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 إْهداء  

ُأْهِدي هذه الثََّمرة إىل ُأْسريت الَكِرمية اليت أْسَهمْت 
 الزَّرع حىت آتى ُأُكلهودَعَمْت هذا 

 أِمي احلَِبيبة الغاِلية
 أيب الُقدوِة السَّاِمية

 إْخواِن وأَخوايت السَّند والَعون
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 بسم هللا وبه نستعني
 

 كلمة شكر وتقدير
 
 

احلمد هلل رب العاملني على فضله، ومّنه، وإحسانه، احلمد هلل على عونه وتوفيقه، 
، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخليله  وجوده، وسعته،ورمحته ، وتوفيقه

وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدان دمحم بن عبدهللا، وعلى آله وأصحابه ومن 
 سلك سبيله واهتدى هبداه إىل يوم الدين.

خالقية والثقافية شكر من أسدى إلينا معروفا، ومن قبل لقد تعلمنا من قيمنا األ 
يف ورسولنا احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال "ال يشكر هللا ذلك أمران شرعنا وديننا احلن

ْحَساُن  ْحَساِن ِإالا اإْلِ من مل يشكر الناس" ويقول ربنا جل يف عاله " َهْل َجزَاُء اإْلِ
" فمن هذا املنطلق وردا للجميل واإلحسان واعرتافا ابلفضل نتقدم بوافر الشكر 

حث املتواضع، بعد أن بذلت الباحثة  وكامل التقدير لكل من ساعد يف هذا الب
كل ما لديها من اجلهد والطاقة؛ فلكل من أسهم يف إخراج هذه الرسالة هبذه 
الصورة سواء ابملشاورة أو الدعاء أو التوجيه أو الطباعة أو التصحيح واملراجعة 
وخنص خبالص الشكر والتقدير األستاذ الدكتور: حماسن وفضيلة الدكتور: زمزم 

لذين تفضال ابإلشراف علي الباحثة، وإبداء املالحظات واالرشادات أفندى، ال
القيمة للبحث، حىت خرج ابلصورة اليت هو عليها، وصوال للصواب ما أمكن 
جزاهم هللا عين كل خري .كما يسعد الباحثة أن تتقدم ابلشكر والتقدير إىل 

سم اللغة عميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور: نور هيدى، ورئيس ق
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العربية والدراسات اإلسالمية الدكتور: أمحد رفيق .وال تنسى الباحثة الشكر 
والتقدير إىل رئيس جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية األستاذ 

( وكل التحية إيل موظفي املكتبة املركزية ومكتبة  .Dr.Almakinالدكتور)
دمي التسهيالت اليت ساعدتىن كلية الدراسات العليا على جهودهم، وقيامهم بتق

يف إعداد هذا البحث، والشكر والتقدير إىل الدكتور الضو الذى قدم يل يد 
العون واملساعدة إلكمال هذا البحث، وأهدي مثرة هذا اجلهد إىل الذي أضاء يل 
درب احلياة، إىل القلب الدافئ واحلنون، إىل من زرع بداخلي شجرة كفاح 

أىب الغالية أسأل هللا أن يتغمدها برمحته ويدخلها  فارتوت من حنانه إىل روح
فسيح جناته، وإىل من بنورها وبدعواهتا أانرت مسرية دريب إىل سر وجودي 
ومبعث فرحيت إىل الصدر الدافئ احلنون إىل أغلى ما يف الوجود إىل نبع احلنان 

إىل  أمي احلبيبة، إىل أحب الناس إيل وأرفقهم يب وأعطفهم علّي إىل من دفعين
مضمار العلم للوصول إىل هذه الدرجة لرياين كما يريد إىل من يقدر العلم 
األستاذ: دمحم على سعد، إىل من حبه جيرى يف عروقي إىل من ساندين يف مسرييت 
العلمية ودفعين للنجاح والذى كان له الفضل للوصويل هلذه املرحلة أخي احلبيب 

ين عاشوا معي احلياة حلوها ومرها سعيد، وإىل من كانوا خري عون يل إىل الذ
دمحم سليم  وإىل من كانوا سندا يل يف مسريتى العلمية دكتورأخوايت وأخوايت . 

 عمر ودكتورة فطوم  بن أىب بكر.
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 امللخص
 
 

من القضااي الواقعية املعاصرة  الىت ال بد أن هنتم  هبا هي قضية  األخالق، ألن 
حياة الشعوب، وعند تدهور هذه األخالق هي جزء أساسي وجوهري يف 

باب قوهتا املبادئ األخالقية  سيؤدي حتما إىل فساد األمم وزوال بريقها. وأس
من هذه األزمة  إال إذا اتبعنا  املنهج اإلسالمي والسري  وعزها.وال سبيل للخروج

على خطاه،  وهذا ما فعله مسكويه من خالل كتابه هتذيب األخالق، ومما ال 
فساد األخالقي موجود يف كل وقت وحني. كان يف املاضي يف شك فيه أن ال

زمن مسكويه الذي بني لنا أهم املشاكل األخالقية اليت تفسد الفرد واجملتمع 
ووضح لنا احللول اليت جيب أن نسري عليها حيت ال نقع يف نفس األخطاء اليت 

 .األخالقيةخالق واهنيار القيم عان منها اجلميع  ىف زمن مسكويه وهو فساد األ
وسيظل إىل قيام  لفساد األخالقي كما كان يف املاضي سيكون يف احلاضراو 

الساعة؛ مادام اخلري والشر موجودين ومتدافعني. فقد وجدت هذه الدراسة أن 
األفكار الىت ينصب عليها فكر مسكويه من خالل خربته هو تزكية النفس 
،أوهتذيب النفس، وتقومي القيم والسلوك األخالقية، ألهنا  املشكل الرئيسى الذى 

ط األساسية ، يساعد يف بناء از على هذه النقيهدد مجيع اجملتمعات ، وأن الرتكي
اجملتمع ، وبناء شخصية الفرد القوية اليقظة  املتزنة القادرة على  مواكبة  هذا 

هي ، بل العصر واحملافطة على القيم األخالقية،ألهنا ليست حالة كمالية اثنوية
يكشف أن وهذا البحث املتواضع حياول .ألمن اجملتمع   ومتاسكه وتقدمه ضرورة

مسكويه اثبتة أومتغرية ؟ اثنيا : كيف ميكن تطبيق  أوال: عن كيفية األخالق عند
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أفكار مسكويه األخالقية  يف بناء اجملتمع ؟  فمن خالل هذا البحث توصلت 
سكويه النظرية األخالقية الىت يعتمد عليها م ال :الباحثة  إىل النتائج التالية أو 

الق و السياسة، وهذا يعين أهنا ذات األخ تعتمد على أن النفس هي مصدر
مرجعية ميتافزيقيا.وهذا يوحي أنه "ال أخالق بدون إنسان وال إنسان بدون 
أخالق". وأن األخالق عبارة عن جمموعة من القيم الوقائية والعالجية والشفائية 
، فبدوهنا ال نستطيع حل إشكالية القيم األخالقية . اثنيا : يرفض مسكويه  أن 

خالق فطرية، بل هي مكتسبة، ألهنا انةجة عن اجملتمع الذي يتحلى تكون األ
)العقل  أبطياف و تصورات خمتلفة و متعددة.  واألخالق تكتسب عن طريق

من خالل واقع األشياء و ةجارب األمم  والفكروالفلسفة و كذلك الشريعة (
تفكك، السابقة. فالطرح األخالقي ملسكويه هو موضوع النجاة و القضاء على ال

اعتمد على االنسان ابعتباره  و وهذا يبدو واضحا يف ربطه ابجملتمع و اإلنسان. 
 كائن متميز، وأن اجملتمع هو الذي حيدده و األخالق.

 م.القي و الرتبية ،تزكية النفس العصر،  األخالق،  : الكلمات املفتاحية
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ABSTRAK 

 

Salah satu problem kontemporer yang sangat urgen mendapat 

atensi ialah masalah moralitas. Sebab moralitas adalah bagian 

fundamental dan esensial dari kehidupan masyarakat.  Ketika 

prinsip-prinsip moral ini runtuh, maka suatu bangsa dan negara 

akan mengalami kegagalan  dan kehancuran dalam tanan sosial, 

budaya dan politiknya. Fenomena ini selalu ada dan terjadi  secara 

berulang dari masa ke masa termasuk pada masa Miskawaīh, 

obyek sentral yang menjadi perbicangan disertasi ini. Disertasi ini 

mengangkat problem tersebut melalui prespektif Miskwaīh dalam 

kitabnya Tahẓīb al-Akhlāq. Sebuah karya magnum opus yang 

menggambungkan realitas sosial dan politik pada zamannya dan 

sekaligus cetusan-cetusan pemikiran filosofisnya dibidang moral.  

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis (al-

Manhaj al-Waṣfi al-Taḥlīlī), penelitian ini  menemukan inti dari 

pemikiran Sibawaih baik yang bersiafat filosofis maupun yang 

besifat praktis.  Secara filosofis, Miskawaīh memandang manusia 

adalah sumber akhlak dan sosial-politik. Manusia dan moral 

merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Tak ada manusia 

tanpa moral, begitu sebaliknya tak ada moral tanpa manusia. 

Menurutnya, moral bukan bersifat alami (jibillah), namun 

diusahakan (muktasabah) melalui nalar atau akal. Moral memiliki 

banyak dimensi: tauhid, nilai (qīmah), preventif (wiqāiyah) dan 

curative (syifāiyah). Manusia, disamping sebagai makhluk yang 

rasioanal, individual dan makhluk bebas, ia juga merupakan 

entitas sepritualitas dan makhluk sosial. Oleh karena itu, 

memperbaiki moral manusia juga harus berangkat dari dimensi-

dimensi tersebut. Secara praktis langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam upaya perbaikan moral ialah pembersihan jiwa 

atau mental (tazkiyah al-nafs) seseorang, mencerahkan nalar 

(akal), menanamkan sifat berani (syajā’ah) dan menjaga marwah 

atau harga diri (al-muruah). Individu-individu yang memiliki 
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integritas moral, berani berekspresi, memiliki kemauan dan 

kebebasan berfikir pada akhirnya akan membentuk sebuah 

komunitas sosial yang baik, cerdas, saling menghargai dan penuh 

toleransi.  

Dengan kata lain, sebuah masyarakat suatu bangsa akan 

menjadi baik apabila memenuhi tiga hal berikut ini: 1) Apabila 

terdiri dari individu-individu yang memiliki integritas moral, 2) 

Menghargai kemanusiaan, 3) Apabila memiliki kebebasan dan 

keterbukaan dalam berfikir dan berkeyakinan.   

 

Kata kunci: Moral, pembersiah jiwa, pendidikan, nilai. 
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ABSTRACT 

 

One of the contemporary problems which is very urgent to 

get attention is the problem of morality. Because morality is a 

fundamental and essential part of people's life. When these moral 

principles collapse, a nation and a state will experience failure and 

destruction in their social, cultural and political order. This 

phenomenon always exists and occurs repeatedly from time to 

time including during the Miskawaīh period, the central object of 

which is the subject of this dissertation. This dissertation raises 

this problem through the Miskwaīh perspective in his book Tahẓīb 

al-Akhlāq. A magnum opus work that combines the social and 

political realities of his day and at the same time the spark of his 

philosophical thoughts in the moral field. 

By using a descriptive analytical approach (al-Manhaj al-

Waṣfi al-Taḥlīlī), this study found the essence of Sibawaih's 

thoughts, both philosophical and practical. Philosophically, 

Miskawaīh views humans as a source of morals and socio-politics. 

Humans and morals are two inseparable sides. There is no human 

without morals, and vice versa, there is no moral without humans. 

According to him, morals are not natural (jibillah), but are 

cultivated (muktasabah) through reason or reason. Moral has 

many dimensions: tauhid, value (qīmah), preventive (wiqāiyah) 

and curative (syifāiyah). Humans, apart from being rational, 

individual and free beings, are also entities of spirituality and 

social beings. Therefore, improving human morale must also 

depart from these dimensions. Practically the steps that need to be 

taken in an effort to improve morals are cleansing one's soul or 

mental (tazkiyah al-nafs), enlightening reason (reason), instilling 

courage (syajā'ah) and maintaining dignity (al-muruah). 

Individuals who have moral integrity, dare to express 

themselves, have the will and freedom of thought will ultimately 
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form a social community that is good, intelligent, respectful and 

full of tolerance. 

In other words, a society of a nation will be good if it fulfills 

the following three things: 1) If it consists of individuals who 

have moral integrity, 2) Respect humanity, 3) If it has freedom 

and openness in thinking and believing. 

 

Key words: Moral, soul cleansing, education, values. 
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 خلفية البحث:  -1
العدي        د م        ن الوس        ائل ن        تعلم من        ه إن ه        ذا الواق        ع ال        ذى نعيش        ه  

للوص    ول لله     دف ال     ذى نري    ده ؛ ولك     ي نتوص     ل ل فض    ل علين     ا تتب     ع ماوص     ل 
إلي      ه العلم      اء قبلن      ا فن      دمج املاض       ى ابحلاض      ر ع      ن طري      ق الق      راءة املعاص       رة ، 

املعايش       ة ابلوج       دان والس       لوك للحاض       ر واإلف       ادة م       ن ك       ل "واملعاص       رة ه       ي: 
 0".ورقيه  منجزاته العلمية والفكرية وتسخريها خلدمة اإلنسان

إن الفلس        فة ال        يت تبناه        ا املفك        رون م        ن دع        اة النه        وض واالرتق        اء 
ت     رفض أن يك     ون الف     رد ترس     ا جام     دا يف آل     ة ص     ماء، أو متفرج     ا مش     اهدا مل     ا 
جي    ري م    ن أح    داث؛ أو متش    ائما س    البا وس    ط خ    ري األم    ة املبث    وث املتن    اثر، أو 

 مصدر شر وفتنة وفساد. 
ة فاعل      ة، ف      ردا ص      احلا، ت      رىب عل      ى اخل      ري   ب      ل ه      و خلي      ة حي      ة خ      ريِّ

والفض       يلة، ينش       ر طي       ب الص       فات يف حميط       ه، يتفاع       ل م       ن حول       ه لتحقي       ق 
مص      اع اجملتم      ع ال       يت توافق      وا عليه       ا عرف      ا وق       انوان، ليش      كل م       ع م      ن حول       ه 
نس           يجا اجتماعي           ا متماس           كا "الف           رد يع           يش يف خ           الاي م           ن العالق           ات 

، وال           يت تش           مل جوان           ب احلي           اة الفردي           ة املتش           ابكة عل           ى ك           ل ص           عيد
 2واالجتماعية 

                                                 
جملة دراسات دعوية ، )عالء الدين الزاكي : وسائل الدعوة بني األصالة واملعاصرة ، - 0

 .    7ص( ،07العدد م ، 2331يونيو 
ه  /  0431جملة البيان، ذو احلجة )سامي سلمان : حاجتنا إىل علم اإلدارة،  -  2

 . 21ص  (،00م، العدد 0511أغسطس 
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وه          و اللبن          ة األوىل لبن          اء اجملتم          ع، ف          إن ص          لح وص          لحت ابق          ي 
اللبن       ات اكتم       ل البن       اء عل       ى الوج       ه املطل       وب، رغ       م أن       ه لك       ل ف       رد كينون       ة 

 منفصلة عن اآلخرين. 
ولك     ن ه     ذا االنفص     ال ل     يس لدرج     ة اجلف     وة واالنف     راد ف     إن اإلنس     ان   

أبن اإلنس      ان ك      ائن اجتم      اعي إذ "ال ي      تّم وج      وده إاّل م      ع  كم      ا ي      ردد اجلمي      ع
أبن        اء جنس        ه، وذل        ك مل        ا ه        و علي        ه م        ن العج        ز ع        ن اس        تكمال وج        وده 

ولك    ل أم    ة م    ن األم    م مب    ادئ وأخ    الق تع    يش عليه    ا، تتبناه    ا مب    دأ   0وحيات    ه"
للحي      اة والتع      ايش ب      ني أفراده      ا، تُرع      ى ه      ذه املب      ادئ وتص      ان وتق      دس وحي      رم 

يني      ا اخرتاقه      ا أو خمالفاهت      ا، وه      ي عن      وان النس      جام الف      رد اجتماعي     ا وعرفي      ا ود
 مع اجملتمع. 
احلي     اة اجلماعي     ة مل تع     د أم     رأا م     اداي حمضأ     ا وج     د ب     ني أف     راد أرادوا  إن"

ذل     ك وس     عوا إلي     ه وعمل     وا عل     ى وض     عه وإقام     ة ح     دوده، ب     ل أص     بحت نظامأ     ا 
لجماع      ة مق      ررأا ودس      تورأا مص      ادقأا علي      ه يقتض      ي الت      زام الف      رد ابح      رتام املب      دأ ل

 4.الذي هو أساسها"

                                                 
عبد الرمحن بن دمحم ابن خلدون: ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن  - 0

ه   0431عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، تح: خليل شحادة، )بريوت: دار الفكرالعريب،
 .254( ص2، ط م 0511 -
ع ملنظمة جملة جممع الفقه اإلسالمي التاب)حممود مشام : انتزاع امللك للمصلحة العامة،   - 4

م 0515 -ه  0435املؤمتر اإلسالمي جبدة، تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة، 
 .620ص (، 4العدد 
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فال      ذي جيم      ع الش      عب واألم      ة ل      يس جم      رد الطع      ام والش      راب وحف        
األم         ن، ب         ل ال         ذي جيمعه         م أك         رب م         ن ذل         ك، ةجمعه         م املب         ادئ والق         يم 

 املشرتكة، ةجمعهم الدايانت واألعراف املوروثة. 
ب        ل إن االلت        زام هب        ذه األع        راف واملب        ادئ مقي        اس لدرج        ة ومرتب        ة  

وتقب      ل الن      اس واح      رتامهم وتق      ديرهم ل      ه، فك      ل م      ن يلت      زم الف      رد يف اجملتم      ع، 
بتل      ك املب      ادئ وه      ذه األخ      الق يع      د شخص      ا مثالي      ا، وه      ذا الف      رد املث      ايل يف 
الواق       ع يع       د أداة فاعل       ة يف رق       ي األم       م وص       الح الش       عوب، ومعي       ارا ص       ادقا 

 على حتضر األمم وتقدمها. 
وتس       عى ك       ل مؤسس       ات الدول       ة الر ي       ة أو الش       عبية لتلق       ني تل       ك  

املب      ادئ، وك      ذلك األف      راد واألس      ر ت      ورث تل      ك األخ      الق ألبنائه      ا واألجي      ال 
التالي      ة، ويش      كل متاس      ك اجملتم      ع ويقظت      ه ووعي      ه أدوات فعال      ة حلف        ورعاي      ة 

 األخالق واآلداب العامة. 
خل        رية األخ        رية ولع        ل الرس        الة اخلامت        ة لرس        االت الس        ماء، واألم        ة ا 

ب        ني األم        م ق        د ُعرف        ت هب        ذا اجلان        ب األخالق        ي أكث        ر م        ن بقي        ة األم        م 
والرس     االت، وق     د خل     ص رس     ول هللا اهل     دف م     ن بعثت     ه ورس     الته بقول     ه َع     ْن َأيب 

َ    ا ب ُهَريْ     رََة، قَ    اَل: قَ    اَل َرُس    وُل هللِا َص    لاى هللاُ َعَلْي    هِ  أِلمَُتِّ    م ص    اع  عث    تَوَس    لاَم: " ِإ ا
وإ         ا يف البالغ        ة تفي        د احلص        ر أي مهم        يت فق        ط حمص        ورة يف  2" اأْلَخ        الق

 تتميم وإكمال األخالق. 

                                                 
أمحد بن دمحم بن حنبل: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تح: شعيب األرنؤوط ، عادل  2

مؤسسة الرسالة، ، بريوت، مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، )
 .200، ص 04( ج 0،ط م2330 ،ه   0420
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ني      ة الشخص      ية وابلت      ايل يف ببمهم      ا وميث      ل اجلان      ب األخالق      ي جانب      ا 
تركيب     ة اجملتم     ع، وال يق     ل أمهي     ة ع     ن بقي     ة جوان     ب بن     اء الف     رد واجملتم     ع املعرفي     ة 

 والصحية وغريها من اجلوانب. 
ذا اجلان     ب مس     ؤوال إىل ح     د كب     ري عم     ا نعاني     ه ويعت     رب ال     نقص يف ه      

ب مش         كالت جمتمعن         ا إن أغل         الي         وم م         ن مش         كالت، وال نب         ال  إذا قلن         ا 
احل             اىل ه             ي مش              كالت أخالقي             ة يف ص              ميمها، فجمي             ع مش              كالتنا 
االقتص     ادية والتنموي     ة واألمني     ة كله     ا تع     رب ع     ن قص     ور يف النم     و األخالق     ي يف 

 املقام األول. 
اأ وال ي       زال، أن أزم       ة اإلنس       انية الي       وم ه       ي الواق       ع أن اعتق       ادان ق       دمي

أزم      ة أخ      الق، وأن م      ا تعاني      ه الش      عوب الي      وم م      ن ص      راعات م      دمرة وأزم      ات 
سياس     ية واقتص     ادية واجتماعي     ة مقلق     ة؛ ه     و مظه     ر حلال     ة الق     يم األخالقي     ة يف 
جمتمعاهت     ا وم     ا وص     لت إلي     ه م     ن اوس     ار وتفك     ك واض     طراب وتفت     ت واهني     ار، 

نس    اانأ ابملع    ىن احلقيق    ي لوص    ف اإلنس    انية، ب    ل أص    بح  فاإلنس    ان الي    وم مل يع    د إ
غرائ      ز احليواني      ة القوص      ى حتقيق      اأ الك      ل ا مفرتس      اأ وش      هوانياأ تس      تثار في      ه  كائن      

 للنزعة الداروينية االجتماعية. 
"إنن       ا نواج       ه حال       ة م       ن الفوض       ى العبثي       ة أفق       دت اإلنس       انية ك       ل  

كة وتعزيزه       ا ات       زان، ومل يع       د لن       ا م       ن أم       ل س       وى إنع       ا  ه       ذه الق       يم املش       رت 
  7وجعلها أساس توجه جديد لإلنسانية وو اخلالص واألمن واالزدهار"

                                                 
صاع بن عبدهللا محيد : مؤمتر للقيم األخالقية تعاون إنساىن وحضاري، جامعة امللك   7

ه املوافق 0402حمرم 00مركز امللك فيصل للمؤمترات، يوم اخلميس، )عبد العزيز جبدة، 
 .04ص (م،2300نوفمرب،  04
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ص     ار نمكانن     ا أن نك     رر م      ا قال     ه الفيلس     وف اهلولن     دي )اس      بينوزا(  "
انأ لكتاب     ه )األخ     الق مؤي     دة ابلربه     ان ايف الق     رن الس     ابع عش     ر ح     ني ط     رح عن     و 

والفوض          ى اهلندس          ي( وإذا كان          ت أزم          ة األخ          الق يف موج          ات اإلابحي          ة، 
اجلنس      ية والش      ذوذ واملخ      درات، ه      ي مف      اتيح البح      ث ح      ول نق      ص املناع       ة، 

 6" اإليدز
إن أزم       ة الق       يم ال       يت تعيش       ها اجملتمع       ات املعاص       رة ال ميك       ن اختزاهل       ا 
يف بع     دها اجلنس     ي فق     ط، ب     ل اإلنس     ان أص     بح س     جني ك     ل غرائ     زه، مم     ا جيعل     ه 

 يبحث عن اللذة واملتعة أبى وسيلة كانت. 
م         ن اجملتمع          ات اإلنس         انية ال يس         تطيع أف          راده أن "إن أى جمتم         ع  

يعيش     وا متف     امهني متع     اونني س     عداء م     امل ت     ربط بي     نهم رواب     ط متين     ة م     ن الق     يم 
  1األخالقية"

إن ك        ان يف اإلمك        ان أن نتخي        ل جمتمع        ا م        ن اجملتمع        ات انع        دمت 
في    ه الق    يم األخالقي    ة، فس    تكون ك    ل اجله    ود املبذول    ة لتط    وير اجملتم    ع ل    يس هل    ا 

ا مل تص           احبها حرك           ة قوي           ة لبن           اء وتقوي           ة الق           يم األخالقي           ة ج           دوى، إذ
ومعاجلته        ا، ف        إن أف        راد اجملتم        ع البش        ري يف أم        س وأش        د حاج        ة لتحس        ني 
األخ     الق "ألهن     ا غاي     ة م     ن أ      ى الغ     اايت اإلنس     انية، وم     ن أعظ     م املقوم      ات 
للحض     ارة اإلنس     انية، الميك     ن االس     تغناء عنه     ا ألي ن     وع م     ن األن     واع البش     رية 

                                                 
أمحد موسى املوسى : إجراءات الوقاية الزوجية يف الفقه اإلسالمي، من مرض نقص   6

اإلسالمي جبدة،  املؤمترجملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ) املناعة املكتسبة )اإليدز( ،
 . 2305ص  (  ، 5تصدر عن منظمة املؤمتر االسالمي جبدة العدد 

القلم ،دار  ،األخالق اإلسالمية وأسسها، )سوراي عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين: 1
 . 00، ص 0( جه ، دون الطبعة0402،
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م      ع م      ن اجملتمع      ات اإلنس      انية، م      ن أج      ل ذل      ك من      ذ أول وج      ود وال ألي جمت
اجملتم        ع اإلنس        اين كان        ت املهم        ة األخالقي        ة م        ن أحس        ن املهم        ات لس        ائر 

  5األداين واملذاهب"
ويف الواق     ع، تعت     رب األخ     الق الركي     زة األساس     ية يف حي     اة األم     م، فه     ي 
 املوج       ه ال       رئيس للس       لوك اإلنس       اين، وب       دوهنا ال ميك       ن احل       ديث ع       ن س       المة
اجملتم      ع واس      تقراره وتقدم      ه ورقي      ه، فال      دعوة إىل إرس      اء أخالقي      ات عاملي      ة أم      ر 

 ينبع من الفطرة السوية والعقل الصحيح والدين احلق. 
فك       ل ال       دايانت الك       ربى يف الع       امل تش       رتك يف ح       ث اإلنس       ان عل       ى 
اخل       ري، وتش       مل آدااب و       و: ق       ل الص       دق، ال تظل       م، ال تقت       ل، ال تس       رق، ال 

 ك ؛ ألهنا مجيعاأ تؤمن بنظرية الفطرة اإلنسانية وتوابعها. تزين، احرتم والدي
ومهم           ا اختلف           ت اآلراء وتنوع           ت امل           ذاهب فإن           ه تبق           ى هن           اك 
مس     احات اتف      اق ال  تل      ف عليه      ا، الب      د م      ن العم      ل عل      ى إبرازه      ا والس      عي 

 للتعاون من أجل االلتزام هبا وتعميمها. 
خالقي        ة ن األخ        الق اإلس        المية أعل        ى و أعظ        م منظوم        ة قيمي        ة أإ 

ميك     ن أن تص     ل إلي     ه حض     ارة م     ن احلض     ارات، فق     د مجع     ت الفض     ائل الفطري     ة 
والوض      ابط العقلي      ة وامل      نهج ال      رابين يف تناس      ق ب      ديع جيعله      ا مرش      حة لتك      ون 
مص        دراأ لق        يم أخالقي        ة مش        رتكة ب        ني احلض        ارات اإلنس        انية جبمي        ع تنوعه        ا 

،فه      ي تنب      ع  ةالثق      ايف وأطيافه      ا الفكري      ة وتوجهاهت      ا املذهبي      ة وعقائ      دها الديني      

                                                 
جملة الداعية الشهرية )دمحم أبرار كليم القا ي : أمهية األخالق يف اجملتمع اإلنساين،  5

 . 07ص( ، 1م، العدد 2302-ه0400شعبان –الصادرة عن دار العلوم، يوليو 
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ر إنس       انية مش       رتكة، وتوص       ل إىل غاي       ة حض       ارية مش       رتكة، ومتث       ل م       ن مص       اد
 حقيقة مفهوم املشرتك اإلنساين و أصالته. 

"نتف           ق مجيع           اأ أن البش           رية مل تك           ن يف ي           وم  م           ن األايم جمتمع           اأ  
مالئكي      اأ خالي      اأ م      ن العي      وب واملعاص      ي، وأهّن      ا كان      ت تع      اين من      ذ الق      دم م      ن 

لف       ة، ب      دأت بص      راع قابي       ل وهابي      ل اب      ين س       يدان آدم مش      كالت أخالقي      ة خمت
علي      ه الس      الم، لكّنن      ا الي      وم نواج      ه اوراف      ات ومش      كالت حتول      ت بعض      ها إىل 
ظ       واهر مقلق       ة ألق       ت بظالهل       ا عل       ى كاف       ة من       احي احلي       اة، وتس       ببت بقل       ق 
وخ        وف ش        ديدين لك        ّل م        ن حيم        ل ه        م اجملتم        ع وإص        الحه لق        د كان        ت 

ات بس         يطة تّتس         م بط         ابع التك         اتف جمتمعاتن         ا العربي         ة واإلس         المية جمتمع         
والتعاض          د يق          ف بعض          هم إىل جن          ب بع          ض يف أوق          ات األزم          ات يتقب          ل 
أفراده       ا النق       د والتوجي       ه م       ن كب       ار علم       اء ال       دين وكب       ار الس       ن وغالب       اأ م       ا 
يتمكن      ون م      ن احت      واء أي مش      كلة قب      ل اس      تفحاهلا، لكّنن      ا الي      وم نواج      ه ك      م 

ع ابلعدي     د م     ن املص     لحني م     ن املش     كالت األخالقي     ة ال قب     ل لن     ا هب     ا؛ مم     ا دف     
االجتم         اعيني إىل الش         عور ابلي         أس وقل         ة احليل         ة، واالكتف         اء نب         داء القل         ق 

 03والتذمر مما آلت إليها األحوال إلنعدام األخالق"
وه      ذا يعت      رب مش      كلة ب      ل أزم      ة حقيقي      ة لس      ؤال مه      م  وه      و كي      ف  

هن      ذب أنفس       نا؟ وكي       ف ن       تحكم بش      هواتنا ورغباتن       ا؟ وكي       ف نتص       رف رج       اء 
ة أ      ى؟ ك     ل ه     ذه األس     ئلة ةجع     ل م     ن الباحث     ة تبح     ث ىف كت     اب) حتقي     ق غاي     

                                                 
املشكالت األخالقية املنتشرة يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة وسبل مرادي :  زهراء دمحم 03

 ( بدون اتريخ و دون الطبعة، )2جامعة البحرين،  ص معاجلتها،
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هت       ذيب األخ       الق الب       ن مس       كويه( إلجي       اد احلل       ول وإس       قاطها عل       ى الواق       ع 
 الذى نعيشه. 

"وق         د اه         تم مس         كويه ابلناحي         ة العملي         ة ل خ         الق والس         بل ال         ىت 
ينبغ       ى أن تتب       ع ف         هت       ذيب األخ       الق         ا يواف       ق الش       ريعة اإلس       المية وم       ا 

 00ملعلم الثالث"ابةجارب ىف حياته حىت لقب  وقف عليه من
وق            د تن            اول فل            ي كتاب            ه ) هت            ذيب األخ            الق( العدي            د م            ن  

اإلش           كاالت: " البع           د التأسيس           ي: أي أن ال           نفس عن           د مس           كويه ه           ي 
. ميتافزيقي        ة مص        در األخ        الق و السياس        ة، وه        ذا يع        ين أهن        ا ذات مرجعي        ة
خ      الق البع      د وه      ذا ي      وحي أن      ه ال أخ      الق ب      دون إنس      ان وال إنس      ان ب      دون أ

املنطق     ي: اعتم     د في     ه اب     ن مس     كويه عل     ى تعري     ف ك     ل م     ن اخلل     ق، الس     عادة، 
 اخل     الص. . وحتدي     د أنواعه     ا وأقس     امها، بع     د النص     يحة: يق     ول اب     ن مس     كويه

  02توحيد و قيم، إهنا وقائية و عالجية و شفائية. "" إن األخالق
وه    ذا م    ا س    رتكز علي    ه الباحث    ة وه    و كيفي    ة هت    ذيب ال    نفس ىف العص    ر 

تش        مل  هاحلاض        ر م        ن خ        الل ه        ذا الكت        اب، ألن األخ        الق عن        د مس        كوي
 مناحي احلياة أببعادها كلها.

هتم      ام ابألخ      الق "أن مس      كويه م      ن اال وم      ن هن      ا يظه      ر أن ه      دف 
وص    ل ألنفس    نا خلق    ا تص    در عن    ا ب    ه األفع    ال كله    ا مجيل    ة، وتك    ون م    ع ذل    ك 

                                                 
سهري دمحم أمحد حواله : املضامني الرتبوية يف كتاب هتذيب األخالق إلبن مسكويه،  00
 .270،ص (  24العدد جامعة القاهرة ، ،جملة كلية الرتبية كلية الرتبية النوعية)

 ،)هتذيب األخالق و تطهري األعراق-عماد احلسناوي، قراءة يف كتاب ابن مسكويه  02
 .http: //www. ahewar(  2161، العدد  2301احلوار املتمدن ،

org/debat  / 
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رتي      ب س     هلة علين     ا ال كلف     ة فيه     ا وال مش      قة، ويك     ون ذل     ك بص     ناعة وعل     ى ت
  00تعليمى"

وهب         ذا ف         إن املنظوم         ة األخالقي         ة عن         د املعل         م الثال         ث ىف مدونت         ه  
هت       ذيب األخ       الق ال ينفص       ل عنص       ر ال       وعي األخالق       ى فيه       ا ع       ن الش       رط 

اإلنس         ان ع         ن الض         رورة واحلتمي         ة  ل         واقعى واإليبس         تيمولوجي وع         ن تع         ايلا
ودخول      ه حي      ز احلري      ة، م      ن هن      ا فق      ط ميك      ن حتدي      د اإلنس      ان بوص      فه قيم      ة 

ن     زار بع     د حتليل     ه لكت     اب هت     ذيب و . ه     ذا جمم     ل م     ا ذك     ره 04قي     ة حمض     ة"أخال
األخ     الق وق     د ص     رح اب     ن ِمس     َكَويه يف كتاب     ه بعفوي     ة األخ     الق وفطريته     ا أبن 

 02"اخللق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية "
وق       د أتث       ر فالس       فتنا ابمل       وروث الي       وانىن فه       ذا امل       اوردي ق       د ع       رف 

تاب      ه تس      هيل النظ      ر وتعجي      ل الظف      ر يف أخ      الق املل      ك أبهن      ا: األخ      الق يف ك
وه       ذا م       ا س       رتكز علي       ه 07"غرائ      ز كامن       ة تظه       ر ابالختي       ار وتُقهرابالض      طرار" 

الباحث      ة وه      و كيفي       ة هت      ذيب ال       نفس ىف العص      ر احلاض      ر م       ن خ      الل كت       اب 

                                                 
م 2300مسكويه هتذيب األخالق: دراسة وحتقيق عماد اهلالىل،  )بريوت ، بغداد،    00
 .200(،ص 0ط،

راهيم ونزار : مكان اإلنسان يف الفلسفة األخالقية العربية، قراءة يف الفكر األخالقي ل  إب 04
، بدون اتريخ النشر ، دون "أبو علي أمحد بن دمحم بن يعقوب) الرابط اململكة املغربية

  00( ص الطبعة
 .272مسكويه :هتذيب األخالق ،املصدر نفسه ،ص  02
أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب املاوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف  07

 ،دار النهضة العربية  أخالق امللك، تح حمي هالل السرحان وحسن الساعايت )بريوت،
 2، ص  (، دون الطبعةم0510
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هت      ذيب األخ      الق ملس      كويه، ولق      د اعت      ربت األخ      الق عن      د مس      كويه مبحث      ا 
"تس        تحق العناي        ة واإلهتم        ام ألن األخ        الق حت        دد م       ن أه        م املباح        ث ال        ىت 

نس       اين الس       ليم، ومنه       اج األخ       الق ال       يت تق       ود إىل املث       ل املع       ايري للس       لوك اإل
العلي     ا، بن     اء عل     ى ه     ذا املفه     وم تك     ون األخ     الق م     ن الص     ناعات ال     ىت جي      ب 
أن تعط         ى العناي         ة الكافي         ة وخاص         ة أهن         ا هت         تم ابملخل         وق املك         رم م         ن هللا 

 . 06تعاىل"
القيم      ة العلمي      ة هل      ذا الكت      اب تظه      ر م      ن خ      الل اهتم      ام اب      ن  ول      ذلك ف      إن

مس     كويه أبمهي     ة األخ     الق، وق     د اعت     ين هب     ا املؤل     ف عناي     ة فائق     ة، وق     د أش     اد 
الكث     ري م     ن اآلراء والنظ     رايت الرتبوي     ة، وق     د أض     في  ىالعلم     اء ب     ه لش     تماله عل     

ه علي    ه م    ن ةجارب    ه الرتبوي    ة، م    ا جعل    ه حمط    ة أنظ    ار العلم    اء، ومرجع    ا يف     ء إلي    
 العامة واخلاصة، فال يستغىن عنه عامل أو طالب علم. 

وكت         اب هت         ذيب األخ         الق ق         د انل ش         هرة واس         عة نس         بة ألمهي         ة  
موض         وعه، ف         األخالق وهت         ذيب ال         نفس م         ن أص         عب األم         ور إذا مل تع         ا  
بس      رعة ف      إذا س      يطران عل      ى أخالقن      ا بته      ذيب أنفس      نا س      وف نرتق      ى وترتق      ى 

ج وكيفي    ة هت    ذيب وتزكي    ة ال    نفس، أمتن    ا، ل    ذلك رك    ز مس    كويه ع    ن ط    رق الع    ال
ل     ذلك فق     د انل ه     ذا الكت     اب ش     هرة واس     عة نس     بة ألمهي     ة موض     وعه، يف ك     ل 

ه      ذا اجمل      ال بعلم      ه  االعص      ور. واب      ن مس      كويه متي      ز ع      ن س      ابقيه ال      ذين اراتدو 
الغزي      ر بعل      وم األوائ      ل ومنهج      ه العلم      ي الرص      ني يف الت      أليف، إن اهل      دف م      ن 

                                                 
جملة اجلامعية ابلكلية )سندس معني املشهدي : الفلسفة االجتماعية عند مسكويه،  06
 .  00، ص( 43، العدد2م، مج2331سالمية اجلامعة النجف ،اإل



  

 

 

12 

 

الس      لوك وهتذيب       ه وترقيت       ه عل       ى  أتلي      ف مس       كويه هل       ذا الكت      اب ه       و حتس       ني
 أساس منهاج تعليمى. 

وتكم        ن ص        عوبة الرتبي        ة يف أهن         ا ال هت        تم بظ        اهر جس        د اإلنس         ان   
ورعايت       ه ونظافت       ه وإطعام       ه وإ        ا تع       ين الرتبي       ة ابط       ن اإلنس       ان وحقيقت       ه "إذا 
إنن     ا ال نس      تطيع فه      م اإلنس      ان وتفس     ري س      لوكه إال إذا عرفن      ا حقيقت      ه، فل      يس 

جبوارح      ه وأعض      ائه ال      ىت تص      ور فق      ط اهليك      ل اخل      ارجى،  ه      و الظ      اهر أمامن      ا
وإ         ا حقيقت        ه تكم        ن يف داخل        ه، أى يف قلب        ه، فم        ن أراد إص        الح أخالق        ه 

. و م       ن خ       الل ذل       ك حت       اول الباحث       ة تس       ليط 01فعلي       ه أيض       ا الب       دء بقلب       ه"
الض      وء عل      ى أه      م املس      ائل األخالقي      ة ال      ىت تناوهل      ا )اب      ن مس      كويه( وربطه      ا 

وم، وإجي     اد الط     رق العالجي     ة لته     ذيب ال     نفس. وهت     تم ابلواق     ع ال     ذى نعيش     ه الي     
ه     ذه الدراس     ة احلالي     ة بع     رض فك     ر اب     ن مس     كويه م     ن خ     الل كتاب     ه: هت     ذيب 

 420األخ     الق: ألىب عل     ى أمح     د ب     ن دمحم ب     ن يعق     وب مس     كويه املت     ويف س     نة 
ه، دراس         ة وحتقي         ق: عم         اد اهل         الىل، منش         ورات اجلم         ل، بغ         داد، ب         ريوت، 

اب ذا أمهي      ة فائق      ة عل      ى مجي      ع األص      عدة؛ . ويعت      رب ه      ذا الكت      0م، ط2300
جتم         اع، وال         دين وعل         م االفل         ه أمهي         ة يف عل         م األخ         الق، وعل         م ال         نفس، 

س        تفادة م        ن ه        ذا الكت        اب ىف إجي        اد الط        رق وه        ذه حماول        ة لالوالفلس        فة، 
العالجي         ة لته         ذيب ال         نفس، ألن بته         ذيبها يس         تقيم اخلُل         ق، وم         ن انحي         ة 

 ات املعاصرة. أخرى تقدمي دفعة أخالقية وسط تلك التيار 
                                                 

مصطفى حلمى : األخالق بني الفالسفة وعلماء اإلسالم، )بريوت لبنان، دار الكتب  01
 074(، ص0، ط ه0424م، 2334العلمية ، 
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 أسئلة البحث:  -2
مس         كويه، إس         هام تتمث         ل مش         كلة الدراس         ة يف احلاج         ة إىل إب         راز   

قي        ة وذل        ك م        ن خ        الل كتاب        ه هت        ذيب وحتلي        ل مفاهيم        ه وتص        وراته األخال
 خالق وواول من خالل هذا الكتاب اإلجابة عن األسئلة التالية: األ
 بتة أم متغرية؟ اثملاذا ركز مسكويه على األخالق وهل األخالق  -0
م      ا ه      ي أه      م املض      امني األخالقي      ة ال      ىت يرتك      ز عليه      ا فك      ر مس      كويه،  -2

 حلل مسألة األخالق من خالل كتابه هتذيب األخالق؟
 كيف ميكن تطبيق أفكار مسكويه األخالقية يف بناء اجملتمع؟ -0
 
 اهلدف من هذه الدراسة:  -3

إب          راز الفك          ر األخالق          ى لعل          م م          ن أع          الم فلس          فة األخ          الق يف 
ة دالم، واإلس        هام ىف إجي       اد احلل        ول ملس        ألة األخ       الق الي        وم، واإلس        تفااإلس       

ول يف تطبيقه        ا ىف احلي        اة اليومي        ة ملواكب        ة العص        ر احلاض        ر، ل        م        ن ه        ذه احل
والوص       ول إىل جمتم       ع مث       اىل يس       وده احل       ب واإلخ       الص م       ن خ       الل تطبي       ق 
الفه      م الص      حيح ملفه      وم األخ      الق. والوص      ول لنظري      ة أخالقي      ة متكامل      ة، هل      ا 

يف تنمي      ة جان      ب أو أكث      ر م      ن الق      يم األخالقي      ة ال      ىت تس      اعد يف رف      ع  أثره      ا
 مستوى اجملتمع اإلسالمى. 

 
 أمهية البحث:  -4

أتت    ى أمهي    ة ه    ذا املوض    وع م    ن خ    الل اإلنس    ان ال    ذى يب    دأ ب    رتك الق    يم 
األخالقي      ة، ومنهج      ه ىف احلي      اة، ويبح      ث ع      ن م      نهج جدي      د، في      دعى العل      م 

ش      رية ليحم      ل ك      ل تش      ريع بك      ل ش      يء وم      ن هن      ا، ي      دخل ه      وى ال      نفس الب
بش         ري، ل         ه غ         رص ىف نف         س ص         احبه، فيس         تغله حس         ب ه         واه، ويع         يش 
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اإلنس      ان ب      ني ق      وانني متض      اربة ال ةجل      ب ل      ه إال الش      قاء. وهل      ذا تظه      ر أمهي      ة 
البح        ث م        ن خ        الل ه        ذا الكت        اب ال        ذى ل        ه أمهي        ة كب        رية يف الدراس        ات 
 األخالقي      ة ق      دميا وح      ديثا، وخاص      ة يف ه      ذا البح      ث ألن البح      ث يرك      ز عل      ى
أمهي    ة الق    يم األخالقي    ة، ودوره    ا يف بن    اء الف    رد واجملتم    ع م    ن انحي    ة وم    ن انحي    ة 
روحي      ة تزكي      ة ال      نفس أو  ع      ىن أص       ح كم      ا ج      اء يف كت      اب مس      كويه ع       الج 

 النفس. 
ف          النفس تش          كل ق          وة ض          اغطة جل          ر اإلنس          ان يف متاه          ات ال " 

حص        ر هل        ا، وه        ي الع        دو األول ال        ذي يواجه        ه اإلنس        ان وجي        د الض         غوط 
من      ه عل      ى نفس      ه لالو      راف، وتك      ون الطام      ة الك      ربى عن      دما يتج      رد الكب      رية 

اإلنس     ان م     ن ن     ور العق     ل، فتك     ون ه     ذه ال     نفس عام     ل إض     رار وه     دم ال نف     ع 
وبن     اء، ول     ذا ف     ال خي     ار أم     ام الشخص     ية الس     وية س     وى مواجه     ة ال     نفس بق     وة 

 05اإلرادة، والوقوف أمامها لتهذيبها وتزكيتها"
ة يف بن     اء اجملتمع     ات ويف توطي     د وتعت     رب أمهي     ة الق     يم األخالقي     ة مهم      

دع       ائم العالق       ات ب        ني األم       م والش       عوب املختلف        ة. وهل       ذا ت       رى الباحث        ة أن 
تن       اول فك       ر اب       ن مس       كويه، يق       دم الكث       ري م       ن الفوائ       د للم       ربني واملفك       رين 
ورج      ال العل      م، واملعلم      ني، واملتعلم      ني م      ن خ      الل تع      ريفهم أبه      م أفك      ار اب      ن 

 ميكن تطبيقها يف وقتنا احلاضر.  مسكويه، األخالقية والفلسفية واليت
 
 

                                                 
جملة النبأ، )عبد هللا إبراهيم الصاع ، ظواهر االوراف يف اجملتمع: األسباب والعالج،  05

 .0، ص(74م ،العدد 2330/كانون األول0422رمضان 
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 الدراسات السابقة:  -5
م، تناول       ت ه       ذه الدراس       ة أرآء  23(الفك       ر الرتب       وى عن       د اب       ن مس       كويه) -0

مس     كويه م     ن خ     الل مؤلفات     ه املتع     ددة وخاص     ة يف اجلان     ب الرتب     وى فق     د اه     تم 
الباح      ث ابجلوان      ب الرتبوي      ة لتنش      ئة األجي      ال وبن      اء اجملتم      ع م      ن خ      الل فك      ر 
مس       كويه وأوص       اف املعل       م وامل       تعلم املث       اليني ال       ىت تس       اعد يف تط       ور عملي       ة 

وأه        دافها وميادينه        ا ومبادئه        ا وأمهي        ة التعل        يم، وحت        دث ع        ن أمهي        ة الرتبي        ة 
املن       اهج وط       رق الت       دريس وأه       م وص       ااي مس       كويه ىف الرتبي       ة. فه       ذه الدراس       ة 
اهتم        ت ابلرتبي        ة وط        رق الت        دريس، ومل تتط        رق إىل مس        ألة الق        يم األخالقي        ة 

 وكيفة عالجها وهو ما يرتكز عليه هذا البحث. 
  20(420 -022ث اآلراء الرتبوي          ة يف كت          اابت مس          كويه املعل          م الثال          ) -2

تناول      ت الدراس      ة موض      وع اآلراء الرتبوي      ة يف كت      اابت مس      كويه املعل      م الثال      ث، 
و ونظ     رة مس      كويه إىل اجملتم      ع واملعرف     ة ونظ      ام الرتبي      ة وتربي     ة الطف      ل اجلس      مية 

جتماعي       ة واملعامل       ة م       ع الغ       ري وآداهب       ا، وأهن       ى الدراس       ة بوص       ااي النفس       ية واال
مس        كويه يف مؤلفات        ه ال         ىت وض        ع فيه        ا تص         وره لإلنس        ان الكام        ل، فه         ذه 

                                                 
املعهد العاىل  )عبد اجلبار جميد: الفكر الرتبوى عند ابن مسكويه ، رسالة ماجستري، 23

 .(0550للدراسات اإلسالمية القاهرة، إشراف الدكتور: فتحى على يونس، 
الثالث  أبو عرايس أمحد عبد احلميد أمحد: اآلراء الرتبوية يف كتاابت مسكويه املعلم 20

 (م.0566جامعة طنطا،  ،كلية الرتبية  )رسالة ماجستري،  420 -022
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األخالقي         ة للتعام         ل م         ع الدراس         ة رك         زت عل         ى الطف         ل وأه         م األس         اليب 
 خرين، ومل تتطرق إىل املسألة األخالقية وكيفية عالجها. اآل
، اهتم        ت  22(ته األخالقي        ة ومص        ادرها كت        اب: اب        ن مس        كويه فلس        ف) -4

راء مس     كويه فيم     ا آه     ذه الدراس     ة ابجلان     ب الرتب     وى لفك     ر مس     كويه، وجمم     ل 
يتص     ف ب     ه الص     ا الش     جاع، وه     ذه الدراس     ة اهتم     ت ابجلان     ب الرتب     وى ال     ذى 
يعتم      د علي      ه فك      ر مس      كويه، وكان      ت النتيج      ة ه      ي أن الرتبي      ة مهم      ة للطف      ل 

األخالق        ى ال        ذى س        رتكز علي        ه لتق        ومي س        لوكه، ولك        ن مل تتط        رق للجان        ب 
 الباحثة يف هذا البحث. 

كت           اب: مفه           وم الص           حة النفس           ية ملس           كويه والغ           زاىل يف املنهجي           ة ) -2
تناول         ت ه         ذه الدراس         ة مفه         وم  20(اإلس         المية والعل         وم الس         لوكية والرتبوي         ة

الص       حة النفس        ية ملس        كويه والغ        زاىل، وحت        دث ع        ن ال        نفس اإلنس        انية عن        د 
ي       اء عل       وم ال       دين، ومفه       وم الص       حة النفس       ية الغ       زاىل م       ن خ       الل كتاب       ه إح

وأم        راض ال         نفس وأس         باب ش         قائها ىف فك         ر مس         كويه م         ن خ         الل كتاب         ه 
هت      ذيب األخ      الق و تطه      ري األع      راق. فكان      ت نتيج      ة ه      ذه الدراس      ة الرتكي      ز 

                                                 
عبد العزيز عزت على عزت: ابن مسكويه فلسفته األخالقية ومصادرها،)القاهرة :  22

 (.0، طم0547مطبعة مصطفي حلا وأوالده، ، 
سالمية دمحم فاروق النبهان: مفهوم الصحة النفسية ملسكويه والغزاىل يف املنهجية اإل 20

 (0، ط م0552والعلوم السلوكية والرتبوية ) القاهرة:املعهد العاملى للفكر اإلسالمى، ،
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عل      ى الص      حة النفس      ية، وأن لل      نفس أم      راض، ولك      ن مل تتط      رق هل      ذه املس      ألة 
 من جانب أخالقى. 

( س         الم ويف الفلس         فات األخ         ري دراس         ة حتليلي         ةتزكي         ة ال         نفس يف اإل )-7
حت     دث الباح     ث ع      ن عق     د مقارن      ة ب     ني مفه     وم التزكي      ة يف اإلس     الم مقارن      ة 24

م       ع الفلس       فات األخ       رى، كالفلس       فة الربمجاتي       ة والبوذي       ة واملثالي       ة والواقعي       ة، 
ومعرف      ة أمهي      ة تزكي      ة ال      نفس يف اإلس      الم للطبيع      ة اإلنس      انية يف الرتبي      ة ومعرف      ة 

ي        ة ال        نفس يف اإلس        الم وم        ن أه        م النت        ائج ال        ىت توص        ل إليه        ا جم        االت تزك
الباح      ث: أن تزكي      ة ال      نفس مص      طلح يش      مل الرتبي      ة الذاتي      ة والرتبي      ة املس      تمرة 
ليحق     ق م     ايرجوه اإلنس     ان م     ن مت     اع حس     ن يف احلي     اة ال     دنيا وم     ن س     عادة يف 

 احلياة اآلخرة. ومل تتطرق للجوانب األخالقية وطرق معاجلتها. 
 22(امني الرتبوي         ة يف كت         اب هت         ذيب األخ         الق ملس         كويهكت         اب املض         ) -6

تناول     ت ه     ذه الدراس     ة املض     امني الرتبوي     ة ملس     كويه واهتم     ت ابجلان     ب الرتب     وى 
ب         ني أفك         ار مس         كويه والغ         زاىل واب         ن  رانتلفك         ر مس         كويه، وعق         د مق         ا

يف فك      ر خل      دون، وأن نت      ائج ه      ذا البح      ث كان      ت ترك      ز عل      ى مفه      وم الرتبي      ة 

                                                 
أبو محيدى: تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخري دراسة حتليلية: رسالة  24

 .(0425جامعة أم القرى،)دكتوراه 
سهري دمحم أمحد حواله : املضامني الرتبوية يف كتاب هتذيب األخالق ملسكويه، رسالة  22

 (م 2302دكتوراه ) القاهرة :كلية الرتبية النوعية، 
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س      تفادة منه      ا ىف ح      ل قض      ية الرتبي      ة للش      باب، ولك      ن مل تتط      رق مس     كويه واال
 للجانب األخالقى وطرق عالجه. 

 
 اإلطار النظري:  -6

لق       د تبن       ت الباحث       ة يف أول عثه       ا األص       الة وه       ي تق       وم عل       ى ةج       رد 
ع     ن اهل     وى والتبعي     ة العمي     اء، ولك     ن العقب     ة ال     يت نع     اين منه     ا يف الع     امل  ةالباحث     

ية يف ش      ىت العل      وم مل تعتم      د عاملي      ا ال س      يما ن النظ      رايت اإلس      المأاإلس      المي 
يف اجلامع       ات يف جم       ال البح       وث م       ع أهن       ا نظ       رايت كامل       ة اجلوان       ب العلمي       ة 
النظري       ة والفلس       فية، وإال لتبن       ت ه       ذه الدراس       ة نظري       ة األخ       الق اإلس       المية، 

 ألهنا نظرية شاملة للجوانب النفسية واالجتماعية والروحية والعقلية. 
تزكي     ة  اع     ن األخ     الق وس     بل تزكيته     ا وم     ع أهن      وق     د حت     دتث الباحث     ة 

شخص      ية تتعل      ق ابلف      رد نفس      ه لكنه      ا اجتماعي      ة بص      ورة عام      ة إذ أن اجملتم      ع 
يع       ني الف       رد عل       ى ه       ذه التزكي       ة ابلرتبي       ة والتوجي       ه اترة وابلعق       وابت والزواج       ر 
اترة أخ     رى ف     اجملتمع "الب     د ل     ه م     ن وازع ح     اكم يرجع     ون إلي     ه، وحكم     ه ف     يهم 

إىل ش    رع من     ّزل م    ن عن    د اّإ يوج     ب انقي    ادهم إلي    ه إمي     اهنم اترة يك    ون مس    تندا 
ابلث        واب والعق        اب علي        ه ال        ذي ج        اء ب        ه مبّلغ        ه؛ واترة إىل سياس        ة عقلي        ة 

 27يوجب انقيادهم إليها ما يتوقّعونه من ثواب ذلك احلاكم"
وأيض          ا ف          إن الف          رد يف ذات نفس          ه ال نس          تطيع أن وك          م عل          ى  

ن النظري      ة املناس      بة يف رأي إع ل      ذا ف      أخالق      ه إال م      ن خ      الل احتكاك      ه ابجملتم      
                                                 

ابن خلدون: ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  27
 . 066األكرب، مرجع سابق ،ص 
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ه        ذه نظري        ة الض        بط االجتم        اعي ال        يت تبناه        ا العلم        اء يف العص        ر  ةالباحث        
احل        ديث: الفرنس        ي اميل        ي دركيه        امي "ه        و مص        طلح يس        تخدم كناي        ة ع        ن 
الت       أثريات ال       يت متارس       ها اجلماع       ة وخمتل       ف املؤسس       ات واملنظم       ات واهليئ       ات 

عل      ى س      لوك األف      راد داخ      ل اجلماع      ة، فالض      بط ه      و  وأتثريه      ا مث      ل املدرس      ة
وس        يلة م        ن وس        ائل الض        غط حلم        ل الف        رد عل        ى اعتن        اق التقالي        د والق        يم 

  26السائدة يف جمتمعه"
وم         ع أن املص         طلح ح         ديث إال أن أص         ل النظري         ة ق         د تط         رق ل         ه 
علم       اوان وفص       لوا في       ه الق       ول كم       ا س       بق يف ق       ول اب       ن خل       دون، يف الفق       رة 

يف كتاب         ه أدب ال          دنيا الس         ابقة، ويف ه         ذا الص         دد أيض          ا يق         ول امل         اوردي 
وأُموره     ا ، نيا ح     ىت تص     ري أحواهل     ا منتظم     ةال     دب     ه تص     لح َم     ا  وال     دين" اعل     م أَن

دي     ن متب     ع وس     لطان : وه     ي، ه     ي قواع     دها وإن تفرع     ت ش     ياءأس     تة ، ملتئم     ة
 21" قاهر وعدل شامل وأ من عام َوخصب دائم وأمل فسيح

وكم      ا س       بق ذك      ر املب       دأ الشخص      ي للتزكي       ة وحتس      ني األخ       الق م       ن 
وأيض     ا  هب     ا جه     ة الف     رد م     ع نفس     ه حيت     اج إىل مجاع     ة تس     اعده عل     ى التمس     ك

فه وحترك     ه "فعملي     ة الض     بط نه     ا وأعرافه     ا وش     رائعها ح     دود تص     ر يةج     دد ل     ه بقوان

                                                 
، 2306جملة اوروك ، )راىب ، الدين وآليات الضبط االجتماعي، فالح جابر جاسم الغ 26

 . 401ص  (العددالثاين
دار بريوت ، أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب املاوردي: أدب الدنيا والدين، )  21

 000( ص  ، دون الطبعةم0517مكتبة احلياة، 
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ال       يت حت       اول توجي       ه الس       لوك عي       ث  Social Controlاالجتم      اعي 
  25يساير املعايرياالجتماعية وال ينحرف عنها"

ه       ذه املع       ايري ال       يت حي       ددها اجملتم       ع م       ن خ       الل الق       وانني والش       رائع 
ق     د تع     رض يف كتب     ه للمعين     ات ال     يت تع     ني الف     رد عل     ى حتس     ني  هواب     ن مس     كوي

م     ن التنش     ئة األس     رية والتوجيهي     ة ال     يت يتبناه     ا اجملتم     ع وحي     اف  عليه     ا  هأخالق     
اجملتم      ع م      ن خ      الل أدوات      ه ويق      وم ه      ذا البح      ث عل      ى توض      يح مع      امل الص      ورة 
األخالقي        ة لإلنس        ان يف الفك        ر اإلس        المي عن        د مس        كويه، س        ريكز البح        ث 
عل     ى فلس     فة اب     ن مس     كويه ابت     داء م     ن فهم     ه ل خ     الق عل     ى أهن     ا ص     ناعة " 

الص     ناعة ه     ي أفض     ل الص     ناعات كله     ا أع     ين ص     ناعة األخ     الق ال     يت وأن ه     ذه 
 03تعين بتجويد أفعال اإلنسان عسب ما هو إنسان"

خ      الق تب      دأ م      ن تص      وره هل      ا ووض      عه مس      مى ابألفنظريت      ه اخلاص      ة   
ف      راده هل      ا ابلتص      نيف يف ع      دة كت      ب منه      ا كت      اب إومص      طلحا خاص      ا هب      ا   

" غرض      نا يف ه     ذا الكت      اب هت     ذيب األخ     الق وتطه      ري األع     راق إذ يق      ول عن     ه 
أن وص      ل ألنفس      نا خلق      ا تص      در ب      ه عن      ا األفع      ال كله      ا مجيل      ة وتك      ون م      ع 
ذل      ك س       هلة علين       ا ال كلف       ة فيه       ا وال مش      قة ويك       ون ذل       ك بص       ناعة وعل       ى 

وح       ق ل       ه ولعلمائن       ا أن يكتب       وا ع       ن األخ       الق ويؤلف       وا  00ترتي       ب تعليم       ي "
م مك        ارم علي        ه وس        لم إمت        اهللا فم        ن أه        داف بعث        ة نبين        ا دمحم ص        لى  فيه        ا 

                                                 
دار ومكتبة ،)عمان األردن  فاطمة عبد الرحيم النوايسة ، اإلرشاد النفسي والرتبوي،  25

 . 26( ص ، دون الطبعة م2302احلامد للنشر 
 . 263مسكويه: هتذيب األخالق،املصدر نفسه، ص - 03
 . 200مسكويه : هتذيب األخالق، املصدر نفسه ،ص  - 00
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رس          ول هللا ص          لى هللا  ألن هللا حي          ب األخ          الق العالي          ة " ق          ال  األخ          الق ،
 .  02سفسافها" عليه وسلم  ِإن هللا حيب معايل األخالق ويكره

ىل م       ا إويس       ري اب       ن مس       كويه ابلت       درج ابألخ       الق إىل أن يص       ل بن       ا 
أعم      ال قلبي      ة إىل نبح      ث عن      ه يف ه      ذه الرس      الة وه      ي انتق      ال األخ      الق م      ن 

الت      دبري امل      دين ال      ذي يرت      ب األفع      ال والق      وى ب      ني الن      اس  ي      ة " إىلحي      اة مدن
ح       ىت تن       تظم ذل       ك اإلنتظ       ام ويس       عدوا س       عادة مش       رتكة كم       ا ك       ان ذل       ك يف 

ورس      م مع      امل ه      ذه الص      ورة األخالقي      ة سيوض      ح البع      د  00الش      خص الواح      د "
الثال     ث لإلنس     ان إذا ع     ددان اجلس     د ه     و البع     د األول واملعلوم     ات ال     يت حيمله     ا 

ي      ا، وفعل      ه العمل      ي وس      لوكه األدائ      ي ه      و بع      د اثل      ث، ف      إن اس      تبان بع      داأ اثن
ووض        ح ه        ذا اجل        زء امله        م م        ن جوان        ب اإلنس        ان يعطين        ا تقريب        ا وتوض        يح 
للص    ورة املثالي    ة ال    يت ينبغ    ي أن يتحل    ى هب    ا اإلنس    ان ليص    بح ف    ردا مثالي    ا يف أي    ة 

 بيئة كان. 
وستوض        ح الباحث        ة يف ه        ذا البح        ث م        ا ه        ي الفلس        فة األخالقي        ة   
جي        اد إناس        بة لرق        ي اإلنس        ان يف ه        ذا العص        ر؛ وكي        ف اس        تطاع مس        كويه امل

احلل     ول هل     ا. وق     د أش     ار ال     رازي إىل عل     م األخ     الق حي     ث ق     ال: "وق     د حص     ل 
كقول      ه: 04يف الق     رآن م     ن مباح     ث ه     ذا العل      م م     ا ال يك     اد يوج     د يف غ     ريه"، 

                                                 
احلاكم دمحم بن عبد هللا النيسابوري : املستدرك على الصحيحني ، تح: مصطفى عبد  - 02

ص  0( ج 0م ،ط0553  ، 0400دار الكتب العلمية  ،  ،بريوت –القادر عطا ،)، 
 . 020حديث رقم  000

 . 263مسكويه: هتذيب األخالق، املصدر نفسه، ص 00
دار إحياء الرتاث العرىب،  ،دمحم بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب التفسري الكبري، )بريوت 04

 . 067 (، ص 0ه،ط423
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َ ََيُْم      ُر }وقول      ه:  َوأَْع      ِرْض َع      ِن اجْلَ      اِهِلنَي  ُخ      ِذ اْلَعْف      َو َوْأُم      ْر اِبْلعُ      ْرفِ } ِإنا اإََّ
َه          َى َع          ِن اْلفَ  ْحَس          اِن َوِإيتَ          اِء ِذي اْلُق          ْرىَبَ َويَ ن ْ ْحَش          اِء َواْلُمنَك          ِر اِبْلَع          ْدِل َواإْلِ

ن ب      ل آول      يس ال      رازي وح      ده م      ن أش      ار إىل عل      م األخ      الق يف الق      ر  واْلبَ ْغ      ِي 
ل     م ق     د اتبع     ه عل     ى ه     ذا آخ     رون م     نهم بره     ان ال     دين الِبق     اعي ال     ذي ق     ال: وع

َ ََيُْم                ُر }و ُخ                ِذ اْلَعْف               َو }األخ               الق كث               ري  يف الق                رآن، مث               ل:  ِإاناإَّ
 . 02وأمثاهلما" اِبْلَعْدلِ 

وه     ذا م     ا نفخ     ر ب     ه عل     ى األم     م والثقاف     ات وه     و الث     راء األخالق     ي يف 
س      يما خطب      ة اجلمع      ة األس      بوعية ال      يت واملرجعي      ة الديني      ة و قاف      ة اإلس      المية، ثال

حي      ث اخلطب      اء املس      لمني عل      ى  ي      ة مس      تمرة إذاألم      ة بص      ورة دور  ةت      ذكر إلراد
ومثقف      ا  التمس      ك  ب      ادئ دي      نهم وعل      ى أن جيعل      وا دي      نهم مص      لحأا للنف      وس 

للعق      ول ول      يس جم      رد حرك      ات ت      ؤدى يف الص      الة أو زي ولب      اس ظ      اهري  ب      ل 
هللا "ومل يك     ن بن     اء دين     ه عل     ى نظ     رايت  ةال ب     د م     ن مح     ل النف     وس عل     ى خش     ي

ن أرس     طو وغ     ريه م     ن الفالس     فة ه     ذا أرس     طو وأفالط     ون فع     دم أخ     ذ ال     دين م     
الق      ول ردا عل      ى م      ن ق      ال م      ن العلم      انيني ال      ذين ي      رون أن األخ      الق  ض      ع 
ألع      راف اجملتمع      ات وال عالق      ة هل      ا ابل      دين حي      ث ي      رون" أن العق      ل البش      ري 

أن يكتش         ف الق         انون الطبيع         ي  -ق         ادر ابالعتم         اد عل         ى نفس         ه-البش         ري 

                                                 
عي: نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط البقا02

 50(، ص بدون اتريخ النشر ، دون الطبعة  دار الكتاب اإلسالمي، ،البقاعي، )القاهرة
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الطبيع      ي لنظ      ام الك      ون، جتم      ع مثلم      ا اس      تطاع ني      وتن اكتش      اف الق      انون ملل
  07ومن   فليست األخالق مرتبطة ابلدين"

ب      ل وم      ن ال      ذين انتق      دوا الفلس      فات األخالقي      ة ال      واردة عل      ى األم      ة 
اب      ن تيمي       ة حي       ث ق      ال يف مع       رض حديث       ه ع      ن نق       د الفلس       فات األخالقي       ة 
املس      تمدة م      ن الي      وانن أهن      ا اختياري      ة وليس      ت ملزم      ة م      ن جان      ب، كم      ا أهن      م 

وه      ي العف      ة واحلكم      ة  –الفض      ائل األربع      ة لل      نفس  م      ن جان      ب آخ      ر ذك      روا
دون حتدي        د دقي       ق مل        ا حتت       اج إلي        ه ال       نفس لتحقي        ق  –والش       جاعة والعدال       ة 

النج           اة والس           عادة، مكتف           ني ابلنص           ح اباللت           زام ابلتوس           ط ب           ني اإلف           راط 
والتف        ريط. إذا ف        األخالق يف اإلس        الم ه        ي دي        ن وو        ن  خ        ذ ال        دين م        ن 

 مصدريه القرآن والسنة. 
الف      ريوزاابدي: "اعل      م أن ال      ّدين كل      ه خل      ق فم      ن زاد علي      ك يف ق      ال 

اخلل       ق زاد علي       ك يف ال       دين، وه       و يق       وم عل       ى أربع       ة أرك       ان الص       رب والعف       ة 
وه      ذا التعري      ف ينطب      ق عل      ى أعل      ى مقام      ات ومرات      ب  06والش      جاعة والع      دل"

ال       دين وه       و مق       ام اإلحس       ان ال       ذي يب       دأ  ق       ام املراقب       ة هلل   ينته       ي  ق       ام 
ن ه      ذه األخ      الق ليس      ت علم      ا نظ      راي حيف        ب      ل ال ب      د م      ن املش      اهدة ولك      

تطبيق      ه وم      ع أن      ه عل      م فلس      في لك      ن جن      اح الف      رد في      ه يتوق      ف عل      ى أخالق      ه 
وتطبيق     ه لتل     ك الفلس     فة إذ ه     ي أه     م م     ا تناقش     ه الفلس     فة يق     ول أفالط     ون: " 

                                                 
سفر بن عبد الرمحن احلوايل : الِعلمانياة نشأهتَا وتطّورَها وآاثُرَها يف احلَياة اإلسالمياة  07

َعاِصَرة، )
ُ
 (بدون اتريخ النشر). 060( ص ،دار اهلجرةالسعودية ،امل
دمحم بن يعقوب الفريوز آابدى : بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تح: دمحم   06

 ،علي النجار )القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي
 .271ص  2( ج، دون الطبعة 0557، 0407
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ة م     ن أَرَاَد قِ     رَاَءة الفلس     فة فليطه     ر أخالق     ه م     ن الرذائ     ل فَِإنا     ُه اَل ي     تَ َعلام الفلس     ف
الط      اهرة م      ن َك      اَن جنس      ا َكَم      ا اَل مُيك      ن أح      د أَن ي      رى َوجه      ه يف َم      اء ك      در 

  01ومرآة صدئة "

فاألخالق ضرورية يف كبح شهوات الفرد، والّتسامي ابلروح والفضائل فوق 
شهوات ومطالب اجلسد إىل النفس وتوجيههما لتحصيل اخلريات والعلم واملعرفة 

منها يدور حول سعادة اإلنسان يف هذا  وجمانبة اجلهل إن نظرة الفلسفة كثري
ّن األخالق ُمرتبطة بسعادة اإلنسان اليت هي غاية إالصدد يقول أرسطو: 

  05وجوده، فيعرّفها على أهنا األفعال الناةجة واملعرفة وحماربة اجلهل"

إذ ه     ي أه     م م     ا تناقش     ه الفلس     فة وأيض     ا مم     ا سيناقش     ه البح     ث تنمي     ة 
املقص      ود ابلتزكي      ة هن      ا ه      ي العلمي      ة العملي      ة و تل      ك األخ      الق ابلعل      م والتزكي      ة 

ه     ذان اجلناح     ان مه     ا عالم     ة التزكي     ة الناجح     ة الناجع     ة فتزكي     ة ب     ال عم     ل خ     واء 
وتنظ      ري؛ وتزكي      ة ب      ال عل      م جهال      ة وض      الل؛ تل      ك التزكي      ة ال      يت س      وف تثم      ر 
مواطن      ا ص      احلا تل      ك التزكي      ة الش      املة لل      روح وال      نفس والقل      ب واألخ      الق وإن  

بل     ة وطب     ع ولك     ن " العب     د ِإَذا انزل األخ     الق بقلب     ه كان     ت األخ     الق فط     رة وج

                                                 
يوسي : احلدائق يف املطالب العالية الفلسفية السيد البطل أبو دمحم عبد هللا بن دمحم 01

 21(، ص0، طم0511 -ه  0431العويصة، )سورية: دار الفكر  ، 
 :httpsينظر، دانية عساف : مفهوم األخالق يف الفلسفة، مرجع سابق ،  - 05

//mawdoo0. com: 
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فينف         ي جبه         ده سفاس         فها َم         نا اإا َعَلْي         ه بتحس         ني أخالق         ه، فك         ذلك ِإذا 
 43تصفية أحواله" ة أعماله ببذل وسعه من اإا علىواظب على تزكي

وال يظ            ن أح            د أن التزكي            ة ت            تم أبعم            ال ال روح وال حي            اة وال  
رد االلت         زام الظ         اهري دون أتدب الب         اطن، إخ         الص وال تق         وى فيه         ا، أو جم         

وم      ن وص       ية األك       ابر عل      ى العب       د أال "يظ       ن أن العب      ادة الظ       اهرة ت       رجح هب       ا  
كف      ة احلس      نات. . وهيه      ات ذرة م      ن ذى تق      وى. . وخل      ق واح      د م      ن خل      ق 
األكي     اس أفض     ل م     ن أمث     ال اجلب     ال عم     ال ابجل     وارح. .   ق     د يغ     رت بق     ول م     ن 

ويطه      ر  فيف      رح ل      ذلك اء هللا وأحبائ      هوأولي       يق      ول ل      ه: إن      ك م      ن أواتد األرض
ل     ه تزكي     ة نفس     ه. ول     و ش     وك يوم     ا ث     الث م     رات أو م     رتني لكف     ر وجاه     د م     ن 

  40فعل ذلك به"
ومم      ا يزك      ي امل      رء مداوم      ة األوراد ومالزمته      ا واإلكث      ار منه      ا، وك      ذلك 
أيض        ا ميك        ن أن يتنق        ل ب        ني أن        واع العب        ادات لينف        ي امللل"ومقص        ود األوراد 

وحتليت     ه ب     ذكر هللا تع     اىل وإيناس     ه ب     ه فلينظ     ر املري     د إىل تزكي     ة القل     ب وتطه     ريه 
قلب    ه فم    ا ي    راه أش    د أتث    رياأ في    ه فليواظ    ب علي    ه ف    إذا أح    س  الل    ة من    ه فلينتق    ل 
إىل غ     ريه ول     ذلك ن     رى األص     وب ألكث     ر اخلل     ق توزي     ع ه     ذه اخل     ريات املختلف     ة 

ف     إن واظ     ب  42عل     ى األوق     ات كم     ا س     بق واإلنتق     ال فيه     ا م     ن ن     وع إىل ن     وع"
                                                 

الدكتور عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي : الرسالة القشريية، تح: اإلمام  43
، بدون اتريخ النشر ، دار املعارف ،عبد احلليم حممود، الدكتور حممود بن الشريف، )القاهرة

 .063ص  0(، ج دون الطبعة 
بدون مكان  دار املعرف ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل : إحياء علوم الدين، )بريوت 40

 . بتصرف. 430ص  0(، ج ، دون الطبعةالنشر 
 .041،ص  0اء علوم الدين، املرجع نفسه ،ج الغزايل:  إحي  42 
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نفس       ه ومتابعته       ا يص       ل إىل الف       الح }قَ       ْد أَفْ لَ       َح َم       ْن  ن عل       ى تزكي       ةاإلنس       ا
وه        ذا م        ا س        تبحث عن        ه الباحث        ة م        ن خ        الل كت        اب هت        ذيب  40زكااه        ا 

 األخالق والغوص يف إجياد احللول ملسألة اهنيار األخالق اليوم. 
 

 منهج البحث:  -7
اخت      ارت الباحث      ه امل      نهج الوص      في التحليل      ي وه      و م      نهج يص      ف م      ا 

وتفس         ريه وه         و يه         تم بتحدي         د الظ         روف الش         ائعة أو الس         ائدة ه         و ك         ائن 
والتع     رف عل      ى املعتق     دات واالةجاه      ات عن      د األف     راد واجلماع      ات وطرائقه      ا يف 

بوص       ف الواق       ع احل       ايل أو املاض       ي  الباحث       ة ق       ومتحي       ث  44النم       و والتط       ور"
ق     ارن ب      ني األح     داث والوق     ائع التار ي     ة ع     رب الزم      ان تبطريق     ة علمي     ة دقيق     ة، و 

ص     ف واق     ع األم     ة وحاهل     ا عل     ى امت     داد مس     ريهتا يف أكث     ر م      ن و أي  واملك     ان؛
ص      ف واق      ع األم      ة وحاهل      ا و بيئ      ة والوق      ائع التار ي      ة ع      رب الزم      ان واملك      ان أي 

ع       رب ه       ذا  لك       ي تص       ل الباحث       ةعل       ى امت       داد مس       ريهتا يف أكث       ر م       ن بيئ       ة، 
الوص     ف إىل تفس     ريات موض     وعية معقول     ة مقبول     ة هل     ا حججه     ا وبراهينه     ا ك     ي 

م            ن خالل            ه ص            ياغة احلل            ول  واض            حا للمش            كلة ميك           ن ض           ع إط            ارات
هج الت     ار ي للمقارن     ة ابلواق     ع م     ع ذل     ك ع     ن امل     ندون االس     تغناء واملقرتح     ات، 

خالق     ي املاث     ل، م     ن خ     الل مج     ع امل     ادة التار ي     ة م     ن س     رية وس     لوك س     لفنا األ

                                                 
 .5سورة الشمس:  40
 م0515، دار الكتاب احلديث عبد احلميد جابر: سيكلوجية التعلم الكويت )القاهرة، 44

 ( 004(، ص، دون الطبعة
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يف املاض     ي؛ م     ن مص     ادرها املوثوق     ة   مناقش     تها وحتليله     ا م     ن أج     ل احلص     ول 
 ميمات تساعد على فهم الواقع. على قواعد وتع

 
 خطة البحث:  -8
أب     واب حيت     وي ك     ل ابب عل     ى ع     دة  س     بعةعل     ى لق     د قس     مت الباحث     ة عثه     ا  

ح     وت  . واش     تمل عل     ي اآلتى:الب     اب األول اش     تمل عل     ى املقدم     ة ال     يتفص     ول
عل     ى أساس     يات البح     ث ، خلفي     ة البح     ث ، أس     ئلة البح     ث ، أمهي     ة البح     ث 

  األب         واب ، أه        داف البح        ث ، م        نهج البح        ث ،  الدراس        ات الس        ابقة(.
وك         ل ابب حيت         وي عل         ى ثالث         ة فص         ول وك         ل فص         ل حيت         وي عل         ى ثالث         ة 

الت          أطري املف          اهيمي ملف          ردات  بعن          وان :  . وج          اء  الب          اب الث          اينمباح          ث
 مفهوم التزكية.  -فهوم األخالق اإلسالمية. بم  -األطروحة. أ

 الباب الثالث : إشكاليات أخالقية يف اخلطاب املعاصر .
لت       زام م       ن اإلنس        ان يف ع       ن اال لت       زام األخالق       ي ويبح       ث: االالفص       ل األول 

ول      ه أمان      ة  مواجه      ة  البش      رية كله      ا بن      اء عل      ى كون      ه مكلف      ا يف ه      ذه احلي      اة
ك     م  عمل     ه ، وتك     ون من     اط للج     زاء ال     دنيوي ورس     الة ول     ه حري     ة اإلرادة ال     يت حت

واألخ        روي ك        ذلك ، ل        ذا ك        ان االلت        زام  األخالق        ي  أب        رز مع        امل املس        ؤلية 
  الفضائل اخللقية ودورها يف تكوين اجملتمع.  الفردية يف اإلسالم.

الفص     ل الث     اين:  الفض     ائل اخللقي     ة ودوره     ا  يف تك     وين اجملتم     ع  ويبح     ث ع     ن 
املكتس     بة، وه     ي قض     ية حموري     ة يف البح     ث ح     ىت األخ     الق الغريزي     ة واألخ     الق 

ال يزه     د املرب     ون يف الرتبي     ة وييأس     وا ف     ال ب     د م     ن توض     يح أن     واع األخ     الق ك     ي 
 نعرف الطريق إىل هتذيبها بعد فسادها وإمهاهلا من الصغر  . 
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الفص      ل الثال      ث:  دالل      ة الس      لوك األخالق      ي الثاب      ث يف ال      نفس، دالل      ة ظني      ة 
وتص     نع، أو ع     ن خ     وف وطم     ع، وعندئ      ذ إذ ر      ا يك     ون ص     ادرا ع     ن تكل      ف 

 فقد يكون من قبيل الرايء.
 .الباب الرابع : مسكويه وكتابه هتذيب األخالق

الفصل األول :سرية احلياة يف إطار تكوين الوعي األخالقي حياة ابن مسكويه 
ا ه ولقبه و وأهم األحداث الىت واقعت عصره ويبحث هذا الباب سرية املؤلف 

العلماء فيه مع ذكر عصره وذكر أهم األحداث اليت جرت فيه مكانته وأقوال و 
 أثر يف حياته .  األهنا قطعا هل

الفصل الثاىن: حمتوايت كتاب مسكويه، وسوف يذكر البحث ثناء العلماء على  
الكتاب،  وأهم فصول الكتاب والتقسيمات اليت ارتضاها مسكويه لكتابه، كي 

  حل مشكلة األخالق.  يتثىن لنا حتليله واستخالص طريقته يف
ةجرب      ة أخالقي       ة  هالفص      ل الثال      ث: مس      كويه ومش      كلة زمان      ه، ع      ا  مس      كوي

شخص         ية متمثل         ة يف الفس         اد الع         ام ل م         راء ال         ذين عاش         رهم، مم         ا جع         ل 
 مناقشته لقضية األخالق مناقشة ثرية وغنية.

 .الباب اخلامس : املضامني األخالقية لفكر مسكويه 
األخ      الق وه      ذا م      ن أه      م فص      ول الكت      اب  الفص      ل األول:  مظ      اهر ودالئ      ل

إذ أن األخ       الق ليس       ت نظري       ة ب       ل ال ب       د فيه       ا م       ن س       لوك عمل       ي يس       هل 
 قياسه من خالل مظاهره اليت تبدو للعيان.

الفص      ل الث      اىن: ال      نفس اإلنس      انية ومراتبه      ا، وملعرف      ة مرات      ب ال      نفس وص      فاهتا 
ال       يت ملريض       ة ال       يت حتت       اج الع       الج والنف       وس الطيب       ة النتع       رف عل       ى النف       وس 

 أتهلت ، وحتدث الفصل عن أخالق املسلم .
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الفص        ل الثال        ث: الفض         ائل الزائف        ة والفض        ائل احلقيقي         ة ، وألن كث        ريا م         ن  
ش       باعها انهي       ك ش       هوات وال       يت ع       دوها فض       ائل وس       عوا إلخ       دعوا ابل مالع       وا

 عن األحداث الذين مل يعرفوا اخلري من الشر فوجب تبيني أنواع الفضائل.
ك          ن حتقي          ق أخالقي          ات مس          كويه يف الس          ياق الب          اب الس          ادس : ه          ل مي

 املعاصر ؟
األول : حت             دايت وإمكاني             ات إن امل             دخل األساس             ي إىل فه             م الفص             ل 

املنظوم        ة األخالقي        ة ملس        كويه، يب        دأ م        ن ال        وعي الكام        ل لإلنس        ان ملعرف        ة  
ش     كالية الق     يم األخالقي     ة يف جمتمعاتن     ا، تب     دأ إكيفي     ة هت     ذيب وتزكي     ة ال     نفس، ف

ورج          ال الفك          ر والثقاف          ة ابلسياس          ة والس          عي  م          ن " انش          غال املص          لحني
 إلصالح األوضاع السياسية.
اثره      ا يف بن      اء الف      رد واجملتم      ع، ف      إذا ع      رف اجملتم      ع آالفص      ل الث      اين: التزكي      ة و 

ا يف اجملتمع         ات حتمس         وا وتش         جعوا ه         عة التزكي         ة وتبين         وا فوائ         دها ومنافأمهي         
 لتزكية وتربية نفوسهم ومن يعولون.

الفص      ل الثال      ث: وس      ائل احملافظ      ة عل      ى ال      نفس، وال      نفس مث      ل الب      دن مت      رض 
ن الوقاي       ة خ       ري م       ن الع       الج يف احلف       ا  عل       ى ص       حة الب       دن أوتع       ا  وكم       ا 

 فكذلك احلال ابلنسبة للروح والنفس.
الب       اب الس       ابع اخلامت       ة وق       د اش       تملت عل       ى أه       م النت       ائج ال       يت توص       ل هل       ا 

ن ةج          د التنفي          ذ يف مس          تقِبل أ ةالباحث          أتم          ل البح          ث   التوص          يات ال          يت 
 البحوث.
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يف رقي األمم  ااستهدفت هذه الدراسة بيان أمهية القيم األخالقية وأثره
يف نظر الكثري من  إن املوضوع الذي عاجلته األطروحةوحتضر اجملتمعات. 

العلماء، هو لب العلم ومثرته، بل وهدف الرساالت والشرائع، ومطلب األفراد 
أخالق الفرد  إصالح  واجلماعات ومقصد احلكومات والدول أال وهو موضوع

األمن والسالم ابتداء من  ر بدورها حياة ملؤها السكون ولينشوتطهري ذاته ليحي
األسرة ومرورا بكل احللقات والدوائر وصوال إىل أمن عاملي  وهي حميطه الصغري
يتغري هذا العامل الذي انتشرت فيه املفاسد، وهذا البحث ما حىت وسالم دويل 

سلوك األجيال من خالل كتاب هتذيب للمسامهة يف تعديل هو إال حماولة 
قد تعرض البحث ألراء مسكويه يف هذا الكتاب واليت هي ف ملسكويه األخالق

أيضا نبعت من تفكريه يف مشكلة واقعية عاصر أحداثها وعائشها ،بل مسته 
ألنه عا  فرتة يف ظالل اخللفاء واألمراء املرتفني الذين ال  لو حياهتم من 

هلذا  كانت وراء أتليفه  خمالفات شرعية وأخالقية ،لذا فان ةجربته اليت مر هبا 
ليعا  مشكلة زمانه األخالقية، واملعروف أن للزمان دورات، فقد دار  الكتاب

الزمان وجاءت فرتات أشد سوءا من الزمان الذي عاشه مسكويه ،وهلذا 
الفيلسوف مضامني أخالقية استشفها من مزجه للخري والنافع من العلوم 

مواكبا مستدال مربهنا  والفلسفات الغربية هبذه الشريعة الغراء فجاء فكره صاحلا
خالق يف حقيقتها مادية أي منظورة ألرائه بطريقة علمية مقنعة؛ وقد تبني أن األ

ليست خياالت، وأفكارا حمضة ال ترى والحتس، بل هي أفعال نراها و حمسوسة 
مطبقة يف واقع الناس سلوكا يشاهد، ومظاهر ودالئل واضحة للعيان، لكن 

وتتبناه وتقتنع به ،من نوع النفوس الراقية اليت النفس اليت تقبل هذا السلوك 
تطهرت وتزكت و ت، فإن النفوس اإلنسانية مراتب منها ما يقبل التزكية 
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والتطهري بسهولة ومنها ما حيتاج إىل معاجلة ومشقة ألن منها ما جبل على 
األخالق الفاضلة واخلري فطرة منذ امليالد والنشأة ومنها ماتكتسب اخلري 

اكتسااب وتعلم وأتديبا.والتعود على الفضائل واكتساهبا علم له  والفضيلة
جهابذته، وعلماوه الذين مييزون الفضائل الزائفة اليت تشتهيها النفس، ومتيل إليها 
وحتسبها من الفضائل، فإذا هبا عني الرذائل والقبائح فال بد من بصري يعلم عن 

املخدوعني والعلماء الضالني زيف نور وهدى يبني للناشئة التائهني بل واملتعلمني 
 الفضائل؛ وتبني لنا من خالل هذا البحث:

وامل         وارد ر م         ن ح         اجتهم لل         نفط حاج         ة اجملتم         ع ل خ         الق الفاض         لة أكث         
األخ          رى ،ف          إن امل          وارد البش          رية حقيق          ة ه          ي أكث          ر م          ا حتتاج          ه ال          دول 
واحلكوم      ات والش      عوب م      ن أج      ل تطوره      ا ورقيه      ا ،وأمنه      ا وس      المة ش      عوهبا 

يش       هم ، فه       ي ص       ناعة هل        ا أسس       ها العام       ة ،وه       ي م       ن أص        عب ورفاهي       ة ع
الص    ناعات، وأش    ق أعم    ال احلك    ام ،ف    ال ب    د أن يب    ىن ويق    وم عل    ى روي    ة ص    ائبة 
، واض       حة م       ع ض       رورة مش       اركة اجملتم       ع، أبن يش       عر أيض       ا أبمهي       ة األخ       الق 
 وأن يق       وم ه       ذا اإلص       الح ع       رب التوس       ط واالعت       دال ب       ال إف       راط ،وال تف       ريط

إىل أص      ل دي      ين وم      نهج        اوي ،وتك      ون م      ع اإلنس      ان ص      الح وأن يع      ود اإل
حيثم        ا ك        ان وكيفم        ا ك        ان يف ش        بابه وش        يخوخته، وأن تك        ون ش        املة ك        ل 
اجلوان         ب الشخص         ية أو االجتماعي         ة ،متكامل         ة يف العق         ل وال         روح واجلس         د 

 واجلوهر واملظهر .
وعل      ى احلكوم      ات أال  تتب      ع ع      ورات الن      اس ،والتتجس      س عل      يهم، وال تف      تش 

اايهم ،كم      ا حي      دث اآلن ،أبن يعتق      ل االنس      ان عل      ى مظه      ره ع      ن قل      وهبم ون      و 
أو مدرس       ته ال       يت         رج منه       ا أو قبيلت       ه أو مجاعت       ه ،وإ        ا هل       ا بظ       اهر أفع       ال 
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الرعي          ة وس          لوكهم وق          د تب          ني للباحث          ة ،ابل          دليل الق          اطع أمهي          ة الس          لوك 
األخالق     ي الفاض     ل وض     رورة التزكي     ة لس     عادة الف     رد وص     الح اجملتمع     ات وأمنه     ا 

 وتطورها .
وع    الج ال    نفس بع    د فس    ادها وص    يانتها، قب    ل أن تق    ع يف مس    تنقع الرذيل    ة، ل    ه 

 أساليب وطرق بينها )مسكويه( يف كتابه، من أمهها:
مص       احبة األخي       ار واالبتع       اد ع       ن األش       رار   االعت       دال والتوس       ط والتلط       ف  

ب      د         اف عليه      ا اجلن      وح والفس      اد ف      ال ،يف ع      الج النف      وس اجلاحم      ة أو ال      يت
مس     كويه توس     ع يف معاجل     ة ال     نفس إن م     ن متابع     ة ال     دواء واحلمي     ة األخالقي     ة ،

واحملافظ     ة عليه     ا ،بينم     ا اقتص     ر اب     ن تيمي     ة وم     ن س     ار عل     ى م     نهجهم ض     رورة 
اثر الش     رعية ب     ال توس     ع ،ف     إن و اآلر النبوي     ة التمس     ك فق     ط ،      ا ورد م     ن االآ

( ض     رورة س     الة بين     ت م     ن خ     الل كت     اب هت     ذيب األخ     الق )ملس     كويهه     ذه الر 
ا س      عادة الن       اس، وأمهي      ة وطريق      ة هت      ذيب النف      وس وحتس       ني األخ      الق وأن هب      

 م يف اآلخرة وفوق ذلك صالح اجملتمعات وتطورها .يف الدنيا ،وجناهت
 
 نتائج البحث: -أ

 لقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية:
ين، رك  ز مس  كويه عل  ى قض  ية األخ  الق ألهن  ا ت  نظم س  لوك الف  رد ةج  اه ذات  ه واآلخ  ر  .0

بقص  د حتقي  ق الس  عادة و تس  اهم يف رق  ي وبن  اء اجملتمع  ات.وأن الق  يم اخللقي  ة ترج  ع 
 إىل أسس اثبتة ومطلقة ال حتدها حدود الزمان واملكان.
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قام  ت فلس  فة االص  الح األخالق  ي عن  د مس  كويه عل  ى ع  دة مض  امني منه  ا املعرف  ة  .2
ق الرديئ   ة، ومص   احبة األخي   ار ،   والتوس   ط ، والوقاي   ة قب   ل االو   راف إىل األخ   ال

 بتزكية النفس وعالجها . 
جياد حلول واقعية قابلة للتطبيق لقضية إصالح األخ الق رغ م متكن مسكويه من إ .0

تناوله الفلسفي هلا،ألنه عا  مشكلة واقعية عاشها هو بنفسه وقد صا  مس كويه 
آراءه بطريقة علمية سهلة التنفيذ. وذلك ع ن طري ق ت دريب األح داث م ن الص غر 

 الطرق الوقائية والعالجية والشفائية لتهذيب األخالق .  وتعليمهم
رة جدي دة تواف ق ه ذا العص ر تطبي ق أفك ار طريق الق راءة املعاص رة بنظ  نستطيع عن .4

 مسكويه  .
 

 التوصيات: -ب
أن يتبىن الباحثون بناء منهج دراسي أساسه كتاب هت ذيب األخ الق، أو كت ب .1

 األخالق األخرى.
الدراس ات العلي ا يف كت ب ال رتاث مث ل كت اب هت ذيب األخ الق .أن ةجرى عوث 2

 من أجل أتصيل العلوم العصرية.
 . ضرورة تدريب املربيني على كيفية هتذيب أخالق األحداث.0
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 املصادر
 

القرآن الكرمي ، مصحف اجلماهريية برواية اإلمام قالون عن انفع ، الناشر،  .0
 م. 2330، 2ليبيا،ط

داود سليمان، سنن أيب داود ، تح: دمحم حميي الدين ابن األشعث ، أبو  .2
 م2332، 0عبد احلميد   الناشر املكتبة العصرية، بريوت، صيدا، ط

ابن ابديس، عبد احلميد دمحم الكتاب: آاثَُر اْبُن اَبِديَس ، تح: عمار طالا  .0
 -ه   0011الناشر، دار ومكتبة الشركة اجلزائرية الطبعة: األوىل عام 

 م   0571
ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ، اجلواب الصحيح  .4

ملن بدل دين املسيح  تح: علي بن حسن عبد العزيز بن إبراهيم محدان بن 
  م 0555ه  / 0405، 2دمحم، الناشر ، دار العاصمة، السعودية، ط

تاوى، ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  جمموع الف .2
تح: عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم  الناشر ،: جممع امللك فهد لطباعة 

 م 0552املصحف الشريف املدينة النبوية، السعودية، 
ابن تيمية ، تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم، الصفدية ، تح:  .7

 ه   0437، 2لناشر،  مكتية ابن تيمية، مصر، طا  دمحم رشاد سامل
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ، اقتضاء الصراط  ابن تيمية، .6

املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،تح: انصر عبد الكرمي العقل ، الناشر، 
 م 0555ه  ، 0405، 6دار عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  الفتاوى الكربى  .1
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 - ه0431، 0لكتب العلمية، بريوت ، طناشر، دار االبن تيمية ، ال
 م 0516

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، األمر ابملعروف  .5
والنهي عن املنكر،  الناشر ، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 ه  0401،  0واإلرشاد ،السعودية  ، ،ط
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، الزهد والورع  .03

األردن ،والعبادة ، تح: محاد سالمة ؛ دمحم عويضة  الناشر،: مكتبة املنار 
 ه ،0436 0،  ،ط

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، العقيدة الواسطية  .00
قيام الساعة أهل السنة واجلماعة، تح: اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل 

أبو دمحم أشرف بن عبد املقصود ، الناشر ، أضواء السلف ، الرايض، 
 م.0555ه  /0423 ، 2ط

ابن حبان، أبو حاك دمحم، روضة العقالء ونزهة الفضالء ،تح: دمحم حمي  .02
  0،0545 بريوت ، ط،الدين عبد احلميدالناشر، ،دار الكتب العلمية 

 م   
يم اجلوزية، دمحم بن أيب بكر، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد ابن ق .00

وإايك نستعني ، تح: دمحم املعتصم ابهلل البغدادي  الناشر، دار الكتاب 
 م 0557 -ه   0407،  0العريب، بريوت ،ط

ابن ماجه أبو عبد هللا ، دمحم بن يزيد القزويىن ، سنن ابن ماجه  .04
 م2302، 2لتوزيع ، الرايض، طالناشر،دار احلضارة للنشر وا

ابن منظور: أبو الفضل دمحم بن مكرم بن على، لسان العرب الناشر: دار  .02
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 ه   0404، 0صادر ، بريوت، ط
أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود ،تح: دمحم حميي الدين عبد  .07

 م 0555، 0احلميد  الناشر ،املكتبة العصرية، صيدا ، بريوت ،ط
دمحم بن علي بن احلسن، نوادر األصول يف أحاديث الرسول  أبو عبد هللا، .06

، 0ملسو هيلع هللا ىلص  ،تح: عبد الرمحن عمرية،الناشر، دار اجليل ، بريوت، ط
 م2331

الناشر ،دار الفكر  اإلستانبويل، إ اعيل حقي بن مصطفى ، روح البيان .01
  ، دون الطبعة.بدون اتريخ نشر، بريوت ،

  القرآف الكرمي، تح صفوان عدانن داوودي، األصفهاىن مفردات ألفا .05
 .2335 – 0403، دون الطبعة، الناشر: دار القلم ، الدار الشامية 

األصفهاىن، أبو القاسم احلسني بن دمحم املفردات يف غريب القرآن ، تح  .23
صفوان عدانن،  الداودي،الناشر، دار القلم، الدار الشامية ، دمشق 

 ه. 0402، 0بريوت، ط
، احلسني بن دمحم بن املفضل الراغب، الذاريعة إىل مكارم األصفهاين .20

 دون الطبعة،لقاهرة، ا الشاريعة الناشر، دار الكتب العلمية،
 م 0513ه،0433

األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد هللا، روح املعاين يف تفسري القرآن  .22
كتب العظيم والسبع املثاين، تح: علي عبد الباري عطية، الناشر، دار ال

 ه   0402، 0العلمية ،بريوت، ط
الناشر،  األندلسى ، أبو احلسن  علي بن ا اعيل  النحوي  ،املخصص .20

 م0512، 0دار الكتب العلمية ، القاهرة ،ط
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األنصارى ، عبد هللا دمحم أمحد بن أمحد ، تفسري القرطا، تح، سامل  .24
، 0مصطفى البدرى، الناشر،  دار الكتب العلمية، لبنان ، بريوت ،ط 

 م 2333 -ه 0423
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطإ  الناشر، مطبعة  .22

 ه    0002، ،0السعادة، مصر ،ط
 اعيل ، صحيح البخاري، كتاب األدب ابب احلذر البخاري، دمحم بن ا .27

 م 0516ه،0436، 0من الغضب، الناشر، دار ابن كثري، بريوت ،ط
البستاين، بطرس،  حميط احمليط ، قاموس مطلق للغة العربية الناشر،  .26

 م    0565، 0مكتبة لبنان،ط
ُد بُن عزِّ الدِّيِن عبِد اللطيف ،شرح مصابيح السنة ،  .21 تح : البغوى ، حمما

جلنة خمتصة من حتني نشراف: نور  طالب الدين الناشر،إدارة الثقافة 
 م 2302 -ه   0400، 0اإلسالمية، الكويت، ط

 -عثمان مجعة ضمريية  -البغوي، تفسري البغوي، تح دمحم عبد هللا النمر  .25
، 4سليمان مسلم احلر  الناشر، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرايض،ط

  م  0556ه  ،  0406
البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط:نظم الدرر يف تناسب اآلايت  .03

بدون اتريخ ر الكتاب اإلسالمي، القاهرة ،والسور، البقاعي،الناشر، دا
 النشر

بن املرزابن ، أيب بكر دمحم بن خلف، املروءة :حتقيق: دمحم خري رمضان  .00
 م 0555ه  ،  0423، 0يوسف الناشر،  دار ابن حزم، لبنان، ط

بن فارس، أبو احلسني،  أمحد بن زكرايء القزويين الرازي، معجم مقاييس  .02
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، 0اللغة، احملقق: عبد السالم دمحم هارون، الناشر، دار الفكر، دمشق،ط
 م0565 -ه  0055

البريوين، أبو الرحيان دمحم بن أمحد، حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف  .00
 ه 0430،  2بريوت،طالعقل أو مرذولة، الناشر،عامل الكتب، 

البيهقي، أمحد بن احلسني  شعب اإلميان، الناشر، مكتبة الرشد للنشر  .04
 0420، 0والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند،ط

 م  2330ه  ، 
الرتمذي، أبو عيسى، دمحم بن عيسى ، سنن الرتمذي، تح أمحد دمحم  .02

،  2فى البايب احللا ، مصر،طشاكر،الناشر، شركة مكتبة ومطبعة مصط
 م 0562 -ه   0052

الثعالا، عبد امللك بن دمحم بن إ اعيل أبو منصور، يتيمة الدهر يف  .07
حماسن أهل العصر تح: د. مفيد دمحم قمحية  الناشر ، دار الكتب 

 م 0510ه  ،0430 0العلمية ،بريوت،، ط
الناشر، مطبعة اجلرجاىن، أبو احلسن على بن دمحم بن على ، التعريفات،  .06

 م2331املساحة ، القاهرة،    
اجلزائري ، دمحم داوود،  اإلعجاز الطا يف القرآن والسنة،الناشر،دار  .01

 م 0550، 0اهلالل ،بريوت ، ط
اجلواهري، دمحم مهدي، ديوان الشاعر والعود  قصيدة ملكْت مصُر زِماَم  .05

 العاملني ابلعلومْ 
وى، تح، خالد عبد اللطيف ، اجلوزي ، أليب الفرج عبدالرمحن ، ذم اهل .43

 م 2337ه  ، 0426الناشر ،دار الكتاب العريب، لبنان ، بريوت 
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اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن دمحم ، زاد املسري  .40
يف علم التفسري، تح: عبد الرزاق املهدي،الناشر، دار الكتاب العريب، 

 ه 0422، 0بريوت ، ط
، الناشر،دار   دمحم بن أىب بكر الدمشقى ،الروح  اجلوزية ، أىب عبد هللا .42

 .بدون اتريخ النشر ،دون الطبعة الراين للثراث ،
اجلوزية ، ألبن قيم، طب القلوب ، مجع وترتيب صاع أمحد الشامي،  .40

 .م ،2336ه  ،  0421،دون الطبعة الناشر، دار القلم، دمشق، 
اجلوزية ، دمحم بن أيب بكر ابن قيم ، الفروسية ،تح: مشهور بن حسن بن  .44

،  0404، 0حممود بن سلمان، الناشر، دار األندلس، السعودية ،ط
0550   

اجلوزية ، دمحم بن أيب بكر ابن قيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،تح  .42
 ريخ النشربدون اتلناشر،مكتبة املعارف، الرايض ،،:دمحم حامد الفقي، ا

اجلوزية، ألبن قيم،  مفتاح دار السعادة ومنشورات والية العلم واإلرادة،  .47
حتق: سيد عمران، علي دمحم علي ، الناشر، دار احلديث القاهرة،مصر، 

 م.2334ه  ، 0422
اجلوزية، لإلمام بن قيم، روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ، تح:  .46

دون الطبعة  يب، لبنان، بريوت،  االسكندراين،  الناشر ، دار الكتاب العر 
 م . 2336 -ه  0421،

اجلوهري، على بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن،  مسند ابن اجلعد ، تح  .41
 – 0403، 0عامر أمحد حيدر الناشر، مؤسسة اندر ، بريوت، ط

 م 0553
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احلاكم دمحم بن عبد هللا  النيسابوري تح: مصطفى عبد القادر عطا  .45
الصحيحني، الناشر، دار الكتب العلمية ، ،الكتاب، املستدرك على 

  0553،  0400، 0بريوت ، ط
حزم ، أبو دمحم علي بن أمحد بن ، األخالق والسري يف مداواة النفوس   .23

 -ه  0055، 2الناشر، دار اآلفاق اجلديدة بريوت ، بريوت، ط
 م0565

ان الناشر: دار الفكر ، حقي، إ اعيل بن مصطفى اإلستانبويل روح البي .20
 بدون اتريخ النشروت بري 

احلموى ، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ، معجم األدابء   .22
إرشاد األريب إىل معرفة  األديب، تح: إحسان عباس الناشر ،دار الغرب 

 م  0550 -ه   0404، 0اإلسالمي ، بريوت،  ط 
احلَِميدي ايب نصر، دمحم بن فتوح أبو عبد هللا بن أيب، اجلمع بني  .20

الصحيحني البخاري ومسلم  تح: علي حسني البواب، دار ابن حزم، 
 م 2332 -ه  0420،  2لبنان ،ط

حنبل، أمحد بن دمحم بن ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تح: شعيب  .24
بن عبد احملسن عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا  -األرنؤوط 

 م   2330 -ه   0420، 0الرتكي، الناشر، مؤسسة الرسالة،  بريوت ط 

احلنبلي ، أىب حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقى ، اللباب يف  .22
،  0علوم الكتاب ،الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت ،ط

 م 0512-ه0405
حلنبلي،  صاع بن عبد العزيز بن علي آل عثيمني ،تسهيل السابلة ملريد ا .27
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معرفة احلنابلة ويليه فائت التسهيل، تح: بكر بن عبد هللا أبو زيد  
 0422،  0الناشر،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت ، ط

 م   2330 -ه  
بدون اتريخ  ،احلوايل، سفر بن عبد الرمحن ،شرح العقيدة الطحاوية  .26

 ومكان النشر
احلوايل، سفر بن عبد الرمحن، الِعلمانياة نشأهتَا وتطّورَها وآاثرَُها يف احلَياة  .21

عَ 
ُ
 بدون اتريخ النشراِصرَة،الناشر، دار اهلجرة، اإلسالمياة امل

اخلازن، عالء الدين علي بن دمحم ، لباب التأويل يف معاين التنزيل،  .25
 -، 0ر، دار الكتب العلمية ، بريوت، طتح،دمحم علي شاهني،  الناش

 ه    0402
خلدون، عبد الرمحن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدون أبو زيد،تح: خليل  .73

شحادة، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من 
 -ه   0431،  2ذوي الشأن األكرب،الناشر، دار الفكر، بريوت،ط

 م. 0511
دمحم بن حبان، روضة العقالء ونزهة الفضالء، تح:  الدارمي ، أبو حاك .70

دون دمحم حمي الدين عبد احلميد  الناشر ،دار الكتب العلمية، بريوت ، 
 ، بدون اتريخ النشر، الطبعة.

الدارمي، أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن، مسند الدارمى ، ابب أرواح  .72
بدون اتريخ  الطبعة.دون  الشهداء، الناشر، دار إحياء السنة النبوية :

 .النشر
الدارمي، دمحم بن حبان، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، تح:  .70
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 – 0404، 2شعيب األرنؤوط،الناشر، مؤسسة الرسالة ، بريوت،ط
 م،0550

الديلمى ، شريويه بن شهردار بن شريويه، تح: السعيد بن بسيوين  .74
ية، بريوت زغلول، مسند الفردوس، الناشر،بريوت  دار الكتب العلم

  0م،ط0517 -ه0437،
الذها، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان سري أعالم النبالء، تح، علي  .72

 م 0510 -ه  0430، 0أبو زيد، الناشر، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط
الرازي ، أبو عبد هللا دمحم بن عمر امللقب بفخر الدين،  مفاتيح الغيب  .77

 0ياء الرتاث العريب ،  بريوت ، طالتفسري الكبري ، الناشر، دار إح
 م0510،

رضا ، دمحم رشيد ، تفسري القرآن احلكيم  الشهري بتفسري املنار ،  الناشر  .76
 م0560 -ه 0050، 2،دار املعرفة ، بريوت ط

رضا، دمحم رشيد، تفسري املنار، الناشر،اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر  .71
 م  0553، 

اصد عند اإلمام الشاطا الناشر ،توزيع الريسوين، أمحد ، نظرية املق .75
 م،  05550ه  ، 0403،السلفية ،   0املكتبة، الدار البيضاء  ، ط

الزبيدى، دمحم مرتضى احلسيىن ، اتج العروس من جواهر القاموس ،  .63
ه 0420، 0حتقيق ، إبراهيم الرتزى، الناشر،الثراث العرب  ، الكويت ،ط

 م،  2333،
الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسري الوسيط للزحيلي،الناشر، دار الفكر   .60

 ه    0422 -0دمشق، ط
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الزُّْرقاين، دمحم عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن   الناشر،   .62
 م  0552، 0مطبعة عيسى البايب احللا وشركاه ، حلب، ط

م  الناشر ،دار الزركلي، خري الدين بن حممود بن دمحم بن علي، األعال .60
 م 2332، 02العلم للماليني،بريوت، ط

الزخمشري ، أبيس القاسم جار هللا  حممود بن عمر ،  الكشاف عن  .64
حقائق التنزيل  وعيون األقاويل  يف وجوه التأويل  ،  الناشر، دار عامل 

 م 2335املعرفة ، دمشق، 
ة مقارنة السبحاين ، الشيخ جعفر، عوث يف امللل والنحل دراسة موضوعي .62

 ه 0400،  2للمذاهب اإلسالمية ، الناشر،مؤسسة النشر اإلسالمى،ط
السفاريين، دمحم بن أمحد بن سامل ، البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة ، تح  .67

،عبد العزيز أمحد بن دمحم بن محود املشيقح ،الناشر، دار العاصمة للنشر 
 م  2335 -ه   0403،  0والتوزيع، السعودية،ط

، زين الدين عبد الرمحن ، جامع العلوم واحلكم يف شرح  سني  الَسالمي .66
حديثا من جوامع الكلم،  تح: شعيب األرانووط  إبراهيم ابجس 

 م2330 -ه  0422، 6،الناشر، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط
السلمان، حسان  عبد العزيز بن دمحم بن عبد احملسن ، موارد الظم ن  .61

وقواعد ومواع  وآداب وأخالق،   لدروس الزمان خطب وحكم وأحكام
 ه  0424، 03الناشر، اهليئة العامة لقصور القافة، ط

السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ،األشباه والنظائر  .65
 م0553 -ه  0400، 0الناشر ،دار الكتب العلمية ، بريوت ،ط 

،  0شوقي ،اتريخ األدب العريب ، الناشر ،دار املعارف، مصر، ط .13
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 م   0552 - 0573
الشيباين، أبو بكر بن أيب عاصم ،  األحاد و املثايت ، تح ،ابسم فيصل  .10

 م  0550 –ه 0400، 0أمحد اجلوابرة ، الناشر، دار الراية ، الرايض، ط
شيخاين ، دمحم ، الرتبية الروحية  بني الصوفيني والسلفيني ، الناشر  .12

 م 0552-ه0407،  2،دمشق ، دار قتيبة ،ط
، دمحم بن ا اعيل ،سبل السالم شرح بلو   املرام من مجع أدلة الصنعاىن  .10

ه 0402، 0األحكام ، الناشر، مكتبة مصطفى الباز، الرايض، ط
 م،0552

الصنهاجي، ابن ابديس عبد احلميد دمحم بن ابديس ، تفسري ابن ابديس،  .14
علق عليه وخرج آايته وأحاديثه أمحد مشس الدين، الناشر، دار الكتب 

 م0552ه، 0407، 0، بريوت، طالعلمية 
الصوىل ، أبوبكر دمحم ،األوراق قسم أخبار الشعراء ، الناشر،شركة أمل،  .12

 ه  0422القاهرة ،
الطنطاوى، علي، ذكرايت علي الطنطاوى، الناشر ، اململكة العربية  .17

 م 2337-ه0426، 2السعودية ، جدة، ط
شر، دار هنضة  طنطاوي، دمحم سيد، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،النا .16

 ، 0للطباعة والنشر والتوزيع،  مصر،ط
طهطاوي، سيد أمحد، القيم الرتبوية يف القصص القرآين، الناشر ،دار  .11

  0م ط0557الفكر العريب، مصر 
الطيالسي أبو داود سليمان بن داود مسند أيب داود ،تح الدكتور دمحم بن  .15

 -ه   0405،  0عبد احملسن الرتكي، الناشر، دار هجر ، مصر،ط
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 م،  0555
العسقالىن، أمحد بن علي حجر ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة،   .53

 بدون اتريخ النشرالناشر ، دار املعارف العثمانية، حيدر آابد ،  
العسقالين، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح  .50

 م0065صحيح البخاري الناشر: دار املعرفة ، بريوت، 
اىل ، أىب حامد ، نفخ الروح  والتسوية ، الناشر، مكتبة القاهرة، مصر الغز  .52

 م0557 -ه0407، 0، ط
اشر، دار املعرفة ، الغزايل، أبو حامد دمحم بن دمحم، إحياء علوم الدين،الن .50

 بدون اتريخ النشربريوت، 
ديوان اإلسالم  ، الغزي ، مشس الدين أبو املعايل دمحم بن عبد الرمحن ، .54

سروي   الناشر ، دار الكتب العلمية لبنان، بريوت، تح: سيد ك
 م  0553ه  ،  00400ط

بدون الرقائق، املكتبة التوفيقية ، فريد، أمحد ، البحر الرائق يف الزهد و  .52
  اتريخ النشر

الفريوزآابدى، أبو طاهر دمحم بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز يف لطائف  .57
 اتريخ النشربدون الكتاب العزيز، احملقق: دمحم علي 

الفريوزأابدى، القاموس احمليط،جمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب  .56
الفريوزآابدى، تح مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،الناشر، 

ه   0427، 1مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، لبنان ط
 م 2332 -

ألحكام  القرآن، تح أمحد القرطا، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد، اجلامع  .51
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الربدوىن وإبراهيم اطفيش،الناشر، دار الكتب املصرية،القاهرة، 
 م.0574ه،0014

القزويين ، ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،تح: دمحم  .55
فؤاد عبد الباقي  الناشر ،دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البايب 

  بدون اتريخ النشراحللا، 
القسطالين، أمحد بن دمحم بن أىب بكر، إرشاد الساري لشرح صحيح  .033

 ه   0020، 6البخاري الناشر، املطبعة الكربى األمريية، مصر، ط
القشريي، عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك، الرسالة القشريية، تح،  .030

: دار اإلمام الدكتور عبد احلليم حممود، الدكتور حممود بن الشريف،الناشر
  بدون اتريخ النشر ،م 0551عارف، القاهرة،امل

القشريي، عبد الكرمي بن هوازن،  لطائف اإلشارات  تفسري القشريي،  .032
 ، بدون اتريخ النشرتح: إبراهيم البسيوين

الكالابذي احلنفي، أبو بكر دمحم بن أيب إسحاق عر الفوائد املشهور  .030
اشر، دار الكتب  عاين األخبار ،تح: دمحم حسن دمحم حسن إ اعيل  الن

 م 0555 -ه  0423،  0العلمية، بريوت ،ط
 م0553كنعان، أمحد دمحم،  تزكية النفوس،  دار القلم ،  لبنان، بريوت،  .034
مالكى ، دمحم خلدون أمحد نورس ، تعدد اخللفاء ووحدة األمة  فقها  .032

واتر ا ومستقبال،رسالة دكتوراه، قسم الفقه اإلسالمى وأصوله ،  الناشر، 
 م2303-ه 0400دمشق، دمشق، جامعة 

املاوردي ، أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي،  .037
درر السلوك يف سياسة امللوك، تح: فؤاد عبد املنعم أمحد  الناشر، دار 
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 م  0556، 0الوطن، الرايض،ط
املاوردي ، أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب ابملاوردي أدب  .036

 م  0517، ن، الناشر، دار مكتبة احلياة، ديالدنيا وال
املاوردي، أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب، تسهيل النظر  .031

وتعجيل الظفر يف أخالق امللك، ، تح حمي هالل السرحان وحسن 
 م 0510الساعايت الناشر، دار النهضة العربية ، بريوت،

، تح: أمحد بن   دمحم بن علي بن دمحم، أبو سهل اهلروي سفار الفصيح .035
سعيد بن دمحم قشا  الناشر، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 

 ه  0423، 0املدينة املنورة،ط
دمحم بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب التفسري الكبري، الناشر، دار إحياء  .003

 ه   423، ،0الرتاث العرىب ،بريوت،ط
ناشر،دار مسكويه ، الفوز األصغر ، حتقيق:  دمحم عويصة، ال .000

 م   0،0516احلكمة،بغداد ، ط 
مسكويه: هتذيب االخالق : دراسة وحتقيق عماد اهلالىل ، الناشر  .002

 م.2300،  0،منشورات اجلمل ،بريوت ، بغداد ،ط
مسكويه، أبو علي أمحد بن دمحم بن يعقوب، ةجارب األمم وتعاقب اهلمم،   .000

 م 2333، 2تح: أبو القاسم إمامي، الناشر ، سرو ، طهران،ط
مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم أبو احلسن، تح دمحم فؤاد عبد الباقي،  .004

 م.0065،  2الناشر، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ط
مغية، دمحم جواد ، تفسري الكاشف، الناشر، دار الكتاب اإلسالمي،  .002

 م.2332-ه 0427طهران 
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ر،مؤسسة املقدسي، دمحم بن مفلح، اآلداب الشرعية واملنح املرعية الناش .007
 م،  0555، 0الرسالة ، بريوت،ط

املكي، دمحم بن علي بن عطية احلارثي، أبو طالب ، قوت القلوب يف  .006
معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ، تح: د. عاصم 

ه   0427،  2إبراهيم الكيايل ، الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت ،ط
 م 2332-

 املدعو بعبد الرووف التوقيف على مهمات املناوي، زين الدين دمحم .001
، 0عبد اخلالق ثروت،القاهرة، ط 01التعاريف،  الناشر، عامل الكتب 

 م0553-ه 0403
املوصلي، أبو دمحم إ اعيل بن املعاىف ، أنس املنقطعني لعبادة رب العاملني   .005

 م 2337، 2الناشر ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  ط
جمللس األعلى للشئون اإلسالمية ، جلنة إحياء الرتاث النجار الناشر، ا .023

 م  0557، 0اإلسالمي، القاهرة، ط
النسائي ، أبو عبد شعيب الرمحن أمحد ، السنن الصغرى للنسائي ،تح:  .020

عبد الفتاح أبو غدة،الناشر، مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب، 
 . 0517،  0437، 2ط

النسفي، أبو الربكات عبد هللا ، تفسري النسفي،  تح: أمحد وخرج  .022
، 0أحاديثه: يوسف علي بديوي الناشر، دار الكلم الطيب، بريوت ط

 م  0551 -ه   0405
النيسابوري، أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا،  املستدرك على  .020

لمية الصحيحني تح: مصطفى عبد القادر عطا الناشر، دار الكتب الع
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 0553 – 0400، 0،بريوت، ط
النيسابوري، دمحم بن احلسني بن دمحم ، عيوب النفس ، تح: جمدي فتحي  .024

 ه 0431، 0السيد ،   الناشر،:مكتبة الصحابة ،طنطا، مصر ،ط
  

 :جعاملرا
ابن السيد، ا اعيل، الفيوضات الرابنية  يف امل ثر واألوراد القادريةالناشر،  .022

 .بدون اتريخ النشرا، مصر،  ة مصطفي البايب احللمطبع
ابن محيد ، صاع بن عبد هللا، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول  .027

 م 0551، 0الكرمي  ملسو هيلع هللا ىلص، جدة ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع،ط
التونسية ابن عاشور، دمحم الطاهر ،  التحرير والتنوير ،  الناشر،  الدار  .026

 م 0514للنشر ،تونس، 
مصطفى، بريقة حممودية يف شرح طريقة دمحمية وشريعة نبوية يف سرية  ابن .021

 ه  0041، الناشر،مطبعة احللا ، مصر، أمحدية ،
أبو السعود ،عبدهللا علي عبد الرمحن، اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي،  .025

 م  2332رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية ، 
ه املوافق آذار مارس 0404الثاين  أبو العزم، عبد الغين، معجم الغين ربيع .003

 م 2300
أبو العينني ، على خليل مصطفى ، القيم اإلسالمية والرتبية،  .000

 م، 0511ه_0431، 0الناشر،مطابع املختار ، ط
أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، الناشر، دار  .002

 م ، 0511ه  ،  0431الفكر. دمشق ، سورية الطبعة: الثانية 
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محيدى، تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخري دراسة أبو  .000
 .0425حتليلية رسالة دكتوراه جامعة أم القرى، السعودية ،

أمحد ، إ اعيل  أمحد دمحم ، اإلةجاه وو املرض النفسي يف البيئة   .004
الفلسطينية  وعالقته ببعض املتغريات  األخرى  ، الناشر، اجلامعة  

 م2335ه0403العليا ، غزة، اإلسالمية للدراسات 
الرقمية واحلداثة يف التواصل اإلنساين،  األمحد ،أمحد عبدهللا، األخالقيات .002

 م2306، 2اجمللة األردنية للعلوم االجتماعية ، العدد
األمحد نكري، عبد النا بن عبد الرسول، دستور العلماء جامع العلوم يف  .007

هاين فحص،  اصطالحات الفنون، ،عرب عباراته الفارسية: حسن
 -ه  0420 0الناشر، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بريوت  ، ط

 م 2333
أمحد، أبو عرايس أمحد عبد احلميد، اآلراء الرتبوية يف كتاابت مسكويه  .006

رسالة ماجستري، كلية الرتبية جامعة طنطا،   420 -022املعلم الثالث 
 م.0566

اإلسالمية   الناشر، دار  األردين، ماجد عرسان الكيالين،  أهداف الرتبية .001
 م2302، 0القلم ، دمشق،ط

أركون ، دمحم ،  نزعة األنسنة ابلفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدى ،  .005
 م  0556، 0الناشر، دار الساقي ، بريوت، لبنان ،ط

ا اعيل، عز الدين، نصوص قرآنية يف النفس اإلنسانية، الناشر، دار  .043
  0562،      0النهضة العربية بريوت،ط

ا اعيل، قباري دمحم، قضااي علم األخالق ، الناشر ،اهليئة املصرية العامة  .040
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 م   2337، 2للكتاب ،مصر ، ط
،  األشول، عادل عز الدين، علم نفس النمو من اجلنني إىل الشيخوخة .042

 م2331،  0الناشر، مكتبة األجنلو املصرية،ط
أفضل ، سجاد أمحد بن دمحم ، املسؤلية األخالقية وأثرها على الفرد  .040

واجملتمع يف ضوء السنة النبوية  رسالة  دكتوراه، جامعة عالمة إقبال  
 م2335املفتوحة ، ه ،

، ترمجه  0505 – 0651ألربت حوراين، الفكر العريب يف عصر النهضة  .044
بدون النهار للنشر ،بريوت ،لبنان ،  العربية: كرمي عزقواللناشر،دار إىل

 اتريخ النشر
امام عبيد ، على، فلسفة مسكوية الطبيعية واالهلية الناشر،الدار  .042

 م 2303، 0اإلسالمية للطباعة والنشر املنصورة، مصر ، ط 
األمني ، حسن ، مستدركات أعيان الشيعةالناشر ،دار التعارف  .047

 م ، 0552،   2ط ،بريوت ت،للمطبوعا
األمني، السيد حمسن، أعيان الشيعة،  الناشر،دار التعارف للمطبوعات ،  .046

  م 0510ه ،0430بريوت ، لبنان  ،
نبار  أيسر فائق جهاد احلسىن ،األخالق يف الكتاب والسنة،جامعة األ .041

 بدون اتريخ النشركلية الدعوة اإلسالمية  ، 
الدين اإلسالمى،  الناشر، دار العلم ابرة، عفيف عبد الفتاح ،روح  .045

 م0550، 2للماليني، بريوت،ط
البا  ، حسن،  اإلنسان يف ميزان القرآن ، الناشر، طرابلس ،منشورات  .023

 م0552ه0432كلية الدعوة اإلسالمية ، اجلماهريية، 
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براوى،دمحم بن شحته بن أمحد، احملبة يف السنة النوية ، الناشر ،اجلامعة  .020
 م  2302ه،0407، عث ماجستري ،اإلسالمية ، غزة

بن محيد، صاع بن عبد هللا ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول  .022
بدون  .4ط الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص ، الناشر ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة،

 اتريخ النشر
ال حدود، بنحماىن، دمحم، نطرية العدالة  عند  ابن مسكويه  مؤسسة ب .020

 م 2306  واألعاث ،للدراسات 
البهنساوي، سامل علي،  هتافت العلمانية يف الصحافة العربية،الناشر، دار  .024

 -ه   0403،  0الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة ، مصر،ط
 م.   0553

بور ،ج ، دي،  اتريخ الفلسفة يف اإلسالم ،تح: دمحم عبد اهلادى ،   .022
 م  0524ية اآلداب، القاهرة ،الناشر ، مطبعة جلنة التأليف يف كل

بيصار ، دمحم عبد الرمحن ، العقيدة واألخالق وأثرمها يف حياة اجملتمع ،  .027
 م 0513، 0الناشر،منشورات املكتبة العصرية صيدا ،بريوت، ط

التل ، شادية ، احلزن يف السنة النبوية مفهومه ،أنواعه ، موقعه بني سائر  .026
،يف الدراسات اإلسالمية العليا  االنفعاالت،عالجه ، اجمللة األردنية

 م2302ه 0407،العدد الثاىن،
جابر، عبد احلميد جابر، سيكلوجية التعلم الكويت  الناشر،دار الكتاب  .021

 ، 5،0515احلديث ،ط
اجلابري، دمحم عابد العقل األخالق العريب الناشر،مركز دراسات الوحدة  .025

 م   2330، 0العربية ،بريوت ط
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بك  ، اخللق الكامل ، الناشر ،املطبعة العثمانية جاد املوىل، دمحم أمحد  .073
  0م، ط0507ه 0022املصرية،مصر ،

اجلربوع عبد هللا بن عبد الرمحن ،  أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية  .070
ضد األفكار اهلدامة الناشر، عمادة البحث العلمي اجلامعة اإلسالمية، 

 م 2330ه ،0،0420املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ط
اجلسماىن، عبد العلى، القرآن وعلم النفس يف املنهج القرآين الناشر  .072

 م 0555الدار العربية للعلوم،  ،
جعفر، دمحم كمال ابراهيم ، يف الفلسفة و األخالق،  الناشر ،دار الكتب  .070

 م0571، 0اجلامعية،مصر، ط
الكلم ،  القاهرة، وامع اجلعفري ، صاع ، احلق اجللى ،  الناشر ، دار ج .074

0553، 
اجلماين، عبدالعلي،  القرآن وعلم الّنفس يف املنهج القرآين ،   .072

 م 0555 -ه  4040، 0الناشر،الدار العربية للعلوم،بريوت،  ط
مجعة ،دمحم لطفي، اتريخ فالسفة اإلسالم ،الناشر،مؤسسة هنداوى  .077

 م2302للتعليم والثقافة، مصر ،
السفة وعلماء اإلسالم، الناشر ،دار حلمى، مصطفى، األخالق بني الف .076

 ه،0424م، 0،2334الكتب العلمية بريوت لبنان، ط

احلمد، دمحم بن إبراهيم بن أمحد ، سوء اخللق  ،الناشر، درا بن خزمية  .071
 م 2،2302،ط

حواله ،سهري دمحم أمحد حواله، املضامني الرتبوية يف كتاب هتذيب  .075
جامعة القاهرة، العدد األخالق إلبن مسكويه، جملة كلية الرتبية، 
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 م 24،2302
حواله، سهري دمحم أمحد،  املضامني الرتبوية يف كتاب هتذيب األخالق  .063

 2302ملسكويه، رسالة دكتوراه كلية الرتبية النوعية، القاهرة ،  
اخلادمى، دمحم بن دمحم  أبو سعيد،  بريقة حممودية يف شرح طريقة دمحمية  .060

 ه 0041،الناشر ،مطبعة احللا، حلبية وشريعة نبوية يف سرية أمحد
اخلزندار، أبو أسامة، حممود دمحم، هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقا  .062

، 2،الناشر، دار طيبة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط
 م  0556 -ه   0406

اخلزميي، سعود بن عبد هللا، األخالق واآلداب،  الناشر،دار الفجر للنشر  .060
 م2332، 0، طوالتوزيع

اخلطيب، عبد الكرمي ، التفسري القرآين للقرآن،الناشر، دار الفكر العريب ،  .064
 م 0563، 0القاهرة ،ط

اخلطيب، عمر العودة ، حملات يف الثقافة اإلسالمية ،  الناشر،مؤسسة  .062
 م2334-ه0422، 02الرسالة،القاهرة ،ط

ر دار البصائر، اخلطيب، دمحم عبد الفتاح، القيم احلضارية يف اإلسالمالناش .067
 م 2330، 0القاهرة، ط

خليل، مصطفي أبو العينني، القيم اإلسالمية والرتبية،دار الفكر العريب  .066
 م0711، املدينة املنورة، 0،ط

الداية، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم،احلدائق يف املطالب العالية الفلسفية  .061
ه  ، 0431،  0العويصة، الناشر، دار الفكر ، دمشق ، سورية،ط

 م 0511
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دراز، دمحم بن عبد هللا،  دستور األخالق يف القرآن، الناشر، مؤسسة  .065
 م  0551ه   0401، 03ط الرسالة ،

دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، القاضي عبد النا  .013
بن عبد الرسول عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، الناشر، دار 

 م2333 -ه  0420، 0، طالكتب العلمية ، لبنان ، بريوت
سانية ، رالف ،ابرتن ،بريى ، آفاق القيم، دراسة نقدية للحضارة اإلن .010

 ، لدون اتريخ النشرترمجة .عبد احملسن سالم
رشيد،خور، دائرة املعارف اإلسالمية ، الناشر،مركز الشارقة لإلبداع  .012

 م  0،0500الفين، القاهرة  ،ط
ب الروح ،  الناشر، دار رفيعي ، السيد جعفر ، تزكية النفس وهتذي .010

 بدون اتريخ النشر اهلادى للطباعة والنشر ،
زهران، حامد عبد السالم،  التوجيه واإلرشاد النفسي، الناشر، عامل  .014

 م  2332، 0الكتب ،ط
الزين، دمحم شوقي، الثقاف يف األزمنة  العجاف فلسفة الثقافة يف الغرب  .012

ه 0404، 0وعند العرب، الناشر، منشورات اإلختالق، اجلزائر، ط
 م  2300،
الزين، يح عاطف،معرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب والسنة،الناشر، دار  .017

 م0505ه،= 0040، 0الكتاب اللبناىن،بريوت ، ط
سعد الدين،  إميان عبد املؤمن، األخالق يف اإلسالم، الناشر، مكتبة  .016

 ه 0424لك فهد الوطنية، الرايض،امل
السعدى ،  عبد الرمحن بن انصر ، الرايض الناضرة و احلدائق النرية  .011
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 م  2332، 0الزاهرة، الناشر،دار املنهاج للنشر والتوزيع الرايض ،ط
السمالوطي، نبيل بناء اجملتمع اإلسالمي،الناشر:  الناشر،دار الشروق  .015

 م0551-ه 0،0401للنشر والتوزيع والطباعة ط
 ري ، عباس ، نظرايت الشخصية ،جامعة دمحم البشري الرباهيمي برج  .053

 م 2307جلزائر ،بوعريريج كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  ا
السويدى، وضحة ، تنمية القيم اخلاصة  ادة الرتبية اإلسالمية لدى  .050

 م، 0515شر، دار الثقافة ،قطر، تلميذات املرحلة االبتدائية النا
اوي، طه عبد هللا دمحم ، أساليب اإلقناع يف املنظور اإلسالمي دار السيع .052

 م2332،  0الكتب العلمية ،بريوت،ط
،دار الشريف، حسني : املنهج القرآين يف اجتناب الذنوب والتكفري عنها  .050

 م.2337،  0الزين للكتاب فزان األبيض ،ليبيا ،ط
 يف الرتبية الشريفني ،عماد عبدهللا دمحم ، تعديل السلوك اإلنساىن .054

 م2332اإلسالمية،الناشر ،جامعة الريموك، األردن ،
الشعراوى : دمحم  متوىل ، هللا والنفس البشرية ،الناشر، احلرية للنشر  .052

 م 0555، 0والتوزيع،مصر،ط 
الشعراوي، دمحم متويل، مكارم األخالق،الناشر ، املكتبة العصرية للطباعة  .057

 م2332والنشر ،مصر 
دمحم املختار، معامل تربوية لطالا أسىن الوالايت  الشنقيطي، دمحم بن .056

 بدون اتريخ ومكان النشرالشرعية، 
الضوابط الشرعية للثوابت واملتغريات يف اإلسالم،  ، شهوان، راشد سعيد  .051

 م  2300الناشر ،دار املأمون للنشر 
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شيخو، رزق هللا بن يوسف بن عبد املسيح ، النصرانية وآداهبا بني عرب  .055
 م0،0515، 0الناشر، دار املشرق ،ط  اجلاهلية،

صبحي، أمحد، الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي  الناشر، دار  .233
 م 0،0575املعارف،مصر ، ط 

الصفدى ، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا،  الوايف ابلوفيات،  .230
تح، أمحد األرانووط وتركي مصطفلالناشر، دار إحياء الرتاث،بريوت 

 م 2333 -ه 0423،
صليبا ،  مجيل ،املعجم الفلسفي ابأللفا  العربية والفرنسية واإلنكليزية  .232

 -ه   0،0404والالتينية الناشر، الشركة العاملية للكتاب ،بريوت، ط
 م0554

الطويل، عزت، النفس يف القرآن الكرمي،الناشر، املكتب اجلامعي  .230
 ه،  0430م م، 0512، 0احلديث،ط

لشريف، علم مقاصد الشريعة نشأته وتطوره العامل ، عبدالسالم دمحم ا .234
وطرق إثباته وجماالت تطبيقهالناشر، منشورات جامعة قاريونس،بنغازي، 

 م،  0551،  0ط
العامل، يوسف حامد، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية الناشر،القاهرة :  .232

 .0556، 0دار احلديث السودانية ،القاهرة، ط
الشيعة ، الناشر،مطبعة أبو زيدون ،دمشق العاملى ، دمحم األمني ، أعيان  .237

 م،0501، 0،ط
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ويليام جيمس ديورَانت، قصة احلضارة، تقدمي: الدكتور حميي الّدين  .217
َصابرترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود وآخرين، بريوت:  دار اجلبل ، 

 م0511ه  ، 0431املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس،

كر،  وو روية فلسفية تربوية للقيم يف ضوء عباس، عالء صاحب عس .231
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان ، 

 م 2303 –ه 0400، 0األردن، ط
عبد الرمحن ، عائشة ، القرآن وقضااي اإلنسان ،  القاهرة :دار املعارف  .235

 م0555، 2،ط
نفس، الناشر، منشورات جامعة عبد العزيز،مفتاح، القرآن الكرمي وعلم ال .203

 بدون اتريخ النشر .0قاريونس، بنغازي، ط
عبد اللطيف ، عبد العزيز بن دمحم آل ، معامل يف السلوك وتزكية النفوس،  .200

 ه  0404، 0الناشر، دار الوطن  السعودية ،ط
عبد ربه  دمحم أمحد خبيث  ابن مسكويه والفعل اإلنساىن، جملة كلية  .202

م، 2300   25والعربية للبنني   القاهرة ، العددالدراسات اإلسالمية 
 م 0402

عبيد ، علي إمام ، فلسفة مسكويه الطبيعية واإلهلية ،  الناشر ،  الدار  .200
 م 2303ه،0400،  0اإلسالمية للطباعة والنشر ،مصر، ط

العثيمني ،دمحم بن صاع ، مكارم األخالق  الناشر ،مدار الوطن للنشر  .204
 م 0421ط  ،الرايض،

لوىن ، ا اعيل دمحم ،  كشف اخلفاء ، الناشر،مؤسسة الرسالة ، العج .202
 م 2330، 4بريوت ط
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 -عدد من املختصني، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  .207
 م.0،0551ملسو هيلع هللا ىلص   الناشر ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة املقدمة،ط

املغين عن محل األسفار يف  العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم،  .206
األسفار، يف  ريج ما يف اإلحياء من األخبار الناشر، ، دار ابن حزم، 

 م   2332 -ه    0042، 7بريوت، ط
العريب، دمحم بن عبد هللا أبو بكر، قَانون التاأوْيل  تح: حمّمد الّسليماين   .201

م القرآن، بريوت الناشر ،دار القبلة للثقافة اإلسالمياة َجّدة، مؤَسَسة ُعلو 
 م  0517، 0، ط 

عزت، عبد العزيز عزت على، ابن مسكويه فلسفته األخالقية  .205
، 0ومصادرها،الناشر، مطبعة مصطفي حلا وأوالده،  القاهرة ،ط

 م.0554
عسريي، اتمر دمحم حممود متويل ، منهج الشيخ دمحم رشيد رضا يف  .223

 م  2334-ه 0422، 0العقيدة،الناشر، دار ماجد،ط
هللا ، خمتار حممود، كتاب ابن مسكويه هتذيب االخالق يف الرتبية عطاء  .220

، الناشر ، جامعة القاهرة كلية دار العلوم قسم الفلسفة اإلسالمية 
 م .2303 –، 2335

العقايل، عبدالرحيم،  عوث يف الرتاث من أعالم الفكر اإلسالمي ،  .222
 م 0515ه 0403الناشر ، دار األندلس لإلعالم ،مصر، 

دمحم ، اإلسالم مقاصده وخصائصه  الناشر ، دار الرسالة للطباعة عقلة،  .220
 م2332، 0والنشر واإلعالم ،األردن،ط

علم نفس النمو حسن مصطفى عبد املعطي، هدى دمحم قناوي الناشر،  .224



  

 

 

479 

 

 بدون اتريخ النشرباء للطباعة والنشر والتوزيع دار ق
ر، دار عامل علي، مقداد ايجلن دمحم،  علم األخالق اإلسالمية ، الناش .222

 2م ط0552 -ه 0400،  0الكتب للطباعة ، الرايض ،والنشر ط
 م2330-ه 0424

عماري ، ايسني ، نظرية مسكويه يف اخلوف واحلزن ،  مؤمنون بال  .227
 م2306حدود :قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانية، 

عمر، أمحد خمتار عبد احلميد، معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب  .226
 م  2331 -ه   0425، 0مل الكتب، القاهرة ،طالناشر، عا

عمر، أمحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعاصرة، الناشر، عامل  .221
 م  2331 -ه   0425، 0الكتب ،ط

ان  بدون اتريخ ومكان العمرو، عبد هللا، قيم اإلسالم اخللقية وآاثرها .225
 النشر

عويصة ، كامل ، مذاهب أخالقية ملسكويه ، الناشر، مطبعة دار  .203
 م 0550الكتب،بريوت، 

 عويضة ، دمحم نصر الدين دمحم،  فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب .200
 بدون اتريخ ومكان النشر

فؤاد ، عبد الفتاح أمحد ، الفرق اإلسالمية وأصوهلا،  الناشر،اإلسكندرية  .202
 م.2330، 0، دار الوفاء ، ط

القحطاين، سعيد بن علي بن وهف، اخلُلق احلسن يف ضوء الكتاب  .200
والسنة  ،  الناشر ،مطبعة سفري الرايض توزيع، الرايض، مؤسسة اجلريسي 

 م 2303، 0للتوزيع واإلعالن ،ط
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ناشر، منري التوحيد قطب ، دمحم، دراسات يف النفس اإلنسانية ،  ال .204
 بدون اتريخ النشرللجهاد ، 

ح،نظرية القيمة يف الفكر املعاصر ،  الناشر، دار الثقافة  قنصوة ، صال .202
 م  0513للطباعة والنشر ، 

املانع ، مانع بن دمحم بن على، القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية  .207
 م   0،2332مقارنة، الناشر،دار الفضيلة للنشر والتوزيع، السعودية ، ط

بع  الناشر، مؤسة هنداوى للتعليم مبارك ، زكي ، النثر الفين يف القرن الرا .237
 م2302 والثقافة ،مصر،

يف سنن  املتقي اهلندي، عالء الدين علي بن حسام الدين، كنز العمال .238
الناشر : مؤسسة ،صفوة السقا -األقوال واألفعال، بكري حياين 

 م0510ه /0430، الطبعة : الطبعة اخلامسة،الرسالة
الناشر،  إبراهيم ، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة مصطفي ،  .205

 م  .0515دار الدعوة،الكويت،
احملاسا، أيب عبد هللا احلارث بن أسد، آداب النفوس،ويليه كتاب  .243

التوهم، تح، عبد القادر أمحد عطا،  الناشر،مؤسسة الكتب الثقافية 
 ، 0550ه  ،0400،  2،بريوت ، لبنان،  ط

أصوهلا وتطورها يف البالد العربية  مرسى ،  دمحم منري ، الرتبية اإلسالمية .240
 م 2332ه ،0422الناشر ،عامل الكتب لطبعة: طبعة مزيدة ومنقحة 

املروزي ،ابن املبارك عبد هللا بن املبارك ، الزهد والرقائق، تح: حبيب  .242
 ه 0422الكتب العلمية ،بريوت ، الرمحن األعظمي،الناشر،دار

علم للماليني، دمشق، مسعود، جربان، معجم الرائد، الناشر، دار ال .240
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0552 
مصطفى ، دمحم على ، اتريخ الفالسفة، الناشر ، دار املعرفة ، بريوت  .244

 م  0500، 0،ط
ملوح ، عبد الرمحن بن دمحم بن عبد الرمحن ، نضرة النعيم يف مكارم  .242

أخالق الرسول الكرمي  ملسو هيلع هللا ىلص، الناشر، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، 
 م 4،2330ط

املليحي، يعقوب، األخالق يف اإلسالم ،  الناشر ،مؤسسة الثقافة  .247
 0512اجلامعة االسكندرية ، مصر، 

موسى، دمحم يوسف، فلسفة األخالق يف اإلسالم وصالهتا ابلفلسفة  .246
 0570،  2ة، ط، مؤسسة اخلاجنى، القاهر   اإلغريقية ،  الناشر

مية وأسسها ،   امليداين ، عبد الرمحن حسن حنبكة ، األخالق اإلسال .241
 م0555ه 2،0423الناشر ، دار القلم، دمشق ،ط

النبهان، دمحم فاروق، مفهوم الصحة النفسية ملسكويه والغزاىل يف املنهجية  .245
اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية املعهد العاملى للفكر اإلسالمى، 

 م.0552، 0القاهرة، ط
الناشر ، دار الشروق ، جناتى ، دمحم عثمان ، القرآن وعلم النفس     .223

 م  0515مصر، 
جناتى، دمحم عثمان ، الدراسات النفسية عند العرب ، الناشر، دار  .220

 م  0550-ه0،0404الشروق بريوت،ط
نعمة ، عبد هللا، فالسفة الشيعة حياهتم وآراوهم ، الناشر،دار الفكر  .222

  0561، 0اللبناين، بريوت ط
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النوايسة، فاطمة عبد الرحيم، اإلرشاد النفسي والرتبوي، الناشر، دار  .220
 م  2302ومكتبة احلامد للنشر ،عمان األردن 

هاشم ، أمحد عمر،  اإلسالم وبناء الشخصية،  الناشر، عامل الكتب  .224
 0551للطباعة والنشر والتوزيع  

ة اهلالىل ، جمدي ،حطِّم صنمك وكن عند نفسك صغريأا الناشر، مؤسس .222
 م   2334اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة 

وجدي، دمحم فريد ،  دائرة املعارف اإلسالمية ، الناشر، دار املعرفة ،  .227
 .   ، بدون اتريخ ومكان املنشر0لبنان : بريوت ط

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  ، املوسوعة اىلفقهية الكوويتية،   .226
 ه 0426 -ه  0434الناشر،الكويت 

إبراهيم، مكانة اإلنسان يف الفلسفة األخالقية العربية، قراءة يف ونزار،  .221
ر ،الرابط الفكر األخالقي ل  "أبو علي أمحد بن دمحم بن يعقوب  الناش

 بدون اتريخ النشراململكة املغربية، 
ايجلن ، مقداد ،  الرتبية األخالقية اإلسالمية ،الناشر، مكتبة اخلاجنى،  .225

 سى،. اآللو  0420، 0القاهرة ،ط
، 77أمحد حسن الزايت ابشا ، الشخصية ،جملة الرسالة ،  ،العدد .273

0504. 
األنصاري،  عبد الرمحن دمحم عبد احملسن، معامل أصول الرتبية اإلسالمية  .270

من خالل وصااي لقمان البنه ، جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ، 
 ه  0401 -ه  0406، 21السعودية، العدد

فوة السقا، جملة البحوث اإلسالمية جملة دورية تصدر ص -بكري حياين  .272
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عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
 م  0510ه /0430، 2ط

البياتى، منري محيد، حقوق اإلنسان ،جملة وزارة األوقاف والشؤون  .270
ه 0،0042، ط 11اإلسالمية، قطر ،سلسلة كتاب األمة ، العدد ،

 م .2332،
احلازمي، خالد بن حامد، السبق الرتبوي مفهومه ومنهجه ومعامله يف  .274

ضوء النهج اإلسالمي ، جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،  العدد 
 م2334،  07، السعودية، ط020

محيد، صاع بن عبدهللا، مؤمتر للقيم األخالقية تعاون إنساىن وحضاري،  .272
ات، جامعة امللك عبد العزيز جبدة،  يوم ، مركز امللك فيصل للمؤمتر 

 م. 2300نوفمرب،  04ه املوافق 0402حمرم 00اخلميس ،
خضري، طه عبد السالم ، السخاء  وأثره  يف إصالح  الفرد واجملتمع ،  .277

جملة الداعي الشهرية  الصادرة عن دار العلوم ، ديونيد ، ذو احلجة  
 ه.0440لسنة، ا 02م، العدد 2306ه ، أغسطس ، سبتمرب 0401

 ه 2،0006رضا، دمحم رشيد بن علي،  تقاري ، جملة املنار، العدد .276
، ذو 00سلمان،سامي، حاجتنا إىل علم اإلدارة، جملة البيان، العدد  .271

 م0511ه  ، أغسطس 0431احلجة 
الشعراوي،  دمحم متوىل ، حول النفس، مصر، جملة منرب اإلسالم ، العدد  .275

 م 0570-ه 0010الرابع ، ربيع اآلخر 
الشعراوي، دمحم متويل، تفسري الشعراوي اخلواطر، جملة جممع الفقه  .263

اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ، تصدر عن منظمة املؤمتر 
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 م  0556اإلسالمي جبدة، الناشر، مطابع أخبار اليوم، مصر،
 -ه  0435، 4مشام، حممود، انتزاع امللك للمصلحة العامة ، العدد .260

  م  .0515
الصاع، عبد هللا إبراهيم، ظواهر االوراف يف اجملتمع: األسباب   .262

 م. 2330/كانون األول0422رمضان -74والعالج، جملة النبأ العدد 
 0531، 22طاهر اجلزائري : األدب الصغري،  جملة املقتبس،  ،العدد  .260

 م. 
العامري،  شكري العامري دمحم علي، اسباب انتشار سرية عنرتة يف العصر  .264

، 01العباسي ،جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية واداهبا  الثاين  العدد 
 ه  0054

عشوى، مصطفي ،اإلنسان والكمال يف فكر مسكويه ،  إصدارات  .262
 م.2302، ،00مؤسسة العلوم النفسية العربية،العدد 

وليد رفيق، مفهوم النفس يف القرأن الكرمي وانعكساته على  العياصرة، .267
املنهاج  الرتبوي ف  اجملتمع  املسلم ، اجمللة الدولية للدراسات الرتبوية 

 م  2306   والنفسية اململكة العربية السعودية جامعة امللك سعود ،
الغراىب، فالح جابر جاسم،  الدين وآليات الضبط االجتماعي، جملة  .266

  2306العددالثاين ،  ،اوروك 
غرابية، إبراهيم، قيم الصداقة يف مواجهة الكراهية والتطرف جملة مؤمنون  .261

 م  2307ينونيو   22بال حدود 
الفراجي، عدانن علي ، الرتبية واألخالق عند ابن مسكويه عرض وحتليل  .265

ذيب األخالق وتطهري األعراق ،  جملة الدراسات الرتبوية لكتاب هت
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 م.2304، 1والنفسية، جامعة السلطان قابوس ،العدد 
القا ي، دمحم أبرار كليم، أمهية األخالق يف اجملتمع اإلنساين، جملة الداعية  .213

-ه0400شعبان –، يوليو  1الشهرية الصادرة عن دار العلومم، العدد 
 م 2302

، حماضرات يف فلسفة األخالق ،سلسلة احملاضرات  قالويني، صباح .210
العلمية  تصدر دوراي عن مركز جيل  البحث العلمي ، جامعة  يس 

 م 2302مليانة ، عني الدفلي ، اجلزائر ، 
اجمللس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، أتصيل القيم الدينية  .212

 م.0550، 22العدد،،  1يف نفوس الطالب دراسات تربوية، ، اجمللد 
جميد، عبد اجلبار، الفكر الرتبوى عند ابن مسكويه ، رسالة ماجستري،  .210

املعهد العاىل للدراسات اإلسالمية، القاهرة، إشراف الدكتور، فتحى على 
 م.0550يونس، 

مرادي، زهراء دمحم، املشكالت األخالقية املنتشرة يف اجملتمعات اإلسالمية  .214
ؤمتر أخالقنا بني النظرية والسلوك: أسباب املعاصرة وسبل معاجلتها، م

 م،2331ومعاجلات، الناشر،اجمللس األعلي للشئون اإلسالمية،البحرين،
املشهدى ، سندس معني حسن، الفلسفة االجتماعية عند ابن مسكويه،  .212

 م2331، 4جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة، النجف األشرف، العدد 
ية الزوجية يف الفقه اإلسالمي، من املوسى، أمحد موسى، إجراءات الوقا  .217

مرض نقص املناعة املكتسبة اإليدز جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع 
ؤمتر االسالمي، جبدة، ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، تصدر عن منظمة امل

  بدون اتريخ النشر 5العدد  
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،  الناصري ، عبد العزيز ، اخلوف ودوره يف بناء الشخصية ،  جملة النبأ .216
 م .  2330-ه0422، مجادى الثانية ،70العدد

النبهان ، دمحم فاروق ،مبادئ األخالق عند مسكويه ،  جملة الفيصل  .211
ه ، السنة احلادية  عشرة آابر مايو بغداد 0436، رمضان 020،العدد 

 .م 0516،  
ويل، دمحم جاسم ، اخلوف ومفهومه السيكولوجي وأنواعه ودور األسرة  .215

ئه، جامعة فيالدلفيا،مؤمتر الدويل احلادي عشر عن األمن والثقافة يف إنشا
 م2337دار النهضة العربية ، القاهرة ، والدميقراطية، األردن  ، الناشر،

 

 :املواقع االلكرتونية
الكيالىن ، عبد الرمحن ، أصول الفقه وأتثريعلم الكالم والفلسفة عليه ،  .253

منتدايت أهل األنبار املنتدايت الطالبية والعلمية منتدى البحوث العلمية 
م، 0550مقالة، 

http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=
17020 

250. https://mawdoo0.com دانية عساف مفهوم األخالق يف :
 م2307الفلسفة، 

فريد، رمضان أمحد، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة    .252
  http://www.islamweb.netاإلسالمية، 

250. http://www.wata.cc/forums/showthread.php?
 منتدى اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب. -17056

صيد الفوائد مقال بعنوان نشأة الصوفية بقلم رأفت صالح الدين  .254

http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=86123
http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=86123
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?86197-
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?86197-
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ttp://www.saaid.net/feraq/sufyah/037.htm. 
 ، م2302سامل ، زينب ، أخطار وأضرار اخلوف،) جملة املصطفى ، .252

https://al-mostafa.co/magazine.) 
دروس للشيخ إبراهيم الدويش  إبراهيم بن عبد هللا الدويش مصدر  .257

الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
http://www.islamweb.net 

العطار، رضا، حقائق عن الدولة البويهية مقتبسة من العصر العباسي  .256
االول لشوقي ضيف بقلم الدكتور بتصرف 

https://islamicbooks.info 
ية وأثرها يف بناء احلميضى ، إبراهيم بن صاع بن عبد هللا ، الرتبية األخالق .251

، )شبكة األلوكة ،مستقبل الشباب
WWW.ALUKAH.NET ( 

هتذيب األخالق و -احلسناوي، عماد، قراءة يف كتاب ابن مسكويه  .255
 2301 – 2161تطهري األعراق احلوار املتمدن العدد: 

http://www.ahewar.org/debat   / 
تطويرها يف القرآن  جاسم ، عبد الكرمي قاسم ، الفضائل األخالقية وسبل .033

( م2307، 46الكرمي، ) جملة رسالة القلم : العد 
http://ralqalam.com/articl 

030. https://www.albayan.ae/sports/2337-03-00-
07520067  

أكتوبر  00علي عيد  مسكوية.. الطبيب اللغوي املؤرخ التاريخ:   .032

https://al-mostafa.co/magazine
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
https://islamicbooks.info/
https://islamicbooks.info/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://ralqalam.com/articl
http://ralqalam.com/articl
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2337 . 
030. http://ibrahimazanki.blogspot.com/2302/30

/blog-post_35.html Monday, January 5, 2302  
 https://www.webtova.com ماهية أمحد كرار الشنقيطى، .034

032.                           
https://search.mandumah.com/Record/03152
2  

القوسي، مفرح بن سليمان بن عبد هللا ضوابط قيم السلوك مع هللا عند  .037
 ه(17،0403ابن قيم اجلوزية،) جملة  البحوث اإلسالمية، العدد 

036. https://www.alifta.gov.sa/Ar/Magazine/Pages/
issues.aspx  

ل هللا ،مكارم األخالق ملن أراد اخلالق،) الكتاب مرقم أنوار ، بن أه   .031
، م 2300أكتوبر  00آليا، 

https://shamela.ws/index.php/book/06276  
برهامي، ايسر بن حسني، أدب اخلالف ،مصدر الكتاب،)دروس   .035

https://al-صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
2014maktaba.org/author/ 

 
 
 
 

http://ibrahimazanki.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html
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https://al-maktaba.org/author/2384
https://al-maktaba.org/author/2384
https://al-maktaba.org/author/2384

	صفحة العنوان
	موافقة الدكتوراة
	منحة التقدير
	دفتر الحضور المناقشة الدكتوراة
	رسالة الموافقة
	موافقة المشرفين
	موافقة المشرف
	إهْداء
	كلمة شكر وتقدير
	الملخص بالعربية
	الملخص بالإندونيسية
	الملخص بالإنجلزية
	فهرس الموضوعات
	الباب الأول: المقدمة
	1 خلفية البحث
	-2 أسئلة البحث
	-3 الهدف من هذه الدراسة
	4 أهمية البحث
	-5 الدراسات السابقة
	6 الإطار النظري
	-7 منهج البحث
	-8 خطة البحث

	الباب السابع: الخاتمة
	نتائج البحث:
	التوصيات:

	المصادر
	المراجع:



