَ ُكو َن م َ اعْ ُمْنذری َ  ية َس َ ّ
حممو األمني املبروث رمح عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني .أمص يرو؛
لمسهال يك أیهص اعقراء األجة !هذا م يوانث اعغبط لاعسرلر أن "الجمة اعررية اعولعة
فأهال ً
ً
عةبحوث ااخالق " اعيت م جممع اعةغ اعررية يف کصيل – تقوم يف خومتك نودهص احلصدي نشر عةرصم
1211م .لهذا اعرود م الجمة احملكم حيمل كبقة أنوادهص األحبصث اعقةم لاعورامسصت األكصدمية
اعرةمة املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ اعررية لآداهبص.
یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م املرةوم أن جمصل اعةغ اعررية لامسع عررض اعسمصلات لاألرض
م حةث عغتهص لأدهبص .لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه اعرنصلی عةتقومي يف خوم قراءنص
اعكرام ،فهص نضع يني أیویك يصق م املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون
م خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت .فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسةّط اعضوء نةى مجصل
املةمرصت يف قصصئو مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس مقصرن يني
تففسري رلح املرص ي الآعومسي ل لأضواء اعبةصن اعشنقةطي ،لقصم ير األمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء
نةى ننصلی خمتةفف يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری مواصففصت املرة لمؤهالته اعتوریسة  ،لأمسبصب
حنراف اعنصس ن اعرقةوة اعصحةح  ،لكةففة دارة اعوقت ،اعقوانو اعففقهة  ،مففهومهص لحجتهص لتصریخ
تولینهص (درامس حتةةةة ) ،لاحلو م اعففقر يف اهلةكل االقتصصد اإلمسالمي ،لقو أعقي اعضوء أیضص نةى
اعرصبة لآثصرهص يف الجمتمع األفغص ي .نقوم يكل مسرلر لهبج يف خوم قراءنص اعكرام هذه اعبحوث
نةمص لمررف لتشبرك حبثصً لدرامس ً.
لاعورامسصت راجةني أهنص مستثریك ً
نةمص أن جمةتنص اعرةمة تسرى لهتوف ىل نشر اعةغ اعررية اعففصحى
یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك ً
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص ضصف ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ اعقرآن اعكرمي لاعسن اعنبوی
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اعشریفف يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي ،لتبصدل ااخربات اعرةمة لاعورامسة يني
اعبصحثني اعررب لاعرج .
لقو فه اعررب لاعرج مكصن اعةغ اعررية املرموق يني عغصت اعرصمل .لأقبل كل لاحو یسصه قور
االمستطصن يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعة ًففص .لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل
نظرا ىل أمهةتهص اعبصعغ م اعنصحة اعوینة ذ هي عغ اعقرآن اعكرمي لاعسن اعنبوی اعشریفف لاملصصدر
ذعك ً
لنظرا ىل مكصنتهص املرموق
اإلمسالمة لعغ اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة لاألذكصر اعةومة ً ،
م اعنصحة اعونةصلی ذ هي عغ رمسة اخمس لنشری دلع لعغ املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص،
لهي حوى اعةغصت اعست املستخوم يف منظم األم املتحوة يصإلضصف ىل كوهنص عغ اعتجصرة لاعرمل
يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ اعررية م أقوم عغصت اعرصمل .ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن
نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة يصعةغ اعررية  .لانتشرت اعةغ اعررية مع
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل .لكصنت اعررية لمصزاعت عغ اعرةوم لاعتكنوعوجةص .محل كثري م اعرةمصء
لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة نشرهص نةى أكتصفه لشغةوا أنففسه يف حبوث اعةغ اعررية لآداهبص.
فةومص لنةى مسبةل املثصل
یومص ً
لاالهتمصم ينشر عغ اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی یزداد ً
تورس اعةغ اعررية عطةب املستویصت املختةفف .
جنو يف اعبالد األفغصنة آالف م املوارس لاملرصهو حةث ّ
لهنصك أقسصم مستقة يف اجلصمرصت عترةة اعةغ اعررية لآداهبص لاعبحث لاعورامس يف خمتةف جمصالهتص.
اهتمصمص يصعغًص ينشر اعةغ اعررية  ،فففي أغةب األمصك
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري ذ جنو فةهمص
ً
توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة لمسصئة عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ اعررية .

فقو شصع اإلمسالم يف منطق كشمري يرو اعريع األلل م اعقرن اعثصعث نشر املةالدي.
لأخذت اعررية تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص .لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة
كبريا يف نشر اعررية يف هذه اعبقر األرضة اعسصحرة
كبرية م اعرةمصء لاعففضالء اعذی عربوا ً
دلرا ً

لمجصال .لعةصحصف مسصمه كبرية يف ترزیز اعةغ اعررية يني أهصيل كشمري .لجنو يف هذه
منظرا ً
ً
تورس اعةغ اعررية ّمص یومةًص ل ّمص أمسبونةًص لیشصرك يف فصوهلص
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث ّ
ا
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األنصس اعذی یشتغةون يف األنمصل األخرى م أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل
األنمصل ضصف ىل طةب اعرة لمص ىل ذعك.
ل ّأمص مصرة أفغصنستصن فكصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق منذ أقوم اعرصور،
لنود ال يأس يه م أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية  ،لقصم يرضه حبمل مسؤلعة نشرهص مستخومني
اعومسصئل املختةفف لاعطرق املتنون  .لجيور يصعذكر أن ير املهتمني هبذه اعةغ املةمون امستخوموا
اعصحصف يف نشرهص يني أهصعةهص .فففي اعبوای كصنت تُنشر ير مقصالت مزیج م اعررية لاعففصرمسة

يف ّألل جریوة أفغصنة "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ
اعررية يف دلع أفغصن .لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن لاعصحصف يف أفغصنستصن لظهرت جمة ممتصزة
نومي املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة اعررية عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص
يصعررية اعففصحى ،ليني أیویك الآن نودهص احلصدي نشر مسن 1211م لمستجولن فةه مص
یففةوك لینففرك ن شصء هللا.
ألال ىل هللا مث ىل اعقصئمني نةى الجمة لمشرفةهص،
لاعففضل يف خراجه هبذا اعشكل یرجع ً
لاعشكر نةى جنصح الجمة موصول عةك أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت تستففةولن م
هذه الجمة فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة لاملسصمهني فةهص .نقوم هذا اعرود اجلویو يف
خومتك لنرجو أن حيقق املتر لاإلفصدة اعرةمة كمص نرجو اعون اعرةمي لاملشصرك اعففرصع يف
األنواد اعقصدم م مجةع الجمةوی يةغ اعقرآن لاعسن نرب اعرصمل .نستودنك هللا لنتمىن عك قراءة
ممتر لمففةوة .فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
الدكتور فردوس أمحد بت العمري
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صص
اململخ م

یتنصلل هذا اعبحث مواصففصت املرة املثصيل يف ضوء اعسن اعنبوی  ،م خالل مجع األحصدیث اعواع
نةی ذعك .فالشك أن مص م نمل أل مهم صغرت أل كربت ال لمل یقوم هبص مواصففصت الي ّو أن
ؤهال هلص .لاحلویث
یتحةى هبص ،فكةف مل یتوعی أمصن نواد اجلةل لترية اعنشء اعسصمل ،لعک مل یک م ً
ن صففصت املرة یطول ،فصقتصرت هنص نةى مص أرى ضرلرة یراده .فالي ّو عةمرة أن یتحةی مبواصففصت
کمثل اعتخصص لاعتمک نةی املصدة اعورمسة  ،لاملهصرة نةی املنصهج اعترةةمة  ،لمسر االطالع ،لاعتقوی،
لحس املظهر لاملنطق لاألمصن لاملسؤعة  ،لمصمسوی ذعك م املواصففصت املهنة لاإلميصنة لاعففردی  .لالي ّو
أن یکون نصملص يطرق اعتوریةس المسةمص األمسصعةب اعترةمة اعيت هنجهص اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة يف
ً
ترةةمه ألصحصيه ،لاعوقوف نةی موی نالقتهص يصعطرائق املرصصرة .انتموت يف هذا اعبحث نةی املنهج
اعتحةةةي االمستقرائي يصعتأمل نةى األحصدیث املترةق يص اعبحث لاعورامس  ،مث ترتةبهص لحتةةةهص مع ذکر
ير اعنظریصت املرصصرة حول املنهج اعورامسي احلویث .قو توصل اعبحث عی نتصئج كصفة لهي أن
ملرة هو اعرمود اعففقري عةمصدة اعترةمة  ،لعه دلر کبري يف تنمة اعترةة ل نواد اجلةل املثقف ،لهو
األمسصس يف تکوی اعففرد ،لهو اعقصدر يف تغةري الجمتمع ،عذا جيب نةی املرة أن تتوفر فةه املؤهالت
اعرةمة  ،لاملواصففصت اعتورمسة .

الکلمات املفاتيح :مواصفات ،املعلم ،التعليم ،السنة.
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املقدمة

احلمو هلل لحوه ،لاعصالة لاعسالم نةى م ال نيب يروه ،لأشهو أن ال عه ال هللا لحوه ال
شریك عه ،لأشهو أن حمموا نبوه لرمسوعه ،مرةِّ اعبشری لأنظ دانة عإلمسالم يكل مص فةه م
خري عةبشری مجرصء ليرو:
عةترةة يف اإلمسالم مکصن نظةم  ،لدرج رفةر  ،فهي مهم األنبةصء لاعرمسل صةواة اهلل
مر اعرصور.
لمسالمه نةةه أمجرني عذعك جيب أن ینظر عی هذه املهم يإکبصر لاحرتام نةی َّ
مر
لالشك أن قةصم األم لازدهصره مرتبط مبوی جودة اعترةة  ،لالتوجو حضصرة يشری نةی ّ
اعرصور ختةو م اعترةة .
تشتمل املنظوم اعترةةمة ننصصر منهص مواصففصت املرة اعيت جيب أن حيتل مکصن اعصوارة
يف جمصل اعبحث اعرةمي لالمسةمص يف ظل ظرلفنص املرصصرة ،ملصعه م أمهة عالرتقصء يصإلنسصن املسة ،
لالمسةمص يرو أن تونت أحوال الجمتمرصت اإلمسالمة  ،لتکصعبت نةةه األم م اعشرق لاعغرب،
حث اعنصس يصعقراءة
لنوم فهمه اعواني حلقةق هذا اعوی مع أن دی اإلمسالم يف يوای األمر ّ
لاعترةة  ،لمنهج اإلمسالم اعترةةمي منهج تکصمةي جلمةع منصحی احلةصة ،جيب نةی املري ّني األخذ
يه.
امستمو هذا اعبحث أمهةته م أمهة اعسن يف حةصة املسةمني ،لم مکصن اعترةة اعرفةر  .م
هنص كصن نةى كل مرة أن یتحةی يصعصففصت اعيت اتصف هبص اعنيب املرة اعبشر صةی هللا نةةه
لمسة حسب امستطصنته حىت ميك األخذ يةو األم اإلمسالمة م هذا املستنقع الآمس لاعورك
اهلصيط ،عرتتففع ىل اعرةو ،ل ىل قةصدة اعرصمل اعذي یتخبَّط يف ألحصل اعرذیة  ،لم األدلار اعيت ميك
أن یكون هلص تأثري يف نصمل اعونوة لاعنهوض يصألم اإلمسالمة  .لالشك أن دلر املرة املثقف اعذي
هو لریث دنوة األنبةصء لعه دلر کبري يف تنمة اعترةة  ،فمص أشرفهص م رمسصع  ،لمص أنظمه م
دلر!.
هذا اعبحث یستهوف اعتررف نةی املواصففصت اعيت اتصف هبص قولتنص حممو رمسول اهلل صةی
ا
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اهلل نةةه لمسة  ،لأن ننهج مبنصهج اعيت هنجهص اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة يف ترةةمه ألصحصيه،
اهتمصمص هبوی
لاعوقوف نةی موی نالقتهص يصعطرائق احلویثة لامستخوام تةك املنصهج يف درلمسنص
ً

اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة  ،لتنمة عرمةة اعترةة لاعترة اعيت نريی األجةصل ترية مسالمة صصحل
لفق املواصففصت اعنبوی .
انتهجت يف هذا اعبحث املنهج االمستقرائي اعتحةةةي جبمع األحصدیث اعنبوی اعواع نةی
حتةةال لتصنة ًففص ،لرايطًص يصعطرائق احلویث مع يةصن أمهة کل لصف م هذه
مواصففصت املرة املثصيل ً
املواصففصت.
لاعورامسصت أل اعبحوث اعيت خصضت يف هذا الجمصل تکصد تکون حمولدةمل تتطرق مبرظ
املواصففصت اعترةمة عةنيب صةی اهلل نةةه لمسة  ،لقو تررض کصتبوهص يبر املواصففصت ،لحودلا

نظره حول األلصصف املرةن  ،عذعك یتمةز هذا اعبحث م اعورامسصت اعسصيق م حةث
اعشمول کةففص لکمص ،فهذا اعبحث یستونب مرظ مواصففصت املرة املثصيل ،لقو قمت يتحةةل
هذه املواصففصت م خالل اعسن اعنبوی فقط حترز ن طصع اعبحث.
قسمت هذا اعبحث (مواصففصت املرة ) يف ثالث مطصعب ،لهي:
املطةب األلل :املواصففصت املهنة  ،املطةب اعثص ي :املواصففصت اعشخصة  ،املطةب اعثصعث:
املوصففصت اإلميصنة .
املطلب األول :املواصفات املهنية للمعلم
الشك أن املواصففصت املهنة مترودة قو ال ُميک حصرهص لحتویوهص ،لعک قمت يبةصن
مرظ املواصففصت املهنة اعيت جيب نةةنص أن نراني هنص ،فهذه هي مرظمهص:
-2اعرنصی يصعتخصص لاعتمک م مصدته اعورامسة نةی أحس لجه:
ترترب مهن اعترةة م أکثر امله املهم يف الجمتمع ،عولرهص اعکبري يف ظهور جةل مترة
لمثقف ،فهي األمسصس يف تکوی شخصة اعففرد ،لأداة اعتغةري يف الجمتمع ،عذا جيب نةی املرة
ا
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ي دلره يصعشکل اعصحةح لاعسةة  ،املرة
أن تتوفر فةه املؤهالت اعرةمة  ،عکي یستطةع أن یؤد َّ
هو اعرمود اعففقري عةمصدة اعترةمة  ،فصعتمک عه م مصدته اعرةمة أمر اليو منه ،ألنه ذا مل یک
عه مسةط نةی املصدة اعرةمة یضل املترة  ،فر نب ِو َِّ
ِ
ول
ت َر ُمس َ
اعرص ِ قَص َلَ :مس ْر ُ
َ ْ َْ
اهلل يْ ِ َن ْم ِرل يْ ِ َ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولَّ ِ« :ن َّ
صةَّى اهللُ َنةَْة ِه َل َمسةَّ َ یَ ُق ُ
اهللَ الَ یَ ْقبِ ُ اعر ْة َ انْتَز ً
انص یَْنتَ ِزنُهُ م َ اعربَصدَ ،لعَك ْ یَ ْقبِ ُ
اهلل َ
ِ
ِ ِ َّ
ِ ِ
ِ
َّصس ُرءُل ًمسص ُج َّه ًصال ،فَ ُسئِةُوا فَأَفْ تَ ْوا يِغَ ِْري ِن ْة ٍ ،
اعر ْة َ ي َقْب ِ ُ
اعرةَ َمصءَ ،ح َّىت َذا َملْ یُْبق َنصع ًمص اختَ َذ اعن ُ
َضةُّوا» (اعبخصري2211 ،ه.)51 /2 :
ضةُّوا َلأ َ
فَ َ
فصملرة اعنصجح املتمک م نةمه ميکنه اعتففصنل مع املترةمني يف جو م االحرتام املتبصدل
ممصیؤدي عی نوم ااخوف م املرة نظرا عسةطته لخرباته ،فبوال م ذعك حيظي م تالمةذه
يصحلب لاعتکرمي لاالحرتام.
الریب أن االهتمصم يصعتخصص ،لاعرنصی يه ،لاعسري عبةوغ اعذرلة فةه هو مص ینبغي أن یكون
رجرص عطاليه یسأعونه ،لیستففتونه يه ،لیةتزمون مبص ميةةه نةةه ،
م شأن املرة  ،ألنه مسةكون م ً
لیوجهه عةه ،لینقةون هذا ننه ىل غريه م زمالئه أل طالهب حةنمص یتصوُّلن عةترةة فةمص
يرو ،فال ي ّو م اعرنصی هبذا األمر ننصی فصئق  ،لاعتأكو م صح املرةومصت لصح اعرالق يةنهص

ليني اعنتصئج املستنبط منهص ،لقو کصن عتالمةذ اعنيب صةی هللا نةةه لمسة اعتخصص يف جمصالت
صل رمس ُ ِ
س ي ِ مصعِ ٍ
اهللُ َنةَْة ِه َل َمسةَّ َ « :أ َْر َح ُ أ َُّم ِيت
صةَّى َّ
ك ،قَ َ
ول هللا َ
اعرةمة املتففصلت َ ،
فر ْ أَنَ ِ ْ َ
صل :قَ َ َ ُ
ِ
َص َوقُ ُه ْ َحةَصءً ُنثْ َمص ُن يْ ُ َنففَّص َنَ ،لأ َْنةَ ُم ُه ْ يِصحلَالَِل
يِأ َُّم ِيت أَيُو يَ ْك ٍرَ ،لأ َ
ُّه ْ ِيف أ َْم ِر هللا ُن َم ُرَ ،لأ ْ
َشو ُ
ب لعِ ُك ِل أ َُّم ٍ أ َِمني لأ َِمني ه ِذهِ
لاحلرِام مرصذُ ي جب ٍل ،لأَفْ رضه زی ُو ي ثَصيِ ٍ
ٍ
تَ ،لأَقْ َرُؤُه ْ أ َُّ
ٌَ َُ
َ ََ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ
ُيب يْ ُ َك ْر َ ّ
األ َُّم ِ أَيُو نُبَ ْة َو َة يْ ُ اجلََّر ِاح» (اعرتمذي.)255 /6 :2991 ،
-1املقورة نةی امستخوام املنصهج اعترةمة املتنون :
تشتمل املنظوم اعترةةمة ننصصر منهص أمسصعةب اعتوریس اعيت جيب أن حيتل مکصن اعصوارة
يف جمصل اعبحث اعرةمي ،لاملنصهج اعورامسة هي نمصد تنمة اعترةة  ،لتةرب عی جصنب املرةمني
لاملترةمني دلرا کبريا يف تسهةل اعرمةة اعورامسة يف أمسرع لقت ،فالي ّو عةمرة أن یکون نصملص
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يصعطرائق اعتوریسة المسةمص األمسصعةب اعترةمة اعيت هنجهص اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة يف ترةةمه
ألصحصيه ،لاعوقوف نةی موی نالقتهص يصعطرائق املرصصرة ،ألن منصهج لطرائق اعوضرة م قبل
اعبشر یررتیه ااخطأ لاعزعل ،لضةق اعنظرة لحمولدة اعقورة فال تتحقق اعکمصل مع متطةبصت اعرصر
احلویث لاحلرک اعرةمي املتسصرع ،یقصيل ذعك نری أن املنهج اعنبوي الیتقصدم مع مر اعرصور مع
حواثتهص مقصيل مص کصن نةةه اعرهو اعنبوي م يسصط  ،فةه قورة نةی اعتمصشي مع متطةبصت کل
اعرصور املختةفف .
األمسصعةب اعيت امستخومهص اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة کثرية لمتنون  ،فم ًثال کصن م منهج
اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة اعتمهةو يني یوی املصدة اعرةمة عةکون ذعك أدنی النتبصهه عةه،
لأيرو ن االعتففصت عی غريه ،فةحصل نةی املراد لاعففصئوة املرجوة م اعورلس يأقل اإلمکصنصت،
ِ
َن رمس َ ِ
س؟»
صةَّى اهللُ َنةَْة ِه َل َمسةَّ َ  ،قَ َ
ول اهلل َ
فر أيب هریرة َن ْ أَِيب ُهَریْ َرَة ،أ َّ َ ُ
صل« :أَتَ ْو ُرل َن َمص اعْ ُم ْففة ُ
قَصعُوا :اعْم ْففةِ ِ
ِ
صلَّ ِ« :ن اعْم ْففةِ ِ
ِ ِِ
ص َالةٍ،
صع ،فَ َق َ
س فةنَص َم ْ َال د ْرَه َ عَهُ َلَال َمتَ َ
س م ْ أَُّم ِيت یَأِِْ یَ ْوَم اعْقةَ َصم ي َ
ُ َ
ُ ُ
ب َه َذا،
ف َه َذاَ ،لأَ َك َل َم َ
َل ِصةَ ٍصمَ ،لَزَكصةٍَ ،لیَأِِْ قَ ْو َشتَ َ َه َذاَ ،لقَ َذ َ
صل َه َذاَ ،ل َمس َفف َ
ك َد َم َه َذاَ ،ل َ
ضَر َ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ت َح َسنَصتُهُ قَ ْب َل أَ ْن یُ ْق َ
فَةُ ْرطَى َه َذا م ْ َح َسنَصتهَ ،لَه َذا م ْ َح َسنَصته ،فَِإ ْن فَنةَ ْ
ضى َمص َنةَْةه أُخ َذ م ْ
ت َنةَْة ِهُ ،مثَّ طُِر َح ِيف اعنَّص ِر» (اعنةشصيوري ،د.ت.)2991 /2 :
صه ْ فَطُِر َح ْ
َخطَصیَ ُ
مهو صةي اهلل نةةه لمسة يسؤال مث فصل يف اإلجصي  ،فالي ّو عةمرة أن یطرح املسئة
فقو ّ
يف يوای کل م املوضونصت اعرةمة فةبوي کل م املترةمني رأیه يف املسئة ممصیثري نقوهل
لأفکصره  ،فةتحقق اهلوف املرجو م اعورس.
لکصن م منهج اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة اعتکرار لاعتأنی ننواعررض ،لالشك أن اعتکرار
م اعومسصئل املهم يف اعرمةة اعترةمة  ،ذ أهنص ترني نةی اعففه لاحلففظ ،کمصکصن م منهجه
صةی اهلل نةةه لمسة امستخوام ضرب املثل يف ترةةمه اعصحصي رضي اهلل ننه ،کمص نری أن
اعرتية احلویثة هتت هبذا املنهج ،فصملثل خري لمسةة عوصول املرةوم عی األذهصن حةث یريط هبص
مص هو مرنوي مبص هو مصدي حمسوس ،لهلص نظة األثر نةی اعطالب.
ا
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کل مص کصن املرة مبونص لمبتکرا يف طریق توریسه کصن متمةزا حمبويص عوی اعطالب ،فصعسن
اعنبوی مةئ يصألمسصعةب املتنون  ،فهنصك أمسةوب اعقص  ،لاحلوار لامستخوام اعومسصئل اعتوضحةه لغري
ذعك م املنصهج اعيت امستخومهص اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة يف ترةةمه اعصحصي رضي اهلل ننه ،
 -5مرانصت اعففرلق اعففردی يني اعطالب لقوراهت :
أصل اعرمسول ﷺ عةذكصءات املترودة لترصمل مع اعنصس حسب ذكصئه منذ  2222مسن
مرانصة ذكصء اعبشر م خالل نطصء كل صنف م اعنصس مص ینصمسبه عتففصلت ذكصءاهت  ،فأنزل
ٍ
ِ
صل« :مص أَنْت ِمبُح ِّو ٍ
ث
اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة اعنصس منصزهل  ،فر نبواهلل يْ َ َم ْسرُود ،قَ َ َ َ َ
قَومص ح ِویثًص َال تَبةُغُه ن ُقوُهل َِّ ،ال َكص َن عِبر ِ
ض ِه ْ فِْتنَ ً» (اعنةسصيوري ،د.ت.)22 /2 :
َْ
ًْ َ
ْ ُ ُ ُْ
لاعنصس أصنصف كل مةسر ملص خةق عه حسب اختصصصه لنمةه لقوراته لطصقصته لنةمةته
عرمصرة هذه األرض ،لقو ضرب اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة مثال يني فةه اختالف االمسترواد ننو
صلََّّ ":نَص َمثَةي َلَمثَ ُل َمص يَ َرثَين اهلل يِِه،
اعنيب صةى اهلل نةةه لمسة قَ َ
املترةمني ،فر ْ أَيب ُم َ
ومسى َن ِّ
ِ
ِ
َّجصءَ،
َك َمثَ ِل َر ُج ٍل أَتَى قَومصً ،فَ َق َ
ش يَ ْرة ََّ
صل :یَص قَ ْوم! ِّ ي َرأیْ ُ
ت اجلَْة َ
ينَ ،ل ِّ ي أنَص اعنَّذ ُیر اعرریص ُن ،فَصعن َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
أصبَ ُحوا
صنهُ طَصئ َفف ٌ م ْ قَ ْومه فَ ْأد َجلُوا ،فَصنْطَةَ ُقوا َنةَى َم َهة ِه ْ فَنَ َج ْواَ ،لَك َّذيَ ْ
فَأطَ َ
ت طَصئ َفف ٌ مْن ُه ْ فَ ْ
ِ
ك مثَل م أطَصنين فَصتَّبع مص ِجْئ ِِ
ش فَ ْ
ُ
أهةَ َك ُه ْ َل ْ
صبَّ َح ُه ُ ْ
اجلة ُ
َمكصنَ ُه ْ  ،فَ َ
صح ُه ْ  ،فَ َذع َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
اجتَ َ
ت يهَ ،لمثَلُ
م نصص ي لَك َّذب ِمبَص ِجْئ ِ ِ
احلق" (اعبخصري2211 ،ه.)525 /2 :
ت يِه م َ ِّ
ُ
َْ َ َ َ َ
لالشك أن مرانصت اعففرلق اعففردی م اعکففصیصت اهلصم عةمرة  ،لاملرة اعففط هو اعذي
رمسول اهللِ
یترصمل مع طةبته حسب قوراته ،لعنص يف رمسول اهلل يف ذعك األمسوة ،فر أيب هریرَة َّ
أن َ
ِ
فِ َّ ،
ِ
اعسقة َ ،
قصل « :ذا صةَّى أح ُوك
صةى اهلل نةةه لمسة َ
اعضرةف ،ل َّ
عةنصس فةةخ ّفف ْ
َ
فإن فةه ُ
لاعكبري ،ل ذا صةَّى أح ُوك ِ
عنففسه ِّ
فةةطو ْل مص شصءَ" .ذا صةی أحوک اعنصس فةةخففف» (اعبخصري،
َ
2211ه.)111 /2 :

ا
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لقو أثبتت اعورامسصت احلویث أن عکل فرد نصمله ااخص اعففریو ،لشخصةته املتمةزة ن يصقي
األفراد ،لعه حصجصته لقوراته لمةوعه ،لهو خیتةف ن کل م مسواه يسبب مسصته املورلث لخصصئصه
املکتسب (أيوَّنر1221،م.)12:
لم هنص فإن نةی املرة أن یترصمل مع تالمةذه حسب قوراهت فمنه مسریع اعففه لاحلففظ،
لمنه اعبطیء لاملتومسط فالي ّو م مالحظ اعففرلق اعذاتة اقتواء يسةّو اعبشر.
 -2مسر األفق لاالطالع:
الي ّو أن یکون املرة مثقففص ،لعویه مررف لامسر يصلجمصالت املختةفف  ،مطةرص نةی اعرةوم
األخری لنةی اعورای يصعقضصیص املرصصرة لاملشکالت املستجوة .لهذه اعصفف تطةب م املرة أن
یواظب نةی املطصعر لاعبحث ،لأن یشصرك يف اعنولات لاملؤمترات اعرةمة لاعرتيوی  ،مبص ینمی مرصرفه
لقوراته ،لیومسع مورکه ،لیرمق نظراته عألمور ،کمص أن أيصهریرة رضي اهلل ننه یواظب جمةس اعنيب
صةی اهلل نةةه لمسة فحصل عه اعرة اعوامسع ،فر أيب ُهر َیرة رضي اهللُ ننه قصل « :نَّ ُك تَقوعو َن:
ِ
احلویث ن
َّن أيص ُهریرَة یُكْثُِر
رمسول اهللِ صةى اهلل نةةه لمسة  ،لتقوعو َن :مص ُ
َ
يصل املهصجری َ
ِ
ِ
حویث أيب ُهریَرَة؛ ل َّن خوِ م
رمسول اهللِ صةى اهلل نةةه لمسة مبثْ ِل
لاألنصص ِر ال ُحيَ ِّوثو َن ن
ِ
ِ
رمسول اهللِ صةى اهلل نةةه لمسة نةى ِم ْل ِء
أعزُم َ
ص ْفف ُق يصألمسواق ،ل ُ
كنت َ
املهصجری َ كص َن یَ ْشغَةُ ُه َ
ِ
اعقةصم
فأشه ُو ذا غصيوا ،لأحفف ُ
نمل طر ٍیقُ :
يطينَ ،
ظ ذا نَ ُسوا ،لكص َن یَ ْشغَ ُل خوِ م األنصصر ُ
ِ
مسول اهللِ
ني ُّ ِ ِ
كنت امرأ ِمسكةنصً م مسصك ِ
قصل َر ُ
حني یَْن َس ْو َن ،لقو َ
اعص َّفف  ،أني َ
نةى أمواهل  ،ل ُ
ط أح ٌو ثَويه حىت ِ
صةى اهلل نةةه لمسة يف حوی ٍ
أقض َي َمقصعَيت هذه ،مث َْجي َم َع
ث ُحيَ ِّوثُهُ ":نَّهُ ع یَْب ُس َ
ْ َُ
ِ
رمسول اهللِ صةى اهلل نةةه لمسة مقصعَتَهُ،
ت ََّنَِرًة حىت ذا قضى ُ
عةه ثويَهُ ،ال َلني مص ُ
فبسطْ ُ
أقول َ
ٍ
مجرتُهص ىل صوري ،ف مص نسةت م مقصعَِ رمس ِ
شيء»
ول اهللِ صةى اهلل نةةه لمسة تةك ِم
ُ
َ َ
(اعبخصري2211 ،ه.)22 /1 :
 -5لضوح اعصوت لحس املنطق:
ِ
يرةوا ن اإلزنجصج اعذي
ين هبص اعسن اعنبوی لضوح اعصوت لانتواعه ً
م املواصففصت اعيت نُ َ

ا
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یؤذي اعسصمع ،أل اعضرةف اعذي الیوصل املرةومصت ،لحيقق األهواف ،لألمهة هذاملوضع ترج
اإلمصم اعبخصری يصيص مسصه "يصب م رفع صوته يصعرة " مث ذکره فةه :ن ِ
نبو ِ
قصل:
هللا ي ن ْمرٍل َ
اعصالةُ ،لحن ُ نتَوضأُ،
اعنيب صةى هللا نةةه لمسة يف َمسففرٍة مسصفَرنصهص ،فأَدرَكنص لق ْو أرهقْتنص َّ
ف ُّ
« َختَةَّ َ
فجر ْةنص َّنسح نةى أَرجةِنص ،فنصدى يأنةى صوتِِه":لیل عِأل ِ
َنقصب م َ اعنص ِر» (اعبخصري2211 ،ه:
ْ
َُ
ٌ
(.)22 /2
لقصل احلصفظ يف اعففتحَّ :نص یت االمستوالل يذعك حةث تونوا احلصجب عةه أل کثرة اجلمع
ألغريذعك .لیةحق يذعك مص ذا کصن يف مونظ  ،کمصثبت يف حویث جصيرَ ،ن ْ َجصيِ ِر يْ ِ َنْب ِو
ول ِ
ِ َّ ِ
هللا َ َّ
ص ْوتُهُ لنالصوته»
صلَ « :كص َن َر ُمس ُ
هللاِ ،قَ َ
ب ْ
امحََّر ْ
ت َنْة نَصهَُ ،ل َن َال َ
صةى هللاُ َنةَْةه َل َمسة َ َذا َخطَ َ
(اعرسقال ي2519،ه :فتح .)161
لالشك أن لضوح صوت املرة لاالنتوال فةه أثنصء اعترةة مبوأ مه يف اعرمةة اعترةةمة ،
فصملرة یکره اعغوغصء ،لاألذن متج اعصوت اعقبةح اعرصيل يغري اعضرلرة ،لاعصوت اعواضح مونصة
جلصنب انتبصه اعسصمع ،لاالمستمرار يف االمستمصع لنوم االشتغصل ن احلص لمواصة اعففه لاعرتکةز،
فةنبغی نةی املرة أن یرتنی يصوته يورج مرتوع يرةوة ن املبصعغ يف اعطنطن (اهلزاع1221 ،م:
.)16
 -6اعتورج يف تقومي املرةوم :
حيتصج املرة عی اعتورج مع اعطصعب يف ترةةمه م غري کثصر الحيتمةه ذهنه ،أل يسط
الیضبطه حففظه ،لیوضح ملتوقف اعذه اعربصرة ،لحيتسب نصدة اعشرح عه لتکراره ،ألن اإلنسصن
حيتصج يطبره عی اعتورج عتغةري مسةوک مص ،أل امستةرصب أمرجویو ،لعةس أدل نةی ذعك م تورج
اعقرآن اعکرمي مع اعصحصي يف نزلل ير األحکصم ،فر نمر أنه قصل-« :ملص نزل حترمي ااخمر-
ااخَ ْم ِر
ك َن ِ ْ
قصل« :اعةه يني عنص يف ااخمر يةصنصً شصفةصً ،فنزعت الآی اعيت يف اعبقرة{ :یَ ْسأَعُونَ َ
َلاعْ َمْة ِس ِر} الآی  ،فونى نمر فقرئت نةةه ،فقصل :اعةه يني عنص يف ااخمر يةصنصً شصفةصً ،فنزعت الآی
اعصالََة َلأَنتُ ْ ُمس َك َصرى﴾ ،فكصن منصدى رمسول اهلل
اعيت يف اعنسصء﴿ :یَص أَیُّ َهص اعَّ ِذی َ َآمنُواْ الَ تَ ْقَريُواْ َّ
ا
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صةى اهلل نةةه لمسة ذا أقصم اعصالة نصدى أن :ال یقري اعصالة مسكران ،فونى نمر فقرئت
نةةه ،فقصل :اعةه يني عنص يف ااخمر يةصنصً شصفةصً ،فنزعت الآی اعيت يف املصئوة ،فونى نمر فقرئت
نةةه ،فةمص يةغ﴿ :فَ َه ْل أَنتُ ُّمنتَ ُهو َن﴾ ،قصل نمر :انتهةنص» (اعرتمذي2991 ،م.)155 /5 :
لقوکصن رمسول اهلل صةی اهلل نةةه لمسة یتورج يف تقومي املرةومصت ألصحصيه ،لدعةل ذعك
أن مرصذ ي جبل ،أراد مسففرا ،فقصل :یص رمسول هللا ألصين ،قصل« :انبو هللا لال تشرك يه شةئص»
قصل :یص رمسول هللا زد ي ،قصل « :ذا أمسأت فأحس » قصل :یص رمسول هللا زد ي ،قصل« :امستق

لعتحس خةقك» (احلصک  ،د.ت.)212 /2 :
 -1اعقورة نةی جذب انتبصه اعطصعب لتشویقه :
لیری اعرةمصء امسترمصل لمسصئل اعتشجةع لاملوح ،فإذا ظهر م اعطصعب فرل حممود لنمل
مبوع ،فإنه ینبغی أن جيصزی نةةه مبصیففرح لميوح أمصم اعنصس عتشجةره لتشویقه ،کمص أن اعنيب صةی
اهلل یشجع اعصحصيه رضی اهلل ننه  ،فالشك أن املشصرک يف اعورس ،لطرح اعسؤال مسبب عتنمة
ول
صل یَص َر ُمس َ
اعترةة  ،فالي ّو أن یرغب نةةه املترة  ،کمصنری يف هذا احلویثَ :ن ْ أَِيب ُهَریْ َرَة ،أَنَّهُ قَ َ
ِ
ت عَتَ ُكونَ َّ أ ََّل َل َم ْ َمسأَعَِين َنْن َهص ِممَّص
ك َنَّز َل َج َّل ِيف َّ
صن ِ؟ قَ َ
ك َريُّ َ
اهلل َمص َذا َرَّد ِعَْة َ
اعش َفف َ
صل " :عََق ْو ظَنَْن ُ
ِ
رأَیت ِم ِحر ِصك نةَى اعْرِْة ِ  ،ش َفف ِ
ص ِّو ُق قَ ْةبُهُ عِ َسصنَهُ،
َ َ
َْ ُ ْ ْ َ َ
صص ،یُ َ
صن ِيت ع َم ْ یَ ْش َه ُو أَ ْن َال ِعَ َه َِّال اهللُ خمُْة ً
َلعِ َسصنُهُ قَ ْةبَهُ " (اعشةبص ي.)221 /26 :2995 ،
ل ذا حوث منه مصخیصعف ذعك ،فةةمريب انتبصهه اذا أنصد ذعك اعرمل لنتصيه مسرا ،ليةصن
نواقب خطئه لحتذیره م اعرودة ،لمل یک اعرمسول ﷺ یستخوم اعتويةخ لاعرتصب كنوع م اعترةة
لاعرتية  ،لاعذي نةحظه صةی اهلل نةةه لمسة یوظففه يففنة املريب اعرصرف ألحوال املترةمني ،فتصرة
یسةك أمسةوب اعرتصب اعصریح ،لتصره اعتويةخ يصعتةمةح ،لتصرة نراه یستخوم اعرتصب اعةطةف ،ليف
موقف أخرى اعرتصب اعشویو اعقوي ،لكل تةك األنواع لظففت حسب املقصم لاعذنب لحصل
املذنب ،لم تةك اعشواهو اعكثري يف اعسرية اعنبوی ( ،اعوقةق ،د.ت.)21 :
ا
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 -1اجلمع يني اعنواحي اعنظری لاعرمةة :
جيب نةی املرة أن یرکز نةی ريط اعرة يصعرمل ،لاعنصحة اعنظری يصعنصحة اعرمةة  ،لنةةه
أن یرکز نةی اعنصحة اعتطبةقة لاملمصرمس اعرمةة  ،لکصن اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة یرة اعصحصي
أمور دینه يصعتطبةق اعرمةی ،ألن مص یری يصعرني م اعصرب أن ینسی ،فصعتطبةق اعرمةی عه األثر
أیت رمسو َل اهلل صةَّى
يف ثبصت لمتکني املرةوم يف ذه املترة  ،فر جصير ي َ نبو اهلل یقول« :ر ُ
یقول" :عِتَأخ ُذلا منَ ِ
صمسكك خذلا نين منصمسکک »
اهلل نةةه لمسة یرمي نةى راحةته یَ ْوَم اعنح ِر ُ
ُ َ
اعسجستص ي ،د.ت.)551 /5 :
 -9امستخوام اعومسصئل اعترةةمة املتنون :
االمستففصدة م اعومسصئل اعترةمة أمر الي ّو منه ،لقو اهت هبص املنهج اعوارمسي احلویث يف
اعرمةة اعترةةم تسهةال النتقصل املطصعب اعذهنة يصمسهل لجه يف لقت قةةل ،ألن ذعك یرمسخ
املرةومصت ،لیسهةهص عةطةب  ،لجيرل املواقف أکثر طبةرة  ،لقو ترودت تةك اعومسصئل يف نهو
اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة يف ترةة أصحصيه ،منهص اإلشصرات يصعةو لاعرأس کقوعه صةی اهلل نةةه
لمسة  :ن ْ ٍ
َش َصر
اهللِ صةى اهلل نةةه لمسة ":أَنَص َل َكصفِ ُل اعْةَتِة ِ ِف ْ
ول َّ
صل َر ُمس ُ
مسهل قَ َ
اجلَنَّ ِ َه َك َذاَ ،لأ َ
صعسبَّصيَِ َلاعْ ُو ْمسطَىَ ،لفَ َّر َج يَْةنَ ُه َمص َشْةئًص" (اعبخصري2211 ،ه.)222 /5 :
يِ َّ
لالمستخوام اعومسصئل اعترةمة دلر کبري ،لذعك جلذب اهتمصم املترةمني لتوفر اعوقت لتةسري
اعففه لتوضةح املبه لتثبت املرةومصت لتوریب نةی اتبصع األمسةوب اعرمةی لَّنواعثرلة اعةففظة
لاملرنوی  ،لتکوی املرصرف لاملورکصت اعصحةح (اعرطصر ،د.ت.)251 :
الي ّو عةمرة أن ینوع يف لمسصئةه ،فةمزج يني مص امستخومهص اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة ،
لمص اجته هبص نةمصء اعرتيوی يف املنهج اعورامسي اجلویو ،لجيب نةةه نوم املبصعغ يف امسترمصل هذه
اعومسصئل حبةث تطغی نةی اجلوانب املهم يف اعورس ،لاليو أن یستخوم م اعومسصئل املرصصرة مص
تتففق مع اعشرع( ،اعزرن 1212،م.)16:
ا
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املطلب الثاين :املواصفات الشخصية

 -2املنظر اعالئق لاعنظصف :

فممص ینبغي اعرنصی يه احلصع اعيت یظهر نةةهص املرة أمصم طاليه أن یهت حبُس مسته لمجصل
لمةتزمص حو االنتوال ،فذعك أدنى
مظهره ،م نظصف لتنصمسق لطةب رائح ً ،
يرةوا ن اإلمسراف ً
عةقبول لاعتقویر عه .لقو ُمسئل اعنيب صةى هللا نةةه لمسة ن اعرجل حيب أن یكون ثويه حسنًص
لنرةه حسنًص هل ذعك م اعكرب؟ فقصلَّ « :ن هللا مجةل حيب اجلمصل ،اعكرب يطر احلق لغمط
اعنصس» (اعنةسصيوري ،د.ت.)95 /2 :
 -1امتالك رلح اعونصي لاملرح داخل اعصف يصإلضصف عی اهلةب لاعشموخ:
ال شك أن اعرتلیح لاعونصي اعةطةفف  ،ل ذهصب املةل أمر مطةوب ،لقو كصن اعنيب صةی هللا

نةةه لمسة یوانب أصحصيه ،لال یقول ال حقص ،عك املزاح حني یكثر یففضح املرة  ،فةجب أن
یتقي املزاح يف جمةسه؛ فإنه یسقط احلشم  ،لیقل اهلةب  ،لحني یكثر املرة م املزاح فسوف یسقط
قوره ،لتقل هةبته ،لیهون نةى تالمذته .ن املنطق لاعةسصن یروان مرةصرا م مرصیري تقومي
اعشخصة  ،فم لاجبصت املرة أن حيففظ منطقه لعسصنه ،فال یسمع منه اعطالب ال خريا ،لحىت
حني یرصتب أل حيصمسب ،فال یةةق يه أن یتجصلز لیرمي يصعكةمصت اعيت ال یُبصيل هبص ،فإننص نةمس
مجةرص أن هنصك كةمصت نسمرهص فترتك أثرا جيصيةص أل مسةبةص يف نففومسنص دلن أن یشرر م
يف أنففسنص ً
قصهلص يذعك ،فةنبغي أن یترصمل املرة مع تالمةذه يففة ٍ غصم ٍر م احلنصن املمزلج يصعرأف لاعرمح .
لینبغي كذعك أن یتجنب املرة األعففصظ اعبذیئ يف خمصطب األطففصل ألهنص تغرس يف نففومسه مشصنر
اهلوان لتطبرهص يطصيع اعنقص لاعرول ،لیبترو ن خمصطب األطففصل يأعففصظ قبةح كوصف أحوه
يصعقرد أل يصحلةوان لمص شصيه ذعك م األعففصظ اعيت یستحي اإلنسصن م اعتةففظ هبص ذعكَ .
فر ْ
ٍ
ِ
ِ
ني
رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة قصلَ «:م ْ یَ ْ
ض َم ْ يل مص ْيني َحلْةَ ْةه ،لمص يَ ْ َ
َمس ْه ِل ي ِ َمس ْرو َن ْ
َض َم ْ عَهُ اجلَنَّ َ» (اعبخصري2211 ،ه.)252 /2 :
ِر ْجةَْة ِه؛ أ ْ
ا
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 -5حس ااخةق:
الي ّو عةمرة أن یتحةی نففسه يأخالق حسن  ،فإن هلص دلر کبري يف اعترةة لجذب اعتالمةذ،
فر أيب ذر قصل :قصل يل رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة « :اتق هللا حةثمص كنت ،لأتبع اعسةئ احلسن
متحهص ،لخصعق اعنصس خبةق حس » (اعرتمذي ،د .ت.)555 /2 :
فم عوازم حس ااخةق اعرتفع ن مسرن االنففرصل لشوة اعغضب ،لامستبرصد عغ اعتهویو ،لم
أمسوأ األمسصعةب اعيت ال جيين منهص املرة ال اعكراهة م طاليه يل امستخففصفه لمسخریته  :اعتهویو
مبص یرة اعطالب أنه ع یففرةه .لالینبغی عةمرة أن حيتقر اعطصعب ،لالیسخر منه لقو شود اعنيب
صةی هللا نةةه لمسة م أمر اعسخری يصملسة .
فصملرة یرصمل اعطصعب كأحو أينصئه ،حریص نةةه لنةى مستقبةه ،لهلذا ینبغي مرصمةته
يصحلسىن ،ل ظهصر اعرمح لاعشففق لاعتةطف يف مرصمةته ،ل شهصر اعثنصء نةةه ن أحس  ،منففردا أل
يف مجصن  ،فصعنصس تُففتح قةوهب عةرمح لاعتسصمح لاعةني ،لینففرلن يطبصئره م اعففظصظ لااخشون
لاعرنف.
 -2اعتواضع:
حر اإلمسالم نةى صفف اعتواضع يف املسة  ،لحر نةى ترغةب املسةمني فةهص ،لعقو
كصنت مسرية اعرمسول صةی هللا نةةه لمسة مثصالً حةص يف اعتواضع لخفف اجلنصح ل عني اجلصنب
لمسصح اعنففس .فقو أمجع كل م نصصر اعنيب صةی هللا نةةه لمسة نةى أنه كصن یبوأ أصحصيه
يصعسالم ،لینصرف يكةةته ىل حموثه صغريا كصن أل كبريا ،لكصن آخر م یسحب یوه ذا صصفح،
ل ذا أقبل جةس حىت ینتهي الجمةس .لیقول اعرمسول اعكرمي صةی هللا نةةه لمسة « :مص نقصت
نزا لمص تواضع أح ٌو هلل الَّ رفره» (اعشةبص ي2995 ،م:
نبوا يرففو ال ًّ
صوق م مصل لمص زاد هللا ً
.)551 /22
لالي ّو عةمرة أن یقبل احلق ،لالیستکرب نففسه ،فإنه قو یكون عوى أحو طةبته نة يف
مسأع مرةن عةس ننوه ،أل مسع فةهص مص مل تسمع ،أل یتضح عه يرو اعنقصش أن احلق خبالف مص
ا
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قصعه ،يل ن االنرتاف يصحلق یزیو تالمذته ثق أنه ال یقول ال مص ترة  ،لال یقول ال مبص توق ،
عذا فةرو اإلمصم اعنولي م صففصت املرة أال یستنكف ن اعترة ِ مم هو دلنه ،يف مس أل نسب
نةى اعففصئوة مم كصنت ننوه ،ل ن كصن دلنه يف

أل شهرة أل دی أل يف نة آخر ،يل حير
مجةع هذا( ،اعنولي ،د.ت:ج .)19 /2
 -5اعرفق لاعتةسري يف نمةة اعترةة :
م اعصففصت اعکرمي اعيت جيب أن یتحةی هبص املريةون اعرفق لاعتةسري يف اعرمةة اعترةةمة ،
عتکون االمستجصي أقوی لاعتصثري أيةغ ،فقو حث اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة نةی اعرفق لاعتةسري يف
اعقول لاعرمل ،ليف مجةع األمور ،حةث قصل« :یص نصئش ن اهلل حيب اعرفق يف األمر کةه ،ل یصك
لاعرنف لاعففحش» (اعبخصري.)12 /2 :2211 ،
لکصن اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة ذا أرمسل أحوا م رمسةه عترةة اعنصس یوصةه يصعتةسري
ِ
اعنيب صةى اهلل نةةه لمسة َ ِ
رسرلا،
قصل«:یَ ّسرلا لالَ تُ ّ
لهنصه ن اعترسري لاعتنففري ،فر أَنس ن ِّ
ليشرلا ل التنففرلا» (اعبخصري2211 ،ه.)21 /2 :
ِّ
یتضح م خالل األحصدیث اعنبوی أن اعرمسول صةی اهلل نةةه لمسة کةف حل املشصکل
املختةفف  ،لقصم يرمةة اعترةة يصعرفق لاعةني لاعتةسري ،فأحةصنًص يني أمهة اعرفق ،لأهری يصعوصة
يصعرفق لاعةني لاعتةسري ،لرمبص قصم حبل مشصکل م لاقع حةصة املسةمني عةترةموا م اعرمسول صةی
اهلل نةةه لمسة  ،لیقتولا يه .فرةی املرة أن یبذل جهوه عتقریب املرص ي م غري کثصر الحيتمةه
ذه املترة  ،ألتومسع الیضبطه حففظه ،يل یوضح يصألمثة لاعشواهو.
احلث نةی اعترةة :
ّ -6
احتل اعرة مكصن مسصمة يف اإلمسالم ملص عه م األثر نةى اعبشری حةث یرترب أداة عسرب
أغوار هذا اعكون لاعكشف ن أمسراره ،لطریق نصرة حةصة اعنصس لاعرقي هبص .لحسبنص يف هذا املقصم
أن نكتففيَ هبذا احلویث كوالع نةی طةب اعرة  ،فر أنس اي مصعك ن اعنيب صةی اهلل نةةه
لمسة قصل« :طةب اعرة فریض نةی کل مسة » (اي مصجه ،د.ت.)112 /2:
ا
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فالي ّو أن یکون املرة نصملص يصحلوادث اعةومة  ،نصدت اعنظریصت احلویث يصالمستففصدة م
األحواث اعةومة لريطهص يف اعرمةة اعترةةمة  ،لذعك عغرض أن یستشرر املترة اعنففرة ممص یترة ،
لأنه مرصجل عواقره اعذي یرةشه .فاليو أن یکون املرة مرةمص يف لقت لمترةمص يف اعوقت نففسه،
ألن املرة ال ینقطع ن طةب اعرة لاعسؤال ننه مهمص يةغ اعغصی منه؛ ذ ال غصی يف اعرة  ،لال
شبع منه ،لقصعت نصئش رضي هللا ننهص« :نر اعنسصء نسصء األنصصر؛ مل مينره َّ احلةصء أن یتففقَّه
يف اع ِّوی » (اعبخصري2211 ،ه :ج .)62 /2
 -1اعقولة اعصصحل (املثل -اعرمز األخالقي) املسمى يف اعرتية احلویث احملصكصة ،ترترب اعقولة
اعصصحل يف اعرتية لاعترةة م أجنح اعومسصئل املؤثرة يف نواد املترة ُخةقةص لتكوینه نففسةص
لا جتمصنةص ،ذعك ألن املرة هو املثل األنةى يف نظر املترة  ،لاألمسوة اعصصحل يف نةنه ،یقةوه

مسةوكةص ،لحيصكةه ُخةقةص م حةث یشرر أل ال یشرر ،يل تنطبع يف نففسه ،ل حسصمسه صورته اعقوعة
لاعففرةة لاحلسة لاملرنوی م حةث ال یوري أل یوري (اعرتةيب1221 ،م.)551 :
لعقو يرث هللا رمسوعه اعكرمي صةی هللا نةةه لمسة عةكون عةمسةمني نةى امتواد تصرخیه
ٍ
اعقولة اعصصحل  ،لیكون عةبشری يف كل ٍ
لمكصن اهلصدي اعبشري لاعسراج املنري ،لحيقق املنهج
زمصن
ول َِّ
اعرتيوي اإلمسالمي حتقةقص حمسومسص لاقرةص قصل ترصىل﴿ :عََق ْو َكص َن عَ ُك ِيف رمس ِ
ُمس َوةٌ َح َسنَ ٌ
اهلل أ ْ
ْ َُ
اهللَ َكثِ ًريا﴾ (األحزاب.)12 :
اهللَ َلاعْةَ ْوَم ْالآَ ِخَر َلذَ َكَر َّ
عِ َم ْ َكص َن یَ ْر ُجو َّ
فرةی املرة أن أن یُبرو نففسهص ن مواضع اعته كمص قصل اي مجصن « :لكذعك یتجنب
مواضع اعته ل ن يروت ،لال یففرل شةئص یتضم نقص مرلءة ،أل مص یستنكر ظصهرا ،ل ن كصن جصئزا
يصطنص؛ فإنه یررض نففسه عةتهم  ،لنرضه عةوقةر  ،لیوقع اعنصس يف اعظنون املكرله  ،لتأثة اعوقةر »
(اي مجصن  ،د.ت.)21 :

ا
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املطلب الثالث :املواصفات اإلمیانية

 -2اعنة ااخصعص :

ن موار مجةع األنمصل نةی اعنة اعصحةح  ،لقو افتتح اإلمصم اعبخصري لير األئم
ِ
رمسول
ااخطصب رضي هللا ننه قصل :مسرت َ
نمر ي َ
مؤعففصهت حبویث « َّنص األنمصل يصعنةصت ،فر َ
ِ ِ
ُ َِّ
كصنت
هللا صةى هللا نةةه لمسة
عكل امرئ مص َنوى ،فم ْ ْ
یقولَّ « :نص األَنمصل يصعنةَّصت ،ل َّنص ِّ
هجرتُه عی هللا لرمسوعه فهجرته عی هللا لرمسوعه ،لم کصنت هجرته اِىل دنةص یصةبهص ،أَل ىل امرأَةٍ
ُ
ُ ْ
ی ِ
نك ُحهص» (اعبخصري ،د.ت.)25 /2 :
َ
فرةى املرة أن یتحرى يرةمه لترةةمه لجه هللا ترصىل لاعوار الآخرة ،ال مبصهصة اعرةمصء ،أل
سرر هب اعنصر ثالث
ممصراة اعسففهصء ،أل جمصراة األغنةصء أل مواهن األمراء ،ليف احلویثَّ « :ألل م تُ َّ
نففر :يصذل عةمصل ،لطصعب عةرة  ،لخصرج عةقتصل» ،عكنه مل یقصولا يأنمصهل الَّ لجوه اعنصس
لثنصئه  ،لقو لجولا مص قصولا عةه ،فحرمه اعقبول لاعثواب لن جصير ي نبو هللا َّ
أن اعنيب
صةی هللا نةةه لمسة  ،قصل« :ال ترةموا اعرة عتبصهوا يه اعرةمصء لال عتمصرلا يه اعسففهصء لال ختريلا
يه الجمصعس ،فم فرل ذعك فصعنصر اعنصر» (اعقزلیين ،د.ت.)95/2:
كل قري یرجى ثواهبص ننو هللا ،لم ذعك اعترة لاعترةة  ،لیتأكو
فصعنة اعصحةح مطةوي يف ِّ
ٍ
جمصهوة يف حتصةةهص ل امستصحصهبص ،ل ىل موافر أضوادهص
ذعك يف نةوم اعشرع ،لاعنة حتتصج ىل
ل مففسواهتص .لاعنة هي مسبب قبول لتوفةق لحصول يرك لتسویو ،فر أيب هریرة رضي هللا ننه
ِ
ةمص ِممَّص یُبتغى يه لجه هللا ترصىل ،ال یترةَّمه
قصل :قصل رمسول هللا صةی هللا نةةه لمسة « :م ترةَّ ن ً
نرضص م اعونةص ،مل َجيو نرف اجلن یوم اعقةصم » (اعسجستص ي ،د.ت.)525/5 :
ال عةُصةب يه ً
لجيب نةى املرة أن یقصو يترةةمه لجه هللا عِمص مسبق ،لأن ال جيرةه لمسةة ىل غرض
دنةوي ،فةستحضر املرة يف ذهنه كون اعترةة آكو اعربصدات ،عةكون ذعك حصثص عه نةى تصحةح
اعنة  ،لحمرضص عه نةى صةصنته م مكوراته لم مكرلهصته ،خمصف فوات هذا اعففضل اعرظة لااخري
ا
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اجلسة (اعنولي ،د.ت.)52/2 :
 -1اعتقوى:
فم صففصت املرة لاعقصئو اعرتيوي تقوى هللا ترصىل ،لهي ااخوف لااخشة منه مسبحصنه،
لاتقصء نذاب هللا يصملراقب اعوائم هلل ،لاعتزام املنهج اعريص ي يف اعسر لاعرة  ،ليذل اجلهو دلمص
عتحری احلالل لاجتنصب احلرام .فالي ّو عةمرة أن یکون متسةحص يصعتقوى ،لمةتزمص يف مسةوكه
لمرصمةته منهج اإلمسالم؛ فإن اعطصعب حيس يصعتنصق يف داخةه ِممص یوفره ىل االحنراف ن اعطریق
اعقومي ،لعذعك فإنه نةى املرة أن یففه هذه احلقةق حىت حيقق عةطالب ااخري لاعففالح لاهلوى
لاعصالح يف نصمل م اعطهر لدنةص م اعصففصء.
لمص أكثر األحصدیث اعيت تكةمت ن اعتقوى ،يل حضت لأمرت هبص ،عكوهنص دنصم أمسصمسة
يف حةصة املؤم يصهلل ترصىل لنكتففي يبر تةك اعنصو اعيت تترةق يصجلصنب اعرتيوي اعذي هو
ِ
یوا﴾ (األحزاب.)12 :
جمصل حبثنص الآن قصل ترصىل﴿ :یَص أَیُّ َهص اعَّ ِذی َ آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اهللَ َلقُوعُوا قَ ْوًال َمسو ً
کصن اعرمسول صةی هللا نةةه لمسة یوصی أصحصيه يف مجةع اعةمحصت م احلةصة يتقوی هللا
أقبل
صةَّى ينص ُ
ترصعی ،فففي احلویث :قصل اعرر ُ
يصضَ « :
رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة ذات یوم ،مث َ
رمسول هللا
للِجةَت منهص
اعقةوب ،فقصل قصئل :یص َ
نةةنصَ ،فو َنظَنص مونظ ً يةةغ َ َذ َرفَ ْ
ُ
ت منهص اعرةو ُن َ
رهو عةنص؟ قصل" :ألصة ُك يتقوى هللا»
مودع ،فمصذا تَ ُ
صةى هللا نةةه لمسة كص َن هذه مونظ ُ ِّ
(اعسجستص ي ،د.ت.)26 /1 :
 -5اعرول:
فصعرول صفف حممودة مطةوي كل لقت ،ل ن اختةففت صوره لتطبةقصته م نصر لآخر ،ألن
عرول هو نطصء کل ذي حق حقه ،فاليو أن یری املترة تطبةق اعرواع م قبل املرة  ،فالي ّو
اعنيب صةى اهلل نةةه
عةمرة أن یرصمل مع تالمةذته مرةمة أينصئه ،فر نرمصن ي يشري یقولُّ :
لمسة ِ «:
انوعوا يني ِ
ألالد ُك يف اعرطةَّ ِ» (اعبخصري.)211 /1 :2152 ،
َ
لاعرواع يف ذاهتص مطةوي ألهنص م أقرب اعقريصت ىل هللا ترصىل؛ فقو أمر هللا هبص .لاعطالب
ا
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يف أي فصل درامسي َّنص ه رنة  ،لاملسئول األلل ننهص هو املرة نمال حبویث رمسول هللا صةی
نبو هللا اي نمر ُ ِ
یقول:
مسول هللا صةى هللا نةةه لمسة
ُ
رت ر َ
هللا نةةه لمسة  :ن َ
یقول« :مس ُ
َ ُ ََ
ِِ
ِ ِِ
اعرجل ر ٍاع يف أهةِ ِه ،لهو
كةُّك ر ٍاع ،لكةُّ ُك
لمسؤ ٌ
مسؤ ٌ
اإلمصم ر ٍاعُ ،
ُ
لل ن ْ َرنةَّتهُ ،
لل ن رنةَّته ،ل ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ااخصدم ر ٍاع يف ِ
مصل مسةِّوه،
مسؤ ٌ
لل ن رنةَّته ،لاملرأةُ رانةَ ٌ يف يَْةت َزْلجهصُ ،
ُ
لمسؤلع ٌ ن ْ َرنةَّتهص ،ل ُ
ِ ِِ
مصل ِ
ِِ
اعرجل ر ٍاع يف ِ
لل ن ْ َرنةَّتِ ِه»
أيةه،
مسؤ ٌ
لمسؤ ٌ
لمسؤلٌل ن ْ َرنةَّته ،لكةُّ ُك ر ٍاع ل ُ
ُ
ُ
لل َن َرنةَّته ل َّ ُ
(اعبخصري2211 ،ه.)111 /2 :
-2احلةصء:
ن احلةصء م اإلميصن ،لاإلميصن نقةوة املسة  ،لیول نةی ذعك رمسول هللا يقوعه ،فر أيب
ِ
اإلميصن"
اعنيب صةى هللا نةةه لمسة قصل ":اإلميص ُن ٌ
يضع لمستُّون شرب ً ،لاحلةصء شرب ٌ م َ
هریرة ن ِّ

(اعبخصري ،د.ت.)12 /2 :
لاحلةصء مينع املرة م ارتکصب اعنقصئص لاعقبصئح لاملنکرات ،لیوفع املرء عی اعتحةي يکل
مجةل حمبوب ،فإن حتةی املرة اعقولة يه مطةوب .نر  ،احلةصء المينع املسة أن یقول حقص أل أن
یطةب نةمص ،أل أن یأمر يصعررف لینهي ن املنکر.
-5األمصن لاملسؤعة :
اإلنسصن هو اعرنصر األه يف اعترةة  ،لالتقوم اعتنمة ال يتأهةةه نةمةص لأخالقةص ل مسةوکةص،
قصلَ ِ" :ذا
رمسول اهللَِ ،
ل ن مل یتأهل يذعك ضةرت األمصن  ،فر أيی هریرة رضي اهلل ننه ،أَ َن َ
ت األَمصن ُِ ،
ضةِر ِ
فصنتظ ِر اعسصن َ" (اعبخصري2211 ،ه.)22 /2 :
ُّ َ
َ
صل:
لکصن اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة الیسترمل أصحصيه يف ير املنصصب ،ف َر ْ أَِيب َذ ٍّر ،قَ َ
َّك
ب يِةَ ِو ِه َنةَى َمْن ِكِيبُ ،مثَّ قَ َ
ول اهللِ ،أََال تَ ْستَ ْر ِمةُِين؟ قَ َ
ت :یَص َر ُمس َ
صل« :یَص أَيَص َذ ٍّرِ ،ن َ
صل :فَ َ
«قُ ْة ُ
ضَر َ
ِ ِ ِ
ِ
ضرِ ٌ ِ
َخ َذ َهص ِحبَ ِّق َهصَ ،لأ ََّدى اعَّ ِذي َنةَْة ِه
َ
ي َلنَ َو َام ٌَِّ ،ال َم ْ أ َ
ةفَ ،ل ن ََّهص أ ََمصنَ َُ ،ل ن ََّهص یَ ْوَم اعْقةَ َصم خ ْز ٌ
فِ َةهص» (اعنةسصيوري ،د.ت.)2251 /5 :
لکصن اعنيب صةی اهلل نةةه لمسة مرةمص أمةنص يکل مصخیرب يه ،لمسئوال ،فاليو أن عةمرة أن
ا
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یرانی األمصن يف مجةع جوانب اعورامسة  ،م نقل أقوال اعرةمصء ،لانتقصل املرةومصت ،لانطصء
حقوق اعتالمةذ يف االختبصرات لاعورلس لغريهص ،لیغتن اعففرص  ،لیستففةو م اعوقت حق
االمستففصدة ،لالیستخوم اعطالب يف خومصته اعشخصة .
 -6اعصرب لاحلة :
م املرصئري اعيت جيب أن یتصف هبص املرة لاعقصئو اعرتيوي مرةصر اعصرب ،ألن اعصرب قوة خففة
م قوى اإلرادة متک اإلنسصن م ضبط نففسه عتحمل املشصق لاملتصنب لالآالم ،ل ذا كصن املرة
لهو اعقصئو اعرتيوي املسة یتحةی هبذه اعصفف  ،لیرمل نةى تنمةتهص يف نففسه لمسةوكه لنمةه فإن
هللا مسةكون مره ال حمصع ؛ لنةى املريب اعنصجح أن یورك أن اعنصس قو خةقه هللا نز لجل ذلي
أمزج خمتةفف  ،لذلي حصجصت لمصصحل لمشصكل لمهوم خمتةفف كذعك؛ فه ذلل كةصنصت خمتةفف ،
فةحتصجون ىل م یتسع قةبه هل  ،فصملرة كمص قةل كصعشمر حترتق عتضيء عغريهص ،فصملريی هتمه
ااخوري :ن اعنيب صةي هللا
مسرصدة لصالح اعنصشئ لأجره حيتسبه ننو هللا ترصىل .فر أيب مسرةو
ِّ
نةةه لمسة « :لمص أنطی أحو م نطصء ألمسع م اعصرب» (اعسجستص ي ،د.ت.)12/5 :
لاعسرية اعرطرة مةةئ يصعنمصذج يف صرب اعرمسول صةی هللا نةةه لمسة  ،لصرب أصحصيه،
لخصوصص يف الجمتمع املکي قبل اهلجرة لحتمةه املشصق ،لم ذعك موقففه يف يوای اعونوة لأمره
ً
ألحو اعصحصي يصعتحةِّي يصعرزم لاعتحمل ،لكصن نةةه اعصالة لاعسالم یأمر يصعصرب حىت يف أنسر
مطصنص
لتنصهوا ن املنكر ،حىت ذا رأیت ُش ًّحص ً
املواقف كمص يف حویث عه «ائتمرلا يصملررلفَ ،
كل ذي رأي يرأیه فرةةك ينففسك ،لدع ننك اعروام؛ َّ
فإن م
لهوى ً
ً
متبرص لدنةص مؤثرة ل نجصب ّ
لرائك أیصم اعصرب فةه مثل قب نةى اجلمر ،عةرصمل فةه مثل أجر مخسني رجالً یرمةون مثل
نمةه لزاد ي غريه ،قصل :یص رمسول هللا ،أجر مخسني منه ؟ قصل :أجر مخسني منك » (اعسجستص ي،
د.ت.)596/6 :
لم متطةبصت اعتوریس اعصرب أن یكون املرة صبورا نةى مرصنصة اعترةة لتقریب املرةومصت
لتوضةح األفكصر عةطالب مرة تةو مرة ىل أذهصن اعطالب ،لذعك یتطةب توریبص لتكرارا لتنویرص
ا
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عألمسصعةب ،لمحل اعنففس نةى حتمل املشق  ،هذا ألن اعطالب عةسوا مسواء يف اعقورة لاعترةة .
فمنه م یففه اعربصرة ل اعورس م ألل شرح هلص ،لمنه م حيتصج ىل نصدة ل تكرار ل شرح
لتففصةل ،فرةى املرة أن یورب نففسه نةى ذعك اعطریق.

ا
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خامتة البحث

لقو توصل اعبحث عی نتصئج كصفة لهي أن قةصم األم لازدهصرهص مرتبط مبوی جودة اعترةة ،

لالتوجو حضصرة يشری نةی مر اعرصور ختةو م اعترةة  ،فصملرة یةرب دلرا کبريا يف تطویر نمةة
اعترةة  ،ل نواد األجةصل اعسصمل ،لهو األمسصس عتکوی اعففرد ،لاملصدة يف تغةري الجمتمع ،فالي ّو أن
یتصف مبواصففصت اعيت اتصف هبص املرة األنظ نبةنص صةی اهلل نةةه لمسة  ،لتةك املواصففصت
یتضمنهص ،ثالث مطصعب :املواصففصت املهنة  ،لاملواصففصت اعشخصة  ،لاملواصففصت اإلميصنة .
فالي ّو أن یتحةی املرة يصعصففصت املهنة  ،مثل اعتخصص لاعتمک م مصدته اعرةمة ،
مرجرص عطاليه یسأعونه لیستففتونه يه ،لیةتزمون مبص ميةةه نةةه  ،لکذعك اليو أن یکون نصملص
ألنه
ً
يصملنصهج اعترةمة املتنون اعيت امستخومهص رمسول هللا صةی هللا نةةه لمسة  ،ألن ذعك یسرع نمةة
اعتوریس ،لیسهل انتقصل املرةومصت يأحس لجه لأکمل طریق ،لاليو عةمرة أن یرانی تففصلت
اعذکصءات عةمترةمني ،لاختالف امسترواده  ،لتنوع طبةرته  ،ل اليو عةمرة أن یکون مثقففص،
نصملص يصحلوادث اعةومة  ،فطنص ذکةص.
کمص أن اعصففصت املهنة الزم عةمرة  ،کذعك هنص مواصففصت شخصة الي ّو عةمرة أن یتحةی

هبص ،لهي املنظر اعالئق لاعنظصف  ،فممص ینبغي اعرنصی يه احلصع اعيت یظهر نةةهص املرة أمصم طاليه
لمةتزمص
أن یهت حبس مسته لمجصل مظهره ،م نظصف لتنصمسق لطةب رائح  ،يرةوا ن اإلمسراف ً
حو االنتوال ،فذعك أدنى عةقبول لاعتقویر عه ،لکذعك اليو عه م امتالک رلح اعونصي لاملرح
داخل اعصف يصإلضصف عی اهلةب لاعشموخ ،لحس املنطق ل لضوح اعصوت ،لاعتواضع ،لمص یةی
ذعك م املواصففصت األخری اعشخصة .
يصإلضصف عی ذعك ،الي ّو أن یتصف املرة يصعصففصت اإلميصنة اعيت هلص دلر کبري ل أثر
مرموق يف نمةة اعتوریس ،مثل اعنة ااخصعص  ،فإن موار کل األنمصل يصعنة  ،لمثل اعتقوی ،فإن
اعنيب صةی هللا نةةه لمسة کصن یوصی أصحصيه يتقوی هللا يف اعسر لاعرالنة  ،لاعسراء لاعضراء،
ا
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لاعصرب لاحلة  ،لاألمصن لاعرواع لغري ذعك م املواصففصت اعيت هلص اثر کبري يف اعرمةة اعترةة
لآخرا.
لاعترة  .لصةی هللا نةی مسةونص حممو لهلل احلمو ألال ً

 -2اعقرآن اعکرمي

املصادر واملراجع

 -1أيو َّنر ،نصطف مسصمل12212( .م) .مواصفات املعلم القدوة يف ضوء الرتبية
اإلسّلمية ،رمسصع مصجسرت ،قس أصول اعرتية يصجلصمر اإلمسالمة  ،اعرصم:
 -5اي مجصن  ،يور اعوی أيو نبواهلل( .د .ت) .تذکرة السامع واملتکلم يف أدب العامل
واملتعلم.
 -2اعبخصري ،حممو ي مسصنةل أيو نبوهللا2211(.ه) صحيح البخاري ،احملقق :حممو
زهري ،اعنصشر :دار طوق اعنجصة.

 -5ترمذي ،حممو ي نةسى ي َمس ْورة ي مومسى2991( .م) سنن الرتمذي ،احملقق :يشصر
نواد مررلف ،اعنصشر :دار اعغرب اإلمسالمي – يريلت.
 -6اعوقةق ،طصرق نطة ( .د.ت) .أثر السنة النبوية يف إعداد املعلمني ،اعنصشر :کةة
اعونوة اإلمسالمة لأصول اعوی .

 -1اعزرن  ،عةةی نصصر1212( .م) .الطرائق النبوية التعليمية ،جمة نةمة تصور ن
األکصدمية األمریکة اعررية عةرةوم ،الجمةو  ،22اعرود .51

 -1اعسجستص ي ،أيو دالد مسةةمصن ي األشرث( .د.ت) .سنن أيب داود ،احملقق :حممو
حمةي اعوی  ،اعنصشر :املكتب اعرصری  ،صةوا – يريلت.

 -9اعشةبص ي ،أيو نبو هللا أمحو ي حممو ي حنبل2995( .م) مسند اإلمام أمحد بن
حنبل  ،احملقق :أمحو حممو شصكر ،احملقق :أمحو حممو شصكر ،اعنصشر :دار احلویث – اعقصهرة.
ا
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 -22اعرسقال ي ،أمحو ي نةي ي حجر أيو اعففضل2519( .ه) .فتح الباري شرح
صحيح البخاري ،يريلت :دار املررف .
 -22اعرطصر ،نصیف مسصمل1221(.م) مباديء تعليمية للمدرسني يف ضوء القرآن والسنة،
جمة اجلصمر اإلمسالمة  ،الجمةو اعثص ي نشر -اعرود اعثص ي،

.215

 -21اعرتةبی ،نطصء اهلل1221(.م) املنهج النبوي يف الرتبية الدينية من خّلل السنة
النبوية ،جصمر غزة.
 -25اعقزلیين ،أيو نبو هللا حممو ي یزیو(.د.ت) .ابن ماجه ،حتقةق :حممو فؤاد نبو
اعبصقي ،اعنصشر :دار حةصء اعكتب اعررية .

 -22املشهوانی ،ضةصء حممو حممود1221(.م) .التنمية االقتصادية يف ضوء السنة
النبوية ،جصمر موصل.
 -25اعنةسصيوري ،مسة ي احلجصج أيو احلس اعقشريي(.د.ت) صحيح مسلم ،احملقق:
حممو فؤاد نبو اعبصقي ،اعنصشر :دار حةصء اعرتاث اعرريب – يريلت.

 -26اعنةسصيوري ،أيو نبو هللا احلصك حممو ي نبو هللا2992(.م) املستدرك على
الصحيحني ،حتقةق :مصطففى نبو اعقصدر نطص ،اعنصشر :دار اعكتب اعرةمة – يريلت.
 -21اعنولي ،أيو زكریص حمةي اعوی حيىي ي شرف(.د.ت) اجملموع شرح املهذب ،اعنصشر:
دار اعففكر.
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