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 ملخص:ال

َصيلىى ُ  َعلَيهي   هدف هذا البحث إلى استنباط قيمة جبر الخواطر من مواضع في القرآن وسنة النبيي 

يى ُ  َعنهه مه وسيرت ، وسير صحابت   َوَسلىمَ  مدرسية، وسيبل مقترحية؛ ؛ وبيان أهمية تفعيلها تربوييا فيي الَرضِّ

لتنمية هذه القيمة اإلسالمية لدى المتعلمين، وقد تنياول فيي طياتي ف مفهيوم جبير الخيواطر لغية واصي الحا، 

ياَلَمه سييرة النبيي وسينت  ، وفيي ، ونماذج جبر الخيواطر فيي القيرآن وأهميت  ، وفيي سيير الايحابة  َعلَيهي   السى

؛ لجبيير الخييواطر فييي المدرسيية، وتوصييل البحييث إلييى وبعييا الاييالحين، وسييبل تربوييية مقتيير   تفعيلهييا

 مجموعة نتائج منهاف

إن لألمة اإلسالمية خاوصياتها القيمية والسلوكية؛ مميا يجعيل اسيتنباط جبير الخيواطر وتنميتهيا ليدى  -1 

 المتعلم من أهم الضرورات والحاجات التربوية لاللتئام والوئام في المؤسسات التربوية. 

 جبر الخواطر بمكانة متفردة البد من مراعاتها في شتى المؤسسات التربوية.حظيت المرأة في  -2

ف القيام بدراسة تحليلية للقيم التربوية اإلسيالمية و تشمل توصياتالكما توصل البحث الى عدد من و 

المتضمنة فيي الكتياب والسينة، وتيراه هيذه اومية، وإبيرا  دورهيا فيي نهضية التعلييم، وسيلو  المتعلميين، 

 المجتمعات العربية، والحفاظ على الهوية اإلسالمية. ورقي

 

  المدرسة. ،تربية المتعلمين ،ت ييب النفوس ،الجبىار الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 This research aimed to derive the value of consolation from the Holy 

Quran, the Sunnah of the Prophet, his biography, and the conduct of his 

companions, and clarify the importance of activating them in school, and ways 

to propose them; to develop this Islamic value to learners, It included: the 

concept of consolation, in language and terminology, and its importance, and 

models of consolation in the Holy Quran, and in the Sunnah of the Prophet, his 

biography, and the conduct of the companions and some of the righteous, and 

educational ways proposed to activate them. The study reached a set of results, 

including: 

1. The Islamic nation has its own value and behavioral peculiarities, which 

makes the derivation and the development of the consolation to the learner one 

of the most necessaries and educational needs for communion and harmony in 

the educational institutions. 

2. Women have a unique status in the consolation that must be observed in 

various educational institutions.  

The study reach the following recommendations: Conducting an analytical 

study of the Islamic educational values, the heritage of this nation and 

highlighting its role in the educational renaissance, behavior of learners, 

upgrading Arab societies, and preservation of Islamic identity. 
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 فمقدمةال. 1

العظمة والجبروت الذي جبر خلق  على ما أراد  ذي السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبارالحمد هلل  

د ،ارتضاهمن أمره ونهي ، وشرع لهم من الدين ما  الة والسىالم على رسول  محمى خييرة  النبي المختار والاى

َم َصال َح اوخالققالف"  الذيَوَسلىَم، َصلىى ُ  َعلَيه   خلق  وختام رسل   ثهت  و  تَمِّ  .ـهي1418،ريالبخيا)" إ نىَما ب ع 

  .(118صحيح ، 

 ويجبر مكيانتهم بيين اوميم. فالايالة والسيالم عليى سييد اونيام، ،أرسل  رب  إليهم، ليمحو ب  جهالتهم

ين، وبعد  :وعلى آل  وأصحاب  الكرام، والتىابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدِّ

ُهوو  ُهُ  بيار قيال تعيالىفإن من أعظم أخالق اإلسالم خلق جبر الخيواطر، فقيد اختيار ُ السيم  الج

ب وو بُوواُر اُلُمت ك  ُن اُلر   يووُ  اُل   ُن اُلُمه ووُيم  ُم اُلُمووُيم  ُُ الُمووال  و ل ووُد اُلقُوودا ُمووا الُووي َل    ل ل ووِ  ل ُ  ُهووو  اُلم  ا   ُه  م  ُر ُسووُبا 

منهًجيا فيي كتابي  ونيوراً  ليجبر كسر أوليائي  مين رسيل  وأنبيائي  وعبياده ، فجعلي ؛  [23الاشر:] يُُشر ُكو   

خرة في اتباع سبل ، فما من بالء وامتحان إال جاء جبر العزيز يهتدى بها سائر خلق ، وجعل خير الدنيا واآل

َصيلىى ُ  والبلسم الشافي لتلك القلوب الايابرة المحتسيبة. وهيذا نبيي الرحمية  ،القهار؛ ليكون الدواء الكافي

ن ي ئ  في صالت  جبر الخاطر بقول ف" ي لب في دعا َعلَيه   َوَسلىمَ  ب ره يى ُ  َعنهي    فعن ابن عباس" َواجه أنى َرضِّ

قهن ييي  اللهييمى " فسييجدتينالبييين  كييان يقييول َصييلىى ُ  َعلَيهيي   َوَسييلىمَ النبيييى  ن ييي َواره   ب ره ن ييي َواجه َحمه ف ييره ل ييي َواره اغه

ن ي" فَعه    .(317/ 1 إسناده جيد، .م1996 ،)الترمذي  َواره

سيبيال و، كتابي  رحيابومتي  بالتعاميل فيي  سيراًجاو الكيرام، فيي تربيية أصيحاب  نبراًساليكون بذلك  

يدل جبر الخواطر على سمو نفس ورحابة صيدر وعظمية  ن، ومعيناً ال ينضب للمقتدين. إذه للسالكي مستقيما

يى ُ  َعنهه مه تعاهده لاحابت   مَ َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلى قلب ورجاحة فكر؛ ولهذا نجد أن من أخالق   بالسؤال  َرضِّ

ُى  يعن أحوالهم، وت  يول   َصيلىى ُ  يب نفوسهم، وجبر خواطرهم فعن أبي سعيد الخدري قيالف " َدَخيَل َرس 

َن اوَنهَاار  ي قَال  لَ   أَب و َعلَيه   َوَسلىمَ  ٍل م  َد فَإ َذا ه َو ب َرج  ج  ٍم الهَمسه أَبَيا أ َماَميةَ َميا ل يى أََراَ   يَيا» فأ َماَمةَ فَقَيالَ  َذاَت يَوه

يالَة   د  ف يى َغيهير  َوقهيت  الاى ج  ُى . قَيالَ  فقَيالَ  «؟َجال ًسا ف ى الهَمسه يوَل  ي يون  يَيا َرس  يوم  لَز َمتهن يى َود  يَك » فه م  أَفَيالَ أ َعلِّم 

ُى   هََب  ُى . قَيالَ  فق لهت   فقَالَ «. ؟َوقََضى َعنهَك َديهنَكَ  ،هَمىكَ  لى َعزى َوجَ َكالًَما إ َذا أَنهَت ق لهتَ   أَذه ق يله » فبَلَى يَا َرس وَل 

تَ  بَحه َن الههَمِّ َوالهَحَزن   ،إ َذا أَصه وذ  ب َك م  َسيهَت اللىه مى إ نِّى أَع  يز  َوالهَكَسيل   ،َوإ َذا أَمه يَن الهَعجه وذ  ب يَك م  يوذ  ب يَك  ،َوأَع  َوأَع 

َن اله  ل  م  بهن  َوالهب خه يهن  َوقَههر   ،ج  نه َغلَبَة  الدى وذ  ب َك م  َجال  َوأَع  . سكت عن  ]وقد قال فيي هـ1430 ،)أبو داود  «الرِّ

   .(651/ 2 رسالت  وهل مكة كل ما سكت عن  فهو صالح،
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يى ُ  َعنهه مه لذا مثل صحابت   ، فكيانوا أعالميا يقتيدى  لىمَ َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلقي  صوًرا صادقة لخ   َرضِّ

ليى التربيية إالناظر إلى المجتمعيات اإلسيالمية الييوم يعليم ميدى الحاجية  لكن ،بهم، ومنارات يهتدى بهديهم 

حييث أصيبح العيالم الييوم فيي  والت بييق التربيوي لهيا –ة نالمستمدة مين القيرآن والسي -اوخالقية اإلسالمية 

نهييا ال تواكييب ت ييورات العايير الحييديث، فيصييبحت سييلوكياتهم صييراع مييع القيييم واوخييالق ظنيياً ميينهم أ

وأخالقهم ممسوخة مشوهة، والسبب في ذلك عائد إلى التركيز على العلوم الدنيوية، وإهمال العليوم الدينيية 

خالقيي وتكنوليوجي بواسي ة أوالجوانب الت بيقية لألخالق والفضائل، وما صاحب ذليك مين غيزو فقيافي و

 . (6. ـه1430)الشهري،  صل االجتماعيوسائل اإلعالم والتوا

، ن بياهلل والتحليي بيخالقهيا وقيمهيايميابما صلح بها أولها، وهيو اإل إالوال نجاة  ةلهذه اوم صال فال 

وخاصية فيي الوقيت  المتعلميين،وخالق التي البد أن يربى عليها احدى هذه الفضائل وإوجبر الخواطر هو 

ضفت عليى الشيياب أنفرت الناس عن أخالقها اإلنسانية، التي  ية التيالمادالراهن في ظل الت ور والمدنية 

لذا سيكون هيذه  المنكسرة.والخواطر  وجبر القلوب والرحمة،والبعد عن خلق الع ف  والجفاء،خلق الاد 

َصيلىى النبيي سييرة السنة وجبر الخواطر في القرآن ول نماذجمن الباحثة بتسليط الضوء على  إسهاًما البحث

قيمية "  فيي ى المتعلميين فتمحيور موضيوع البحيثوكيفية تنميتهيا ليدوصحابت  والاالحين،  َعلَيه   َوَسلىمَ  ُ  

  ."التربوية في المدرسة ااتهجبر الخواطر في اإلسالم وت بيق

تيرابط اوسيرة، من دور تربوي في  ؛ لما ل ة جبر الخواطر كخلق إسالميفإنى هذا البحث يتناول قيم

نشييئة المتعلمييين تنشييئة صييالحة تحفظهييم ميين االنييزالق فييي مهيياوي العولميية، وطمييس الهوييية تماسييكها، وتو

عنهميا وما نشي  ،َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  كتاب ُ وسنة النبياإلسالمية في شتى مناحي الحياة، مع االستعانة ب

صيحيح ، مثيلف سي  محققيةنمراجيع ذات واالعتماد عليى حديثية، وكتب دينية  خدمة لهما من كتب وشرو 

، تحقييقف أبو صهيب الكرمي، ومسند أحمد، وسنن أبي داود، وصحيح ابن حبان فالفيتهم، تحقيقف البخاري

يد الغابي تضمنت بين فناياها ميا يتعليق بجبير الخيواطر، وكثير من المراجع التي شعيب اورناؤوط ة فيي كي سه

غيرس جبير الخيواطر ميع  فظ الذهبي ميع بييان أهمييةوسير أعالم النبالء للحامعرفة الاحابة البن اوفير، 

لميا لهيا مين دور فيي القيم اإلسالمية ، وتنميتها بيسياليب تربويية مقترحية فيي نفيوس المتعلميين؛  غيرها من

 على الهوية اإلسالمية العربية. الحفاظ
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 مشكلة الباث:  2.1

 موضوع البحث إجرائيا في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التاليف

  زم لإلجابية عين يسيتل ؟ تربوييةة في المدرسة كمؤسسي ااالستفادة من قيمة جبر الخواطر وتفعيله سبلما

 اآلتيةفالفرعية اوسئلة اإلجابة عن  هذا السؤال الرئيس

 لق إسالمي؟  خ   أن  وما أدلةجبر الخواطر؟ ما مفهوم  -1

 ما ت بيقات  التربوية في المدرسة؟ -2

 ؟مواجهة التحديات المعاصرةو ربية المتعلمينبت جبر الخواطرما عالقة  -3

 ؟في العملية التعليمية جبر الخواطر ةقيمل ما أبر  الت بيقات التربوية -4

 

 :الباث أهميُة 3.1

وآفييار الاييحابة  التعييرف علييى مظيياهر جبيير الخييواطر ميين خييالل القايية القرآنييي والسيييرة النبوييية -1

  .والتابعين

وعياداتهم  المتعلميينمين أفير فيي تشيكيل أخيالق  باوخالق الحسنة لما لي   بضرورة تخلق المعلمتبارة  -2

 .  اوسوة والقدوة في أعينهموسلوكياتهم، لكون

بيييان أهمييية دور المدرسيية بشييكل فعييال فييي تنمييية اوخييالق اإلسييالمية ومنهييا خلييق جبيير الخييواطر لييدى  -3

لاالح، من خالل صياغة منهاج تربوي يساهم المتعلمين وتنشئتهم التنشئة اوخالقية واالجتماعية لإلنسان ا

 في هذه التنشئة ويتبع اوساليب التربوية المختلفة.

 ر في مواجهة التحديات المعاصرة. توضيح أهمية اوخالق اإلسالمية وإسهام جبر الخواط -4

 

 :الباث أهداف 4.1

 :منهاأمور  إلى البحث هذا يهدف 

 َصلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ  وسنة النبي الكريم،القرآن  ومظاهره فيتسليط الضوء على مفهوم جبر الخواطر  -1

 .، وبعا الاالحينوسير صحابت  اوجالء رضي ُ عنهم الع رة،وسيرت  

 .المدرسةالكشف عن الت بيقات التربوية لجبر الخواطر في  -2

 معاصرة.الت بيقات التربوية لجبر الخواطر في مواجهة التحديات الدور توضيح  -3
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 حدود الدراسة:  5.1

تقتار الدراسة على ذكير بعيٍا مين مظياهر جبير الخيواطر فيي القيرآن والسينة والسييرة النبويية وفعيل 

 الاحابة رضي ُ عنهم. وسبل توظيفها لدى بعا الوسائط التربوية )كالمدرسة(.

 

 مصطلاات الدراسة:  6.1

، َجبهييًرا ...وجبيير اومييرف أ)جبوور ميي ، وجبيير العظييام المكسييورةف أصييلح (ف جبَييَر، يَجبيير  ي أصييلح  وقوه

اه وواساه فيي ماييبٍة حليت بي ، أ ال انكسياره وأرضياه  كسرها، وجبر خاطره / بخاطرهف أجاب طلب ، عزه

والجبييارف القييوي القيياهر المتسييلط، وهييو اسييم ميين أسييماء ُ الحسيينى ومعنيياهف المتعييالي صيياحب الجبييروت .

 .(1/340هـ. 1429)عمر،. المتكبر المالح لألمور

خلق عظيم حث علي  اإلسالم ويتاف صاحب  بكل ل يائف الخيير وعواميل البير و)جبر الخواطر(: 

واإلحسان من صنائع الجميل والمعروف، فيع ي المحروم وينار المظلوم وينقذ المكروب وي عم الجائع 

 .ويعود المريا ويعين المنكوب

اذج جبيير الخيياطر معرفيية نظرييية إلييى الت بيييق االنتقييال ميين مجييال معرفيية نمييو)التفريووا التربوووَل(: 

التربوي في كافة الوسائط التربوية ومنها المدرسةف عين طرييق تفعييل المنياهج ووسيائل التيدريس واإلدارة 

المدرسية وتدريب المعلميين بكيفيية غيرس فضييلة جبير الخيواطر ليدى أبنيائهم ال يالب وفيميا بيينهم؛ حييث 

ير ال الب فكريًا واجتماعيًا واندماج  مع مجتمع  وكيفية مواجهت  تسهم المدرسة بجميع عناصرها في ت و

 مساهمت  في ت وير أمت  ونهضتها. التحديات المعاصرة وبالتالي 

 

 :الباث منهج 7.1

 :الباحثة المنه ين التالييناستخدمت  

اج قييم السيتخرأقايى جهيد لديي  عنيد دراسيت  للنايو ؛ ف الذي يبيذل فيي  الباحيث المنهج ا ستنباطي -1

  باودلة.خلقية تربوية مدعمة 

حداه مين خيالل مالحظتهيا ووصيفها وتفسييرها الذي يعمل على وصف الواقع واووالمنهج الوصفي:  -2

كما يالحظ الوقائع الماضية ومدى تيفيرها على الحاضر حيث تستخدم الباحثة المنهجين السابقين  .وتحليلها

منوطة بمظاهر جبر الخواطر في القرآن الكيريم والسينة النبويية وفعيل في استنباط القيم الخلقية والتربوية ال

 السلف الاالح رضوان ُ عليهم، 
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 اإلنسيان،في ترسي  خلق جبير الخيواطر ليدى  لمدرسة(كا)المؤسسات التربوية بعا ومن فم وصف دور 

 المعاصرة. اونيةوكذلك استنباط الت بيقات التربوية التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات 

 

 المابقة: الدراسات. 2

وبالبحيييث  الدراسييية،حاوليييت الباحثييية الحايييول عليييى الدراسيييات السيييابقة ذ ات الايييلة بموضيييوع 

وإنما هنا  بعا الرسائل الجامعيية التيي  العنوان،والتمحية لم تعثر الباحثة على أي دراسة علمية بنفس 

خاايية بقيميية الحييياء أو بييالقيم الخلقييية خلقييية ولكنهييا م البحييث كقيمييةتعييد ذات صييلة جزئييية بموضييوع 

المستنب ة من قاة النساء في القرآن الكريم فقط، أو من القاة النبوي في صحيح البخاري فقيط دون 

االهتمام بالت بيق التربيوي لهيذه القييم الخلقيية،  في البحث من جيثتناول لقيمة جبر الخاطر، مع اشتراكها 

   اسات السابقةف ومما أمكن العثور علي  من هذه الدر

، رسالة ماجستير إعداد، الشهري، فهد بن عبد ُ، ق الحياء في الكتاب والسنة وت بيقات  التربويةل  خ   -1

  .(ـه1420) جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة

رة فيي غرسيها فيي نفيوس دور اوسيوالقيم الخلقية المسيتنب ة مين قاية النسياء فيي القيرآن الكيريم  -2

. رسالة ماجستير إعداد، رضا الحسيني الشريف، كوفر بنت محمد، جامعة أم القرى، كليية التربيية، الفتيات

  .(ـه1425) قسم التربية اإلسالمية والمقارنة

، ودور اوسيرة فيي ت بيقهيا البخاري،في صحيح  لمستنب ة من القاة النبوي الواردالقيم الخلقية ا -3

اجسييتير إعييداد، ناصيير الحمييد، ابتسييام بنييت أحمييد، جامعيية أم القييرى، كلييية التربييية، قسييم التربييية رسييالة م

 .(ـه1426) اإلسالمية والمقارنة

، جامعية أم ، لفياي الحربيي، سيند بين الفييإعيداد دكتيوراه، رسيالة التوجي  اإلسيالمي لتياري  التربيية -4

 .(ـه1416) رنةربية اإلسالمية والمقاالقرى، كلية التربية، قسم الت

 .(ـه1429) يقاتها في ضوء التربية اإلسالميةاوساليب التربوية لتنمية خلق العفة لدى الشباب وت ب -5
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 ما يمي  هيه الدراسة من الدراسات المابقة:

عنيت البحوه السابقة بالقيم الخلقية وت بيقها من  اوية مغايرة تماما ل بيعة هذا البحث، وإن اتفقت معي   -

ي أن اوساليب التربوية وت بيقاتها تنبع من توج  واحد هو التوج  اإلسالمي، غيير أن هيذ البحيث يتنياول ف

قيمة جبر الخواطر تناوال منهجيا غير مسبوق على حد علم الباحثة ، وإبرا  دوره فيي الحفياظ عليى الحيياة 

وس المتعلمين من خالل تانيفها اإلنسانية الفردية واالجتماعية وفق أسس تربوية إسالمية، وغرسها في نف

وتحليلها، وعرض أبر  اوساليب التربوية المقترحة من الباحثة؛ لتنمية قيمية جبير الخيواطر فيي المؤسسية 

 التربوية لدى المعلمين والمتعلمين.

عنيت هذه الدراسية بيإبرا  قيمية جبير الخيواطر مين خيالل عرضيها فيي نمياذج إسيالمية فعليية واضيحة،  -

  ، بعد استنباط موضع الشاهد في كل منها على جبر الخاطر.وشرحها بإيجا

 إبرا  مكانة المرأة في التربية اإلسالمية، والحث على جبر خاطرها من خالل النماذج النسائية المنتقاة. -

تناولت هذه الدراسة جبر الخواطر في حواده لها عظيم اوفر في اإلسالم كحادفة اإلفيك، وحادفية التبنيي  -

يى ُ  َعنه   حارفة  لزيد بن تناوال ت بيقييا فيي الكتياب والسينة، وبييان أفير جبير الخيواطر ميع غييره مين  َرضِّ

صنوف القيم في هذه القضايا الدينية وغيرهيا، وبييان دوره الت بيقيي فيي المدرسية فيي الرقيي بالمجتمعيات 

 اإلسالمية.  

 

 مفهوم جبر الخواطر لغة واصطالحا، وأهميتِ.. 3

 

 لغة:جبر الخواطر م مفهو  1.3

  :مرا  مديدة منها "جبر" لغةلكلمة

ب وًراف أحسَن إلي ، أو أغناه  بعَد فقٍر واجتبََر بالج الف  الكسر... وجبر العظَم والفقيَر... جبًرا وج  ف خ  ر 

ف َصلََح حال  ، وعاد إلي  ما ذهب عن ، والجبارف ُ تعالى؛ ل تَكبُّر ه، وكلُّ   عاتٍ  المريا  والرجل 

 . (233 .ـه1429 ،)الفيرو آبادي

ف ظه ويستعمل)جبَر( ال ما، نحوف َجبََر العَ  َره سه َم المكسوَرف أصلح كَ ظه ، نحوف َجبََر العَ َصلََح. ومتعديام 

َر القلوَب المنكسرةَف آسى المحزونين، واساهم. وجبَر الفقيَر/ جبَر اليتيَمف كفاه بَ بوضع جبيرٍة علي . وجَ 

قهن ي سن إلي " حاجت ، أصلح حال ، أح ن ي َواره   ب ره ن ي َواجه َحمه ف ره ل ي َواره ن ياللهمى اغه فَعه )الترمذي ،  "َواره

 . (317/ 1م. إسناده جيد، 1996
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َم ، وجبَر الكسَرف أصلَح شئون  وعوض  عما خسَر. وجبَره على العمل   وجبر اومَرف أصلَح  وقوى

وأصل الجبرف إصال  الشيء... وقد يقال  ، ( 1/340.ه1429)عمر، وغيرهف قهره علي  وأكره ، ألزم  إياه

، نحو قول عليٍّ  د  يى ُ  َعنه   الجبر  تارةً في اإلصال   المجرى َسهَِّل كلِّ  لِّ ك   ف يا جابرَ َرضِّ كسيٍر، ويا م 

يٍر... وتارة في القهر  بهَحانَ   َوتََعالَى المجرد... وقد جاء اسم الجبار هللَعس  لكريم مرة في القرآن ا س 

ب رُ واحدةف بُاُر ٱۡلُمت ك  ت  الفقيَر؛ ون  هو الذي   [23]الاشر/   ٱۡلر   يُ  ٱۡل   َي بذلك من قولهم َجبَره مِّ فقد قيل س 

ب ر  الناَس أي يقهرهم على ما ي ريده ب ر  الناَس بفائا  ن َعم   ، وقيلف ون  يَجه  ـ،ه1430)اوصفهاني،  يَجه

1/112) . 

 وعلي ، َذَكَره  بعَد نسيانٍ  -جمع خاطر، وهو الهاجس... وخ َر ببال  " لغة: ومرنى" خواطر

وأصل)َخ ََر( ببال ف اض راب وحركة، وذلك أن يمرى بقلب  بسرعة ال .  (479 .ـه1429)الفيرو آبادي، 

 النفس أو القلب على يرد فيما حقيقة يستعمل والخاطر . (199/ 2 ـ،ه1399)ابن فارس،  لَبهَث فيها وال بطءَ 

ففي التعريفات للجرجانيف  .المجا  سبيل على النفس أو القلب على أطلق فم فكرة، أو معنى أو رأي من

 أربعة أقسام في . والخاطرالخاطرف ما يَر د  على القلب من الخ اب أو الوارد الذي ال َعَمَل للعبد 

 ف(84 .م2004)الجرجاني، 

رَ خاطر رباني:  -1  ف بالقوة والتسلط وعدم االندفاع. ال يخ ئ أبدا، وقد ي عه

ل ك ي:  -2  وهو الباعث على مندوب أو مفروض، وي َسمىى إلهاًما.خاطر م 

ان ي:  -3 ًسا وي َسمىى وهو ما في  حظ النفس،خاطر ن ُفم   .هاج 

ي  وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق، قال تعالىف  خاطر شيطاني: -4 ُدُكُم ٱۡلف ۡقر  و  ُن ي ر 
ۡأُمُرُكم ٱلُشۡيط َٰ

آء     .[ 268]البقرة/  ب ٱۡلف ۡاش 

 

 بإحسان ب ريق المالطفة. سٍ فه كل إصال  النكسار في نَ : مفهوم جبر الخواطر اصطالحا*

 ،ميع العظيام بمعنيي االلتئيام " عيادة يسيتخدمالجبير" أن ويتضح هذا المفهوم لجبير الخيواطر بمعرفية

ياييب صياحب  بهيم أو غيم أو حيزن ينيتج عني  انكسيار والخاطر هو الوارد على القلب أو النفس والذي قيد 

صاحب , فيحتاج إلى إصال  هذا االنكسار بإ الة أسباب ، واقتالع الحزن من القلب ومحاولية التخفييف عني  

إصال  الكسر، فما يجبر إال كسير، فيقيال بإحسان المسلم إلى المسلم،  فجبر الخاطر نوع من .بل ف ورفق

ومعنياهف كفياه حاجتي  وأصيلح حالي  وأحسين إليي ، ويقيال جبير بخياطره أي أجياب  جبر الفقيير وجبير اليتييم،

 طلب ، عزاه وواساه في مايبة حلت ب ، وأ ال انكساره وأرضاه. 
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وجبر الخواطر عادة ما يكيون وميور معنويية تكشيف عين معانياة تسيبب بهيا قرييب أو بعييد أو حتيى 

مواساة أو تخفيف لمعاناة أو لمسة ع يف وحنيان  كلمة، وقد يكون في حاول مبتغى أوبحبيب، وقد يكون 

 .على شعر يتيم مثالً، أو دعوة صادقة من القلب، أو كل ما سبق

الخاطر الرباني والخاطر الملكي ال يحتياج  كل منف جبر الخواطرف   في إطاروبناء على ما سبق فإن

؛ ر النفسياني والخياطر الشيي اني، والذي يحتياج إليى جبير الخياطإلى جبر؛ ون  جاء مجبورا من ُ الجبار

س صياحب ، ويسيبب لي  الهيم والغيم والضييق والحيزن، فيحتياج إليى مين يزييل ون كال منهميا يكسير مين نفهي

انكساره، ويرضي ، ويجيب طلب  بقضاء حاجت ، ويعزي  ويواسيي  فيي ماييبة حليت بي ، أو أليٍم أليمى بي ، أو 

 ؛ مرضياة باريييكون فيي عيون أخيي  عبيادة هلل وامتثياال ل ،فساد في دين أو معيشة ينغة علي  أيام  وليالي 

 اهلل في عون العبد ما دام العبد في عون أخي .ف

حيث عليي  اإلسيالم ويتايف صياحب  بكيل ل يائف  بل عبادة متعدٍّ نفعهياوجبر الخواطرف خلق عظيم 

وينقيذ  ،ظليومويناير الم ،الخير وعوامل البر واإلحسان من صنائع الجميل والمعيروف، فيع يي المحيروم

ابتغياء وجي  ُ، وطلبًيا لرضياه؛ حتيى ينجبير  .ويعود الميريا ويعيين المنكيوب ،وي عم الجائع ،المكروب

 حال المسلمين وينالح حالهم، وترقى مجتمعاتهم.

ارف أي الماييل ح وحييوال عبيياده، الجبىيي"قييال البيهقيييف ار الييذي يجبيير الخييواطر حقيقيية هييو ُ والجبىيي

هم،والجابر  لها، وال هم إلى ما يس رُّ هم" م خر ج لهم مما يَس وء  هم إلى ما يينفع  رُّ . ـهي1430 ،)البيهقيي ومما يَض 

ويغنيي  ،هو اليذي يجبير الضيعيف، وكيل قليب منكسير وجلي ، فيجبير الكسيير ى ذلك أن ُومعن .(257/ 1

دعيا اليداعي فقيالف وإذا  .الفقير وي يسر على المعسر كيل عسيير، ويجبير الماياب بتوفيقي  للثبيات، والايبر

، وال يملك ذلك حقيقة اللهم اجبرني، فإن  يريد هذا الجبر الذي حقيقت  إصال  العبد ودفع جميع المكاره عن 

وجبر الخواطر أمر طيب، ل  شواهد كثيرة، حث الشرع على معناه، ولكن لفظ  نفس  ليس بموجود ، إال ُ

 .الخاطر في الشرع، وال حكم معين يترتب على شيء اسم  جبر

 

 :أهمية جبر الخواطر 2.3

ل ق  إسيالمي عظييم،  لغيير ُ إليى حقيقية الهيدف مني  نقيل العبيد مين اليذل واالنكسيار َجبهر  الخواطر خ 

بهَحانَ   َوتََعالَىالعبودية الذل واالنكسار هلل  ييدلُّ عليى سيموِّ نفيس، وعظمية قليٍب، وسيالمة ، فجبر الخيواطر س 

رت، وأجساًما أ رهقَيت، وأشخاًصيا أروا  صدر، ورجاحة عقل، يَجب ر ا ، وقلوبًا ف    َرته لمسلم  في  نفوًسا ك س 

 !أحبابهم أ  ه قت، فما أجمل هذه العبادة! وما أعظَم أفَرها
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 أسيماء ُ الحسينى، وهيو اسيم مين ومما ي ع يي هيذا الماي لح جميااًل أن الجبير كلمية مييخوذة مين 

يبهَحانَ   ي  مئ ن القلب، وي ريح الينفس، فهيو ، وهذا االسم بمعناه الرائع "الجبىار" "اليذي يجب ير الفقيَر بيالغنى، س 

والمرَض بالايحة، والخيبية والفشيل بيالتوفيق واوميل، والخيوف والحيزن بياومن واالطمئنيان، فهيو جبىيار  

ف  بكثرة جبره حوائَج الخالئق" تىا    .م 

ب والسيما المنكسرة، فال ننسى صاحب فما أجمل جبر الخواطر، وإدخال الفر  والسرور على القلو

ه، ميا أجميل أن نجعيل لي  مين مالنيا ناييبًا،  الحاجة والمسكين الذي انكسر قلب  ، وذلىت نفس  ، وضياق صيدر 

رهم  ومن طعامنا ولو الشيء القليل، ومن دعائنا ما نست يع! بذلك نجب ر كسرهم، ون  يِّيب قليوبهم، وال ن شيع 

ييو  فيف "ميييد الحيياربييالنقة، قييال أحمييد بيين عبييد الح س  ! َوَكيياَن يَكه ل ييؤ يِّ ييَن الَحَسيين  الل ؤه ل قًييا م  َسييَن خ  َمييا َرأَيهييت  أَحه

ل ؤ يِّ هذا هو الَحَسن  بن    يَاٍد أَب و َعل يٍّ  . (9/544 .ـه1402)الذهبي،  "َمَمال يهَك   َكَما يَكس و نَفهَس    والَحَسن  الل ؤه

ب  أَب ي َحن يهفَةَ َول َي القََضاَء لم تمنعي   اوَنهَاار يُّ الَعالىَمة ، فَق يه    َراق ، أَب و َعل يٍّ اوَنهَاار يُّ َصاح  منزلتي  مين الع 

 تواضع  وجبر خاطر مماليك .

وفي هذا الزمان تشتدُّ الحاجة إلى مواساة الناس، والتخفييف عينهم وت يييب خياطرهم؛ ون أصيحاب 

مييم النيياسالقلييوب المنكسييرة كثيييرون، نظييًرا لشييدىة الظليي واخييتالف  ،م االجتميياعي فييي هييذا الزمييان، وفسيياد ذ 

علىقة ال هي  وجة، وال هي م  لىقة، وهذه أرملة، وذا  مسكين، وهذا  نواياهم، ففي مجتمعاتنا ترى أن هذه م 

، وهذا ال يجد جامعةً، وذا  ال يجد وظيفة، وهذا ال يجد  وجة،  يتيم، واآلخر علي  ديون وفي حالة غمٍّ وهمٍّ

بهتلًى، والهموم كثيرةأ  .و ال يجد  واًجا، وذا  مريا، واآلخر م 

 واوخيذ ،عثرتي  وإقالية ،مايبت  وتهوين ،همت  ورفع ،اآلخر تثبيت يعني  فيما يعني الخواطر وجبر

   .يقدم على يقف حتى بيده

 السيالمو السيكينة إعادة محاولة وهو ،المسلمين بين والمحبة اولفة أسباب أعظم من الخواطر وجبر

 ب ؛ فكسر بخاطره.  نزل الذي مغوال االنزعاج نتيجةالمنكسر  افتقده الذي الداخلي

ة من تفرق وتشرذم يجعلها أحوج ما تكون إلى ما يؤلهف اوفئيدة، ويوحيد الايفوف؛ مين  وما في  اومه

َصيلىى ُ  َعلَيهي   ؛ فمنبعها القيرآن الكيريم وسينة النبيي فريدة أهميةاإلسالمية  ة جبر الخواطراكتسبت قيمهنا 

مولية شي ةقيمي هييتوجيهات ربانية، موافقة ووامر ُ، ومجتنبية لنواهيي ، و فهي مستمدة من وسيرت  َوَسلىمَ 

 هييو وهيي قيمية سيلوكية ت بيقيية، وس ية ال إفراط فيهيا، وال تفيريط، ةقيم لجميع النواحي البشرية، وهي

 ما.صالحة لكل  مان ومكان ال تتغير بتغيره ةقيم
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 وتتضمن:، نماذج جبر الخواطر. 4

 في القرآ  الكريم. جبر الخواطرمن نماذج  1.4

لق )جبرإن كثيًرا من اآليات القرآنية تؤسس وتؤصل   :منهاالخواطر(،  لخ 

َوَجلى جبر ه  -أ لُُيُهُم الُمال  مُ خواطر أنبيائِ ورسلِ ل َعزى  :م 

 ،  وأصفيائ  أوقيات الشيدائد وإجابتي  ودعيياتهم بتفيريج الكربياتذكر جبره لقلوب أنبيائ َعزى َوَجلى إن ُ 

  وتيسير المعسرات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند او مات من ذلكف

 

اُ جبر ه  1.1.4 ج  ُ  و  ِ  الُمال  مُ آلدم  م  ل ُي  برد األكا من الش رة: م 

اق ا ٱلشُ قال تعالىف ا ب ُغُرور ٖۚ ف ل ُما ذ  ُهم  لُىَٰ ر    ف د  ون و  وا م  ل ۡيه م  ف ا   م  ط ف ق ا ي ۡخص  ا و  تُُهم  ۡوء َٰ ا س  ۡت ل ُهم  ة  ب د  ر    

ن  ل كُ 
ووآ ل ُ  ٱلُشووۡيط َٰ أ قُووا لُُكم  ة  و  ر  ووا ٱلُشوو   وون ت ۡلُكم  ووا م  ووآ أ ل ووۡم أ ۡنه ُكم  باُهم  ووا ر  ُهم  ىَٰ ن اد   و 

نُووة و ب ووينب ٱۡل   ووُدوُّب ما ووا م    ٢٢م 

بما في  مين قييم تربويية آلدم وذريتي  مين بعيده  عملي تجريبي واقعي موذج تربويفههنا ن. [22]األمراف/ 

اقائم عليى امتثيال اوميرعلى اورض  تُم  َۡ و ۡيوُث ش  ا ح  ودح د  ۡنه وا ر  ُكوال  م  و    ، واجتنياب النهيي[ 35]البقورة/  و 

ة   ر  ه  ٱلُش   ي  ب ا ه َٰ في إبليس وعداوتي ، وشيهوات الينفس  ، وبيان معوقات تنفيذ اومر متمثلة[35]البقرة/ ت ۡقر 

يي لييك الييذي ال يبلييى، والعقوبيية التربوييية بهييدف اإلصييال  والتهييذيب، ال االنتقييام ب الخلييد، والم  المتمثليية فييي ح 

والتي جاءت بعد التحذير من عداوة إبليس، ومين سيعي  إليى إخيراج آدم وحيواء مين الجنية، وميا والتعذيب، 

فخييدع إبليييس اللعييين آدم وحييواء بزخييرف ميين القييول الباطييل  د،ب والكبيييترتييب علييي  ميين الشييقاء والنَايي

وقاسمهما أن  لهما لمن الناصحين وهو عدو مبين، فلما ظهرت سيوءاتهما، وطفقيا يشيدان عليهميا مين ورق 

، ربِّ ال ييا فنياداه ربي ف ييا آدمف أمنيي تفير؟ قيالف " الجنة؛ ليواريا سيوءاتهما، وان ليق آدم هاربيا فيي الجنية، 

تَ ني ولك ييأَسه قيال  ميا،إلى ُ فتياب ُ عليه ا، وتابمابمعايته ا. فاعترف(10/111. ـه1422)ال بري، "كَ حه

ر ين  تعالىف م 
ن  ٱۡلخ َٰ ۡمن ا ل ن ُكون ُن م  ت ۡرح  ل   لُۡم ت ۡغف ۡر ل ن ا و  ن ا و  بُن ا ظ ل ۡمن آ أ نفُم  ، وسييال ُ [23]األمراف/  ق ا   ر 

جياء جبير الخياطر لهميا بتلقيي آدم كلميات فا، هلكييا بي  حتيى ال همالرحمة بتر  أخيذالمغفرة بستر الذنب، و

ر ين   التوبة م 
ن  ٱۡلخ َٰ ۡمن ا ل ن ُكون ُن م  ت ۡرح  ل   لُۡم ت ۡغف ۡر ل ن ا و  ن ا و  بُن ا ظ ل ۡمن آ أ نفُم  للتوبة،  ماهقَ فى وَ  ما،فتاب ُ عليه ر 

يُم ف ت ل قُ ، قال تعالىفماوقبلها منه ِ ٖۚ ل نُُِۥ ُهو  ٱلتُُواُب ٱلُرح  ل ۡي ت  ف ت اب  م  ل م َٰ ۦِ  ك  ن ُرب  ُم م  اد  ٓ ء   .[37]البقرة/  ىَٰ
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اُ جبر ه  -2.1.4 ج  ُ  و  ِ  الُمال  ُم ليوسف  م  ل ُي  :ب  في ال ُ م 

ي َٰ قولييي  تعييياليف  ُروووٓوُا أ   ي ۡ ر لُووووهُ ف وووي د  أ ۡجم  ۦِ  و  ه بُووووُا ب ووو يۡ ف ل ُموووا ذ  أ ۡوح   و 
ِ  ل تُن بَ  ووونُُهم ب وووت  ٱۡلُ وووب ٖۚ ن وووآ ل ل ۡيووو

ُهوووۡم    ي ۡشوووُرُرو    ا و  وووي  ييياَلَمه  فكيييان هيييذا اليييوحي تثبيتيييا ليوسيييف ،[15]يوسوووف: ب وووأ ۡمر ه ۡم ه َٰ وجبيييًرا  َعلَيهييي   السى

 ، وصييار مظلوًمييا يحتيياج إلييى ميين يجبيير خيياطره،لخيياطره, فبعييد أن تعييرىض للظلييم واإليييذاء ميين إخوتيي 

 .وطيىب خاطرهالوحي، واساه ُ بهذا 

ييياَلَمه  ومييين النمييياذج التربويييية التيييي تحتيييذى، وبهيييا ي قتيييدى ميييا فعلييي  يوسيييف  ميييع إخوتييي  َعلَيهييي   السى

وميييين أبوييييي  حرمييييوه، وأرادوا قتليييي  وضييييربوه، وفييييي الجييييب ألقييييوه، ليلتق يييي  بعييييا  ،الييييذين ظلمييييوه

يجبييير ُ بخييياطره، فيييم بضيييع سييينين، السييييارة، ويبييياع بيييثمن بخيييس دراهيييم معيييدودة، ويسيييجن؛ لعفتييي  

قيييدرة عليييى أخيييذ حقييي  ممييين ظلمييي ، وحرمييي ، ولكنييي  آفييير م، ويع يييي  الويكتيييب لييي  التمكيييين فيييي اورض

ل وووۡيُكُم     قيمييية العفيييو، والايييفح، وال يييينفس عييين معانييياة السييينين ال بيييالقول وال بالفعيييل، فيقيييولف ت ۡثر يوووب  م 

ين   ي ۡغف ووورُ ويحسييين إلييييهم باليييدعاء لهيييم، ٱۡلي وووۡوم   م  ح  وووُم ٱلوووُرَٰ ُهوووو  أ ۡرح  ، وييييرى فيميييا حيييده لييي  ميييع ٱَّلُلُ ل ُكوووۡمو و 

 ،ليييك، ونيييزن مييين الشيييي ان بينييي  وبيييين إخوتييي ، فيقيييول بعيييدما آتييياه ُ الم  نإخوتييي  إحسيييان مييين اليييرحم

وون ق ۡبووُا ق وودۡ ودخلييوا علييي  مييع أبوييي  جبييرا لخيياطر الكييلف  ووي  م  ا ت ۡأو يووُا ُرۡءي َٰ ووي  ٓأ ب ووت  ه َٰ ق ووا   ي َٰ ب ووي  و  ر ل ه ووا ر  ج 

وون  ب ۡرووود  أ   نُوو     ٱلُشووۡيط َٰ  ووون  ٱۡلب ووۡدو  م  ووآء  ب ُكووم م  ج  وووۡ ن  و  وون  ٱلم  ن ووي م  ج  وون  ب وووٓي ل ۡذ أ ۡخر  ق ووۡد أ ۡحم  وواو و 
قُّّٗ ُن ب ۡين وووي ح 

ك وويُم   ل نُووُِۥ ُهووو  ٱۡلر ل وويُم ٱۡلا 
ووآُءٖۚ ووا ي ش  يووفب ل م  ب ووي ل ط  ت ٓيٖۚ ل ُ  ر  ب ووۡين  ل ۡخووو  نمييوذج تربييوي آخيير  [100:]يوسووفو 

 ،كسييير قلبييي  انتقيييام منييي ، وال حتيييى فيييي التعاميييل ميييع المعتيييذر بيييدونسيييلوكية تربويييية  بميييا فيييي  مييين قييييم

حييده ليي  ميينهم، ومييا نييتج عنيي   فهييو يييرى فييي كييل مييا فييي ضييعف ، وتييذكيره بشيينيع جرميي ،  وإحراجيي 

ت يٓ  نزن من الشي ان ب ۡين  ل ۡخو  ُن ب ۡين ي و 
 وانتهى.مضى،  حده ن      ٱلُشۡيط َٰ

 

اُ جبر ه  -3.1.4 ج  ُ و  ِ  الُمال  مُ ل كريا  م  ل ُي  :م 

 رَ َكيوذَ  ،بين يهب  غالميا  كييا ييره مني  النبيوة بإجابة دعوت  الخفية ه َعلَيه   السىاَلَمرحم ُ عبده  كريا

ب، فاسيتوهب  مين بين يدي حاجت  كبر سن ، وعقر امرأت  الموجبان النق اع رجائ  من الولد بتوسط اوسبا

ل ۡيه وا  ُ عليى الوجي  الخيارق للعييادة، كميا كيان يشيياهد عنيد ميريم اليير ق بيال أسيبابف  وا  م  خ  ووا د  ر يُووا ُكلُم  ك  ز 

نود  ٱَّلُل و ل ُ  ٱَّلُل  ي و وۡن م  او ق ال وۡت ُهوو  م  وي  وۡري ُم أ نُوىَٰ ل ود  ه َٰ م  واو ق وا   ي َٰ ه ا ر ۡزقّٗ نود  ود  م  ج  اب  و  ۡار  وآُء ب غ ۡيور   ۡرُز ُ ٱۡلم  ون ي ش  م 

اب   م   .[37]آ  ممرا /  ح 
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بهَحانَ   َوتََعالَىفجبر ُ   ؛ فإني  لم يجعل ُ ل  شبيها في الفضل والكميال َعلَيه   السىاَلَمه  خاطره بيحيى س 

اٍن، وعجوٍ  ف لم يهم بمعاية قط، وأن  ولد لشي  لم يكن قبل  أحد مثل  في بعا أوصاف ؛ ون  َعلَيه   السىاَلَمه 

 عاقر، وأن  كان حاوًرا، ولم تكن هذه الخاال لغيره. 

 

اُ جبر ه  -4.4.1 ج  ُ و  لُم  لرسولِ مامد  م  س  ِ  و  ل ُي لُى هُ م    :مند لخراجِ من مكة ص 

وولُم   لمووا خوورج النبوويأ_  س  ِ  و  ل ُيوو وولُى هُ م   ونييزل بالجحفيية أخييذه الحنييين والشييوق المدينووة، مهوواجرا للووي ص 

ينه  ظلًما أ خرج من  الذيموطن   وهيمودًعا لها،  المكرمة ، فوقف ي خاطب مكةمكة إلي قائالف "َما أَطهيَبَيك  م 

" نهك  َما َسيَكنهت  َغيهيَر   ون ى م  َرج  ى أَخه م  الَ أَنى قَوه ، َولَوه هيذا حيديث حسين   .م1996)الترميذي،  بَلٍَد، َوأََحبىك  إ لَيى

َصيلىى ُ  مخاطبًا نبيي   بقول  تعالى َعلَيه   السىاَلَمه فنزل إلي  جبريل  (.208/ 6 ،الوج   صحيح  غريب  من هذا 

آء    واعًدا إياه برده إلى مكةف َعلَيه   َوَسلىمَ  ن ج  ر اد ٖۚ قُا ُرب ٓي أ ۡمل ُم م  ك  ل ل ىَٰ م  ٓادا ا   ل ر  ل ۡيد  ٱۡلقُۡرء  ض  م  ل ُ  ٱلُي َل ف ر 

ۡن  م  ب ين   ب ٱۡلُهد ىَٰ و  ا  ما
ل َٰ جبيًرا لخياطرهف إن و  َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ بشيرى لي  .  [85]القصوص/  ُهو  ف ي ض 

ورد إليهيا رسيول  ، وقد صيدق وعيد ُ فيي فيتح مكيةمكة الذي فرض عليك القرآن لراد  إلي معاد أي إلي

 .عليها ظاهرا منتاًراعزيًزا  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ ُ 

اُ م  ُ  جبر ه -ب ج  أ ُموا ٱلُموآئ ا  ف وال  ت ۡنه وۡر  ٩ف أ ُما ٱۡلي ت يم  ف ال  ت ۡقه ۡر قال تعالىف ، والمائا، واألممى:لليتيم و  و 

١٠  وقال تعالىف ،  [10، 9/لضاى]ا ٓ لُىَٰ ت و  ب س  و  ىَٰ  ١م  هُ ٱأۡل ۡمم  آء  وا يُوۡدر يد  ل ر لُوُِۥ ي ُ ُكوىَٰٓ  ٢أ   ج  م  أ ۡو  ٣ و 

 ٓ ىَٰ ۡكر  أصييال،  َصييلىى ُ  َعلَيهيي   َوَسييلىمَ لنبييي   إلهيييةتوجيهييات  فييي اآليييات  [4: 1]مووبس/ ٤ي ووُيُكُر ف ت نف ر ووُِ ٱلووي 

أ ل وۡم كميا فيي قولي  تعيالىف ، فيووا  ُ، َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ  رسيول ُ، فكما كنَت يتيًما يا وللمسلمين تبًعا

ۡدك   ا ف   ي    ىَٰ ي ت يمّٗ آ ُّّٗ ف ه د ىَٰ  ٦او  د ك  ض  ج  و  آئ الّٗ ف أ ۡدن ىَٰ  ٧و  د ك  م  ج  و  فال تقهَر اليتيم، وال   [8: 6/الضاي] ٨و 

ين إليي ، وتل ىيف بي ، بل طيِّب  ٩ف أ ُما ٱۡلي ت يم  ف ال  ت ۡقه ۡر تذلى   قيوال أو فعيالنهير السيائل ت وال، خاطره، وأحس 

أ ُما ٱلُمآئ ا  ف ال  ت ۡنه ۡر الىف كما في قول  تع بيالقول المعيروف  التل ُّيف معي هيي وجيوب نفيفهم من ال،  ١٠و 

  .ذ لى النىههرنكسر خاطره بذ لِّ السؤال وخاطره، حتى ال  جبر، وإن لم يكن فمة صدقة

ييى ُ  َعنهي    مِّ مكتيوم؛ وني  أعيرض عين ابين أَصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ وقد عاتَب ُ نبيي  محميًدا  ، َرضِّ

يا علىَميَك ُ، وكيان النبيي   َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ وكان أعمى عنيدما جياءه سيائاًل مستفسيًرا قيائاًلف َعلِّمنيي ممى

ٓ منشغاًل بدعوة بعا صناديد قريش، فييعرض عني ، فيينزل ُ لُىَٰ ت وو  وب س  و  وىَٰ  ١م  هُ ٱأۡل ۡمم  وآء  وا و   ٢أ   ج  م 

 ٓ ٓ  ٣يُۡدر يد  ل ر لُُِۥ ي ُ ُكىَٰ ىَٰ ۡكر    .٤أ ۡو ي ُيُكُر ف ت نف ر ُِ ٱلي 
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ًميا بيين النبييى قال علماؤنيا ميا فعلي  ابين  أ مِّ مكتيوٍم كيان مين سيوء اودب  ليو كيان عال   قال القرطبيف " 

يرَ حتيى عاتبي   تبيار  وتعيالى مشغول  بغييره، وأني  يرجيو إسيالمهم، ولكين ُ َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ   ال تنكس 

يكرمي ، ويبسيط لي   َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ فكان رسول ُ  .(22/72. ـه1427)القرطبي، "ة  فى اُّ ال أهل   قلوب  

واسيتخلف  عليى المدينية  ؟هيل ليك مين حاجية فويقيول لي  ،رداءه، ويقول إذا رآه مرحبا بمن عاتبنى في  ربى

  .(107، 9. ـه1998)أبو السعود، را لخاطرهبك جلمرتين كل ذ

 

اُ  جبر ه -ج ج  ُ و   أة متمثال في:المر لخاطر م 

 :َعلَيه   السىاَلَم  م موسىأل َعزى َوَجلى  جبر ه -1ج.

ِ  ف ي قال تعالىف ِ  ف أ ۡلق ي ل ۡي ۡفت  م  ا خ  ِ و ف إ ذ  ي ر  ٓ أ ۡ  أ ۡرض  ىَٰ ٓ أُم  ُموس  ۡين آ ل ل ىَٰ أ ۡوح  ن وٓيو ل نُوا و  اف ي و    ت ۡا   ٱۡلي م  و    ت خ 

ل ين   ن  ٱۡلُمۡرس  لُوهُ م  ام  ج  وهُ ل ل ۡيد  و  ٓادا  .[7]القصص: ر 

؛ فوقع في قلبها من ل د من بني إسرائيلو   نه مَ  في السنة التي يذبح فيها فرعون   َعلَيه   السىاَلَمه  ولد موسى

فقذف ُ في قلب أم  أن ترضع ، فتقذف  في التابوت، فتقذف  ، (239/ 1. ـه1410)ابن كثير، الهم والحزن

 نه ذهب عنها الخوف والحيزن، ووعيدها بيرده إليهيا؛ لتكيون هيي َميبين أ افي اليم وهو النيل، فجبر بخاطره

 ذلك بها وب .  ُ   لَ عَ تخاف علي  من ، وقد فَ  نه ، وجعل  رسوال إلى مَ    ع  ض  ره ت  

اُ  جبر ه -2ج. ج  ُ  و  ِ  الُمال  مُ م ميمىمريم أل م   :ر ل ُي

اُض ل ل ىَٰ  بال أب فتمنت الموت َعلَيه   السىاَلَمه جبر ُ بخاطر مريم عندما حملت بعيسى  خ  ه ا ٱۡلم  آء  ف أ ج 

ا يُّّٗ ا ُمنم  ُكنُت ن ۡميّٗ ا و  ي  تا ق ۡبا  ه َٰ ل ۡيت ن ي م  ۡيع  ٱلنُۡخل ة  ق ال ۡت ي َٰ لمواهب اإللهية بال أسيباب فجاءتها ا[ 23]مريم/  ج 

ابنها فيي المهيد، وجعيل ُ تحتهيا المياء العيذب الايافي، والرطيب الشيهد اليوافي، فكليي مين ها مَ بشرية، كلى 

وانيذري لليرحمن مين السيري، وطيبيي نفسيا، وألقيي عنيك ميا أهميك وميا أحزنيك،  يالرطب الجني، واشرب

ن وي ق وۡد التُّهم، قال تعالىفصوما عن الكالم، وُ تعالى يتولى تنزي  ساحتك من  ون ت ۡات ه وآ أ ُ  ت ۡا   ه وا م  ىَٰ ف ن اد 

ا  يُّّٗ ر  باد  ت ۡات د  س  ر ا  ر  ا  ٢٤ج  ن يُّّٗ ا ج  ل ۡيد  ُرط بّٗ ق ۡط م  ۡيع  ٱلنُۡخل ة  تُم َٰ َٓل ل ل ۡيد  ب    ُه   واو 25و  ۡينّٗ َل م  ق ور  ب ي و  ٱۡشر  ف ُكل ي و 

ر  أ   ن  ٱۡلب ش  ي ُن م  ا ف إ ُما ت ر  ويُّّٗ ل وم  ٱۡلي وۡوم  ل نم  ا ف ل ۡن أُك  ۡومّٗ ن  ص  ۡرُت ل لُرۡحم َٰ ا ف قُول ٓي ل ن ي ن ي  دّٗ  [26: 24]موريم/   ٢٦ح 

الحق ساحتها، بإشارتها إلى ابنها وهو في المهد، ولم تن ق دفاعا عن نفسها، كفاها ُ بن يق ابنهيا فيي  أبر

ن وي  المهد ات ىَٰ ۡبوُد ٱَّلُل  ء  وا  ق ا   ل ن ي م  ر ل ن وي ن ب يُّّٗ ج  وب  و 
ة   ٣٠ٱۡلك ت َٰ ون ي ب ٱلُصول وَٰ أ ۡوص َٰ وا ُكنوُت و  وا أ ۡيون  م  كح ر ل ن وي ُمب ار  ج  و 

ا  يُّّٗ ا ُدۡمُت ح  ة  م  وَٰ ٱلُ ك  ا  ٣١و  ق يُّّٗ ا ش  بُارّٗ ل ۡم ي ۡ ر ۡلن ي ج  ت ي و  ل د  ا ب و َٰ
ب ُر  ي وۡوم  أ ُمووتُ  ٣٢و  ل وُي ي وۡوم  ُول ودتا و  ُم م 

ٱلُمول َٰ  و 

ا  يُّّٗ ي ۡوم  أُۡبر ُث ح   . [33: 30]مريم/ ٣٣و 
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اُ جبر ه  -3ج. ج  ُ  و  ُنُها ألم الميمنين مائشة م  ُي هُ م  ض   :ر 

ۡيورب لُُكوۡمٖۚ ل ُكوا  ٱۡمور   قال تعالىف  ا لُُكومو ب وۡا ُهوو  خ  ورُّّٗ وبُوهُ ش  ونُكۡمٖۚ    ت ۡام  ۡفد  ُمۡصوب ةب م  آُءو ب ٱإۡل  ين  ج   َل   ل ُ  ٱلُي 

يمب  ظ  اٌب م  ي  ُۥ م  ۡنُهۡم لِ  هُۥ م  لُىَٰ ك ۡبر  ٱلُي َل ت و  ۡثم ٖۚ و  ن  ٱإۡل  ۡنُهم ُما ٱۡكت م ب  م   .[11]النور/   م 

   ۡفد آُءو ب ٱإۡل  ين  ج  أم فيي حيق  شغل المسلمين بالمدينة شيهًراأيف بحديث كذب ليس ل  أصل ، ل ُ  ٱلُي 

يى ُ  عَ  -المؤمنين عائشة  وهي ترد عن مسي ح بين أفافية فيي غيبتي  ، وهي ابنة خمس عشرة سنة -نهه اَرضِّ

. فَقاليته  عندما قالت أم ف ي َح  سه يَس م  ًرا، و ق لهيت ،لَهَيا ب يئهَس َميا  تَع  يالً َشيه َد بَيده يبِّيَن َرج  يَره  أَتَس  أَنه ي َسيبى َكانَيته تَكه

نهَدهَا َحسىان     فإ نى   الىذ ى قَالَ  ف، َوتَق ول  ع 

ى ض  ره مه و قَاء  **فَإ نى أَب ى َوَوال َده  َوع  نهك  ٍد م  َحمى ض  م  ره  .ل ع 

قَيي  ل يى  ، وعبرت عين انكسيار خاطرهيا بقولهيافت لهَك اللىيهلَةَ  بََكت مر البكاء مع أنها ت  الَ يَره يبَحه َحتىيى أَصه

ع   ت  أَبهك ى( 1)َدمه بَحه ٍم ، ف مى أَصه ل  ب نَوه تَح  ليم  .(19 -13/ 16أخرج  في صيحيح  ،ـ. ه1412ان،)ابن حب ، َوالَ أَكه

وتخليدا لعفتها في القيرآن  اإلفك،وم المؤمنين العفيفة إال تبرئة لها من حديث  َعزى َوَجلى يكن جبر خاطر ُ 

 َوتتوعد، العفيفة الشريفةالمحانة  أم المؤمنينتنافح عن في سورة النور الكريم، وتعبدا بتالوة آيات قرآنية 

ُى  بهَن أ بَىٍّ ابهن  َسل ولَ َعبه  نهه مه بالعذاب العظيم. د    الىذ ي تََولىى ك بهَره  م 

نَييةَ؛ ت هيييرا لهييم    يي َح وحسييان وَحمه سه وذكيير ابيين القيييم أن إقاميية الحييد فمييانين جلييدة قييد وقييع علييى م 

ُى  بهَن أ بَىٍّ ابهَن سَ وتكفيرا؛ ونهم من المؤمنين الاادقين، وتر   وسباب منهيا أني  لييس مين أهيل  ؛ ل ولَ َعبهَد 

ومنها أن حد القذف ال يثبت إال باإلقرار أو ببينة، وهيو ليم يقير بالقيذف، وال شيهد بي  عليي  أحيد، فإني  ذا ، 

كان يذكره بين أصحاب ، ولم يشهدوا علي ، وقيل تر  حيده لمايلحة أعظيم مين إقامتي ، كميا تير  قتلي  ميع 

قوم ، وعدم تنفيرهم عن اإلسالم، فإن  كان رئيسا عليهم، م اعا فيهم،  ظهور نفاق ، وهذه المالحة تيليف

  .(418. ـه1430)ابن قيم الجو ية، َ  لهذه الوجوه كلهار  فلم تؤمن الفتنة في حده، ولعل  ت  
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 لبرضهم البرض: ربادجبر ال-د

لُم  جبر رسو  ه  -أو : س  ِ  و  ل ُي لُى هُ م   ل يد بن حارثة. ص 

يى ُ  َعنه   بن حارفة   يد يب ا َرضِّ لاحابي الوحيد الذي ذ كير اسيم  فيي القيرآن الكيريم تكريًميا لي ، ح 

أسيلم وذكير ابين إسيحاق أن عليهًيا في دخول اإلسالم،  اوولين من السابقين ، َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  رسول ُ

، فيم  ييد بعد خديجة، فم أسلم بعده  يد، فم أبو بكر، وقال غيره ييى ُ  َعينهه مه ف أبو بكير، فيم علييه ، شيهد َرضِّ

اخت ف من أم  وهو صيغير فيي الجاهليية، وبييع فيي  البشير إلى المدينة بالظفر والنار،   يد بدرا، وكان

يى ُ  َعنهه ااشتراه حكيم بن حزام لعمت  خديجة بنت خويلد   السوق، لَيه   َصلىى ُ  عَ ، فوهبت  لرسول ُ َرضِّ

جياء أبيوه   فلما علم أهلي  بمكاني  يد بن محمد قبل تحريم التبني، ىكان يدع، وهو ابن فماني سنوات، َوَسلىمَ 

فيإن اختياركم  ،أدعيوه وخييروه, فقيال لهمياف"  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسيلىمَ  من رسول ُبالمال وعم  كعب لفدائ  

ميا أنيا باليذي  قيال  ييدف"فميا أنيا باليذي أختيار عليى مين اختيارني" وإن اختارني فو ُ  ،بغير فداء فهو لكم

اوب والعيم " فقيال لي  واليدهف" أتختيار العبوديية عليى الحريية وعليى أبييك  مكانأنت مني أختار عليك أحداً 

ر ،  رسول ُأخرج وهنا قالف نعم. ؟" وأهل بيتك جه اشهدوا أن  يداً ابنيي يا من حضر،  "فقالف يدا إلى الح 

ا لخاطره،  ؛(427 .هـ1433)ابن اوفير،  رفني وأرف "ي  يد  أبو فلما رأىوكان ذلك قبل تحريم التبني جبرهً

ليخ يب الشيريفة الحسييبة  ينيب بنيت وأكيد جبير خياطره بيين أرسيل , ذلك طابت نفوسهما وانايرفاوعم  

يى ُ  َعنهه ا جحش" َصيلىى   رسيول ا ُا  ييد فزوجهيفم طلقهي لزيد  أميمة بنت عبد الم لب ابنة عمت " َرضِّ

آخيى  وج  موالت  أم أيمن بركة فولدت ل  أسيامة بين  ييد، و ، وجبر رسول ُ خاطره بين ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ 

ييى ُ  َعنهي   بين  وبين حمزة بن عبيد الم ليب   َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ ، وفيي سيرية مؤتي  أمير رسيول ُ َرضِّ

يى ُ  َعنهه ا د، وكانت عائشةعليهم  ي  يد بن حارفة في  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ تقولف ما بعث رسول ُ  َرضِّ

َره عليهم، ولو بقي الستخلف  بعده  .(428 .ـه1433)ابن اوفير، سرية إال أمى

 

لُم  في سنة النبي  نماذج جبر الخواطر ثانيا: س  ِ  و  ل ُي لُى هُ م   تِ.وسير ص 

َب النبي        َصيلىى ُ   اليبعا فقيال موحيث الميؤمنين عليى جبير خيواطر بعضيه َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسيلىمَ رغى

يو  تَيدَ ف " َعلَيه   َوَسلىمَ  نهي   ع ضه تََكى م  ، َوتََعاط ف ه مه َمثَل  الهَجَسد  إ َذا اشه ه مه م  ، َوتََراح  ه مه ن يَن ف ي تََوادِّ م  ؤه اَعى لَي   َمثَل  الهم 

مىى   َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ ، وكيان النبيي (1/1201. صيحيح، هـيـ1427)مسيلم،  "َسائ ر  الهَجَسد  ب السىهَر  َوالهح 

 قدوة حسنة في هذا الخلق، من ذلكف
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لُم  النبي جبر خاطر  -1 س  ِ  و  ل ُي لُى هُ م  ُنُهابنتِ فاطمة ال هراء   ص  ُي هُ م  ض   :ر 

ٱۡلف ۡتُح  نزلتف لماعن ابن عبهاٍَس قالف "  آء  ن ۡصُر ٱَّلُل  و  ا ج  َصلىى ُ  دعا رسول ُ  [1]النصر: ١ل ذ 

ت   َعلَيه   َوَسلىمَ  كه ، فقياَلف ال تَبهك يي، فإنيك  أول  أهليي الحيق  بيي، فََضيح  يي، فَبََكيته يَته إلييى نَفهس  فاطمةَ فقاَلف قد ن ع 

ف إني  أخبَرنيي  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ النبي  فرأها بعا  أ واج   ت ! قالته كه فَق لهَنف يا فاطمة  رأينا   بكيت  ف مى َضح 

ت   كه ، فقيييياَل ليييييف ال تَبهك ييييي، فإنييييك  أول  أهلييييي الحييييق  بييييي، فََضييييح  يييي  فبََكيهييييت  يَييييته إلييييي   نَفهس   " أنيييي  قييييد ن ع 

  .(118 إسناده حسن،.ه1434)الدارمي،

وولُم   هجبوور خوواطر -2 س  ِ  و  ل ُيوو وولُى هُ م  ُنُهووا أم الموويمنين مائشووةالموويدة  ل وجووِ ص  ووُي هُ م  ض  بووالكنى  ر 

 :واأللقاب

... قال تعالىف وتُُهۡم. ُجوُِۥٓ أُُمه َٰ أ ۡزو َٰ وه ۡمو و  ۡن أ نفُم  ن ين  م  الكنيية الحسينة،  .[6]األحو اب: ٱلنُب يا أ ۡول ىَٰ ب ٱۡلُمۡيم 

ييى ُ  َعنهه ياعائشية عند العيرب، و لفخر والفضلا وأماراتات الشرف، من عالم واللقب الحسن ت كنيى  َرضِّ

 وجبير، َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ نية، منها "أم المؤمنين" ويشتر  معها في  جمييع  وجيات النبيي بيكثَر من ك  

 صيواحبي كيل ُ، رسيول ييا :تقالي أنهيا عائشية فعين) ُ عبد أم) اهاكنى  حيث إنجابها لعدم بخاطرها النبي

 "ُ عبيد   أمى  :بـــيـ كنيىت   فكانيت الزبيير   بين   ُ عبدَ  أخت ها، ابنَ  يعني "ُ عبد   بابنك فاكتني" :قال ك نى، لهن

 .(326/ 7 سكت عن  ]وقد قال في رسالت  وهل مكية كيل ميا سيكت عني  فهيو صيالح، .ـه1430،)أبو داود 

 عائشية السييدة عين" روايية ابين حبيان  ذلك ويوضح، الزبير بن ُ عبد وهو ،أسماء أختك بابن اكتني أي

لدلما ف" قالت  دخيل شييء أول فكيان ف يي ، فيي فتفَل َوَسلىَم،َصلىى ُ  َعلَيه    النبيى  ب  أتيت   الزبير بن ُ عبد و 

أخرج  .ـه1412حبان،ابن ) "قط ت  لَده و وما بها، أ كنى فما لت   ُ، عبد أمُّ  وأنت   ُ، عبد   هو :وقال جوفَ ،

 ولقبها النبي بيلقاب منهاف ، (54/ 16 في صحيح ،

ُى   فقَالَيته َعائ َشيةَ رضيى ُ عنهيا عين ف؛ ؛ للتيدليليلقبها بهذا التىرخيم (ف كانمائش-( يول   َصيلىى ُ  قَياَل َرس 

ُى   َوَعلَيه    ف. ق لهت  «السىالََم  بهر يل  ي قهر ئ ك  يَا َعائ َش هََذا ج  »  َوَسلىَمفَعلَيه    َمة   َوههَو يََرى َميا الَ  ف. قَالَته السىالَم  َوَرحه

  .(1194 صحيح،.ه1419،)البخاري  نََرى"

مييراء، أتحبيينَ "المسيجَد يلعبيون، فقيال لييف  دخل الحبشة  " عن عائشة قالتف  (فميراءحُ )- تنظيري  أنه  ييا ح 

واميرأة حميراء، أيف بيضياء، ومني  . (181/ 8 إسيناده صيحيح، .هـيـ1142سيائي،)النى  ( 1)؟ فقلتف نعم"إليهم

ميراء في لغة أهل الحجيا ف هيي او هري قال ميراء".يا ح  لعائشةف" َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ قول النبي  ف "والح 

              .(56/ 5. ـه1384)او هري، "، وهو نادر فيهمالبيضاء بشقرة

                                                           

 .يعني من مات له وَلدان :)فَرطان(معنى ((1
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فُ ) - َصيلىى ُ  َعلَيهي   فقد لقىبها بذلك كما ورد في سنن الترمذيِّ عن ابن عبىاس يحده عين رسيول ُ  (فق ةُمو 

كيان لي  فيَرط  مين  نه ف فمَ عائشة   ، فقالته "تعالى بهما الجنةَ  ُ   لَ   خَ ده ي أَ ت  مى أ   نه م   ان  َرطَ َمن كان ل  فَ "قالف  َوَسلىمَ 

ت  أ   ي ط  رَ فَ  ل    يكنه  لمه  ، قالتف فَمنه "ة  قَ فى وَ ا م  يَ  َرط  فَ  ل    كانَ  نه ومَ "؟ قالفكَ مى ت يي َرط  فينيا فَي" ؟ قيالفكَ ت يمى أ   نه م  ، لين أ مى

 .  (363/ 2 حسن غريب، .م1996)الترمذي،  "يل  ثه م  وا ب  اب  ي اَ 

 

ُنُهاجبر خاطر الميدة صفية  -3 ُي هُ م  ض   :ر 

ييى ُ   أنيسٍ  يهيودي. عينابنية  كونهيا حفاية دةالسيي عايرتهيا حينميا صفية السيدة بخاطر وجبر  َرضِّ

، ت  نهيب   فقالت ةَ اَ فه حَ  أنى  يىةَ ف  صَ  غَ لَ بَ  ، قالفَعنه     وهييَ  َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ  النىبييُّ  عليهيا فيدخلَ  فبكيت يَه يود يٍّ

 وإنىك  " فَصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  النبيُّ  فقالَ  ،وديٍّ ه  يَ  ت  نه ب   إنِّي ة  اَ فه حَ  لي قالته ف قالته "؟ فكيك  به ي   ما تبكي، فقاَلف"

ييك  عَ  وإنى ، نَب يييٍّ  نية  البه  يتَ لَ  وإنىيك  ، نبييي  لَ  مى  َحفهَايية "يييا  ُى  اتىقييي"فقيالَ  فيمى  "؟ك  يهييلَ عَ  ر  َخييفه تَ  ففيييمَ ، يٍّ ب ينَ  تَ حه

  .(188/ 6 حسن صحيح غريب من هذا الوج ، .م1996،)الترمذي

ياَلَمه  هيارون نسيل مين ونهيا؛ نبي ابنة أنها :صفية للسيدة لنبيا كالم ومعنى  موسيى عمهياو َعلَيهي   السى

 !!هذا بعد فخر فيي َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  العالمين سيد وهو و وجها نبي َعلَيه   السىاَلَمه 

 

لُم   هجبر س  ِ  و  ل ُي لُى هُ م   األنصار: بخاطر ص 

 :ع الغنائمقصة األنصار وتوزي -1

يى ُ  َعنه    عن أبي سعيد الخدري" ا أع يى رسيول  ُ    قالف َرضِّ ميا أع يى  َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ لمى

ن تلك الع ايا في ق َريٍش، وفي قبائل  العَرب ، ولم يك نه فيي ، وَجدَ  اونايار   م  هيذا الحييُّ  )غضيب(منهيا شييء 

ن هم حتى كث   اوناار   م   َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ رته فيهم القالَة ، حتى قال قائل همف لَق ي وُ  رسيول  ُ  في أنفس 

ن بادةَ، فقالف يا رسوَل ُ ، إنى هذا الحيى م  هم  اوناار   قوَم  ، فدَخل علي  سعد  بن  ع  قد وَجدوا عليك في أنفس 

ء  الذي أَصبهَت، قَسمه  َت في هذا الفَيه ظاًميا فيي قبائيل  العيَرب ، وليم ل َما صنَعه يك، وأع َيهيَت ع ايَيا ع  َت فيي قوم 

ن ن  اوناار   يك نه في هذا الحيِّ م  ن ذلك يا سعد ؟ قالف يا رسوَل ُ ، ما أنا إال م  ، قالف فيين أنَت م  منها شيء 

ر يَن، فتي ين المهياج  مي، قالف فاجَمعه لي قوَمك في هذه الحظييرة ، قيالف فجياء رجيال  م  َركهم فيدَخلوا، وجياء قَوه

ن ا اجتَمعوا أتى سعد ، فقالف قد اجتَمع لك هذا الحيُّ م  َصيلىى فيتاهم رسيول  ُ   اوناار ، آَخرون فَردىهم، فلمى

د َُ وأفنى علي  بما هو أهل   ، فم قالف يا َمعَشرَ ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  ي اونايار ، ، فَحم  َدة  ميا قالَية  بلََغتهنيي عينكم، وج 

اًل فهداكم ُ  بي، وعالةً فيغناكم ُ  بي، وأعداًء فيلىف ُ  بيين قليوب كم؟  الى كم؟ ألم آت كم ض  ت موها في أنفس  وَجده
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يبوني يا َمعَشرَ  ، فم قالف أاَل ت ج  يب يك ييا رسيوَل ُ ؟  اوناار ؟ قالواف ُ  ورسول    أَمنُّ وأفَضل  قالواف بمياذا ن ج 

بًا فادىقهنا ، ومخذواًل هلل  ولرسول   قهت مف أتَيهتَنا مكذى دِّ ئهت م لق لهت م، فلَاَدقهت م ولَا  ، قالف أَما وُ  لو ش     الَمنُّ والفضل 

ت م علييى ييا َمعَشيرَ  نا ، وطريًدا فوَويهنا ، وعائاًل فوَسيهنا ، أوَجيده ين  اونايار   فنَاره يكم فيي ل َعاعيٍة م  فيي أنفس 

نيا، تيلىفهيت   َن ييا َمعَشيرَ  اليدُّ كم؟ أاَل تَرَضيوه أن يَيذهََب النياس   اونايار   بهيا قوًميا لي سيل موا، ووَكلهيت كم إليى إسيالم 

يا  ه ، لََميا تنقل بيون بي  خيير  ممى يٍد بييد  عيون برسيول  ُ  إليى رحيال كم؟! فواليذي نفيس  محمى بالشاء  والبعيير ، وتَرج 

ن بًا وواديًيا، وسيلَكت   اوناار ، ينقل بون ب ، ولوال الهجرة  لكنت  امرأً م  يعه بًا  اونايار   وليو سيلَك النياس  ش  يعه ش 

بَ  وواديًيييا، يييعه ت  ش  ، اونايييار   وواديَهيييا، اونايييار   لسيييلَكه فيييار  ، والنييياس  د  يييعار   اوناييياَر، ارَحيييم   اللهيييمى  ش 

يينا برسيول  ُ  قالف فبكى القيوم  حتيى أخَضيل وا ل حياهم، وقيالو اوناار ، وأبناَء أبناء   ،اوناار   وأبناءَ  اف َرض 

يييًما وحظهًيييا، فيييم انايييَرف رسيييول  ُ   َصيييلىى ُ  َعلَيهييي   َوَسيييلىمَ  قيييوا َصيييلىى ُ  َعلَيهييي   َوَسيييلىمَ ق سه ابييين )" وتفرى

 .(253/ 18 ،إسناده حسن  .ـه1418حنبل،

، خاطيب فيي  ا ورقيقًياحكيًمي ويهًياأسيلوبا تربفي حواره مع اونايار  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ لقد اتبع الرسول 

 .ورسيول فكانت النتيجة أن انقادوا طائعين راضيين بقسيمة ُ تعيالى  وجبر خواطرهم عقولهم وعواطفهم،

طييائعين راضييين كييل مييا خفييي عليييهم ميين الحكميية فيمييا صيينع رجعييوا  َصييلىى ُ  َعلَيهيي   َوَسييلىمَ  أعلمهييم بعييدما

 فيهم حيا وميتا.رسول ُ  بقاءما حال لهم من أن الغنيمة العظمى  وتيقنوا، الرضا

 

 ؟غيرنا ا الر  ما ف   ر  يُ م  ا مُ يا أب   -2 

َميهٍر" الذي ال يتجاو  عمره فاله سنوات الف يم ال فل َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ داعب رسول ُ   " أبَا ع 

الذي يلعب ب ، وهو البلبيل، وقييلف عايفور " طائره الاغير ه  ر  يه غَ جبًرا بخاطره تخفيفًا لحزن  على وفاة "ن  

ييى ُ   عن أنس بن ماليك،روى أبو داود في سنن ف " فقد  الحجم لون  إلى الافرة ييلف القفة،صغير  َرضِّ

ل   َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ ُ  قالف كان رسول   َعنه    خ  ، ي كه  يَده َمييٍر، وكيان لي  ن  علينا، ولي أخ  صغير  َغير  نيى أبيا ع 

، فقالف " ما شين ؟" قالواف مات حزينًا هذاَت يوٍم فرآ َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ َل علي  النبيُّ خَ يلعب  ب ، فماَت، فدَ 

؟" ميٍر، ما فََعَل النَُّغيهر  ه ، فقالف" يا أبَا ع   .(325/ 7 صحيح، .ـه1430)أبو داود، ن َغر 
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ل   صة م اح الرسو ق -3 لُى هُ م  لُم  ص  س  ِ  و  ام األش ري  زاهرالصاابي مع  ُي ر  ُنُِ بن ح  ُي هُ م  ض   ر 

 :وجبره لخاطره

يَة  َعنه أَنَسٍ  نه أَههل  الهبَاد  ال م  م    َ اه ير  ، أَنى َرج  يَن  َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ لنىب ييِّ ل، َكياَن ي ههيد ي اسه يىيةً م  ، هَد 

ه   يَيية  ، فَي َجهِّييز  َج ، فَقَيياَل النىب يييُّ  َصييلىى ُ  َعلَيهيي   َوَسييلىمَ النىب يييُّ  الهبَاد  يير  ف إ نى  َصييلىى ُ  َعلَيهيي   َوَسييلىمَ ، إ َذا أََراَد أَنه يَخه

وه  َوَكاَن  ر  ن  َحاض  يَت نَا َونَحه يًميا ، فَيَ  َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ َ اه ًرا بَاد  يال َدم  بُّي   َوَكياَن َرج  َصيلىى ُ  تَياه  النىب ييُّ ي ح 

يلهن ي َعلَيه   َوَسلىمَ  س  ه  ، فَقَياَل ف َمينه هَيَذا ؟ أَره ر  نه َخلهف    َوه َو ال ي بها  تََضنَ   م  ًما َوه َو يَب يع  َمتَاَع   َواحه الهتَفَيَت و. ، يَوه

تَر ي "ف يَق ول   ،َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ فََجَعَل النىب يُّ  ،َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  فََعَرَف النىب يى   ".؟هَيَذا الهَعبهيدَ منِّي َمنه يَشه

ر  النىب يِّ  ف ،َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ َوَجَعَل هو يلاق  ظَههَره  ب َاده دَ  نإ ذً  ويَق ول  ًدا،ن ي تَج  َصيلىى ُ  يُّ فَقَاَل النىب ي َكاس 

دٍ  كلَك نى  فَعلَيه   َوَسلىمَ  َت ب َكاس  نهَد ُ  لَسه  .(4/6 صحيح .ـه1429)العسقالني، "ع 

هم، جبيرا لخيواطرهم  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ كان النىبيُّ  ف هيم، وي ميا  ح  ب  أصحابَ  ، وي الط  َودوًدا لَ يفًا، ي داع 

يى ُ   كما فعل مع  اهر   .إيمان  ال باورت فالمؤمن قيمت  غالية عند ُ ب َعنه  ،َرضِّ

 

ُنُهُم نماذج جبر الخواطر في سير الصاابة  ثالثا: ُي هُ م  ض    والصالاين:ر 

ُنُهمجبر األنصار -1 ُي هُ م  ض  يى ُ  َعنهه مه بخاطر المهاجرين  ُر   :َرضِّ

وُا وُ فقال تعالىاوناار، وأفنى عليهم  َعزى َوَجلى امتد  ُ  او  ين  ء  ٱلُي  نُوو   و  َ ود  ُهوُم ٱۡلُمۡيم 
ٓ ُرٓوُا أُُول َٰ ن ص 

ووا قُّّٗ " لييوال الهجييرة لكنييت امييرًءا ميين فَصييلىى ُ  َعلَيهيي   َوَسييلىمَ  ، وفييي فضييلهم قييال رسييول ُ[74:األنفووا ] ح 

َب اوناييار   ت  كَ لَ اوناييار، ولييو َسيي ييعه ت  ش  بًا لََسييلَكه ييعه بًا، وَسييلََك النىيياس  ش  ييعه  .ـهيي1419)البخيياري، "اوناييار  ش 

ين  ت ب وُوُءو ٱلووُدار  ، وعين فعلهييم، وهيذا فضييل ال فضيل بعيده. رضييي ُ عينهموقيد ، (2/719 صيحيح، ٱلُووي  و 

يُوو ُمووآ أُوتُوووُا و  ووةّٗ م  اج  ووُدو   ف ووي ُصووُدور ه ۡم ح  ر  ل ل ووۡيه ۡم و    ي    ووۡن ه وواج  باووو   م  وون ق ووۡبل ه ۡم يُا  وون  م  يم َٰ ٱإۡل  ٓ و  ل ووىَٰ ۡيث ُرو   م 

ه   َ د  ُهُم ٱۡلُمۡفل ُاو   أ نفُم 
ٓ ۦِ  ف أُُول َٰ ن يُو   ُشُح ن ۡفم  م   و 

ةبٖۚ اص  ص  ا   ب ه ۡم خ  ل ۡو ك     .[8]الاشر/ ٩ۡم و 

يحبيييون فاليييذين تبيييوءوا اليييدار واإليميييان هيييم اونايييار اليييذين اسيييتوطنوا المدينييية، ولزميييوا اإليميييان 

م، وامتيييد  المهييياجرين بقولييي  ع يييوا مييين الفييييء دونهيييالمهييياجرين مييين مكييية وال يحسيييدونهم عليييى ميييا أ  

ر ۡضوتعالىف ون  ٱَّلُل  و  ل ه ۡم ي ۡبت ُغوو   ف ۡضوالّٗ م  أ ۡموو َٰ ر ه ۡم و  ي َٰ ن د  ين  أُۡخر ُجوُا م  ر ين  ٱلُي  ٓاء  ٱۡلُمه َٰ   ي نُصوُرو   ل ۡلفُق ر  ا و  نّٗ و َٰ

قُو    د  َ د  ُهُم ٱلُصَٰ
ٓ ُۥٖٓۚ أُُول َٰ ُسولِ  ر   .[8]الاشر/  ٨ٱَّلُل  و 
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 ُ خرجيييوا مييين دييييارهم وأميييوالهم ابتغييياء فضيييل ُ ورضيييوان ، ونايييرة هلل ورسيييول  جبيييرفلميييا أ  

ييى ُ  َعنهي   قال أنيس بخواطرهم باوناار كل الجبر  َم النبييُّ َرضِّ يا قَيد   أتياه لمدينيةَ ا َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ ف لَمى

نه  أبذلَ  قوًما َرأَيهنَا ما ُ ، رسولَ  يا: فقالوا المهاجرون، نه  مواساةً  أحسنَ  وال كثيرٍ  م  نه  قليلٍ  م   بينَ  نزلنا قومٍ  م 

ه ر ه مه 
 ُ   َصيلىى النبيي فقيال .   لِّيك   بياوجر   واييذهب   أنه  انَيفه خ   لقيد حتيى ي  نَيهه المَ  في وأشركونا المؤنةَ  فوناكَ  لقد أَظه

 هييذا ميين غريييب حسيين صييحيح .م1996 مييذي،)التر "عليييهم وأفنيييتم لهييم، ُ دعييوتم مييا ال،": َوَسييلىمَ  َعلَيهيي   

  .(265 /4 الوج ،

 

ُنُهاجبر الميدة مائشة  -2 ُي هُ م  ض  ُنُِ بخاطر حما  بن ثابت  ر  ُي هُ م  ض   :ر 

ييى ُ  َعنهه َميا تجلى أعظم جبر للخاطر في جبير خياطر الايديقة بنيت الايديق  لشياعر الرسيول َرضِّ

مع عفوها وصفحها عني ، ورجائهيا أن يعفيو ُ عني  فيي اآلخيرة ميع ميا بيدر مني  فيي  َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ 

يَي، فََوَضيَعته لَي   و َسياَدةً، فَيَدَخَل حقها..  يَد َميا َعم  "َعنه َع َاء  بن  أَب ي َربَاٍ ، قالف َدَخَل َحسىان  َعلَى َعائ َشيةَ بَعه

ت   لَسه ، فَقَاَلف أَجه َمن  حه هَا َعبهد  الرى وه فهك   -يه   َعلَى و َساَدٍة، َوقَده قَاَل َما قَاَل؟!أَخ  بَةَ اإل  ف َمقَالَتَ   نَوه يهد  ف إ نىي   -ي ر   -. فَقَالَته

ل  ُ   يوه يهيب  َعينه َرس  ن يف أَنىي  َكياَن ي ج  َدائ ي    َصيلىى ُ  َعلَيهي   َوَسيلىمَ تَعه ينه أَعه َره  م  يف ي َصيده يَي، َوإ نِّيي  -َويَشه َوقَيده َعم 

و ج  َرة   وَره   .(342/ 1. ـه1412)ابن عبد البر، "أاَلى ي َعذىَب ف ي اآلخ 

 

اُ ه جبر  -3 ج  ُ و   :أحمد بن حنبامام اإلخاطر  م 

يي     ؛ فانحلييت سييراويل ، فرفييع باييره إلييى افمييانين سييوط بييدار الخليفيية المعتاييم فييي محنتيي  بَ ر  ض 

 ارَ تي، واستغاه باهلل الجبار قيائالف" بيك أسيتغيث ييا جبىيالسماء، ودعا ُ إن كنت على الحق فال تبدي عور

ر َج من محنت ، فجبر ُ بخاطره، وستره،  .(450. ـه1409)ابن الجو ي، اورض" ارَ السماء، ويا جبى  خه
وأ 

كه   ه في اآلفاق.ر  وارتفع ذ 
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 .في المدرسةسبا تربوية مقترٌح تفريلها؛ ل بر الخواطر  .5

فيي جوانيب نميو المتعلميين الفكريية والوجدانيية والبدنيية والروحيية والسيلوكية للمدرسية أفير واضيح 

وذلك من خالل النظام التعليمي واإلداري وفريق العمل بالمدرسة ومحتوى المنهج الدراسي واونش ة وما 

تهييدف إلييي  ميين قيييم، كييل هييذه العناصيير تعمييل مجتمعيية داخييل المدرسيية لبنيياء شخاييية المييتعلم منييذ نعوميية 

عميل جمياعي تعياوني  بهيدف  خيالل مين يييتي المدرسيي التعليم واقع إصال  إن.ره، وطيلة مدة تعلم أظاف

َصيلىى ُ   وسييرة النبييمن الكتاب والسنة ومنها جبر الخواطر المستنب ة الاحيحة  اإلسالمية القيم غرس

 ،لمنسيوبين إليى المدرسيةكيل انفيس  غرسيها فييو، صيحابت  ومين تيبعهم والايالحين سييرو ،َعلَيهي   َوَسيلىَم 

مين  سيتفادةالل الباحثية؛ تقيدمها بيساليب تربوية مقترحة للحياة اإلسالمي التاور وفق المتعلم تربية وإعادة

تقويية اللحمية وأواصير التيرابط والتماسيك بيين أفيراد ل ؛ميع غيرهيا مين القييم اإلسيالميةبث جبير الخيواطر 

المدرسية فيي تعمييق ميدلول  وعليى قمتهياتربوية المجتمعيية المجتمع التعليمي، واالستفادة من المؤسسات ال

 ، منهاف، وجبر كسره  ورأب صدعالتعليم ،  واقع إصال  في جبر الخواطر

 

 :القدوة الامنةبجبر الخاطر  -1.5

قول شيء  المعلمونيتلقى اوطفال أول دروس القيم في حياتهم من خالل التقليد، فلذلك يجب أن يتجنب 

 .وفعل عكس 

 امبة:دبالممازحة والم جبر الخاطر - 2.5

؛ وتكون لمالحة ما كت ييب نفس المخاطيب وبال إفراط، وال تؤدي إلى منهي عن  بحق،شري ة أن تكون 

فهيي سينة مسيتحبة كميا فعيل النبيي  كيذلك ومؤانست ، أو للترويح عن قلبي ، فيإذا كانيت المما حية والمداعبية

؟ ميرمع أبي ع َصلىى ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  ميٍر، ما فََعَل النَُّغيهر   بقول  ل ف يا أبَا ع 

  جبر الخاطر بترك المياخية بالينب: -3.5

عند انكسار المذنب وتوبتي   َعلَيه   السىاَلَمه فمن وقع في الذنب من اوخوة في حق أحدهم كما حده مع يوسف 

 يجب تر  تثريب ، والدعاء ل  بالمغفرة.

  :الرملية الترليميةلشائرات، وحمن الظن بأفراد جبر الخاطر بترك نشر ا -4.5

فالبيد مين التثبيت، وتير  االشيترا  فيي  اوأمانهي ا، ويهدم أمنهيمدرسةعندما ييت فاسق بنبي يزلزل أركان ال

 ادفة اإلفك.ح وأخذ العبرة منتشيع الفاحشة في الذين آمنوا نقل أحاديث 
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  جبر الخاطر بامن المراملة قو  وممال: -5.5

َصيلىى ، بين يكنيهم، ويلقبهم بما يسعدهم كبيرهم وصيغيرهم كميا فعيل الرسيول المدرسةف مع أفراد يتل 

ييى ُ  َعنهه يا، ميع  وجتي  أم الميؤمنين عائشية ُ  َعلَيه   َوَسلىمَ  ودللهيا عيائش، وناداهيا أم عبيد ُ، كناهيا  َرضِّ

َوفىقَة   -" يا حميراءبلقب يشر  صدرها  أنس من أم  أم سيليم، نياداهف  فعل مع  يد بن سهل أخي"، وكما يَا م 

ميٍر".  " يا أبَا ع 

  جبر الخاطر بالاوار والمناقشة: -6.5

اوشخا  وخاصة اوطفال يكونون أكثر تقبال للمعلومات التي يتم مشياركتها خيالل النقياو عوضيا  جل   

نايحة الاريحة، واستعمال الحوار تجنب أسلوب العن المعلومات التي توج  إليهم بايغة اومر، وحبذا 

تحيياول تييب التييي تنيياقش القيييم واوخييالق، والكو القايية المشييوقة لألطفييال المتعلمييين قييرأيوالمناقشيية بييين 

 .غرسها فيهم

  جبر الخاطر بالتر ي  بالتافي : -7.5

المية تبسيمك معنويا ومادييا؛ بتعلييمهم السيلوكيات التربويية اإلسي تعزيز قيمة جبر الخواطر لدى المتعلمين 

في وج  أخيك صدقة، تلقى أخا  بوجة طلق، من فرج عن مسلم كربية فيرج ُ عني  كربية مين كيرب ييوم 

القيامة، الكلمة ال يبة صيدقة، ون يمشيي أحيدكم فيي حاجية أخيي  خيير لي  مين أن يعتكيف فيي مسيجدي هيذا 

مه شهر مه َولَك ينه يََسيع   ، إ نىك  َوال ك  وَن النىياَس ب ييَمه ل يق ، وعين ال تََسع  ين  الهخ  سه ي   َوح  يط  الهَوجه مه بَسه ينهك  طرييق الهيدايا ه مه م 

 .والمد 

 

 فجبر الخواطر بالمدرسة فيتفريلها يُقترح ومن المبا التربوية التي . 6

  :المدرسية اإلدارة في جبر الخواطر لقيمة التربوية التطبيقات من :أو 

 راجيعالم تضيم بحييث وتنظيمهيا المضيمون، حييث مين بالغية بعناية المدرسية المكتبة محتويات اختيار 

 .ارتيادها على ال لبة وتحفيز الخلقية، للقيم المتضمنة المفيدة والكتب

 المجريات كافة ومتابعة ذلك، على رافواإلش التعليمية العملية إطار في ويحده يجري، ما كل مراقبة 

 .لها الال مة الحلول كافة ووضع ها،وتاحيح اوخ اء وتقويم والتوجي ، الناح، وتقديم واوحداه،

 وأن التعليمية، العملية شؤون تدبير على القائمين والموظفين المعلمين من الكفء اختيار في الجهد بذل 

 ذليك فيي الشخايي االسيتغالل وعيدم ،اوفيراد مايالح عليى والحير  وموضيوعية، ،بنزاهة ذلك يتم

 .االختيار
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 جمييع وتفعييل القييم، لتنميية مناسيبة بيئية باعتبارهيا ،وتفعيلهيا المتنوعية المدرسيية باونشي ة االهتميام 

 تليك وت بييق جدييدة أفكيار تقيديم فيي ال لبية محياورة خيالل مين جبير الخيواطر بقيمة المتعلقة اونش ة

 .المعلمين رافبإش اوفكار

 رصد خالل من جبر الخواطر بقيمةااللتزام  على وال لبة والموظفين المعلمين بتحفيز اإلدارة تقوم أن 

 .جابر الخاطر وال الب للمعلم والجوائز المكافوت من مجموعة

 الجميع ويحفز االنتباه، ي ثير بيسلوب جبر الخواطر على لحثل منهجية غير ودروس راتمحاض تنظيم 

 .ومختاين محاضرين مع بالتعاونالقيمة  هذه تمثل على

 

 :المدرسي نهاجالم في جبر الخواطر لقيمة التربوية من التطبيقات: ثانيا

 جميع ويخدم يحقق وبما التعليمية، العملية ومت لبات ينسجم بما باياغة المناهج والعناية االهتمام من بد ال

 فيي جبير الخيواطر التربويية لقيمية الت بيقيات للحيياة ومين إلعيدادهم المهمة ال لبة واحتياجات مستلزمات

 :ييتي ما المدرسي المنهاج

 والسينة الكيريم نرآالقي فيي الثابتية ميع المبياد  ويتفق ،إسالميهًا يكون حيثب المدرسي المنهاج صياغة 

 المنهياج والثوابيت فيي المبياد  هيذه توظييف طرييق عين اإلسيالمية القييم بنياء فيي يسهم وأن النبوية،

 توظيفها وكذلك الافية، الغرفة داخل ال لبة يدرسها التي والمعارف العلوم بكافة ورب ها المدرسي،

 حياتهم.واقع  في

 اونشي ة مين مجموعية إيجاد عن طريق الجمود منوإخراجها  اإلسالمية التربية مادة حاة تفعيل 

 بقاية شييهق وتيدعيمها بيسيلوب وعرضيها اإلسيالمية، القيمبي يتعليق وخاصية ميا العملية واوساليب

 العملية. بالمشاهدة ورب ها تربوية،

 يخة فيما اإلسالمي التربوي راهعلماء التات روخب واقع من حقيقية، عملية نماذج المنهاج تضمين 

 بيذلك زا االنتمياء واالعتي قييم وغيرس اوصيل فهمرابت والناشئة ال لبة أجل ربط من القيمي، الجانب

 التربوي المعاصر. بواقعنا رب   ومحاولة ،راهالت

 بين ومن لبة،لل  اإلسالمية القيم شر  منظومة المدرسي للمنهاج المعرفية اوهداف بين من أن يكون 

 بيين ومين اإليجابيية نحوهيا، االتجاهيات وتنميية ال لبية نفيوس فيي القييم قيدر تعزييز الوجدانيية أهداف 

تعاميل  فيي ذليك آفيار وظهيور المدرسي السلو  في اإلسالمية القيم مضامين ت بيق المهارية اوهداف

 .والمجتمع واوسرة المدرسة داخل ال لبة
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  :المرلم مند جبر الخواطر لقيمة ةالتربوي التطبيقاتمن : الثثا

 بتوصييلها إلييهم قيوال وعميال، وا ن المكليف وهيو ،الفعلي لل لبيةالمباشرة، والموجه   القدوة باعتبارهالمعلم 

 :منها المعلم، أداء في تظهر التربوية الت بيقات من مجموعة جبر الخواطر لقيمة

 حول والمسرحية، التمثيلية اودوار من مجموعةب بةال ل من اإلبداعية، والقدرة المهارة لديهم من تكليف 

 وميدارس مؤسسيات ميع بالتعياون خارجهيا أو المدرسية، أنشي ة ضيمن وعرضيهاجبر الخواطر،  قيمة

 .الفائدة دائرة لتوسيعذلك؛  في أخرى

 خيلدا ي علمي  ميا كيل ي بيق أن بيد فال ق بلهم، من قبرام فهو لهم قدوة ون  لتالميذه؛ ي علم  ما كل ت بيق 

 .لتالميذه ي علهم  ما مع تتنافى التي والسلوكيات بالتارفات يقوم فال المدرسة،

 يعيشها َحيهة مواقف بإيجاد ،العملي الت بيقي الجانب مع النظري بجانبها جبر الخواطر قيمة المعلم ربط 

 .القيمة هذه تمثل الافية الغرفة داخل ال لبة

 

 :المترلم مند الخواطر جبر لقيمة التربوية التطبيقاتمن  رابرا:

حتى يتم غرسها  (169. 2006)الديب، مراحليربع تمر ب المتعلم نفس في وتنميتها جبر الخواطر قيمة بناء

 :في نفس  وتاير ل  ملكة وخليقة راسخة

 .بالتدرج إلي  وتمريرها إليها، انتباه المتعلم إفارة خالل من بالقيمة :التومية مرحلة -1

 .ت بيقها وأحوال لشروطها وحقائقها، واالستيعاب يمةللق :الفهم مرحلة -2

 .للقيمة والممارسة الحقيقية العملي الت بيق وفيها :التطبيق مرحلة -3

 .وتعزيزه القيمة ممارسة مستوى بدعم فالتر ي  مرحلة -4
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  :المترلم نفس في جبر الخواطر قيمة بناء لمراحا تطبيقي نموذج7-

 جبر الخواطر قيمة غرس عملية في المراحل اوربع ت بيق إمكانات يظهر الذي آلتيا النموذج تقديميمكن 

 لدى المتعلمف وتنميتها

 

 :المترلم نفس في جبر الخواطر قيمة بناء لمراحا تطبيقي نموذج - (1جدو  )

 التر ي مرحلة  التطبيقمرحلة  مرحلة الفهم مرحلة التومية

 انتباه المتعلم إفارة-

 لقيمة

 حياةال في واطرجبر الخ

أن  وضرورة ،امةالع

في  يسعى لتحايلها

 .الخاصة حيات 

أمثلة  يضرب للمتعلم-

عن أشخا   واقعية

جبر يتافون ب

وآخرون  ،الخواطر

 ذلك بنقيضها وانعكاس

 نظرة مجتمع على

 .إليهم المدرسة

 المفهوم اللغوي توضيح-

جبر  واالص الحي لقيمة

 .الخواطر

 جمع من المتعلمين  لبي-

ومواقف  وأحاديث تآيا

جبر يستنبط منها 

 أهميتهاوتحديد  الخواطر،

 تلك معاني خالل من

 .الناو 

 تمثهلت عن نماذج التحده-

جبر  قيمة حياتها في

 .الخواطر

جبر  المتعلم قيمة يمارس-

خالل تعامل  مع من الخواطر 

 . مالئ  قوال وعمال

جبر  المدرس لقيمة ت بيق-

النموذج )أمام طالب الخواطر 

جبر ل خالل مراعات  من (لقدوةا

المنكسرة قلوبهم من فقر  خواطر

ذوي أو يتم أو كونهم من 

 الحاة وقتاالحتياجات الخاصة 

 .الدرجات المدرسية، وتو يع

 الذي ال الب المعلم على يثني-

 تتحقق سلو  معين من  يظهر

 ، ويقدمجبر الخواطر في  قيمة

 .مكافية رمزية ل 

 ال الب المدرس من يغضب-

جبر الخواطر  بقيمة الذي يخل

ر  ميل  بالفقر أو كمن عيى 

 .بضعف المستوى الدراسي

 مسؤولية قيمة تحمل تشجيع-

بالتحفيز المادي جبر الخواطر 

 والمعنوي

 

 الخاتمة:

وأخلايت القايد، مين خيالل تنياولي لقيمية جبير الخيواطر تنياوال  ،لقيد بيذلت الجهيد فنتوائج الدراسوةأو : 

  والسيينة والسيييرة وتييراجم بعييا الاييحابة والاييالحين، ذلييك الجهييد الييذي تمخييا عنييتربويييا فييي الكتيياب 

 النتائج اآلتيةف

، وتنميتهيا ليدى جبير الخيواطر القيميية والسيلوكية مميا يجعيل اسيتنباط اخاوصياته ةاإلسالمي مةإن لأل -1

 .ية؛ لاللتئام والوئام في المؤسسات التربوالمتعلم من أهم الضرورات والحاجات التربوية

 اولفة والمحبة بين المتعلمين، وعزة نفوس المجبورين.دور بار  في تحقيق  لجبر الخواطر -2

تربويية رسيالة  حيامال والكيذب،أصدق جبر للخواطر هو الذي يكون في حدود الشرع بعيدا عين النفياق  -3

 .سامية لسعادة اوسرة، وصال  المجتمع ومؤسسات ، ورقي اومة

التي تتسع لمن أحسن، ولمن لم يحسن، ولمن أساء مع العفو والايفح قيم اإلسالمية الجبر الخواطر من  -4

يق يقة أبو بكر كما فعل الادِّ دِّ يى ُ  َعنهه َما. مع حسان عائشة مع مس ح، وكما فعلت الاِّ  َرضِّ
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دور  مين هال صالحة لكل مكان و مان لما نماذج جبر الخواطر في الكتاب والسنة والسير نماذج واقعية -5

 لتكيون لنيا مدرسية عملييةميتعلم، واإلسيهام فيي تعيديل سيلوكيات ؛ كيل تربوي في تنمية القيم اإلسالمية لدي 

بعد  تو يع الغنائمعند ليكون المجتمع لحمة واحدة كما حده مع اوناار  ؛إقامة الحجةاإلقناع وقائمة على 

 غزوة حنين.

  .البد من مراعاتها في شتى المؤسسات التربوية ةفي جبر الخواطر بمكانة متفرد المرأة حظيت -6

 

 : ثانيا: التوصيات

 بعدد من المقترحات التي يمكن تنفيذها، والعمل بهاف يوصي البحث 

قيام القائمين على العملية التربوية بتعميق مفهوم جبر الخواطر ومدلول  لدى الناشئة حتيى يكيون سيجية  -1

 تمع المسلم.فيهم، وسلوكا متبعا بين أفراد المج

سيير فيي الكتياب والسينة، و متضيمنة إسيالمية تربوييةة قيميلقيمة جبر الخيواطر ك تحليلية القيام بدراسة  -2

 .، وتقديمها للمتعلم بيساليب متنوعةالسلف الاالح هذه اومة، والسيما خيار

ية التربوية، وإبيرا  التعليمية اإلسالم المناهج مجال في االهتمام بوضع نماذج جبر الخواطر اإلسالمية -3

 والحفاظ على الذات، ورقي المجتمعات.المتعلم،  سلو  في تعديل دورها

عقد الندوات والمحاضرات في المدارس؛ بالتزامن مع التوعية اإلعالميية المقيروءة والمسيموعة؛ حتيى  -4

 وتفعيل  بشتى الوسائل منهج حياة، وفقافة مجتمعية.يكون جبر الخواطر 

لتثقييييف اوسيييري بقيمييية جبييير الخيييواطر والقييييم اإلسيييالمية التربويييية، ميييع مزييييد عنايييية تشيييكيل لجيييان ل -5

 بالمتزوجين منهم؛ سعيًا إلنجا  الحياة اوسرية.

، وغيرهيا تشكيل لجان تربوية متخااة؛ سعيا للتوصل إلى أفضل السيبل لتفعييل قيمية جبير الخيواطر -6

بحيييث تييدفع باتجيياه تشييكيل الشخاييية  لمجتمعيييفييي الواقييع اوسييري، والتربييوي، وا ميين القيييم اإلسييالمية

       المسلمة، واوسرة المسلمة، والمجتمع المسلم الذي يشد بعض  بعضا.
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 المصادر والمراجع:

 أو : المصادر:

 القرآ  الكريم. -

 ثانيا: المراجع:

  ( .ـه1433ابن اوفير، علي بن محمد بن الجذري .)بيروتف دار ابن  .مررفة الصاابة ُأُسُد الغابة في

 حزم.

 ( .ـه1418أحمد، أبو عبد ُ أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني .) ممند اإلمام أحمد

 )شعيب اورناؤوط، و عادل ومرشد، المحررون( بيروتف الرسالة. .بن حنبا

 ( .ـه1384او هري، أبو مناور محمد بن أحمد.) درويش، المحرر( القاهرةف )عبد ُ .تهييب اللغة 

 الدار القومية.

 ( .ـه1430اوصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد .) القاهرةف دار  .المفردات في دريب القرآ

 الحديث.

 ( . ـه1418البخاري، محمد بن إسماعيل . )محمد ناصر الدين اولباني،  صايح األدب المفرد( .

 المحرر( السعوديةف دار الاديق. 

 ال امع الممند الصايح »صايح البخارَل المممى بـ (. هـ1419خاري، محمد بن إسماعيل. )الب

)أبو صهيب الكرمي، المحرر( الرياضف بيت  .«وسننِ وأيامِ  المختصر من أمور رسو  ه 

 اوفكار الدولية.

 ( .ـه1344البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين .)الهندف مجلس (. حيدر آباد، 1)المجلد ط المنن الكبرى

 دائرة المعارف النظامية.

 ( .ـه1436البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين .) :كتاب أسماء ه جا ثناؤه وصفاتِ المرروف بــ

 مارف دار الشهداء. .األسماء والصفات

 ( .م1996الترمذي، أبو عيسى .)لبنانف  -)المجلد د.ت(. )بشار عواد، المحرر( بيروت سنن الترميَل

 اإلسالمي. دار الغرب

 ( .م2004الجرجاني، علي بن محمد الحسيني .)محمد الاديق المنشاوي، المحرر(  .مر م الترريفات(

 القاهرةف دار الفضيلة.
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  ( .ـه1409ابن الجو ي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد .)فضائا اإلمام أحمد بن حنبا 

 رر( مارف دار هجر.(. )عبد ُ بن عبد المحسن التركي، المح2)المجلد ط

 ( .ـه1412ابن حبان، محَمد ابن حبان البستي .) بيروتف الرسالة. .صايح ابن حبا.  

 ( .ـه1434الدارمي، عبد ُ بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي .).نبيل بن هاشم بن  الممند ال امع(

 عبد ُ العمري، المحرر( مكةف مكتبة الملك فهد الوطنية.

 شعيب اورناؤوط، و محمد كامل وقرة،  .ُسنن أبي داود(. ـه1430ن بن اوشعث. )أبو داود، سليما(

 المحررون( دمشقف دار الرسالة العالمية.

 ( .م2006الديب، إبراهيم.) أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها الرملية الترليمية. 

 المناورةف مؤسسة أم القرى.

 شعيب اورناؤوط،  .سير أمالم النبالء(. ـه1402ن عثمان. )الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ب(

اط، المحررون( بيروتف الرسالة.  وكامل والخرى

 ( .م1998أبو السعود، محمد بن محمد العمادي .) تفمير أبي المرود المممى لرشاد الرقا المليم للى

 لبنانف دار إحياء التراه العربي. -بيروت .م ايا القرآ  الكريم

  ،رسالة  خلق الاياء في الكتاب والمنة وتطبيقاتِ التربوية.(. ـه1430فهد بن عبد ُ. )الشهري

 . جامعة أم القرىف كلية التربية بمكة.ماجستير

 ( .ـه1422ال بري، محمد بن جرير.)  غبد ُ بن  .تفمير الطبرَل جامع البيا  من تأويا آَل القرآ(

 عبد المحسن التركي، المحرر( مارف دار هجر.

 ( .ـه1412ابن عبد البر، يوسف بن عبد ُ بن محمد بن عبد البر .).ا ستيراب في مررفة األصااب 

 )علي محمد البجاوي، المحرر( بيروتف دار الجيل.

 (.ـه1429العسقالني، أحمد بن علي بن حجر .)عبد ُ بن  .اإلصابة في تميي  الصاابة الرمقالني(

 رةف دار هجر.عبد المحسن التركي، المحرر( القاه

 ( .ـه1429عمر، أحمد مختار .)القاهرةف عالم الكتب. .مر م اللغة الرربية المراصرة 

 ( .ـه1399ابن فارس، أبو الحسين أحمد.) عبد السالم هارون، المحرر( بيروتف  .مر م مقاييس اللغة(

 دار الفكر.

 ( .ـه1429الفيرو آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب .)ي ُُ الُما  ل ُفب ائيُّحا و ُفق  القامو تٌُب ت ُرت يبحا أ  ُط مُر 

. ائ ا  الاروف  و   القاهرةف دار الحديث. أ 
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 ( .ـه1427القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر.)  عبد  .تفمير القرطبي ال امع ألحكام القرآ(

 المحسن وآخرون التركي، المحرر( بيروتف الرسالة.

 ( .ـه1430ابن قيم الجو ية، محمد بن أبي بكر.) شعيب اورناؤوط، و .زاد المراد في هدَل خير الرباد(

 عبد القادر واورناؤوط، المحررون( بيروتف الرسالة.

 ( .ـه1410ابن كثير، إسماعيل بن عمر.) المعارف.دار بيروتف  .البداية والنهاية ابن كثير 

 ( .ـه1427مسلم، م سلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .) الممند الصايح صايح مملم المممُى

)أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، المحرر(  . المختصر من المانن ب ن ُقا الر ُد   من الر ُد   للى رسو   ه

 الرياضف دار طيبة.

 ( .هــ1421النىسائي، أحمد بن شعيب .)حسن عبد المنعم شلبي، المحرر( بيروتف  .المنن الكبرى(

 الرسالة.


