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 مستخمص البحث:
ىدؼ البحث إلى استنباط المضاميف التربكية في نكنية أبي الفتح البيستي، كذلؾ مف 
خبلؿ بياف األساس الفكرم لمتربية المتضمف في القصيدة، كالتعرؼ عمى المبادئ كالقيـ التربكية 

لمربي كالمتربي مف خبلؿ القصيدة، كالكشؼ عف األساليب التربكية المتضمنة الناظمة لعبلقة ا
فييا. كاعتمد الباحث لتحقيؽ أىداؼ البحث عمى المنيج االستنباطي. كقد تكصؿ إلى جممة مف 
النتائج، أبرزىا: أف الخمفية العقدية كالفكرية ألبي الفتح البيستي أسيمت في تشكيؿ آرائو التربكية، 

بع مف مصادر التربية اإلسبلمية، كما أباف البحث عف أساس التربية الفكرم في فتجدىا تن
القصيدة مف خبلؿ صياغة نظرتو لمطبيعة اإلنسانية بمككناتيا الثبلثة )الجسـ كالعقؿ كالركح( كأف 
التقكل مصدر استمداد الكرامة، كالتغيير لمطباع ىك جكىر التربية كلٌبيا، كنظرتو لمحياة ككنيا 

ة عمى الفناء، كتفاكت معاييرىا المادية عف المعايير األخركية، كحرية العمؿ فييا المقركنة مجبكل
بمسؤكلية الجزاء كحتميتو. كقد كاف مف أبرز المبادئ المكجية لعبلقة المربي بالمتربي في 

ية، القصيدة: تقكل اهلل كاالستعانة بو كالذم يمثؿ الزاد اإليماني لممربي، كمراعاة الفركؽ الفرد
كحفظ خصكصيات المتربيف، كالتفاؤؿ كفتح األمؿ ليـ، كاالستشارة، كالفصاحة في القكؿ، كحفظ 
المعركؼ، كطبلقة الكجو، كاالستغناء عف الناس، كالتخفؼ مف األحزاف. كمف أبرز القيـ الناظمة 

، كالعدؿ، لعبلقة المربي بالمتربي المتضمنة في النكنية: اإلحساف، كالتعاكف، كالتعايش، كالقناعة
كالتأني، كالرفؽ، كالعطاء. كما تكصؿ البحث إلى األساليب التربكية التي كظفيا الناظـ، كىي: 

 أسمكب التشكيؽ كاإلغراء بالمحتكل التربكم، كضرب المثؿ، كالمكعظة، كالتكاصي بيف المربيف.
 الكممات الداللية:

            ساليب التربكية، عنكاف الحكـ،األساس الفكرم لمتربية، المبادئ كالقيـ التربكية، األ      
 القصيدة البيستية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  203

 رررر

Abstract 
      The research aimed to derive the educational implications in 
Nuniyah Abi Al-Fath Al-Bosti, by explaining the intellectual basis for 
education included in the poem, and identifying the educational 
principles and values that regulate the relationship between the educator 
and the learner through the poem, and revealing the educational 
methods included in it. The researcher used the deductive approach. 
The results showed that the ideological and intellectual background of 
Abu Al-Fath Al-Bosti contributed to the formation of his educational 
views, so you find them emanating from the sources of Islamic 
education. The research revealed the basis of intellectual education in 
the poem showed through the formulation of his view of human nature 
with its three components (body, mind, and spirit) and that devoutness 
is the source of deriving dignity, change of character is the essence of 
education, his view of life as being created to perishability, its material 
standards differ from eschatological standards and the freedom to work 
in it coupled with the responsibility and inevitability of punishment. 
Among the most prominent principles guiding the relationship between 
the educator and the learner in the poem: the fear of God and seeking 
his help, which represents the provision of faith for the educator, the 
consideration of individual differences, maintaining the learners’ privacy, 
the optimism and providing them with hope, advice, and eloquence, 
retaining favor, cheerfulness, dispensing with people, and relieve 
sorrows. Among the most prominent values that regulate the 
relationship between the educator and the learner included in the 
Noniyeh are: charity, cooperation, coexistence, contentment, justice, 
patience, kindness, and giving. The research also found the educational 
methods employed by the poet, namely: the method of suspense and 
persuasion, giving an example, preaching, and consolation among 
educators. 
Keywords:   
     Intellectual Basis of Education, Educational Principles and Values, 
title of wisdom, Educational methods, Al-Bosti’s poem. 
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 المقدمة:
ترتبط التربية كالشعر بعبلقة كثيقة الصمة يخدـ مف خبلليا كؿه منيما اآلخر، فالشعر  

ا  ف رئيس مف مككنات األدب اإلسبلمي، كاألدب ركف مف أركاف المغة العربية التي تعد مقكمن مككّْ
 مف مقكمات اليكية اإلسبلمية لمفرد المسمـ كالمجتمع المسمـ.

ا كلؤلدب عمكمنا في أف ليا تأثيرنا فاعبلن عمى كتبرز األىمية التربكي  ة لمشعر خصكصن
ميقي يظير تأثيره التربكم            النفكس البشرية، فاألدب البنَّاء الذم يشحذ اليمـ نحك السمك الخي
بتفاعؿ القمكب كاألذىاف كاألفياـ، فأسمكبو البارع ينقؿ المضاميف الفكرية كالتكجييية إلى األذىاف 

          كالنفكس، كيجعميا فعَّالة كمكجية لمسمكؾ. كفي األدب تربية لمساف عمى استخداـ كالقمكب 
              جميؿ األلفاظ كأحسف العبارات كأدؽ المعاني، كما أف فيو تربية لخصكبة الخياؿ؛ لما 
 يشتمؿ عميو مف تصكير لممعاني كتقريبيا لؤلفياـ بألفاظ كصكر في غاية الحسف كاإلبداع.

 (.ْٓٓ-ْْٓق، ص ص ُِْْ)الحازمي، 

كيمكف لمشعر التربكم أف يمبي احتياجات الناشئة النفسية كيسيـ في إشباع حاجاتيـ  
حساسيـ كيمكنيـ مف التصدم لمحياة كمتغيراتيا  العقمية كيربي أذكاقيـ كيصقؿ مشاعرىـ كا 

 (.ٕٗق، ص ُِْٓبإيجابية ككعي في ظؿ عقيدة سميمة ككازع ديني قكم. )القرني، 

مقي كركايتو َّْـ، صُٖٔٗكيبيف القابسي )  ( أف االتفاؽ معقكد عمى أف الشعر الخي
 كحفظو مصدر ميـ في تكجيو السمكؾ كتحريؾ النفكس نحك الفضيمة كالخير.

كال شؾ أف التراث اإلسبلمي حافؿه بالشعر التربكم، المميء بالحكـ كاألمثاؿ، فقد نظـ 
لى أعبلـ الفكر التربكم اإلسبلمي ال ا كا  عديد مف القصائد كالمنظكمات المكجية إلى الناشئة عمكمن

ق(، كتائية أبي إسحاؽ ّّٖطبلب العمـ منيـ عمى كجو الخصكص؛ مثؿ نكنية القحطاني )ت: 
 ق(،ْٕٗ، كالمية ابف الكردم )ت: ق(ِٖٕق(، كالمية ابف تيمية )ت: ْٗٓاأللبيرم )ت: 

إضافة إلى المنظكمات التي استيدؼ تبسيط العمـك  (، كغيرىا الكثير،ُٕٓكنكنية ابف القيـ )ت: 
 كالفنكف كصياغتيا بشكؿ أدبي.
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كمف ىذه القصائد التي ذاع صيتيا، كتناقمتيا األجياؿ جيبلن بعد جيؿ؛ القصيدة النكنية 
ألبي الفتح عمي بف محمد البيستي، كالتي تعرؼ أحياننا بالقصيدة البيستية، كالقصيدة النكنية، 

ا مستفيضة، كعممكىا لطبلبيـ كقصيدة عنكاف  الحكـ، كقد اىتـ بيا العمماء كشرحكىا شركحن
كلممجتمع بشكؿ عاـ. فممف تناكليا عبدالممؾ الثعالبي في كتابو )يتيمة الدىر في محاسف أىؿ 

 العصر( كشرحيا مف المتأخريف حسيف عكني العربكرم، كمحمد مرسي الخكلي كغيرىـ.

 موضوع الدراسة:
الشعرية رافدنا تربكينا ميمنا في تكجيو سمكؾ المتربيف، كبناء عقكليـ،  تيمثؿ المنظكمات

كصياغة تفكيرىـ، كتيذيب نفكسيـ، كلقد اىتـ المربكف المسممكف األكائؿ بيا كأكليا عناية كبيرة، 
 حيفظت مف خبلليا تمؾ المنظكمات حتى داـ عطاؤىا كاستمر ثأثيرىا إلى العصر الحاضر.

ي الفتح البيستي تأتي في طرة تمؾ المنظكمات التي جمعت الكثير كالقصيدة النكنية ألب
صبلحو، كبناء  مف اآلداب كالقيـ كالمبادئ كاألساليب التربكية، التي تسيـ في بناء الفرد كا 

صبلحو، فقد تألفت مف ) ( بيتنا حكت مف خبلليا عددنا مف التكجييات التربكية في ّٔالمجتمع كا 
 ة كاألخبلقية كاالجتماعية. المجاالت اإليمانية كالعممي

( أف ىذه القصيدة تعد إسيامنا رئيسنا مف إسيامات أبي ٓق، صُّْٕكيؤكد محمد )
الفتح البيستي المتعمقة بالتربية اإلسبلمية، فيي مف أشير قصائد الحكمة كالزىد، كمف خير الشعر 

 . الًحكمي كأبمغو؛ إذ اشتممت عمى مكاعظ بميغة، كنصائح ثمينة، كحكـ عظيمة

ق( إلى الكشؼ عف التكجييات كالمضاميف التربكية في ُّْٕكقد دعت دراسة محمد )
لى االىتماـ بالقصيدة النكنية لمبيستي "عنكاف الحكـ" عمى كجو  قصائد السمؼ بشكؿ عاـ كا 
الخصكص كدراسة الجكانب التربكية فييا؛ إذ لـ تزؿ ىناؾ جكانب تربكية متعددة بحاجة لدراستيا 

 ضاميف التربكية فييا.كاستنباط الم

كألىمية بعض المضاميف التربكية في ىذه القصيدة التي تناكلت األساس الفكرم 
كالتصكر المنيجي لعدد مف القضايا الكبرل، كلرسالية عبلقة المربي بالمتربي كالحاجة إلى ما 

لقيـ الناظمة يىٍنًظميا كيكجييا؛ جاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ األساس الفكرم لمتربية، كالمبادئ كا
 لعبلقة المربي بالمتربي، كاألساليب التربكية المتضمنة في نكنية أبي الفتح البيستي.
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 أسئمة الدراسة:
 تجيب الدراسة الحالية عن األسئمة اآلتية:

 ما األساس الفكرم لمتربية مف خبلؿ نكنية أبي الفتح البستي؟ -
 في نكنية أبي الفتح البستي؟ ما المضاميف التربكية الناظمة لعبلقة المربي بالمتربي -
 ما األساليب التربكية التي كظفيا البيستي في نكنيّْتو؟ -

 أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 بياف األساس الفكرم لمتربية مف خبلؿ نكنية أبي الفتح البستي. -
 بي مف نكنية أبي الفتح البستي.استنباط المضاميف التربكية الناظمة لعبلقة المربي بالمتر  -
 الكشؼ عف األساليب التربكية المتضمنة في نكنية أبي الفتح البستي. -

 أهمية الدراسة:
 تتحدد أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:

قد تسيـ الدراسة في تعزيز خدمة التراث التربكم اإلسبلمي بتناكؿ إحدل مقطكعاتو الشعرية  -
 ربكية.المميئة بالحكـ كالقضايا الت

تعد الدراسة الحالية محاكلة مف المحاكالت الجادة في االىتماـ باألثر التربكم لمغة العربية  -
 عمكمنا، كفي الشعر عمى كجو الخصكص.

تسعى الدراسة الحالية لممشاركة في إحياء البحث في أعبلـ الفكر التربكم اإلسبلمي  -
 فكرم ألبي الفتح البيستي.كدراسة إنتاجيـ الفكرم في تناكليا لجزء مف اإلنتاج ال

يؤمؿ مف الدراسة الحالية إفادة المربيف بالمبادئ كالقيـ التربكية الناظمة لعبلقاتيـ مع  -
 المتربيف، مما يعزز مف قكة العبلقة كسمكىا كتحقيؽ أىدافيا.

 حدود الدراسة:
الفتح تقتصر الدراسة الحالية عمى استنباط المضاميف التربكية في القصيدة النكنية ألبي 

البستي كىي: األساس الفكرم لمتربية، كالمضاميف التربكية الناظمة لعبلقة المربي بالمتربي، 
 كاألساليب التربكية.
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 مصطمحات الدراسة:
( بأنيا: كؿ قيمة أك أسمكب أك ىدؼ ُِّٔـ، صَُِِيعرفيا العيسى )المضامين التربوية: 

ساف في أم جانب مف جكانب شخصيتو كفي أك كسيمة أك مبدأ أك نحك ما سبؽ يتعمؽ بتنشئة اإلن
أم مرحمة مف مراحؿ عمره كفي عبلقتو بربو أك بنفسو أك بغيره مف سائر الناس أك بالحياة عامة 

 بكؿ ما فييا مف كجكدات".

كيعرفيا الباحث إجرائينا بأنيا: األساس الفكرم لمتربية، كالمبادئ كالقيـ الناظمة لعبلقة 
 التربكية التي يمكف استنباطيا مف القصيدة النكنية ألبي الفتح البيستي. المربي بالمتربي كاألساليب

بيتنا، ناظميا أبك  )ّٔ(قصيدة في غرض الحكمة مككنة مف  نونية أبي الفتح البستي:     
 الفتح عمي بف الحسيف بف محمد البستي كتسمى القصيدة البيستية، كقصيدة عنكاف الحكـ.

 منهج الدراسة:
في دراستو المنيج االستنباطي؛ نظرنا لطبيعتيا حيث قاـ باستنباط اعتمد الباحث 

( المنيج ُّٗق، صُُْٗالمضاميف التربكية مف نكنية أبي الفتح البستي. كيعرؼ يالجف )
االستنباطي بأنو: "طريقة مف طرؽ البحث الستنتاج أفكار كمعمكمات مف النصكص كغيرىا كفؽ 

 ضكابط كقكاعد محددة كمتعارؼ عمييا".

 وقد قام الباحث بعدد من اإلجراءات المنهجية لتحقيق أهداف الدراسة، وهي كما يمي:

 ـ(.َُٖٗاعتماد نسخة القصيدة النكنية مف خبلؿ ما تكصؿ لو المحقؽ الخكلي ) .ُ
ق(، ُِْٕق(، كشرح أبك غدة )ُُِّاالطبلع عمى شركح القصيدة، كىي: شرح العربكرم ) .ِ

  ق( في مادةُّْٖمسجمة، كشرح البدر )ق( في حمقة مرئية ُّْٖكشرح القاضي )
 صكتية مسجمة. 

 االطبلع عمى الدراسات السابقة كمعرفة مكضع الدراسة الحالية منيا. .ّ
 استنباط المضاميف التربكية مف خبلؿ القصيدة كشركحيا. .ْ
تكظيؼ المضاميف كتدعيميا تربكينا مف خبلؿ األدبيات في التراث التربكم اإلسبلمي  .ٓ

 .كالمصادر المعاصرة
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 اإلطار المفهومي:
            يتناكؿ الباحث في اإلطار المفيكمي الحديث عف ناظـ القصيدة مكضع الدراسة 

            أبي الفتح البستي، ككذلؾ التعريؼ بقصيدتو النكنية التي تسمى بػ "عنكاف الحكـ" أك 
 "القصيدة البستية".

 أواًل: التعريف بناظم القصيدة النونيَّة:
الفتح عمي بف محمد بف الحسيف بف يكسؼ بف محمد بف عبدالعزيز البستي ىك أبك 

سكاف ثانيو، كىي مدينة ّٖٕ/ّ)ابف خمكاف، د ت،  (، كالبيستي نسبة إلى بيٍست بضـ أكلو كا 
( أنيا "تقع بيف سجستاف كغزنة كىراة كأظنيا ُْْ/ُـ، ُٕٗٗمعمكمة بسجستاف، يقكؿ الحمكم )
في أفغانستاف قريبنا مف حدكدىا مع إيراف. يصفو أبك غدة  مف أعماؿ كابؿ" كىي اآلف تقع

( بأنو: الشاعر الناثر، كاألديب األريب، كالمحدث الفاضؿ، كالفقيو الشافعي، ٓق، صُِْٕ)
ق(، كىذا التحديد لمتاريخ إنما ىك تقريبي مف أبي َّّكقد كلد في مدينة بيست في حدكد سنة )
و بشكؿ دقيؽ كصحيح، كيعزك ىذا التقدير لتاريخ كالدتو غدة؛ إذ لـ تنقؿ المصادر تاريخ كالدت

بأف أبا الفتح البستي أخذ الحديث عف اإلماـ أبي حاتـ بف حباف البستي الذم تكفي عاـ 
ق(، كقد أكثر مف سماع الحديث مف شيخو ابف حباف، فعمى أقؿ تقدير ينبغي أف يككف ّْٓ)

 سنة. ِٓ-َِعمره في سنة كفاة شيخو بيف 
                       أبك الفتح البستي عمى عدد مف الشيكخ، فيذكر السمعاني كقد تتممذ

( نقبلن عف الحاكـ أبي عبداهلل في تاريخو أنو: "ذكر لي سماعو بتمؾ الديار ّْٖ/ُـ، ُٖٖٗ)
مف أصحاب عمي بف عبدالعزيز كأقرانو كأكثر عف أبي حاتـ كأىؿ عصره". كالمقصكد بعمي بف 

افظ عمي بف عبدالعزيز بف المرزباف بف سابكر أبك الحسف البغكم شيخ الحـر عبدالعزيز كىك الح
( أنو قد ركل عنو خمؽ كثير، ِّٔ/ّق، ُّْٕق(. كما يبيف الذىبي )ِٖٔالمتكفى سنة )

منيـ ابف خيو أبك القاسـ البغكم، كعمي بف محمد بف ميركيو القزكيني، كأبك عمي حامد الرفاء، 
             ف، كعبدالمؤمف بف خمؼ النسفي، كالطبراني كأمـ سكاىـ. كأبك الحسف بف سممة القطا

فيؤالء ىـ كبار أصحاب عمي بف عبدالعزيز الذيف أخذ عنيـ البيستي. لكنو أكثر مف السماع 
كمبلزمة ابف حباف كما مر سابقنا، فيككف ابف حباف أىـ شخصية عممية في حياة أبي الفتح 

( بأنو "محمد بف حباف ٖٕ/ٔـ، ََِِؼ بو الزركمي )(، كالذم عرٌ ْٓق، صُِْٕ)حماد، 
بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي ... مؤرخ، عبلمة، جغرافي، محدث، كلد في بيٍست 
          مف ببلد سجستاف، كتنقؿ في األقطار، كرحؿ إلى خراساف كالشاـ كمصر كالعراؽ كالجزيرة، 

          ابكر كمنيا إلى بمدة بيٍست، كىك أحد المكثريفتكلى قضاء سمرقند مدة، ثـ عاد إلى نيس
 مف التصانيؼ".
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( أنو لـ يرد في المصادر عف تبلميذه ْٔق، صُِْٕأما عف تبلميذه فيبيّْف حماد )
إال ما جاء في معجـ البمداف أنو ركل عنو الحاكـ، كأبك عثماف الصابكني، كالحسيف بف عمي 

صاحب المستدرؾ عمى الصحيحيف الذم أكرد فيو األحاديث البرادعي. كالحاكـ النيسابكرم ىك 
 عمى شرطي البخارم كمسمـ مما لـ يكرداه.

( عف أبي الفتح البستي أنو كاف في مبدأ أمره كأكؿ َُِ/ٓق، َُِْكذكر الثعالبي )
ا لمصبية، كىذا الذم يمفت النظر ليذه الشخصية كالبيعد التربكم التي تضطمع  شانو يعمؿ معممن

كاف التعميـ أكؿ مينة يمارسيا، ثـ انخرط بعد ذلؾ في العمؿ السياسي، لذا عند كتابتو  بو، حيث
لقصيدتو النكنية، تراه ككأنو ارتدل عباءتو التعميمية السابقة ثـ نظميا مع اختبلؼو في الفئة 
و قصيدتو النكنية   المستيدفة حيث كاف تعميمو في السابؽ منحصرنا عمى الصبياف، بينما كجَّ

 ـك الناس.لعم

( "أنو كاف في ّْٔ/ْق، َُِْكأما عف بداية حياتو السياسية فيذكر الثعالبي )
عنفكاف شبابو كأمره كاتب الباتيكز "صاحب بيست"، ثـ بعد ذلؾ جعمو كزيرنا لو حتى سار طغاف 
            "أمير بيست" المسمكبي حقَّو إلى األمير ناصر الديف سبكتكيف في غزنة ليعينو عمى إعادة
حقّْو فييا، كبالفعؿ تحركت الجيكش مف غزنة كدخمت بيست فيرب باتيكز كمعو البستي، لكنو 
ا إلى             الحقنا عرؼ مكاف البستي كأيحضر لؤلمير كاعتمده كما كاف قبؿ ذلؾ؛ إذ كاف محتاجن

قضى (. ك ّْٔ/ْق، َُِْمثمو في آلتو ككفايتو كمعرفتو كىكايتو كحنكتو كدرايتو )الثعالبي، 
البيستي عشريف عامنا في خدمة األمير سبكتكيف المؤسس الحقيقي لمدكلة الغزنكية في الكتابة 
          لئلمارات المجاكرة، كانتدابو رسكالن لتكطيد عبلقة الدكلة الغزنكية بمف حكليا. كبعد كفاة 

          كف انقمباألمير ناصر الديف سبكتكيف، استقر األمر البنو األكبر محمكد يميف الدكلة، ل
ظير المجف عمى البيستي في عيد األمير محمكد كلـ يمًض كقتنا طكيبلن حتى نيفي عف الدكلة 

 (.ْٕ-ٔٔق، ص ص ُِْٕ)حماد، 

( أف أبا الفتح كتب لمسمطاف محمكد عدة فتكح، ّْٕ/ْق، َُِْكيكضح الثعالبي )
           ؾ عمى غير قصدهكظؿ في خدمتو إلى أف زحزحو القضاء عنيا، كنبذه إلى ديار التر 

رادتو، فتكفي بيا سنة أربعمائة مف اليجرة النبكية. كلـ ينيقؿ سبب كاضح لنفي البيستي مف   كا 
 خبلؿ المصادر.
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              ق( حسب ََْتكفي البيستي في منفاه ببلد الترؾ في بخارل تحديدنا سنة )
(، غير أف الذىبي ّٔٗ/ُُق، ُِّْ( كابف كثير )ُْٓ/ُـ، ُٕٗٗما أيَّده الحمكم )

 ق(.َُْ( ذكر أف كفاتو كانت في سنة )ُْٕ/ُٕق ،ُُّْ)

 ثانًيا: التعريف بالقصيدة النونيَّة:
( أف أبا الفتح البستي نظـ الشعر في َُٖ-َُّـ، ص ص َُٖٗيذكر الخكلي )

 كثير مف األغراض التي طرقيا الشعراء قبمو عمى مر العصكر، كتناكؿ ىذه األغراض بما يبلئـ
نفسو كبيئتو كشخصيتو، فمدح كىجا، كقاؿ في الفخر كالتغزؿ كاإلخكانيات كالشككل كالحكمة 

، حتى أف نكنيَّتو الشييرة   -مكضع الدراسة الحالية-كالمكاعظ كاألمثاؿ كغيرىا. كشعره شعره سيَّاره
فَّظي لمتبلميذ في كؿ العالـ اإلسبلمي، لكثرة فكائدىا كعظيـ عكائدىا.  كانت تيحى

يككف الشتغاؿ أبي الفتح بالتعميـ في أكؿ أمره عبلقة في ميمو إلى إسداء النصح  كقد 
كتكجيو المكعظة، عبلكة عمى ما يمتاز بو مف نفس خيّْرة تحب الناس جميعنا، كترجك ليـ اليداية 
كالسداد الذم كاف لو أكبر األثر في ذلؾ. فيتضح أنو عاد إلى ارتداء ثكب المعمـ بطريقة قكية 

( بيتنا، ّٔ، فقد كرَّس جيده كببلغتو ليذه القصيدة كأطاؿ فييا حتى بمغ عدد أبياتيا )مباشرة
ككأنو في حمقة درس بيف طمبةو يكجييـ كيعمميـ، كما كاف سابقنا في شبابو؛ لكنو اآلف عاد 
محمَّبلن بالكثير مف التجارب التي اكتسبيا مف حياتو االجتماعية كالسياسية، كاحتكاكو بالكثير مف 

 (.ِٔ-ُٔق، ص ص ُِْٕالنماذج البشرية. )أبك غدة، 

لقد استمد أبك الفتح حكمتو كشعره التعميمي الذم شمؿ معظـ نكاحي الحياة كالمجتمع 
 (:ُٕق، صُِْٕكالككف مف مصادر عديدة، يبيف أىميا أبك غدة )

اء العيش تجاربو كآراؤه الخاصة في الحياة، كلقد كانت نفسو غنيَّةن بذلؾ؛ ألنو تقمب بيف سر  .ُ
كضرائو، كذاؽ شييدىه كصابىو، كاتصؿ بالناس اتصاالن كثيقنا عميقنا، عمى اختبلؼ طبقاتيـ 

 كتنكع مذاىبيـ كمشاربيـ.
ثقافتو الكاسعة التي كانت تشمؿ الثقافة العربية اإلسبلمية، ثـ الثقافة الفارسية بحكـ بيئتو  .ِ

كقتو مبكرو كبرعكا فييا، كأخيرنا  كمكطنو، ثـ الثقافة اليكنانية التي تعمميا المسممكف في
ٍزنىة ناصر  الثقافة اليندية. التي عرفيا المسممكف ككاف الفضؿ في ذلؾ يرجع إلى أمير غى

 الديف سيبيٍكتكيف، ثـ إلى ابنو السمطاف محمكد مف بعده كغزكاتيما المكفقة فييا.
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ر، بحيث كىذاف المصدراف لـ يككنا منفصميف في شعره، بؿ كؿ منيما يأخذ مف اآلخ
تبلزما كلـ يطغى أحدىما عمى اآلخر، فثقافتو كانت تقرر تجاربو كتؤكدىا، كما أف تجاربو كانت 

 تيبرز ىذه الثقافة كتجعميا نابضة بالحياة.

كعمى سبيؿ التأكيد عمى حكمة أبي الفتح البستي في شعره، كسعة نظرتو لمحياة في 
ف ألكاف ثقافاتو المختمفة، ما جاء في بعض مختمؼ مناحييا، كما استخدمو لتكضيحيا كتقريرىا م

 أشعاره، مثؿ:

 خذ العفك كأمر بعرؼ كما             أيمرت كأعرض عف الجاىميف

 كًلٍف في الكبلـ لكؿ األناـ           فمستحسف مف ذكم الجاه ليف

فالبيت األكؿ مقتبس مف قكلو تعالى: }خذ العفك كأمر بالعرؼ كأعرض عف الجاىميف{ 
[، كالبيت الثاني مف قكلو تعالى: }فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ ... اآلية{ ]آؿ ُٗٗؼ: ]األعرا

[. كلو أشعار أخرل تؤكد تكظيفو لمحكـ مف الثقافات الفارسية كاليكنانية كاليندية ُٗٓعمراف: 
 (.َِ-ُٖق، ص ص ُِْٕـ( كأبك غدة )َُٖٗفييا، كقد أكرد شكاىدىا كؿه مف الخكلي )

الحالية مكضكع الدراسة، فقد عيرفت بعدد مف المسميات منيا  أما ىذه القصيدة
ا "عنكاف الحكـ" كما نقؿ  "القصيدة النكنية"، كتينسب إليو فتسمى "القصيدة البستية"، كتسمى أيضن

(. ِْٗ/ٓق، ُّّٖذلؾ السُّبكي في طبقات الشافعية الكبرل عند ترجمتو ألبي الفتح البستي )
نما ىذه التسميات جاءت ممف نقؿ القصيدة مف غير أف الناظـ لـ يضع ليا عن كاننا ينقؿ عنو، كا 

بعده، لذا اعتمد الباحث تسميتيا بالقصيدة النكنية جرينا عمى عادة الناظميف بتسمية قصائدىـ 
 بحرؼ قافيتيا.

( بأنيا "قصيدة طكيمة طنَّانة ِْْ/ُق، ُِْْكقد كصؼ ىذه القصيدة الدميرم )
ـ أبك الفتح تمؾ القصيدة مف بحر البسيط الكامؿ في تفاعيمو، تشتمؿ عمى مكاعظ كحكـ". كنظ

ا إياىا                 كأكدع فييا كثيرنا مما تفرَّؽ مف قكلو في الحكمة في ديكانو، مبسطنا ليا ممخصن
 (.ُِق، صُِْٕ)أبك غدة، 
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كىذه القصيدة افتتحيا الناظـ بمقدمة حكؿ بعض الحقائؽ الكبرل المتعمقة باإلنساف 
حياة، كانتقؿ بعدىا لمتأكيد عمييا ببعض األمثمة الحسية، كبعدىا بدأ بتكجيو بعض النصائح، كال

يراد األمثاؿ كالفضائؿ النفسانية الجالبة لمسعادة الحقيقية، كالحث عمى التقكل كالتمسؾ بحبؿ  كا 
اهلل، كالحث عمى اإلحساف كالتي جعمت مف  ىذه القضية قضية مركزية في القصيدة،  كأكمؿ 
الناظـ قصيدتو بالتأكيد عمى بعض الفضائؿ كالنيي عف ضدىا، كالحديث عف بعض الحقائؽ 
المؤسفة في المجتمع التي تمثؿ مقاييس خاطئة في التعامؿ مع اآلخريف مف ذكم الجاه 
كالسمطاف، أخيرنا فقد ختـ الناظـ قصيدتو بالحثّْ عمى حفظيا كالحرص عمييا، فيي أمثاؿ سائرة 

، كال يضرىا أف لـ يقميا شاعره فىٍحؿه مثؿ حساف بف ثابت رضي اهلل عنو، فالعبرة ميذبة بالتجربة
 بالقكؿ نفسو ال بقائمو.

كقد حظيت ىذه القصيدة بانتشار كاسع في مختمؼ أقطار العالـ اإلسبلمي، كيعزك أبك  
 ( سبب انتشارىا إلى أف المعمميف كالميتميف بتربية النشء كجدكا فيياِٗق، ص ُِْٕغدة )

مف اإلشارة إلى الفضائؿ الحميدة دكف إسراؼو في الحجج العقمية أك الفمسفية، كال تطرُّؼو في 
الدعكة إلى مذىب أك مسمؾ خاص في الحياة، إضافة إلى عناية ناظميا بيا كتألقو بنسجيا، 

 كتخيُّره أللفاظيا كأساليبيا. كما حظيت بعناية العمماء كاألدباء بشرحيا في مختمؼ العصكر.
 لدراسات السابقة:ا

استقصى الباحث الدراسات التي تناكلت استنباط المضاميف التربكية في الشعر عمكمنا 
كفي شعر الحكمة عمى كجو الخصكص مف خبلؿ الرجكع لمكتبة الممؾ فيد الكطنية كأدلة 
تكشيؼ الرسائؿ في الجامعات كقكاعد المعمكمات الرقمية، كقاـ بعرضيا مرتبة مف االقدـ إلى 

 حدث بذكر ىدفيا كمنيجيا كأبرز نتائجيا.األ
ق( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى المبادئ التربكية في َُْٗفقد أجرت زينب فممباف )

ديكاف اإلماـ الشافعي. كقد استخدمت الباحثة المنيج التاريخي كالمنيج التحميمي. كقد تكصمت 
العقؿ كالتفكير كاستنباط أصكؿ  الدراسة إلى جممة مف النتائج، منيا: ساعد الشافعي في إعماؿ

المسائؿ الصحيحة مما أدل إلى المنيج العقمي الكاضح كالقدرة عمى تربية المجتمع. اىتـ 
الشافعي في تربيتو بكرامة اإلنساف كرقيو مما يستمـز تزكية النفس كالبدف كالعقؿ كالركح. اعتماد 

لمثؿ. تمتقي مبادئ الشافعي التربكية الشافعي في تكجيياتو التربكية عمى أسمكب االقتداء كضرب ا
بكثير مف اآلراء التربكية في العصر الحاضر مثؿ مفيـك الفكر كالسمكؾ كاآلداب التربكية 

 كالمنيج التعميمي.
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ق( إبراز األىمية التربكية لمغة ُِْْكفي سياؽ أكثر شمكالن استيدؼ الحازمي )
كالفكرم، كاآلثار العممية كالخمقية ليا. معتمدنا العربية، كاآلثار التربكية ليا في الجانبيف المفظي 

في ذلؾ عمى المنيج الكصفي االستنباطي؛ مف خبلؿ استنتاج المؤثرات التربكية مف النصكص 
األدبية، كخصائص المغة العربية. ككاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة: اىتماـ العمماء كالخمفاء مف 

المؤدبيف ألبنائيـ، كبتعميـ أبنائيـ عمـك المغة العربية. كما سمؼ األمة بدراسة المغة العربية كاتخاذ 
تكصمت لآلثار التربكية لمغة العربية عمى الذكؽ المفظي بما يتعكس عمى تفعيؿ العكاطؼ كالعقكؿ 
كالسمكؾ مف خبلؿ الكممة العذبة الرصينة. كما أسيمت المغة العربية في تسييؿ العمـ كنقمو 

ة في قصائد شعرية يتناقميا الطبلب كالعمماء، إضافة إلى إسياميا كحفظو، مف خبلؿ نظـ المعرف
في نقؿ كتشجيع المعارؼ بما نظـ فييا مف قصائد المديح. كما لمغة العربية آثار تربكية في 
اكتساب الفضائؿ كىجر الرذائؿ في األخبلؽ كالسمكؾ، بما اشتمؿ عميو األدب النثرم كالشعرم 

 مف حث عمى مكاـر األخبلؽ.
ق( لتستيدؼ التعرؼ عمى القيـ التربكية المتضمنة في ُِْٓاءت دراسة القرني )كج

النصكص الشعرية المقررة في أدب المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية، كعمؿ خطة 
مقترحة لغرسيا في نفكس الطبلب. كقد كاف المنيج المعتمد في الدراسة المنيج الكصفي 

إلى جممة مف النتائج، أىميا: أف الشعر كسيمة تربكية ناجحة في  التحميمي. كتكصمت الدراسة
إكساب القيـ التربكية لمطبلب كتنمية استعداداتيـ كعبلج عيكبيـ بشرط كجكد المقرر المناسب 
كسابيا لطبلب المرحمة الثانكية يتطمب  كالمعمـ القادر. كما تكصمت إلى أف بناء القيـ التربكية كا 

ا تشترؾ فيو جميع كسائط التربية. كتكصمت إلى أف القيـ التربكية الثماف تخطيطنا تربكينا عميقن 
( مرة، بينما تكررت في ِْٖتكررت في النصكص الشرعية المقررة في الصؼ الثالث ثانكم )

( مرة. كقد كاف ُّٕ( مرة، كتكررت في الصؼ األكؿ الثانكم )ِِٔأدب الصؼ الثاني ثانكم )
القيـ التربكية األخبلقية ثـ االجتماعية ثـ العقدية ثـ الكطنية ثـ الثقافية  أكثر القيـ التربكية تكرارنا

 ثـ التركيحية ثـ التعبدية ثـ العممية.
ق( فكاف ىدفيا استنباط المضاميف التربكية كتطبيقاتيا في ُّّْأما دراسة الغامدم )

شاطبي. قد استخدـ األسرة كالمسجد كالمدرسة مف خبلؿ منظكمة )حرز األماني ككجو التياني( لم
الباحث المنيج الكصفي االستنباطي. ككاف أبرز نتائج دراستو: األثر الكبير لمعكامؿ االجتماعية 
كالسياسية كالدينية كالعممية في حياة الشاطبي كتميزه الديني كالعممي. كما حكت المنظكمة الكثير 

قية، التي تعكد بالنفع كالصبلح مف المضاميف التربكية العقدية، كالتعبدية، كاالجتماعية، كالخم
 عمى الفرد كالمجتمع.
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ق( إلى التعرؼ عمى شعر الحكمة كأىميتو في ُّْٓكما ىدفت دراسة البصيرم )
التربية اإلسبلمية كتحميؿ كاستخراج المضاميف كاألساليب التربكية التي تضمنيا، كاستخبلص 

د اعتمد الباحث عمى المنيج التطبيقات التربكية التي يمكف لممربي االستفادة منيا. كق
االستنباطي. كتكصؿ إلى عدد مف النتائج، منيا: السبؽ التربكم لمحضارة اإلسبلمية المتمثؿ في 
الثراء الفكرم عند المسمميف كاىتماميـ بالجانب التربكم كبشعر الحكمة؛ ألنو كسيمة إصبلح 

يمانية كالخمقية كالعممية كتيذيب كتكجيو. تضمف شعر الحكمة مضاميف تربكية في الجكانب اإل
كاالجتماعية تيدؼ إلى بناء اإلنساف المسمـ الصالح القادر عمى بناء مجتمعو، كما أنو يبني 
األمة القكية المترابطة المتعاكنة. يعد شعر الحكمة مادة تربكية خصبة تستفيد منيا األسرة كبقية 

 لمختمفة.المؤسسات التربكية كالمدرسة، كتكظيفيا في كسائؿ اإلعبلـ ا

ق( نصكص كعب بف زىير الشعرية كتحميميا، ُّْٓكتناكلت دراسة منيرة كميب )
نفت إلى قيـ إيمانية، كأخبلقية، ككجدانية، كاجتماعية،  كبياف ما تضمنتو مف قيـ إسبلمية صي
كثقافية. كما ىدفت إلى إبراز األساليب التربكية التي يمكف مف خبلليا تنمية القيـ اإلسبلمية لدل 

ل )الكيفي( طمبة. كقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي مف خبلؿ أسمكب تحميؿ المحتك ال
         كتكصمت إلى أف العديد مف األبيات الشعرية لكعب بف زىير ال تخمككالمنيج االستنباطي. 

مف أداء كظيفة تربكية قيمية في المجاالت التالية: المجاؿ اإليماني كاألخبلقي كالكجداني 
 جتماعي كالثقافي. كاال

ق( فقد سعت دراستو لمتعرؼ عمى قصيدة عنكاف الحكـ كبياف مدل ُّْٕأما محمد )
أىميتيا في التربية اإلسبلمية، كاستخراج التكجييات كاألساليب التربكية منيا. ككاف منيج دراستو 
 ىك المنيج الكصفي كاالستنباطي. كخمص في بحثو إلى عدد مف التكجييات التربكية في
المجاالت اإليمانية كالعممية كالخمقية كاالجتماعية. منيا: االىتماـ باآلخرة كاإلعراض عف الدنيا، 
كاإلخبلص، كبياف فكائد العمـ كمساكئ الجيؿ، كالحث عمى عدد مف األخبلؽ الحميدة، كالتحذير 

ساف الصالح، مف عدد مف األخبلؽ الذميمة، كما تكصؿ إلى أف التربية اإليمانية ركيزة إعداد اإلن
كأف التربية العممية ضركرة بشرية سعادة الشعب مقركنة بيا، كأف التربية الخمقية كسيمة لبناء فرد 
فعاؿ كمجتمع عظيـ كخير حضارة إنسانية، كأف التربية االجتماعية تساعد الفرد عمى التكيؼ مع 

 محيطو في ضكء التربية اإلسبلمية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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مة اآلداب البف عبدالقكم في المجاالت كلمكشؼ عف الجكانب التربكية في منظك 
ق( كالذم اعتمدت منيج تحميؿ ُّْٖالتعبدية كالتعميمية كاالجتماعية جاءت دراسة ابف حسف )

المحتكل، كالمنيج االستنباطي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. كقد تكصؿ الباحث مف خبلؿ دراستو إلى 
المنظكمة المتعمقة بالجانب التعبدم: جممة مف النتائج، أىميا: مف أبرز الجكانب التربكية في 

حفظ الجكارح، األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، تعظيـ ذكر اهلل، آداب العطاس كالتثاؤب. 
كمف أبرز الجكانب التربكية في المنظكمة في الجانب التعميمي: البدء بحمد اهلل المنعـ بالعمـ، 

كما تكصؿ ألبرز الجكانب التربكية في  اعتماد العمماء كطبلبيـ عمى الرجكع لمكتاب كالسنة.
          المنظكمة المتعمقة بالجانب االجتماعي: بر الكالديف كصمة الرحـ، آداب المقاء كالسبلـ 

 كاالستئذاف كالمصافحة.

           ق( في دراستيا التعرؼ عمى القيـ التربكية ُّْٗكاستيدفت فاطمة نمازم )
                  الجتماعية كالمعرفية( المتضمنة في المنظكمة الميمية )العقدية كالتعبدية كالخمقية كا

)في الكصايا كاآلداب العممية( لمشيخ حافظ الحكمي كتحديد األساليب التربكية التي استخدميا 
الناظـ، كالكشؼ عف التطبيقات التربكية المستفادة مف القيـ التربكية المستنبطة مف المنظكمة في 

جد كالمدرسة. كاعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي الكثائقي، كتكصمت إلى األسرة كالمس
مجمكعة مف النتائج، أىميا: مف القيـ التربكية المتضمنة في المنظكمة الميمية: اإليماف باهلل، 
كالحمد كالثناء هلل، كاإلخبلص، كالصدؽ. كما تكصمت إلى عدد مف األساليب التربكية التي 

 ىي: المكعظة، كالترغيب كالترىيب، كالقدكة.استخدميا الناظـ ك 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المجاؿ العاـ ككنيا تبحث في الجكانب  

ق( ديكاف الشافعي، كدراسة القرني َُْٗالتربكية في الشعر، فتناكلت دراسة زينب فممباف )
ق( منظكمة ُّّْفي أدب المرحمة الثانكية، كدراسة الغامدم ) ق( النصكص الشعريةُِْٓ)

ق( شعر الحكمة عمكمنا، كدراسة منيرة بف ُّْٓحرز األماني لمشاطبي، كدراسة البصيرم )
ق( قصيدة عنكاف الحكـ لمبيستي، ُّْٕق( شعر كعب بف زىير، كدراسة محمد )ُّْٓكميب )

ق( ُّْٗدالقكم، كدراسة فاطمة نمازم )ق( منظكمة اآلداب البف عبُّْٖكدراسة ابف حسف )
 المنظكمة الميمية لحافظ الحكمي. 



 نايف بن يوسف بن حمد القاضي /د   المضامين التربوية في نونية أبي الفتح البستي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  216

 

ق( في تناكليا لمقصيدة النكنية ُّْٕكما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة محمد ) 
)عنكاف الحكـ( لمبيستي، لكنيا اختمفت في القضايا التربكية المستنبطة منيا، فاقتصرت دراسة 

كفؽ المجاالت اإليمانية كالعممية كالخمقية كاالجتماعية، بينما  محمد عمى التكجييات التربكية
الدراسة الحالية تناكلت األساس الفكرم لمتربية في القصيدة، كالمبادئ كالقيـ التربكية الناظمة 

 لعبلقة المربي بالمتربي المستنبطة منيا.

ازمي أما في المنيج المستخدـ فاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف: الح 
ق(، كمحمد ُّْٓق(، كمنيرة بف كميب )ُّْٓق(، كالبصيرم )ُّّْق(، كالغامدم )ُِْْ)
ق(، في اعتمادىا عمى المنيج االستنباطي. بينما اختمفت مع ُّْٖق(، كابف حسف )ُّْٕ)

ق( التي اعتمدت المنيج التاريخي كالمنيج التحميمي، كدراسة القرني َُْٗدراسة زينب فممباف )
دمت المنيج الكصفي التحميمي بأسمكب تحميؿ المحتكل، كدراسة فاطمة نمازم ق( استخُِْٓ)
 ق( التي اعتمدت المنيج الكثائقي.ُّْٗ)

 اإلجابة عن أسئمة الدراسة:
 إجابة السؤال األول:

ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى: ما المضاميف المتعمقة باألساس الفكرم 
لبستي؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستنباط المضاميف لمتربية في نكنيّْة أبي الفتح ا

 المتعمقة باألساس الفكرم لمتربية مف القصيدة النكنية:

كالباحث في األصكؿ الفكرية كالفمسفية لمتربية يجد أنيا ترتكز عمى عدد مف القضايا 
ية، بدءنا مف قضايا الكجكد الكمية تمثؿ في مجمكعيا أساسنا متيننا يكجو النظريات كالعمميات التربك 

)األنطكلكجيا( كما تتضمنو مف التصكر عف اإلنساف كالككف كالحياة، مركرنا بقضية المعرفة 
)األبستمكلكجيا(، ككذلؾ القيـ )األكسيكلكجيا(. كيكتفي الباحث في إجابة السؤاؿ األكؿ باستنباط 

دراسة، كسيتناكؿ قضيتيف مف ما لو عبلقة باألساس الفكرم لمتربية مف خبلؿ القصيدة محؿ ال
 قضايا األساس الفكرم لمتربية، ىما: النظرة إلى الحياة، كالنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية.
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كال شؾ أف انتماء الناظـ اإلسبلمي كعقيدتو السُّنيَّة ىي المكجو الرئيس لصياغة نظرتو 
الكحي؛ لذا ليس اليدؼ لمحياة كلمطبيعة اإلنسانية، فيك يصدر في ذلؾ مف المصدر الرئيس كىك 

نما التأكيد عمى مصدرية  مف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ البحث عف منطمقات الناظـ الفمسفية، كا 
.  الكحي لمرؤل الفمسفية التي يرتكز عمييا كيضمنيا إنتاجو الفكرم مف شعرو كنثرو

 أواًل: النظرة إلى الحياة: 
عانييا كمدلكالتيا، يمكف الخركج يرل الباحث أنو مف خبلؿ قراءة القصيدة كالتأمؿ في م

 ببعض الرؤل المتعمقة بصياغة نظرة الناظـ لمحياة، كالتي يمكف تفصيميا في النقاط اآلتية:
، كمف صفاتيا الفناء كالخراب. المضمون األول:  الحياة الدنيا ظؿه زائؿه كحطاـه فافو

 الشاهد من القصيدة: -
 باهلل ىؿ لخراب العمر عمراف؟   يا عامرنا لخراب الدار مجتيدنا             

 التعميق: -
كىذه الرؤية التي تقـك عمى ككف الحياة الدنيا متاع مؤقت تؤكد أنو ليس لو أف يجعميا 
ىدفنا كغايةن ينسى مف خبلليا اليدؼ الذم مف أجمو خمقو اهلل تعالى، فالحياة األخرل ىي دار 

ب ال يستقيـ بيع األكلى باألخرل: }أكلئؾ الذيف البقاء كالخمكد، كالحياة الدنيا ىي دار الفناء كالخرا
 [.ٖٔاشتركا الحياة الدنيا باآلخرة فبل يخفؼ عنيـ العذاب كال ىـ ينصركف{ ]البقرة: 

كىذه الرؤية ىي فرؽ ما بيف التصكر اإلسبلمي كالتصكرات لدل المادييف النفعييف 
ا ميميمنا إلصبلح الدنيا، كتحقيقنا البراجماتييف الذرائعييف، إذ ال يجعمكف مف الحياة األخرل زادن 

تربكينا لمراد الخالؽ سبحانو، كتكظيفنا لعالـ الغيب كي يضبط سمكؾ الناس في عالـ الشيادة، 
كتنحصر لدييـ الحياة في العالـ المادم المحسكس بعيدنا عف العالـ الغيبي األخركم 

 (.ّٓـ، صَُِٕلحدرم، )الميتافيزيقي( الذم ال ييحٌس كال يقاس كال يخضع لمتجربة. )ا
 جامعة األضداد " تفاكت الحقائؽ كاألماني في الدنيا ". المضمون الثاني:

 الشاهد من القصيدة: -
 وله من القصيدة عدة شواهد، هي:

 خسرافغير محض الخير  كربحو       نقصاف   المرء في دنياه  زيادة
 داففقفإف معناه في التحقيؽ     حظٍّ ال ثبات لو    ًكجدافً ككؿ 
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 باهلل ىؿ لخراب العمر عمراف؟     الدار مجتيدنا     لخراب عامرنايا 
ا عمى األمكاؿ تجمعيا     أحزافالماؿ  سركرأينسيتى أف       كيا حريصن

 ىجراف كالكصؿ كدره  فصفكىا    زع الفؤاد عف الدنيا كزينتيا     
 التعميق: -

ا  تتفاكت الرؤل كالنظرات تجاه أم حقيقة أك قضية معينة، كىذا التفاكت يككف دائمن
مرجعو إلى تفاكت معايير الحكـ، كاختبلؼ زكايا النظر ليذه الحقائؽ كالقضايا، كالتنازع في 
القاعدة المشتركة التي مف خبلليا تيبنى التصكرات حياؿ قضيةو ما. كيزداد األمر تعقيدنا فيما لك 

ي )ميتافيزيقي( غير قابؿ لمحس كاف مف األطراؼ المؤثرة في صياغة التصكرات كجكد عالـ غيب
كالمشاىدة كالتجربة، كاالعتماد في تقرير الحقائؽ في ىذا العالـ مف خبلؿ طريؽ كاحد ىك طريؽ 

.  الكحي المعصـك
كمف التطبيقات التي تتجمى فييا تفاكت المعايير؛ ما يحدث مف تفاكت بيف المعيار 

في النظرة إلى جزئيات الحياة كتفصيبلتيا،  الدنيكم )الفيزيقي( كالمعيار األخركم )الميتافيزيقي(
فكثيره مف الحقائؽ كفؽ المعيار الدنيكم ىي: زيادة، كربح، ككجداف، كعمراف، كسركر، كصفك، 
ككصؿ! لكف لك تـ كزنيا كفؽ المعيار اآلخر الذم يغيب عف الفمسفات المنغمسة في العكالـ 

 أحزاف، ككدر، كىجراف!المادية تجد أنيا: نقصاف، كخسراف، كفقداف، كخراب، ك 
نكار كؿ طريؽ  كمرجع ىذا التفاكت قصر النظر في التعاطي مع مثؿ ىذه الحقائؽ، كا 
يكصؿ إلى العالـ الغيبي، كاالكتفاء بالعالـ المشاىد كالمحسكس. ىذا في حؽ أرباب الفمسفات 

ميداف  المادية، أما في حؽ بعض المنتميف لمفمسفة اإلسبلمية فقد ينفصؿ لدييـ التنظير عف
التطبيؽ أك يغيب عف تكجييو، فيرل أف السركر يكمف في السعي نحك تحقيؽ المذة كالمنفعة في 

 الدنيا، كيغيب عف تمؾ الرؤية السعادة األبدية كالنعيـ األخركم، كسبيؿ تحقيقو في دار العمؿ.
ا كال يفيـ مف الطرح السابؽ ترؾ العمؿ كالسعي لتحقيؽ متطمبات الحياة الدنيا، لكف م

يفسر ىذا األمر ىك أف التصكر يقـك عمى مبدأ التكازف بيف متطمبات الدنيا كمتطمبات اآلخرة، 
فاالنغماس في الدنيا كالتكثر منيا دكف كجكد دافع الخير كغاية العبكدية إنما ىك نقص كخسراف 

ىدافو عمى صاحبيا. فاإلسبلـ يدعك إلى ربط اإلنساف عممو الدنيكم بالدار اآلخرة، كأال يقصر أ
كأعمالو عمى الحياة الدنيا فقط كينسى اإلعداد لآلخرة؛ يقكؿ تعالى: }مف كاف يريد الحياة الدنيا 

أكلئؾ الذيف ليس ليـ في اآلخرة إال النار  -كزينتيا نكؼ إلييـ أعماليـ فييا كىـ فييا ال يبخسكف
 [.ُٔ-ُٓكحبط ما صنعكا فييا كباطؿ ما كانكا يعممكف{ ]ىكد: 
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لكؿ حياة مكاصفاتيا كمياميا كحدد فييا عبلقتيا كمآالتيا، يقكؿ تعالى:  كقد حدد اهلل
كمنيـ مف يقكؿ ربنا آتنا  -}فمف الناس مف يقكؿ ربنا آتنا في الدنيا كما لو في اآلخرة مف خبلؽ

أكلئؾ ليـ نصيب ما كسبك كاهلل سريع  -في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار
 [.َِِ-ََِالحساب{ ]البقرة: 

 التبلـز بيف جمع الماؿ لذات الماؿ كحصكؿ الحزف. المضمون الثالث:
 الشاهد من القصيدة: -

ا عمى األمكاؿ تجمعيا       أينسيتى أف سركر الماؿ أحزاف    كيا حريصن
: حكمةه كتقىن   ا: ىما رضيعا لبافو : ماؿه كطغياف   كأيضن  كساكنا كطفو

 التعميق: -
ـ بو كبما ركب فيو مف غرائز كخصائص يتعامؿ مف خبلليا خمؽ اهلل اإلنساف كىك أعم

               مع معطيات الحياة كمتطمباتيا، قاؿ تعالى: }أال يعمـ مف خمؽ كىك المطيؼ الخبير{ 
[. مف ىذه الخصائص التي ركبيا الخالؽ في اإلنساف حب الماؿ؛ فقاؿ تعالى: ُْ]الممؾ: 

ا{ ]الفجر:  [ فمحبة الماؿ كجمعو ىي أمر غريزم في اإلنساف؛ لكف َِ}كتحبكف الماؿ حبنا جمن
 الميـ في ىذا السياؽ أف غريزية الشيء ال تعني االنسياؽ خمؼ سرابو، كالتسميـ لرغباتو. 

ا  كالناظـ أشار إلى ىذه الحقيقة التي تجعؿ اإلنساف المنساؽ خمؼ الماؿ جمعنا كحرصن
  اتو، كأشار إلى اقتراف جمع الماؿ لذاتكتكثرنا ينسى عاقبة سعيو كاالنغماس في تحقيؽ رغب

جمعو بحصكؿ الحزف؛ ألف المرء الذم يميث في جمع الماؿ دكف نية الخير إما ميمـك لجمعو، 
أك قمؽ عمى فقده، أك متحسر عمى ما يفكتو، كىذه الحاالت النفسية ال تحقؽ الطمأنينة 

 كاالستقرار النفسي. 
ف الماؿ بالطغياف، ككصفيما بأنيما ساكنا كما يشير الناظـ في مكضع آخر إلى اقترا

؛ فالماؿ غير محض الخير مبلـز لمطغياف كال يفارقو،  كطف كاحد داللة عمى القرب كالتبلـز
كالطغياف مصطمح كاسع يضـ كؿ ما كاف فيو جامع الماؿ مجاكزنا لمحد في عبلقتو بخالقو أك 

 (.ّٗق، صُِْٕبنفسو أك بمجتمعو أك بالخمؽ أجمعيف. )أبك غدة، 
 السركر فييا غير دائـ. المضمون الرابع:

 الشاهد من القصيدة: -
 فصفكىا كدره كالكصؿ ىجراف            زع الفؤاد عف الدنيا كزينتيا         

ا أبدنا      ا: ال تحسبف سركرنا دائمن  مف سرَّه زمفه ساءتو أزماف   كأيضن
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 التعميق: -
ة الدنيا دار ابتبلء ال يدـك فييا حاؿ؛ كىذه النظرة مستمدة مف جعؿ اهلل تعالى الحيا

[، ِفقاؿ تعالى: }الذم خمؽ المكت كالحياة ليبمككـ أيكـ أحسف عمبلن كىك العزيز الغفكر{ ]الممؾ: 
كمف جعؿ اهلل تعالى حياة اإلنساف مجبكلة عمى المكابدة كالعناء، كأف أصفى ما فييا مشكب 

 [. ْد{ ]البمد: بالكدر؛ فقاؿ تعالى: }لقد خمقنا اإلنساف في كب
كالتربية عمى ىذه النظرة ميمتيا إعداد اإلنساف لمكعي باالبتبلءات كالممارسات 
الصحيحة إزاءىا؛ االبتبلء ىك تربية بالخبرة ىدفيا فيـ الخير كتذكؽ جمالو، كفيـ الشر كالنفكر 

ثمرات  مف قبحو، كمف خبلؿ ىذا الفيـ يتحقؽ إدراؾ عظمة النعـ اإلليية عمى اإلنساف؛ إذ مف
 (.َُُ-َُٕق، ص ص ُِّْاالبتبلء الترقي العقمي كالنفسي كاالجتماعي. )مجاىد، 

كال يحسف اإلنساف اختيار الكسائؿ المناسبة خبلؿ االبتبلء بالخير أك الشر، كال يممؾ 
اإلرادة العازمة، كال الميارات التي تمكنو مف استخراج ما أكدع اهلل فيو مف "كسع" إال إذا تدرب 

ؾ في ظؿ نظاـ تربكم يتكافؽ مع سنف اهلل في االبتبلء كحكمة الخمؽ، كىذا ما تيكجو إليو عمى ذل
 (.ِِْق، صُِْٕالتربية اإلسبلمية. )الكيبلني، 

 حرية العمؿ كحتمية الجزاء.  المضمون الخامس:
 الشاهد من القصيدة: -

كا كمف    مف يتًَّؽ اهلل ييحمد في عكاقبو          ىانكا كيكًفًو شرَّ مف عزُّ
 ندامةن، كلحصد الزرع إبَّاف    مف يزرع الشَّرَّ يحصد في عكاقبو       وأيًضا:

 التعميق: -
يشير الناظـ إلى أف أفعاؿ اإلنساف في الحياة، خاضعة لمحساب الذم يرفع مف حس 
المسؤكلية لديو، فاإلنساف كفؽ التصكر اإلسبلمي لديو الحرية في العمؿ، لكف ىذه الحرية مقركنة 

لمسؤكلية كالجزاء، كما أف اإلنساف عبلقتو بالحياة اآلخرة عبلقة جزاء كمسؤكلية فكذلؾ جزء مف با
 الجزاء معجؿ لو في الدنيا.

كقد ضرب البيستي في قصيدتو مثاليف أحدىما لعمؿ محمكد كعاقبة محمكدة، كاآلخر 
اية شر الخبلئؽ نقيضو، فبٌيف أف تقكل اهلل محمكدة العكاقب، كمف ىذه العكاقب المحمكدة كف

عزيزىـ كذليميـ، كما أف مف زرع الشر ال شؾ أنو سيحصد إباف زرعو ندامة كحسرة عمى ما 
 زرع، فالجزاء مف جنس العمؿ.
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  ثانًيا: النظرة إلى الطبيعة اإلنسانية:
اإلنساف ىدؼ التربية األساس؛ ألنو المعني بالتربية كالمكمؼ بأدائيا باعتبارىا أمرنا  

-تتناكلو فمسفة التربية في كؿ الفمسفات كالنظـ عمى اعتبار أف النظرة الكمية إليو  حتمينا، كليذا
عداده لمحياة . كليذا فإف فمسفة التربية في اإلسبلـ مؤسسة -كىي الفمسفة التي تقـك عمييا تربيتو كا 

و عمى قاعدة ثابتة ىي أف النظرة الكمية لئلنساف ال تأتي مف عممو ىك بنفسو؛ بؿ مف عمـ خالق
 (.ِْٕق، صُُِْبو كىك اهلل تعالى. )عمي، 

 الكرامة اإلنسانية كمصدر استمدادىا. المضمون األول:
 الشاهد من القصيدة: -

كا كمف ىانكا  مف يتًَّؽ اهلل ييحمد في عكاقبو       كيكًفًو شرَّ مف عزُّ

 التعميق: -

قرآف الكريـ كالكرامة اإلنسانية منحة ربانية لجنس اإلنساف أكدىا اهلل عز كجؿ في ال
بقكلو: }كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطبيبات كفضمناىـ عمى 

[ كىذه الكرامة ليا مظاىر كثيرة ليس ىذا مكضع َٕكثير ممف خمقنا تفضيبلن{. ]اإلسراء: 
ر بسطيا. غير أف ىناؾ معنىن زائدنا لمكرامة مختص بالمؤمنيف، كطريؽ ىذه الكرامة كمصد

نما ( بقكلو: "ُٕٖق، صَُْٓاستمدادىا ىك تقكل اهلل تعالى. كيرسـ ىذا المعنى ابف تيمية ) كا 
غاية الكرامة: لزـك االستقامة، فمـ يكـر اهللي عبدنا بمثًؿ أف يعينو عمى ما يحبو كيرضاه، كيزيده 

 مما يقربو إليو، كيرفع بو درجتو".
حميدة في جميع األمكر، ككفاية شر كيشير الناظـ إلى ذلؾ في القصيدة بالعاقبة ال

 الخبلئؽ عزيزىـ كذليميـ، كالذم ييعد مظيرنا الفتنا لمكرامة اإلنسانية لممتقيف.
مككنات اإلنساف )جسـ كنفس كعقؿ( كالزينة كالجماؿ الحقيقي  المضمون الثاني:

 في النفس ال الجسـ. 
 الشاهد من القصيدة: -

 فأنت بالنفس ال بالجسـ إنساف      أقبؿ عمى النفس كاستكمؿ فضائميا        
 كما عمى نفسو لمحرص سمطاف     مف كاف لمعقؿ سمطافه عميو غدا    وأيًضا:
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 التعميق:  -
( أف نظر اإلسبلـ إلى الذات اإلنسانية عمى أنيا ٕٔق، صَُْٓكيؤكد عبدالعاؿ )

            صوكؿ متكامؿ ال تتككف مف جسـ أضيؼ إليو عقؿ، كأف اإلنساف كياف متفرد لو خصائ
          التي تميزه عف بقية الكائنات، كأنو يمثؿ كحدة حيكية متكاممة الجكانب متداخمة العناصر

 متكازنة البنياف.
كال شؾ أف ىذا المفيـك المتكامؿ المتكازف لمطبيعة اإلنسانية ترؾ آثاره اإليجابية عمى 

التربية تنمية اإلنساف ككؿ، كلـ  العممية التربكية في اإلسبلـ، فمف حيث األىداؼ كاف ىدؼ
ىماؿ الجسـ باعتباره معكقنا لعمؿ العقؿ، بؿ اىتمت  يقتصر اليدؼ عمى تنمية العقؿ كتدريبو كا 
التربية بالجسـ في إطار تربية اإلنساف الرتباط الجسـ بالعقؿ كالنفس كتأثيره في الحياة العقمية 

االجتماعي، تمؾ العبلقة التي تبدك آثارىا  لئلنساف، كتأثيره في النمك النفسي كعبلقتو بالنمك
 (.ٕٓ-ْٕق، ص ص َُْٓكمظاىرىا كاضحة في السمكؾ اإلنساني. )عبدالعاؿ، 

كبثبكت ىذه الحقيقة )ثبلثية مككنات اإلنساف( يتأكد أف لكؿ مكٌكف متطمبو الذم ال بد 
المادم بكؿ  مف تمبيتو كي يحدث التكازف بيف ىذه المككنات، فمكٌكف الجسد متطمبو المتاع

أصنافو كمجاالتو مف الطعاـ كالشراب كالمباس كالنكاح كالنـك كالحركة كالسككف كالمرح كغيرىا. 
كمكٌكف النفس )الركح( متطمبو اإليماف باهلل تعالى كما ينبعث عف ذلؾ مف عبادات القمب كالمساف 

كير المتنكعة بمستكياتيا كالجكارح. كمكٌكف العقؿ متطمبو في العمـ كالمعرفة كممارسة ميارات التف
 (.ِٗـ، ص َُِٕالمختمفة العميا كالدنيا. )الحدرم، 

كما يبيف البيستي أف الجماؿ كالزينة الحقيقية لئلنساف. تكمف في النفس )الركح( كىذا 
مستفاد مف الحديث الذم ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 

ى صكركـ كأمكالكـ، كلكف ينظر إلى قمكبكـ كأعمالكـ" ركاه مسمـ )النيسابكرم، "إف اهلل ال ينظر إل
 (.ِْٔٓحديث رقـ  ُٕٖٗ/ْد ت، 

مف األدكات البشرية التي يتحصؿ بيا اإلنساف عمى المعرفة  المضمون الثالث:
 العقؿ، كالحكاس.

 الشاهد من القصيدة: -
مييا          ؿي ياقكته كمرجافه كما ييفىصَّ     كأىٍرًع سمعؾ أمثاالن أفصّْ

 كما عمى نفسو لمحرص سمطاف    مف كاف لمعقؿ سمطافه عميو غدا    وأيًضا:
ف  حسب الفتى عقميو خبلِّ ييعاشره       وأيًضا:  إذا تحاماه إخكافه كخبلَّ
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 التعميق: -
يشير البيستي في أكثر مف مكضع إلى األدكات التي يستطيع اإلنساف مف خبلليا 

ة، فمنيا الحكاس كتحديدنا السمع، كذلؾ مف خبلؿ دعكتو لمتمقي القصيدة الكصكؿ إلى المعرف
كسامعيا بإلقاء السمع باالستماع ليا كصكالن إلى اليدؼ مف السماع كىك االنتفاع. كأشار كذلؾ 
إلى العقؿ كدكره المحكرم في اإلرشاد كالتكجيو كالكصكؿ إلى الحقيقة في ظؿ غياب المرشديف 

 كالمؤنسيف ممف حكلو.
كأدكات المعرفة في التربية اإلسبلمية ثبلث، ىي: الكحي كالعقؿ كالحكاس. فالكحي ىك 

، كالعقؿ كالحكاس ىما أداتا السير المعرفي في -ميداف الغيب-أداة المعرفة في ميدانيا األكؿ 
المياديف كعمى المسارات التي يكجو إلييا الكحي، كأداتا التعرؼ عمى "الحقائؽ" التي تشاىد في 

ه المياديف كالمسارات. كاجتياد العقؿ كالحكاس لمبحث إذا كاف في ضكء الكحي فيك االجتياد ىذ
في البحث عف الشيء الخفي في النيار أك الضكء، كاالجتياد بدكنو كالبحث عف الشيء الخفي 

 (.ُِٗ-ِٖٗق، ص ص ُِْٕفي الظممة. )الكيبلني، 
 مكانة العقؿ في اإلنساف كدكره.  المضمون الرابع:

 الشاهد من القصيدة: -
 كما عمى نفسو لمحرص سمطاف    مف كاف لمعقؿ سمطافه عميو غدا      
ٍزياف    مف مدَّ طرفنا لفرط الجيؿ نحك ىكلن      أغضى عمى الحؽ يكمنا كىك خى

 التعميق: -
لمعقؿ مكانة في اإلنساف كدكر ميـ بيف بقية مككنات الجسـ في سبيؿ الكصكؿ إلى 

العقؿ كفىكَّر في أمكر الدنيا، غدا زاىدنا. في حيطاميا، كليس لمحرص الحقائؽ؛ "فمف عمؿ ب
(. كمف الميارات العقمية البلزمة لتحقيؽ ذلؾ ّٓق، صُِْٕكالصمت عميو سيطرة" )أبك غدة، 

تحميؿ األحداث كاألقكاؿ، كالنظر العقمي لؤلمكر، كال شؾ أف ذلؾ يبعده عف الحرص المذمـك 
 بالطيش كاالندفاع. بخبلؼ مف يتعامؿ مع األمكر 

كقد ناسب الحديث عف اليكل في البيت التالي بعد الحديث عف العقؿ في البيت 
السابؽ )مف مد طرفنا لفرط الجيؿ نحك ىكل ...(، "فمف أطمؽ بصره نحك اليكل كالشيكات 

(. فاليكل ّٓق، صُِْٕالمحرمة، تثاقؿ عف نصر الحؽ، كباء بالذّْلّْة كالخزم" )أبك غدة، 
 عقؿ كمف أبرز معكقات التربية العقمية.عدك ال
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             كعندما يككف اليكل ىك المحرؾ كالمكجو لمتصرفات، كالمعيار كالمرجع في
          االنتماءات كالعبلقات، فإف ذلؾ يعد تعطيبلن لمعقؿ عف عممو، كتجريدنا لو عف ميامو،

ية العقؿ كبنائو البناء السميـ. فيقـك اليكل مقامو، فاليكل ضد العقؿ، كبتحكيمو ىدـ لترب
 (.ُُّق، ص ُّْٗ)القاضي، 

 مف طبيعة اإلنساف كقكع الخطأ كعدـ العصمة. المضمون الخامس:
 الشاهد من القصيدة: -

بنا    ألف سيٍكسىييـي بٍغيه كعيٍدكاف     مف عاشر الناس القى منيـي نىصى
ـي       كَّاففجيؿُّ إخك      كمف ييفىتٍّْش عف اإلخكاف يىٍقًمًي  اًف ىذا العصر خى

 التعميق: -
ييبيف الناظـ أف الذم يعاشر الناس سيجد منيـ التعب كالمشقة ال محالة، كىذه طبيعة 
البشر كىي عدـ العصمة، فيقع منيـ الخطأ كالتقصير؛ لذا كاف التكجيو النبكم في الحديث 

ناس كال يصبر عمى الصحيح: "الذم يخالط الناس كيصبر عمى أذاىـ خيره مف الذم ال يخالط ال
(. فيذه الحقيقة عف طبيعة اإلنساف ََّ، حديث رقـ ُّٓق، صُُْٖأذاىـ" )البخارم، 

صبلحيا.  تستكجب إدراكيا كالصبر عمييا كمحاكلة تيذيبيا كا 
لذا ناسب أف ينتقؿ الناظـ في البيت الذم يميو إلى تأثير ىذه الطبيعة عمى العبلقات  

ا عبلقة الصداقة كاألخكة، فالذم يفتش كينبش في عيكب مف حكلو؛ سيقع في  اإلنسانية خصكصن
كرىيـ كبغضيـ، كتنقمب الصداقة إلى عداكة، كالكصؿ إلى ىجراف. كيقصد الناظـ بالخيانة في 

 ختاـ البيت ما تـ اإلشارة إليو مف الخطأ كالتقصير في حؽ اإلخكة كعدـ العصمة.
 التربية.التغيير لمطباع البشرية ىك جكىر  المضمون السادس:

 الشاهد من القصيدة: -
 فأنت بالنفس ال بالجسـ إنساف   أقبؿ عمى النفس كاستكمؿ فضائميا    

 التعميق: -
[، ِٕخمؽ اهلل اإلنساف ككصفو بأنو ظمـك جيكؿ: }إنو كاف ظمكمنا جيكالن{ ]األحزاب: 

مؽ اإلنساف مف عجؿ{ ]األنبياء:  و [، كخمقو ككصفو بأنّٕكخمقو ككصفو بأنو عجكؿ: }خي
مؽ اإلنساف ضعيفنا{ ]النساء:  [. ففي طبعو ضعؼ البينية، ضعؼ القكة، ضعؼ ِٖضعيؼ: }كخي

 اإلرادة، ضعؼ اليمة، ضعؼ العمـ.
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ب كما تقكؿ العرب،              كتغيير الطباع مف أشؽ األمكر عمى النفس، كالطبع غبلَّ
ف كاف شاقِّا، فاإلنساف يحمؿ في نفسو ككامف ا لخير كالشر، كالفضيمة لكف التغيير ممكف كا 

           كالرذيمة، كالتقكل كالفجكر، كالنشاط كالكسؿ، كعمك اليمة كدنك اليمة }كىديناه النجديف{ 
مقيف، ككبت المقابؿ لو، فاألصؿَُ]البمد:             [، فيك قادر عمى تزكية نفسو ببعث أحد الخي

مكلكد إال يكلد عمى الفطرة".  استعداد النفس لقبكؿ الحؽ، ففي الحديث الصحيح: "ما مف
 (.ِٖٓٔ، حديث رقـ َِْٖ/ْ)النيسابكرم، د ت، 

  كقد كجو البيستي إلى اإلقباؿ عمى النفس لتغييرىا إلى األفضؿ منطمقنا مف حقيقة 
            إمكاف التغيير لمطباع البشرية، كأف ذلؾ ىك جكىر التربية كليبَّيا، كقد أشار ابف حـز

ىذه الحقيقة مف خبلؿ تجربتو الشخصية في قكلو: "فمـ أزؿ بالرياضة،  ( إلىّّق، صُّٗٗ)
 كاطبلعي عمى ما قالت األنبياء صمكات اهلل عمييـ، كاألفاضؿ مف الحكماء المتأخريف 
كالمتقدميف في األخبلؽ كفي آداب النفس، أعاني مداكاتيا حتى أعاف اهلل عز كجؿ عمى أكثر 

 ذلؾ بتكفيقو كمنو".

 الثاني: إجابة السؤال
مف أسئمة الدراسة الذم نصو: ما المضاميف الناظمة لعبلقة لئلجابة عف السؤاؿ الثاني 

المربي بالمتربي في نكنيّْة أبي الفتح البيستي؟ قاـ الباحث باستنباط ىذه المضاميف التي تمثؿ 
 المبادئ كالقيـ التي تكجو كتنظـ عبلقة المربي بالمتربي مف خبلؿ القصيدة النكنية لمبيستي. 

المستنبطة يكضح الباحث المراد بالمبادئ كالقيـ  كقبؿ عرض المضاميف التربكية
كالعبلقة بينيما. فالمبدأ في التربية: "قاعدة تنظـ سمككنا، أك فكرة عامة شاممة تنبثؽ عنيا أفكار 

(. أما القيـ ُِ-َِق، ص ص َُْٕفرعية تنظـ في ضكئيا العمميات التربكية" )خياط، 
             اإلسبلـ كحث عمى االلتزاـ كالتمسؾ بيا مففتعرؼ بأنيا: "تمؾ المعايير التي دعا إلييا 

               خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة المطيرة كأصبحت محؿ اعتقاد كاتفاؽ كاىتماـ بيف المسمميف.
(. كالمبادئ كالقيـ مفيكماف مترابطاف، كيسيراف في نسؽ كاحد؛ غير َْـ، صُٕٗٗ)إبراىيـ، 

 ا أف القيمة تيستقى مف المبدأ.أف المبدأ أعـ مف القيمة، كم
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كتمثؿ العبلقة بيف المربي كالمتربي كاحدةن مف أرقى العبلقات اإلنسانية ىدفنا، كأسماىا 
رسالةن، كالتي يقـك جكىرىا عمى ترقية المتربي في مراقي الصعكد، كتحقيقو عبكدية الخالؽ، 

لى. كىذه العبلقة السامية كتمثمو لكظيفة االستخبلؼ في األرض كعمارتيا كفؽ مراد اهلل تعا
، كالقصيدة -المربي كالمتربي-تكجييا مبادئ كقيـ تربكية لتحقيؽ أىدافيا في طرفي العبلقة 

ا لمنشء كمكجينا ليـ حكت عددنا مف المبادئ كالقيـ  النكنية لمبيستي الذم اشتاؽ لمقامو معممن
المضاميف الناظمة لعبلقة التربكية الناظمة لعبلقة المربي بالمتربي. كفيما يمي عرض ليذه 

 المربي بالمتربي:

 أواًل: المبادئ التربوية الناظمة لعالقة المربي بالمتربي في نونيِّة الُبستي:
تضمنت القصيدة النكنيّْة ألبي الفتح البيستي عددنا مف المبادئ التربكية المكجية لمعبلقة 

 بيف المربي كالمتربي، يكردىا الباحث كما يمي:

 ل: الزاد اإليماني لممربي )تقوى اهلل واالستعانة به واالعتصام بحبمه(.المبدأ األو
 الشاهد من القصيدة: -

 فإفَّ ناصره عجزه كًخٍذالف   مف استعاف بغير اهلل في طىمىبو              

ا    ا: كاشدد يديؾ بحبؿ اهلل معتصمن  فإنو الركف إف خانتؾ أركاف  كأيضن

ا: مف يتًَّؽ اهلل ييحمد ف كا كمف ىانكا  ي عكاقبو    كأيضن  كيكًفًو شرَّ مف عزُّ

ا: ال ظؿَّ لممرء يٍعرل مف تيقىن كنييىن        ف أظمٍَّتو أكراؽه كأفناف           كأيضن  كا 

 التعميق: -

كظيفة التربية كظيفة األنبياء كالمرسميف، فمف خبلليا تنتقؿ المعرفة كالسمكؾ، كتيبنى 
لعبلقة الرسالية بحاجة إلى مددو يقكييا، كزادو يمد المربي بالتزكية الميارات، كتيزكى النفكس. كىذه ا

كاإللياـ. كأىـ زاد يبمغ المربي كمالو التربكم ىك تقكل اهلل، كاالستعانة بو، كااللتجاء إليو، 
كاالعتصاـ بحبمو، كقد أشار الناظـ إلى مككنات ىذا الزاد في قصيدتو، فاالستعانة بغير اهلل في 

نيا التربية مردىا العجز كالخذالف، كما أف التمسؾ بحبؿ اهلل كاالعتصاـ بو ىك كؿ األمكر كم
 المستند كالركف الذم يأكم إليو المربي كيستمد منو قكتو كعزمو.
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كيبيف البيستي أنو ثمة تبلزـه بيف التيقى كالنييى كيراد بيما )الديف كالعقؿ(، كأنيما يحكالف 
كفؽ ىذه النظرة ال بد لو مف إيماف يزكيو، كعقؿ يكجيو دكف الكقكع فيما ال يميؽ، فالمربي 

كييديو، فبدكنيما قد يتعرض المربي لضياع الكجية كاليدؼ كاالنحراؼ عنيا. كالعكاصـ التي 
تقي مف االنحراؼ بشكؿ عاـ ىي: الديف المييمف، كالعمـ النافع المثمر، كالعقؿ الناضج المدبر، 

 و.كالخمؽ الحميد كىك طبع المربي كسجيت
 حفظ خصكصيات المتربيف. المبدأ الثاني:

 الشاهد من القصيدة: -
 فما رعى غنمنا في الدَّكّْ ًسٍرحاف    ال تيكدعى السّْرَّ كشَّاءن يبكح بو    

 التعميق: -
يكجو البيستي المربيف إلى مبدأ ذم أىمية كبيرة لمعبلقة بيف المربي كالمتربي، كالتي تقكـ 

طبيعة ىذه العبلقة تقـك عمى كجكد الخصكصيات لممتربيف، كاطبلع عمى قيـ األمانة، كالكفاء، ف
 المربي عمييا، كالتي يقـك الميثاؽ األخبلقي لمينة التربية كالتعميـ بالمحافظة عمييا كاحتراميا.

كىذا المبدأ قد جاءت بو التربية اإلسبلمية كأكدت عميو مصادرىا؛ فاإلسبلـ ديف يحفظ 
كيمنع المساس بيا، كمف أبرز حقكؽ اإلنساف حفظ أسراره، كلذا  حقكؽ اإلنساف كيحتـر كيانو،

نيى عف التجسس في األمكر المستكرة، كحذر مف االطبلع عمى العكرات، كمف نقؿ أحاديث 
المجالس، كأمر بتعميـ األطفاؿ أدب االستئذاف، كنيى عف إشاعة الفاحشة، كأمر بستر الخطايا. 

 ق، ص ج(.ُّْْ)الجعيثف، 
 مراعاة الفركؽ الفردية. لث:المبدأ الثا

 الشاهد من القصيدة: -
 غرائزه لستى تيٍحًصييفَّ ألكاف    ال تحسىب الناس طبعنا كاحدنا فميـ   

دَّاءو لكاًرًدًه.         نعـ، كال كؿُّ نىٍبتو فيك سىٍعداف    ما كؿُّ ماءو كصى
 التعميق: -

            فيميـ حرص اإلسبلـ عمى مخاطبة الناس عمى قدر عقكليـ كعمى مقدار 
كاستعيابيـ، كفيـ طبائعيـ كغرائزىـ؛ فقد أكرد اإلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو عف ابف مسعكد 
رضي اهلل عنو قكلو: "ما أنت بمحدثو قكمنا حديثنا ال تبمغو عقكليـ إال كاف لبعضيـ فتنة" 

لناس بما (. ككذلؾ كرد عف عمي رضي اهلل عنو قكلو: "حٌدثكا اُُ/ُ)النيسابكرم، د ت، 
 (.ُِٕ، حديث رقـ ّٕ/ُق، ُِِْيعرفكف، أتحبكف أف يكٌذب اهلل كرسكلو؟" )البخارم، 



 نايف بن يوسف بن حمد القاضي /د   المضامين التربوية في نونية أبي الفتح البستي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  222

 

كىذا المبدأ الميـ الذم يرسـ السبؽ التربكم لمتربية اإلسبلمية في تقريره، حيث تشكؿ 
المبدأ مراعاة الفركؽ الفردية مبدأن تعتمد عميو العممية التعميمية الحديثة، كقد أشار البيستي إلى ىذا 

في تكجييو إلى أف الناس ليسكا طبعنا كاحدنا، فيـ متفاكتكف في الطباع كالغرائز، كمختمفكف في 
القدرات كالمستكيات، كضرب مثبلن لذلؾ بالماء كبالزرع، فميس كؿ ماء صالح لمشرب، كليس كؿ 

           ىنبت طيب لؤلكؿ كالمرعى مثؿ نبات السعداف الذم يضرب بو المثؿ سابقنا بقكليـ: "مرع
 كال كالسعداف".

كالمربي في تعاممو مع المتربيف يجب أف يؤسس ىذا التعامؿ عمى ىذا المبدأ، فكما 
كٌزع اهلل األرزاؽ فقد كٌزع القدرات، فينظر إلى اختبلفاتيـ في الصفات كالخصائص، كيعكس ىذا 

تراتيجية مناسبة االختبلؼ عمى عبلقتو بيـ كتعاممو معيـ، فميست كؿ طريقة أك أسمكب أك اس
دراؾ  لمجميع، كما أف التفاكت بينيـ حاضره في الجانب الكجداني سكاء في التمقي أك التعبير، كا 
المربي لذلؾ يجعمو يفقو التعامؿ األمثؿ مع المشاعر إضافة إلى التعامؿ مع االختبلفات المعرفية 

 كالميارية كعمى مستكل الغرائز كالطباع.

 كؼ كأداء حقو كعدـ الترفع عنو كخدشو كىك أدنى الجرح.حفظ المعر  المبدأ الرابع:
 الشاهد من القصيدة: -

 فالًبرُّ يىٍخًدشيو مىٍطؿه كلىيَّاف   ال تىٍخًدشىفَّ بمىٍطؿو كىٍجوى عارفةو    

 التعميق: -

العبلقات اإلنسانية تقـك عمى قيـ أخبلقية ضابطة ليا، كمف أىـ ىذه القيـ قيمة الكفاء 
و سبؽ الحديث عف رسالية العبلقة بيف المربي كالمتربي، كىذه الرسالية في كحفظ العيد، كما أن

ف كاف في حؽ المتربي أظير كأجمى، فما  العبلقة يكجييا مبدأ حفظ المعركؼ مف الطرفيف، كا 
 يقدمو المربي لممتربي يعد مف أعظـ المعركؼ كأزكاه لممتربي. 

ف طكتو صركؼ الدىر كتكارل في دىال يز النسياف فبل يكف دافعنا كىذا المعركؼ كا 
لممربي في مغادرتو مكانو، كالتنازؿ عف رسالتو، كما أف المربي في تقديمو لممعركؼ فبل يؤخره 
أك يتباطئ في إسدائو، فميس مف تماـ اإلحساف التأخير؛ كيبٌيف ذلؾ الناظـ حيف يكجو حديثو 

حسانو لممتربي بالتأخير أك  التسكيؼ، فخير البر عاجمو. لممربي بنييو عف أف يجرح معركفو كا 
(. كعبَّر عف ذلؾ بالخدش كىك أدنى الجرح لزيادة الداللة عمى ّٖق، صُِْٕ)أبك غدة، 
 النيي عنو.
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 المبدأ الخامس: االستشارة.
عبلف  ال تىٍستىًشٍر غيرى نىٍدبو حازـو يًقظو       قد استكل فيو إسراره كا 

 التعميق: -

أم فىطىرىه عمى محبة -في فطرتو السميمة  االستشارة مما جبؿ اهلل عميو اإلنساف
ذ قاؿ -الصبلح ، كلذا قرف اهلل تعالى خمؽ أصؿ البشر بالتشاكر في شأنو؛ إذ قاؿ لممبلئكة: }كا 

ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفة قالكا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء كنحف 
[، فاهلل غنيه عف إعانة َّ{ ]البقرة: نسبح بحمدؾ كنقدس لؾ قاؿ إني أعمـ ما ال تعممكف

المخمكقات في الرأم، كلكنو عرض عمى المبلئكة مراده ليككف التشاكر سنة في البشر ضركرة أنو 
مقترف بتككينو، فإف مقارنة الشيء لمشيء في أصؿ التككيف يكجب إلفو كتعارفو، كلما كانت 

إلفيا لمبشر بطريقة المقارنة في كقت  الشكرل معنى مف المعاني ال ذات ليا في الكجكد جعؿ اهلل
 (.ُْٖ/ْـ، ُْٖٗالتككيف. )ابف عاشكر، 

كمف منطمؽ أف االستشارة فطرة في الطبيعة اإلنسانية لـ يكجو الناظـ المربي كالمتربي 
نما كجو الحديث إلى ركف ميـ مف أركاف  لؤلخذ باالستشارة؛ ألف ذلؾ متقرر في النفكس، كا 

           شار، ككيفية التعرؼ عميو؛ ألنو ىك الذم يستخرج لؾ الصكاباالستشارة أال كىك المست
كالحؽ، فقد ذكر عددنا مف الصفات التي يرل تكافرىا في المستشار، يشرح معانييا أبك غدة 

( بقكلو: الصفة األكلى: ندب، أم: منجد كىك صاحب النجدة، الصفة الثانية: ّٖق، صُِْٕ)
، أم: ضابط لؤلمكر، الصفة  ، ليس مف أصحاب األىكاء كال حاـز الثالثة: يقظ، أم: نبيوو كاعو

تحركو االنطباعات الشخصية. كالمعنى: ال تعتمد في استشارتؾ إال عمى الرجؿ الشيـ المنجد، 
 كالضابط النبيو النقيّْ النفس، الذم عرفت سريرتو كعبلنيتو.

ميننا حاذقنا ( عف المستشار: "لكف ال يشاكر إال إِٔٓ/ُق، ُّٔٓيقكؿ المناكم )
ا مجربنا ثابت الجأش، غير معجب بنفسو، كال متمكف في رأيو، كال كاذب في مقالو، فمف  ناصحن

 كذب لسانو كذب رأيو، كيجب أف يككف فارغ الباؿ كقت االستشارة".

 االستغناء عف الناس.المبدأ السادس: 
 الشاهد من القصيدة: -

 لمحيرّْ إف حقَّقتى غيٍنيىاف ففيو   كفى مف العيش ما قد سىدَّ مف عىكىزو    



 نايف بن يوسف بن حمد القاضي /د   المضامين التربوية في نونية أبي الفتح البستي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  230

 

 التعميق: -
يكجو الناظـ في ىذا البيت المتمقي أينا كاف مربينا أك متربينا إلى مبدأ غاية في األىمية، 
مبدأ قائـ عمى الكرامة اإلنسانية، كعزة النفس، كىك االستغناء عف الناس، كعدـ التعمؽ بما في 

قصر النظر عمى ما لدل الفرد دكف النظر لما  يدييـ لتقديمو لممتأمؿ فيو. كىذا ال بد فيو مف
 لدل اآلخريف. فالحياة يكفييا ما يسد الحاجة كما ييتبمَّغ بو مف رزؽ.

ككأف الناظـ يشير إلى نقطة جديرة بالمبلحظة كىي أف تعمؽ المربي بما لدل اآلخريف 
لنفس متعمقة بو، قد ييضعؼ مف أدائو الميني مع المتربيف؛ ألف التشكؼ كالتطمع لممفقكد يجعؿ ا

         كيصرؼ الجيد عف الدكر الحقيقي لممربي الذم ييتصكر أف يككف مركزنا في رسالتو 
كأىدافو التعميمية دكف النظر لما يصرفو عنيا كيقطعو عف تحقيقيا. كيشير ابف جماعة في 

يا، ( إلى أف المعمـ عميو أف ينزه عممو عف دني المكاسب كرذيمٖٕـ، ص ُْٖٗ)شمس الديف، 
 كعف مكركه عادةن كشرعنا كالحجارة كالدباغة كالصرؼ كالصياغة.

كىك مطمب -كيتفؽ ىذا المبدأ مع التكجييات النبكية التي بٌينت أف سرَّ محبة الناس 
           ىك الزىد فيما عندىـ، فعف سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو قاؿ: جاء رجؿ -ميًمحه لممربي

           فقؿ: يا رسكؿ اهلل دلني عمى عمؿ إذا عممتو أحبني اهلل إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
  كأحبني الناس. فقاؿ: "ازىد في الدنيا يحبؾ اهلل، كازىد فيما عند الناس يحبؾ الناس" 

 (.ْْٕ/ُق، ُِْْ)العسقبلني، 
 التخفؼ مف األحزاف. المبدأ السابع:

 الشاهد من القصيدة: -
 كصاحب الًحٍرًص إف أىٍثرىل فغىٍضباف    كذك القناعة راضو مف معيشتًو    

 التعميق: -
استنبط الباحث مف البيت السابؽ أف مف المبادئ التي تؤثر في عبلقة المربي 
بالمتربي، التخفؼ مف األحزاف؛ ألف ىناؾ عبلقة بيف ما في القمب كما في المساف، ىذه العبلقة 

بلـ في قكلو: }كيضيؽ صدرم كال ينطمؽ بٌينيا اهلل في القرآف الكريـ عمى لساف مكسى عميو الس
[. كيحدث في الكاقع المشاىد انعقاد المساف عف التعبير ُّلساني فأرسؿ إلى ىاركف{ ]الشعراء: 

 عف مكنكف القمب، ألسباب متعددة منيا الضغكطات النفسية التي تكاجو الفرد.
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البيستي إلى  كلمكصكؿ إلى ىذه المرحمة مف السبلـ الدخمي كالطمأنينة النفسية يشير
سبيؿ تحقيقيا بمزـك القناعة كالرضا عف أقدار اهلل المقسكمة لو في جميع شؤكنو كمف أبرزىا 

ف ّٗق، صُِْٕالرزؽ؛ كيبيف أبك غدة ) ( سبب ذلؾ في شرحو لمبيت بأف صاحب الحرص كا 
ذا لـ أثرل فغضباف؛ لطمعو المتزايد، فيرل نفسو دائمنا في حاجة إلى المزيد مف الثراء، كيغضب إ

ينؿ ذلؾ. لذا ينبغي عمى المربي التخفؼ مف األحزاف ما استطاع لينشرح صدره كينطمؽ لسانو 
 كيتحقؽ األثر المقصكد مف تربيتو.

 فتح األمؿ كالتفاؤؿ لممتربي.  المبدأ الثامن:
 الشاهد من القصيدة: -

ي      كؿُّ الذنكًب فًإفَّ اهللى يغفرىا     مافإٍف شىيَّعى المىٍرءى إخبلصه كا 

 التعميق: -

ا إذا  يقرر البيستي في قصيدتو النكنيّْة مبدأن ذا أىمية في التعامؿ مع المتربي خصكصن
صاحبو نكع مف اإلحباط أك اليأس مف تحقيؽ بعض الطمكحات كاألىداؼ، كاستنبط الباحث ىذا 
ذا المبدأ مف خبلؿ تقرير الناظـ لممبدأ الشرعي في أف اهلل عزك جؿ يغفر الذنكب جميعنا، إ

صاحب ذلؾ اإلخبلص كاإليماف، كىك مبدأ مستمد مف قكلو تعالى: }قؿ يا عبادم الذيف أسرفكا 
           عمى أنفسيـ ال تقنطكا مف رحمة اهلل إف اهلل يغفر الذنكب جميعنا إنو ىك الغفكر الرحيـ{

 [.ّٓ]الزمر: 

يؽ لمعكدة، فإذا كاف ذلؾ في التقصير في حؽ اهلل تبارؾ كتعالى كمع ذلؾ فيناؾ طر 
كبكابة أمؿ يشع منيا نكر الرحمة، فينسحب ىذا المبدأ عمى كؿ عثرات المتربي كأخطائو، فييشبَّع 
بالتفاؤؿ كاألمؿ الذم يقكده إلى السمكؾ كالعمؿ؛ ألف ىناؾ أمافو باطمة تكىـ المؤمؿ بيا أنو في 

 العمؿ. طريؽ التفاؤؿ لكنو في كاقع األمر في طريؽ األماني الباطمة الخالية مف

 الفصاحة في القكؿ. المبدأ التاسع:
 الشاهد من القصيدة: -

ًصره  ( حى ( مف غيًر ماؿو )باًقؿه ( في ثىراًء الماًؿ )سىٍحباف(     )سىٍحبافي  ك)باًقؿه
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 التعميق: -
كقد ضرب الناظـ مثاالن لرجميف أحدىما فصيح كىك سحباف، كاآلخر عيي كىك باقؿ. 

، كباقؿ مف بني إياد مشيكر بالعي كالفياىة. بعض سحباف مف بني كائؿ مشيكر بالفصاحة
الناس يستطيع الكصكؿ لمقصكده بحسف العبارة كالفصاحة كالبعض عكس ذلؾ. كاليدؼ اغتناء 
الشخص عف الناس كعدـ الحاجة ليـ. كاإلشارة إلى مقاييس الناس الخاطئة في ككف الماؿ يجعؿ 

(. لكف المقياس ِْق، صُِْٕبك غدة، العيي بميغنا، كعدمو يجعؿ أفصح الفصحاء عيينا )أ
الحقيقي ىك في فصؿ تأثير الماؿ كالجاه عف منطؽ الرجؿ كفصاحتو. كيستفاد كذلؾ مف ىذا 

 البيت في تقرير المبدأ السادس السابؽ ذكره كىك االستغناء عف الناس.
( إلى أف عمى المربي أف يراعي في إلقاء درسو ََِـ، صُّٗٗكيشير عبدالرحيـ )

في المفظ كالنطؽ، فيصؿ في درسو ما ينبغي كصمو، كيقؼ في مكاضع الكقؼ كمنقطع الكضكح 
ا اليحصؿ معو كماؿ الفائدة.  الكبلـ، كال يرفع صكتو رفعنا زائدنا عف الحاجة كال يخفضو خفضن

 طبلقة الكجو كالبشاشة كاالبتسامة. المبدأ العاشر:
 الشاهد من القصيدة: -

رَّ  يَّؽى الًبٍشًر إف الحي ًحيفةه كعمييا الًبٍشري عيٍنكاف   ًىمَّتيو     كيٍف رى  صى
ا: فإٍف لًقيتى عىديكِّا فاٍلقىوي أبدنا   اف    كأيضن  كالكىٍجو بالًبٍشًر كاإًلشراًؽ غىضَّ

 التعميق: -
يؤكد البيستي في البيتيف السابقيف عمى مقـك ميـ مف مقكمات المربي، كركف ركيف مف 

كطبلقة الكجو، فيي عنكاف اإلنساف. كبشكؿ عاـ ييمثؿ المبدأ التككيف األخبلقي لو، كىك البشاشة 
مقي سمطة حاضرة ال تقؿ سطكتيا عف التمكف العممي، فإف العمـ كالجاه كالماؿ ال يسع بيا  الخي
اإلنساف اآلخريف، كلعؿ ما يؤكد ىذا المفيـك ما ما ركاه أبك ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي 

إنكـ لف تسعكا الناس بأمكالكـ، كلكف يسعيـ منكـ بسط الكجو صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: "
ميؽ". )العسقبلني،   (.ْٗٓ/َُق، ُّٕٗكحيسف الخي

مقي ال بد مف تحققو عند اختيار ُِِٗق، صُّْٔكيرل الحدرم ) ( أف المعيار الخي
 المعمـ عبر عدد مف المؤشرات التي يمكف االستعانة بيا لمعرفة أخبلقو كحسف تعاممو، فكـ مف
ًعٍمـو أعرض عنو الناس لسكء خيمؽ صاحبو، ككـ مف معمـ متمكف مف مادتو العممية ينفر منو 

مؽ التي يمتمؾ بيا النفكس.  طبلبو؛ الفتقاده لسمطة الخي
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كمف أبرز مظاىر السمك األخبلقي طبلقة الكجو كاالبتسامة، كالتي يتعٌيف عمى المربي 
ع جميع مف يقابميـ في الحياة العامة. كقد االتصاؼ بيا مع المتربيف عمى كجو الخصكص، كم

جاء في حديث أبي ذر الغفارم قاؿ: قاؿ لي النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "ال تحقرف مف 
             ، حديث َِِٔ/ْالمعركؼ شيئنا كلك أف تمقى أخاؾ بكجوو طىٍمؽو". )النيسابكرم، د ت، 

 (. ِِٔٔرقـ 
ي استجابة المتربيف؛ ألنيا طريؽ إلى تحقيؽ كىذا المبدأ التربكم لو تأثير مباشر ف

            المحبة كالقبكؿ التي تكصؿ العبلقة التربكية إلى مراحؿ متقدمة مف االستجابة كالتأثر،
كيككد ىذا المعنى ما سبؽ إيراده مف الحديث النبكم حكؿ القدرة عمى سعة الناس ببسط الكجو 

 كحيسف الخمؽ.
 بأف يزيد في العمـ كينقمو مف ىك أقؿ عممنا.ال بأس  المبدأ الحادي عشر:

 الشاهد من القصيدة: -
سَّانىيا كالطٍَّبعي صاًئغييا     رَّ حى سَّاف     ما ضى ٍغيا قىًريعي الشٍّْعًر حى  أٍف لـ يىصي

 التعميق: -
كاستنبط الباحث ىذا المبدأ التربكم الميـ في تكجيو عبلقات المربي بالمحيط التربكم 

 يتو في القصيدة الذم قاؿ الناظـ فيو: ًمف حكلو مف آخر ب
سَّانىيا كالطٍَّبعي صاًئغييا      رَّ حى سَّاف"    "ما ضى ٍغيا قىًريعي الشٍّْعًر حى  أٍف لـ يىصي

كييقصد بالقريع: السيّْد. فالمربي يكطّْف نفسو عمى االستفادة ممف يصغره مف المربيف بؿ       
 أ.حتى مف المتربيف، كيربييـ عمى ىذا المبد

كفي ذلؾ إشارة أخرل إلى أف المربي يجب أف يتصؼ بالجد كاالجتياد كمكاصمة النمك 
ا  ا فعاالن ناجحن ا إلى المعرفة الممتازة حتى يككف معممن العممي كالميني؛ ذلؾ أف المربي بحاجة دائمن

ـ، ص ص ُْٖٗ(. كيكصي ابف جماعة في )شمس الديف، ُٖٗـ، صُّٗٗ)عبدالرحيـ، 
ال يستنكؼ أف يستفيد ما ال يعممو ممف ىك دكنو منصبنا أك نسبنا أك سننا، بؿ ( المربي بأْٖ-ِٖ

ا عمى الفائدة حيث كانت، فالحكمة ضالة المؤمف يمتقطيا حيث كجدىا.  يككف حريصن
 ثانًيا: القيم التربوية الناظمة لعالقة المربي بالمتربي في نونيِّة الُبستي: 

البيستي عددنا مف القيـ التربكية المكجية لمعبلقة تضمنت القصيدة النكنيّْة ألبي الفتح  
 بيف المربي كالمتربي، يكردىا الباحث كما يمي:
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 اإلحساف.  القيمة األولى:
 الشاهد من القصيدة: -

 فطالما استىٍعبىدى اإلنسافى إحساف     أحًسٍف إلى الناس تىٍستىعًبٍد قيمكبىييـي   
ف أساء مسيءه فميكيٍف لؾ في   ا: كا  ٍفحه كغيفراف    كأيضن لًَّتو صى كض زى  عيري
ٍقًدرىةه      ا: أحًسٍف إذا كاف إمكافه كمى  فمف يىديكـى عمى اإلحساف إمكاف   كأيضن

رّْ بالعىٍدؿ كاإلحساف يىٍزدىاف    فالقركض يزدافي باألنكاًر فاًغمةن      كالحي
 التعميق: -

ا الناظـ بمصطمح كاإلحساف في القصيدة يمثؿ قضية مركزية، كقيمة جكىرية، فتناكلي
)اإلحساف( بعدد مف األبيات، كما تناكؿ جزئيات اإلحساف كمضامينو في أبيات أخرل. ككأنو 
يخاطب المربي كيمفت نظره إلى أف حجر الزاكية في العبلقة التعميمية معتمده عمى اإلحساف، فبل 

رساليتيا دافعه ييمكف أف ييتصكر عبلقةه بيف مربٍّ كمتربٍّ دكف إحساف، كسمك ىذه العبلقة ك 
 لممارسة اإلحساف كااللتزاـ بميثاقو.

كيكضح البيستي أف مف اإلحساف: التغاضي عف إساءات الناس عمكمنا كالمتربيف 
ا، كالصفح عنيـ؛ فقد قاؿ تعالى: }كليعفكا كليصفحكا أال تحبكف أف يغفر اهلل لكـ{  خصكصن

[. كال شؾ أف ٖٓيؿ{ ]الحجر: [، كقاؿ تعالى في مكضع آخر: }فاصفح الصفح الجمِِ]النكر: 
طَّاء، كمف ىذه العبلقات  أم عبلقة إنسانية معرضة لمخطأ كالزلؿ كالتقصير؛ لطبيعة اإلنساف الخى
عبلقة المربي بالمتربي التي تقـك عمى المعايشة الزمانية كالمكانية كالتي تزيد مف فرص كقكع 

كالتغاضي، مع استثمار الفرص الخطأ مف المتربي، فالتكجيو في مثؿ ىذا األمر ىك الصفح 
 لتصحيح األخطاء كمعالجتيا.  

كانتقؿ الناظـ إلى معنى زائد في اإلحساف، ال يتكقؼ عند اإلحساف فقط؛ بؿ اغتناـ 
 فرص اإلمكاف لئلحساف بقكلو: 

ٍقًدرىةه     فمف يىديكـى عمى اإلحساف إمكاف"     "أحًسٍف إذا كاف إمكافه كمى
قد تفكت إما لمغادرة المربي لمقامو التربكم، أك طارئ يحجب  فالفرص التي تتاح لئلحساف

إمكانية إحسانو، كيكجو إلى االستثمار األمثؿ ليذه الفرص كتقديـ كؿ صركؼ اإلحساف لممتربي 
 مف إحساف قكلي كفعمي.   
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 التعاكف. القيمة الثانية:
 الشاهد من القصيدة: -

رَّ ًمٍعكافيىرجي     ككيٍف عمى الدىر ًمٍعكاننا لذم أىمىؿو    ك نىدىاؾ فإفَّ الحي

 التعميق: -

تقتضي طبيعة العبلقات اإلنسانية التكامؿ في تحقيؽ المياـ كاالحتياجات، كتكازف 
الصفات بيف أفراد المجتمع، تبعنا لمتفاكت البشرم الذم قدره اهلل عزك جؿ بيف الناس، كىذ 

قات بيف الناس كتنظميا. كمف أبرز التكامؿ يقـك عمى عدد مف القيـ االجتماعية التي تكجو العبل
ىذه القيـ قيمة التعاكف. كىي ما أشار ليا أبك الفتح في نكنيتو بتكجيو األمر بتقديـ العكف 
كالمساعدة لمف يطمبو كيرجك كرمؾ كعطاءؾ. كىذا التكجيو استفاده الناظـ مف عمـك قكؿ اهلل 

 [.ِـ كالعدكاف{ ]المائدة: تعالى: }كتعاكنكا عمى البر كالتقكل كال تعاكنكا عمى اإلث

كتأتي العبلقة بيف المربي كالمتربي مف جممة العبلقات اإلنسانية التي تحتاج إلى قيمة 
التعاكف لتنظيـ عبلقات أعضاء المؤسسة التربكية فيما بينيـ. كقيمة التعاكف مف القيـ التي يعتمد 

ر في عمميـ المشترؾ لتأدية عمييا العمؿ الجماعي كالمؤسسي، فكؿ فرد يتعاكف مع زميمو اآلخ
مياميـ كأعماليـ، كالمربي جزء مف ىذه المنظكمة التي يتكامؿ فييا مع المربيف كيغرسيا لدل 

 المتربيف الذيف يقصدكف عممو كيرجكف نفعو.

كمف التطبيقات الحديثة في الميداف التربكم ليذه القيمة؛ استراتيجية التعمـ التعاكني، 
يـ الطبلب إلى مجمكعات يتعاكف أفراد كؿ مجمكعة منيا إلنجاز كالتي تقـك عمى أساس تقس

مياـ تعميمية محددة. كتعتمد عمى التكافؤ بيف المجمكعات، كعدـ التجانس بيف أفراد المجمكعة 
الكاحدة، حيث تنمي ىذه االستراتيجية الميارات االجتماعية المرتبطة بالتعمـ التعاكني، مثؿ: 

بؿ الرأم اآلخر. )عمادة التعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد، د ت، التعاكف، كآداب الحكار، كتق
 (.َٓ-ْٗص ص 

 التعايش.  القيمة الثالثة:
 الشاهد من القصيدة: -

ـٍ مف غكاًئًميـ     ـى الناسى يىٍسمى ٍذالف   مف سالى  كعاش كٍىكى قىريري العيف جى
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 التعميق: -
ؿ عمييا أف تترقى بالمسمـ كتبرز خصائصو اإلنسانية العالية،  إف التربية ىي التي ييعىكَّ

تطيره مف كؿ أدراف الذنكب كاألخطاء كالمعاصي التي تتنافى مع أصالتو كفطرتو ككماؿ 
ا كشعكرنا عمى ضكء  إنسانيتو، بحيث تصكغ المسمـ في تعايشو مع اآلخر فكرنا كسمككنا كركحن

 (.ِِِق، صُِْٓالكتاب كالسنة كثكابتيما التي ال تتغير. )األسمرم، 
كالتربية ىي التنشئة عمى كؿ ما يحفظ لممسمـ معتقده كدينو في تعايشو مع اآلخر 

( قائبلن: كمف ضركب َِق، صُُْٗكالككف بالقسط الذم أمرنا اهلل بو، يعمؽ التكيجرم )
القسط أف يسكد التعايش بيف األمـ كالشعكب بالمعنى الراقي لمتعايش الذم يقـك عمى أساس 

مساكاة في العبلقة، كبيذا المعنى فيـ المسممكف القسط في قكلو تعالى: }لقد العدؿ في المعاممة كال
أرسمنا رسمنا بالبينات كأنزلنا معيـ الكتاب كالميزاف ليقـك الناس بالقسط كأنزلنا الحديد فيو بأس 

[. كقد ِٓشديد كمنافع لمناس كليعمـ اهلل مف ينصره كرسمو بالغيب إف اهلل قكم عزيز{ ]الحديد: 
المسممكف القسط عمى المستكل البلئؽ باإلنساف سكاء في معاممة مف ال يؤمف باإلسبلـ طبؽ 

كبمبادئو، أك في نظافة المجتمع مف الفاحشة، أك في الخدمات اإلنسانية التي تقدـ لمناس، أك في 
 التعاكف عمى البر كالتقكل.

اىـ، كالمربي في كفي نكنيّْة البيستي يدعك إلى مسالمة الناس لمسبلمة مف شركرىـ كأذ
طبيعة عممو تقتضي كجكد األذل؛ لصغر سف التبلميذ كطيش عقكليـ، أك تفاكت مدارؾ أكلياء 
أمكرىـ أثناء تكاصميـ معو. كفي سياؽ أكبر فإف بعض الكسائط التربكية تتككف في مجتمعات 

 جتمع.ذات تعددية ثقافية، تدفع المربي إلى تحقيؽ المسالمة كالتعايش مع سائر مككنات الم
كفي التكجييات النبكية ما يؤكد ىذه القيمة؛ فقد ركل جابر بف عبداهلل رضي اهلل عنو 
أنو سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده" 

(. كفي الحديث اآلخر الذم ركاه أبك ىريرة رضي اهلل ُْ، حديث رقـ ٓٔ/ُ)النيسابكرم، د ت، 
(. ْٔ، حديث رقـ ٖٔ/ُيدخؿ الجنة مف ال يأمفي جاريهي بكائقىوي" )النيسابكرم، د ت، عنو: "ال 

كقبؿ ذلؾ كذاؾ التكجيو الرباني في القرآف الكريـ: }كال تستكم الحسنة كال السيئة ادفع بالتي ىي 
 [.ّْأحسف فإذا الذم بينؾ كبينو عداكة كأنو كلي حميـ{. ]فصمت: 

 القناعة.  القيمة الرابعة:
 لشاهد من القصيدة:ا -

رّْ إف حقَّقتى غيٍنيىاف      كفى مف العيش ما قد سىدَّ مف عىكىزو   ففيو لمحي
 كصاحب الًحٍرًص إف أىٍثرىل فغىٍضباف   كذك القناعة راضو مف معيشتًو     
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 التعميق: -
يقرر الناظـ قيمة القناعة في البيتيف السابقيف، كأف المرء يكفيو مف الحياة ما يسد بو 

تو، كأف ذلؾ خير لو مف أف يتعمؽ بمتاع الدنيا كما لدل اآلخريف مف زىرتو فيصيبو ذلؾ حاج
بازدراء ما لديو مف ًنعىـ، كالتشكؼ لما لدييـ، كحتى لك ناؿ ما تمنى فسيبقى بعيدنا عف الرضا، 
ا لمغضب في فكات تحصيؿ المقصكد، لذا كجو الناظـ إلى لزـك القناعة كعبلقتيا بتحقيؽ  كمبلزمن

 لرضا كالطمأنينة النفسية.ا
كقيمة القناعة ليا أثر كبير في تركيز المربي في أدكاره مع المتربي، كعدـ التشكؼ 
لمحظكظ الدنيكية التي تؤثر في تربيتو لو كتصرفو عنيا. كىذه القيمة كما يشير كؿه مف عمي 

مكر، ( تستيدؼ العبلقة التربكية لتحقيؽ عدة أُُٓق، صَُّْ( كناصر )ُٓٗـ، صََُِ)
شباع الحاجات النفسية كذلؾ بتعزيز عكاطؼ الغيرية كالصداقة  منيا: تحقيؽ األمف كالطمأنينة، كا 

 كالتعاكف كاإليثار كاإلحساف، كتعزيز القيـ االقتصادية المتعمقة كالعمؿ كاإلنتاج.
كما ال يفيـ مف التأكيد عمى قيمة القناعة كدكرىا في تكجيو عبلقة المربي بالمتربي 

نما تعني كما يكضح الشرارم )الدعكة  ( الرضا ِٖـ، صَُِٓلمكسؿ كالدعة كترؾ العمؿ، كا 
 بما قسـ اهلل تعالى مع العمؿ كبذؿ الجيد كالسعي كراء األفضؿ. 

 الرفؽ.  القيمة الخامسة:
 الشاهد من القصيدة: -

ٍفؽى في كؿّْ األمكر فمـ      ـٍ رفيؽه كلـ يىٍذميٍموي إنساف   كرًافًؽ الرّْ  يىندى
 تعميق:ال -

يكجو البيستي في البيت السابؽ إلى األمر بمزـك الرفؽ كمرافقتو في جميع األحكاؿ، 
كيعمؿ سبب األمر بذلؾ أنو لـ يسبؽ أف ندـ إنساف عمى رفقو، كلـ يحصؿ أف انتقصو أحد. 
كيؤكد ىذا المعنى الحديث الذم ركاه جرير بف عبداهلل رضي اهلل عنو عف النبي صمى عميو 

(. ِِٗٓ، حديث رقـ ََِّ/ْ"مف ييحـر الرفؽ، ييحـر الخير". )النيسابكرم، د ت، كسمـ، قاؿ: 
كفي حديث عائشة رضي اهلل عنيا: "يا عائشة إف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ، كيعطي عمى الرفؽ ما 

، حديث رقـ ََِّ/ْال يعطي عمى العنؼ، كما ال يعطي عمى ما سكاه". )النيسابكرم، د ت، 
آلخر: "إف الرفؽ ال يككف في شيء إال زانو، كال يينزع مف شيء إال (. كفي حالحديث اِّٗٓ

 (.ِْٗٓ، حديث رقـ ََِْ/ْشانو". )النيسابكرم، د ت، 
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كفي الشكاىد مف التطبيقات النبكية عمى الرفؽ الشيء الكثير، منيا: رفؽ النبي صمى 
اهلل عنو لمعاطس  اهلل عميو كسمـ باألعرابي الذم باؿ في المسجد، كحادثة تشميت معاكية رضي

 في الصبلة كتعامؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كغيرىا مما كرد في السنة النبكية.
( أف مف كاجب المربي الشفقة عمى المتربيف كأف ّٗـ، صُٖٔٗييبٌيف الغزالي )

ا بأف  يجرييـ مجرل بنيو، كىك ما يكافؽ رأم القاسي إذ يأمر المربيف بالرفؽ مع الصبياف محتجن
محبكب مع المذنبيف مف الكبار كقد حث اهلل عميو كلذلؾ فيك كاجب مع الصبياف لصغر العفك 

سنيـ، كطيش أعماليـ كضيؽ عقكليـ كقمة مداركيـ فيكصييـ قائبلن: كمف حسف رعايتيـ أف 
يككف بيـ رقيقنا معتمدنا عمى المأثكر مف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في حديثو:  "إف اهلل 

نما يرحـ اهلل مف عباده الرحماء"، كالرفؽ عنده مف حسف السياسة يحب الرفؽ ف ي األمر كمو كا 
ـ، ص ص ُٖٔٗكنفع الرياضة البلزمة لممربي مع األطفاؿ ألنو يقـك مقاـ آبائيـ. )األىكاني، 

ُْْ-ُْٓ.) 
 التأني كالركية. القيمة السادسة:

 الشاهد من القصيدة: -
 فميس ييحمىدي قبؿى النٍُّضًج بيٍحرىاف       فبل تكيٍف عىًجبلن باألمر تىٍطميبيوي  

رىؽه     خى رَّه ي ظّّ جى ٍنؾى حى ا: كال يىغيرَّ ٍرؽي ىٍدـه كرفؽ المرًء بيٍنيىاف     كأيضن  فالخي
 التعميق: -

ييبٌيف البيستي أف مف القيـ التربكية البلـز تكافرىا في طرفي العبلقة التربكية: التأني 
كانو عكقب بحرمانو، كقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالركية، فمف تعجؿ شيئنا قبؿ أ

، أشجّْ عبدالقيس: "إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهلل: الحمـ كاألناة" )النيسابكرم، د ت،  ، ْٖ/ُلؤلشجّْ
 (.ُٕحديث رقـ 

كحتى يكضح الناظـ ىذه القيمة التربكية، بٌيف أثرىا في صكرة فنية بقكلو: "فميس ييحمىدي 
ًج بيٍحرىاف" كالبيحراف بضْـّ الباء كسككف الحاء لفظ مكلد، يكناني األصؿ، كىك عند قبؿى النُّضٍ 

األطباء: التغٌير الذم يحدث لمعميؿ دفعة كاحدة في األمراض الحادة إلى الصحة أك إلى المرض، 
ف كقع قبؿ نضجيا فيك عبلمة  فإف كقع بعد نضج مادة المرض فيك عبلمة الصحة كالشفاء، كا 

(. كييقصد بالتغيُّر؛ صحكة المريض قبؿ نضج ّٖق، صُِْٕيبلؾ. )أبك غدة، المكت كال
مرضو كىك ما يسميو البعض صحكة المكت. كىذا يككف حتى في الديف فيترقى في سمـ العبادة 
ا قطع كال             بيسر فإف "لكؿ عابد ًشرَّة" فالسير يككف مترفقنا حثيثنا، كال يكٍف كالميٍنبىتّْ ال أرضن

 ا أبقى. ظيرن 
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كما يشير البيستي في مكضع آخر لتأكيد ىذه القيمة بعدـ االستعجاؿ كاالغترار 
 بالنجاحات التي جاءت مف سفو كحمؽ فعاقبتيا زكاؿ فقاؿ: 

رىؽه    خى رَّه ي ظّّ جى ٍنؾى حى ٍرؽي ىٍدـه كرفؽ المرًء بيٍنيىاف     كال يىغيرَّ  فالخي

غتر بطيش األحمؽ إف صاحبو فكزه في أمر مف كالمعنى المراد في ىذا البيت: ال ت       
ٍمؽ ىٌداـ، كفي الحديث الشريؼ: "مف ييحـر الرفؽ ييحـر الخير كمو".  األمكر، فالرفؽ بنَّاء، كالحي

 (.ّٔق، ص ُِْٕ)أبك غدة، 

 العدؿ. القيمة السابعة:
 الشاهد من القصيدة: -

ا بالًعزّْ سىاعىدىهي            ا فىًرحن  في ًسنىةو فالدٍَّىري يىٍقظاف إف كنت    يا ظاًلمن

ـى لك أنصفتى آًكميوي       ٍطبىاف   ما استىٍمرأى الظٍُّم ٍرًء خي  كىؿ يىمىذُّ مىذاؽى المى

 التعميق: -

             يخاطب الناظـ في قصيدتو الظالـ فيقكؿ: أييا الظالـ السادر في غيّْو، ال
           ىذا فإف عيف اهلل ال تناـ  يغرنؾ ما أنت فيو مف سطكة كسمطاف، إف كنت في غفمة عف

عنؾ، كما أسرع ما ينتقـ منؾ. كلك أنصفتى أييا الظالـ ألقررتى بأف الظمـ مذاقو مرّّ كالحنظؿ. 
 (.َْق، صُِْٕ)أبك غدة، 

لذا فإف مف القيـ التربكية الناظمة لعبلقة المربي بالمتربي قيمة العدؿ؛ حيث يكضح ابف 
( أف عمى المربي أال يظير لمطمبة تفضيؿ بعضيـ َُْـ، صُْٖٗجماعة في )شمس الديف، 

عمى بعض عنده في مكدة، أك اعتناء مع تساكييـ في الصفات، فإف ذلؾ ربما يكحش الصدر، 
كينفر القمب، فإف كاف بعضيـ أكثر تحصيبلن كأشد اجتيادنا كأحسف أدبنا، فأظير إكرامو لتمؾ 

 االتصاؼ بتمؾ الصفات. األسباب فبل بأس بذلؾ؛ ألنو ينشط كيبعث عمى

كالمربي مطالبه بالعدؿ بيف طبلبو، كأال يفرؽ بينيـ عمى أساس مف الجنس أك الطبقة 
أك المستكل االقتصادم أك االجتماعي أك التحصيؿ، كعدـ التفرقة ال يعني المساكاة؛ بؿ التكافؤ. 

تعميـ يتـ بشكؿ ككجكد بعض مظاىر التحيز لدل المربيف قد يضر بالعممية التعميمية؛ ألف ال
 (.َِٔـ، صُّٗٗأفضؿ في الجماعات ذات الجك االجتماعي اإليجابي. )عبدالرحيـ، 
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 العطاء. القيمة الثامنة:
 الشاهد من القصيدة: -

ا فميس لو        عمى الحقيقة إخكافه كأٍخداف    مف كاف لمخير منَّاعن
 ساًف فىتَّافإليو كالماؿي لئلن     مف جادى بالماًؿ ماؿى الناسي قاًطبةن   

 التعميق: -
مف سمات المربي العطاء، كقد أشار البيستي إلى نكع مف أنكاع العطاء. كىك العطاء 

 بالماؿ في قكلو:
 إليو كالماؿي لئلنساًف فىتَّاف    مف جادى بالماًؿ ماؿى الناسي قاًطبةن    

لمشاعر كغير ذلؾ مف كالعطاء معنى كاسع منو العطاء بالماؿ كالعطاء بالعمـ، كبالجاه كبا      
أنكاع العطاء المتنكعة. كطبيعة عمؿ المربي قائمة عمى النفع المتعدم، كتعميـ الغير، كنشر 

 العمـ كالفضؿ لآلخريف. 
كيستفاد في تقرير ىذه القيمة "قيمة العطاء" مف بيت آخر لمناظـ بداللة مفيـك المخالفة 

 في البيت اآلتي:
ا فميس لو    عمى الحقيقة إخكافه كأٍخداف      مف كاف لمخير منَّاعن

فضد العطاء ىك المنع، كالذم يألؼ المنع حتى يصؿ بو الحاؿ إلى ككنو )مٌناعنا( بصيغة       
المبالغة، كنتيجة التخمي عف قيمة العطاء كاالتصاؼ بالمنع ىي فقداف اإلخكة كاألصحاب 

ف العطاء دكف األخذ فسيجد نفسو كالرفاؽ؛ ألف الحياة قائمة عمى مبدأ االخذ كالعطاء، كمف يدم
يكمنا خالي الزاد، كمف يدمف العكس فسينفض الناس مف حكلو كيبقى كحيدنا. كالمربي البد لو مف 
استمرار التزكد كالبناء حتى يستمر في العطاء كاإلنتاج، كما ال بد مف العطاء الذم ىك سمة 

 عممو التربكم كطبيعتو.
 إجابة السؤال الثالث:
السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة التي ينص عمى: ما األساليب التربكية في لئلجابة عف 

نكنيّْة البيستي؟ كييقصد باألساليب التربكية: "الطرؽ التربكية التي يستخدميا المربي لتنشئة المتربيف 
(. كقد قاـ الباحث باستنباط األساليب التربكية ّٕٓق، صَُِْالتنشئة الصالحة". )الحازمي، 

 نة في القصيدة النكنيّْة، كقد تكصؿ إلى عدد مف األساليب التربكية، يعرضيا كما يمي:المتضم
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 األساليب التربوية في نونيِّة الُبستي: 
 أسمكب التشكيؽ كاإلغراء بالمحتكل التربكم. األسموب األول:

 الشاهد من القصيدة: -

مييا    ؿي ياقكته كم      كأىٍرًع سمعؾ أمثاالن أفصّْ  رجافه كما ييفىصَّ

 التعميق: -

امتدح الناظـ بضاعتو كىي قصيدتو في أبياتيا األكلى بتشبييو األمثاؿ التي سيكردىا 
فييا بالياقكت كالمرجاف كىي األحجار الكريمة ذات القيمة العالية، ككأنو يرغب المستمع كالقارئ 

 ليا بيذا المحتكل كقيمتو كتشبييو بقيمة الياقكت كالمرجاف. 

غرائو بو، فمف  كالمربي ال بد مف قناعتو بمحتكاه أكالن حتى يستطيع تشكيؽ المتربي كا 
المشكبلت التي قد تعترض المربي في تربيتو ضعؼ قناعتو بالمحتكل الذم يقدمو، كمف ىنا 
           ينسحب ىذا الضعؼ إلى المتربي بشكؿ تمقائي فيضعؼ كصكؿ المحتكل التربكم المستيدؼ

 أك يتعذر.

ديثة ليذا األسمكب ما يطبؽ في االسترتيجيات التدريسية تحت ما كمف التطبيقات الح
يسمى بميارة التييئة لمدرس )التمييد(، حيث تعتمد ىذه الميارة عمى جذب انتباه المتعمـ لمتعمـ 
كتشكيقيـ إليو كحفزىـ عمى متابعتو، كليا عدد مف األمثمة، مثؿ: طرح أسئمة مثيرة لمتفكير، أك 

ية تيـ الطبلب، أك سرد قصة قصيرة شيقة بأسمكب جذاب، أك إبراز الحديث عف قضية مجتمع
أىمية الدرس لمطمبة كقيمتو كفائدتو في حياتيـ. )عمادة التعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد، د 

 (.ٓٓ-ْٓت، ص 

 أسمكب ضرب األمثاؿ.  األسموب الثاني:
 الشاهد من القصيدة: -

مييا     ؿي ياقكته كمرجافه كم    كأىٍرًع سمعؾ أمثاالن أفصّْ  ا ييفىصَّ

ٍذىا سىكائرى أمثاؿو مييىذَّبةن     ا: خي  فييا لمف يىبتىغي التّْبيافى ًتبياف   كأيضن
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 التعميق: -
اىتـ البيستي في قصيدتو النكنٌية بتجميميا بعدد مف األمثمة التي أسيمت في تقريب 

يصاؿ المراد بصكرة محسكسة. كمف ىذه األمثمة: تشبييو  لئلحساف باالستعباد كىي المعاني، كا 
عبكدية الرؽ )االستمالة كالجذب( كما ضرب في قصيدتو أمثمة متعددة؛ بؿ أباف في مطمعيا 
طمبو لممتمقي بإصغاء السمع لؤلمثاؿ المفصمة في القصيدة كعنايتو بيا كالعناية بالياقكت 

ف كاإليضاح لكثير مف كالمرجاف. كختـ القصيدة بطمبو أخذ األمثاؿ الميذبة فييا كأف فييا التبيا
 الحقائؽ لمف أراد ذلؾ.

كتكمف أىمية أسمكب ضرب المثؿ في التربية بأنو أبمغ أثرنا، كأعمؽ معنىن مف التمقيف 
المباشر؛ ألنو يثير عكاطؼ المتمقي، كيجسد المعاني المجردة، مما يجعميا سيمة الفيـ، قريبة 

حداث               تغيير في العقكؿ كالمكاقؼ.  المأخذ، كيساعد عمى تككيف القيـ كاالتجاىات، كا 
 (.َِّـ، صََِٕ)يالجف، 

كىذا األسمكب كما ضمٌنو الناظـ في قصيدتو، فيك متضمف في شعر الحكمة بشكؿ 
إلى  ق( مف أف شعر الحكمة جاء بأساليب تيدؼُّْٓعاـ كما أكدت ذلؾ دراسة البصيرم )

صؿ إلى أقصى غايات الكماؿ اإلنساني، كمف تيذيب المسمـ، كتقكيـ سمككو العقدم كالسمككي، لي
 أىـ ىذه األساليب أسمكب ضرب المثؿ، إضافة لعدد مف األساليب التربكية األخرل.

 أسمكب المكعظة. األسموب الثالث:
 الشاهد من القصيدة: -

ا أبدنا        مف سرَّه زمفه ساءتو أزماف     ال تحسبف سركرنا دائمن
ٍشدى نىشكاف؟ يا رافبلن في الشبابً  وأيًضا:  الرٍَّحًب ميٍنتىًشينا    مف كأًسًو، ىؿ أصاب الرُّ

ـى قبؿى الشّْيب شيبَّاف    ال تىٍغتىًرٍر بشبابو رائؽو نىًضرو     فكـ تىقدَّ
 يكف لمثًمؾى في المَّذَّاًت إمعاف       كيا أخا الشَّيب لك ناصحتى نفسؾى لـ  

 ما عيٍذري أٍشيىبى يستيكيو شيطاف         ىىًب الشَّبيبةى تيٍبدم عيٍذرى صاحًبيا   
 التعميق: -

يصاليا لممستيدؼ مف  كقد كظَّؼ البيستي ىذا األسمكب في تقرير عدد مف الحقائؽ كا 
قصيدتو، منيا: التحذير مف االغترار كاإلعجاب بعنفكاف الشباب كتأجج القكة، فالشباب عرض 

ما قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ما شبيت زائؿ. كاالنتشاء بو حاجب لمعقؿ عف اليداية كالرشاد، ك
 (.ُْق، صُِْٕالشباب إال بشيء كاف في كيمّْي فسقط! )أبك غدة، 
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كفي العممية التربكية يعد ىذا األسمكب مف أكثر األساليب انتشارنا كأسيميا أداءنا، لكف 
قاء الكسائؿ قد يضعؼ أثره مع كثرة التكرار ككفرة المشتتات، كمما يعزز ىذا األسمكب كيقكيو، انت

يجاز المكعظة، كالتشكيؽ في العرض، كأف تككف نابعة  التي تككف ذا أثر في نفس المتربي، كا 
 مف قمب المربي، كأال يتـ تكرارىا بشكؿ يفضي إلى السآمة.

 أسمكب التكاصي بيف المعمميف كالمربيف.  األسموب الرابع:
 الشاهد من القصيدة: -

ـي المىٍرًضيُّ ًسيرى  يَّاف  تيوي      يا أييا العاًل  أبًشٍر فأنتى بغيًر الماؿًء رى
 التعميق: -

كقد كظؼ الناظـ ىذا األسمكب حيث خاطب العمماء كالمعمميف بحكـ مينتو السابقة 
 أكؿ سنكات حياتو بقكلو: 

تيوي    ـي المىٍرًضيُّ ًسيرى يَّاف    يا أييا العاًل  أبًشٍر فأنتى بغيًر الماؿًء رى
نكعنا مف التكاصي بيف العمماء كالمعمميف السائريف في ذات الطريؽ، كيمثؿ ىذا الخطاب       

الذم يثبتيـ عمى طريقيـ في تعميـ العمـ كتربية النشء. فيك بذلؾ ينصح كؿ عالـ كمعمـ؛ فالعمـ 
 النافع ما أكرث خشية اهلل كنفع الناس.

ات كال شؾ أف ىذا األسمكب التربكم مف األساليب الميمة التي تحتاجيا المؤسس
التربكية في الكقت الحاضر، فالمعمـ كالمربي قد يضعؼ أك يخطئ أك يحتاج إلى دعـ نفسي 
يساعده عمى مكاصمة مسيرتو المينية بشكؿ أفضؿ، كمف تطبيقات ىذا األسمكب التكاصي بيف 
اآلباء كاألميات فيما يطكر معارفيـ كمياراتيـ التربكية، ككذلؾ التكاصي بيف المعمميف كمف ذلؾ 

 ارات الدكرية بينيـ أثناء تنفيذ الدركس كتبادؿ الخبرات كتقكيـ الممارسات.الزي
 النتائج:

 توصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها:
أف الخمفية العقدية كالفكرية ألبي الفتح البيستي أسيمت في تشكيؿ آرائو التربكية، فتجدىا  -

 تنبع مف مصادر التربية اإلسبلمية.
محياة مف عدد مف األمكر، ىي: أنيا حطاـه فافو كظؿه زائؿه. كأف تككنت نظرة البيستي ل -

الحقائؽ فييا تتفاكت عف األماني. كأف ىناؾ تبلـز بف جمع الماؿ لذات الماؿ كحصكؿ 
ا حرية العمؿ كحتمية المسؤكلية كالجزاء.  الحزف. كأف السركر فييا غير دائـ. كأيضن
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رامة اإلنسانية مصدر استمدادىا التقكل، كما تضمف تصكره عف الطبيعة اإلنسانية أف الك -
كأف اإلنساف مككف مف جسـ كعقؿ كنفس، كأف الجماؿ الحقيقي في النفس ال بالجسـ، كأف 
السمع كالعقؿ مف األدكات التي يتحصؿ بيا اإلنساف عمى المعرفة كالحقيقية. كأف اإلنساف 

 ر لمطباع البشرية.مف طبيعتو الكقكع في الخطأ، كأف جكىر التربية يكمف في التغيي
تضمنت القصيدة عددنا مف المبادئ التربكية المكجية لعبلقة المربي بالمتربي، أبرزىا:  -

التسمح بالزاد اإليماني لممربي كىك تقكل اهلل كاالستعانة بو كاالعتصاـ بحبمو، كحفظ 
خصكصيات المتربيف، كمراعاة الفركؽ الفردية، كحفظ المعركؼ كعدـ خدشو، كاالستشارة، 
كاالستغناء عف الناس، كالتخفؼ مف األحزاف، كفتح األمؿ كالتفاؤؿ لممتربي، كطبلقة الكجو، 

 كأنو ال بأس بأف يزيد في العمـ كينقمو مف ىك أقؿ عممنا.
حكت نكنٌية البيستي عددنا مف القيـ التربكية الناظمة لمعبلقة بيف المربي كالمتربي، كمف ىذه  -

 عايش، كالقناعة، كالرفؽ، كالتأني كالركية، كالعدؿ، كالعطاء.القيـ: اإلحساف، كالتعاكف، كالت
استخدـ الناظـ عددنا مف األساليب التربكية في قصيدتو، كىي: أسمكب التشكيؽ كاإلغراء  -

بالمحتكل التربكم، كأسمكب ضرب المثؿ، كأسمكب المكعظة، كأسمكب التكاصي بيف 
 المربيف.
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 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي توصل إليها، وهي كما يمي: يوصي البحث بعدد من التوصيات

تضميف القصيدة أك عددو مف أبياتيا في مناىج المغة كاألدب في المراحؿ التعميمية  -
المختمفة، كاالستفادة مف شكاىدىا الشعرية لتقرير القيـ كالمبادئ في مناىج الدراسات 

 اإلسبلمية.
التطبيقية باألساس الفكرم لمتربية كاالنطبلؽ التأكيد عمى المربيف بربط العمميات التربكية  -

براز انعكاسو عمييا.  منو. كا 
كضع دستكر ميني يكضح أبعاد العبلقة بيف المربي كالمتربي، يرتكز في بنائو عمى ما  -

 جاء في القصيدة كما جاء في التراث التربكم اإلسبلمي بشكؿ عاـ..
اليب التربكية الكاردة في القصيدة تكجيو المربيف مف آباء كأميات كمعمميف لتكظيؼ األس -

 كتطبيقيا في المؤسسات التربكية المختمفة.
تكجيو الباحثيف إلى مزيد مف العناية التربكية بالقصيدة محؿ الدراسة كبقية قصائد شعر  -

 الحكمة كالمنظكمات التعميمية في التراث التربكم اإلسبلمي.
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 المراجع:
االجتماعية كأثرىا في تككيف الشخصية. مكتبة النيضة ـ(. قيمنا ُٕٗٗإبراىيـ، نجيب إسكندر )

 المصرية: القاىرة.

ق(. دكر التربية في التعايش مع اآلخر مف منظكر إسبلمي. ُِْٓاألسمرم، عبداهلل بف سعيد )
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النيميف: 

.  الخرطـك

 تربية في اإلسبلـ. دار المعارؼ: القاىرة.ـ(. الُٖٔٗاألىكاني، أحمد بف فؤاد )

ق(. صحيح األدب المفرد. دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، ُُْٖالبخارم، محمد بف إسماعيؿ )
 .ْط

ق(. الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ُِِْالبخارم، محمد بف إسماعيؿ )
 اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسمـ كأيامو. دار طكؽ النجاة.

ق(. المضاميف التربكية في شعر الحكمة خبلؿ القرف األكؿ ُّْٓصيرم، محمد بف عبداهلل )الب
كالثاني اليجرم. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدعكة كأصكؿ 

 الديف، الجامعة اإلسبلمية: المدينة المنكرة.

القرف الكاحد  ق(. اإلسبلـ كالتعايش بيف األدياف في أفؽُُْٗالتكيجرم، عبدالعزيز بف عثماف )
 كالعشريف. المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة )أيسيسكك(.

ق(. الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف. دار َُْٓابف تيمية، أحمد بف عبدالحميـ )
 البياف: دمشؽ.

ق(. يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر. دار الكتب العممية: َُِْالثعالبي، عبدالممؾ )
 بيركت. 

ق(. الدكر التربكم لؤلسرة في حفظ السر. رسالة ماجستير ُّْْالجعيثف، خالد بف إبراىيـ )
غير منشكرة، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، الجامعة اإلسبلمية: المدينة 

 المنكرة.

 ق(. أصكؿ التربية اإلسبلمية. دار عالـ الكتب: الرياض.َُِْالحازمي، خالد بف حامد )
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ق(. اآلثار التربكية لدراسة المغة العربية. مجمة الجامعة ُِْْبف حامد )الحازمي، خالد 
ق، ص ُِْْ( ّٓ( السنة )ُُِاإلسبلمية بالمدينة المنكرة. العدد )

 .ُٖٓ-ُْْص 

ق(. تطكير معايير إعداد معمـ المستقبؿ في ضكء أىداؼ ُّْٔالحدرم، خميؿ بف عبداهلل )
ؿ: التربية آفاؽ مستقبمية، جامعة التربية اإلسبلمية. المؤتمر الدكلي األك 

 .ُِٔٗ-ُِّٖالباحة. ص ص 

ـ(. التطبيقات التربكية لمطبيعة اإلنسانية في ضكء قصة بدء َُِٕالحدرم، خميؿ بف عبداهلل )
القاىرة، -الخميقة. مجمة البحث العممي في التربية، جامعة عيف شمس

 .ٓٓ–ِّ. ص ص ِ، جُٖالعدد 

، عمي بف أحمد ) األخبلؽ كالسير في مداكاة النفكس. دار اآلفاؽ الجديدة:  ق(.ُّٗٗابف حـز
 بيركت.

ق(. الجكانب التربكية في منظكمة اآلداب البف عبدالقكم ُّْٖبف حسف، عبدالممؾ بف حسف )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االجتماعية، -دراسة تحميمية-

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: الرياض.

 ـ(. معجـ البمداف. دار الفكر: بيركت.ُٕٗٗحمكم، ياقكت )ال

 ابف خمكاف، أحمد بف محمد )د ت(. كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف. دار الثقافة: لبناف.

ـ(. أبك الفتح البستي حياتو كشعره. دار األندلس لمطباعة َُٖٗالخكلي، محمد بف مرسي )
 كالنشر كالتكزيع: بيركت.

 ق(. النظرية التربكية اإلسبلمية. مكتبة التراث: مكة المكرمة.َُْٕجميؿ ) خياط، محمد بف

 .ِق(. حياة الحيكاف الكبرل. دار الكتب العممية: بيركت، طُِْْالدميرم، محمد بف مكسى )

 ق(. تذكرة الحفاظ. الناشر دائرة المعارؼ العثمانية.ُّْٕالذىبي، محمد بف أحمد )

 .ٗ. سير أعبلـ النببلء. مؤسسة الرسالة: بيركت، طق(ُُّْالذىبي، محمد بف أحمد )

 .ُٓـ(. األعبلـ. دار العمـ لممبلييف: بيركت، طََِِالزركمي، خير الديف بف محمكد )
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ق(. طبقات الشافعية الكبرل. مطبعة فيصؿ ُّّٖالسبكي، تاج الديف عبدالكىاب بف عمي )
 عيسى البابي الحمبي: القاىرة.

 ـ(. األنساب. دار الجناف: بيركت.ُٖٖٗحمد )السمعاني، عبدالكريـ بف م

ـ(. القناعة في القرآف الكريـ: دراسة مكضكعية. رسالة َُِٓالشرارم، حمداف بف مطني )
 ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة مؤتة: األردف.

 ت.ـ(. المذىب التربكم عند ابف جماعة. دار اقرأ: بيرك ُْٖٗشمس الديف، عبداألمير )

 ـ(. التحرير كالتنكير. الدار التكنسية لمنشر: تكنس.ُْٖٗابف عاشكر، محمد الطاىر )

ـ(. دستكر مقترح لمينة التدريس في ضكء آداب المعمميف ُّٗٗعبدالرحيـ، سامح بف جميؿ )
في التراث التربكم اإلسبلمي. دراسات تربكية: رابطة التربية الحديثة مج 

 .َِّ-ُُٕـ( ص ص ُّٗٗ) ّٓ، جٖ

ق(. مقدمة في فمسفة التربية اإلسبلمية. دار عالـ الكتب: َُْٓعبدالعاؿ، حسف بف إبراىيـ )
 الرياض.

 ق(. فتح البارم شرح صحيح البخارم. دار المعرفة: بيركت.ُّٕٗالعسقبلني، أحمد بف عمي )

 .ٕق(. بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ. دار الفمؽ: الرياض، طُِْْالعسقبلني، أحمد بف عمي )

العصيمي، صالح بف عبداهلل كالدىمشي، محمد بف عاني )د ت(. عنكاف الحكـ القصيدة البستية 
 في المكاعظ كاألمثاؿ.

 https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_02/ar-nwnyt-
albsty.pdf ـ.َُِِ/ْ/ُٕمسترجع بتاريخ    

 ق(. القرآف الكريـ ركية تربكية. دار الفكر العربي: القاىرة.ُُِْعمي، سعيد بف إسماعيؿ )

 عماف.-ـ(. أصكؿ التربية اإلسبلمية. دار المسيرة: األردفََُِعمي، سعيد بف إسماعيؿ )

ة العممٌية بأسمكب التدريس المصغر. عمادة التعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد )د ت(. التربي
عمادة التعمـ االلكتركني  -جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

 إدارة الشؤكف التعميمية. -كالتعميـ عف بعد

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_02/ar-nwnyt-albsty.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_02/ar-nwnyt-albsty.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_02/ar-nwnyt-albsty.pdf
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 رررر

ـ(. منيج االستنباط مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية )نماذج َُِِالعيسى، إبراىيـ بف محمد )
مة البحث العممي في التربية، جامعة تطبيقية في التربية اإلسبلمية(. مج

 .ُِِٕ–ُِٔٓ. ص ص ِ، جُّالقاىرة، العدد -عيف شمس

ق(. المضاميف التربكية المستنبطة مف منظكمة حرز األماني ُّّْالغامدم، عمي بف عبداهلل )
ككجو التياني لئلماـ الشاطبي. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 

 رمة.التربية، جامعة أـ القرل: مكة المك

ق(. قصيدة عنكاف الحكـ لمشاعر األديب أبي الفتح عمي بف محمد ُِْٕأبك غدة، عبدالفتاح )
 .ٓبف الحسيف البيستي. مكتبة المطبكعات اإلسبلمية: بيركت، ط

ـ(. إحياء عمـك الديف. دار الغد العربي: القاىرة، ُٖٔٗالغزالي، أبك حامد محمد بف محمد )
 .ِط

ق(. مبادئ تربكية مف ديكاف اإلماـ الشافعي. رسالة َُْٗديف )فممباف، زينت بنت جماؿ ال
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل: مكة المكرمة.

ـ(. أحكاؿ المتعمميف كأحكاـ المعمميف كالمتعمميف. ضمف كتاب ُٖٔٗالقابسي، عمي بف محمد )
 : القاىرة."التربية في اإلسبلـ" ألحمد فؤاد األىكاني. دار المعارؼ

ق(. تصكر مقترح لتطكير دكر الجامعات السعكدية في التربية ُّْٗالقاضي، نايؼ بف يكسؼ )
العقمية لطبلبيا في ظؿ التحديات المعاصرة مف منظكر التربية 
اإلسبلمية. رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية العمـك االجتماعية، جامعة 

 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: الرياض.

ق(. القيـ التربكية المتضمنة في النصكص الشعرية المقررة في ُِْٓلقرني، حسف بف عبداهلل )ا
أدب المرحمة الثانكية. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة 

 أـ القرل: مكة المكرمة.

 .ٔق(. البداية كالنياية. دار الحديث: القاىرة، طُِّْابف كثير، إسماعيؿ بف عمر )

ق(. القيـ اإلسبلمية المتضمنة في شعر كعب بف زىير ُّْٓ، منيرة بنت عايش )كميب
كاألساليب التربكية المقترحة لتنميتيا لدل الطمبة. رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل: مكة المكرمة.
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 دبي.ق(. أصكؿ التربية اإلسبلمية. دار القمـ: ُِْٕالكيبلني، ماجد بف عرساف )

ق(. أصكؿ التربية اإلسبلمية كالقضايا المعاصرة. دار النشر ُِّْمجاىد، صفاء محمد عمي )
 الدكلي: الرياض.

ق(. التكجييات التربكية المستنبطة مف قصيدة عنكاف الحكـ ألبي الفتح ُّْٕمحمد، باكا )
البستي. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، 

 مية: المدينة المنكرة.الجامعة اإلسبل

ق(. فيض القدير شرح الجامع الصغير. المكتبة ُّٔٓالمناكم، عبدالرؤكؼ بف تاج العارفيف )
 التجارية الكبرل: مصر.

 عماف.-ق(. مقدمة في التربية. دار عمار: األردفَُّْناصر، إبراىيـ )

ة الميمية )في ق(. القيـ التربكية المتضمنة في المنظكمُّْٗنمازم، فاطمة بنت محمد )
الكصايا كاآلداب العممية( لمشيخ حافظ الحكمي كتطبيقاتيا في األسرة 
كالمسجد كالمدرسة. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك 

 االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: الرياض.

ؿ عف العدؿ إلى النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج )د ت(. المسند الصحيح المختصر بنقؿ العد
 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. دار إحياء التراث العربي: بيركت.

ق(. مناىج البحث كتطبيقاتيا فيي التربية اإلسبلمية. دار عالـ ُُْٗيالجف، مقداد بف محمد )
 الكتب: الرياض.

ب: ـ(. منيج أصكؿ التربية اإلسبلمية المطكر. دار عالـ الكتََِٕيالجف، مقداد بف محمد )
 الرياض.


