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الممخص:
درس البحث " منيج النبي في تربية الجيل األول من المسممين" ،تضمن

الفصل األول :تعريف البحث( :مشكمتو ،ىدفو ،حدوده ومنيجيتو)،

وتحديد

المصطمحات( :المنيج ،المعمم ،التربية ،والجيل األول من المسممين) ،أما الفصل

الثاني فقد درس :المنيج ومكوناتو( :القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واستثمار األحداث
المتنوعة) ،ويتضمن الفصل الثالث :األساليب التي اتبعيا النبي في تطبيق مفردات
المنيج وىي( :اسموب التحفيز وفيو التشويق والترغيب) ،اسموب القدوة وفيو حسن
المعاممة والتسامح والصدق)( ،اسموب الموعظة وفيو القصة والمثل)( ،اسموب التوجيو
وقد وجو النبي إلى " :الحمي بمكارم األخالق ،والحصول عمى العمم النافع ،والسعي

من أجل الرزق الحالل" ويتضمن ىذا األسموب فرعين أساسيين ىما :المشورة

والمسؤولية) ،أما الفصل الرابع فيتضمن( :التطبيقات التربوية ،النتائج والتوصيات).

مفاتيح الكممات( :المنيج ،النبي ،التربية ،المسمم)
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Abstract:
The research aims to study the approach of the prophet
Mohammed (PBUH) in raising the first generation of Muslims. The
content of research came to be in four chapters. The first chapter
includes four sections: research problem, research objective,
limitation, methodology, and the definitions of terms (approach,
teacher, education, the first generation of Muslims). As for the second
chapter, it revolves around the prophetic Sunnah, Holy Quran, and the
investment of the episodes that happened over the past years. Chapter
three concerns with the strategies that Prophet Mohammed undertook
in applying the approach in raising people at that time which includes
(the strategy of motivation through suspense and encouragement), (the
strategy of good treatment, tolerance, and honesty), the manner of
preaching through storytelling and proverbs). In addition, a manner of
guidance, the prophet Mohammed called people to follow the good
manners in earning their daily living as one of the characteristics of
Muslims by the manner of advice and responsibility. The research
concluded with the educational application and some of
recommendations and suggestions.

Keywords: (Curriculum, prophet, education, Muslim)
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الفصل األول
تعريف البحث
ٔ -مشكمة البحث:

النبي محمد ﷺ كان ىو المربي والمعمم لمجيل األول من المسممين ،لقد أدرك
ﷺ بتوجيو من اهلل سبحانو وتعالى أىمية التربية وأثرىا العظيم في تكوين األمة

اإلسالمية القوية والخيرة والمؤثرة ،فبدأ بيا ووجو المسممين األوائل إلييا ،فكانوا خير

األجيال في اإليمان واألخالق والسموك ،والقرآن الكريم كان ىو المنيج األصيل الذي
يشكل األساس األول لمتربية النبوية ،جاءت من بعده أقوالو وأفعالو وتقريراتو (سنتو

ﷺ) وكان ىو المنيج الذي طبقو في تربية الجيل األول من المسممين ،كان

ﷺ ،أسوة وقدوة ألصحابو من المسممين األوائل ،ومثميم األعمى في التربية والتعميم
ٍ
كمرب ومعمم
والتوجيو واإلرشاد ،وكان ذلك يتضح في سموكو في كل نواحي حياتو،

وموجو ومرشد لممسممين ،وقد أثنى القرآن الكريم عمى أخالقو وخصالو وفضائمو ،قال

تعالى{ :نَمَذْ كَبٌَ نَكُىْ فِِ سَعٌُلِ انهَّوِ أُعٌَْحٌ حَغَنَخٌ نًٍَِّ كَبٌَ َّشْجٌُ انهَّوَ ًَانٌَْْْوَ آخِشَ ًَرَكَشَ انهَّوَ
كَثِريًا}[األحضاةًَ{ .]12:إََِّكَ نَعَهَ خُهُكٍ عَظِْى}[انمهى.]4:
تتحدد مشكمة البحث بما يأتي:

كيفية تطبيق منيج النبي ﷺ ،في التربية الحديثة ،وعن طريقيا يمكن
تربية أجيال المسممين ،وبناء اإلنسان المسمم المصمح الصالح ،وكذلك التأسيس لممنيج
التربوي اإلسالمي ،واالبتعاد عن الفمسفات والنظريات والمناىج الوضعية المستوردة،
والتخمص من انحرافاتيا وتقديراتيا الخاطئة ،وبناء المنيج التربوي اإلسالمي الكامل
الشامل ،وااللتزام بالقيم اإلسالمية الصحيحة ،التي كانت تشكل المنيج النبوي الذي
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ربى النبي ﷺ ،الجيل األول من المسممين ،وشكل بو أخالقيم وسموكيم ،التي
استطاعوا عن طريقيا بناء أعظم دولة عرفيا التاريخ.
ٕ-أىمية البحث:
تأتي أىمية البحث من أىمية الموضوع ،فالتربية تتكون من ثالثة أركان
(المنيج ،المعمم ،المتعمم) ،والبحث الموسوم " منيج النبي ﷺ في تربية الجيل
األول من المسممين" ،فالمنيج :القرآن الكريم وأقوال وأفعال النبي المتمثمة في سنتو،
والمعمم :ىو النبي ﷺ ،والمتعممون :ىم الجيل األول من المسممين ،وعمى ىذه
األركان يمكن بناء نظرية ومنيج تربوي سميم لممجتمع اإلسالمي في العصر الحديث.
ٖ-ىدف البحث:
يتحدد ىدف البحث من عنوان البحث "منيج النبي ﷺ في تربية الجيل
األول من المسممين" فيما يأتي:
ٔ-كيف نطبق المنيج.
ٕ-من يطبق المنيج.
ٖ-المستيدفين من تطبيق المنيج.
ٗ-واألساليب المتبعة في تطبيق المنيج.
٘-التطبيقات العممية.
ٗ-حدود البحث:
يتحدد البحث فيما يأتي:
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وبعض المصادر الحديثة التي تناولت
ٕٓٔ

الموضوع.
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٘-منيج البحث:
ينتيج البحث المنيج التاريخي ،والمنيج الوصفي التحميمي.
-ٙتحديد المصطمحات:
يتم تحديد مصطمحات البحث اآلتية:
أوًال -المنيج:
لغ ًة :من الجذر الثالثي " َن َي َج" ،والمنياج والمنيج اسم وصفة( .ابن سيدة،
البيِن الواضح( .ابن منظور،
ص .)ٜٜٔٙ ،ٖٓٚال َن ْيج :الطريق ،وىو المستقيم َ
الم ْن َيج :الطريق ،والجمع:
جٗٔ ،صٖٓٓ .)ٜٜٖٔ ،وَن َي َج لي األمر :أوضحو ،و َ
أوض َح ،والطريق سمكو،
ض َح و َ
مناىج( .ابن فارس ،ج٘ ،صَٔ .)ٜٜٔٚ ،ٖٙن َي َجَ :و َ
واستَ ْن َي َج الطريق :صار َن ْي ًجا( .الفيروز آبادي ،ص .)ٕٓٓ٘ ،ٕٓٛقال تعالى:

{نِكُمٍّ جَعَهْنَب يِنكُىْ شِشْعَخً

ًَيِنْيَبجًب}[املبئذح.]44:

اصطالحا :يعرفو المعجم الفمسفي" :وسيمة محددة توصل إلى غاية معينة"
ً
(المعجم الفمسفي ،ص٘" .)ٜٖٔٛ ،ٜٔالطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة
العممية من خالل التنظيم الصحيح لسمسمة األفكار العديدة ،بوساطة مجموعة من
القواعد العامة التي تييمن عمى سير العقل ،وتحدد عممياتو حتى يصل إلى نتيجة
معمومة( .بدوي ،صٗ.)ٜٔٚٚ ،
"ىو الطريق الواضح المستقيم لترتيب العمميات العقمية ،يعتمد عمى استقراء
منيجيا لموصول إلى نتائج عممية ومعرفية تخدم
تيبا
ً
وفيم المعمومات ،وترتيبيا تر ً
عممية البحث العممي".
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ثانيا -المعمم النبي ﷺ:
ً
ىو :محمد بن عبد اهلل بن عبد المطمب ،واسم عبد المطمب :شيبة ،بن
ىاشم ،واسم ىاشم :عمرو بن عبد مناف ،واسم عبد مناف :المغيرة بن قصي بن
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن
خزيمة بن مدركة ،واسم ِ
مدركة :عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن
عدنان( .ابن إسحق ،ص.)ٕٓٓٗ ،ٔٚ
والدتو

ﷺ:
ولد ﷺ ٓ٘ٚم عام الفيل ،أمو آمنة بنت وىب بن عبد مناف بن زىرة،

وكان وىب سيد بني زىرة ،أرضعتو حميمة السعدية ابنة أبي ذؤيب عبد اهلل بن الحارث
بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصبة بن نضر بن سعد ،فيي حميمة
السعدية من ىوازن ،تزوج وعمره خمس وعشرون سنة من السيدة خديجة بنت خويمد
رضي اهلل عنيا ،فيبن ي :خديجة بنت خويمد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن
كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة( .ابن
ىشام،جٔ ،صٖ.)ٜٜٔٓ ،ٔٛ
بعثتو ﷺ:

بعث عام ٕٓ ٙم ،وأول ما نزل عميو من القرآن الكريم (اقرأ){ :الْشَأْ ثِبعْىِ سَثِّكَ انَّزُِ
خَهَك}[انعهك( .]2:ابن إسحق ،ص)ٕٓٓٗ ،ٔٙٛ
ثالثًا-التربية:
لغ ًة -:يتضمن مصطمح التربية دالالت لغوية متعددة منيا:
ٕٕٔ
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ورب المعروف والنعمة :أي نماىا وأتميا
رب الشيء إذا أصمحوُ،
ً
اإلصالحً :
وأصمحيا.
بي َيربي ،أي نشأ وترعرع ،والرباني من الرب :بمعنى التربية ،والرباني:
نشأ وترعرعَ :ر َ
العالم المعمم الراسخ في العمم ،والربيبة :الحاضنة؛ ألنيا تصمح الشيء ،وتقوم بو
وتجمعو( .ابن منظور ،ص ،ٗٓٗ-ٖٗٓ :مٔ ،د.ت).
وربَ :ربا ،إذا ساسوُ وقام بتدبيره.
النماء والزيادةَ :ربا َيربو ،بمعنى :زاد ونماً ،
(الفيومي ،ص.)ٜٔٛٚ ،ٕٛ ،
اصطالحا:
ً
لمتربية تعريفات متعددة منيا:
ٔ-عممية تكيف مع البيئة المحيطة ،أو أنيا عممية تكيف مع الثقافة المحيطة.
ٕ-عممية تطبيع اجتماعي تيدف إلى إكساب الفرد ذاتًا اجتماعية يتميز بيا عن غيره
من األفراد.

ٖ-عممية التكيف أو التفاعل بين المتعمم وبيئتو التي يعيش فييا .فالعممية التربوية تتفاعل
مع البيئة من ثقافة مادية وغير مادية وبكل عناصرىا الطبيعية واإلنسانية ،أي إنيا
عممية تفاعل اإلنسان مع الحياة تتميز باالستمرار( .عامر ،ص.)ٕٓٓٛ ،٘ٓ ،
ٗ-نقل الحضارة من جيل إلى جيل ،لكي يستمر اإلنسان في المستوى الرفيع الذي
وصل إليو ،ويتمثل ىذا المستوى في اآلداب و العموم والفنون والصناعات.
(حسين ،ص ،ٙ ،د.ت).
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ابعا :الجيل األول من المسممين (المتعممون)
رً
ىم المسممون األوائل الذين أسمموا وآمنوا بالنبي ﷺ ،وىم :السيدة خديجة
زوج النبي ﷺ عمي بن أبي طالب ،وأبو بكر الصديق ،وعثمان بن عفان ،واألرقم
بن أبي األرقم ،وأبو ذر الغفاري ،والنعمان بن مقرن ،والنعمان بن بشير ،وأسيد بن
حضير(.......ابن إسحق ،ص.)ٕٓٓٗ،ٔٛٙ

ٕٗٔ
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الفصل الثاني
منيج النبي ﷺ في التربية
مكونات المنيج:
يتضمن المنيج الذي اتبعو النبي ﷺ القرآن الكريم وسنتو القولية والفعمية
واألحداث المتنوعة التي تحدث في المجتمع ،ويعرف المنيج " :بالطريق الواضح أو
السبيل الواضح الذي يسمكو اإلنسان في أي مجال من مجاالت الحياة"( .الفيروز
آبادي ،جٔ ،صٕٓٔ ،)ٜٔ٘ٗ ،وأما تعريفو التربوي ىو " :الطريق أو السبيل
الواضح الذي يسمكو المربي أو المعمم والمدرب مع المتعممين لتنمية معارفيم ومياراتيم
واتجاىاتيم واحداث التغيير اإليجابي في سموكيم"( .الشيباني ،ص.)ٜٔٚ٘ ،ٖٗٙ
أوًال -القرآن الكريم:
لغ ًة :اختمفت اآلراء حول أصل كممة "القرآن" من ىذه اآلراء:
ٔ-اسم لكتاب اهلل تعالى :وأنو غير مشتق من أي مادة سواء من ق أر أو من غيرىا؛
وذلك ألنو َعمٌَم عمى كتاب اهلل مثل التوراة واإلنجيل ،وعميو فالقرآن غير
ميموز(.البغدادي ،جٕ ،صٕ.)ٜٔٛٔ،ٙ
ٕ-لفظ القرآن :مشتق من القرائن ،أي قرنت الشيء بالشيء إذا قرنت أحدىما باآلخر؛
بعضا ،فيي قرائن ،بال ىمز
بعضا ويشابو بعضيا
صِدق بعضيا
ً
ً
ألن اآليات ُي َ
والنون أصمية( .السيوطي ،جٔ ،صٔ.)ٜٔٚٗ ،ٕٔٛ-ٔٛ

ٖ-لفظ القرآن :مشتق من الفعل ق أر ،وقرأ :تأتي بمعنى الجمع والضم ،والقراءة :ضم

الحروف والكممات بعضيا إلى بعض في الترتيل ،والقرآن :في األصل كالقراءة ،مصدر :ق أر
قراءة وقرًآنا ،قال تعالى( :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ) [انمْبيخ.]24-21
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(الزرقاني،جٔ ،ص٘ٔ ،)ٜٜٔ٘ ،ٔٙ-أي قراءتو ،فيو مصدر عمى وزن "فُعالن" بالضم:
ِ
اءا وقراءة وقرًآنا ،بمعنى واحد ،سمي بو الكتاب المقروء من
كالغفران والشكران ،نقول :قرأتو قر ً
باب تسمية المفعول بالمصدر(القطان ،صٗٔ ،ٔ٘-د.ت).

ٗ-وصف عمى وزن فعالن :مشتق من القُ ْرء ،بمعنى الجمع ،ومنو قرأت الماء في

الحوض ،أي جمعتو؛ وسمي بذلك ألنو جمع السور بعضيا إلى بعض ،وسمي قرًآنا؛
ألنو جمع ثمرات الكتب السابقة المنزلة ،أو ألنو جمع أنواع العموم كميا( .الزجاج،

جٔ ،صٖٕ٘ .)ٜٔٛٛ ،قال تعالىَ ً{ :ضَّنْنَب عَهَْْكَ انْكِزَبةَ رِجَْْبًَب نِّكُمِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ
ًَسَحًَْخً ًَثُشْشٍَ نِهًُْغْهًِِني}[اننحم {، ]48:يَّب فَشَّطْنَب فِِ انكِزَبةِ يٍِ شَِْءٍ }[األَعبو.]84:
٘-مصدر مشتق من "قرأ" :أي تال ،مرادف لمقراءة ،فيو مصدر كالغفران ،فالقرآن
مصدر من قولك :ق أر الرجل ،إذا تال ،يق أر قرًآنا وقراءةً( .ابن عطية ،جٔ ،ص
.)ٕٓٓٔ ،٘ٙ
اصطالحا:
ٕ-
ً
ٔ-القرآن الكريم" :كالم اهلل المنزل ،غير مخموق ،منو بدأ واليو يعود ،وأن اهلل تكمم
بو حقيقة ،حروفو ومعانيو ،وقد أجمع المسممون عمى أن القرآن المتمو في جميع
األقطار ،المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسممين ما جمعتو الدفتان ،من

أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس ،كالم اهلل تعالى ،وحيو المنزل عمى ِ
نبيو
ُُ
ﷺ ،وأن جميع ما فيو حق ،ليس فيو نقص أو زيادة ،كما أجمع عميو
المسممون"( .الدوسري ،صٕٔٔٗٔٗٛ ،ىـ).
ٕ"-كالم اهلل حقيقة ،منزل غير مخموق ،سمعو جبريل عميو السالم ،من اهلل تعالى،
وسمعو محمد ﷺ من جبريل ،وسمعو الصحابة من محمد ﷺ ،وىو الذي
ٕٔٙ

ظا ،وكل حرف فيو كالم اهلل
مسموعا
بألسنتنا ،وما في صدورنا
ومكتوبا ومحفو ً
ً
ً
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ومعنى ،تكمم بو رب العالمين ،سمعو جبريل منو وبمغو إلى محمد ﷺ
لفظًا
ً
دون تغيير وال تبديل"( .ابن القاسم ،صٖٖٕٔٗٙ ،ىـ).

ِ
ِ
المتَ َع َبد بتالوتو ،المنقول
ٖ "-كالم اهلل ،المنزل عمى نبيو ﷺ ،المعجز بمفظوُ ،
بالتواتر ،المكتوب في المصاحف ،من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس".
(اليويمل ،صٕٕٜ٘ٔٗ ،ىـ).

قال تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ) [انشعشاء. ]281-281:
ٖ-قول اهلل تعالى في القرآن الكريم:
قال تعالى عن كتابو الكريم:

ٔ{ -لَذْ جَبءكُى يٍَِّ انهّوِ ٌَُسٌ ًَكِزَبةٌ يُّجِني ﮄ َّيْذُِ ثِوِ انهّوُ يٍَِ ارَّجَعَ سِضٌَْا َوُ عُجُمَ انغَّالَوِ
ًَُّخْشِجُيُى يٍِِّ انظُّهًَُبدِ إِنََ اننٌُّسِ ثِئِرَِْوِ ًَّيْذِّيِىْ إِنََ صِشَاطٍ يُّغْزَمِْى ﮗ}[املبئذح-21:
.]21

َّٕ{-ب أَُّّيَب اننَّبطُ لَذْ جَبءرْكُى يٌَّْعِظَخٌ يٍِّ سَّثِّكُىْ ًَشِفَبء نًَِّب فِِ انصُّذًُسِ ًَىُذًٍ ًَسَحًَْخٌ
نِّهًُْؤْيِنِني}[ٌَّظ]11:
َٖ ً { -ضَّنْنَب عَهَْْكَ انْكِزَبةَ رِجَْْبًَب نِّكُمِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَحًَْخً ًَثُشْشٍَ
نِهًُْغْهًِِني}[اننحم]48:
ٗ{ -لُشآًَب عَشَثًِّْب غَْْشَ رُِ عٌَِجٍ نَّعَهَّيُىْ َّزَّمٌٌُ}[انضُّيَش]14:
٘{ -الَ َّأْرِْوِ انْجَبطِمُ يٍِ ثٍَِْْ َّذَّْوِ ًَالَ يٍِْ خَهْفِوِ رَنضِّمٌ يٍِّْ حَكِْىٍ حًَِْذ}[فُصِّهَذ]41:
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ٗ-قول الرسول ﷺ في القرآن الكريم:
ٔ"-خيركم من تعمم القرآن وعممو" (البخاري :ح رقم ،ٕ٘ٓٚ :صٖ،ٕٔٛ
ٕٕٓٓ).
ٕ"-إن ىذا القرآن سبب طرفو بيد اهلل وطرفو بأيديكم فتمسكوا بو ،فإنكم لن
أبدا" (ابن حبان في صحيحو :ح رقم ٕٕٔ/ٔ ،
تضموا ولن تيمكوا بعده ً
.)ٖٕٜ

شفيعا ألصحابو "
ٖ"-اقرؤوا القرآن فإنو يأتي يوم القيامة
ً
رقم ،ٕٕ٘:جٔ ،صٖ٘٘ ،د.ت).

(مسمم ،ح

"كتَاب المَّ ِو ِف ِ
ِٗ -
ص ُل
يو َن َبأُ َما َك َ
ُ
ان قَ ْبمَ ُك ْم َو َخ َب ُر َما َب ْع َد ُك ْم َو ُح ْك ُم َما َب ْي َن ُك ْمَ ،و ُى َو ا ْلفَ ْ
س ِبا ْل َي ْز ِلَ ،م ْن تََرَك ُو ِم ْن َجب ٍ
ص َم ُو المَّ ُوَ ،و َم ْن ْابتَ َغى ا ْل ُي َدى ِفي َغ ْي ِرِه
َّار قَ َ
لَ ْي َ
ِ
ِّ
يمَ ،و ُى َو
ِّ
الص َارطُ
َضمَّ ُو المَّ ُوَ ،و ُى َو َح ْب ُل المَّ ِو ا ْل َم ِت ُ
أ َ
ينَ ،و ُى َو الذ ْك ُر ا ْل َحك ُ

ا ْلم ِ
س ِب ِو ْاألَ ْل ِس َن ُةَ ،وَال َي ْ
يمُ ،ى َو الَِّذي َال تَ ِزيغُ ِب ِو ْاأل ْ
ش َبعُ
ُ ْ
اءَ ،وَال تَ ْمتَِب ُ
َى َو ُ
ستَق ُ
ق عمَى َكثْرِة الرد وَال تَ ْنقَ ِ
ِ
ضي َع َج ِائ ُب ُوُ ،ى َو الَِّذي لَ ْم تَ ْنتَ ِو
اءَ ،وَال َي ْخمَ ُ َ
َ
م ْنوُ ا ْل ُعمَ َم ُ
َ
ا ْل ِج ُّن إِ ْذ

س ِم َعتْ ُو َحتَّى قَالُوا :إِ َّنا
َ
ِ
قَ ،و َم ْن َع ِم َل
ص َد َ
ِبو َ

الر ْ ِ
آم َّنا ِب ِو،
س ِم ْع َنا قُ ْرآ ًنا َع َج ًبا َي ْي ِدي إِلَى ُّ
َ
شد فَ َ
ِب ِو أ ِ
ُج َرَ ،و َم ْن َح َك َم ِب ِو َع َد َلَ ،و َم ْن َد َعا إِلَ ْي ِو

ال
َم ْن قَ َ
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم" (البييقي ،جٖ ،ص.)ٕٖٓٓ ،ٖٖٙ
َى َدى إِلَى ص َراط ُم ْ
ثانيا :السنة النبوية (أقوال وأفعال النبي ﷺ):
ً
الس َّنة لغ ًة:
أوًالُ :

(س ّن)" ،السين والنون أص ٌل واحد مطرد ،وىو
السَّنة لفظة مشتقة من مادة َ
ُ
وسَّنة رسول
السَّنة ،وىي السِّيرةُ .
جريان الشيء واطر ُاده في سيولة ،ومما اشتق منو ُ
ٕٔٛ
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اهلل عميو السالمِ :سيرتو .وانما سميت بذلك ألنيا تجري جرًيا"( .ابن فارس ،جٖ،
السَّنة تَعني الطريقة
صٓ " .)ٜٜٔٚ ،ٙوقيل ىي مأخوذة من الس ََّنن ،وىو الطريق ،و ُ
المحمودة المستقيمة"( .ابن منظور)،
اصطالحا:
الس َّنة
ً
ً
ثانياُ -
تبعا الختالف تخصصاتيم،
السَّنة ً
اختمفت اصطالحات العمماء في تعريف ُ
وتعرف كاآلتي:
الس َّنة َّ
الن َبويَّة ىي:
ُ
ٔ"-ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من أقوالو وأفعالو وتقريره وما ىم
بفعمو"( .العسقالني ،صٖٕٔ.)ٕٓٓ٘ ،
ٕ"-ما أُثِ َر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
َخْمقية أو ُخمُقية أو سيرة ،سواء كان قبل البعثة أو بعدىا"(.السباعي ،ص٘،ٙ
د.ت)

ٖ"-ىي كل ما صدر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم غير القرآن الكريم ،من قول،
دليال لحكم شرعي"( .الخطيب ،ص،ٔٙ
أو فعل ،أو تقرير ،مما يصمح أن يكون ً
أيضا
ٔ .)ٜٔٛوتطمق ً

س َّن
عمى الطريقة المذمومة و عن النبي ﷺ قالَ " :م ْن َ
ان َعمَ ْي ِو ِو ْزُرَىا َو ِو ْزُر َم ْن َع ِم َل ِب َيا( ."...مسمم ،جٔ ،ح
َك َ

ِ
س ِّي َئ ًة
سنَّ ًة َ
في اإلسالم ُ
رقم ،ٔٓٔٚ :ص٘ٓ ،ٚد.ت).

تنزل
كان النبي ﷺ ،ىو المربي األول الذي قام بميمة التربية منذ المحظة التي ّ
فييا الوحي ،فقد أدرك ﷺ بتوجيو من اهلل سبحانو أىمية التربية وأثرىا البالغ في

تكوين أمة إسالمية قوية وخيرة ،فوجو األنظار نحوىا ،وكانت سنتو ﷺ،
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المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في البناء التربوي الذي سار عميو في حياتو ومن
بعده الخمفاء والصحابة رضوان اهلل عمييم ،وكان ﷺ المثل األعمى في التربية
والتعميم واإلرشاد والتوجيو في سموكو كمعمم ومرشد وموجو( .حسين ،ص،ٛ-ٚ
د.ت) .والسنة النبوية ىي :ما جاء عن النبي ﷺ من أقوال وأفعال وتقريرات
ووصف ،وتعد بذلك منيج حياة وضع أصولو اهلل سبحانو وتعالى في القرآن
الكريم ،وطبقو النبي ﷺ عن طريق أفعالو وأقوالو مع المسممين األوائل ،فكان
بحق منيج مبتكر لمتربية ،بيا صحح المفاىيم والمعتقدات التي كانت سائدة،
واتجاىات منحرفة ،وعمق بيا معارف المسممين ومياراتيم ،وقوم سموكيم ،وتعد
اقيا في األخالق
السنة حياة تطبيقية عاشيا النبي ﷺ لتشكل أ
اقعيا ور ً
نموذجا و ً
ً
والتربية واالستقامة في السموك والسالمة في االعتقاد ،وىو يستمد مقومات منيجو
أساسيا
أصال
وتعميما وتدر ًيبا" ،تعد السنة النبوية
من القرآن الكريم ويطبقو تربيةً
ً
ً
ً
من أصول التربية ،تأتي بعد كتاب اهلل سبحانو ،إذ تُستَمد منيا العقائد وتستنبط
منيا األحكام واألخالق ،إن التربية النبوية عممية متكاممة ،فيي تعني بجميع

الجوانب اإلنسانية ،الروحية والوجدانية واألخالقية واالجتماعية والجسدية ،فتتكون
الشخصية المسممة التي تتسم باالعتدال والتوازن"( .عبد اهلل جوان ،صٕٖ،
ٖٕٔٓ).
ثالثًا -األحداث المتنوعة واستثمارىا في التربية:
عرف في المصطمحات التربوية الحديثة "التعميم التفاعمي" ،وىو التعميم
ُ
وي َ
منيجا اتبعو
أسموبا أو
باألحداث والحوار والمناقشة ،و تعد التربية باألحداث والمواقف،
ً
ً

النبي ﷺ ،مع الجيل األول من المسممين ،واتضح ىذا المنيج في كثير من
األحداث التي استثمرىا النبي في التربية ،عمميم من خالليا الموعظة والعبرة .ومن
ٖٓٔ
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دروسا تربوية حدث اليجرة إلى الحبشة التي أمر فييا
األحداث التي نستنبط منيا
ً
النبي ﷺ أصحابو باليجرة إلييا.
درس من اليجرة إلى الحبشة:
أمر النبي ﷺ ،أصحابو من المسممين األوائل باليجرة إلى الحبشة وقال
ليم " :إن بيا مم ًكا ال ُيظمم الناس ببالده في أرض صدق فتحرزوا عنده يأتكم اهلل
مخرجا" ،فياجر رجال من أصحابو إلى أرض الحبشة،
بفرج منو ،ويجعل لي ولكم
ً
ومن الذين ىاجروا إلى الحبشة:

" عثمان بن عفان معو امرأتو رقية بنت رسول اهلل ،والزبير بن العوام ،وعبد
الرحمن بن عوف( "...ابن إسحاق ،صٕٗٔ ،)ٕٓٓٗ ،ٕٔٙ-ونمحظ أن من ىاجر
إلى الحبشة كانوا من األشراف ،ومن الذين لم يتعرضوا لألذى ،فما اليدف ،وما
الدرس المستفاد؟.
اجتمع لألشراف أمران ىما:
ٔ-االرتباط بالقوم والقبيمة.
ٕ-االرتباط باألرض ،وىما أمران يزاحمان النفس في معاني التوحيد ،فكان البد من
ِّ
تخمصا من العصبية
عمميا وليس قوًال ،وكان إعالن اإليمان
التخمص منيما
ً
القبمية ،وأما االرتباط باألرض فمو مزايا نفسية واجتماعية تربطيم بيا ،فكان األمر
ليؤالء األشراف باليجرة ،فيي تعد التطبيق العممي ألولوية العقيدة وترك األرض،
فيذا ىو درس في استثمار األحداث( .د .محمد أمحزون ،التربية النبوية
باألحداث ،موقع المسمم).
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الفصل الثالث
األساليب المتبعة في تطبيق المنيج التربوي النبوي
أوًال-أسموب التحفيز:
يعرف التحفيز لغةً من  " :حفَّزه ِ
يحف َزه :أي دفعو من خمفو ،وعن األمر
َ
َُ
"وحفََّزه إلى األمر :حثو
أعجمو ،وأزعجو"( .الفيروز آبادي ،،صَ ،)ٕٓٓ٘ ،ٜ٘ٓ
عميو"( .المعجم الوسيط).

والتحفيز ىو " :عبارة عن مجموعة من الدوافع التي تدفعنا لعمل شيء ما"،
(السمان ،موقع نصرة اإلسالم) .أو "ىو شعور داخمي لدى الفرد يولد فيو الرغبة التخاذ
نشاط أو سموك معين اليدف منو الوصول إلى تحقيق أىداف معينة"( .الجودة ،صٖٔ،
ٖ ،)ٜٔٛوالتحفيز مبدأ إسالمي أصيل ،لم يترك كتاب اهلل ،فضيمة وال مكرمة إال وتحدث
عنيا وأوصانا بيا( .سيد ،ماجدة ،ص ،ٚد.ت) ،ولمتحفيز عدة أساليب منيا:
ٔ-الترغيب (إظيار االىتمام):
يما( .الزبيدي ،جٖ،
مصدر رغب تر ً
غيبا عمى القياس ككرم تكر ً
صٔ٘ ،)ٕٓٓٗ،و (رِغبت) في الشيء و رِغبتو ،إذا أردتو رْغًبا بفتح الغين وسكونيا،
ورِغبت عنو إذا لم ِ
ترده ،والجمع رغبات( .الفيومي ،ص ،)ٜٔٛٚ ،ٛٛوأصل الرغبة:

غب السعة في اإلرادة.
السعة في الشيء ،يقال :رُغب الشيء :اتسع ،والرغبة و َّ
الر ُ
(األصفياني ،صٕ ،ٕٙد.ت).
وفي االصطالح :إرادة الشيء بالحرص عميو ،أما الترغيب :فيو مصدر
رَّغبو في الشيء ،أي أوجد فيو الرغبة ،ويكون ذلك بتحسينو وتزيينو؛ ألن النفس ال
ٕٖٔ
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ىيبا من
غيبا في الخيرات ،وتر ً
ترغب إال فيما فيو سعادتيا وصالح أمرىا ،وفي الشرع تر ً
المعاصي( .منارة اإلسالم ،الرغبة والترغيب.)ٕٓٔ٘ ،
الترغيب في منيج النبي ﷺ:
قول ربيعة بن كعب األسممي" :كنت أبيت مع رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم  .فأتيتو بوضوئو وحاجتو  .فقال لي سل فقمت  :أسألك مرافقتك في الجنة .
قال " أو غير ذلك ؟ " قمت  :ىو ذاك  .قال فأعني عمى نفسك بكثرة السجود " رواه
مسمم.
أي تحفيز بعد ىذا وأي ترغيب ،تحفيز عمى العبادة وترغيب بما عند اهلل ،وأي
تواضع بعد ىذا التواضع وأي تكريم بعد ىذا التكريم ،وكيف بالرسول الذي يوحى إليو
مخصوصا بربيعة فحسب بل
ﷺ وىو يسأل خادمو عن حاجتو ،وىذا األمر لم يكن
ً
شامل لجميع خدمو ﷺ ،وليذا جاء في الحديث الصحيح ( :كان مما يقول لمخادم:
ألك حاجة) ،وفي ىذا بيان باىتمامو ﷺ بكافة شرائح المجتمع وتحفيزىم ،إن
التحفيز بإظيار الحب واالىتمام تكرر من النبي ﷺ في أكثر من موضع،
واألحاديث والسيرة النبوية شاىدة عمى ذلك ( .السمان ،موقع نصرة رسول اهلل).
ٕ-التشويق (لفت االنتباه):
ويتضمن ىذا األسموب عمى أسموبين فرعيين ىما:
أ-اسموب التشويق البصري:
الشوق واالشتياق :نزاع النفس إلى الشيء ،والشوق ىو :حركة اليوى ،ويقالُ :ش َّ
ق

ش ِيق :ما جذب( .الفيروز آبادي،
إذا أمرتو أن ُي َش ِوق
إنسانا إلى اآلخرة ،وال َ
ً
ص.)ٕٓٓ٘ ،ٜٜٛ
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الشوق :نزاع النفس إلى الشيء ،و َش َّوقوُ متشوق ،أي ىيج شوقو( .ابن فارس،
جٖ،ص،ٕٕٜد.ت).
فالنا شوقًا ،أي اجتذبو ،وشوقو رغبو فيو ،وحببو إليو ،والشوق إلى
شاق الشيءً :
الشيء :اشتد شوقو إليو ،والشائق :ما يشوق اإلنسان بما لوُ( .الفيومي،
صٕ٘ٔ.)ٜٔٛٚ ،

والمعنى االصطالحي لمتشويق ال يتجاوز المعنى المغوي؛ ألن المغويين اشتقوا
تمك المعاني من القرآن والسنة ،ولم يرد في القرآن الكريم لفظ صريح يدل عمى ىذه
المفردة أو مشتقاتيا ،ولكن بتدبر بعض اآليات نرى فييا ما يدل عمى ىذا المعنى،
َٰ
يد " (ق:
ب أ َْو أَْلقَى َّ
الس ْم َع َو ُى َو َ
ش ِي ٌ
قال تعالى" :إِ َّن ِفي َذلِ َك لَِذ ْك َر َٰى لِ َم ْن َك َ
ان لَ ُو َق ْم ٌ
 ،)ٖٚوالقاء السمع ىو اإلصغاء ،وىو شييد :أي حاضر بفطنة؛ ألن من ال يحضر
ذىنو فكأنو غائب( .الزمخشري ،ص.)ٕٜٓٓ ،ٔٓٗٛ
التشويق البصري في منيج النبي ﷺ:
كان من منيج النبي ﷺ ،عن ابن مسعود قال " :كان النبي يتخولنا
ِّ
عمميا ،ومراعاة
بالموعظة في األيام مخافة السآمة عمينا" وىذا يؤكد مبدأ التشويق

قوانين النفس؛ إذ إن كثرة الكالم يؤدي إلى فقدان عنصر التشويق وي ِ
حدث الممل
ُ
والسآمة ،وبالتالي يؤدي إلى الفشل في التربية.
ب-أسموب التشويق السمعي:
"ىي تمك األساليب التي يقصد منيا تشويق السامع ولفت انتباىو من خالل
مؤثرات تدرك بالسمع يتقصدىا القائل إليصال رسالة أو معمومة ميمة لمسامع" ،وىذه
األساليب موجودة ومتنوعة في األحاديث النبوية الشريفة ،فقد كان النبي يكرر الكممة
ٖٗٔ
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أكثر من مرة ،ألن التكرار يثير االنتباه ويجذب السامع ويجعمو يصغي لما يقال ،ويولد
الفيم ويورث الحفظ "(،الزِّغير ،التشويق.)ٕٜٓٓ ،
التشويق السمعي في منيج النبي ﷺ:
كان من منيج النبي ﷺ ،عن أبي ذر قال " :ق أر رسول اهلل ﷺ عمى
المنبر( :الزمر ،)ٙٚ :قال :يقول اهلل " ،أنا الجبار ،أنا المتكبر ،أنا المتعال" يمجد
نفسو ،قال :فجعل النبي يرددىا حتى رجف بو المنبر ،حتى ظننا أنو سيخر فيو ،فيذا
الحديث يظير أن النبي ﷺ ،ظل يكرر ىذه األلفاظ حتى يثير انتباه أكبر عدد
ممكن من السامعين(.النسائي ،جٓٔ ،رقم الحديث.)ٕٓٓٔ ،ٖٜٔٔٛ :
ثانيا -أسموب القدوة:
ً
تأسيا ،وفالن قدوة :أي
لغ ًة :اسم من اقتدى قدو ،بو إذا فعل مثل فعمو ً
يقتدى بو ،ويقال :القدوة األصل الذي يتشعب منو الفروع( .الفيومي ،ص،ٔٛٛ
.)ٜٔٛٚ
ويتضمن ىذا األسموب عدة أساليب فرعية منيا:
ٔ-حسن المعاممة:

يحث الدين اإلسالمي المسممين عمى حسن التعامل فيما بينيم ،وحسن الخمق وتعايش

في مجتمع قائم عطاء وايثار واحترام ،قال تعالىًَ{ :إِرْ أَخَزََْب يِْثَبقَ ثَنِِ إِعْشَائِْمَ الَ
رَعْجُذًٌَُ إِالَّ انهّوَ ًَثِبنٌَْانِذٍَِّْ إِحْغَبَبً ًَرُِ انْمُشْثََ ًَانَْْزَبيََ ًَانًَْغَبكِنيِ ًَلٌُنٌُاْ نِهنَّبطِ حُغْنبً ًَأَلًٌُِْاْ
انصَّالَحَ ًَآرٌُاْ انضَّكَبحَ ثُىَّ رٌََنَّْْزُىْ إِالَّ لَهِْالً يِّنكُىْ ًَأَزُى يِّعْشِضٌٌُ}[انجمشح]48:
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درس نبوي في حسن التعامل:
ٍ
بالرَبذة (مكان)
ي عن المعرور بن
روى البخار ُّ
ذر َّ
قيت أبا ٍّ
سويد ،قال(( :ل ُ
رجال َّ
فعيرتو بأمو،
ت ً
ساب ْب ُ
وعميو حمة ،وعمى غالمو حمة ،فسألتو عن ذلك ،فقال :إني َ

ذر ،أعيرتو بأمو؟! إنك امرؤ فيك جاىمية،
فقال لي النبي صمى اهلل عميو وسمم :يا أبا ٍّ
إخو ُانكم َخولُكم ،جعميم اهلل تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فمي ِ
طع ْمو مما يأكل،
ُ
َ
َ
يمبس ،وال تكمفوىم ما يغمِبيم ،فإن كمفتموىم فأعينوىم))؛ (البخاري ،جٔ،
وليمبِ ْسو مما َ
ُ
حديث :رقمٖٓ ،ص.)ٕٕٓٓ ،ٔٛ
ٕ -التسامح:
إن اإلسالم الذي جاء بو اهلل سبحانو ،وعمل عمى نشره النبي ﷺ ،بين

الناس عمى اختالف مشاربيم حمل بين طياتو قوانين عدة منيا( :العفو ،الصفح،

واإلحسان) .قال تعالىًَ{ :دَّ كَثِريٌ يٍِّْ أَىْمِ انْكِزَبةِ نٌَْ َّشُدًُّ َكُى يٍِّ ثَعْذِ إِميَبَِكُىْ كُفَّبساً حَغَذًا
يٍِّْ عِنذِ أَفُغِيِى يٍِّ ثَعْذِ يَب رَجٍَََّْ نَيُىُ انْحَكُّ فَبعْفٌُاْ ًَاصْفَحٌُاْ حَزََّ َّأْرَِِ انهّوُ ثِأَيْشِهِ إٌَِّ انهّوَ عَهََ كُمِّ
شَِْءٍ لَذِّش}[انجمشح.]208:
{إٌَِّ انهّوَ َّأْيُشُ ثِبنْعَذْلِ ًَاإلِحْغَبٌِ ًَإِّزَبء رُِ انْمُشْثََ ًَّنْيََ عٍَِ انْفَحْشَبء ًَانًُْنكَشِ ًَانْجَغِِْ
َّعِظُكُىْ نَعَهَّكُىْ رَزَكَّشًٌُ}[اننحم]80:
ومما قالو النبي ﷺ في التسامح:
ٔ" -إسمح يسمح لك" أي سيل يسيل عميك( .الصنعاني ،ص.)ٜٔٚٓ ،ٔٗٛ
ٕ"-إني أرسمت بالحنيفية السمحة" أي ليس فييا ضيق وال شدة( .الصنعاني ،صٗ،ٚ
ٓ.)ٜٔٚ
ٖٔٙ
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سمحا إذا باع ،واذا اشترى ،واذا اقتضى" (البخاري ،صٓٓ٘ ،ح
ٖ -رحم اهلل رج ًال
ً
رقم.)ٕٕٓٓ ،ٕٓٚٙ :
ٗ " -اغفروا يغفر اهلل لكم"( .مسند أحمد ،ص.)ٜٜٔٚ ،ٜٙٔ
درس نبوي في التسامح:
الرجل الذي أراد قتمو؛
ّ
قصة ال ّنبي ﷺ مع ّ
الصالة
قصةً تد ّل عمى تسامح ّ
النبي عميو ّ
فقد روى جابر بن عبد اهلل ّ
الرقاع استراح النبي الكريم تحت شج ٍرة بعد أن عمّق سيفو
و ّ
السالم" ،ففي غزوة ذات ّ
ثم
عمييا ،فاستغ ّل رج ٌل من المشركين ،ذلك فباغت ّ
النبي وأخذ سيفو عمى حين ّ
غرةّ ،

الرجل" :فمن يمنعك
النبي وىو يقول ،أتخافني ،فقال ّ
رفعو في وجو ّ
النبي :ال ،فقال ّ
الرجل
الرجل فأخذه ّ
مني ،قال :اهلل ،فسقط ّ
النبي الكريم ورفعو في وجو ّ
السيف من يد ّ

النبي الكريم معو
الرجل ،كن خير آخذ ،فمم َيفعل ّ
وىو يقول من يمنعني منك ،فقال ّ
شيئا وعفى عنو بعد أن تعيّد بأن ال ُيقاتل المسممين أو يقف مع قوم يقاتمونيم ،فجاء
ً

الناس)( .ابن كثير ،جٗ ،صٗ. (ٜٜٔٔ ٛ
قومو" وىو يقول( :جئتكم من عند خير ّ
ٖ-الصدق في األقوال واألفعال:

الصدق :ىو قول الحق واظياره كما ىو واالبتعاد عن الزيف ونصرة الباطل،
ومطابقة األقوال مع األفعال دون زيادة أو نقصان ،والصدق أنواع منو" :الصدق مع
اهلل ،والصدق مع الناس ومع النفس وصدق الحديث وصدق المعاممة ،قال تعالى :يا

ين" التوبة .ٜٔٔ :قال النبي ﷺ "
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َو ُكوُنوا َم َع َّ
الص ِاد ِق َ
ُّيا الَِّذ َ
أَي َ
ين َ
إن الصدق ييدي إلى البر ،وان البر ييدي إلى الجنة ،وأن الرجل ليصدق حتى يكتب
عند اهلل صديقا( ".......البخاري ،صٕ٘٘ٔ ،ح رقم.)ٕٕٓٓ ،ٜٙٓٗ:
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درس نبوي في الصدق:
يوما ورسول اهلل
روى عبد اهلل بن عامر رضي اهلل عنو قال " :دعتني أمي ً
ﷺ قاعد في بيتنا ،فقالت :ىا تعال أعطيك ،فقال ليا رسول اهلل ﷺ :وما أردت
أن تعطيو ،قالت :أعطيو تمر ،فقال ليا رسول اهلل ﷺ ،أما إنك لو لم تعطو شيئا
كتبت عميك كذبة"( .أبو داود ،ج ،ٚح رقم ،ٜٜٗٔ :صٕٖٗ )ٕٜٓٓ ،والقصد من
ىذا التوجيو غرس قيمة الصدق في نفس الطفل ،قال ﷺ " :عميكم بالصدق فإن

الصدق ييدي إلى البر ،وان البر ييدي إلى الجنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى
الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا ،واياكم والكذب ،فإن الكذب ييدي إلى الفجور،
وان الفجور ييدي إلى النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند

اهلل كذابا"( .مسمم ،جٗ ،ح رقم ،ٕٙٓٚ :صٖٕٔٓ ،د.ت).
ثالثًا -أسموب الموعظة:

ٔ-القصة :لمقصة دور ميم في عممية التربية؛ إذ يمكن اتخاذ القصة كمادة ميمة
لمتربية في جميع المراحل التربوية سواء أكانت تربية مدرسية أو أسرية ،لما لمقصة

من دور ميم في( :تقويم السموك ،ترسيخ القيم ،تنمية المواىب ،وتوضيح
األىداف) " ،وتعني القصة بمحظات التوتر والقمق وتتعامل مع المنعطفات النفسية
التي تضطرم بإيقاع التحول والتغير والحركة عمى نحو ما وتمسك بتفاعالت

اجتماعيا وا ِّ
ِّ
نسانيا وذاتيِّا ،وقد استخدم اهلل ،القصة بألوان متنوعة
األزمة المختمفة

ذكر فييا من األمم السابقة من الرساالت ومصير المصدقين والمكذبين".

(الجرجاوي ،صٕٖ ،)ٕٓٓٛ ،وتتميز القصة النبوية بميزات منيا " ،الصدق،
اإليجاز ،وضوح اليدف ،رقي األسموب ،سمو التعبير" ،وليا فوائد تربوية منيا "
استخالص العبرة والموعظة ،االقتداء باألنبياء والصالحين ،تصحيح المفاىيم،

معرفة أحوال السابقين" (دياب ،ص.)ٕٓٔٛ ،ٔٓ ،ٛ
ٖٔٛ
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درس من القصص النبوي:
أحدا منيم أن يسمفو
عن النبي ﷺ قال " :كان رجل من بني إسرائيل سأل ً

ألف دينار ،فقال لو أئتني بالشيداء أشيدىم ،فقال :كفى باهلل شييدا ،قال :فأئتني
بالكفيل ،قال :كفى باهلل كفيال ،قال :صدقت ،فدفعيا إليو ،إلى أجل مسمى ،فخرج في
مركبا يركبيا لألجل الذي حدده مع الدائن فمم يجد،
البحر فقضى حاجتو ،ثم التمس
ً
فأخذ خشية فنقرىا وأدخل فييا ألف دينار وصحيفة منو إلى صاحب الدين ،ثم أتى بيا

إلى البحر ،فقال :الميم إنك تعمم أني كنت تسمفت من فالن ألف دينار ،فسألني كفيال
فقمت :كفى باهلل كفيال ،فرضي بك ،وسألني شييدا فقمت :كفى باهلل شييدا ،فرضي
بك ،وأني جيدت أن أجد مركبا ألرد إليو الذي لو فمم أقدر ،وأني أستودعكيا ،فرمى
بيا في البحر حتى ولجت فيو ،ثم انصرف وىو في ذلك يمتمس مركبا يخرج إلى بمده،
فخرج الرجل الذي أسمفو ،ينظر لعل مركبا قد جاء بمالو ،فإذا بالخشبة التي فييا
حطبا ،فمما نشرىا وجد المال والصحيفة ،ثم قدم الذي كان أسمفو،
المال ،فأخذىا ألىمو ً
فأتى باأللف دينار ،فقال :واهلل مازلت جاىدا في طمب مركب آلتيك بمالك فما وجدت

مركبا قبل الذي أتيت بو ،قال :ىل كنت بعثت إلي بشيء؟ ........فإن اهلل قد أدى
عنك الذي بعثت في الخشبة ،فانصرف باأللف دينا راشدا"( .البخاري ،ك :الكفالة،
ص ،٘ٗٛح رقم ،)ٕٕٓٓ ،ٕٕٜٔ :يتضح من ىذه القصة النبوية قيما ميمة ىي:
(الصدق ،األمانة ،والوفاء بالوعد).
ٕ-المثل :وىو كالم غاية في الفصاحة اتخذه النبي ﷺ " :لتأكيد المعاني وتوضيح
الغايات" ،قال رسول اهلل ﷺ" :مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم
مثل الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى".
(مسمم ،جٕ ،ك :البر ،ص ،ٜٜٜٔد.ت) ،وقالﷺ " ،مثل العالم كمثل العطار
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إن مررت بو وجدت رائحة الطيب ،وان جالستو أصابك منو شيء ،وان صاحبتو
تناولت منو الطيب فترجع إلى أىمك بذلك "( .الحكيم الترمذي ،ص.)ٜٔٛٚ ،٘ٛ
ابعا :أسموب التوجيو :يوجو النبي ﷺ إلى ثالثة ىي:
رً
ٔ-التحمي بمكارم األخالق :لقد تحمى النبي ﷺ بمكارم األخالق وقد جمعيا اهلل

سبحانو كميا فيو ،وقد قال سبحانو في كتابو العزيزًَ{ :إََِّكَ نَعَهَ خُهُكٍ
عَظِْى}[انمهى ،]4:ومن الميزات الخمقية التي كان يتحمى بيا النبي ﷺ ،ويوصي
بيا صحابتو من

المسممين األوائل (األمانة وىي الصفة التي كان يمقب بيا قبل

بعثتو وكذلك الصدق ،فقد كان يمقب بالصادق األمين ،والحياء والعفو والصفح
والرفق والمين ،).....قال ﷺ " :ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم

القيامة من خمق حسن" (الترمذي،جٖ ،ح رقم،ٕٕٓٓ :صٖٖ٘ .)ٜٜٔٙ

لي وأقربكم مني مجمسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا ،وان
وقال ً
أيضا " :ان أحبكم إ ّ
إلى وأبعدكم مني مجمسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون
أبغضكم
ً
والمتفيقيون"( .الترمذي،جٖ ،ح رقم ،ٕٓٔٛ :ص٘ٗٗ.)ٜٜٔٙ ،
ٕ-الحصول عمى العمم النافع :ىناك أحاديث كثيرة تحث المسممين عمى طمب العمم

النافع قال النبي ﷺ ":م ْن سمَ َك طَ ِريقًا ي ْطمُ ِ ِ ِ
سمَ َك المَّ ُو ِب ِو طَ ِريقًا ِم ْن
َ ُ
ب فيو ع ْم ًما َ
َ َ
طُُر ِ
ق ا ْل َج َّن ِة"(.الترمذي ،جٗ ،ح رقم ،ٕٙٗٙ :ص٘.)ٜٜٔٙ ،ٖٛ

ِ
وى ْم فَقُولُوا لَ ُي ْم َم ْر َح ًبا
ون ا ْل ِع ْم َم فَِإ َذا َأر َْيتُ ُم ُ
ام َي ْطمُ ُب َ
وقال ﷺَ :
"س َيأْتي ُك ْم أَق َْو ٌ
ِ
َّة رس ِ ِ
ِ ِ
ال
وى ْم قَ َ
ت لِ ْم َح َكِم َما ا ْق ُن ُ
سمَّ َم َوا ْق ُن ُ
وى ْم ُق ْم ُ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َم ْر َح ًبا ِب َوصي َ ُ
وى ْم" (الترمذي،جٗ ،ح رقم ،ٕٙ٘ٔ:ص.)ٜٜٔٙ ،ٖٛٛ
َعمِّ ُم ُ
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ٖ-السعي من أجل الرزق الحالل :كان النبي ﷺ ،يحث أصحابو عمى السعي
والعمل من أجل الرزق ،ومما جاء في األثر عن النبي " :أن رجال من األنصار أتى
النبي ﷺ ،يسأل فقال لو :أما في بيتك شيء؟ قال :بمى ،حمس نمبس بعضو
ونبسط بعضو ،وقعب نشرب بو الماء ،قال :أئتني بيما ،فأتاه بيما ،فأخذىما النبي
وقال :من يشتري ىذين؟ قال رجل :أنا آخذىما بدرىم ،قال :من يزيد؟ قال آخر أنا
آخذىما بدرىمين ،فأعطاىما إياه ،وأخذ الدرىمين وأعطاىما لألنصاري وقال :اشتر
بأحدىما طعاما ألىمك ،واشتر باآلخر قدوما فأتني بو ،فأتاه بو ،فشد فيو ﷺ
عودا بيده ،ثم قال :اذىب فاحتطب وبع ،وال أري ّنك خمسة عشر يوما ،فذىب الرجل
يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراىم ،فاشترى ببعضيا ثوبا وببعضيا طعاما
فقال ﷺ ،ىذا خير لك من أن تجيء  ...المسألة نكتة في وجيك يوم القيامة،
ان المسألة ال تصمح اال لثالثة ،لذي فقر مدقع ،أو لذي غرم مفظع ،أو لذي دم
موجع" (أبو داود ،جٖ ،ح رقم ،ٔٙٗٔ :صٔ.)ٕٜٓٓ ،ٛ
وليذا األسموب فرعين أساسيين ىما:

ٔ-المشورة :طمب الرأي من أىمو ،واجالة النظر فيو ،وصوًال إلى الرأي الموافق

لمصواب(.ابن منظور ،جٗ ،ص ،ٖٗٚد.ت) ،وتعني :تقميب اآلراء المختمفة ووجيات

النظر المطروحة في قضية من القضايا واختبارىا من أصحاب العقول واألفيام حتى

يتوصل إلى الصواب منيا أو إلى أصوبيا وأحسنيا ليعمل بو لكي تتحقق أحسن
أيضا :ىي تبادل اآلراء في أمر من األمور
النتائج(.أبو فارس،ص ،)ٜٔٛٙ ،ٜٚوىي ً
لمعرفة أصوبيا وأصمحيا ألجل اعتماده والعمل بو(.العجوز ،جٕ ،ص ،)ٜٔٛٔ ،ٕٔٛ

ق ــال تعــال ــى{ :فَجًَِب سَحًَْخٍ يٍَِّ انهّوِ نِنذَ نَيُىْ ًنٌَْ كُنذَ فَظًّب غَهِْظَ انْمَهْتِ الَفَضٌُّاْ يٍِْ حٌَْنِكَ فَبعْفُ
عَنْيُىْ ًَاعْزَغْفِشْ نَيُىْ ًَشَبًِسْىُىْ فِِ األَيْشِ فَئِرَا عَضَيْذَ فَزٌََكَّمْ عَهََ انهّوِ إٌَِّ انهّوَ ُّحِتُّ انًُْزٌََكِّهِني}[آل
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عًشاًٌَ{ ،]218 :انَّزٍَِّ اعْزَجَبثٌُا نِشَثِّيِىْ ًَأَلَبيٌُا انصَّالَحَ ًَأَيْشُىُىْ شٌُسٍَ ثَْْنَيُىْ ًَيًَِّب سَصَلْنَبىُىْ
ُّنفِمٌٌُ}[انشٌسٍ ،]84:وقال ﷺ ":إذا استشار أحدكم أخاه فميشر عميو" "،المستشار
مؤتمن" (ابن ماجو ،جٕ ،ح رقم ،ٖٚٗٚ :وح رقم ،ٖٚٗٙ :صٖٖٕٔ ،د.ت).
درس في المشورة النبوية:
الح َديبية؛ حيث أشارت أم المؤمنين أم سممة  -رضي اهلل عنيا -
ص ِ
مح ُ
في ُ
ىدييم ِ
يقم منيم أحد،
نحروا ْ َ َ
ويحمقوا رؤوسيم ،فمم ْ
أم َر النبي ﷺ الصحابةَ أن َي ُ
حين َ
فدخل عمييا فذ َكر ليا ما لقي من الناس ،فقالت أم سممة :يا نبي اهلل ،أتُ ُّ
حب ذلك؟
َ
ِ
ِ
فخرج فمم
اخرْج َّ
ثم ال تُكمِّ ْم ً
أحدا منيم كممة ،حتى تَ َ
دعو حالقَك َفيحمقَكَ ،
ُ
نحر ُب ْدنك ،وتَ َ
نحر بدنو ،ودعا حالِقَو فحمَقو ،فمما أروا ذلك ،قاموا
ُيكمِّم ً
أحدا منيم حتى فعل ذلك؛ َ

غماَّ ،
مت -
بعضا؛ حتى كاد بعضيم َيقتُل
فنحروا ،وجعل بعضيم َيحمِق
بعضا ِّ
فقد ْ
ً
ً
أصحابو ِمن الوقوع
رضي اهلل عنيا  -لمنبي  -ﷺ  -ىذه المشورةَ التي نجا بيا
ُ
في ُمخالَفة ِ
أمره ﷺ(.ابن حجر ،مٗ ،المغازي ،ص ،ٙٛد.ت).
ٕ-المسؤولية :ىي كل ما يحاسب عميو اإلنسان في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ،وأىميتو

ألن تؤخذ أفعالو وأقوالو باالعتبار( .أبو بكر ،إنترنت ،)ٕٜٓٓ ،قال تعالىًَ{ :الَ
رَمْفُ يَب نَْْظَ نَكَ ثِوِ عِهْىٌ إٌَِّ انغًَّْعَ ًَانْجَصَشَ ًَانْفُؤَادَ كُمُّ أًُنـئِكَ كَبٌَ عَنْوُ يَغْؤًُال}[اإلعشاء،]81:

ِ ِِ ِ
سؤو ٌل َع ْن
ام َر ٍ
وقال النبي ﷺُ " :كمُّ ُك ْم َر ٍ
اع َو َم ْ
اع َو ُكمُّ ُك ْم َم ْ
سؤول َع ْن َرعيَّتو ،اإل َم ُ
َىمِ ِو و ُىو مسؤو ٌل ع ْن رِعي َِّت ِو ،وا ْلم أرَةُ ر ِ
الرج ُل ر ٍ ِ
ِ ِِ
اع َي ٌة ِفي َب ْي ِت َز ْو ِج َيا
اع في أ ْ َ َ َ ْ
َ َْ َ
َ َ
َرعيَّتوَ ،و َّ ُ َ
ال ِ ِ
ومسؤولَ ٌة ع ْن رِعي َِّتيا ،وا ْل َخ ِادم ر ٍ ِ
ال:
سؤو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِو- ،قَ َ
وم ْ
ََ ْ
اع في َم ِ َ
َ َ َ َ
ُ َ
س ِّيده َ
ِ
اع ِفي م ِ
اع
سؤو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِوَ -و ُكمُّ ُك ْم َر ٍ
الر ُج ُل َر ٍ
الَ :و َّ
َن قَ ْد قَ َ
ت أْ
َو َح ِس ْب ُ
ال أَِبيو َو َم ْ
َ
سؤو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِو" (البخاري ،ح رقم ،ٕ٘٘ٛ :ص.)ٕٕٓٓ ،ٙٔٛ
َو َم ْ
ٕٗٔ
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درس نبوي في المسؤولية:
جاء أبو ذر الغفاري إلى النبي ﷺ ،فقال :يارسول اهلل أال تستعممني؟
قال :فضرب عمى منكبي ثم قال :يا أبا ذر إنك ضعيف وانيا أمانة ،وانيا يوم القيامة
خزي وندامة ،إال من أخذىا بحقيا وأدى الذي عميو فييا( .مسمم ،كتاب اإلمارة،جٕ،
ح رقم ،ٕٔٛ٘ :ص ٔٗ٘ٚد.ت).
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الفصل الرابع
التطبيقات ،النتائج ،التوصيات
أوًال -التطبيقات التربوية لألساليب النبوية:
إن أىم ما في العمم تطبيقو ،واال فال فائدة من تعمم اإلنسان ،قال تعالى:

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ) [انصف]8-1:
متكامال يشمل كل متطمبات
بناء
ً
 ،إن لمنظام اإلسالمي ً
الحياة األخالقية والتربوية والنفسية لألسرة المسممة ،واليدف من ىذا النظام لتنشئة
ونساء يتحممون المسؤولية واألعباء الحياتية المختمفة ،تعد السنة النبوية منيج
رجاال
ً
فضال عن السياسة
لمحياة بكل مراحميا في التربية واألخالق واإلرشاد والتوجيو
ً
االقتصاد واالجتماع ،..........وىذا المنيج بحاجة إلى جيود المربين والمعممين

واآلباء واألميات من أجل تطبيقو وجعمو أسموب حياة لممتعممين ولممجتمع ككل.
وسنحاول في ىذا الفصل أن نوضح كيفية تطبيق المنيج النبوي في التربية األخالقية
والسموكية والمعرفية ،وىذا ما يخص الموضوع بشكل محدد.
تطبق التربية األخالقية والسموكية والتعميمية النبوية

بطرق متعددة منيا:

طريقة الحوار أو المحادثة ،والحوار والتحاور :تراجع الكالم فيما بين
متحدثين(.الفيروز آبادي ،صٔ ،)ٕٓٓ٘ ،ٖٛوالحوار التربوي :أسموب من أساليب
التربية يعتمد عمى النقاش بين اثنين أو أكثر في إلقاء األسئمة واألجوبة لموصول إلى
الحقيقة أو إلى فيم موضوع معين بيدف تطبيقو ،وطريقة االستفيام ،وىي طرح
االسئمة من قبل المعمم موجية لممتعممين بقصد توضيح معنى أو فكرة أو إلثارة انتباه
المتعمم باتجاه موضوع معين بقصد تعميميم.
ٗٗٔ
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ٔ-درس تطبيقي في التربية األخالقية بطريقة االستفيام :
سأل النبي ﷺ أصحابو قال " :أتدرون ما الغيبة؟ قالوا :اهلل ورسولو
أعمم ،قال :ذكرك أخاك بما يكره ،قالوا :إن كان في أخي ما أقول؟ قال :إن كان فيو
فقد أغتبتو ،وان لم يكن فيو ما تقول فقد بيتو" (مسمم ،جٖ ،كتاب البر والصمة،
صٕٔٓٓ ،د.ت).
يستطيع المعمم في المدرسة أن يقوم بتطبيق ىذا الدرس النبوي مع المتعممين
عن طريق إثارة انتباه المتعمم بتساؤل المعمم حول موضوع معين بيدف تعميميم
وايصال فكرتو إلييم وتقريبيا إلى أذىانيم ،وىو غرس الفضائل األخالقية في أذىانيم
تعميما عمميِّا تطبيقيِّا بأسموب االستفيام البناء.
وتعميميم
ً
ٕ-درس تطبيقي في التربية السموكية:
ومن الشواىد العممية عمى التربية السموكية التطبيقية ما دار بين رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم وأحد الصحابة من حوار بيدف تعميمو ميارة أداء الصالة
الصحيحة ،أن رسول اهلل دخل المسجد فدخل رجل فصمى ،ثم جاء فسمم عمى رسول
اهلل ،فرد رسول اهلل السالم فقال  " :ارجع فصل فإنك لم تصل " فرجع الرجل فصمى
كما كان صمى ،ثم جاء إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم ،فسمم عميو ،فقال رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم  :وعميك السالم ثم قال  " :ارجع فصل فإنك لم تصل " حتى
فعل ذلك ثالث مرات  .فقال الرجل  :والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ىذا  .عممني
 .قال  " :إذا قمت إلى الصالة فكبر  .ثم اق أر ما تيسر معك من القرآن ،ثم اركع حتى
اكعا،
تطمئن ر ً
جالسا
تطمئن
ً

ساجدا ،ثم ارفع حتى
قائما ،ثم اسجد حتى تطمئن
ً
ثم ارفع حتى تعتدل ً
 .ثم افعل ذلك في صالتك كميا " (البخاري ،كتاب الصالة ،ح رقم:

 ،ٚ٘ٚص.)ٕٕٓٓ ،ٔٛٙ
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وتعد الصالة سموك يقوم بو المسمم خمس مرات في اليوم طوال عمره ،ويجب
أن يقوم بو عمى الوجو الصحيح ،ويمكن لممربي أو المعمم أن يقوم بيذا التطبيق
العممي لمصالة مع المتعممين لكي يتقنوه بشكل صحيح.
ٖ-درس تطبيقي في التعميم:
قال النبي ﷺ البن عمو عبد اهلل بن عباس ،وىو غالم بيدف تعميمو

ٍ
كممات ،احفظ اهلل يحف ْظك ،احفظ اهلل
وكان ذا موىبة فقال" :يا غالم ،إني معمِّمك
سألت فمتسأل اهلل ،واذا استعنت فاستعن باهلل ،واعمم أن األمة لو
تجده تجاىك ،واذا
َ
اجتمعوا عمى أن ينفعوك ،لم ينفعوك إال بشيء قد كتبو اهلل لك ،ولو اجتمعوا عمى

أن يضروك ،لم يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عميكُ ،رفعت األقالم ،وجفَّت
الصحف" (مسند أحمد ،جٗ ،ح رقم.)ٜٜٔٚ ،ٕٜٙٙ :

ٔٗٙ
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ثانيا -النتائج:
ً
نستخمص من البحث النتائج التالية:
ٔ-أن منيج النبي ﷺ ىو المنيج الصحيح ،الذي يجب أن يطبق في
المؤسسات التربوية والتعميمية ،بدال من استيراد مناىج من اآلخرين ،وباعتمادنا
عمى مناىج غيرنا صرنا عالة عمييم وفي ىذا انتقاص ألمتنا اإلسالمية
ومناىجنا التربوية والتعميمية.
ٕ-أن منيج النبي ﷺ منيج قابل لمتطبيق؛ ألنو يتسم بالمرونة والسيولة،
ويالئم كل الفئات العمرية.
ٖ-إن المناىج الحالية التي نعمم بيا أبناء األمة ،أثبتت فشميا بدليل ما وصمت
إليو األمة من فشل ذريع وعمى كل المستويات( :التربوية والتعميمية والسموكية
واألخالقية واالجتماعية.).....
ٗ-كان النبي ﷺ ،ومن ضمن منيجو ،البحث عن أصحاب المواىب وتربيتيم
وتنمية مواىبيم.
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ثالثًا -التوصيات:
يوصي البحث التوصيات التالية:
ٔ-بعد الفشل الذريع الذي وصل إليو المجتمع اإلسالمي يجب إعادة النظر بكل ما
يخص التربية والتعميم من مناىج ومقررات دراسية.
عونا لممؤسسات التربوية
ٕ-إعادة توجيو األسرة نحو المنيج اإلسالمي ،لكي تكون ً
والتعميمية.

ٖ-إعادة تدريب وتأىيل المربين (المعممين والمدرسين واآلباء) وتوجيييم باتجاه
المفاىيم اإلسالمية وترسيخيا في أذىانيم وقناعاتيم.

ٔٗٛ
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المصادر والمراجع
أوًال :القرآن الكريم

ثانيا :كتب عموم القرآن
ً
ٔ-ابن عطية ،أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي ،تٔٔٗٙ :ىـ ،المحرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) ،ٕٓٓٔ ،دار ابن حزم الرياض.

ٕ-ابن القاسم ،عبد الممك بن عبد الرحمن بن محمد النجدي ،حاشية مقدمة التفسير ،طٕ،
ٓ ،ٜٜٔدار القاسم لمنشر والتوزيع ،الرياض.

ٖ-الحكيم الترمذي ،أبو عبد اهلل محمد بن عمي ،األمثال من الكتاب والسنة ،ٜٔٛٚ ،تحقيق :السيد
الجميمي ،دار بن زيدون ،بيروت.

ٗ-الدوسري ،عبد الرحمن بن محمد ،صفوة اآلثار والمفاىيم في تفسير القرآن العظيم ،مٔ،
ٕٗٓٓ ،دار المغني لمنشر والتوزيع ،الرياض.

٘-الزجاج ،أبو إسحق إبراىيم بن السري ،تٖٔٔ :ىـ ،معاني القرآن العظيم واعرابو جٔ ،طٔ،
 ،ٜٔٛٛتحقيق :عبد الجميل عبده شمبي ،دار عالم الكتب ،بيروت.

-ٙالزرقاني ،محمد عبد العظيم ،مناىل العرفان في عموم القرآن ،جٔ،طٔ ،ٜٜٔ٘ ،تحقيق :فؤاد
أحمد زمرلي ،دار الكتاب العربي ،بيروتٗ.

-ٚالسيوطي ،الحافظ جالل الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المصري الشافعي ،ت:
ٜٔٔىـ ،االتقان في عموم القرآن ،جٔ ،ٜٔٚٗ ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،الييئة
المصرية لمكتاب ،القاىرة.

-ٛالقطان ،مناع خميل ،مباحث في عموم القرآن ،ط ،ٚد.ت ،مكتبة وىبة ،القاىرة.

-ٜاليويمل ،تركي بن سعد بن فييد ،خواص القرآن الكريم /دراسة نظرية تطبيقية ،طٔ،ٕٜٓٓ ،
دار بن الجوزي ،الرياض.

ثالثًا -كتب السيرة والحديث:

ٓٔ-ابن إسحق ،محمد ابن إسحق بن يسار المطمبي المدني ،تٔ٘ٔ :ىـ ،السيرة النبوية،ٕٓٓٗ ،
تحقيق :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العممية ،بيروت.

ٔٔ-ابن ىشام ،عبد الممك بن ىشام ابن أيوب الحميري المعافري ،تٕٔٛ :ىـ ،السيرة النبوية،
جٔ ،ٜٜٔٓ ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت.

ٕٔ-ابن حبان ،محمد بن أحمد بن معاذ التميمي الدارمي ،تٖ٘ٗ :ىـ ،صحيح بن حبان ،د.ت،
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تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار المعارف ،القاىرة.
ٖٔ-ابن حنبل ،أحمد الشيباني ،تٕٗٔ :ىـ ،مسند أحمد ،جٗ ،طٔ ،ٜٜٔٚ ،تحقيق :شعيب
األرناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

ٗٔ -ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مسند أحمد ،جٔٔ ،طٔ ،ٜٜٔٚ ،تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرون ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.

٘ٔ-ابن ماجة ،أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،تٗٚ٘ :ىـ ،سنن ابن ماجة ،جٕ ،د.ت،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة.

-ٔٙأبو داوود ،سميمان بن األشعث بن إسحق األزدي ،تٕٚ٘ :ىـ ،سنن أبي داوود ،جٖ ،طٔ،
 ،ٕٜٓٓدار الرسالة العالمية ،بيروت.

-ٔٚالبخاري ،أبي عبد اهلل محمد بن اسماعيل ،تٕ٘ٙ:ىـ ،صحيح البخاري ،طٔ ،ٕٕٓٓ ،دار بن
كثير بيروت.

-ٔٛالبييقي ،الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين ،تٗ٘ٛ :ىـ ،الجامع لشعب اإليمان ،جٖ ،طٔ،
ٖٕٓٓ ،تحقيق :عبد العمي عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد /ناشرون ،الرياض.

-ٜٔالترمذي ،الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ،تٕٜٚ :ىـ ،الجامع الكبير ،جٗ ،طٔ،
 ،ٜٜٔٙتحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.

ٕٓ -ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الجامع الكبير ،ج٘ ،طٔ ،ٜٜٔٙ ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.

ٕٔ -ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،الجامع الكبير ،ج ،ٚطٔ ،ٜٜٔٙ ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.

ٕٕ-الصنعاني ،الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن ىمام ،تٕٔٔ :ىـ ،مصنف عبد الرزاق،
جٗ ،ٔ،ٜٔٚتحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،منشورات المجمس العممي ،جنوب أفريقيا.

ٖٕ-العسقالني ،أحمد بن عمي ابن حجر ،تٚٚٚ :ىـ ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،طٔ،
ٕ٘ٓٓ ،دار طيبة الرياض.

ٕٗ-ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،موسوعة ابن حجر الحديثية ،كتاب المغازي والسيرة ،مٗ ،سمسمة اصدارات
الحكمة ،الرياض.

ٕ٘-مسمم ،أبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تٕٙٔ :ىـ ،صحيح مسمم ،جٔ،
د.ت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة.

ٓ٘ٔ
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-ٕٙالنسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي ،تٖٖٓ :ىـ ،سنن النسائي الكبرى،
ٕٔٓٓ ،تحقيق :حسن عبد المنعم شمبي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

ابعا -المعاجم المغوية:
رً
-ٕٚابن سيده ،أبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،تٗ٘ٛ :ىـ ،المحكم والمحيط
األعظم ،ج ،ٕٓٓٓ ،ٙتحقيق :عبد الحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية ،بيروت.

-ٕٛابن فارس ،أبي الحسين أحمد بن زكريا ،تٖٜ٘ :ىـ ،معجم مقاييس المغة ،ج٘،ٜٜٔٚ ،
تحقيق :عبد السالم محمد ىارون ،دار الفكر ،بيروت.

-ٕٜابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم األفريقي المصري ،لسان العرب ،مٔ،
د.ت ،دار صادر ،بيروت.

ٖٓ-ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم األفريقي المصري ،لسان العرب،
جٖ ،٘،ٜٜٔدار إحياء التراث العربي ،بيروت.

ٖٔ-األصفياني ،أبي القاسم الحسين ابن محمد المعروف بالراغب ،المفردات في غريب القرآن،
جٔ ،د.ت ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،القاىرة.

ٕٖ-صميبا ،جميل ،المعجم الفمسفي ،جٕ ،ٜٖٔٛ ،دار الكتاب المبناني ،بيروت.

ٖٖ-الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني ،تٕٔٓ٘ :ىـ ،تاج العروس ،جٖ ،ٜٔٛٚ ،تحقيق :عمي
ىاللي ،و ازرة اإلعالم ،الكويتٖ.

ٖٗ-الزمخشري ،أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر الخوارزمي ،تٖ٘ٛىـ ،تفسير الكشاف  /من
حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،طٖ ،ٕٜٓٓ ،دار المعرفة ،بيروت

ٖ٘-عطية ،شعبان عبد العاطي وآخرون ،المعجم الوسيط ،ٕٓٓٗ ،مجمع المغة العربية ،مكتبة
الشروق الدولية ،القاىرة٘.

-ٖٙالفيروز آبادي ،مجد الدين محمد يعقوب ،تٛٔٚ:ىـ ،القاموس المحيط ،ط،ٕٓٓ٘ ،ٛ
مؤسسة الرسالة ،بيروت.

-ٖٚالفيومي ،أحمد بن محمد بن عمي المقرئ ،تٚٚٓ :ىـ ،المصباح المنير ،ٜٔٛٚ ،مكتبة لبنان،
بيروت.

خامسا -الكتب الحديثة:
ً
-ٖٛأبو فارس ،محمد عبد القادر ،النظام السياسي في اإلسالم ،ٜٔٛٙ ،دار الفرقان ،عمان.
-ٖٜبدوي ،عبد الرحمن ،مناىج البحث العممي ،ٜٔٚٚ ،وكالة المطبوعات ،الكويت.
ٓٗ-حسين ،أبو لبابة ،التربية في السنة النبوية ،د.ت ،دار المواء لمنشر ،الرياض.
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ٔٗ-الخطيب ،محمد عجاج ،السنة قبل التدوين ،ط٘ ،ٜٔٛٔ ،دار الفكر ،بيروت-ٕٗٔ.
السباعي ،مصطفى ،السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي ،د.ت ،دار الوراق ،القاىرة.

ٖٗ-الشيباني ،عمر التومي ،فمسفة التربية اإلسالمية ،ٜٔٛٛ ،الدار العربية لمكتاب ،تونسٕ.
ٗٗ-العجوز ،أحمد محيي الدين ،مناىج الشريعة اإلسالمية ،جٕ ،ٜٔٛٔ ،مكتبة المعارف ،بيروت.

سادسا -كتب التاريخ:
ً
٘ٗ-ابن كثير ،أبي الفداء عماد الدين ،تٚٚٗ :ىـ ،البداية والنياية ،جٗ ،ٜٜٔٔ ،مكتبة
المعارف ،بيروت.

-ٗٙالخطيب البغدادي ،أبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد ،تٖٗٙ :ىـ ،تاريخ بغداد،
جٕ،طٔ ،ٕٕٓٓ ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.

سابعا -مواقع اإلنترنت:
ً
-ٗٚأبو بكر ،محمد مروان ،المسؤولية ،ٕٜٓٓ ،موقع األلوكة الثقافية.
-ٗٛأمحزون ،محمد ،التربية النبوية باألحداث ،د.ت ،موقع المسمم.

-ٜٗالجرجاوي ،زياد عمي ،التربية في صدر اإلسالم خالل المرحمتين المكية والمدنية،ٕٓٓٛ ،
بحث منشور عمى شبكة اإلنترنت.

ٓ٘-الجودة ،عادل ،الحوافز ،ٜٖٔٛ ،المنظمة العربية لمعموم اإلدارية ،إنترنت.

ٔ٘-دياب ،سعيد مصطفى ،القصص النبوي /دروس وعبر ،ٕٓٔٛ ،موقع األلوكة.

ٕ٘-الزغير ،لطفي محمد ،التشويق واثارة االنتباه في الحديث النبوي الشريف ،ٕٜٓٓ ،موقع
ممتقى أىل الحديث.

ٖ٘-السمان ،محمد عدنان ،صور من التحفيز النبوي ،موقع نصرة رسول اهلل.

ٗ٘-سيد ،ماجدة حسام الدين ،مفيوم التحفيز ،د.ت ،كمية التربية بالزلفي ،جامعة المجمعة ،إنترنتٖ.
٘٘-عامر ،طارق عبد الرؤوف ،أصول التربية ،ٕٓٓٛ ،مدونة لسان العرب.
ثام ًنا -مؤتمر:

-٘ٙجوان ،عبد اهلل عمي عبد اهلل ،التربية في السيرة النبوية الشريفة /مفيوميا ،أغراضيا،
أساليبيا ،ٕٖٓٔ ،المؤتمر الدولي لمسيرة النبوية ،كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مركز
البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة أفريقيا العالمية ،الخرطوم.
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