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 دي بن حممد الرزقيعلي بن زي: اسم الباحث
 الفكر التربوي عند الصحايب حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه:  عنوان البحث -أ 

استنباط األفكار التربوية عند هذا الصحايب، ومن مث توضيح كيفية االستفادة منـها يف إصـالح                : اهلدف من البحث  
 .األسرة واملدرسة

فكرة عن حياة هذا الصحايب وعن عصره، كمـا اسـتخدم   استخدم الباحث املنهج التارخيي يف إعطاء  : منهج البحث 
 .املنهج االستنباطي يف استنباط األفكار التربوية

 .اإلطار العام للبحث ، ويشمل خطة البحث: الفصل األول: فصول البحث
 .سرية حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه: الفصل الثاين
 .ية والتربوية يف عصرهاحلالة السياسية واالقتصادية واالجتماع: الفصل الثالث
مالزمته للرسول عليه الصالة والسالم، مواقفـه       : األفكار التربوية عند الصحايب حذيفة واستنباطها من      : الفصل الرابع 

مع اخللفاء الراشدين، علمه بالفنت واملنافقني وأنواع القلوب، علمه بالفقه واحلديث والتفسري، خطبـه ومواعظـه يف                 
 .األحوال واملناسبات

 .تصور مقترح لتطبيق أفكاره التربوية يف األسرة واملدرسة: فصل اخلامسال
 .وتشمل أهم النتائج والتوصيات واملقترحات: اخلامتة

 :أهم النتائج
متيز الفكر التربوي عند الصحايب حذيفة نتيجة لغناه بالعديد من اآلراء واملضامني التربوية اليت تصلح مادة ملناهج                  -١

 .التربية اإلسالمية
 .تصافه بصفات عظيمة نادرة الوجود متثل منوذجا حيا لالقتداء بها -٢
 يف املنافقني الذي ال يعلمه غريه، وعلمه بالفنت والسؤال عنها وأيضا علمه بـأنواع               متيزه حبمل سر رسول اهللا       -٣

 .القلوب
تـه للقيـام بأصـعب      متيزه بالشجاعة والصراحة يف احلق مع نفسه ومع اآلخرين، كما متيز بالذكاء والفطنة أهل              -٤

 .املهمات كما يف غزوة األحزاب
 :أهم التوصيات 

ضرورة عناية األمة اإلسالمية بكل أفرادها ومؤسساا بسري الصحابة رضوان اهللا عليهم، بدراستها واالسـتفادة           -١
 .منها يف ضبط وتوجيه الناشئة خلقيا واجتماعيا

ويته عن طريق توضيحه وختليصه من الـشوائب إن لـزم           إبراز الفكر التربوي عند أولئك الصحابة، وإثبات ه        -٢
  ٠االمر

ربط الفكر التربوي اإلسالمي باألصول اإلسالمية للتربية اليت تشكل القاعدة السليمة لبناء الشخصية املـسلمة                -٣
 .الفعالة

 :أهم املقترحات
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 .يب اجلليلإجراء حبوث مكملة هلذه الدراسة، واستكمال ما نقص فيها، حبيث تفي جبهود هذا الصحا -١
على دور النشر العناية بسرية هذا الصحايب والقيام بطبعها ونشرها على شكل كتيبات ورسـائل صـغرية                  -٢

 .احلجم ورخيصة الثمن لتسهيل انتشارها بني طبقات اتمع ليعم نفعها اجلميع
ة وخاصة تلك اليت    إجراء دراسة حول املعوقات اليت حتول دون تطبيق املبادئ التربوية يف اتمعات اإلسالمي             -٣

 .عاش ا مفكرون مصلحون أمثال حذيفة بن اليمان
 

Research Abstract 
 

Name of researcher: Ali bin Zaidi bin Mohammed Al Rozqi 
Research title: - The features of the educational thought of the Sahabi (the prophet 
companion) Huzaifa Ibn Al – Yaman, (may god be pleased with him). 
The aim of the of the researcher: finding out the morale through of this (Sahabi) 
prophet’s (PBUH) companion, then explain how to get benefit of them in reforming 
both the family and school.  
The method of research: the researcher used the historical method in providing an idea 
about this (Sahabi) and his time, and he used the deduction method in deducting the 
educational thoughts.  
Researcher classes: The ١st class:- The research general frame, which includes the 
research plan.  
The ٢nd class: - life news of Huzaifa Ibn Al Yaman (may god be pleased with him).  
The ٣rd class: - The political, economical, social and educational status at his time.  
The ٤th class:- Educational thoughts that he had and educing it as for:- being close to 
the prophet (PBUH), his attitudes towards the guiding Khalifs, his awareness of sedition 
and the hypocrites, his vast knowledge in jurisprudence, hadeeth and interpretation, his 
speech and preaches during ceremonies. 
The ٥th class:- imagining application of his educational thoughts within the family and 
school.  
Conclusion: - Includes the important results, recommendations and suggestions.  
The most important recommendation: - 
١- the educational conception of Huzaifa is distinct as it is rich with numerous 

views and educational thoughts which is useful for the Islamic curriculums.  
٢- Described by great and rare specifications, that represent a living models to be 

followed.  
٣- Specialized by keeping the prophet’s (PBUH) secret regarding the hypocrites 

which is known by no other person, also his awareness of sedition and inquiring 
about them. In addition, his knowledge of hearts situations.  

٤- Specified by courage, frankly speaker of truth with one’s self and others, also 
specialized with intelligence and brilliance that led him to achieve the most 
important mission as at Al-Ahzab (Parties) invasion.  

Important recommendations: - 
١- it is necessary for the Islamic nation to draw an importance towards the Sahaba 

way of life by studying it and be benefited out of it in controlling and guiding the 
young ones morally and socially.  

٢- Presenting the educational thoughts of those Sahaba, and approve its’ character 
by explaining it, and purifying it from the impurities.  
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٣- Bind the educational Islamic thoughts by the Islamic fundamentals which 
compose the safety base of building the safety and active Islamic character.  

The important suggestions: - 
١- make researches completing this study, and finish what it is lacking that can fulfill 

this great Sahabi efforts. 
٢- The publishing houses should care for the way of life of such (Sahabi) by 

publishing it in small books and messages of small sizes and cheap price so as to 
be sprayed through the whole society classes to get used of it.  

٣- Make studies about the obstacles that stand against achieving the educational at the 
Islamic society, in particular, the life time of great reformers like Huzaifa Ibn Al – 
Yaman.  

 
 

 إهــــداء
 

إلى من قرن اهللا تعالى اإلحسان إليهما بعد األمر بعبادته والنهي 
واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيًئا : (( فقال تعالى،عن الشرك

 )٣٦آية : النساء )). (وبالوالدين إحسانًا
 رحمهما اهللا تعالى وأسكنهما فسيح جناته

 وإلى كل من علمني 

 إلى رواد التربية والتعليم

 كل من له حق على الباحثإلى 

أهدي هذا الجهد المتواضع ألخواني وزمالئي الذين بذلوا جهـودا          
لمساعدتي وتشجيعي على مواصلة الجهد، كما أسأل اهللا الكريم أن          
يجعل عملي هذا خالصا لوجهه ، وآخر دعوانا أن الحمـد هللا رب             

 .العالمين
 

 الباحث
 

 
 

 

 



٧ 

µ¾bÈÛa@lŠ@@‡à¨a@æc@bãaìÇ†@‹‚eëN@
 
 

 فهرس احملتويات                                          
Êìšì¾a òzÐ—Ûa@

@ÒýÌÛa@     أ 
@òÜàjÛa@l@

@‹qcë@sí‡yë@òíe@x@
@òÛb‹Ûa@˜ƒÜßIïi‹ÇH@†@
@òÛb‹Ûa@˜ƒÜßIðîÜ−gH@ç@

@õa‡ça@ë@
ë@‹Ø“Ûa@‹í‡ÔnÛa@@Œ@

@pbíìna@‘‹èÏ@@@
@@@@@@@@@@@P@@@@@ ) خطة البحث(اإلطار العام للبحث : الفصل األول 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òß‡Ô¾a@@@@@@Q@@@
szjÛa@Êìšìß@@@@@@U@@@@@
@szjÛa@òîàçc@@@@@@V@
@szjÛa@Òa‡çc@@@@@@W@

c@szjÛa@òÜ÷@@@@@@X@
@szjÛa@wçbäß@@@@@@X@

@szjÛa@pbzÜ—ß@@@@@@Y@
@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@@@@@QP@

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<Vá^ÛéÖ]<àe<íËè„u<ì‰<]<ê•…<
äßÂ@

@@@@RU@

Þëþa@szj¾aZ@éjãë@éa@@@@@@RV@@
@émd“ã@@@@@@RY@
@émbÏë@@@@@@SR@

ïãbrÛa@szj¾a@Z@éÓý‚cë@émbÐ–@@@@@ST@
üëc@Z@émbÐ–@@@@@ST@@
bîãbq@Z@éÓý‚c@@@@@SX@@@

@Þì‹ÜÛ@énj«@@@@@@SX@
@éÔîjm@ñ‡’ë@òíìjäÛa@òäÛbi@éØ¸@b@@@@@SY@

é«bmë@ê–@TQ@
@@@@@@@@@@@@@@@énya‹–@@@@@TS@

@ê‡çŒ@@@@@TV@@@
@
@
@



٨ 

@
@
@
@

@

Êìšì¾aòzÐ—Ûa@
éÈšaìm@٤٨ 
éß‹×ë@ê†ìu@٤٩ 

ä¾a@åÇ@éîèãë@Òë‹È¾bi@ê‹ßc‹Ø@٥٠ 
Ø’ËÖ]Ö^£]<oÖ^nÖ]<í<íéÂ^Ûjq÷]æ<íè^’jÎ÷]æ<íé‰^éŠÖ]<

å†’Â<»<íèçeÖ]æ@
٥٤ 

‡îè¸@٥٥ 
Þëþa@szj¾a@Z@òîbîÛa@òÛb¨a@٥٧ 
ïãbrÛa@szj¾a@@Zòí†b—nÓüa@òÛb¨a@٦٣ 
sÛbrÛa@szj¾a@@@@ZòîÇbànuüa@òÛb¨a@٧١ 
Éia‹Ûa@szj¾a@@@@@@@@@@@@@@@@ZòíìiÛa@òÛb¨aòibz—Ûa@‡äÇ@@٧٦ 

Äe]†Ö]<Ø’ËÖ]<<<<<V<íËè„u<êe^v’Ö]<<‚ßÂ<íèçeÖ]<…^ÓÊù]<
ã^fßj‰]æ^<

٧٩ 

Þëþa@szj¾a@Z@Þì‹ÜÛ@énßŒýß ٨٠ 
@@@@@@@@ïãbrÛa@szj¾a@Zåí‡’a‹Ûa@õbÐÜ©a@Éß@éÐÓaìß@٩٢ 

ìßØi@ïic@Éß@éÐÓÕí‡—Ûa@‹@٩٢ 
lb©a@åi@‹àÇ@Éß@éÐÓaìß@٩٣ 

@åi@æbàrÇ@Éß@éÐÓìßæbÐÇ@٩٧ 
kÛb @ïic@åi@ïÜÇ@Éß@éÐÓaìß@١٠٠ 

sÛbrÛa@szj¾a@Zië@µÔÏbä¾bië@´ÐÛbi@éàÜÇÊaìãdlìÜÔÛa@@١٠١ 
´ÐÛbi@éàÜÇ@١٠١ 
µÔÏbä¾bi@éàÜÇ@١٠٩ 
@Êaìãdi@éàÜÇlìÜÔÛa@١١٥ 

Éia‹Ûa@szj¾a@ZÐnÛaë@sí‡¨aë@éÔÐÛbi@éàÜÇ@١١٨ 
éÔÐÛbi@éàÜÇ@١١٨ 
sí‡¨bi@éàÜÇ@١٢٤ 

ÜÇÐnÛbi@éà@١٢٨ 



٩ 

@
@
@

Êìšì¾a òzÐ—Ûa@
@ßb©a@szj¾a@Z@@@@@@@@@@@pbjbä¾aë@Þaìyþa@À@éÄÇaìßë@éj‚@@١٣٤ 
QM@Èji@é›Èi@éäí‡Û@éöa‹’@À@énj‚@@١٣٤ 
RM‹‚dnÛa@â‡Çë@ò¨b—Ûa@ÞbàÇÿÛ@ñŠ†bj¾a@óÜÇ@bèîÏ@s±@Ûa@énj‚@N@١٣٥ 
SM@õbîyþa@oîß@À@énÄÇìß@@١٣٦ 
TMj‚@ñý—Ûa@À@Êì“©a@æa‡ÔÏ@À@én@١٣٧ 
UM@lbyë@lby@æaìäÈi@Ûa@énÄÇìß@@١٣٨ 
VMÁìnÛa@@١٣٩ 
WM@âþa@óÜÇ@Þì‚‡Ûa@À@æa‰÷nüa@@١٤٠ 
XMþa@óÜÇ@Þì‚‡Ûa@åß@‹í‰znÛa@À@énj‚@õa‹ß@١٤٠ 
YM@éÛì¥ë@kÜÔÛa@kÜÔm@À@énÄÇìß@@١٤١ 
QPMa@Ý×c@åß@Š‰±@ìçë@åöa‡¾bi@énj‚@âa‹¨@١٤٢ 

‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]<V<å…^ÓÊ_<ÐéfŞjÖ<|ÏÚ<…ç’i
í‰…‚¹]æ<ì†‰ù]<»<íèçeÖ]@

١٤٣ 

üëc@Z@@ñ‹þa@١٤٣ 
bèîÏ@òíìiÛa@ŠbØÏþa@Õîjm@١٤٥ 
bîãbq@Z@òŠ‡¾a@١٥٦ 

@@bèîÏ@òíìiÛa@ŠbØÏþa@Õîjm@@١٥٦ 
QMïŠ‡¾a@lbnØÛa@@١٥٧ 
RM@íŠ‡nÛa@Ö‹ @@١٦٣ 

@J@Šaì¨a@òÔí‹ @١٦٤ 
@JÔí‹ õbÔÛa@ëc@ñ‹šba@ò@١٦٨ 

SM@@ïŠ‡¾a@Âb“äÛa@@١٧٣ 
cMa@@‹¾@١٧٤ 
lM@òîŠ‡¾a@òÇaˆa@@١٧٥ 
xMŠ‡¾a@À@âbÔm@Ûa@pa‹šba@@ò@١٧٧ 

@ò¸b©a@١٧٩ 
@wöbnäÛa@١٨١ 

@pbî–ìnÛa@١٨٤ 
@pbyÔ¾a@١٨٥ 

@Éua‹¾aë@Š†b—¾a@١٨٦ 



١١ 

íÚ‚Ï¹]V 
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصـحبه            

 فما من قضية شغلت األفراد واتمعات يف خمتلف العصور مبقدار ما          :  أمجعني  أما بعد   
ا من أمهية التربية اليت حتظى يف كـل زمـان           بية، وما ذلك إال انطالقً    شغلتهم قضية التر  

ا للبناء الثقايف ومكان باهتمام كبري وعناية بالغة، السيما وأا تعد ركيزة أساسية ومنطلقً
 .ممواحلضاري لأل

وتكوين شخصيته، واألخذ بيده على      يف بناء نفسه،     لإلنسان فالتربية ضرورية    "
سالمي يف جمتمعه، وهي ذا وثيقة الصلة باتمع، حيـث تعكـس            ما يوافق الدين اإل   

  .)١("فلسفته، وأهدافه،وظروف حياته،وألوان نشاطه،وقيمه،ومبادئه،وأخالقه ومعتقداته
وحيث إن التربية من أقدم الظواهر احلية اليت بدأت منذ أن وجد اإلنسان علـى           

ثرت حوهلا األقوال، واآلراء،    سطح األرض، إال أا مل تتبلور يف مفهوم واحد حيث ك          
 بكليتها، وال خيرج عن ماهيتها، فهي تتسع        ط فيها ال حيي   لكل ما قي  " ورغم ذلك فان    

لكل قول، وتنظم كل فعل، وتصبح يف النهاية تربية جيدة أو سيئة حبـسب النظـرات                
  . )٢("النقدية أو التقييمية اليت تكشف عنها

 العامل العريب واإلسالمي    ح لعالج ما جيتا   السبيل الوحيد " فالتربية اإلسالمية هي  
بل العامل امجع من مشكالت وأزمات يف مجيع جماالت احلياة التربويـة واالقتـصادية              

  . )٣("والسياسية واالجتماعية
بناء األجيال ناهضة قادرة على احلفاظ على جـوهر         " كما أا وسيلة األمة إىل    

ذي تتدافعه قـوى وتيـارات فكريـة         هذا العامل املضطرب، وال    شخصيتهاوهويتها يف 

                                                 
حسن، السيد الشحات أمحد ، دراسات يف الفكر التربوي اإلسالمي ،مكتبات دار إحياء التراث ، املدينة املنـورة                  )١(

 .٥هـ ، ص١٤١٢، ١،السعودية، ط
  .١١م، ص٢٠٠١قمرب، حممود، األصول العامة للتربية ، دار الثقافة، قطر، )٢(
 .١م، ص١٩٩٦ ، ٢ التربية اإلسالمية ، الرياض،  السعودية ، طاحلقيل، سليمان بن عبد الرمحن،)٣(
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ومثل هذا األمر واجب علمي تفرضه ضرورات البحث التربـوي التأصـيلي            
املعاصر من منطلق احلرص على االستفادة القصوى من معطيات هذا الفكـر يف رفـد               

فإجياد منهج تربوي متكامل، ورسم خطة حمكمة لنمو        "  النظام التربوي والتعليمي   وإثراء
اإلنسان وتنظيم مواهبه وحياته واستنفاذ طاقاته على أكمل وجه، ال يغين عن وجـود              
واقع تربوي ميثله إنسان مرب حيقق سلوكه وأسلوبه التربوي، على األسس واألهداف            

 .       )١("ها اليت يراد إقامة املنهج التربوي علي
ومن هذا املنطلق وإدراكا للدور التربوي الذي تؤديه مثل تلك الدراسات كان            

معامل الفكر التربوي عند الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان رضـي           (اختياري ملوضوع   
 : لألسباب التالية) اهللا عنه

ة منها بعد  األفكار التربويطإمهالنا وتقصرينا يف حبث سري الصحابة بالذات واستنبا      -١
مجعها من بطون الكتب وإبرازها منظمة ومرتبة على ـج تربـوي إلمكـان              

 .االستفادة منها يف عصرنا احلاضر
اختصاص هذا الصحايب اجلليل بسر رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون غـريه                -٢

 .من الصحابة وقد شد انتباهي هذا األمر
 نرباسا هلذا اجليل الذي كثرت      دراسة أفكاره التربوية مهمة وضرورية حىت نضعها       -٣

 .فيه الشهوات وغرق كثري من شباب األمة يف مستنقع الرذيلة والفساد
قلة البحث يف سرية هذا الصحايب مع أن له فكرا تربويا رائدا ومشوليا كما رأيت                -٤

يف دليل الرسائل العلمية فهو مل يفرد برسالة علمية مستقلة، وقد استهوتين هـذه              
 .الشخصية

 

                                                 
 .٢٠٥م، ص٢٠٠٤، ٣، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، دار الفكر، دمشق،سوريا ، طنالنحالوي، عبد الرمح)١(




