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 االهــــداء
 

الدي رمحه اهللا وغفر له ورفع درجتـه يف عليـني الـذي إىل و   •
َّمن عىل بالرت بـذل بـال بية والتعلـيم ومـا فتيـىء يـدعو يل وّ

 .حدود حتى آخر حلظات حياته
وإىل أمي املربية الفاضلة متعنـي اهللا بحياهتـا ورزقنـي برهـا •  

.. َّفيدها عىل من أبر األيدي وقلبها احلنون أصدق القلـوب
 .ترشد وتعطي وتؤثرفالزالت تدعو و

ًفلهام مني كل الشكر والتقدير سائال املوىل العظيم أن جيعل هذا 
 .العمل يف ميزان حسناهتام انه بر شكور
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هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل إمام الـدعوة احلمد 
د صىل اهللا عليه وعىل آله د األنام خاتم املرسلني سيدنا حمموسي

 :وصحبه وسلم وبعد
عض السلوكيات التي صدرت من فهذا بحث يف معاجلة ب

  والتـي  راد املجتمع املدين يف عـرص النبـي الكـريمبعض أف
 من وقـع منـه  ذكرها ابن هشام يف سريته وكيف وجه النبي

الذي ينبغي أن يـصدر منـه اخلطأ وصححه له وبني له السلوك 
ًفأسس بذلك عليه الصالة والسالم منهجـا فريـدا يف التعامـل  ً

 .مع اخلطأ
 :وقد قسمت البحث إىل أربعة فصول وخامتة

ويتناول املقدمـة وموضـوع الدراسـة وأسـئلة   : الفصل األول
الدراسة وأهداف الدراسـة وأمهيـة الدراسـة 

 .ومنهج الدراسة ومصطلح الدراسة
عالقــة الــسرية النبويــة بالرتبيــة وفيــه ثالثــة   :اينالفــصل الثــ

 .مباحث
 املجتمـع املـدين وفيـه ملحات عـن خـصائص : الفصل الثالث

 .مبحثان
ثم اخلامتة . معاجلة النبي لألخطاء وفيه مبحثان : الفصل الرابـع

 .والنتائج وأهم التوصيات
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 :الفصل األول 
 

 .املقدمة −
 .موضوع الدراسة −
 .أسئلة الدراسة −
 .أهداف الدراسة −
 .أمهية الدراسة −
 .مصطلحات الدراسة −
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َاملقـــدم ِّ َ  ُةـــُ
 

ّاحلمد هللا الذي خلـق فـسو, وقـدر فهـد, علـم بـالقلم,  ّ ّ
وأسبغ النعم, فله احلمـد يف األوىل واآلخرة, وأشـهد أن ال إلـه إال 

وإنك لعـىل : (  حمكم التنـزيل يف اهللا وحـده ال شـريك له, القائـل
وأشـهد أن سـيدنا ونبينـا حممـدا أعظـم ). ٤: القلم( ) خلق عظيم 

ّمرب, وأجل مرشد, وأفضل موجه, صنعه ربه عـىل عينـه, وأدبـه  ّ
أن سعد بن هشام بـن عـامر ســأل أم : فأحسن تأديبه, فعن زرارة

بئينـي أن! يا أم املـؤمنني: فقلت: (... املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها
  :? قالــت− صــىل اهللا عليــه وســلم –عــن خلــق رســول اهللا 

 –فـإن خلـق نبـي اهللا ": قالـت. بىل:  قلت"أ لست تقرأ القرآن?"
صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه . )١() " كان القرآن−صىل اهللا عليه وسلم 

 :أما بعد. وصحبه وسلم تسليام كثريا
 كبـريا فال تزال الرتبية عىل مر العصور واألزمان, تشغل حيزا

من عقول املفكـرين, والعلـامء, واملـربني; إذ هـي متعلقـة بوجـود 
اإلنسان وتطوره يف عالقاتـه الفرديـة, واالجتـــامعية, والدوليـة, 

حقيقتهــا عمليــة إنــسانية, موضــوعها األســــايس هــو "فهــي يف 
والرتبيـة كـذلك عمليـة ... اإلنسان بجوانـب شخـصيته املختلفـة

  )٢(. "جتمع وأهدافهعن ثقافة امل ّتعرب اجتامعية
 

                                 
F١E،،FE،א،

١٨،١٣٩،F١L٥١٣KE 
F٢E،،אאאא،F١٤١٥E،

F٢١KE 
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وبام أن لكل مجاعة ثقافة وأهـدافا فـال عجـب أن نـر ذلـك 
االختالف يف الثقافة, ويف املفهوم, ويف الرؤ, وكذا االختالف يف 
األولويات, فتعدد النظريات الرتبوية برز بحسب ثقافـة ومفــهوم 
ــد, والعــرب,  ــان, واهلن ــان, واليون كــل جمتمــع, ففالســفة الروم

 . اصطبغ بصبغته االجتامعية والفكريةٌّوغريهم, كل
ومما حيسن ذكره يف هـذا املقـام أن مجيـع املبـادئ والنظريـات 
الرتبويــــة مـا هـي إال تـراكامت معرفيـة أو مهاريـة أو خـربات, 

 عليـه الـسالم –من لدن آدم  وممارسات تناقلتها األجيال وجتارب,
تقبـيح  تطورت وتبدلت وتغريت, ودخل فيها مـن التحـسني وال−

بحسب ما أملته العقـول ووسـعته األفهـام, أو بحـسب االهتـداء 
 .واالقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم

ومما يؤكد هذا االجتاه حديث يرويه عياض بن محار املجاشعي 
 قال ذات  − صىل اهللا عليه وسلم −أن رســـول اهللا : ريض اهللا عنه
ّلمــكم ما جهلتم مما علمني أال إن ريب أمرين أن أع: (يوم يف خطبته ّ

ٍيومي هذا, كل مال نحلته عبدا حالل, وإين خلقت عبادي حنفـاء 
ّكلهم, وإهنم أتـتهم الـشياطني فاجتـالتهم عـن ديـنهم, وحرمـت  َّ
ُعلــيهم مــا أحللــت هلــم, وأمــرهتم أن يــرشكوا يب مــا مل أنــزل بــه 

  )٣(. احلديث...) سلطانا
كيـدة يف الوصـول إىل وإن أمهية الرتبيـة تنبـع مـن الرغبـة األ

السعادة التي تشــمل كل جوانب احلياة الشخصية لإلنسان, فتسري 
 .− عز وجل − به من قبل مولده وحتى يلقى ربه
                                 

F٣E،،א،،١٦،١٣،
F٤L٢١٩٧KE 
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وهذه احلقيقـة مل تـستطع كـل الفلـسفات الرتبويـة أن تعطيهـا 
حقها, وأن تشبع أصحاهبا بام يتناسب وخلق هذا اإلنـسان, إذ اهـتم 

, وأخر بالناحية اجلسدية, وثالثة بالروحية, بعضها بالناحية العقلية
ورابعة اهتمت بالناحية األخالقية, وخامسة بـالنواحي االجتامعيـة, 

حيث تقوم بتنمية هذه اجلوانب أو بعـضها عـىل حـساب ... وهكذا
جوانب أخر, فهذه النظـرة التجزيئيـة فيهـا مـن القـصور الـيشء 

 الباب جيد أن هـذا الـدين الكثري, واملتأمل ملا جاء به اإلسالم يف هذا
قد أوىل الرتبية من االهـتامم, والتكامـل, والواقعيــــة مـا حيقـق بـه 
التــوازن واالنتظــام واالنــضباط يف جوانــب الشخــصية اإلنــسانية, 

 يف اجتـاه تنمية الشخصية اإلنسـانية: تصبح الرتبية يف معناها"بحيث 
 وخـري وخـري املجتمـع الـذي يعـيش فيـه, يتحقق به خري اإلنسان,

 .  وفق املنهج الرباين)٤( "اإلنسانية مجعاء
فالرتبية اإلسالمية يف أصلها ليست من مبتكرات عقول البرش 

الكتـاب والـسنة; : قط, بل هي قائمـة عـىل أصـلني كـريمني, مهـا
اللذان هبام صاغ النبـي الكـريم تلـك النفـوس وصـقل هبـام تلـك 

لهـا إال أن العقول فأخرجت لنا شخصيات عز أن يلـد التـاريخ مث
 .يشاء اهللا

ولك أن تسأل كيف حتولـت تلـك النفـوس عـن مألوفاهتـا, 
خالل تلك الفـرتة الزمنيـة التـي قـسمها علـامء  وأعرافها, ورؤاها
 :السرية إىل مرحلتني

 صـىل اهللا –مرحلة العهد املكي, والذي ربى فيه النبي الكريم 
د عـن  صحابته عىل الصرب, والتصرب, واجللد, والبعـ−عليه وسلم 

                                 
F٤E،אא،F٢٨KE 
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فأقـام بـضع عـرشة سـنة بعـد نبوتـه ينـذر "املواجهة أو االلتحـام, 
. "بالدعوة بغري قتــال, وال جزية, ويأمر بالكف, والصرب, والصفح

أكسبت الصحابة االحتامل, والصرب, والتـضحية مـن " هذه الفرتة )٥(
فقـد . )٦( "− صـىل اهللا عليـه وسـلم –أجل طاعة اهللا, وطاعة رسوله 

يف هذا العهد برتبية سلوك األفراد عىل التضحية  رتبويمتثل اهلدف ال
 .من أجل العقيدة التي آمنوا هبا وتعاهدوا عىل محلها

 صىل اهللا عليه وسـلم –أما مرحلة العهد املدين فقد نزل النبي 
, − بخـالف املجتمـع املكـي – يف جمتـــمع تنوع سكانه, وتعدد −

النـضري, وبنـي قريظـة األنصار, واملهاجرون, واليهود كبني "ففيه 
باإلضــافة أنــه قـــد جــاء إىل بيئــة املدينــة بعــض النــصار  

وظهرت يف بيئة املجتمع املـدين طائفـة ال عهـد ... مثل وفد نجران
  )٧(. "للمسلمني هبا يف مكة وهي طائفة املنافقني

هذا التنوع السكاين يف املجتمع املدين صنع نوعا من التنافس عىل 
فلكل جمتمع عاداته, وتقاليـده, "افة املجتمع فرض اهلوية وتشكيل ثق

 التي تفرض عليه أن يعمل جاهـدا )٨( "...وأسلوب حياته, وإنجازاته
ليؤسس ثقافته وحـضارته; ليـسيطر هبـا عـىل املجتمـع املحـيط بـه, 

                                 
F٥E،،אאאאא،F١٤٠٥E،٨،

F٣L١٥٩KE 
F٦E،אאא،F١٤١٩E،

א،١٧אא،١٨١٨،١٤١٩،F٦٩KE 
F٧E،אאא،F٧٠،٧٢KE 
F٨E،א،אאאא،F١٤١٥E،

١،F١٣٩KE 
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ّفثقافة األمة وحضارهتا تعـرب عـن املـستو الـذي بلغتـه األمـة يف "
  )٩( ."ائلها وتقنياهتافكرها, وأخالقها وقيمها, وعاداهتا, ووس
 صـىل –هاجر رسول اهللا ُهذه الرتكيبة االجتامعية وغريها يف م

ِ أحــدثت حراكــا ثقافيــا أثــر يف ثقافــة األفــراد −اهللا عليــه وســلم 
ــف,  ــض املواق ـــرت بع ــلوكهم, فظه ــامط س ــريهم, ويف أن وتفك
واألحداث, واألخطاء التي ال تتوافق مع سلوكات املجتمع املسلم 

وبـروز مثـل هـذه  − صىل اهللا عليه وسـلم –املصطفى الذي يقوده 
 –يف بناء املجتمـع اإلسـالمي; فقـام النبـي  األخطاء يسبب صدعا

 بالتـعامل مع كل موقف بـام يتناسـب معـه −صىل اهللا عليه وسلم 
ومع صاحبه فقىض عليه الصالة والسالم بمنهجه النبـوي عـىل مـا 

ا عــن اآلبــاء كــان مألوفــا لــدهيم مــن عــادات وتقاليــد توارثوهــ
واألجداد, وما كان معروفا لديـهم, وما زحف إليهم مـن أخـالق 
اآلخرين اخلاطئة مـن إثـارة النعـرات وانتـصار للـنفس, وتقـديم 
ــق, وعــدم االكــرتاث  ــة, وضــيق األف ــة, والقبلي ــصلحة الذاتي امل
بنفسيات اآلخرين, ومـستو إدراكهـم, وسـعة أفهـامهم فأتـاهم 

ال يأتيـه الباطـل مـن : (وعالبقولهبمنهج رباين وصفه الباري جل 
) ٤٢: فـصلت)   (بني يديه وال من خلفه تنزيل مـن حكـيم محيـد 

َصــنع بــه جــيال كــان وال يــزال منــارا هيتــد بــه يف كــل ميــدان ُ  
ويف كل عرص, وصنع به جمتمعا مـن األخيـار ذوي أنفـس عاليـة, 

ريض اهللا :  ( يف كتابـه− عـز وجـل –وأخالق زاكية امتـدحهم اهللا 
ّ, خلد التاريخ أسـامءهم وسـريهم, )٨: البينة) ( ورضوا عنه عنهم

ـــقافات,  ــاء املــسلمني مــن الثــ ثــم دار الزمــان وانفــتح عــىل أبن
                                 

F٩E،אאאא،F١٣٥KE 
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واألفـكار, والرؤ, واملفاهيـم, واملنـاهج, مـا زحـزح يف نفـوس 
عن معـامل ) ما(بعضهم املبادئ والقيم الراسخة, وأقصاهم إىل حد 

حال العرصية, واملـصلحة واملنفعـة املنهج النبوي, وأغرقتهم يف أو
َالذاتية, فأغمطت عىل إثرها حقوق مجلـة مـن األفــراد, ودمـرت  ِّ ُ ُ
نفوس قلة من األشخاص, وشوهت معـامل كثيـــر مـن األخـالق 

 . الزاكيــة, ونسبت إىل اإلسالم واإلسالم منها برئ
مثل تقاعس بعض أفراد املسلمني عن اكتـشاف حقـائق الكـون  -

 والتفكر فيه ويف كيفية استغالله ملصلحة البـرشية وما خلقه اهللا 
مما سبب ختلف املسلمني يف هذا اجلانب ثم ينسب سـبب ذلـك 

 .  إىل اإلسالم 
 مكانة املرأة والدور الذي تقدمـه خلدمـة دينهـا التقليل منمثل  -

 . وجمتمعها 
وعــدم طريقــة التعامــل مــع غــري املــسلمني والتــسلط علــيهم  -

 . ممتلكاهتم أو اإلنقاص منها إعطائهم حقوقهم ومصادرة
اخلداع والكذب من أجل الوصول إىل حتقيق مصلحة مـرشوعة  -

يف ذاهتا لكن طريقة الوصول إليها غري مرشوعة كتقلد املناصب 
 . أو طريقة الترصف يف املال العام 

ومع كل هذا التقهقر فال يزال صـالح هـذه األمـــة وردهـا إىل   
 أمـرا قـائام, وبـديال −ليه وسلم  صىل اهللا ع−منهج نبيـها حممد 

جاهزا, فسريته بني أيدينا نقرأها صباح مساء, فكـم مـن علـامء 
أفذاذ أفردوا لسريته املجلدات, وأفنوا األعـامر يف ذكـر شـامئله, 

, وعـىل − صـىل اهللا عليـه وسـلم –ورسد أعامله, ونقل أفعالـه 
وقد لقـي هتـذيب "رأسها سرية ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام 

هشام لسيـرة ابن إسحاق قبوال, وإعجـابا لد العلامء عىل ابن 



 − ١٦ −

مر األجيال, وكان ذلك من عوامل االحتفاظ هبا, واإلكثـــــار 
  )١٠(. "من نسخها حتى كاد ينسى أصلها

والسرية النبوية البن هشام سفر عظيم, هي يف باهبا بني كتـب 
أن "الــسرية بمنـــزلة صــحيح البخــاري بــني كتــب الــسنة, حتــى 

اب الكتب املختارة الذين يدونون ما يرونه مقبوال يف بابه قـد أصح
ارتضوا هذه الـسرية وأودعوهـا أو بعـضها يف كتـبهم وعـىل رأس 
هؤالء احلفاظ ابن سيد الناس, وابن كثري, والذهبي, وابن حجـر, 

  )١١(. "وكفى بذلك توثيقا هلذه السرية
ومن خـالل هـذه الدراسـة أراد الباحـث أن يقـدم للمكتبـة 

إلسالمية وللمربني بشكل عام مالمح عن املنهج النبوي يف تربيـة ا
 صـىل اهللا عليـه –السلوك, وتقويمه, وكيفية معاجلـة املـصـــطفى 

ـــا وقـــع مـــن الـــصحابة وغـــريهم مـــن أخطـــاء−وســـلم     مل
 .يف ضوء هذه املنهجية, من خالل كتاب السرية النبوية البن هشام

ما ال خيطـر لـه عـىل وكل عمل البن آدم فيه من اخلطأ والزلل 
بال, مع أن القصد القرب من الكامل, وأسأل املـوىل العـيل القـدير 

 .السداد والتوفيق, واحلمد هللا رب العاملني
 
   ِموضوع  الدراسة َ َ َِّ ُ ُْ: 

لقد أنتج الفكر اإلنساين منـاهج تربويـة متعـددة, ومتنوعـة; 
وهي نتيجـة حتميــة لـذلك الفكـر الثقـايف, واالجتامعـي, فكـل 

                                 
F١٠E،א،אאאא،F١٤١٨E،

F١L٤٥KE 
F١١E،א،F١L٤٥KE 
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أصحاب منهج منها يزعم أن له الـسيادة, والريـادة, وأنـه أصـاب 
قلب احلقيـقة وما عـداه ال خيلـو مـن سـقط, أو نقـص, أو خلـل, 

... ومعـيار ذلك الزعم الذي قيست به قـوة املنـاهج مـن ضـعفها
 .العقل البرشي الذي يعرتيه اخللل, والنقص, والشطط
 بـام يـسعد لكن املنهج الذي مصدره خالق ذلك العقل, العامل

اإلنسانية, هو ذلك املنهج الذي أصـاب كبـد احلقيقـة, إنـه املـنهج 
, ًا واقعا وتطبيق− اهللا عليه وسلم  صىل–الرباين الذي حققه رسولنا 

هـم "ومتثله صحابته رضوان اهللا عليهم سلوكا وعمـال, فكـــانوا 
امليزان الراجح الـذي عـىل أقـواهلم, وأعامهلـم, وأخالقهـم تـوزن 

م حافلـة  فحيـاة النبـي الكـري)١٢(." واألخالق, واألعـاملاألقوال,
ومعاجلة أخطائهم, وإذابة ما يكـون  بتصحيح سلوكيات الصحابة,

قد علق يف قلوب بعـضهم مـن شـوائب اجلاهليـة, فعاجلهـا عليـه 
الصالة والسالم بمختلف األساليب, والطرق, وهذا املنهج يمكن 

إلسالمية وما تفـرع عنهـا استنباطه من املصادر األصلية يف الرتبية ا
الـسرية النبويـة عـىل صاحبــها أفـضل : من مصادر أخر, ومنها

 .الصالة والسالم
فقد مجعت كتب السرية النبويـة بـني دفتيهـا منهجـا قـويام يف 

 يف تربيــة ذلـك املجتمـع, − صىل اهللا عليه وسلم –أسلوب النبي 
تج عـن وتقويم املواقف الصادرة عنه, وكيفيـة الـسيطرة عليـه; فنـ

ذلك إكســاب كال املتخاصمني سلوكا نبويا يتمثل به طوال حياته, 
لذلك رأ الباحث أن يسهم يف اسـتنباط تلك املبادئ مـن منهجـه 
عليه الصالة والسالم, ومن ثم صياغتها يف قوالب تربوية تســاعد 

                                 
F١٢E،אאאא،F٦٩KE 
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 إجيابـا عـىل – بـإذن اهللا –عىل تطبيقها يف حياتنا اليومية, ممـا يـؤثر 
تعامل بني األفراد سواء يف احلياة األسـرية بني الـزوجني, مستو ال

أو مع األبـناء, أو يف احلـياة العامة بني الرئيس واملـرؤوس, أو بـني 
املريب واملتعلم, أو بني الداعية واملدعو, كـام سـيؤثر يف اهـتامم كـل 
ٍّطرف بمراعاة نفسية اآلخر, وعدم اإلجحاف بصاحبه مع أخذ كل 

 . رضاربحقه فال رضر وال
املـنهج الرتبـوي : [ وقد اختار الباحـث عنوانـا لبحثـه أسـامه

النبوي يف معاجلة مواقف من أخطـاء أفـراد يف املجتمـع املـدين مـن 
, يقـوم مـن  ] البن هشام يرمحـه اهللا"السرية النبوية"خالل كتاب 

خالله بجمع بعض املواقف وتنظيمها, وترتيبها, وحتليلها, ومن ثم 
 .ادئ, حتى تكون أفضل فائدة وأشمل نفعاوضعها عىل شكل مب

 
  ِأسئلة  الدراسة َِ َ ِّْ ُ َ: 

 :قامت هذه الدراسة عىل سؤال رئيس, وهو
ما أبرز معامل املنهج الرتبوي النبوي املسـتنبط من معاجلة النبي 

 لبعض أخطاء املجتمع املدين, من خـالل − صىل اهللا عليه وسلم –
  البن هشام?"السرية النبوية"كتاب 

 :ويندرج حتت هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية, وهي
الـسرية "ما مكانة السرية النبوية يف الرتبيـة? ومـا أمهيـة كتـاب  

  البن هشام?"النبوية
 ما أبرز خصائص املجتمع املدين قبل اهلجرة وبعدها? 
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 صـىل اهللا –ما املنهج الرتبوي النبوي املستنبط من معاجلة النبـي  
ف من أخطاء املجتمـع املـدين, والتطبيقـات  ملواق−عليه وسلم 

 الرتبوية والسلوكية املستفادة منه?
 
  ِأهداف  الدراسة َ َ ِّ ُ َ ْ َ: 

 :     هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أمور, من أمهها
التعرف عىل أمهية السرية النبوية يف الرتبية, ومكانة سرية ابـن  .١

 .من كتب السرية هشام
 .دين قبل اهلجرة وبعدهاإبراز خصائص املجتمع امل .٢
 استخراج بعض املناهج الرتبويـة يف كيفيـة معاجلـة النبـي  .٣

مــن أخطــاء املجتمــع املــدين, والتطبيقــات الرتبويــة  ملواقــف
 .والسلوكية املستفادة منه يف األرسة

 
  ِأمهية  الدراسة َ َ َ ِِّّ ُ َ َ: 

ــسرية" ــة "ال ــة يف الرتبي ــصادر الفرعي ــي أحــد امل ــة ه  النبوي
 البن هشام له مكانة رفيعة من "السرية النبوية"وكتاب اإلسالمية, 

حيث الرواية, وصحة األخبار ومما شجع الباحث عىل اختيار هـذا 
 :الكتاب ما ييل

بـن هـشام بـني كتـب الـسرية  ال"السرية النبوية"أن منـزلة كتاب  
 . بني كتب السنة"صحيح البخاري" كمنـزلة
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اء املجتمـع املـدين يفيـد أن استنباط املنهج النبوي يف معاجلة أخطـ 
القارئ من جهة, ويثـري املكتبـة الرتبويـة اإلسـالمية مـن جهـة 

أخر. 
 مـع تـداخل األفكـار واملنـاهج –أن املجتمع اإلسالمي املعـارص  

 بحاجة إىل أن يربط بسالف عهد هـذه األمـة, –الرتبوية األخر َ ُ
 فيأخذ فكره الرتبوي من ذلك النبع الصايف, ويعمل عىل ممارسـته

وتطبيقه, إذ بدون ذلك ال فائدة فيه وال جدو منه, حيث حـافظ 
هذا املنهج عىل كرامـة اإلنـسان بخـالف املنـاهج األخـر التـي 
ــار,  ــة االختب ــنهج جتــاوز مرحل ــو م ــب, فه ــذا اجلان ــت ه أغفل

 . والتجريب
كام أن أمهية هذه الدراسة تكمن يف كوهنـا يـستفيد منهـا كـل مـن  

ت الرتبويــة بجميــع قطاعاهتــا, ويف يعنــى بالرتبيـــة, يف املؤســسا
 .األرسة بصفة خاصة

 
  ِمنهج  الدراسة َ َ َِّ ُْ َ: 

 :     استخدم الباحث يف الدراسة املنهجني التاليني
, وهو الذي هيتم باملايض وما حـدث فيـه, املنهـج التاريـخـي .١

)  فاقــصص القــصص لعلهــم يتفكــرون (كــام قـــال اهللا تعــاىل
لقد كـان يف قصـصهم عـربة :  (, وقال تعاىل)١٧٦: األعراف(

فهو الذي يصف ويـسجل ", )١١١: يوسف)  (ألويل األلباب 
ع, وأحـداث املـايض, وال يقـــف عنـد جمـرد ائقما مىض من و

الوصـــف, وإنــام يــدرس هــذه الوقـــائع واألحــداث وحيللهــا 
ويفرسها عىل أسس منهجية علمية دقيقة; بقصـد التوصــل إىل 
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عـىل فهـم املـايض فحـسب وإنـام حقائق وتعميامت ال تساعدنا 
 فالدراسـة تتعلـق بـسرية )١٣(."تساعدنا أيضا يف فهـم احلاضــر

ومنهجه يف التــعامل مع أخطـاء  − صىل اهللا عليه وسلم –النبي
املجتمع املدين يف ظل ذلك التنوع السكاين, والظروف الثقافيـة, 
واالجتامعية, والسـياسية, واالقتصادية املتعـددة, وتأثيـــره يف 
بناء تلك الشخصيات الفذة, ويتـــم ذلـك مـن خـالل كتـاب 

 . البن هشام"السرية النبوية"
مجـع البيانـات "عتمد عىل , وهو املنهج الذي ياملنهج الوصفي .٢

واستخراج االستنتاجات منهـا ذات الداللـة واملغـز وحتليلها
وأمهيتــه تكمــن يف . )١٤( "بالنـسبة للمــشكلة املطروحــة للبحــث

 صـىل اهللا عليـه –النبـيقف التي عاجلها استخالص بعض املوا
 يف املجتمع املدين سـواء يف حالـة الـسـلم أو احلـرب, –وسلم 

ومن ثم استنباط املبادئ واملفاهيم الرتبوية التي تسهم يف معرفـة 
 .املنهج الرتبوي النبوي وربطها باحلياة املعارصة

 
  ِمصطلحات  الدراسة َ َ ُِّ ُ َ َْ َ: 

الـنهج الطريـق الواضـح, ": وهريقال اجلـ:  يف اللغةاملنهج 
وفالن يستنهج سبيل فالن, أي يـسلك ... وكذلك املنهج واملنهاج

  )١٦(. "الطريق الواضح: املنهج واملنهاج":  قال الرازي)١٥(. "مسلكه
                                 

F١٣E،א،אאא،
F١٩٨٧E،٢،א،אאא،F١٠٤KE 

F١٤EאאF١٣٦KE 
F١٥E،،אא،F١٣٩٩E،٢،F١L٣٤٦KE 
F١٦E،،אאא،F١٩٨٦E،F٢٨٤KE 



 − ٢٢ −

جمموعة من القواعد واملبادئ : واملراد باملنهج يف هذه الدراسة
هللا عليـه  صـىل ا−التي نصل بواسـطتها إىل اسـتنباط مـنهج النبـي 

 . يف معاجلة املوقف−وسلم 
عاجلت الـيشء معاجلـة وعالجـا إذا ": قال اجلوهري: معاجلة

  )١٧( "غلبته: زاولته, وعاجلت الرجل فعلجته علجا
والباحث يريد باملعاجلة معرفة األسلوب الناجح يف تـصحيح 

إىل حمـاورة ومغالبـة لفكـر اآلخـر حتـى  اخلطأ, وهذا األمر حيتـاج
 . ويتحىل بالفكر األصوبيتخىل عن فكره

حـاد : أخطأ خطئ وغلـط": جاء يف املعجم الوســيط: اخلطأ
, )مـن اجتهـد فأخطـأ فلـه أجــر: (عن الـصـواب, ويف احلـديث

  )١٨(."أذنب عمـــدا أو سهوا: أخـطأ فالن: ويقال
كل ما يصدر عن املكلف ":  يف االصطالح الرشعي, هواخلطأ

  )١٩(. " مقرتن بقصد منهمن قول أو فعل خال عن إرادته وغري
ن اإلنسان بقصد كل فعل أو قول صدر م: ويقصد باخلطأ هنا
 –مراد الشارع أو ترك ما هـو أوىل منـه فقـام  أو بغري قصد خولف
ّ فصـوبه, أو وجه, و أرشد ملـا يوافـق مـراد –صىل اهللا عليه وسلم  ّ

 .الشارع ومعايل األخالق, وكريم العادات
لبيئة اإلنسانية التي نزل فيها الرسول هو تلك ا: املجتمع املدين

 املدينة املنورة وهبـا أخـالط مـن النـاس – صىل اهللا عليـه وسلم –
                                 

F١٧E،אאא،F١٢٨١KE 
F١٨E،א،אא،F١٣٨٠E،F٢٤٢KE 
F١٩E،،אאאא،F١٤٠٨E،

F٣٩٦KE 
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ذات اجتاهات متعددة يف عاداهتـا, وأعرافهـا, وأفكارهـا, وقيمهـا 
تـسعى لنـرشها ... االجتامعية, والسياسية, واالقتصادية, والدينية

 .وترسيخها
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 :الفصل  الثاين
 

َعالق َ ِة  السرية  النبوية  بالرتبيةَ ِ َِ َّ ِِّ ِْ َّ ِ َّ َ ُ 
 
 .الفرق  بني  السنة  النبوية  والسرية  النبوية   :ث  األولــاملبح

 .الرتبية يف  وأمهيـتها النبــوية السـرية :اينـــاملبحث  الث
  البـن  هـشام,  ومكانتهـا  "السرية  النبوية"  :املبحث  الثالث

 .العلمية
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  املبحث  األول: 
ُّالفرق  بني  الس َْ َ ُ ِـنة  النـبوية  والسرية  النــبويةَ ِ ِ َِّ ِّ َِّ َِ َ ََّ َّ ََّ 

السنة النبوية والسرية النبوية علـامن يتحـدثان عـن شخـصية 
 إال أن لكـل – صىل اهللا عليـه وسـلم –واحدة أال وهو النبي حممد 

اآلخر وذلك مـن خـالل مـا علم منهام معياره الذي يستقل به عن 
سطره علامء كل فن هلام, وسيذكر الباحث من خالل هـذا املبحـث 

 .الفرق بينهام
 
  ِاملقصود  بالسنــَّة  النبوية َِّ ُِّ َ ُ ُِ ْ: 

ــسنة ــدة كانــت أو ": اللغــة يف ال ــسرية محي ــة وال هــي الطريق
  )٢٠(."ذميمة

 أصـلها − صـىل اهللا عليـه وسـلم −سنة النبـي "السنة : وقيل
  )٢١(."يقةالطر

ــل ــسنة: وقي ــري ": ال ــو غ ــة ول ــشديد, الطريق ــضم والت بال
  )٢٢(."مرضية

                                 
F٢٠E،אא،،F١L٤٥٦KE 
F٢١E،א،אאאאא،

،،אF٣L١٥٦KE 
F٢٢E،א،אאא

אאF١٤١٣E،٢،א،،F٤٩٧KE 
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 صـىل اهللا −كل ما أثـر عـن رسـول اهللا "هي : الرشع يف السنة
 " من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيـة أو خلقيـة−عليه وسلم 

  )٢٤(. "أو ســرية سـواء أكان قبل البعـثة أم بعدها", )٢٣(
مقابلـة  وتطــلق أيـضا يف. )٢٥("ندوبعىل امل"وتطلق الســنة 

  )٢٦(."عند الكالم يف مسائل االعتقاد البدعــــة
وكثريا ما تطلق الـسنة ويـراد هبـا الواقـع العمـيل يف تطبيـق "

وأنت تر أن لكـل معنـى مـن ... الرشيعة اإلسالمية ومفهوماهتا
املعاين للسنة وجهته, فاملحدثون غرضـهم معرفـة مـا كـان عليـــه 

 يف أقوالـه وأفعالـه وتقريراتـه − صىل اهللا عليه وسـلم − رسول اهللا
وصفاته ونقله إىل الناس, ألن الرسول هو األسوة احلـسنة واملبـني 

أما الفقهاء فقـد نظـروا إليهـا مـن ناحيـة ... − عز وجل −عن اهللا 
  )٢٧(. "داللتها عىل حكم رشعي

اسم للطريقة املرضية املـسـلوكة يف الـدين ": وقيل رشعا هي
ما واظـب : وعرفا بال خالف هي.  غيــر افرتاض وال وجـوبمن

عليه مقتد نبيا كان أو وليا, وهي أعم من احلديث لتناوهلا للفعـل 
والقول والتقرير, واحلديث ال يتناول إال القول, والقول أقـو يف 
 الداللة عىل التشـريع من الفعل الحتامل اختصاصه, والفعل أقو

                                 
F٢٣Eא،،אאאF١٤٠٥E،

،אF١KE 
F٢٤E،،אאאאF١٣٨٠E،

١،F٥٩KE 
F٢٥E،א،F٣L١٥٦KE 
F٢٦E،،אאF١٤١٥Eא،

،אאאF١L٢٢٤KE 
F٢٧E،،א،F١٣١٩E،٣،

٣١ J٣٢K 



 − ٢٨ −

ر يطرقه مـن االحـتامل مـا ال يطرقـه الفعـل من التقرير; ألن التقري
  )٢٨(. "الوجودي, ولذلك كان يف داللة التقرير عىل الترشيع خالف

 
  املقصود  بالسرية  النبوية:   

  )٢٩(. " السنة والطريقة واهليئة واملرية− بالكرس −السرية "
السنة والطريقة واحلالة التـي يكـون عليهـا ": السرية يف اللغة

 . ه اإلنسان وغري
عنـى والسرية النبويـة وكتـب الـسري مـأخوذة مـن الـسرية بم

    )٣٠(."وغري ذلك إحلاقا وتأويال الطريقة, وأدخل فيها الغزوات
 

   السرية يف االصطالح: 
قبل أن يـستخدمها ابـن هـشام "ُعرفت هذه اللفظة فيام يبدو 

 عندما جعلها علام عـىل − صىل اهللا عليه وسلم −بمعنى سرية النبي 
وكذلك األمـر يف لفظـة املغـازي  ,)٣١( "ترصه لكتاب ابن إسحاقخم

حيث انرصف معناهـا مـن احلـروب والغـزوات وصـارت تعنـي 
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −احلروب التي اشـرتك فيهـا الرسـول "

وصحابته بالقتال, ولكن هذا االسم تدرج يف الزمن فاتـسع معنـاه 

                                 
F٢٨E،אא،،٤٩٧K 
F٢٩ E ،   ،א،א א ٢L٥٦א  ،

אK 
F٣٠E،אאא،،١L٤٦٧K 
F٣١E،אאאאאא،،١L٣K 



 − ٢٩ −

  )٣٢(." مجيعهـا−م  صـىل اهللا عليـه وسـل−وشمل تاريخ حياة النبـي 
وهذا يعني أن لفظة السرية واملغازي مصطلحان مرتادفان كرتادف 

 .مصطلح السنة واحلديث عند األكثر
يقوم فـن الـسرية أو املغـازي عـىل عـرض حيـاة "وعىل هذا 

 − بذكر األخبار التي ترو عنـه − صىل اهللا عليه وسلم −الرسول 
تبة عىل السنني بحسب  بالروايات املسندة مر−صىل اهللا عليه وسلم 

  )٣٣ (."وقوع احلوادث التي تشري إليــها األحاديث أو األخبار
الــسـرية ونــستطيع أن نخلــص مــن خــالل هــذا التمهيــد أن 

 صـىل اهللا عليـه −تاريخ حياة الرسول ":  هي يف االصطالحالنبوية
 من مولده إىل وفاته مع ذكر آبــائه وأهل بيــته وصـحابته −وسلم 

ر خصاله عليه الصالة والسالم وأحواله وعاداته, ثم فضـال عن ذك
ــزوات  ــرات والغ ــالوحي واهلج ــدعوة ك ــة بال ــداث املرتبط األح

  )٣٤(."والوفود
 

ِالفرق  بني  السـنة  النـبوية  والسرية  النـبوية ِ ِ َِّ ِّ َّ ُّ ِْ َِ َ ََّ َّ ََّ َ ُ َ : 
  لقد وضع العلامء معايريا لكل فن من هذين الفنني وهي عىل 

 :ايل النحو الت
 :من  حيث  التدوين:  أوال

                                 
F٣٢ E ، ، א א ،١٣٦٩א  ،

א،،אW JK 
F٣٣E،אאא،،١L٣K 
F٣٤E،א،אא،F١٣٩٠E،א،

٣L٥٩٥K 



 − ٣٠ −

 :  تدوين  األحاديث  النبوية−أ 
 صىل اهللا عليه −     تأخر تدوين احلديث النبوي يف عهد النبي 

 حيث ورد النهي بذلك خـشية أن خيـتلط عـىل الـصحابة −وسلم 
تدوينه بتدوين القرآن, فلام كان رأس املائة الثانية كثر التدوين, قال 

كره مجاعة من الـصحابة والتـابعني كتابـة : علامءقال ال": ابن حجر
احلديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كام أخذوه حفظا, لكن ملا 
ّقرصت اهلمم وخيش األئمة ضياع العلم ودونـوه, وأول مـن دون 
احلديث ابن شهاب الزهــري عىل رأس املائة بـأمر عمـر بـن عبـد 

ل بذلك خري كثري العزيز, ثم كثر التدوين, ثم كثر التصنيف, وحص
  )٣٥(."فلله احلمد

     وهذا النقل عن ابن حجـر رمحـه اهللا ال يعنـي أن احلـديث 
 كـام − صىل اهللا عليه وسلم −النــبوي مل يكن يكتب يف عرص النبي 

عن جماهد "فهم كثري من الناس, إذ أن ابن حجر ينقل يف موقع آخر 
 كان أحـد أعلـم ما: سمعنا أبا هريرة يقول: واملغرية بن حكيم قاال

 مني إال مـا كـان مـن − صىل اهللا عليه وسلم −بحديث رسول اهللا 
عبد اهللا بن عمرو, فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبـه, وكنـت أعـي 

 يف الكتـاب − صىل اهللا عليه وسلم −وال أكتب, استأذن رسول اهللا 
واجلمع بـني هـذا احلـديث ومـا ... , إسناده حسن)٣٦("عنه فأذن له

النهي خاص بوقت نزول "عدم الكتابة يكـون إما بأن يعارضه من 
القرآن خشية التباسه بغريه واإلذن يف غري ذلك, أو أن النهي خاص 
بكتابة غري القــرآن مع القرآن يشء واحـد واإلذن يف تفـريقهام, أو 

                                 
F٣٥E،،אא،F١٤٠٧E،٣،١L٢٥١K 
F٣٦E،אאא،١L٢٥٠ J٢٥١K 



 − ٣١ −

من االلتباس, وهو أقرهبـا   متقدم واإلذن ناسخ له عند األمنالنهي
  )٣٧("...مع أنه ال ينافيها

إن ": ويؤكد هذا املعنى ما توصل إليه األعظمي حيـث يقـول
 صـىل اهللا عليـه −كتابة األحاديث النبــوية بـدأت يف حيـاة النبـي 

, واسـتمرت مع اطراد الزيادة يف العصور التي تلت تلـك −وسلم 
الفرتة, وليس معنى هذا إنكار التحديث الشفهي أو إنكار االعـتامد 

ح أن يث, كـل مـا هيمنـا هـو توضـعىل الذاكرة يف حفـظ األحاديـ
الكتابة مل تكن نادرة كام خييل للناس, ومل يكن االعتامد عىل الـذاكرة 

  )٣٨(."اعتامدا كليا كام يعتـقد كثري من الباحثني
 صـىل اهللا −وخالصة القول أن التدوين كـان يف عهـد النبـي 

 موجـودا لـد بعـض الـصحابة, ولكـن التـأليف −عليه وسـلم 
إذ مـن ".  بدأ يف منتصف القـرن الثـاين اهلجـريواجلمع والرتتيب

منتــصف القــرن الثــاين بــدأت تظهــر كتــب الــسنة ذات الــصبغة 
  )٣٩( "...املوضوعية

     :  تدوين  السرية  النبوية−ب 
 مرت مرحلة التدوين للسرية النبوية بمـرحلتني, األوىل منهـا 

اهللا هي مرحلة التدوين املبكرة للسرية التي ابتدأها صحابة رسـول 
 ريض اهللا عـنهام –, فهــــذا ابـن عبـاس − صىل اهللا عليه وسلم −

 ملـن يف عـرصه, − صىل اهللا عليه وسلم −يرتجم ألخبار رسول اهللا 
حدثنا ابن أيب الزناد, عن أبيه, عن عبيد اهللا بـن عبـد : قال الواقدي

                                 
F٣٧E،אאאא،،٣٢٧K 
F٣٨E،א،אא٣٢٧K 
F٣٩E،א،אא٨٤K 



 − ٣٢ −

ولقد كنـا نحـرض عنـده فيحـدثنا ... كان ابن عباس ": اهللا, قــال
 ٤٠(."يف املغازيالعشية كلها 

 بالسرية جمال العمل جتاوز الرعيل األول"فهذا اخلرب يدل عىل 
 )٤١(."إىل جمال العلم هبا وتدوينها لألجيال الالحقة هبا والتأيس

بأن جزءا غري قليل من "ويؤكد هذا الرأي األعظمي الذي جزم 
 صىل −وقائع الســرية كان قد كتب يف عرص الصحابة ويف حياة النبي 

مل يكن بشكل متميز وإنام كـان ضـمنيا  , ولكن ذلك−عليه وسلم اهللا 
  )٤٢( ."− صىل اهللا عليـه وسلم −مع مجلة أحاديث الرسول 

فيها   السرية النبوية وابتداء التأليفواملتتبع ملا كتب عن تدوين
عىل أن التأليف كان عبـارة عـن تـدوين أجـزاء معينـة  جيد االتفاق

اقتـرص األمــر "ـلة أو متكاملة, فقد ألخبار معينة, ومل تكن شامــ
لد بعضهم عىل تدوين أخبار املغازي, وانرصف بعـضهم اآلخـر 

 −لتدوين أخبار املبعث أو الوحي, وذهب آخرون فكتبوا عام القاه 
 يف مكة قبل اهلجرة, وذهب غـريهم فكتبـوا −صىل اهللا عليه وسلم 

دونات وملا استفاض عـدد تلـك الرسـائل واملـ... يف تاريخ اهلجرة
استفاد الرواة واملحـدثون يف ضـم املعلومـات التـي يـتمم بعـضها 
بعضها اآلخر, وأفىض األمر إىل رسم منهج التأليف يف السرية عـىل 

                                 
F٤٠E،،אא،F١٤٠٦E،

٤،א،٣L٣٥٠K 
F٤١ E،   ،אא  א  א א

،F١٤١٤ E ،א    א 
،אאא٢٥K 

F٤٢Eאא،٢٥K 



 − ٣٣ −

  وهـذه )٤٣(."نحو علمي سديد اقتفى أثره مصنفو الـسرية فـيام بعـد
 .هي بداية املرحلة الثانية

ىل وخالصة القول أن مرحلة تصنيف الكتب وتبويبها تـأخر إ
سـنة ثـالث وأربعـني ومائـة "منتصف القرن الثاين اهلجري, ففي 

رشع علامء اإلسالم يف تدوين احلديث والفقـه والتفـسري, فـصنف 
... وصـنف ابـن إسـحاق املغـازي... ابن جريج التصانيف بمكـة

يـة واللغـة ّوكثر تبويب العلم وتدوينه, ورتبت ودونت كتب العرب
لعــرص كــان ســائر العلــامء وقبــل هــذا ا والتــاريخ وأيــام النــاس,

يتكلـمون من حفظهم ويروون العلم عن صـحف صـحيحة غـري 
  )٤٤(."مرتبة

ومما سبق يتضح أن النهي عن التدوين كان مقترصا عىل السنة 
وليس عىل السرية, وإن كانت السرية فيها جزء من السنة, والـسرية 
 ُأكثرها روايات وأخبار مزجت بتحليل وتعليل األخبارين والرواة,

  مل يكــن جيمــع األخبــار فحــسب بــل كــان يعــرب"فــابن إســحاق 
من حني آلخر عن رأيه اخلاص يف الدوافع التـي تـدفع الرتكـاب 

 بل دخـل يف تأليف وترتيب الـسرية األشـعار وهـذا )٤٥(."احلوادث
, فهـذا − صىل اهللا عليه وسلم −األمر خلت منه أحاديث املصطفى 
يف "سـحاق كـان يدخـــــل  عبد اهللا بن أيب بكر املدين شيخ ابـن إ

احلوادث األشعار عىل أفـواه أولئـك الـذين كـان هلـم أثـر ظـاهر 

                                 
F٤٣E،אאאא،،٧K 
F٤٤E،אא،אאאא

א،١L٣٥١KאW،א٢٦١K 
F٤٥E،אאאא،،١٥K 



 − ٣٤ −

 كام قام فريق من الـرواة باإلجيـاز واالختـصار, واسـتبعاد )٤٦(."منه
أو ال يمكـن أن يقتنـع هبـا  عض األخبار التي ليس فيها الـصدق,ب

  )٤٧(."اآلخرون; ومثل هذا املنحى متيز به ابن هشام يف كتابه السرية
 صـىل اهللا −وما ذكر آنفا ال ينطـبق بحال عىل أحاديث النبـي 

, إذ أنه ال يمكن اختصار احلديث أو نقله باملعنى, بل −عليه وسلم 
ذهب رواة احلديث إىل عدم جواز رواية احلديث باملعنى إذا مل يكن 
عاملا باأللفاظ ومقاصدها, فينبغي له أن يعقب روايته باملعنى بقوله 

 وهذا القيـد ال ينـسحب عـىل )٤٨(;"ال, أو نحوه, أو شبههأو كام ق"
 .رواية السرية

 :من  حيث  املصادر:  ثانيا
وتتـضمن هـذه املـصادر اجلوامـع :    مصادر السنة النبوية−أ 

 . والسنن واملصنفات واملسانيد
ُالكتـب التـي مجعـت فيهـا األحاديـث عـىل ":  هيفاجلوامع

أو عـىل ترتيـب احلـروف , *ترتيب أبواب الفقه كاألمهات الست
صـحيح البخـاري :  ومثالـه)٤٩(,"اهلجائية كام يف جامع ابـن األثـري

 −اجلامع الصحيـح املسند املخترص من أمور رسول اهللا "املوسوم بـ
 املـصادر يف أصـحو , هـ" وسـننه وأيامـه−صىل اهللا عليـه وسـلم 

ويليه صحيح . وقد صنفه جامعه عىل أبواب الفقه احلديث النبوي,
 .  وقد صنّفه جامعه عىل أبواب الفقه أيضامسلم,

                                 
F٤٦E،אא،،٤٤K 
F٤٧Eא،אאא،אא،٢٩K 
F٤٨E،א،אאאF١٣٩٢E٢،

٢L٩٨ J١٠٣K 
F٤٩E،א،אא،١L٢٤٢K 



 − ٣٥ −

هي الكتب املرتبة عىل أبواب الفقه, وتـشتمل عـىل " السنن و
 ."األحاديث املرفوعة فقط

الكتب املرتبة عىل أبواب الفقه, واشتملت : , هياملصنفات و
األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة, أي فيه األحاديـث "عىل 

 وفتاو التابعني وفتـاو أتبـاع التـابعني النبوية وأقوال الصحابة,
  )٥٠(."أحيانا
ما مجع فيها مـسند كـل صـحايب عـىل حـدة ": , هياملسانيدو

  )٥١(."صحيحا أو ضعيفا
فهذه هي مصادر السنة النبوية, والتي يف األعم األغلب عليها 

 .العمل وإليها تسند األقوال
 

 :  مصادر  السرية  النبوية−ب 
 . مالقرآن الكري:  أوال

لقــد تنــاول القــرآن الكــريم بــني دفتيــه كثــريا مــن الوقــائع 
, − صىل اهللا عليـه وسـلم −عن أحوال النبي  واألحداث التي خترب

سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها, وحاله مع كفار مكة, ثم بعـد 
 .هجرته وحاله مع املنافقني واليهود وغريهم

 

                                 
F٥٠E،אאא،١١٨K 
F٥١E،אאא،،١L٢٤٢K 
Gאא F،א ،،א 

א،א،אKE 



 − ٣٦ −

 :السنة النبوية:  ثانيا
, فام من فعل − عز وجل −بعد كتاب اهللا وهي األصل الثـاين 

ّوال قول وال إقرار إال وقد دون يف كتب السنة, بل إنه ما من كتاب 
من الصحاح أو املسـانيد أو السنن إال وقد تناول سرية رسـول اهللا 

 عىل اختالف يف القلة والكثرة, والـصحة − صىل اهللا عليه وسلم −
 .والضعف

 :كتب السرية والرتاجم:  ثالثا
وهي املـصدر املبـارش الـذي تـستقى منـه أحـداث الـسرية "
ــادة ــن ســعد, ... ع ــات الكــرب الب ــرتاجم, فالطبق ويف جمــال ال

واإلصابة يف تاريخ الصحابة مها الكتابان العمليان اللـذان يرفـدان 
  )٥٢(."السرية النبوية يف توضيح بعض اجلوانب الغامضة منه

 :كتب الشامئل واخلصائص:  رابعا
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −ل جزءا من حياة النبي حيث تتناو

بشكل خمتـرص يف أغلـب األحيـان; مثـل دالئـل النبـوة للبيهقـي, 
 .واخلصائص الكرب للسيوطي

 :كتب التاريخ:  خامسا
وهذه الكتب أكثر من أن حتىص, وما مـن كتـاب إال وتطـرق 

 مـن حـني والدتـه إىل − صىل اهللا عليه وسلم −لســـرية املصطفى 
ه وما حصل بيـنهام; مثـل كتـاب الـسرية النبويـة البـن كثـري, وفات

 .والبداية والنهاية البن كثري, وكتاب التاريخ البن جرير الطربي
                                 

F٥٢ E ،  ،א א F١٤١٥ E ٤، 
אא،אא  אא،א

،١٨א J١٩K 



 − ٣٧ −

 
 :من حيث القبول والرد:  ثالثا

 :  معيار القبول والرد يف السنة النبوية−أ 
قسم علامء احلديث اخلرب باعتبار وصوله إىل مقبول ومـردود, 

 .منه تعريفا ورشوطا وضوابط وحكامووضعوا لكل قسم 
ِوهو ما ترجح صدق املخرب به, وحكمـه وجـوب ": فاملقبول

  )٥٣(."االحتجاج به والعمل به
  :)٥٤(وينقسم هذا النوع إىل"

الصحيح لذاته, والصحيح لغريه, واحلـسن لذاتـه, واحلـسن 
 ."لغريه

 .ولكل نوع رشوطه وضوابطه وليس هذا مكان تفصيله
هو الذي مل يرتجح صدق املخـرب بـه, وذلـك ف: املردودوأما "

وأسـباب رد احلـديث ... بفقد رشط أو أكثـر مـن رشوط القبـول
 −:كثرية, لكنها ترجع باجلملة إىل أحد سببني رئيسني, مها

 .سقط من اإلسناد .١
  )٥٥(."طعن يف الراوي .٢

 :ويشرتط لقبول رواية الراوي رشطان, ومها
, بالغـا, عـاقال, أن يكون الـراوي مـسلام":  العدالة وتعني−أ

  )٥٦(."سليام من أسباب الفسق, سليام من خوارم املروءة
                                 

F٥٣ E ، ،אא  F١٤٠٧ E ٨ ،
،٣٢אK 

F٥٤EאW،אאא،٣٣ J٥٥،Wאא
١L٦٣،١٥٣K 

F٥٥E،אאא،٦٢K 



 − ٣٨ −

 خمالف للثقـات, أن يكون الراوي غري":  الضبط ويعني–ب 
ــظ, ــيسء احلف ــري  وال م ــال, وال كث ــط, وال مغف ــاحش الغل وال ف

  )٥٧(."األوهام
 

 
 

ِمكانة  السـنة  يف  األحكام  الترشيعية ِ َِّ ُّ َِ ْ ُِ َ َ َْ َ َّ: 
 

ءت السنة تبيانا ملا أمجله القرآن الكريم, واآليات الدالة لقد جا
وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـني : (عىل ذلك معروفة, منها قولـه تعـاىل

فليحـذر الـذين : (, وقولـه)٤٤: النحـل) (للناس ما نـزل إلـيهم  
: النور)  (خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

) الرسول فخذوه وما هناكم عنه فـانتهوا وما ءاتكم : (, وقوله)٦٣
ومـا ينطـق عـن اهلـو , إن هـو إال وحـي :  (, وقوله)٧: احلرش(

 ).٤−٣: النجم) (يوحى 
 صىل − بن معديكرب, عن رسول اهللا م عن املقداويف احلديث

أال إين أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه, ":  أنه قـال−اهللا عليه وسلم 
 علـيكم هبـذا القـرآن, فـام :يوشك رجل شبعان عىل أريكته يقـول

وجـدتم فيــه مـن حـالل فــأحلوه, ومـا وجـدتم فيـه مـن حــرام 
 . , أخرجه أبو داود)٥٨ ( احلديث"...فحرموه

                                                                
F٥٦Eא،אא،١٤٦א،W١אL٣٠٠ J٣٠١K 
F٥٧E،אא١٤٧،١L٣٠٢K 
F٥٨E،אא،א،،א א،

،א٤L٢٠٠א٤٦٠٤א،Wא



 − ٣٩ −

فهذه األدلة من الكتاب والـسنة تـدالن عـىل مكانـة حـديث 
قـال " وأهنا وحي غـري متلـو, − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 
عـه حيتمـل وجهـني مـن أوتيـت الكتـاب ومثلـه م: قوله: اخلطايب

 أن معــناه أنه أويت من الوحي الباطن غري املتلـو :أحدمهاالتأويل; 
 أنه أويت الكتاب وحيا يتىل :والثاين. مثل ما أعطي من الظاهر املتلو

ّوأويت من البيان مثــله, أي أذن لـه أن يبـني مـا يف الكتـاب, فـيعم 
 وجـوب وخيص ويزيد عليه, ويشــرع مـا يف الكتـاب, فيكـون يف

     )٥٩(."العمل به ولزوم قبوله كالظاهر املتلو من القرآن
داللة عىل أن الـسـنة ) وما ينطق عن اهلو :  ( ويف قوله تعاىل

 )٦٠(. "كالوحي املنـزل يف العمل
ويف هذه اآلثار من الداللة الواضـحة عـىل أن الـسنة مفـرسة 

ان كـ: رو األوزاعي عن حسان بن عطية, قال"للقـرآن الكريم; 
 وحيـرضه − صـىل اهللا عليـه وسـلم −الوحي يـنزل عىل رسول اهللا 
 فللســنة مكانة عظيــمة جليلة )٦١(,"جربيل بالسنة التي تفرس ذلك

 صـىل −فكل ما ورد عـن رسـول اهللا "يف بيان األحـكام الترشيعية 
 من قول, أو فعـل, أو بيـان, أو تقريـر هـو مـن −اهللا عليـه وسلم 

ص الكتـاب العزيـز باألخـذ بـه والعمــل ُالـوحي الـذي أمرنـا بـن

                                                                
 א     ،–   א –

א١L٧K 
F٥٩E،א،א،אא٢،١L٣٨K 
F٦٠E،אאא،١٧L٨٥K 
F٦١E،אאא،١L٣٦K 



 − ٤٠ −

 −بمقتضاه; ألنه ترشيع من اهللا لعباده, مبلغ لنا بواسـطة الرســول 
  )٦٢(."−صىل اهللا عليه وسلم 

 :  معيار  القبول  والرد  يف  السرية  النبوية−ب 
ملا كانت الـسرية النبويـة ترجـع يف جمملهـا إىل علـم التـاريخ 

فيه عن حوادث الزمان, مـن الذي هو علم نظري إنساين, يبحث "
حيث التعيـني والتوقيـت, والتفـسري والتعليـل, ويـشمل جـانبني 

 : هــام
 .    نقل احلدث بالرواية أو املشاهدة) ١(
  )٦٣ (."تعليله) ٢(

 كـام هـو متفـق −وجزء منها يدخل يف علم احلديث, واحلكم 
ي  التـ– لألعم األغلب, لذا فالسرية النبوية وقبول رواياهتا −عليه 

التـساهل وعـدم  فيها من  أورد–فيها من التفسري والتعليل ما فيها 
الرواية التارخيية "التشدد يف قبول الرواية اليشء الكثـري, فإذا كانت 

 كـام هـو الغالـب عـىل −ال يتعلق هبا إثبات حكم رشعـي أو نفيـه 
 فإن األمر عندئذ خيتلف ويقبل يف هذا البـاب −الروايات التارخيية 

يات الضعيفة ما ال يقبل يف سابقه, السيام وقد قال بعـض من الروا
الفقهــاء بجــواز العمــل باحلــديث الــضعيف يف فــضائل األعــامل 

  )٦٤ (."والرتغيب والرتهيب

                                 
F٦٢ E  ،א ،א א אא ، א  ،

١٧٠،אא،٥٤K 
F٦٣E،،אאאF١٤٠٦Eא

،٥٥K 
F٦٤E،אאא،٢٤٧K 



 − ٤١ −

فروايــات الــسرية التــي نقلهــا األخبــاريون, وال عالقــة هلــا 
باحلالل واحلرام والعقائد وصـفات اهللا, بل هي من قبيل القصص 

ــضائل ا ــواعظ وف ــساهل يف وامل ــا والت ألعــامل ال حــرج يف روايته
أسانيدها, من باب الرتغيب والرتهيب, فقد نقل علامء احلديث أنه 

جيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد وروايـة مـا "
سو املوضوع من الضعيف, والعمل به مـن غـري بيـان ضـعفه يف 

وما ال تعلق له غري صفات اهللا تعاىل, واألحكام كاحلالل واحلـرام, 
 ومما يزيد رجحـان قبـول الروايـات بغـري )٦٥(."بالعقائد واألحكام

 ألمتـه بالتحـديث عـن − صىل اهللا عليه وسـلم −إسـناد إذن النبي 
ففـي احلـديث عـن . بني إرسائيل; ألخذ العربة والعظة بدون سند

ّبلغـوا ":  قال− صىل اهللا عليـه وسلم −أن النبي : عبد اهللا بن عمرو
 )٦٦(. احلـديث"...ّلو آية, وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرجعني و

 إرسائيـل; ألخـذ العـربة فإذا كان ال حرج من التحديث عن بني"
مع أن أخبارهم خالية متاما من اإلسناد, فكيـف بأخبـار  واملوعظة,

املسلمني املروية غالبا بالسند, وإن كان بعضها ال يـصل إىل درجـة 
مـن هـذه الروايـات  ن االسـتفادةالصحيح أو احلـسن? ال شـك أ

ــوعظ وتقــويم األخــالق, وأخـــذ اخلــربة   اإلســالمية يف جمــال ال
يف جمال احلرب واإلدارة, من أهم األمور التي يقوم عليها بناء األمة 

  )٦٧(."وربطها بامضيها املرشق الذي تفاخر به األمم
 
 

                                 
F٦٥E،א،אא،١L٢٩٨K 
F٦٦Eא،א،،٦L٥٧٢K 
F٦٧E،אאא،،١L٣٤K 



 − ٤٢ −

 :رشوط  قبول  رواية  املؤرخ
 

ة ال تـصل يف ثبوهتـا إىل مـا ومن املعلوم أن الروايات التارخييـ
وصلت إليه األحاديث النبــوية, مـن التـشدد وعـدم التـساهل يف 
اتصال األسانيد وثبوهتا, ومع ذلك فقد وضع املؤرخون هلذا الفـن 
رشوطا حتى ال تصبح الروايات عرضا مباحـا ومحـى مـســتباحا; 

 .فمن الرشوط ما يتعلق بالراوي, ومنها ما يتعلق بام ينقله الراوي
 :  )٦٨(الرشوط  املتعلقة  بالراوي

 وتعني أن يكون مسلام بالغا عاقال, سليام مـن الفـسق –العدالة  .١
 .وخوارم املروءة

القدرة عىل التمييز بني املقبول واملردود مـن الروايـات, وذلـك  .٢
 .بمعــرفة الرواة وما قيل فيـهم من جرح أو تعديل

وأحـواهلم العلم بأصول األحكام الـرشعية وبمقـادير النـاس,  .٣
 .ومنازهلم, وبمدلوالت األلفاظ ومواقعها

مصاحبة الورع والتقو بحيث ال يأخذ بالتوهم والقرائن التـي  .٤
 صىل اهللا عليـه وسـلم −ختتلف; خــوفا من الدخول حتت قوله 

  )٦٩(. "إياكم والظن, فإن الظن أكذب احلديث": −
عض الضبط ملا يراه أو يسمعه, وهذا الرشط قد يتساهل فيه يف ب .٥

رواة األخبار التارخيية فيؤخذ عمن خـف ضـبطه أو كـان كثـري 
الغلط والغفلة, وذلك ألنه رشط خارجي ال يتعلق بـأمر قـادح 

                                 
F٦٨E،א،א،٢٤٨K 
F٦٩E،،،אא،א

٢١١٧א،٤٩١٧א،K 



 − ٤٣ −

يف العدالة واألمانـة إال أن علـامء احلـديث وضـعوه لالحتيـاط 
 .لغرض الوصـول إىل اللفظ النبوي

ُّجتنب الغـرض واهلـو, وهـذا أمـر يعـز وجـوده إال يف القلـة  .٦
 .النادرة

 .حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه .٧
 .أن يكون جيد العبارة عف اللسان عن املنكر من القول .٨

 
 :الرشوط  املتعلقة  بام  يرويه  املؤرخ

اعتامد اللفظ دون املعنى, وذلك بأن ينقل الكالم بنصه دون أن " .١
 .يترصف فيه بتقديم أو تأخري أو تدوين املعنى

ل عنـه معلوماتـه, وبـذلك أن يسمى املؤرخ املـصدر الـذي نقـ .٢
 .تتضح مصادره وتعرف

أن يكون نقله مضبوطا, فـال جيـوز أن يأخـذ مـن الـشيخ أثنـاء  .٣
املذاكرة ثم يدونه بعد ذلك; ألنه يف هذه احلالة ربام ينسى بعـض 

 .الكالم فيقل الضبط
التحري فيام يراه من الوقائع التي كانت بني أعيان الصدر األول  .٤

مساك عـام ملا أمرنا به من اإل  ;−عنهم  ريض اهللا –من الصـحابة 
بام ال حيط من مقدارهم, ويلتحق بذلك  كان بينهم, والتأويل له

ـــاظرات  ــــيام املخـــالفني يف املن ـــة سـ ـــني األئم ـــع ب ـــا وق م
  )٧٠(."واملباحثات

 
 

                                 
F٧٠Eא،א،،٢٤٩ J٢٥٠K 



 − ٤٤ −

 :مكانة  السرية  النبوية  يف الرشيعة  اإلسالمية
امء هذا الفن ملا كانت السرية النبوية هي التاريخ الذي دونه عل

حلفظ املآثر واحلوادث وما شابه ذلك, إال أن هذا الفن ال يؤخذ من 
مثله أحكام احلالل واحلرام وأمور االعتقاد, إنام يؤخذ منها كل مـا 
يتعلــق بــاألخالق والقــيم واملبــادئ وكيفيــة تسلــسل األحــداث 
التارخييــة, لــذا كــان موقــف العلــامء مــن هــذا الفــن هــو األخــذ 

فالـذي سـار عليـه "احلة لالعتبار يف هذا املجـال; باألحاديث الص
مجهور العلامء الذين دونوا السرية هو قبول تلك الروايات الصاحلة 
لالعتبار من غري حكم عليها بالضعف واعتبارهـا صـاحلة للعمـل 

  )٧١(."هبا, وهو رأي مجهور علامء احلديث
ة والـسرية النبويـة, وبعد هذا العرض للفرق بني السنة النبويـ

ـول بأن الروايات التارخيية ال تصل يف ثبوهتـا وعدالـة يمكن لنا الق
 إال –رواهتا واتصال أسانيدها ما وصل إليه علم احلـديث النبـوي 

ما كان من الروايات التي وردت يف السرية النبــوية وهي جزء من 
احلديث النبـوي; فقـد تـشــدد علـامء احلـديث النبـوي يف الـرواة 

وكيفية حتمل الرواية, فـيام تـســاهل علـامء وضبـطهم وعدالتهم, 
التاريخ يف الروايات التارخيية حتى الضعيفة منها وخاصة إذا كانت 
ال عالقة هلا باألحكام الرشعية, من التحليل والتحـريم والعقائـد, 
أما إذا تعلقت بيشء مما سبق أو بام فيه انتقاص أو تعديل ملسلم فإنه 

 .معرفة الناقل هلاال بد من التثبت من الرواية و
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وبعد هذا االستعراض للفرق بني السنة النبوية والسرية النبويـة 
وأن السرية تعترب علام مستقال عن السـنة النبويـة مفهــوما ورشوطـا 
وضبطا, فال غرو أن تكون الـســـرية مـصدرا أساسـيا مـن مـصادر 
ين الرتبية اإلسالمية, وليست تابعا لعلم من العلوم, ويف املبحـث الثـا

 .يستعرض الباحث بإذن اهللا أمهية السرية النبوية للرتبية
 
  املبحث  الثاين: 

َّالســرية  النـ ُ َ تها  يفِّ َـبوية  وأمهــيــَّ ُ ِّ ََّ َ َُ ِ الرتبية ِ َ ِ ْ َّ 
 

ملا كانت السرية النبوية هي أحد فروع التاريخ, والتـاريخ فـن 
ن التـاريخ إ"من فنون العلم التي ختدم الرشيعة اإلسالمية, حيـث 

قد نشأ ضمن العلوم الرشعية عىل أيدي رجـال احلـديث, وصـلته 
بالرشيعة وخدمته هلا واضحة سواء يف ميدان الرتبية والسلوك أو يف 

  )٧٢(. "ميدان علم الرجال واجلرح والتعديل
فدراسة التاريخ وبخاصة السرية النبوية يـساعد عـىل توجيـه 

ج شامل متكامل وبالتـايل الفكر, وتربية األفراد والشعوب عىل منه
نقرأ تأثريه عىل عقل الفرد وعاداته وسلوكه وإدراكـــه, فكـم مـن 
احلوادث واملواقف املتشاهبة عرب التاريخ يزداد الفـرد قلقـا وخوفـا 
واضطرابا عند جهله هبا, وثباتا وصالبة عنـد علمـه بمجرياتــها, 

آيـات اهللا فسنن اهللا الكونيــة ال تتغري وال تتبدل, ولكن الناس عن 
أمل يروا كم :  (معرضون, يقـــول سيد قطب يف تفسريه لقوله تعاىل
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أهلكنا من قـبلهم مـن قـرن مكـنهم يف األرض مـامل نمكـن لكـم 
ًوأرسلنا السامء عليهم مـدرارا وجعلنـا اآلهنـار جتـري مـن حتـتهم 

) ٦: األنعام) . (فأهلكنهم بذنوهبم وأنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرين
نسيها البرش حني يمكن اهللا هلم يف األرض, ينـسون هناك حقيقة  "

أن هذا التمكني إنام تم بمشيئة اهللا; ليبلوهم فيه أيقومون عليه بعهد 
اهللا ورشطه من العبودية له وحده, والتلقي منه وحـده, أم جيعلـون 

إهنـا !  ّمن أنفسهم طواغيت تدعي حقوق اإلهلية وخصائـصــها ?
عن عهد اهللا ويمضون عىل غري سنة حقيقة نسيها البرش, فينحرفون 

اهللا, وال يتبني هلم يف أول الطريق عواقـب هـذا االنحـراف, ويقـع 
الفساد رويدا رويدا وهم ينــزلقون وال يـشعرون, حتـى يـستويف 
الكتاب أجله, وحيق وعد اهللا, ثم ختتلف أشكال األخـذ والنهايـة, 
ت فمرة يأخذهم بعذاب االستئصال, بعذاب من فوقهم أو من حتـ

ثم يستخلف اهللا عبادا جددا ... أرجلهم, كام وقع لكثري من األقوام
ليبتليهم بام مكنهم, وهكذا متيض دورة السنة, فالسعيد مـن وعاهـا 
والشقي من غفل عنهـا, وإنـه ملـام خيـدع النـاس أن يـر الفـاجر 
الطاغي أو امللحد الكافر ممكنا له يف األرض غـري مـأخوذ مـن اهللا, 

يستعجلون, إهنم يرون أول الطريق أو وسطه وال ولكن الناس إنام 
يرون هنايـة الطـــريق; ألن الـسنة تـستغرق وقتـا طـويال, لكنهـا 

    ) ٧٣(. "تالحظ من خالل التاريخ
 :تكمن أمهية السرية النبوية للرتبية كوهنا
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دين يتعبد اهللا هبا وليـست فقـط قصـصا وأخالقـا )  ١(
وآدابا حتتذ: 

الفصل األول أن السرية النبوية تعد فبعد أن أثبت الباحث يف 
مـصدرا مـن املـصادر الرئيـسة يف الرتبيـة اإلسـالمية وبخاصــة يف 
املجاالت التي ال تتعلق باألمور العقديـــة أو الترشيعية من حالل 
وحرام, وإن كانت يف بعض مضامينها وحيا إهليا, فإذا كـان األمـر 

 واملفاهيم الرتبوية كذلك فإن السرية النبوية زخرت باملبادئ والقيم
املستـمدة من كتـاب اهللا تعـاىل, والتـي تقـيض بـأن يتعامـل معهـا 

أنـه توجيـه إهلـي, يطالـب املـسلم بالتزامـه ويعتـرب "اإلنسان عىل 
 فام من شك أن أخـذ هـذا )٧٤(. "مقرصا يف حق اهللا حني يعرض عنه

العلم عىل أن قارئه يثاب عىل قراءته وتطبيقـه كـام هـو مثـاب عـىل 
ففرق بني املطالبـة بـأدب " احلديث النبوي إذا صلحت النية, قراءة

 وبني التكليـف بـه عـىل أنـه ديـن كـسائر − عىل أنه خلق عام −ما 
 مع ما يبعث يف الـنفس مـن )٧٥(, "العبادات املفروضة يف هذا الدين

 .االعتزاز باإلسالم ورجاله وتارخيه وتنمية روح الوالء هلم
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ج كثــري مــن القــضايا تعتــرب رافــدا فياضــا لعــال)  ٢ (
 :   واملواقف عىل اختالف أنواعها

ــضايا  ــف والق ــن املواق ــريا م ــت كث ــة عاجل ــسرية النبوي وال
 صـىل اهللا −واحلوادث, فهي بجانب أنـها حتكي حياة خـري الربيـة 

 شملت كذلك بعضا من األحكام الفقهيـة, واحلكـم −عليه وسلم 
صص أن السديدة, والكلامت البليغة التي يمكن لكل صـاحب ختـ

ـــ ــه, ف ــه وبحث ــا يف جمال ــد منه ــاء "يفي ــسرية والفقه ــه ال ــامء فق عل
واألصوليون استنبطوا من السرية وحوادثهـا األحكـام الـرشعية, 
والقوانني الدولية, واستمد علامء األخالق من أخـالق رسـول اهللا 

 وترصفاته املثل األعىل ملا جيـب أن يكـون − صىل اهللا عليه وسلم −
لق السامي, واقتبس البلغاء مـن جوامـع كلمـه عليه املسلم من اخل

الفقر النفيسة, واحلكم السديدة, وتأدب األدبـاء بـأدب املـصطفى 
وأحاديثه, وروايـة أخبـاره ومغازيـه, ولقائــه مـع وفـود العـرب 
ّوخطبائهم, وهكذا فالسرية ينبوع ثر فياض يغدق اخلـري ويعـم بـه 

  )٧٦(. "اإلنسانية عىل اختالف مشارهبا ومنازعها
راج العامل مـن الظلمـة فهذا النبع الثر الفياض الذي جاء إلخ

ومن الضاللة والغي إىل اهلد والرشاد, حفـل باملبـادئ  إىل النور,
 −واملثل الرتبوية الواقعية, ظهرت أكثرهـا يف عهـد النبـي الكـريم 

 صـىل −ّ بني أصحابه وأتباعه, فغري بـسريته −صىل اهللا عليه وسلم 
َالقـا وعـادات وتقاليـد, ضـاق هبـا املجتمـع أخ−اهللا عليه وسلم  ٍ  

بعد أن ضاقت هبا النفوس وأوغرت هبا الـصدور, فكانـت سـريته 
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العطــرة دواء ألمراضــهم اخللقيــة وهتــذيبا لــسلوكهم االجتامعــي 
والفردي, ومنارا يتسابق إليه العقالء, والعلامء, واملنـصفون, فهـو 

غ أخالقـه املسدد من لدن حكيم خبري, أنـزل عليـه القـرآن, فـصا
بـني أهـل بيتـه وبـني "بالقرآن فكان خلقه القرآن, وكانت سـريته 

 أصحابـه, ومع أمته ومع الناس مجيعا, ترمجة لألخالق التي هـد
  )٧٧(. "إليها القرآن

 :      تشكل هوية مستقلة وصبغة مناسبة هلا)  ٣(
فإن كانت سنن اهللا الكونية قضت بـأن كـل فكـرة جديـدة أو 

و صياغة جيل جديد بحاجة إىل تربية نقية, وبيئـة منتج جديـــد, أ
نظيفة, تشق لنفسها منهجا يتصف باإلجيابية يف التعامل, والواقعيـة 

اخلـروج إىل مكـان "يف التطبيق, والتميز يف الرتبية كـان ال بـد مـن 
جديد يصلح لصياغة الطاقات اإلسالمية يف إطار دولة تأخـذ عـىل 

 فهذه الصياغة هي )٧٨( "... أوسععاتقها االستمرار يف املهمة بخطى
سن صبغة اهللا ومن أحـ:  (الصبغة الربانية التي قال عنها جل وعال

فاملنهج الرتبـوي ). ١٣٨: البقرة ()من اهللا صبغة ونحن له عبدون 
الذي جاء به نبينا عليه الصالة والسالم منهج رباين املصدر, منــزه 

يـرضه سـخط عن النقائص خال من العيب, سليم من اهلـو, ال 
 .الساخطني وال ينفعه رضا التابعني
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 :شاملة لكل نواحي احلياة اإلنسانية)  ٤ (
فهو متميز يف كونه يصلح له كل مكان وزمان, متناول جلميـع 

تربية لإلنسان كله جـسمه, وعقلـه, "جوانب الفرد وجماالته, فهو 
وروحه, ووجدانه, خلقـه وسـلوكه, ويف رسائـه ورضائـه, شـدته 

 أهنا شاملة لكل اجلوانب الشخصية دون قهر أو كبـت ورخائه, أي
  )٧٩(. "أو فوىض أو تسيب أو إفراط أو تفريط

 :اشرتكت مع السنة النبوية يف جوانب عديدة)  ٥ (
بام أن الـسنة النبويـة حتمـل يف ألفاظهـا وتطبيقاهتـا القداسـة 
واالحرتام والتقـدير, فإن السرية النبوية حتمـل يف تطبيقاهتـا تلـك 

ـزلة من القداسة والتقدير واالحتـرام; ذلك ألن الفـعل يف كـل املن
, أما الـسنة النبويـة − صىل اهللا عليه وسلم −منهام مرجعه إىل النبي 

فقد زادت عىل السرية بقداسة اللفــظ, وكـل مـن كتـب يف أمهيـة 
السنة النبوية وما يستفاد منها منطبق بتاممه عـىل الـسرية النـــبوية, 

وللـسنة يف املجـال الرتبـوي فائـدتان "ال مـن قـال فعىل سبيل املث
  )٨٠(: عظيمتان

إيضاح املنهج الرتبوي اإلسالمي املتكامل الوارد يف القـرآن   − أ
 .الكريــم, وبيان التفاصيل التي مل ترد يف القرآن الكريم
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 صـىل اهللا −استنباط أسلوب تربوي مـن حيـاة الرســـول   − ب
  وغرسه اإليـامن  مع أصحابه, ومعاملته األوالد−عليه وسلم 
 ."يف النفوس

ريم, يف جمـال تعد السنة النبوية التطبيـق العمـيل للقـرآن الكـ"         
  )٨١(. "وغيـرها من جماالت حياة املسلمني أفرادا ومجاعات الرتبية

   فهذان النصان ينطبقان قـوال وعمـال ومنهجـا عـىل الـسرية       
ثوابـت علـيهام, النبوية الحتاد األهـداف واتفاق األصـول وال
   )٨٢(. "حيث إن مرجعية املنهج واحدة فهو املنهج

ــه وأصــوله   − أ ــه وثوابت ــه وأهداف ــالوحي يف منطلقات مــسدد ب
 .ومرتكزاته

شامل ومتكامل يستقيص مجيع قضايا الدعوة علام, وعمال,   − ب
وفكــرا, وســلوكا, وعقيــدة, ورشيعــة, كــام يــضبط الــسلوك 

مـور وحقيقـة وحيكم احلـــركة أثنـاء التعامـل مـع واقـع األ
 .األشياء

ُيعلـم الـداعي كيــف يتعامـل مـع الواقــع باملعرفـة العميقــة,   − ت
والفحص الدقيق الستقراء املناط احلقيقي, ليتنـزل عليه حكمه 

 .الصحيح إلصابة احلكم الرشعي املطالب به أثناء الواقع
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 صىل اهللا عليه وسلم −بيان تعدد طرق تعامل النبي )  ٦(
 :وقف أحيانا مع الناس مع احتاد امل−

فالسرية النبوية يف املجال الرتبوي لـيس هلـا حـد وال حـرص, 
فهي منهج حياة متكامل, فنبينا عليه الصالة والسالم أتـى بمـنهج 
ّغري به تفكري من حولـه وسـلوكهم وقناعـاهتم, فقـد كـانوا قومـا 
يعبدون الشجر واحلجر والكواكب واألصنام, شاع فـيهم الظلـم, 

حلرمــات, والــسلب والنهــب والغــارات, والتــسلط, واســتباحة ا
وانتشار قانون الغاب كل ذلك كان عادة ومنطقا وأسـلوب حيـاة, 
فجاءهم بام يناسب الفطرة الصحيحة املركوزة يف النفـوس, فأقبـل 
عليها أصحاب احلجى والعقول النرية, فبادروا بـالتطبيق والتغيـري 

ذوهــا لتلك األفكار التي ألفوها فخرجت نتائج جديدة حيتذ ح
إىل قيام الساعة, وعارضـت فئـة أخـر هـذا األسـلوب اجلديـد, 
وأعاقت عملية التغــيري بل ووقفت له باملرصاد, ويمكن أن نقسم 
هذه النامذج اإلنسانية إىل أربعة أنواع من شأهنا إيقاف وإحباط كـل 

  )٨٣(: تغيري وجتديد, وهي كالتايل
 .واقع احلالالنموذج التابع الذي يشعر بالرضا والقناعة ب  − أ

النموذج املتقوقع واملتجمـد خوفـا عـىل مكتـسباته ومحايـة   − ب
 .لذاته
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النموذج الغاضب الذي يشذ عـن القاعـدة, ولـسان حالـه   − ت
 .يقول ال أحد يستطيع حتريكي من مكاين

 . النموذج املتشائم واملرتدد الذي ير مشكلة يف كل فرصه  − ث
 صىل اهللا −ومع كل هذه النامذج املختلفة املتباينة كان للرسول 

 أسلوب وطريقة ومـنهج مـتالئم معـه, حتـى دخـل −عليه وسلم 
منهم يف اإلسالم عن قناعة ويقني, وحب هلذا النبي الكـريم وهلـذا 

 − صىل اهللا عليه وسلم −الدين العظيم, والقارئ لسرية رسول اهللا 
يقف عىل حوادث ومواقف, يلمح فيها قدرة هذا النبي العظيــــم 

 عىل التأثري والتغيري لتلـك النفـوس التـي −وسلم  صىل اهللا عليه −
 صـىل اهللا −صنع منها شخصيات فذة, فحينا يرتقي النبـي الكـريم 

 بإيامنيـات صـحابته, ويـربط قلـوهبم بـاهللا, ويوجـه −عليه وسلم 
التعلق إىل االجتاه السليم, ويتضح هذا يف موقـفه مع أيب بكر ومهـا 

وحينـا ). ك بـاثنني اهللا ثـالثهاممـا ظنـ: (يف الغار, إذ يقول له مثـبتا
يتـــعامل مع الـضعف البـرشي فيمـد يـده; ليـساعد وليعـني, ال 

 ليهدم ويشني ويفضح, بل يرتفق 
ويرحـم, فهذا الشاب الذي جاء يستأذن يف الزنا, واألعـرايب 
الذي بال يف املسجد, وغريها مـن املواقـف التـي تـدل عـىل رفقـه 

 .− صىل اهللا عليه وسلم −ورمحته 
يقدم البدائل واحللول التي يصل هبا الفـرد إىل مبتغـاه : ثالثةو

ولكن من غري أن جيرتأ عىل حدود اهللا كام يتضح ذلك يف البيع بديال 
 .عن الربا
يظهر تفهمه للواقع النفيس ويقدر الـدوافع, ويـتفهم : رابعةو

 بعـد − ريض اهللا عنه −املشاعر ملن جيرتأ عليه بغري قصد, فهذا عمر 



 − ٥٤ −

 صىل اهللا عليه وسلم −ديبية وكأنه يستنكر فعل رسول اهللا صلح احل
 . وهو املنصور بالوحي−

يظهر احلزم يف املوقف الذي حيــتاج إليـه, فعنـدما : خامسةو
 يف يوم صلح احلديبية متـأثرا – ريض اهللا عنها −دخل عىل أم سلمة 

من موقف أصحابه; يأمرهم بالنحر واحللق فال يستجيبون ألمـره, 
 احلق عىل لسان أم سلمة فيأخذ بـه, فيتـسابق الـصحابة فيجري اهللا
 .لالقتداء به

يعرتف فيه ألهـل الفـضل وألهـل الـسبق سـبقهم : سادسةو
وعطاءهم وصدقــهم يف بذل نفوسهم فيقدر ذلك هلم وال يـصدر 
 . أحكاما ضدهم, وموقف حاطب بـن أيب بلتعة خري دليل يف ذلك

 :مثالية واقعية قابلة للتطبيق)  ٧ (
كام تكمن أمهية السرية النبوية يف أهنا مجعت لنـا أمثلـة واقعيـة 
قابلة للتحقيق واالهتداء واالقتداء, وليست مثاليـة يستعـيص عـىل 

اجليل الذي تربى "النفس تطبيقها أو القيام هبا, فهي التي أخرجت 
وكان كل صـحايب نموذجـا فريـدا يف ... باإلسالم وتربى لإلسالم

صعب بن عمري أو محزة بن عبد املطلب, أو  وما موقف م)٨٤(."نفسه
عيل بـن أيب طالـب أو خبـاب بـن األرت أو عبـد اهللا بـن رواحـة 
وغريهم, إال شــــواهد عىل تضحيتهم بالغايل والنفيس يف سـبيل 

 .نرش هذا الدين

                                 
F٨٤E،،אא،F١٤٢١E،٥א،

،א،אF١٠KE 



 − ٥٥ −

 :معجزة يزداد هبا اإليامن ويسمو)  ٨(
  يـزداد اإليـامن− صىل اهللا عليـه وسـلم −بدراسة سرية النبي 

ويرتفع, فرتتفع معه التضحية والبذل واملبـــادرة, وعدم التخـاذل 
تقتيض تصديقه "أو التقهقر, فسريته معجزة بذاهتا, فهي ملن تدبرها 

رضورة, وتشهد له بأنه رسول اهللا حقا, فلو مل تكن له معجزة غـري 
  )٨٥(. "سريته لكفى

 :متعة للروح وتزكية للقلوب)  ٩(
س ومتعـة للـروح وتثبيتـا للقلـب, فدراستها أيضا سلوة للنف

فقراءة الـسرية ومعايـشة املواقـف مـع الـصحب الكـرام ختلـق يف 
النفـوس الدافعـية عىل االستمرار واإلرصار عىل املتابعـة, إذ أن يف 

واملـشاركة يف الـرساء "طول الصحبة للسابقني والتدبر ملـواقفهم, 
م علـيهم,  والـرتح)٨٦( "والرضاء, مما يقوي روابط املحبـة واإلخـاء

والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر (�: وصدق اهللا إذ يقـول
ًلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل  يف قلوبنا  غال للذين 

 ).١٠: احلرش)  (ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم  
حقبـة مـن [سعدت هبا اإلنسانية يوم أن طبقتهـا )  ١٠(

 :ا وانحرفتوخرست يوم أن مالت عنه] الزمن
فكام قدمنا أن السرية بحد ذاهتا معجـزة مـستمرة إىل أن يـرث 
اهللا األرض ومن عليها, فبها صلح حال اإلنسانية يف ذلـك العـرص 

                                 
F٨٥E،،אאא،F١٤٠٢E،

F٢L١٩٠KE 
F٨٦E،،،F١٤KE 



 − ٥٦ −

ملا طبقت وحافظت عىل هويتها واستقالليتها فتـرة من الـزمن, ثـم 
ملا مالت وانحرفت عن ذلك الـنهج, ودخلهـا الغـبش يف التـصور 

رؤ والتـأثر باألفكـار املـستوردة خـرست وعدم الوضــوح يف ال
وذلت واستضعفها القوم, فتـأثرت املجتمعـات اإلنـسانية مجيعهـا 

  )٨٧(. بذلك التقهقر واالنزواء

                                 
F٨٧EאאWאא،

אF١٠٦K 



 − ٥٧ −

تـــاريخ لـــسياسة املـــايض وقـــبس للحـــارض )  ١١ (
  :واملستقبل

ففي السرية النبوية من التجارب واألمور املتشاهبة واملتامثلة ما 
طريقة التعامل معهم, وتـرصيف أمـورهم تعني عىل فهـم الناس و

بالكياسة والسياسة وحسن التدبري, والشواهد يف هذا كثرية; ففعله 
مـن :  مع األعرايب ملا سأله ممن أنتم? قـال− صىل اهللا عليه وسلم −
 من اآلخر الذي أكرمـــه يف − صىل اهللا عليه وسلم −وموقفه . ماء

 ثـم رجـع عـن ذلـك  لهداره, بعد أن رصح بعدم إحسان النبي 
 .عىل غنى السرية باملواقف التي تعترب زادا للحارض واملستقبل دليل

مايزت بني ما هو صـالح مـن موروثـات ذلـك )  ١٢ (
 :العرص وغريه

تعد السرية النبوية أحد املصادر التـي حفظـت لنـا األخـالق 
 صـىل اهللا −والقيم التي كانت موجــودة يف اجلاهيلة وأقرها النبـي 

; ألهنا مل ختالف الرشيعة واملنهج الذي جـاء بـه, ويف −لم عليه وس
املقابــل العــادت والتقاليــد, واخلرافــات والطبــائع التــي أنكرهــا 

 .− صىل اهللا عليه وسلم −وأبطلها ملنافاهتا رشيعته ومنهجه 
 :الطريق ملعرفة عز اإلسالم واملسلمني)  ١٣ (

 الدولة, يساعد إن دراسة السرية النبوية يف تربية األمة وإقامة"
العلـامء والقـادة والفقــهاء عــىل معرفـة الطريـق إىل عـز اإلســالم 

السقوط,  واملسـلمني, من خالل معرفة عوامل النهـوض وأسباب



 − ٥٨ −

ويتعرفون عىل النبي يف تربية األفراد وبناء اجلامعة املسلمة, وإحيـاء 
  )٨٨(. "املجتمع وإقامة الدولة

هـا تزخـر هبـا كتـب كل هذه املعاين الرتبويـة وعـرشات غري
ْالسرية النبوية, لتعطي القارئ نامذج من السلوك واملنهج القويم يف  ُ
ــوان الشخــصيات وحــاالهتم, وأمراضــهم  ــتفهم ألل ــة وال الرتبي
وأمزجتهم ما سيقف عليه الباحث بإذن اهللا, مستنبطا منهـا املـنهج 

 املواقـف التـي − صىل اهللا عليه وسـلم −الذي عالج النبي الكريم 
وذلك من خالل كتاب الـسرية . درت عن الصحابة وغريهمصـــ

النبوية البن هشام والذي سيبني الباحث فيه أمهيـة هـذا الـسفر يف 
 .املبحث التايل

       
 

                                 
F٨٨E،،אאא،א

F١٤٢٠E،،אא،٧K 



 − ٥٩ −

 :  املبحث الثالث
ُسرية  النبويةال" َّ ِِّ َ ُ ٍهشام  البن "َ َ ِ,  ومكانـتها  العلمِ ِْ َ ُ َ َ َ ُـيةَ َّ: 

 
 صـىل −تبوا يف سرية الرســول كثري أولئك املؤرخون الذين ك

 عرب التاريخ وحتى وقتـنا احلارض, تنـاولوا هـذه −اهللا عليه وسلم 
إال أن بعـض هـذه املؤلفـات  لسرية بالدراسة والتحليل والـرسد,ا

حظيت بالقبول والتداول بني العامة وطالب العلـم والعلـامء, وال 
ة,  عــىل الدقــًعجــب يف ذلــك إذا كــان مــدار هــذه املؤلفــات قــائام

والتثبت, واإلنصاف, وعدم التحيز, واملنارصة ملذهب أو جهة من 
 .اجلهات

ُّويعد حممد بـن إسـحاق صـاحب كتـاب  َ  "الـسرية النبويـة"ُ
رو حرملـة, . − صىل اهللا عليه وسلم −املعول عليه يف سرية النبي 

من أراد أن يتبـــحر يف املغازي فهو عيال عىل ": عن الشافعي, قال
كنـا إذا ":  وعـن عبـد اهللا بـن فائــد, قـــال)٨٩(."حممد بن إسحاق

جلسنا إىل حممد بن إسحاق فأخذ يف فن من العلم قـىض جملـسه يف 
  )٩١(."قد كان يف املغازي عالمة : )٩٠(قلت. ذلك الفن

     فكتابه الذي ألفه عليه معتمد كثري من املؤرخني بعده, فهو 
حتى يمكننـا أن عمدة املؤلفني الذين اشتغلوا بوضع السري بعده, "

ٌبعد ابن إسحاق إال وهو غرفة  ما من كتاب وضع يف السرية: نقول ْ ُ

                                 
F٨٩E،א،،אF١٤٠٦E٤،

،אF٧L٣٦KE 
F٩٠EאWאאK 
F٩١E،אאאF٧L٣٧KE 



 − ٦٠ −

ســرية ابـن إسـحاق أدق وأوثـق, وتتطـابق " إذ أن )٩٢(."من بحره
  )٩٣(."معلوماتـها مع معلومات كتب احلديث يف كثري مـن اجلوانـب

واملتــتبع ملا قيل عن هذا الكتاب وما قيل فيه من التوثيق جيزم بـأن 
عمـدتنا ": ته العلمية عالية ورفيعة, فهذا ابن سيد الناس يقولمكان

فيام نورده من ذلك عىل حممد بن إسـحاق, إذ هـو العمـدة يف هـذا 
  )٩٤(."الباب لنا ولغرينا

 :)٩٥(ويعود سبب شهرة هذا الكتاب إىل عدة أمور, منها
اتباعه أسلوب التسلسل الزمني يف إيراد األحداث, وقد استفاد  .١

ــن شــ ــذا م ــات يف ه ــذي صــنف عــىل احلولي يخه الزهــري ال
 .واألبواب, وكان هذا التسلسل املنهجي مبتكرا يف عرصه

كان جيمع كل ما يصله مـن مرويـات عـن الواقــعة الواحـدة,  .٢
ويسوقها مســاقا واحدا دون االلتزام الصارم بتمييز رواية كـل 
شخص عىل حده, وهو ما عابـه عليـه أهـل احلـديث, وبـذلك 

متكاملـة شـاملة, فأضـحت قريبـة إىل قلـب جعل السرية قصة 
املستمع وأيرس للفهم والتلقني واحلفـظ, السـيام لـد طـالب 

 .العلم املبتدئني

                                 
F٩٢ Eא א  ،  ، W א 

F١٣٧٥E٢،،אאF١L١٣KE 
F٩٣E،،אאאאF١٤٠٣Eא

א א ،א  א 
F٢٧KE 

F٩٤E،א،אאא
،אאF١٤١٣Eאאאא،F١L٥٥KE 

F٩٥ E ،  ،א א א   א ،١٤١٢E،
،א،אאאאF٣٥KE 



 − ٦١ −

سعة علم ابن إسحاق, ومكانته العلمية يف عرصه, وفصاحته يف  .٣
 .اإليراد

أعطاها هتذيب ابـن هـشام هبـاء وجـالء, وفـتح للعلـامء بـاب  .٤
رشح والتعليـق, ووصـل االهتامم هبا, فتناولوها بالدراسـة والـ

 .وغري ذلك... رواياهتا املنقطعة
ولذا نجد فيه الصحيح واحلسن والـصالح لالعتبـار شـأنه يف 

أكثر كتب الـسنة املعتـربة مثـل كتـب الـسنن األربـع, "ذلك شأن 
ومسـند اإلمام أمحد, ومن أبـرز مـا يدخــل يف هـذا البـاب كتـب 

ــحاق  ــن إس ــرية اب ــها س ــىل رأس ــدة, وع ــسرية املعتم ــسبة ال بالن
  )٩٦(."للمتقدمني

ُّوعىل كل حال فإن ابن إسحاق يعد رائـد الكتابـة يف الـسرية,  َ ُ
وصاحب منهج متميز عن منهج أهل احلـديث يف تـدوينهم, ألنـه 
بطريقته هذه جعل السرية متسلسلة األحداث متناســـقة مرتابطـة 

  )٩٧(."شيخ رجال السرية": يف رسد الوقائع, فهو بحق
تي حظي بـها هذا املـؤرخ العــالمة مـا كانـت فهذه املنقـبة ال

لتكون دون شواهد وأدلة, لذا كان ال بـد مـن التعريـف بـه حتـى 
 .تتضح مكانة هذا الكتاب

 
 
 
 

                                 
F٩٦E،א،אאF١L٢٤KE 
F٩٧E،אאאא،F١L٦EK 



 − ٦٢ −

ْترمجة  ابن  إسـ ِْ ِ ْ َُ ُ  :َـحاقَ
 

كوثـان, : هو حممد بن إسـحاق بـن يـسار بـن خيـار, وقيـل
لقـريش أبـو عبـد اهللا, ا: العالمة احلافظ األخباري, أبو بكر, وقيل

, وكـان جـده "الـسرية النبويـة"املطلبي موالهم املـدين, صـاحب 
 .يسـار من سبي عني التمر

 ريض −      ولد ابن إسحاق سنة ثامنني, ورأ أنس بن مالـك
  )٩٨(. باملدينة, وسعيد بن املسيب−اهللا عنه 

 
ُنشأته  وحياته َ َ ُُ َُ َ ْ َ)٩٩(    : 

ب شـبابه, وليس من شك يف أن ابن إسحاق خلع باملدينة ثـو
ّوحيدثنا الرواة عنــه أنه كان فتـى مجـيال, جـذاب الوجـه, فـاريس 

 .اخللقة, له شعرة حسنة
 وترك ابن إسحاق املدينة, ورحل إىل غريها, متـنقال يف أكثـر 

 التـي كانـت سـنة –من بلد, ويف ظنــنا أن رحلته إىل اإلسكندرية 
ّحـدث  هي أول رحالته التي بدأ هبـا, ويف اإلسـكندرية −هـ ١١٥

عبيـد اهللا بـن املغـرية, ويزيـد بـن : عن مجاعة من أهل مرص, منهم
َحبيب, وثاممة بن شفي, وعبيـد اهللا بـن أيب جعفـر, والقاسـم بـن  ُُ

وانفــرد ابــن إســحاق بروايــة . ُقزمــان, والــسـكن بــن أيب كريمــة
 . أحاديث عنهم, مل يروها هلم غريه

                                 
F٩٨E،א،א،F٧L٣٣ J٣٤KE 
F٩٩E،אאאא،F١L١٤KE 
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ّي, واحلـرية, َّ     ثم كانت رحلته إىل الكوفة, واجلزيـرة, والـر
 ألقى عصا الرتحـال, والتقـى – عىل األرجح – وبغداد, ويف بغداد

ورواة ابــن . وصــنف البنــه املهــدي كــــتاب الــسـرية. باملنــصور
إسحاق من هذه البلـدان أكثـر مـن أهـل املدينـة روايـة عنـه, بـل 
املعروف أنه مل يرو له من أهل املدينة غري إبراهيم بن سـعد, وعاش 

ُ, حتى وافـته منيته هبا, فدفن يف مقربة اخليزرانببغداد ما عاش ِ ُ. 
 

ُمنـزلته  ومكانته َ ُُ ُ َْ َ َ ََ ِ: 
 

اختلف أهل احلديث يف عدالته جرحا وتعديال, فوصفه قـوم 
بام يشري إىل دنو منزلته وعدم إمامته, وآخرون برفعته وإمامته, وهو 
األرجح يف املغازي والسري عـىل مـا ســيأيت; فممـن قـال بإمامتـه 

 : اعة, منهممج
 حيـث – إمام علم الرجـال يف عـرصه –شعبة بن احلجاج  [ 
, "– يعنـي يف احلـديث –حممد بن إسحاق أمري املؤمنني ": قال عنه
 ."لو كان يل ســلطان ألمـرت ابن إسحاق عىل املحدثني": وقال

وكان أصحاب الزهـري يلجـؤون إليـه فـيام شـكوا فيـه مـن 
ّووثقه حييـى بـن معـني إذ قـال ًحديث الزهري, ثقة منهم بحفظه, 

 ."ابن إسحاق ثبت يف احلديث": عنه
وذكر ابن املديني عن سفيان بن عيينة أنه سـمع ابـن شـهاب, 

 . , يعني ابن إسحاق"ال يزال باملدينة علم ما بقي هذا": يقـول
ال ": ورو ابن أيب ذئب عـن الزهـري أنـه رآه مقـبال, فقـال

 . " األحول بني أظهرهميزال باحلجاز علم كثيـر ما دام هذا
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حممـد بـن إسـحاق ": سـمعت شـعبة يقـول: وقال ابن علية
: ُومن روايـة يـونس بـن بكـري عـن شـعبة. "صــدوق يف احلديث

َمل? قال: فقيل له. "حممد بن إسحاق أمري املحدثني"  . "حلفظه": ِ
: حدثنا ابن املنذر, عن ابن عيينة أنه قـال: وقال ابن أيب خيثمة

إهنـم : قلـت":  قـال" يف حممـد بـن إسـحاق?ما تقول أصحابك"
 . "ال تقل ذلك: إنه كذاب, قال: يقولون

سمعت سفيان بن عيينة سئل عن حممد بـن : وقال ابن املديني
َومل مل يرو أهل املدينة عنه? فقال: إسحاق, فقيـل له جالسته منـذ ": ِ

بضع وسبعني ســنة وما يتــهمه أحد من أهل املدينة, وال يقولـون 
 . "يئافيه ش

ّمن تكلم يف حممد بـن إسـحاق? ": وسئل أبو زرعة عنه فقال
 . "هو صدوق

 . "يكتب حديثه": وقال أبو حاتم
ال يـزال يف النـاس علـم مـا ": وقال عاصم بن عمر بن قتادة

 ."عاش حممد بن إسحاق
ّووثقه حييى بن سعيد القـطان, وابن حنبـل, واحـتج هـؤالء 

 لـــسنن, واملـــسانيد,ورو لـــه أصــحاب ااألربعــة بحديثــــه, 
حييـى بـن : ور عنه األئمة الكبار, أمثـال. واملستدركات وغريهم

ومما قال عنه . , والسفيانان− شيخ اإلمام مالك –سعيد األنصاري 
ــة ــن عيين ــن إســحاق يف ": ســفيان ب ــتهم اب ــا أدركــت أحــدا ي م

 محاد بن سلمة بن دينار, ومحـاد بـن –ورو عنه احلامدان ."حديثه
 .  والثوري, وشعبة, وابن جريج−زيد بن درهم 

وقد أمجع الكرباء من أهل العلم عىل األخذ ": وقال أبو زرعة
 ."منه
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حـسن احلـديث, صـالح صـدوق, ومـا ": وقال عنه الذهبي
 "...انفرد به ففيه نكــارة, وقد احتج به أئمة

ّ ووثقــه, ومل يــذكره يف كتــاب "تارخيــه"وذكــره البخــاري يف 
 ."الضعفاء"

فتشت أحاديثه الكثرية, فلم أجد ما هتيـأ أن " :وقال ابن عدي
يقطع عليه بالضعف, وربام أخطأ واهتم يف اليشء بعـد الـيشء كـام 

  )١٠٠(]."خيطئ غريه
ّوقال من وثقه من العلامء إن جـرح مـن جرحـه مل تتـوفر فيـه  ّ
رشوط اجلرح املقبول, ولذا ردوا ذلك التجريح, واعرتفوا بمنـزلة 

  )١٠١(.ابن إسحاق
ولو مل يكن البن إسحاق من الفضل إال أنه :  عديابن"وقال 

صــــرف امللــوك عــن االشــتغال بكتــب ال حيــصل منهــا يشء إىل 
 ومبعثه ومبدأ − صىل اهللا عليه وسلم −االشتغال بمغازي الرسول 

اخللق لكانت هذه فضيلة سبق هبا, ثم من بعده صنفها قوم آخرون 
  )١٠٢(."فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها

حممـد بـن ": حلافظ ابن حجر يلخص القول فيه بقولـهوهذا ا
إســحاق بــن يــسار اإلمــام يف املغــازي خمتلــف يف االحتجــاج بــه, 
واجلمهور عىل قبوله يف السري, قد استفرس من أطلـق عليـه اجلـرح 
فبـان أن سببه غري قادح, وأخرج لـه مـسلم يف املتابعـات, ولـه يف 

                                 
F١٠٠ Eא Wא ،F٧L٣٤ J٣٥E،אF١L٥٤ J٦٧E،

אF١L٢٣٥ J٢٤٧E،אאF١L٤٠KE 
F١٠١E ،א אא א   א   ،

F٣٧KE 
F١٠٢E،אא،F٧L٤٨KE 



 − ٦٦ −

قـال : د قال فيـهالبخاري مواضع عديدة معلقة عنه, وموضع واح
 )١٠٣(."إبراهيم بن سعد, عن أبيــه, عن ابـن إسـحاق فـذكر حـديثا

حممد بن إسحاق بـن يـسار, أبـو ": وقد وصفه يف مكان آخر بقوله
بكر املطلبي موالهـم املدين, نزيل العراق, إمام املغـازي, صـدوق 

  )١٠٤(."يدلس
وحكم احلافظ ابن حجر ونحوه عىل ابن إسـحاق بالـصدق "

بلوغه عنده درجـة الثقـة إنـام كـان بنـاء عـىل مقارنـة فقط, وعدم 
مروياته يف احلـديث مـع مرويـات الثقـات, فهـو كـذلك بالنـسبة 
  للحديث, أما بالنسبة للمغازي والسري فقد حكمـوا لـه بأنـه إمـام

يف هذا الشأن, وال يصل إىل اإلمامة يف العلم إال من كـان ثقـة فـيام 
  )١٠٥(."يرويه
 
ُوفاتـه َُ َ)١٠٦(: 

مـات ابـن : و بن عيل, وإبراهيم بن نفطويه وغريمهاقال عمر
وقـال اهليـثم بـن عـدي, وأمحـد الـوهبي . هــ١٥٠إسحاق سـنة 

وقـال عـيل بـن املـديني, وحييـى بـن . هـ١٥١مات سنة : وغريمها
 .هـ١٥٢سنة : معني, وزكريا الساجي وغريهم

 
 

                                 
F١٠٣E،אא،F٤٨٢KE 
F١٠٤ E ،   ، אא  ،F١٤٠٦E  ،١א ،

،،אF٤٦٧Eא،F٥٧٢٥KE 
F١٠٥E،אאא،F١L٤٣ J٤٤KE 
F١٠٦E،אא،F٧L٥٥KE 
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ٍترمجة  عبد  امللك  بن  هشام َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ: 
 

امللـك بـن هـشــام بـن أيـوب احلمــريي هو أبو حممد عبـد 
املعافري, راوي السرية عن زيـاد بـن عبـد اهللا البكـائي, عـن ابـن 

; ألنه "سرية ابن هشام": إسحاق مصنفها, وإنام نسبت إليه, فيقـال
 )١٠٧(.ّهذهبا, وزاد فيها, ونقص منها, وحرر أماكن, واستدرك أشياء

نتحلـة, وأضـاف وحذف منها كثريا من اإلرسائيليات واألشعار امل
ذيب تنـال إليها معلومات يف اللغة واألنساب, مما جعـلها بعد الته

من مؤلف بعـده إال كـان عيـاال عليـه,  رىض مجهور العلامء,فليس
 صـىل −واحلق أن الصورة التي تعطيها مغازيه عن حياة رسول اهللا 

 تقرتب إىل حد كبـري ممـا أوردتـه كتـب احلـديث −اهللا عليه وسلم 
ٌ فهو مصنف من ذلـك )١٠٨(.ا يعطي سريته توثيقا كبرياالصحيحة, مم ُ

الذي أخذ أعامل الرواد األوائـل ومـن تالهـم, فأخـذ يف "الفريق 
رشحها وفك مغلقها, أو قام بتشذيبها واختصارها, واستبعاد كـل 
األخـبار التي ال تتحقق القناعة يف صدقها, واإلجياز فيام وقـع فيـه 

  )١٠٩("...اإلسهاب
َلسرية فكام ذكر يف مقدمة السرية بقولـهوأما عمله يف ا َ وأنـا ": َ

إن شاء اهللا مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسـامعيل بـن إبـراهيم, ومـن 
                                 

F١٠٧ E ،אא  ، אא אא ،F١٣٩٨E،א א ،
F١٠L٢٨١ J٢٨٢KE 

א W ،א  ،א אא א ،F١٣٩٩Eא ،
F٢L٤٥KEא 
،אF١٠L٤٢٨ J٤٢٩KE 

F١٠٨E،אאא،F٤٦ J٤٧KE 
F١٠٩E،א،אאאF١L٢٩٢KE 
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, وما يعرض من حديثهم, − صىل اهللا عليه وسلم −ولد رسول اهللا 
وتارك ذكر غريهم من ولد إسامعيل, عىل هـذه اجلهـة لالختـصار, 

, وتـارك − عليـه وسـلم  صىل اهللا−إىل حديث سـرية رســول اهللا 
 −بعض ما يذكـره ابن إسحاق يف هذا الكتاب مما ليس لرسـول اهللا 

 فيه ذكر, وال نزل فيه من القرآن يشء وليس −صىل اهللا عليه وسلم 
سببا من هذا الكتاب, وال تفسـريا له, وال شاهدا عليه, ملا ذكـرت 
عر من االختصار, وأشعارا ذكرها مل أر أحدا من أهـل العلـم بالـش

يعرفها, وأشياء يشنع احلـديث هبـا, وبعـض يـسوء بعـض النـاس 
ذكره, وبعض مل يقر لنـا البكـائي بروايتـه, ومـستقص إن شـاء اهللا 

  )١١٠(."تعاىل ما سو ذلك بمبلغ الرواية له, والعلم به
وهلذا العمل الذي قام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفهـا 

 .ابن إسحاق: األول
 

ُوفاتــه َُ َ: 
  )١١١(.هـ بمرص٢١٨ تويف سنة     

 
 
 
 
 

                                 
F١١٠E،א،אאא،F١L٢٠KE 
F١١١E،אאאא،F٢L٤٥Eא،W

،אF١٠L٤٢٩KE 
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ِّاجلهــود  العلميــة  التــ ُ َّ ِ ِ ُ ُ ُي  حظــي  هبــا  كتــاب  ُ ََ ِ َِ ِالــسرية  "َِ َ ِّ ِالنبوية َّ ِ َ ٍ  البن  هشام"َّ َ ِ ِ: 
 

  البن هـشام الكثـري مـن اجلهـود"ويةالسرية النب"لقي كتاب 
عىل اختالف العهود واألزمـان, مـا بـني شـارح,  العلمية املخلصة

 .مستدركومهذب, و
 "السرية النبوية"وهذه قائمة ببعض األعامل التي ألفت حول 

 :)١١٢(البن هشام
 . مطبوع"الروض األنف الباسم" .١

من تأليف عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا الـسهييل, املتـوىف سـنة   
 . البن هشام"السرية النبوية"هـ, وهو رشح لكتاب ٥٨١

 . "اءاإلشارة إىل سرية املصطفى وآثار من بعده من اخللف" .٢
 مـع بعـض اإلضـافات, "الـروض األنـف"وهو اختصار لـ  

توجد منه نسخة خمطوطة يف ميونخ حتت رقـم . صنّفه السهييل
 ).٤٤٨(أول 

 ."الزهر الباسم يف سرية أيب القاسم" .٣
. هــ٧٦٢قلـيج املتـويف سـنة وهو من تـأليف مغلطـاي بـن   

 . للسهييل"الروض األنف"عن حاشية عىل  عبارة والكتاب
 أليب ذر مصعب بن حممد بن مـسعود, "رية النبويةرشح الس" .٤

توجـد منـه نـسخة خمطوطـة يف دمـشق . هـ٦٠٤املتـوىف سنة 
وقـد نـشـره أحـد ). ١٢, ٨١( بـرقم "عموميـة"حتت رمـز 

 .م١٩١١املسترشقني يف برلني سنة 
                                 

F١١٢EאWאאF٣L١٣EK 
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, من تـأليف يوسـف بـن عبـد "املربة يف حل مشكل السرية" .٥
 . هـ٩٠٩اهلادي, املتوىف سنة 

لــه أكثــر مــن خمتــرص عــىل مــدار العــصور, وتلــك بعــض و        
 :املخترصات

 لعامد الـدين أمحـد بـن إبـراهيم الواسـطي, "السرية"خمترص  .١
 .هـ٧١١املتوىف يف سنة 

, )٩٠٥٦(وله عدة نسخ خمطوطة, منهـا نـسخة بـرلني بـرقم   
 ).١٨٩٤(, ونسخة شهيد عيل يف إيران برقم )٩٥٠٧(

: م حييى املؤيد باهللا, وعنوانه لعبد اهللا بن اإلما"السرية"خمترص  .٢
توجــد منــه نــسخة خمطوطــة يف . "خالصــة الــسرية النبويــة"

 ).١٥/١٠٠٩(بنكييور برقم 
 
 :ه أكثر من ناظم قام بنظمه, نذكر منهاــول
, من تأليف الفتح بـن موسـى املغـريب "سرية ابن هشام"نظم  .١

 .هـ٦٦٣املتوىف سنة 
 −الرسـول الوصول إىل الـسول يف نظـم سـرية "نظم بعنوان  .٢

ومل يذكر اسم ناظمـه, توجـد منـه . "−صىل اهللا عليـه وسلم 
ــام يف فهرســت  ــرصية, ك ــب امل ــة يف دار الكت ــسخة خمطوط ن

 ).٥/٤٠٦(املخطوطات 



 − ٧١ −

من خالل تلك املرحلـة مـع املؤلفـات العلميـة, واملـصنفات 
 البن هشام يتبني لنـا قـدر مـا "السرية النبوية"األدبية حول كتاب 

  )١١٣(. من العنايةَّلقي هذا املؤلف
. وهبذا يكون الباحث قد انتهى من اإلجابة عىل السؤال األول

 صـىل اهللا −وقبل الدخــول إىل صلب البحث وهو معاجلـة النبـي 
 للخطأ ال بد أن يعرض الباحث شيئا مـن خـصائص −عليه وسلم 

 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −املجتمع املـدين قبـل هجـرة املـصطفى 
جتمع املدين عىل املنهج النبـوي, وهـذا مـا وبعدها وكيف أسس امل

 .يتناوله الفصل الثالث من هذه األطروحة
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 :املبحث  األول
َاملجتمع   امل َ ْ ِدينـَُ َ 

َ   خصائصه وسامته قبل− ْ ُ ُ ُ ََ ُ ََ ِ ِ اهلجرةِ َِ ِ النــبوية  ْ َّ ِ َ َّ− 
 صـىل اهللا عليـه −ول النبـي كانت املدينة تسمى يثرب قبل نز

 هبا, وهي أرض خـصبة الرتبـة كثـرية امليـاه, حتـيط هبـا −وســلم 
حرة واقـم من الـرشق, وحـرة الـوبرة يف : احلرات األربع, وأمهها

  الغـــــرب; وحـــــرة واقـــــم أكثـــــر خـــــصوبة وعمرانـــــا
أورد يف كتب التاريخ معلومات عن يثرب كمدينة . من حرة الوبرة

 : منها)١١٤(.تىنزل هبا أقوام وقبائل ش
 :العرب

تنتمي بطون األوس واخلزرج إىل القبائـل األزديـة اليمــنية, 
وكانت هجــرهتا إىل املدينة بـشكل متفـاوت ومتفـرق عـىل هيئـة 
مجاعات حتى تكاثر عددهم باملدينـة, وكـان سـبب هجـرهتم مـن 

منهـا اضـطراب األحـوال بـاليمن, "اليمن يرجع إىل عدة عوامـل 
  )١١٥(. "أمر اإلرواء بخراب سد مأربوغزو األحباش وإمهال 

سكنت األوس منطقة العوايل مـن يثـرب, وكانـت أراضـيها 
أكثر خصوبة ومياهـا, وسـكنت اخلـزرج سـافلة املدينـة, وكانـت 
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قبيلة هيودية واحدة, وهم "أراضيها أقل خصوبة, وجاورهم فيـها 
  )١١٦(. "القينقاع

, ومل تكن قبيلتا األوس واخلزرج عـىل اتفـاق وحـسن جـوار
وساعد يف ذلك حتـالف اليهـود مـع كـل قبيلـة بحـسب املـصلحة 
املتحققة هلم, بل كانوا يساعدون يف إذكاء احلـــروب بيـنهم, ومـا 
حرب بعاث التي دامت مخس سنوات قبـل اهلجـرة إال دليـل عـىل 

وقد أدرك العـرب مـنهم ". ذلك الدس, وإقامة الفتنة بني القبيلتني
وفطــن العـرب إىل أن اليهـود  )١١٧(. "الثعالـب"ذلك فلقبـوهم بــ

يريدون أن تكون الـسيطرة والغلبـة هلـم, فـسعوا إىل ردم اخلـالف 
إىل املصاحلة وحقـن   واملبادرة– أي األوس واخلزرج – الذي بينهم

من اخلـزرج  ن اجلانبـني اتفقا عىل ترشيح رجلبل إ"الدماء بينهم, 
يــاد يف هو عبد اهللا ابن أيب بن سلول الذي وقف مع أهلـه عـىل احل

 )١١٨(. "بعاث ليكون ملكا عىل يثرب
 : ودــاليه

نزلوا املدينة وهاجـروا إليها, وكان نزوهلم إليـها مـن الـشـام 
 ومن القبائل التي سـكنت )١١٩(."يف القرنني األول والثاين بعد امليالد

هيود بني النضـري وقريظـة وبنو قينـقاع, وبنو عكرمة وبنـو "املدينة 
نوشـطبية وبنـو جـشـــم وبنـو هبـدل, وبنـو حممر وبنو زعورا, وب

  )١٢٠(."عوف وبنو معاوية وبنو مربد, وبنو القصيص وبنو ثعلبة
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كل هذه القبائل نزلت املدينة وكونت فيهـا جمتمعـا لـه ثقافتـه 
وعاداته وتقاليده, وفكره وسياسته واقتـصاده, وخرباتـه سـواء يف 

, وكذا برزت جمال الصناعة أو الزراعة أو تربية املوايش والدواجـن
هـذه الفلـسفة احلياتيـة لليهـود . صناعة النسيج واألواين املنــزلية

أثرت يف حيـاة من حوهلم من القبائل العربية املجـاورة, ويف نفـس 
كرم,  كـال−: الوقت تـأثروا بعـادات العـرب وتقاليـدهم احلـسنة

ــدريب ــشعر, والت ــتامم بال ــسالح  وااله ــىل ال ــسيئة−ع  −: , وال
; فشاعت حياة الفوىض −بالثأر, ونرصة القبيلة كالعصبية, واألخذ 

واملصلحة الذاتية, وتقديـــمها عىل مصلحة املجتمع, ومـا انتـشار 
. الربا والتعامل به إال صورة مـن صـور األنانيـة والفرديـة الذاتيـة

والختالطهم بالعرب تعلموا اللغة العربيـة إىل جانـب احتفـاظهم 
عرب وتقاليدهم, وصـار هلـم بلغتهم العربية, واشرتكوا يف حياة ال

  )١٢١(.أنصار وحلفاء ومركز قوي
وقد استطاع اليهود صنع تلك املكانة هلم بني العـرب ملـا هلـم 
من كتاب أنزل إليـهم, وكانوا يفخرون به, ويتطاولون عىل العرب 

مرجعـا يف كثـري "بام فيه من رشيعة حمرفة مكذوبة, فصاروا بـذلك 
, بــل صــاروا مرشــدين مــن مــشاكلهم ومــسائلهم ومعارفهـــــم

ــضاة ــيلة... وق ــوذه وس ــصبه ونف ــذ من ــن يتخ ــنهم م ــان م   وك
 وقــد اشــتهر عــن اليهــود الــسحر )١٢٢(."إىل ابتــزاز املــال بالباطــل

فأصـبحوا يـستعينون يف قـضاء مـآرهبم بـأمور خفيـة "والشعوذة 
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ــنفس : مدسوســة ــسلية ال ــام, وت ــسـم يف الطع ــسحر ودس ال كال
تــرشق اليهــودي الــشهري يقــول املس... )١٢٣(بالتنكيــت والتوريــب 

كان هـؤالء اليهـود بـارعني يف فـن الـسحر, وكـانوا : مارجيلوت
عـىل القتـال الـسـافر ) الـسـحر(يفضلون أسـلحة الفـن األسـود 

 لذلك اشتهر عـن اليهـود سـكنى )١٢٤(; "واملبارزة يف سـاحة احلرب
البيوت ذات القالع واحلصون واآلطـام, وقـد وصـفهم اهللا تعـاىل 

ًونكم مجيعا إال يف قـر حمـصنة أو مـن وراء جـدر تلاال يق: (بقوله
ًبأسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى ذلك بأهنم قـوم ال 

أمـا معـامالهتم فكانـت معظمهـا  ]. ١٤: احلرش, اآلية) [ يعقلون 
تقوم عىل املصالح الشخصية, وكيفية حيـازة األمـوال وتكديـسها 

 مل تكن يف األموال فقـط عن طريق املراهنات والتعامالت الربوية, 
 وهذا األمر خيالف مـا )١٢٥(;"بل ختطتها إىل مراهنة النساء والولدان"

عرف بـه العـرب مـن حفـاظهم عـىل النـساء واألبنـاء, وغـريهتم 
 .الشديدة عىل األعراض

أمــا اجلانــب الــديني والــدعوي فيقــول الدكتـــور إرسائيــل 
 تزيد يف بـسط ال شـك أنه كان يف املقدرة اليهودية أن": ولفنسـون

نفوذها الديني بني العرب, حتى تبلغ منـزلة أرقى مما كانـت عليـه, 
لو توافرت عنـد اليهـود النيـة عـىل نـرش الـدعوة الدينيـة بطريقـة 
ــأن األمــة  ــشهد ب ــاريخ اليهــود ي ــارشة, ولكــن الــذي يعلــم ت مب
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اإلرسائيلية مل متل بوجه عام إىل إرغام األمم عىل اعتقاد دينــها وأن 
  )١٢٦(. "من بعض الوجوه حمظور عىل اليهود وة الدينيةنرش الدع

ومع كل هذا فإن املصاهرة التي متت بني اليهود وبعـض قبائـل 
العرب واالخـتالط هبـم يف البيـع والـرشاء والتعـامالت اإلنـسانية 
وجماورهتم يف السكن ساعدت عـىل ميـل بعـض النـاس إىل اعتنـاق 

ــعا ــق ش ــه وتطب ــدين ب ــا ت ــا دين ــة واختاذه ــل ورداليهودي   ئره, ب
أن بعض العرب كان إذا مات له ولد ينـذر إن عـاش لـه ولـد آخـر 
 هيوده, رو اإلمام أبو داود بسنده عن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام

عـىل نفـسها إن عـاش هلـا ولـد أن  كانت املرأة مقالتا فتجعل": قال
ال : من أبناء األنصار, فقالوا  فلام أجليت بنو النضري كان فيهمهتوده,
ال إكراه يف الدين قد تبني الرشـد : (  أبناءنا, فأنزل اهللا عز وجـلندع

  )١٢٧( .املقالت التي ال يعيش هلا ولد: قال أبو داود) . من الغي 
 

 :احلالة الدينية واملكانة االجتامعية
كانت اجلزيرة العربية تتخبط يف ديانـات خمتلفـة, مـن الوثنيـة 

رب كـانوا ينظـرون إىل والرساالت الـساموية املحرفـة, إال أن العـ
قريش بنظرة إكبار واحرتام; لذلك كانوا حيرتمون الديانة التي تدين 
 ,هبا, فقلدوهم يف عبادة األوثان واألصنام, فكان ألهل مكة العز

وكانت األصنام يطاف هبا وتبـاع, فكـانوا يف "وألهل املدينة مناة, 
  )١٢٨(. "الوثنية عياال عىل أهل مكة وأتباعا هلم
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ناحية االجتامعية فقد كان ألهـل املدينـة يومـان يلعبـون أما ال
 − صىل اهللا عليه وسـلم −فلام قدم النبي ". فيهام ويتخذونـها عيـدا

). يوم الفطر واألضـحى: قد أبدلكم اهللا تعاىل خريا منها: (قال هلم
وقد ذكر بعض رشاح احلديث أهنـام النـريوز واملهرجـان, وكـأهنم 

  )١٢٩(. "أخذومها من الفرس
وكان لألوس واخلزرج مكانـة مرموقـة يف العـرب, حتـى إن 
قريشا كانت تصاهرهم وتتزوج منهم, حيث يعود نـسلهم إىل بنـي 

 .قحطان
 :احلالة االقتصادية

ة حتـيط هبـا احلـرات مـن أرض يثرب عبارة عن أرض بركاني
لـذا فـإن أراضـيها زراعيـة خـصبة, اشـتغل أهلهـا  أربع جهـات,

لــذا فهــي كثــرية احلــوائط  الــدواجن,لزراعــة وتربيــة املــوايش وبا
وكانـت النخيـل مـصدر خـريات كثـرية يف حيـاهتم, "والبساتني, 

فكانوا يستخدموهنا يف الغذاء والبناء والصناعة, والوقـود وعلـف 
  )١٣٠(. "الدواب

     أما بالنسبة للتجارة واحلركة التجارية فلم تكـن مثـل مكـة 
ناعة فيهـا كانـت معروفة برحلتيها الـشتاء والـصيف, إال أن الـص

فكان عامة بني قينقـاع صـاغة, "متارس وأكثر من يامرسها اليهود, 
وكانوا أغنى طوائف اليهود يف مدينة يثرب, وكانت بيـوهتم حتـوي 
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األموال الطائلة, واحليل الكثرية من الفضة والذهب مع أن عددهم 
   )١٣١(."كان غري كثري

... واحـدةيف مكـة واملدينـة "أما العملـة املـستعملة فكانـت 
العتامد أهلهـا عـىل احلبـوب ... وكانت املدينة تعتمـد عىل املكاييل

والثامر, وكانت األكيـال املـسـتعملة هـي املـد والـصاع, والفـرق 
 )١٣٢( "...والعرق والوسق

وكانت أسواق املدينة متعددة, منها سـوق بنـي قينقـاع وهـو 
خاص باحليل واملصوغات, وسوق البزازين للمنسوجات, وسوق 

عطارين لبيع العنرب واملسك والزئبق, ومع توسع احلياة يف املدينـة ال
كانت بيوهتم ذات طبقـات, وكـانوا يـستخدمون أقـداح الزجـاج 

 .وأقداح احلجارة
وباجلملة فإن املجتمع املدين قبل اهلجرة اتسم بخصائص تكاد 
تكون متصادمة, فلكل طائفة من طوائفه ثقافته وعاداته وتقاليـده, 

 بعضهم من بعض, واختلطت بعض العادات وتناقلت وإن استفاد
 إىل املدينـة − صىل اهللا عليـه وسـلم −فيام بينهم, بيد أن قدوم النبي 

ّوالرسالة اإلهلية التي كان حيملها والنور الذي بعث به غري مفـاهيم 
ساكني هذه البلدة, وهذا ما تطرق إليـه الباحث يف املبحـث الثـاين 

 .من هذا الفصل
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 :املبحث  الثاين
ِتأسي َ املجتمع سَ َ ْ َ  املدين عىلُ َ ِ َ ِ املنهج   النبوي  َ َ َّ ِ َ 

 صـحابته أن هيـاجروا إىل − صىل اهللا عليه وسـلم −أمر النبي 
املدينة, ويفروا بإيامهنم من طغيان قريش وقسوهتا وظلمهـا, وكـان 
لتلك اجلامعات التي هاجرت أثـر إجيـايب عـىل جمتــمع املدينـة, إذ 
هتيـأت خالل تلك الفرتة النفـوس عىل السامع بوالدة ديـن جديـد 
يدعو إىل عبادة اهللا وترك األوثان, وصلة األرحام ونرصة املظلـوم, 

ال شك أن لكل حضارة وفكر ودين طابعا يطبعه وصبغة تصبغه "و
ولونا يميـزه, وعىل قدر أصالة احلضارة وعمقهـا وشـموهلا يكـون 

 يعيـش يف إطارها, وقد تتـشابه األفكـار تأثريها يف اإلنسـان الذي
واملعتقدات وال تستقل عن بعضها إال يف جوانـب معينـة, كـام هـو 
احلال يف الفلسفات املادية املهيمنة عىل عاملنا املعارص, فإن التحـول 
من واحــدة إىل أخر ال يتطلب تغيريا جذريا وانقالبـا شـامال يف 

ته بمبدأ منهـا وتـزداد بـآخر حياة اإلنسان, بل يكفي أن تتغري قناع
إن هذا التحول ال حيتــاج ... ليتم التحول الفكري إىل املبدأ اجلديد

إىل جمهود كبري, إذ لـيس لـه أثـر عـىل الـسلوك اليـومي والعـادات 
ــاة ــع احلي ــىل واق ـــكس إذا ع ــال ينع ــنفس, ف   )١٣٣(;"املتأصــلة يف ال
دث إال أن الدين اإلسالمي جاء خمالفـا هلـذه القناعـة, حيـث أحـ

تغيريا وجتديـدا بـل انقالبـا يف املفـاهيم واملعتقـدات, والنظـرة إىل 
اإلنسـان والكون واحلياة عىل مـستو الفـرد واجلامعـة, فتغـريت 
معها بنية املجتمع وطريقة نظرتـه وتعاملـه مـع ربـه ونفـسه ومـن 
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حوله, فال تلك الرؤ وال الطموحات التي كان يسعى إليهـا, بـل 
 صـىل اهللا −م, أو دعى إليه هذا النبي الكريم آمن بام جاء به اإلسـال

, فقد جاءت دعوتـه بمنحـى جديـد ورؤيـة أوسـع, −عليه وسلم 
وتطلع ملقاصد أسمى مما تصوروه, إذ شملت هذه الدعــــوة كـل 
ــة  ــسية, واالجتامعي ــة والنف ــه الروحي ــسان واهتاممات ــاحي اإلن من

 .واالقتصادية, والسياسية والعسكرية
املؤمنـون : جتمع اجلديد من ثـالث فئـاتتكونت بنية هذا امل

من املهاجرين, واألنصار, واليهـود, واملنـافقون; فهـذه األخـالط 
 صىل اهللا عليه −الثالثة يف تركيبة املجتمع املدين استطاع معها النبي 

 تنفيذ وإنجاز رسالته اخلالدة, وقلب وهـدم ما خيالف مـا −وسلم 
ا هو صالح لكل البـرشية, أمره به ربه جل وعـال, وتأسيس وبناء م

وتصحيح وتغيـري مـا يتعـارض مـع الفطـرة الـسليمة واألخـالق 
بمفاهيم ومقاييس اجتامعية "الكريمة, فأقام جمتمعا إسالميا جديدا 

جديدة, العربة والقيمة فيه ويف قياداته لألهليـة والكفايـة واألمانـة 
 كــام كــان يف املجتمــع(والتقــو, ال للعــصبية القبليــة واألنــساب 

يرتابط أبناؤه ويتعاطفون باإلخـاء اإلسـالمي ثـم ) اجلاهيل السابق
  )١٣٤(. "اإلنساين, وهم فيه مجيعا كأسنان املشط أمام احلق والنظام

 :بناء املسجد النبوي
 املدينـة فكـان أول − صىل اهللا عليه وسـلم −دخل رسول اهللا 

عمل قام بــه بناء املسجد النبوي, ذلـك املكـان الـذي جيتمـع فيـه 
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 −الناس دون احلاجة إىل اســتئذان أو تردد أو هتيب, فـنظم النبـي 
 بواسطته كل ما يتعلق بنظـام الدولـة سـواء −صىل اهللا عليه وسلم 

كانــت عــىل مــستو عالقــة املهــاجرين واألنــصار مــن املؤاخــاة 
والتعاضد والتعاون والرتاحم, أو عالقـات املـؤمنني بغـريهم مـن 

ود الذين بقوا عىل دينهم, أو مع أولئـك املستوطنني باملدينة من اليه
املنافقني الـذين دخلـوا يف اإلسـالم عـىل ختـوف, مبطنـني الـسوء 
لإلسالم وأهله, مظهرين لـشعائر اإلسـالم الظـاهرة, وفيـه كتـب 

 ميثـاق املدينـة والدسـتور الـذي − صىل اهللا عليه وسلم −النــبي  
وقـد . عليـهجيب عىل كل ساكن هلا مقيم فيها أن يطبقـه وال خيـرج 

 :تناول الدستور وثيقتني
تتناول حتديد العالقة بني املسلمني واليهود, والراجح :  األوىل

 أبـو عبيـد"عـة بـدر الكـرب حيـث رصح أهنا كتبـــت قبـل موق
القاســم بــن ســالم, أن الوثيقــة كتبـــت قبــل أن يظهــر اإلســالم 

أن ذلك قبل اإلذن بالقتال)١٣٦(  كام بني البالذري )١٣٥("ويقو  . 
 التي حتدد عالقات املهـاجرين واألنـصـار الوثيقة الثانيةوأما 

بعضهم ببعض فقد كتبت بعد بدر يف السنة الثانية للهجرة وكانـت 
 − صىل اهللا عليه وسـلم −صحيفة معلقة يف جفن سيف رسول اهللا 

 ريض اهللا عنه −ذي الفقار الذي غنمه ببدر والذي صار لإلمام عيل 
  )١٣٧(. "دث هبا ومعه الصحيفة فكان حي−

وقد احتـوت الوثيقـة األوىل عـىل كـل مـا مـن شـأنه تنظـيم 
العالقات مع اليهـود أهل الكتاب من الناحية الدينية واالجتامعيـة 

                                 
F١٣٥E،אא،F٦L٣٩٠KE 
F١٣٦EאאF٦L٣٩٠KE 
F١٣٧EאאF٦L٣٩٣ J٣٩٤KE 



 − ٨٤ −

واالقتصادية, وتركت هلم احلـــرية يف أمورهم التـي ال تتــعارض 
كفلـت ", فقد − صىل اهللا عليه وسلم −مع ما جاء به النبي الكريم 

رية الدينية مما يـدل عـىل أن أحــداث جـالء اليــهود ال الوثيقة احل
عالقــة هلــا بــاختالف العقيــدة, خاصــة وأن احلريــة الدينيــة لغــري 
املسلمني ظلت مكفولة يف الدولـة اإلسـالمية, كـام أهنـا مـن أبـرز 

ــالمية ــضارة اإلس ــصائص احل ــسؤولية . خ ــة م ــددت الوثيق وح
رم ينـال عقابـه هـود, فـاملجاإلجرام, وحرصهتا يف مرتكبيها من الي

من املتعاهدين, وقد اعرتف اليهود بوجود سلطة قـضائية  وإن كان
عليا يرجع إليها سائر سكان املدينة بام فيهم اليــهود, لكن ذلك ال 
يتعلق بالقضايا اخلاصة بني اليهـــــود وال بـأحواهلم الشخـصية, 
فهــم يرجعــون يف ذلــك إىل أحبــارهم, وإن كــان مــن حقهـــم أن 

وقـد منعـت الوثيقـة .  عىل القضاء اإلسـالمي أيـضايعرضوا ذلك
اليهود من إجارة قريش أو نرصهتا أو التعهـد بحاميـة جتارهتـا, كـام 
منعتهم من القيام بنشاط عسكري خارج املدينة, مما يؤثر عىل أمـن 
املدينة واقتصادها فاليهود كمواطنني يف الدولة اإلسالمية جيـب أن 

ت الوثيقـة منطقـة املدينـة املنـورة خيضعوا للنظام العام, وقد اعترب
حرما ال حيل انتهاكه, وبذلك أحلت إال من داخل املدينـة ومنعـت 

 )١٣٨(."احلروب الداخلية
أما الوثيقة الثانيـة, والتـي كانـت لتنظـيم عالقـة املهـاجرين 
واألنصار, وأهنم أمة واحدة تربطهم رابطة واحدة, وهو هذا الدين 

عرهم ووالءهـم, وأن التاميـز الذي يوحد رؤاهم وأفكارهم ومشا
بني بعضهم البعض ليس بالنسب أو القبيـــلة إنام بالتقو وتطبيق 
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, وأن − صىل اهللا عليه وسـلم−رشع اهللا واالقتداء بسـنة رسول اهللا 
الروابط العشـائرية والقبـلية يمكن حتويلـها وحتويرها بام يتناسـب 

ابط العـشائرية وهكذا فـإن إقـرار الـرو"وأهداف اإلسالم العليا, 
قصد به االستفادة منــــها يف التكافل االجتامعي, ولكن ال تنارص 
يف الظلم وال عصبية, وبذلك حول اإلسالم وجهة الروابط القبلية 
ـــا, وال شـــك ـــه العلي ـــق أهداف ـــا وف ـــا بتكييفه   واســـتفاد منه

أن هذا التحول الكبـري وضـعت أمامـه عراقيـل خطـرية مـن قبـل 
ين حـاولوا إثـارة العـصبية يف مواقـف شـتى, املنافقني واليهود الذ

لكن العقيدة اإلسالمية غالبت هذه العراقيل وغلبتها ومتكنت مـن 
 .إحالل املفاهيم اإلسالمية اجلديدة حمل العصبيات اجلاهلية

وكذلك أكدت الوثيقـة عـىل املـسؤولية اجلامعيـة, واعتـربت 
تمـع ســائر املؤمنني مـسـؤولني عـن حتقيـق العـدل واألمـن يف جم

 . املدينة, إذ مل توجد بعد قوة منظمة كالرشطة لتعقب اجلناة
ونظرا لكون ترشيع احلـدود مـصدره اهللا تعـاىل فـإن الـسعي 
لتطبـــيقها واجـب ديني عـىل املـؤمنني, وهـذا يكـسب األحكـام 
قدسية, ويعطيها قوة كبرية, ويمنع ما ينشأ يف نفوس بعض النـاس 

ها, كـام حيـدث يف ظـل القـوانني من الرغبة يف حتدهيا واخلروج علي
 . الوضعية

كام أقرت الوثيقة مبدأ اجلوار وجعلته حقا لكـل مـسلم, كـام 
حصـرت املواالة بني املؤمنني, واملواالة تقتيض املحبة والنرصة, فال 

 .جتوز مواالة غري املؤمنني
 صـىل اهللا عليـه −وأكدت الوثيقة يف ختـام بنودهـا أن النبـي 

وحيد يف كـل خـالف يقـع بـني املـسلمني يف  هو املرجع ال−وسلم 
 .املدينة
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وهكذا حددت الوثيقة العالقات بـني األطـراف املختلفـة يف 
املدينة املنورة, وأوضـحت احلقـوق والواجبـات العامـة, فكانـت 

 )١٣٩(. "بذلك أول دستور أعلنه اإلسالم
 هو أول من أعلـن − صىل اهللا عليه وسلم −نعم كان الرسول 

نظام وسيادة, وقانون حتتكم إليـه بعـد أن كـان للعرب دولـة ذات 
وإنام كانت الوحدة السياسية واالجتامعيـة "العريب ال خيضع لدولة 

وطغت القبلية بام فيهـا مـن عـصبية وتنـازع ورصاع ... هي القبيلة
وتفكك يف سـائر شبه اجلزيرة, فلـام جـاء اإلسـالم أرسـى مفهـوم 

طة اإليامن, فقامـت دولـة الدولة, وربط سائر القبائل واألفراد براب
ملـا متيـز بـه مـن عمـق ... املدينة املنورة عىل أسـاس قـرآين بحـت

وشمول وقدرة عـىل التـأثري حتـى صـبغ احليــــاة بكـل جوانبهـا 
سـورة البقـرة , )  [صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صـبغة ( بصبغته  

  )١٤٠(. "]١٣٨: اآلية
 − عليه وسلم  صىل اهللا−هذه الصـبغة التي ربى عليـها النبي 

ّصحابته ليخرج به جيال قياديا كونه ورباه من خـالل ثالثـة أمـور, 
 :هي يف غاية األمهية

اجلامعــي "العنايـة بتكــوين الفـرد وعــدم االكتفـاء بالتوجيــه  −١
فإن مـن املقـرر أن الرتبيـة البنـاءة ذات احلـصيلة  ,اجلامهريي

دا الثابتة يف تكوين اجليل الصالح هي التـي تبنـي األفـراد فـر
فردا ألن الفرد إذا نـشأ نـشأة سـوية واعيـة مـضمونة االجتـاه 
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السليم السديد كان هو نواة ذات نتاج صـالح موجـه وتـأثري 
 .  ويف غريها)١٤١( "كبــري يف أرسته

والظروف املناسبة التي يكون ", حسن اغتنام الفرص الرتبوية −٢
فيها التوجيه واملوعظة والتوعيـة أبلـغ, واالسـتعداد النفـيس 

قي أكرب, فكم من فرق بني أن يراق ماء السقاية عىل صخر للتل
ال يترسب إىل داخله املاء وال يتشــربه وبني إلقاء هذا املاء عىل 

  )١٤٢(. "تربة متعطشة فترشبه بنهم وتسرتطب به
التوجيه إىل التزام املداومة عىل العمـل الواجـب وكـل عمـل  −٣

شاق, بـل  واملقصود باملداومة ليس هو الدأب ال.مطلوب بناء
َّعدم االنقطاع; ألن العمل الدائم وإن قــل مـا يـؤد منـه يف 
املرة الواحدة, هـو الـذي يعــــول عـىل حـصائله املـستمرة, 
بعكس العمل الدافق الذي حيصل من فورة قويـــة ال يمكـن 

  )١٤٣(. "دوامها, إذ تكون نتيجته احلتمية هي االنقطاع والزوال
يراعيها املربون واآلباء لصنع جيـل هذه هي املعايري التي ينبغي أن 

 .قيادي بناء
 من جهـد − صىل اهللا عليه وسلم −ومع ما بذله النبي الكريم 

يف سبيل االرتقاء بالصحابة علام وسـلوكا وعمــال, إال أن وجـود 
اخلطأ منهم كائن ال حمالة بـسبب بـرشيتهم التـي يعرتهيـا الـضعف 

 أن يـصف − وسـلم  صىل اهللا عليـه−والتقصري, مما حدا بالرسول 
لكل داء دواءه احلاسم الذي ال خيطئـه; حتـى غـدا منهجـا تربويـا 
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يقــوم عىل مبادئ مستقرة ثابتة, تستـيضء بـه األمــــة مـن بعـده 
 .وحتذو حذوه وتقتفي أثره

وهبذا يكون الباحث قد أجاب عىل الـسؤال الثـاين مـن هـذه 
عـن م األطروحة, وسيعقبها بإذن اهللا الفـصل الرابـع الـذي يـتكل

 .يف معاجلة املواقف – صىل اهللا عليه وسلم –منهجه 
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 :الفصل   الرابع

   لألخطاءمعاجلة  النبي 
ــي :املبحــث  األول ــنهج  النب    يف  معاجلــة  بعــض    م

 .ـهالوكيات  املسـتنبطة  مناألخطاء والسـ
لــوبة  فـيمن   يعــالج   الـصـفات  املط :اينـاملبحث  الثـ

 .األخطاء
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 :املبحث  األول
َمنهج  ِمعاجلة   بعض  يف َّ النبي  َ َ َ  َ األخطاءُ

َّوالسلوكيات   منهاَتنبطة املسُِّ
سنة التدافع واالختالف سنة كونية ومن خالل ضـيق األفـق 
ك وضعف الفهم يقع االحتـدام ويقـع اخلطـأ, ومعاجلـة مثـل تلـ

ويف هذا الفصل يضع الباحث بني  .واقف بحاجة إىل روية ورؤيةامل
يدي القارئ بعض األساليب والطرائق التي تـساعد عـىل معاجلـة 

 صىل −املوقف والتي تشكل منهجا نبويا تربويا مستنبطا من سريته 
 : , ومنها−اهللا عليه وسلم 

 :لبسمعاجلة  املوقف  بإقامة  احلجة  وإزالة  ال:   املنهج   األول
اإليضاح والبيان بالدليل والربهـان الـذي : يقصد هبذا املنهج

ال يتطرق إليـه الـشك, ويـزول معـه اللـبس, بـأن هـذه املعلومـة 
فمـن املـسلامت املنطقيـة  . البيان هي التـي عليهـا املعـولاملتكاملة

واالجتامعية أن تعدد الثقافات واختالف البيئات ينتج عنه التبـاين 
احلكـم عـىل : حلكم عىل األمور, وكـام قيـليف بعض التصورات وا
 .اليشء فرع عن تصوره

جاء اإلسالم بمـنهج قـويم سـليم, تعارضـت معـه ثقافـات 
وعادات وأعراف باليــة, ترتب عىل هذه املقدمة أن كل من ترشب 
هبذا الدين لزمه أن يبني ويوضح لآلخرين ما خفي عليهم, وذلـك 

يل اللبس عن املفهوم ومـا بإقامة احلجة عىل صالح هذا املنهج, فيز



 − ٩٣ −

 − صىل اهللا عليه وسـلم −ورثوه من املسلامت السابقة, ونبينا حممد 
أقام احلجة والربهان وأزال اللبس والغمـوض عـن الرسـالة التـي 
جاء هبا والدين الذي دعـا إليـه يف جمتمـع حـو نـامذج عـدة مـن 
الــديانات فكــان فيــه املــرشك واليهــودي واملنــافق ومــن دخــل يف 

 .م حديثااإلسال
 :أمهية هذا املنهج:  أوال

تكمن أمهية هذا املنهج يف كـون الطبيعـة اإلنـسانية فطـرت 
عىل التعلق بالعلل واملسبـبات, أي ال بد هلا من معرفـة الـدالئل 
والرباهني الرشعية أو العقلية التي يتنازل معها عن رأي سابق له 

قـه, لرأي الحق, فيبطـل األول ويدحـضه ويـؤمن بالثـاين ويطب
وكلام كان الربهان واضح الداللة قوي املعنى ظاهر البيـان كـان 

 صـىل اهللا − أرسع قبـوال ورضـا, والعكــس بـالعكس, والنبـي 
ووضوح العبـارة, فكـان إذا   آتاه اهللا جوامع الكلم− يه وسلم عل

ُتكلم عليه الصالة والسالم كرر ثالثا حتى يفهم عنــه, بل قـال 
: −  صـىل اهللا عليـه وسـلم − اهللا الصحابة يف وصف كالم رسول 

ــول اهللا  ــالم رس ــد ك ــاد يع ــلم − ّأن الع ــه وس , −  صــىل اهللا علي
واملقصـود أن من يتصدر إلقناع الناس باحلجة والربهـان ينبغـي 
أن تكون عباراته واضحة جلية ال غموض فيـها وال لـبس, وأن 
تكون الدالئل والرباهني متناسبة مـع مـدارك النـاس وفهـومهم 

 .عبه عقوهلموبام تستو
 
 



 − ٩٤ −

 :شواهد من هذا املنهج:  ثانيا
 زعم األحبار − صىل اهللا عليه وسلم −إبطال النبي :  الصورة األوىل

من اليهود والنصار : 
قال أبو رافع القرظـي حـني اجتمعـت األحبـار مـن اليهـود 

 صىل اهللا عليـه وسـلم −والنصار من أهل نجران عند رسول اهللا 
 أ تريد منا يا حممـد أن نعبـدك كـام تعبـد ":  ودعاهم إىل اإلسالم−

 وقال رجل من أهل نجران نـرصاين "?!النصار عيسى بن مريم 
ِّيقال له الربيس  أو "?!أو ذاك تريد منا يا حممد وإليـه تـدعونا "... َّ

معـاذ اهللا أن : (− صىل اهللا عليـه وسـلم −فقال رسول اهللا . كام قال
, أو )ام بذلك بعثني اهللا وال أمرينأعبد غري اهللا أو آمر بعبادة غريه, ف

  )١٤٤(. − صىل اهللا عليه وسلم −كام قال 

                                 
F١٤٤E،אאא،،F٢L٤٩٥KE 



 − ٩٥ −

مكيدة شاس بن قيس اليهودي وموقف النبـي : ةـالصورة الثاني
 : من ذلك− صىل اهللا عليه وسلم −

 السن, شديد الـضغن عـىل كان شاس بن قيس شيخا كبريا يف
ون مـن شديد احلسد هلم, غاظـه مـا كـان عليـه املـسلم املسلمني,

األلفة واجتامع األمر وصالح ذات البني, فكاد لـألوس واخلـزرج 
 وكان يوما اقتتلـت فيـه األوس واخلـزرج, –بتذكريهم بيوم بعاث 

 حيث أرسل إليهم فتى ينشــــد بعـض –وكان الظفر فيه لألوس 
األشــعار التــي قيلــت يف تلــك الفــرتة, فــتكلم القــوم عنــد ذلــك 

إن شـئتم رددنـاه : ل مـنهم قـائالوتفاخروا وتنازعوا, فانترص رجـ
فغـضب الفريقـان مجيعـا ) أي رددنا اآلخـر إىل أولـه(اآلن جذعة 

, السالح الـسالح, )أي احلرة(قد فعلنا, موعدكم الظاهرة : وقالوا
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −فبلغ ذلـك رسـول اهللا . فخرجوا إليها

: فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه املهاجرين حتى جاءهم, فقال
أ بدعو اجلاهلية وأنا بني أظهركـــم ! يا معرش املسلمني, اهللا اهللا(

بعد أن هـداكم اهللا لإلسـالم وأكـرمكم بـه وقطـع بـه عـنكم أمـر 
فعـرف ) اجلاهلية واستنقذكم به من الكفر, وألف به بـني قلـوبكم

 صىل اهللا −فانرصفوا مع رسول اهللا ... القوم أهنا نزعة من الشيطان
  )١٤٥(. "معني مطيعني سا−عليه وسلم 

 :التطبيقات الرتبوية والسلوكيات املستفادة:  ثالثا

                                 
F١٤٥E،אאא،،F٢L٤٩٧KE 



 − ٩٦ −

 زعـم − صـىل اهللا عليـه وسـلم −إبطال النبي : الصورة األوىل
األحبار مـن اليهـود والنـصار, والتطبيقـات 

 :الرتبوية والسلوكية املستفادة من املوقف
 :الصدع باحلق مرشوط بقوة األسلوب)  ١(

باحلق الذي تدعو إليه لـدحض الـزعم فاإلفصاح والترصيح 
الباطل الذي يراد إلـصاقه بـدعوتك أو منهجـك, مـرشوط بقـوة 

 أجـاب − صـىل اهللا عليـه وسـلم −األسلوب لفظا ومعنى, فالنبي 
ذلك اجلمع عىل زعمهم الباطل بالنفي الرصيح الواضــح الذي ال 

ج يف وهذا املنهــ). معاذ اهللا أن أعبد غري اهللا(لبس فيه وال غموض 
الرد عـىل الـزعم البــاطل هـو الطريـق األقـرص يف إقامـة احلجـة 

 .والقضاء عىل املفاهيم املغلوطة أو املحرفة
التــي تتحمــل املــسؤولية يف تعلــيم "وملــا كانــت األرسة هــي 

املعايري والقيم والثـقافة, واكتساب اللغـة ومهـارات التعامـل مـع 
ـا عـىل قـول احلـق  كان لزاما عليها أن تدرب أفراده)١٤٦( "اآلخرين

والصدع به, وعـدم التخـاذل أو الـرىض بأنـصاف احللـول, فكـم 
خيطئ الوالدان يف تعلـيم األبنـاء بعـدم إثـارة املـشــاكل يف بعـض 

أن املـسائل املواقـــف مع األصدقاء, أو عامة الناس دون أن يبينوا 
مثل إعطاء املعلومات اخلاطئـة عـن اهللا أو  التي متس أصول الدين,

أو دين اإلســالم, الواجب فيها بيان احلق وعدم السكوت رسوله 
ُأما غريها من املسائل فيمكن تأجيلها, وحتني الفرصة املناسـبة . عنه

                                 
F١٤٦E،א،אאאא

א،F٢٠٠٠Eאא،،
אאאאF١٢KE 



 − ٩٧ −

إلبداء احلق فيها, فال خيلط املريب بني ما حقه املبادرة بالتصحيح وما 
أن تأخري البيـان عـن وقـت : يمكن معه التأخري, والقاعدة يف ذلك

 .كام قرر ذلك علامء الرشيعةاحلاجة ال جيوز 
 :استخدام الرسائل املعربة داللة ولفظا)  ٢ (

استخدام العبارات واأللفاظ ذات الداللة الرتبويـة الـرصحية 
الواضـحة التي تدل عـىل املعنـى املـراد بيانـه, أو جتليتـه ودحـض 
الفرية التي فيه دون تطاول أو سخـــرية أو استهزاء أو انتــقاص, 

فرد يف ذلك اآلداب واألخالق املرعية التـي تبـني فيهـا بل يتمثل ال
 .وجه احلق والصواب

ويمكن لألرسة أن تريب أبناءها عىل ذلك بتعاون الـزوجني يف 
إيضاح هذا املفهوم وطريقة تطبيقه واألدبيات املصاحبة لـذلك; إذ 
املامرسة والتكرار أحد أهم الروافد التـي تكـسب األبنـاء األنـامط 

 . تقبلها اجلامعة واملجتمعالسلوكية التي
 :إعالن املفهوم الصحيح وبيانه دون تأخري)  ٣ (

إن إزالة اللبس والشبهة القائمة لد اآلخر, والتي كان سببها 
اختالف املفاهيم واملـدركات, يكـون مـن خـالل إعـالن املفهـوم 

 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −الصحيح والتأكيد عليـــه, فهذا النبي 
فـام بـذلك بعثنـي اهللا وال : ( يف ذلك املوقف بقــولهُيعـلم األمــة

وكثرية هـي األحـداث التـي تقـع لـألرسة مـن خـالل ). أمرين به
االحتكاك مع البيئات اخلارجية, وهي عـىل اخـتالف أنواعهـا, أي 
البيئات بحاجــة إىل استغالل األحداث املناسبة لبيان احلق وإزالـة 



 − ٩٨ −

ب الفكريـة وربـام العقديـة يف الشبهة القائمة بني البيئـات واملـشار
 .بعض األحوال

وهناك رافد آخر ينبغي لألرسة أن تتعاهده بالرعايـة والعنايـة 
الفائقة واملستـمرة, أال وهـو هتيئة النفـوس بـاإليامن وبـاليقني ألن 
التزام األرسة بتطبيق مضــــمون هـذا الـسلوك يف مجيـع املواقـف 

 يعطــي الفــرد الثبــات, واألحــداث املتــشاهبة وامليــادين املختلفــة
 .واإليامن العميق بصحة املنهج والسلوك املختار

 −مكيدة شاس بن قيس اليهودي, وموقـف النبـي : الصورة الثانية
 مــن ذلــك والتطبيقــات −صــىل اهللا عليــه وســلم 

 :الرتبوية والسلوكية املستفادة منها
     :االنتقال إىل موقف احلدث)  ١ (

وقع احلدث والوقوف عىل مالبسات  إن املبادرة باحلركة إىل م
األمر, والتخطيط ملا جيب البدء به وترتيب األولويات, هو السلوك 

 صىل اهللا عليه −, فالنبي − صىل اهللا عليه وسلم −الذي قام به النبي 
 − بادر بالتحرك إىل املوقع الذي تواعد فيه الفريقان بنفسه −وسلم 

 الـصحابة خلطـورة  ومل يفـوض أحـدا مـن−صىل اهللا عليه وسـلم 
املوقف, مصطحبا من كان معـه مـن الـصحابة ليـشهدوا احلـدث 

ومن مثـل هـذا املوقـف ينبغـي عـىل األرسة أن . وطريقة املعاجلــة
تعمل عىل تعليم أفرادهـا كيفيـة التعــامل مـع املواقـف احلرجـة, 
وذلك باصطحاهبم إىل املكـان للمـشاهدة والتـسجيل ملـا حيـدث, 

زود باملهارات التي تنبثق من كبـار القـوم يف واكتساب اخلربة, والت
 .معاجلة القضايا الصعبة



 − ٩٩ −

ــة ملحــظ آخــر أال وهــو إســهام األرسة يف : ويف هــذه الرتبي
تدريب أفرادها عىل القيام بـدور إجيـايب يف خدمـة املجتمـع الـذي 
يعيش فيه ومعاجلة ما يصدر عـن أفـراده, وبالتـايل املحافظـة عـىل 

 .ِّاجتامع الكلمة ومل الشمل
 .الوقوف عىل احلدث لفض املنازعات)  ٢ (

 سـواء مربيـا أو −إن قدوم كبـري القـوم وذي اهليئـة واملكانـة 
 إىل موقع احلدث حيدث أثرا عميقا يف الـنفس, −مرشدا أو واعـظا 

ويساعد عىل ختفيف حدة اخلــالف أو املشاجرة, بل ربام إمخادهــا 
ة أو مـن كـان من جذورها, وهذا ما ينبغي فعلـه مـن رب األســر

 .صاحب رأي أو وجاهة يف بيئته أو جمتمعه
وتستطيع األرسة غرس مثل هذا السلوك عن طريق استغالل 
األحداث واملناسبات التي تزخـر هبـا حياتنـا اليوميـة لتطبـع هـذا 

 .السلوك يف أفراده
استخدام العبارات ذات الرتكيـب اللفظـي املثـري واملحفـز,  )٣(

 :واملثل الرفيعةوالرتكيز عىل اآلداب العالية 
إن ممارسة هـذا الـسلوك الـذي خياطـب العقـل والوجـدان, 
والذي يمكن أن يذيب ما يكون قـد اسـتقر يف الـذهن أو القلـب 

 .فبلغ فيه مبلغا عظيام
ويمكن لألرسة أن يتعاهد بعضهم بعضا يف املسابقة إىل اختيار 
األلفـاظ واجلمـل والعبــارات التـي مـن شــأهنا إحـداث تغيــري يف 

قف واملشاعر والسلوك, ويكــون هذا باسـتالل تلـك املعـاين املوا



 − ١٠٠ −

واأللفاظ من كتب السلف, وما دونوه من معاين وكلامت بليغـة يف 
 .مبناها ومعناها

 .تعزيز املوقف بالشخصيات ذات املكانة االجتامعية)  ٤ (
اصــطحاب الشخــصيات ذات الــرأي الــسديد واملكانــة 

 الذي وقع فيـه احلـدث وعـدم االجتامعية يف املجتـــمع أو املحيط
االنفراد بالذات, فـاملواقف الـسلبية يف حقيقتهـا بحاجـة إىل تـآزر 
عــدد من الشخصيات حضورا وتكثريا, فالكثرة تنـزل املهــابة يف 

ــل ــرة تغلــب : ذلــك املجتمــع ومــع أولئــك القــوم وكــام قي الكث
الشــجاعة, فام بالـك وقـد اجتمـع معهـا الرصـانة واحلـصافة يف 

 وهـو − − صىل اهللا عليه وسـلم −وهذا السلوك فعله النبي الرأي, 
 لرييب صحابته واألمـة مـن بعـدهم عـىل املـشورة −املسدد من ربه 

ويمكن لرب األرسة واملـريب أن جيمـع . واجتامع الرأي عددا وعدة
 − يف قلب ذلك االبـن −أفراد األســـرة أو ذوي الوجاهة واملكانة 

 .يف يمكن جتاوزه وإصالحهيتباحثون مجيعا هذا املوقف وك
وير الباحث بعـد بـذل اجلهـد والوسـع مـع املخطـئ مـن 

 لتـصحيح اخلطـأ أو لتهـذيب −األبناء, وعدم كفايـة هـذه املرتبـة 
 االنتقال إىل املنهج الثاين الذي يطبع يف نفس االبن سـعة −السلوك 

حلم األرسة عليه وأن مثله حيتاج أن يراجع نفسه فيام يقوم بـه مـن 
 .ل, وما يتبع ذلك من سلوكأعام

 
 

 
 



 − ١٠١ −

معاجلة  املوقـف  بازديـاد  احللـم  عنـد  ازديـاد  :   املنهج   الثاين
 :اجلهل

ال يأرس الناس إال املعروف, وال يبلغ املرء املنازل والدرجات 
العىل يف الدنيا واآلخــرة إال بحسن اخللـق, وكثـرة الـرب, وإسـداء 

اهتم و السامح عن هفواهتم, اخلري لآلخرين, والتجـــاوز عن سقط
وأفضل أنواع املعروف التي يمكن لإلنسان عمـلها جتاه اآلخرين "

هو التعامي عـن رؤيـة التـرصفات غـري الالئقـة الـصادرة مـنهم, 
وجتاهلها وتنايس تقصرياهتم, أمـا البحـث عـن أخطـاء اآلخـرين 

  )١٤٧(. "وتقصرياهتم وعيوهبم فيشء خارج عن نطاق األدب
 رضب لنــا أروع − صــىل اهللا عليــه وســلم −ة  ومعلــم البــرشي

األمثلة يف سمو األخالق ورفعة اآلداب, فقد رباه ربه فأحسن تأديبه 
, وال غرابـة يف أن يشهد له حتى من خيالفـه − صىل اهللا عليه وسلم −

يسبق حلمـه جهلـه, وال يزيـده شـدة اجلهـل عليـه إال "يف دينه بأنه 
وذلك ألنه كلـام زاد اجلهـل قـل , − صىل اهللا عليه وسلم −)١٤٨( "حلام

اإلدراك وضاق األفق, ونضح االناء بام فيه واسـتولت األنانيـة عـىل 
النفس, وال يليق بالواعي املدرك أن يتنـزل إىل مـستو األقـل وقـد 

 .أكرمه اهللا وحباه من العلم واحللم ما ميزه به عن اجلاهل
 :أمهية هذا املنهج:  أوال

با فكريا تغذ منه وتفيأ ظاللـه, إن لكل إنسان يف احلياة مرش
فال يستوي العامل واجلاهل, والعابد وغري العابد, والليـل والنهـار, 
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 − ١٠٢ −

فلكل منـزلته ومكانتـه, وكذلك هذا السلوك له مكانتــه بحـسب 
نسبة من تألق به وعىل قدر علمه ومعرفته وسعة أفقه فيام يتقرب به 

د يف كظـم الغـيظ إىل اهللا من أعامل, واآليات واألحاديث والشواه
ــرية جــدا ــه كث ــم علي ــديم احلل ــاىل. وتق ــه تع ــات قول : فمــن اآلي

 )نيــملحسناس واهللا حيب اــني عن النــوالكاظمني الغيظ والعاف(
 ]. ١٣٤: آل عمران, اآلية[

أن : وعن سهل بن معاذ بـن أنـس, عـن أبيـه ريض اهللا عـنهام
هـو مـن كظـم غيظـا و: ( قـال− صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 

يستطيع أن ينفذه دعاه اهللا يوم القيامة عـىل رؤوس اخلالئـق حتـى 
  )١٤٩().خييـره يف أي احلور شاء

وكظم الغيظ خلق األنبياء واملرسلني, ويقابله العفو والصفح 
وهي صفـــة من صفات البـاري سـبحانه وتعـاىل, فكـم يتطـاول 

صاحب العباد عىل اهللا واهللا تعاىل يصفح عنهم ويعفو, وكذا ينبغي ل
 العلم واملتصدر لعامة الناس أن يكون ذا صرب وحلم   

 وحكمة, وأن تكون ترصفاته نابعـة مـن معتقداتـه, وليـست 
 .عبارة عن ردود أفعال لترصفات اآلخرين

 :شواهد من هذا املنهج:  ثانيا
 صـىل −تطاول ابن سلول بيده عىل رسول اهللا :  الصورة األوىل

 : اهللا عليه وسلم
لقصة أن امرأة من العرب ذهبـت إىل سـوق بنـي وبداية هذه ا

قينقاع تبيع شـيئا من حليهـا لـصائغ هيـودي, وبعـد أن باعـت مـا 
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 − ١٠٣ −

جلبته أخذوا يراودوهنا عن كـشف وجههـا فأبـت, فقـام أحـدهم 
ــام قامــت انكــشفت عورهتــا  فعقــد طــرف ثوهبــا إىل ظهرهــا, فل
فرصخت, فانترص هلـا رجـل مـن املـسلمني, فوقعـت مقتلـة بـني 

 صىل اهللا عليـه وسـلم −فحارصهم رسول اهللا " واليهود, املسلمني
 حتى نزلوا عىل حكمه, فقام إليه عبد اهللا بن سـلول حـني أمكنـه −

أحسن يف موايل, وكانوا حلفاء اخلـزرج, ! يا حممد: اهللا منهم, فقال
يـا : , فقــــال− صىل اهللا عليه وسلم −فأبطأ عليه رسول اهللا : قال
فأعرض عنه, فأدخـل يـده يف جيـب : الق. أحسن يف موايل! حممد

ــال رســول اهللا  ــلم −درع رســول اهللا, فق ــه وس : − صــىل اهللا علي
 حتـى رأوا − صىل اهللا عليه وسلم −وغضب رسول اهللا ) أرسلني(

فقـال : إىل أن قـال...) وحيـك أرسـلني: (لوجهه ظالال, ثـم قـال
  )١٥٠(). هم لك: (− صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 
 صىل −  مربع بن قيظي وتطاوله عىل رسول اهللا :نيةالصورة الثا

 .−اهللا عليه وسلم 
 مـن − صىل اهللا عليه وسـلم −يف غزوة أحد طلب رسول اهللا 

الصحابة دليال يدهلم عىل طريق خمترصة ليـصل إىل مقـصده, فعـرب 
ّالدليل باجليش من خـالل البـساتني, ومـر عـىل بـستان ملربـع بـن 

ير البرص, فلام سمع حـس رسـول وكان رجال منافقا رض"قيــظي 
 ومن معه من املســــلمني قام حيــثي − صىل اهللا عليه وسلم −اهللا 

إن كنت رسول اهللا فإين ال أحـل لـك : يف وجوههم الرتاب ويقول
واهللا لـو أين أعلـم أين ال أصـيب هبـا : ثم قال... أن تدخل حائطي

, فقـال غريك يا حممد لرضبت هبا وجهك, فابتـدره القـوم ليقتلـوه
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 − ١٠٤ −

ال تقتلـوه, فهـذا أعمـى : (− صىل اهللا عليه وســــلم −رسول اهللا 
  )١٥١(). القلب أعمى البرص

 :التطبيقات الرتبوية والسلوكية:  ثالثا
تطاول عبد اهللا بن أيب بن سلول بيـده عـىل :  الصورة األوىل

ـــول اهللا  ـــلم − رس ـــه وس ـــىل اهللا علي , −  ص
ة مـن والتطبيقات الرتبوية والسلوكية املستفاد

 :ذلك
  هـذا الـسلوك اسـتخدمه :اإلبطاء يف اإلجابة وعـدم التـرسع)  ١(

 مع عبد اهللا بن سـلول, فلـم جيادلـه − صىل اهللا عليه وسلم −النبي 
ومل حياوره, وهو تعبري عن عدم الرىض وعدم املوافـقة عىل املطلـب 

احلـر تكفيـه : وهو نـوع من أنـواع اإلجابـة باإلشـارة, وكـام قيـل
 .اإلشارة
حيسن استخدام هـذا األســلوب مـن الوالـدين يف خماطبـة و

األبـناء وتربيتــهم, عىل أن بعض املطالب التي ير الوالدان عدم 
مناســبتها لألرسة من الناحية الدينية أو االجتامعية أو االقتصادية, 
فيكتفي الوالدان هبذه اإلشـــارة, وخاصـة إذا كـان هـذا املطلـب 

 . أو نحو ذلكمتعلقا بشخص خارج األرسة
 :اإلعراض باجلسم أو الوجه عمن صدر منه املوقـف الـسلبي)  ٢(

 بـل هـو وهو درجـة أعىل من األول, ونـوع مـن أنـواع اإلشـارة,
عـن عـدم الرغبـة يف املحـاورة أو  أسلوب يمتـاز بقـوة اإلفـصاح

املناقشة أو االستجابة, وال شك أن اســـــتخدام هـذا األسـلوب 
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 − ١٠٥ −

رسة يكون للمواقف التي جتاوز فيها االبـن من قبل الوالدين يف األ
احلد املطلوب, أو خرج به عن العادة أو املألوف يف ما هو متعـارف 

 .عليه يف باب األخالق وحماسن العادات والتقاليد
 فعـدم :االحتفاظ برباطة اجلـأش واالعتــدال يف التـرصفات)  ٣ (

, التجاوب مع اآلخـرين بمثـل تـرصفاهتم أو بمثـل ردود أفعـاهلم
واالحتفاظ هبدوء الشخصية وتوازهنا هو املطلوب, فهذا عـدو اهللا 

 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −ّعبد اهللا بن سـلول ملا هتجم عىل النبـي 
وتطاول باستخدام جارحة اليد مع جارحة اللســان مل يبادله النبي 

 بمثل فعله, وإنام اكتفـى بـالكالم − صىل اهللا عليه وسلم −الكريم 
ىل مالمح وجهه, حيث ظهر أثر الغـضب عـىل وجـه فقط, إضافة إ

وهكــذا يكــون تــرصف . − صــىل اهللا عليــه وســلم −رســول اهللا 
 مـن −رو عبد اهللا بـن طاهــــر "أصحاب احلجى وأويل النهى, 

يـا غـالم, :  أنه كان عنده يوما, فناد اخلادم قائال−خاصة املأمون 
: ال يف حـدةفلم جيبه أحد, ثم كرر النداء, فدخل غالم تركـي, وقـ

أفام ينبغي للغـالم أن يأكـل ويـرشب? كلـام خرجـت مـن عنـدك 
فنكس املأمون رأسه, ومل يشك عبد اهللا بـن طـاهر ! يا غالم: تصيح

يا عبـد اهللا, : بأن اخلليفة سيأمر برضب عنقه, لكنه رفع رأسه وقال
إن الرجل إذا حسنت أخالقه ساءت أخـالق خدمـه, وإذا سـاءت 

ه, وإنـا واهللا ال نـستطيع أن نـيسء أخالقه حـسنت أخـالق خدمـ
 )١٥٢(. "أخالقنا لنحسن أخالق اآلخرين
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 − ١٠٦ −

هذه القصة جتعل الباحـث يـوىص بـأن عـىل األرسة تـدريب 
أنـا ال نـيسء "األبناء وتربيتــهم عىل مبدأ قويم وخلق رفيع, وهو 

 فال نترصف مثـل تـرصفاتـهم "أخالقنا لنحسن أخالق اآلخـرين
ّ عىل مبادئنا وأخالقنـا وقيمنـا, وأال غري املنضبطة, بل نترصف بناء

 .نبيح ألنفسنا النزول إىل املستويات الدنيا يف التعامل والترصفات
 − امتثاال لقوله تعـاىل حلبيبـه :العفو واإلعراض عن اجلاهلني)  ٤ (

خذ العفو وأمر بـالعرف وأعـرض عـن : ( −صىل اهللا عليـه وسلم 
اوز عــن اجلــاهلني فالتجــ] ١٩٩: األعــراف, اآليــة)  [اجلــاهلني 

والعفو عنهم ينتج عنه شعور باملكرمـة واحلـالوة والرمحـة, األمـر 
الذي ال جيده اإلنسان يف االنتقام واالنتـصار للـنفس, وذلـك بـرد 

فإذا كان امليسء قد أخذ رذيلة اإلساءة فتحولت "اإلساءة باإلساءة 
يف نفـسـه إىل وخــزات يف الــضمري, قـد تــؤمل ذا الوجـــدان احلــي; 

خذ املحسن فضيلة العفو وليتــــمتع بلـذة الكرامـة وحـالوة فليأ
الرمحة واملساحمة ونعم هذا الثمن العظيم مقابـل مـس األمل اليـسري 

 فالتنازل عن حظ النفس لتعلـيم وتربيـة )١٥٣(. "الذي تفعله اإلساءة
 يكـسب اإلنـسان − سـواء يف األرسة أو خارج األرسة –اآلخرين 

 صـىل اهللا عليـه −خرون, فقول النبـي موقفا إجيابيا حيذو حذوه اآل
مع جرأة ووقاحة فعل عبد اهللا بن سلول يـدل ) هم لك: (−وسلم 

عــىل عظمــة الــسلوك النبــوي والرتبيــة النبويــة املتمثلــة يف ازديــاد 
 .احلـــلم عند شدة اجلهل

وهذا املنهج بتلك السلوكيات النبويـة, مطالـب بـه كـل رب 
فيهم نواهتا; لينقلوها ملن هـم يف أرسة أن يريب عليها أبناءه ويغرس 
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 − ١٠٧ −

فازدياد احلــلم مـع مـن اشـتد . سـنهم, وبالتايل تنتقل إىل أبنـائهم
جهله خلق بحاجة إىل تدريب وممارسة حتى يـصبح خلقـا تلقائيـا 

 .يستصحبه املرء يف كل موقف ويف كل مكان
 

 صىل −مربع بن قرظي وتطاوله عىل رسول اهللا :  الصورة الثانية
, والتطبيقـــات الرتبويـــة − وســـلم اهللا عليـــه

 :والسلوكية املستفادة من ذلك
عدم االنتصار للنفس, والرتفع عن النـزول إىل مستو اجلهـالء )  ١(

  فصاحب اخللق الرفيـع واآلداب العاليـة :يف األخالق والسلوكيات
يسيطر عىل ردة فعـــله, فال جيعلها كالسنبلة تذهب هبا الـريح يف أي 

خيتار ردة فعله بام يتناسب وأخالقه وقيمه ومبادئه, وهذا اجتاه, بل إنه 
املنـافق مربـع  مع − صىل اهللا عليه وسـلم −هو بالضبط ما فعله النبي 

, فقد أمر بعدم قتلـه ووصـفه بأنـه أعمـى القـــلب أعمـى بن قيظي
 حفيظـة الـصحابة املنـافقالبصـــر, يف الوقت الذي استثار فيه هـذا 

 .تى أشاروا بقتلهرضوان اهللا عليـــهم ح
وهكذا ينبغي لـرب األرسة أن يـسيطر عـىل ردة أفعالـه, فـال 
يــرتك العواطــف واألهــواء تــتحكم يف أفعالــه, بــل املثــل والقــيم 
واملبادئ هي التي حيتكم إليها, ويريب أبنـاءه عليهـا, ألن األخـالق 

 .هي العواصم يف أوقات املحن واضطراب السلوك
  فـاألمر الـذي خـرج :وترك سفاسفهااالهتامم بمعايل األمور )  ٢(

ً هو وصـحابته أكـرب شـأنا مـن − صىل اهللا عليه وسلم −إليه النبي 
الوقوف مع هذا األعمى وإضاعة الوقت معـه, فاملـصلحة األعـىل 
تقدم عىل املصلحة األدنى, وهذا ما ينبغـي أن تتلمـسه األســرة يف 

الج من حالة تعارض مصلحتني, فيوازن بني األمور التي تقدم وتع



 − ١٠٨ −

تلك التي تؤخـر إىل حني; ألن حياة اإلنسان مليئة باألحداث التي 
حيار اإلنسان فيها بأهيا يبـــدأ, ولـو وطـن رب األرسة نفـسه بـأن 
ُاملوقف ذا املصلحة العامة هو الذي يقدم, واتضح هذا الـسلوك يف 

 . ُنفس كل فرد يف األرسة لسهل النظر يف املواقف ومعاجلتها
نــه ربــام ال يــستطيع رب األرسة أن يوصــل ويــر الباحــث أ

الرسالة إىل ذلك االبـن بالـصورة التـي تتوافـق معـه, مـن حيـث 
األسلوب أو الكلامت أو املعاين, ويستطيع شخص آخر يف األسـرة 
أو خارج األرسة أن يصل إىل قلب ذلك االبن, فيهذب معه سلوكه 

الث الذي ربام ويغري من قناعته, ويتضح هذا باالنتقال إىل املنهج الث
 . يقيض عىل املشكلة من أصلها

 
 −معاجلة  املوقف  بإعطـاء  الـدور  للـصحابة  :  املنهج  الثالث

 : −ريض اهللا عنهم 
َالتفويض, أي تفويض الصالحية ملن علم : ويقصد هبذا املبدأ ِ ُ

منه الوعي واإلدراك, ومعرفة أبعاد األمور واملصالح الراجحة مـن 
ا املنهج تدريب االتبـاع عـىل االشـرتاك يف ويتضمن هذ. املرجوحة

بناء املجتمع املسلم من جهة, وبناء الشخـصية املـسلمة مـن جهـة 
ثانية, بحيث يكون ذلك التدريب حتت مرآ ومـسمع مـن القائـد 

وفيـه . ًوالذي بدوره يصوب ما كان خطأ ويعزز ما كـان صـحيحا
ة اكتشاف قدرات األفراد ومعرفة مد فهمهـم للمـنهج والطريقـ

التي يسعون لتحقيقها, فالسلوك اإلنساين حيـصـل لـه مـن التغيـري 
ولقد كـان لإلســـالم "والتبديل عىل قدر قوة األسباب املوجبة له 

موقف يف معاجلة السلوك اإلنـساين يغايركـل املـذاهب اإلنـسانية, 
سواء من حيث الـشــكل أو مـن حيـث الـدافع, أمـا مـن حيـث 
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املحـدد الوحيـد ألنامطـه الراسـمة الشكل فإن اإلرادة اإلهلية هـي 
وأما الدافع فإنـه ال ينبغـي أن يكـون سـو الـشــعور ... حلدوده

 فهو سبحانه متصف بـصفات )١٥٤(, "بوجوب تطبيــق األمر اإلهلي
الكـامل واجلـالل, منـزه عن كل نقص, وهذا التطبيق لألمر اإلهلي 

قيـــدة أن الع: ما يطلق عليه اسم العقيدة, فيمكن القـول إذن"هو 
  )١٥٥(. "هي الدافع إىل السلوك يف التصور اإلسالمي

فرســوخ الــرؤ والتطلعــات ينبــئ عــن قــوة الفهــم وســعة 
 . اإلدراك, األمر الذي يصلح معه تفويض الصالحيات

 : أمهية هذا املنهج: أوال
كلنا يعلم أن التدريب عىل حتمـل املـسئولية مطلـب رضوري 

ِوملح; ألن سنة اهللا الكونية تقيض  بأن اإلنسان ليس له دوام احلال, ُ
فدوام احلال من املحـال, بـل يعتــريه مـن املـصـائب واملحـن, أو 
الضعف واألمل, أو الضيق وامللـل مـا ال تـستطيع معـه سـاعتئذ أن 
تستفيد من قدراته وإمكاناته وخرباته, لذا فإنه من األمهيـة بمكـان 

تبـة الثانيـة, ُأن تسند الصالحيات واختاذ القرارات إىل أصحاب املر
أو الــصـف الثــاين يف املؤســسة أو املنظمــة أو األرسة حتــى يرتبــى 

 . أفرادها عىل محل األمانة وتقدير املسؤولية
ــة تفــويض  ــي ينبغــي مراعاهتــا أن عملي ــات الت ومــن احليثي
ْالصالحيات أو إعطاء الدور لآلخرين يثر اخلربات, ويقيض عىل  ُ

ثقة بأنه قادر عىل اختاذ القـرار الرتدد أو التهيب, ويعزز يف النفس ال
وحتمل املسؤولية ويضيف إىل حصيلة املرتيب جتربـة جديـدة يـتعلم 

                                 
F١٥٤E،אאאאא،،F١٤٩KE 
F١٥٥EאאF١٤٩KE 
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من خالهلا التعامل مع املوقف, وفهـم نفـسيات اآلخـرين وكيفيـة 
امتصاص الصدمات, وتثبيت املنهج يف عدم السامح لآلخرين بـأن 

 . يةيتحكموا يف انفعاالته أو يغريوا اجتاهاته إىل اجتاهات سلب
ويف نفس الوقت هو مقياس ملعرفة مد تأثر األفراد وفهمهم 

 . ةينليس اخلرب كاملعا: يه, وكام قيلملا تعلموه وتدربوا عل
 
 : شواهد من هذا املنهج:  ًثانيا

 :عدوان أيب سفيان عىل دار بني جحش: الصورة األوىل
ملا هاجر عبد اهللا بن جحش من مكـة إىل املدينـة اعتـد أبـو 

 صـىل −عىل داره فباعـها, فأخرب عبد اهللا بن جحـش النبـي سفيان 
 − بصنيع أيب سفيان بدارهم, فقال لـه رسـول اهللا −اهللا عليه وسلم 

أال ترىض يا عبـــد اهللا أن يعطيـك اهللا هبا : (−صىل اهللا عليه وسلم 
ًدارا خريا منها يف اجلنة? فـذلك لـك فلـام فـتح : بـىل, قـال: فقال) ً

 مكة كلمه أبو أمحد يف دارهـم, −اهللا عليه وسلم  صىل −رسول اهللا 
إن ! يـا أبـا أمحـد:  فقال النـاس أليب أمحـدفأبطأ عليه رسول اهللا 

 يكره أن ترجعـوا يف يشء مـن − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 
  )١٥٦(. "ْفأمســك عن كالم رسول اهللا. أموالكم أصيب منكم  يف اهللا

 :  كعب بن األرشفاحليلة يف قتل : الصورة الثانية
كعب بن األرشف رجل هيودي من طيء, كان يتشبب بنـساء 

مـن يل : (− صىل اهللا عليـه وسـلم −املسلمني ويؤذهيم, فقال النبي 
أنا لـك بـه يـا رسـول ... فقال له حممد بن مسلمة) بابن األرشف?

                                 
F١٥٦E،אאא،،F١L٤٥١KE 
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, فرجع حممد بن )فافعــل إن قدرت عىل ذلك: (اهللا, أنا أقتله, قال
ْالثا ال يأكل وال يرشب إال ما يغلق به نفسهمسلمة فمكث ث ُ فذكر . ً

مل تركت :  فدعاه فقال له− صىل اهللا عليه وسلم −ذلك لرسول اهللا 
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −يا رسـول اهللا : الطعام والرشاب, فقال

َّقلت لك قــوال ال أدري هل أفني لك به أم ال? فقال َ إنام عليـك : (ً
قولوا مـا : ( إنه ال بد لنا من أن نقول, قاليا رسول اهللا: قال) اجلهد

       )١٥٧(). بدا لكم فأنتم يف حل من ذلك
ًإن كنت فاعال فـال تعجـل حتـى تـشاور : ( ويف رواية أخر

توجـه إليـه واشـك إليـه احلاجـة : فشاوره فقال له) سعد بن معاذ
  )١٥٨( "ًوسله أن يسلفكم طعاما
:  قـال− عـنهام ريض اهللا−عن ابن عباس ... قال ابن إسحاق

 إىل بقيـع الغرقـد ثـم − صـىل اهللا عليـه وسـلم −مشى رسـول اهللا 
, ثـم رجـع )انطلقوا عىل اسـم اهللا, اللهـم أعـنهم: (وجههم فقال

  )١٥٩(. "رسـول اهللا إىل بيته
 −عروة بن مسعود الثقفي وتناوله حلية رسول اهللا : الصورة الثالثة

 : ك وموقف الصحابة من ذل−صىل اهللا عليه وسلم 
ً قاصـدا مكـة − صىل اهللا عليه وسلم −     ملا خرج رسول اهللا 

للعمرة هو وأصحابه ونــزلوا باحلديبيـة أرسـلت قـريش الرسـل 
بعدم دخول مكة,وكان من ضمن  − صىل اهللا عليه وسلم −ملحمد 

ُرسل قريش عروة بن مسعود الثقفي, الذي قلل من شـأن صـحابة 
                                 

F١٥٧E،אאא،F٢L٥٠E 
F١٥٨E،אא،،٢F١L٥٣٣KE 
F١٥٩E،אאא،F٢L٥١KE 
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ــه وســلم −رســول اهللا  ــه  − صــىل اهللا علي وأهنــم سينكــشفون عن
 صـىل اهللا عليـه −ويرتكونـه; وأبو بكـر واقـف خلـف رسـول اهللا 

ْامـصص بظـر ": ً, فلام سمع كالم عروة انبــر له قائــال−وسلم 
هذا ابن : (من هذا يا حممد? قال: قال! الالت, أنحن ننكشف عنه?

ُأما واهللا لوال يد كانت لك عندي لكافأتك هبا, : , قــال)أيب قحافة
 صـىل اهللا −ثم جعل يتنـاول حليـة رسـول اهللا : قال. ولكن هذه هبا

واملغرية واقف عـىل رأس رسـول :  وهو يكلمه, قال−عليه وسلم 
فجعل يقـرع يـده إذا :  يف احلديد, قال− صىل اهللا عليه وسلم −اهللا 

اكفف يدك :  ويقول− صىل اهللا عليه وسلم −تناول حلية رسول اهللا 
 قبــل أن ال تـصل –ىل اهللا عليـه وسـلم  صـ−عن وجه رسول اهللا 

َما أفظك وأغلظك! وحيك: فيقول عروة: قال! إليك فتبسـم : قال! َّ
َمـن هـذا يـا :  فقـال لـه عـروة− صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 

أي : قـال). هذا ابن أخيــك املغـرية بـن شـــعبة: (حممد? قـــال
َغدر, وهل غســلت سوءتك إال باألمس َُ ُ!")١٦٠(  

اكفف يدك عن وجه رسول اهللا قبل أن ال ":  رواية أخرويف
  )١٦١(. "تصل إليـك; فإنه ال ينبغي ملرشك أن يمسه

 : التطبيقات الرتبوية والسلوكية: ًثالثا
عدوان أيب سفيان عىل دار بني جحش, والتطبيقات : الصورة األوىل

  :الرتبوية والسلوكية   املستفادة منها

                                 
F١٦٠E،אאא،،F٢L٢٦٧ J٢٦٨KE 
F١٦١E،א،F٤L٢٥٦KE 
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السلوك  وهذا : يف اإلجابة واختاذ القرارالرتيث وعدم اإلرساع)  ١(
 صـىل −ّقد مر سـابقا إال أنه هنا يشري إىل أمر زائـد, فســكوت النبي 

َّ حرك يف الصحابة املبـادرة بتـذكري صاحبـــهم مـا −اهللا عليه وسلم 
تربــوا عليــه مــن احتــساب األجــر والتــضحية يف ســبيل اهللا بالغــايل 

ب منهم يف اهللا فال يراجعوا فيه أو ُوالنفيس, وأن ما أخذ منهم أو أصي
  .يطالبوا به; ألن األجر فيه عىل اهللا وما عند اهللا خري وأبقى

فأخـذ الصحابة بيد عبد اهللا بن جحش, وتذكيـره باحتـساب 
األجر, يدلك عىل رسوخ هذا املعنى يف نفوسـهم; فقـاموا بالـدور 

مل  و− صــىل اهللا عليــه وســلم −الــذي ربــاهم عليــه رســـــول اهللا 
 . يتباطؤوا يف قيامهم بذلك

هذا السلوك يفتح عـىل األرسة تعويـد أفرادهـا عـىل تبـادل 
األدوار, وأن كل فرد مناط به حتمل مسؤولية معينة, بـل ومهيئـا 
بأن يقوم بدور التوجيه واإلرشاد, وتعديل السلوك ملن نسـي أو 

 ولـو − غفل أو أخطأ يف موقف ما فام من بأس أن يذكر االبـــن 
اه بـالرأي الـسديد والفعـل  والـده أو أمـه أو أخـ−  صـغريا كان

إذا ما تفاعل مع موقف ومل يوفـق يف اختيـار املناسـب  الصحيح,
 . من القـول أو الفعل

 
تربية االتباع عىل املبادرة بتعديل السلوك وتوجيههم بـام يتفـق )  ٢(

 . مع القيم الرفيعة واألخالق العالية
ه يف تعديل السلوك اخلاطئ ألتباعفعىل املريب أن يرتك الفرصة 

عــن اآلخــرين حتــى يكتــشف مــد فهمهــم للمــنهج,  الــصادر
وبالتــايل يتحملون مســؤولية التغيري والتوجيـه, فكل فرد عليــه 

فعليـه أن "مسؤولية جتاه بعض انحرافات املجتمع الذي يعيش فيه 
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تي يتدخل بوسائل مرشوعة ليمنع اجلامعة من التامد يف األعامل ال
ترض باملجتمع, وهنا تتحول املـسؤوليــة إىل مـسؤولية ذات طـابع 

  )١٦٢(. "مجاعي
 :      واملوقف التايل يربز لنا هذه املسؤولية

 صـىل اهللا عليـه −سـول اهللا موقف طرد املنافقني من مسجد ر
كان املنافقون حيرضون املسجد فيستمعون أحاديـث "فقد  −وسلم 

ًزئون بـدينهم, فـاجتمع يومـا يف املسلمني, ويسخرون منهم ويسته
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −املسجد منهم ناس فـرآهم رسـول اهللا 

يتحدثون بينهم خافيض أصواهتم, قد لصق بعضهم بـبعض, فـأمر 
 فـأخرجوا مـن املـسجد − صىل اهللا عليـه وسـلم −هبم رسول اهللا 

ُإخراجا عنيفا, فقــام أبو أيوب خالــد بن زيد بن كليـب إىل عمـر  ً ً
وكان صاحب آهلتـهم يف اجلاهلية, فأخذ برجله فسحبه ... ن قيسب

أخترجـــني يا أبا أيـوب مـن : حتى أخرجه من املسجد وهو يقول
 أحـد –ًربد بني ثعلبة? ثم أقبل أبو أيوب أيضا إىل رافع ابن وديعة 

ً فلببه بردائه, ثم نرته نـرتا شـديدا ولطـم وجهـه, ثـم −بني النجار  ً
إنـك منـافق خبيـث : وأبـو أيـوب يقـول لـهأخرجه من املسجد, 

وقام عامرة بن حزم إىل ... أدراجك يا منافق من مسجد رسول اهللا 
 فأخذ بلحيته فقـاده هبـا −ً وكان رجال طويل اللحية −زيد بن عمر 
لدمـة ًثم مجع عامرة يديه مجيعا فلدمه هبـام يف صـدره  ... قودا عنيفا
 −ث إىل احلـارث بـن عمـرو وقام عبــد اهللا بن احلـار... َّخر منها

ً فأخذ بجمته فسحبه سحبا عنيفا عىل ما مر بــه مـن −وكان ذا مجة  ً

                                 
F١٦٢E،אא،F١L١١٠KE 
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 كـل ذلـك حـدث عـىل )١٦٣( "...األرض حتى أخرجه من املـسجد
فقد تـرك . − صىل اهللا عليه وسلم −مرأ ومسمع من رســول اهللا 

للصحابة الدور يف معاجلة مثل هذه الصور مـع املنـافقني واملوقـف 
 إىل حزم وقوة قوة يف اإليامن وقوة يف الفعل, فارتفاع درجة بحاجـة

اإليامن يف النفس هو الذي يبعث عىل السلوك الـصحيح املرغـوب 
القيام بـه, وانخفـاض حـرارة اإليـامن هـي التـي تـشد إىل الـدنيا; 

أن القرآن الكريم والـسنة النبويـة الـرشيفة قـد "وزينتها لذا نجـد 
درج الفرد خالهلا حتى يبلغ السلوك حددا للنفس ثالث مراتب, ين

العاطفي والعقيل والعميل منتهاه املرغوب فيه وهـذه املراتـب هـي 
مرتبة اإلسالم وتستهدف تعديل السلوك الظاهر, ثم مرتبة اإليـامن 
حيث يتدعم السلوك الظاهر باإليامن الباطن, ثم مرتبـة اإلحـسان 

انفعـاالت حيث تتناسق مهارات التفكري مع تطبيقـات اجلـوارح و
الشعور, وتتضافر مجيعها إلخالص العبودية هللا, وإصـابة احلـق يف 
كل ميدان من ميادين العبادة أو العمل, وبذلك تتضافر مجيع أنامط 

  )١٦٤ (."السلوك لتعزيز املوقف الذي حتدده أهداف الرتبية اإلسالمية
وألجل اكتامل هذا املفهـوم يف حمـيط األرسة, فـإن مثـل هـذا 

 بادر به الصحابة كـان حتـت نظـر القائـد وسـلطته, الترصف الذي
وكان الفعل الذي بدر من املنافقني حيتاج إىل مثل هذا احلزم, وهـذا 
ــشخص كبــري ــد أفــراد األرسة ب ــو اســتخف أح ــي أنــه ل   يعن

 فال بـأس أن يؤخـذ − من أفراد العائلة ذو مكانة وعلم ووجاهة −
                                 

F١٦٣E،אאא،F١L٤٧٤EK 
 אW،،א،F٢L٥٧٩KE 
F١٦٤E،،אאאא،

F١٤٠٧E،٣אאאאא،F٤٢KE 



 − ١١٦ −

فسه يتعلم منـــه عـىل ًعىل يده باحلزم والقوة التي تـرتك له أثرا يف ن
الدوام سوء هذا املسلك, ومصري كل من يتطاول عىل ذوي املكانـة 

 . والعلم والفضل
 

احليلة يف قتل كعب بن األرشف, والتطبيقـات : الصورة الثانية 
 : الرتبوية والسلوكية املستفادة منها

كعب بن األرشف عدو من أعداء اهللا قتله والنيل منه مطلـب 
ه ومنع اآلخرين من االقتداء به وكرس شوكته رشعي, وكف شـــر

أمر مطلوب, ويتوصل إليه بكل طريقـة, فقـد يظـن ظـان أن هـذا 
واحلق أن العمل حيكم عليه بأنـه "الفعل ال يتناسب مع مقام النبوة 

خري أو رش نظرا لغرض العامل, فالعمل الذي قصد به اخلـري خـري 
 ولـو أنـتج نتـائج مهام استتبع من النتائج والذي أريد بـه الـرش رش

ًفإذا رأينـــا من إنسان عمال فال نعجـــل عليه, بل جيب ... حسنة
 وهـذا الكـالم لـيس عـىل )١٦٥( "أن نرتيث حتى نعرف الغرض منـه

إطالقه, بل هو بحاجة إىل قيد, وهو أن يكون موافقا للرشع وليس 
 .خارجا عنه

التوجيه بـالقول مـع تـرك اختيـار الفعـل املناسـب بحـسب )  ١ (
 ويؤكـــد هذا الســـلوك أن حممد بـن مـسلمة مل يأكـل أو :القدرة

ًيرشب ثالثا يفكر يف طريقة تتناسب وقتل هـذا الظـامل, ممـا جعلـه 
 . ً أن يقول قوال− صىل اهللا عليه وسلم −يستأذن من رسول اهللا 

                                 
F١٦٥E،،א،،،אאא،

F١١٧KE 



 − ١١٧ −

ًومفهوم هذا السلوك أنه عىل رب األرسة أما أو أبا إذا ما وقع 
نه يوجه بالقول لتصحيح خطئـه, ويقبلـون منـه االبن يف خطإ ما فإ

الفعل الذي يتناسب مع قدراتـه وإمكاناتـه, والـذي يتناسـب مـع 
عمره والبيئة التي يعيش فيها, أما ما يصنعه بعض اآلبـاء مـن محـل 
األبناء عىل فعل يامثـل فعل فالن من أقرانه فهذا األمر ينظر له مـن 

 : اجتاهني
يب ذلك الفعـل وأدركـه,  وطبـق أنه إذا استوعب املرت: األول

 . شيئا منه أو قاربه فيقبل منـه دون توبيخ أو مالمة
 أنه ال يكره عىل اإلتيان بمثـل ذلك الفعـل; ألن طاقتـه :الثاين

العقلية ربام مل تدرك أو مل تـستوعب كيفيـة تطبيـق ذلـك الـسلوك, 
وبالتايل يتأذ املرتيب نفسيا, ولو أتى بـسلوك مغـاير وحقـق نفـس 

ُتيجة قبل منه وشجع عليه, واهللا تعاىل يقولالن ًال يكلف اهللا نفسا :( ُ
 ).٢٨٦: البقرة) . (إال وسعها 

 : اإلعانة والتعزيز بصور خمتلفة)  ٢ (
 − صــىل اهللا عليــه وســلم −ويتــضح هــذا املعنــى مــن إباحتــه 

للصحابة أن يقولــوا من غري حرج ما يساعدهم عىل تنفيذ ما عزموا 
 بـاخلروج − صـىل اهللا عليـه وسـلم −انية تعزيـزه عليه, ومن جهة ث

) اللهـم أمـنهم(معهم إىل بقيع الغرقد, وجهة ثالثة دعاءه هلم بقولـه 
 صـىل −, وخيتم هذا التعزيز بذهابه )١٦٧() اللهم أعنهم(, ويف رواية )١٦٦(

 إىل بيته وقيامه تلك الليلة يدعو هلـم; فليتأمـل كـل −اهللا عليه وسلم 
ع مـن يتـأدبون عـىل يديـه, ومتـى تتعلـق مرب كيف يكون حالـه م

                                 
F١٦٦E،אאא،F٥L٥٠KE 
F١٦٧E،אא،F٧L٣٩٢KE 



 − ١١٨ −

قلوهبم وعقوهلم ونفوسهم بمنهجه فيصـرون عىل تنفيذ مـا هيـدفون 
كانوا يقومون بتنفيذ العمليـة بعقـوهلم وأجـسامهم, "له, فالصحابة 

 يتوىل قيادهتم العليا باالتـصال − صىل اهللا عليه وسلم −ورسول اهللا 
  )١٦٨( ."باهللا تعاىل ودعائه هلم بالنرص واإلعانة

وال شك أن مثل هذه األحاسيس واملشاعر بني املريب واملـرتيب 
تؤسس نفوسا قوية وأرواحـا تـدفع بنفـسها يف أي مكـان, طاعـة 
. لذلك املريب الرباين إذا كان ال خيـالف رشع اهللا فـيام يـأمر وينهـى

ولكي يكون سلوكا مقبوال معتدا به يف النظر اإلسالمي ال بـد أن "
أن يكون ثمرة للعقيدة متأتيا من دفعها, : وهلاميتحقق فيه رشطان, أ

ـــهام ــاليم : وثانيـ ــي رســمتها التع ــا للحــدود الت ًأن يكــون مطابق
 .   واملخرب, الظاهر والباطن)١٦٩( "اإلسالمية من حيث الشكل

َومما يدعو له الباحث اآلبـاء واألمهـات تعزيـزهم ألبنـائهم, 
جهم ألمـر والوقوف بجانبهم قلبا وقالبا, وتـشجيعهم عنـد خـرو

جديد أو جتربة جديدة خيوضوهنا, والـدعاء هلـم رسا وجهـرا لـيال 
 .وهنارا, ومن أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له

  
 : التعجيل بالتهنئة والفرح والرسور بالنتائج)  ٣(

 الصحابة بقولـه − صىل اهللا عليه وسلم −فقد بادر رسول اهللا 
 ثـم −اهللا عليه وسـلم  صىل −ً  استبشارا منه )١٧٠() أفلحت الوجوه(

 . محد اهللا تعاىل عىل ذلك

                                 
F١٦٨Eאא،אF٥L٥٧KE 
F١٦٩E،אאא،F١٥١KE 
F١٧٠E،אא،،١F١L٥٣٥KKE 



 − ١١٩ −

 اهلمــة والعزيمــة وهــذا الــسلوك مــن املــريب جيــدد يف املــرتيب
إذا كـان الفـرح والـرسور باديـا عـىل قـسامت  والنشاط, وبخاصة

ويف جانـب . الوجه ونربة الصوت, وإشعار املرتيب بعمـق الـسعادة
ـــه مج ـــراد أرست ـــد رب األرسة أف ـــاج أن يتعاه ـــااألرسة حيت   يع

بمثل هذا الـسلوك إذا حـصل أحـد أفرادهـا عـىل نتـائج عاليـة يف 
دراسته أو مهنتـــه, بل يغرس هذا السلوك يف األبناء, فكـل فــرد 
يف األرسة يعرب عن مد فرحه ورسوره وابتهاجه بام حـصل عليـه 

 أن − إذا كان يف األرسة من سـعة −وير الباحث . ذلك الشخص
ًد الصحف أو املجالت, تعبيــرا عن تبادر بتسجيل هتنئتها يف إح

 . سعادهتا واغتباطها, وحتفيزا لغريه حتى حيذو حذوه
 −عروة بن مسعود وتناولـه للحيـة رسـول اهللا : الصورة الثالثة

, والتطبيقات الرتبويـة −صىل اهللا عليه وسلم 
 : والسلوكية املستفادة منها

 صـىل −د النبي  لقد عق:إضامر اخلري مع املحافظة عىل الثوابت)  ١(
 يف نفـسه أن ال جيـايف قريـشا وال يغلـظ علـيهم, −اهللا عليه وسلم 

ال تدعوين قريش اليـوم إىل خطة يسألونني فيها صـلة : (حيث قال
  وعلم الصحايب اجلليل املغـرية بـن )١٧١(). الرحم إال أعطيتهم إياها
 وعظمــته يف − صـىل اهللا عليـه وسـلم −شعبة مكانـة رسـول اهللا 

 − وأنه ال ينبغي ليد مـرشك نجـس أن يمـس رسـول اهللا النفوس,
 بكف يـد عـروة − ريض اهللا عنه −, فتكفل −صىل اهللا عليه وسلم 

ًبكل قوة وإعزاز, فعال برضب يده بمقبض سيفه, وقوال برتديـده ً :

                                 
F١٧١E،א،אא،F٢L٢٦٥KE 



 − ١٢٠ −

, قبـل − صىل اهللا عليه وســلم −اكفف يدك عن وجــه رسول اهللا 
 . ن ال تصل إليكأ

 أن يبادر بالذب والدفاع عـن القائـد أو وهكذا ينبغي للمرتيب
املريب بام يتـناسب مع منـزلته ومكانته, دونـام خـوف أو خجـل أو 

 . تردد
واألرسة املسلمة منوط هبا تعويد أفرادها وتدريبهم عىل الذب 
والدفـــاع عن العلـامء واملـصلحني وأهـل اخلـري وعـدم الـسامح 

, عن أبيه, عن النبي بانتقاصهم أو النيل منهم; حلديث أنس اجلهني
بعـث : من محى مؤمنا من منافق أراه قال (− صىل اهللا عليه وسلم −

اهللا ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من جهنم, ومن رمى مسلام بـيشء 
 )١٧٢(). يريد شينه به حبسه اهللا عىل جرس جهنم حتى خيـرج ممـا قـال

وقد شاع يف اآلونة األخرية بني الشـــباب وصـغار طـالب العلـم 
القدح واجلرح والتعديل يف العلامء واملصلحني, وبناء األحكام بـام 
يتفق وأهوائهم, ومـا مـن شـك أن مثـل هـذا الـسلوك يـامرس يف 
ًأرسهم, فاحلاجة إذا ملحة أن هيـذب رب األرسة مثل هذا السلوك 
ويريب األبناء عىل احرتام املسلمني وعدم تنقصــهم, فـام بالـك لـو 

العلـم والـرأي فـال غـرو أنـه أوىل كان هذا الـشـخص مـن أهـل 
 .وأحر باحلفظ للعرض

 : طالقة الوجه بالتبسم وإظهار الفرح والرسور)  ٢(
 للمبادرة التـي صـدرت − صىل اهللا عليه وسلم −تبسم النبي 

 والتي دلـل هبـا عـىل مقـدار − ريض اهللا عنه –من املغرية بن شعبة 
                                 

F١٧٢ E  ،א٤٨٨٣ 
،٤L٢٧٠K 



 − ١٢١ −

, وهـذه −سـلم  صىل اهللا عليـه و−حبه وتقديره جلناب رسول اهللا 
 وتـوقريه − صـىل اهللا عليـه وسـلم −عادهتم يف تعظيم رسول اهللا "

  هذا السلوك الذي رآه مـن الـصحابة جعـل عـروة )١٧٣(. "وإجالله
 يف − صىل اهللا عليـه وسـلم −حيدث قريشا بعظم مكانة رسول اهللا 

 ": نفوس أصحابه, الشأن الذي مل يبلغه كرس وقيرص, حيث قال
قـد جئـت كـرس يف ملكـه وقيـرص يف ملكـه يا معرش قـريش إين 

والنجايش يف ملكه وإين واهللا ما رأيت ملكا يف قوم قط مثل حممد يف 
 ١٧٤ "أصحابه ولقد رأيت قوما ال يسلمونه ليشء أبدا فـروا رأيكـم 

ُوهذا النقل عن عروة يظهر الرتبية الفريدة التي تربـى عليهـا ذلـك 
 للقيـام بوظـائفهم يف تعـد األفـراد"املجتمع, والتميـز يف كونـــها 

املجتمع, وحتى يتمتع أبناؤه بقدر مـن ثقافـة هـذا املجتمـع الـذي 
   وال بد لرب األرسة واملـريب أن يـرتك للمتـدرب)١٧٥(. "ينتمون إليه

 املواقف وتنوعها مـا يكفـي من املساحة يف الزمان واملكان, وتعدد
التقليــد "مــن دقــة الفهــم وســالمة التطبيــق, علــام بــأن  للتحقــق

حاكاة دليل عىل أن الفرد قد فهم واستوعب املوضوع الذي أثار وامل
استجابته للقدوة التي يقتدي هبا, أو يأخذ عنها الفكـرة أو احلركـة 

  )١٧٦(. "أو االجتاه

                                 
F١٧٣Eא،א،א

א،F١٤١٦Eא،א،
،F٢L٦٧KE 

F١٧٤E،אאא،F٢L٢٦٨KE 
F١٧٥E،אאאאא،

،א،אF٢٩٩KE 
F١٧٦E،،אא،א،،

F١L٣٧٠KE 



 − ١٢٢ −

ومع كل هـذا فـربام حيتـاج رب األرسة أن يغـرس يف نفـوس 
ًأفراد أرسته معنى سـاميا نبيال قـد يغفـل عنـه اإلنـسان, أال وهـو 

الغاية العظمى, وهذا املنهج هو التايل الـذي يعـــزز مـن االهتامم ب
املــنهج الــسابق يف تعلــيم األبنــاء ســلوكيات وآداب وأســاليب يف 

 . التعامل مع األخطاء
 

 
 

معاجلـة  املوقـف  بتـصغري األمـور ال بتـضخيمها :   املنهج  الرابع 
 :والنظر يف الغاية  العظمى 
عدم إخراجها مـن دائـرة يقصد هبذا املنهج تصغيـر األمور, و

صغر إىل دائرة كبـر, وهي ال تستحق ذلـك, ومتنعنـا يف نفـس 
الوقــت مــن النظــر يف الغايــة العظمــى, إذ املقــصود هــو الرتكيــز 

 لديه "للوصول إىل اهلدف األعىل والغاية العظمى, فكل إنسان منا 
والدائرة األوىل وتـسمى . بؤرة تركيز ذهني يقع فيها كل ما يشغلها

 أخـر تقـع ولدينا دائـرة... رة االهتامم تقع فيها مشاغلنا عامةدائ
دائرة التأثري, وهي تـشمل األشـياء التـي  داخل هذه الدائرة تسمى

ولكن الدائرة التـي يكـون فيهـا, اسـتخدامنا ... يمكننا التأثري فيها
لوقتنا وطاقتنا كام جيب أن يكون فاعلية فهي دائرة أصغر تقع داخل 

ة وتـسمى بـؤرة الرتكيـز, يف هـذه البـؤرة تقـع تلـك الدائرة الثانيـ
األشياء التي هتمــنا ويف نفس الوقت يمكننا التـأثري فيهـا كـام أهنـا 

ومـن املثـري أننـا كلـام ... ترتبط برسالتنا وحتتاج املعــاجلة حـــاال
عملنا أكثر داخل بؤرة الرتكيز كلام أصبحـنا أكثر قدرة عىل العمـل 



 − ١٢٣ −

ثري, حيث يمكننا زيادة تأثرينـا اإلجيــايب عـىل خارجها يف دائرة التأ
  )١٧٧(."املحيطني بنا واملناخ بشكل عام

 
 

 دائرة االهتامم                                                                         
 

                                                          دائرة التأثري            
   بؤرة الرتكيز                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

من هذا الشكل يظهر لنا أنه كلام اجته اإلنـسان منـا بذهنـه إىل 
 بؤرة الرتكيز كلام كان نظره أوسع وأشمل, ويف نفس الوقـت يـر

لـصغري وال األمور عىل ما هي عليــه صـغرا وكـربا, فـال يـصغر ا
 . يتساهل يف األمر الكبري

                                 
F١٧٧E،אאא،F١٩٨٨E،،

F٢٢٠KE 

 
  



 − ١٢٤ −

     ومــن جانــب آخــر ينبغــي أن ينظــر اإلنــسان يف معاجلتــه 
للقضايا واألحداث إىل الغاية العظمى من رسالته وهدفه وما يريـد 

  .     − عز وجل −أن يلقى به ربه 
 : أمهية هذا املنهج: أوال

من سنن اهللا الكونية اختالف أنامط البرش وطريقـة نظـرهم 
للحياة والسعادة املنشودة, فصنف من الناس ير أن ترك حتليل 

 − األمور أو النظر يف القضايا واملشكالت وعـدم التـدخل فيهـا 
 هو أمثل احللول وأهدأ للبال, وصنف آخر − سلبا كان أو إجيابيا 

ير أن فرض الـرأي وإقــناع مـن حولـه بطريقتـه وفلـسفته يف 
ويمليه عليـه الـضمري, وثالـث احلياة هو ما حيتمه  عليه الواجب 

يـر أن مسايرة الناس وفعل ما ألفـوه وما أحبـوه هـو األقـرب 
لقلوهبم, ورابع ير أن غرس املبادئ واالجتاهات والقيم النبيلة 
هي رسالته يف احلياة, وذلك من خالل فهمه عن الشارع احلكيـم 

 وال شـك أن النظـر يف األمـور. وأنه هو األوىل واألتقى واألبقى
تصغريا أو تضخيام يعـود إىل املبادئ التي حيملها كل منا, ويريـد 

النظــر يف "أن حيققها يف أرض الواقع; لذلك يمكن القـول بـأن 
املشكالت أو طريقة معاجلـة املواقـف تنطلـق مـن كـون التغيـري 

 )١٧٨("مصدره الرسالة والوعي واملبادئ التي ستقودنا إىل األفضل
 . ناء األحكاميف النتائج والرؤ ومن ثم ب

                                 
F١٧٨E،،אאא،F٢١٣KE 



 − ١٢٥ −

وعىل قدر وضـوح الرسـالة وقـوة التمـسك باملبـدأ واتـساع 
 صـىل اهللا −الوعي يكون النـظر يف معاجلة املواقف ونبينـا الكـريم 

 .  يريب الصحابة واألمــة عىل هذا املنهج القويم−عليه وسلم 
 : شواهد من هذا املنهج: ثانيا

 مـن −وســلم  صىل اهللا عليـه −غضب رسول اهللا : الصورة األوىل
 : كالم عبد اهللا بن أيب  بن سلول

 − فركب رســول اهللا − ريض اهللا عنه −مرض سعد بن عبادة 
 عبد اهللا بن  محاره ليعوده, ويف طريقه مر عىل−صىل اهللا عليه وسلم 

 صىل اهللا عليه − فاستحيا رسول اهللا −يف ظله   وهو–أيب بن سلول 
 صـىل اهللا −فـتال "ًال,  أن جيـاوزه حتى يسلم وجيلس قلـي−وسلم 

.  القرآن ودعا إىل اهللا, وذكر باهللا وحذر وبرش وأنـذر−عليه وسلم 
 −ال يتكلم, حتـى إذا فـرغ رسـول اهللا ] أي ساكت[وهو زام : قال

يا هـذا, إنـه ال أحـسن مـن :  من مقالته قال−صىل اهللا عليه وسلم 
حديثك هذا; إن كان  حقا فاجلس يف بيتك, فمن جاءك له فحدثـه 

به, وال تأته يف جملسه ] أي ال تثقل عليه[ُإياه, ومن مل يأتك فال تغته 
بام يكره منه, فقال عبد اهللا بـن رواحـة يف رجـال كـانوا عنـده مـن 

بىل فاغشنا به وائتنا به يف جمالسنا ودورنـا وبيوتنـا, فهـو : املسلمني 
ــا اهللا بــه وهــدانا اهللا  فاســتب )١٧٩( "... واهللا ممــا نحــب وممــا أكرمن

ــ ــاورون امل ــادوا يتث ــى ك ــود حت ــشـركون واليه أي [سلمون وامل
 خيفـضهم حتـى − صىل اهللا عليه وسلم −, فلم يزل النبي ]يقتتلون
 دابته مـيمام − صىل اهللا عليه وسلم − ثم ركب النبي )١٨٠( "...سكتوا

                                 
F١٧٩E،א،אא،F١L٥٢١KE 
F١٨٠E،א،אא٣٤١K 



 − ١٢٦ −

ُوجهه صوب سعد بن عبادة وقدر رئـي يف وجهـه تغـريا, فـأخربه 
ا رسول اهللا اعف عنه, واصـفح ي": قال ســعد. النبي الكريم اخلرب

عنه فوالذي أنـزل عليك الكتـاب لقد جاء اهللا باحلق الـذي أنــزل 
عـىل أن ] املراد به املدينةو[عليك, ولقد اصطلح أهل هذه البحرية 

 أعطـاك اهللا رشق ه بالعصابة, فلام أبى اهللا ذلك باحلق الـذيويتوج
 اهللا عليـه  صـىل− ما رأيت فعفا عنـه رسـول اهللا هبذلك فذلك فعل

  )١٨١(. "−وسلم 
 

أرس قريش لعثامن بن عفان ومبايعة الناس الرسـول : الصورة الثانية
 : عىل احلرب

 عىل دخـول مكـة − صىل اهللا عليه وسلم −ملا عزم رسول اهللا 
 بعـدها معتمــــرا مع صحابته ومنعتهم قريش مـن ذلـك, وكـان

 − وسـلم  صـىل اهللا عليـه−رسول اهللا  صلح احلديبية, وفيها أرسل
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −عثامن لقريش يبلغهم رسالة رسول اهللا 

 صـىل اهللا عليـه −فقالوا لعثامن حني فرغ مـن رسـالة رسـول اهللا "
ما كنت ألفعـل : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف, فقال: −وسلم 

, واحتبـسته − صـىل اهللا عليـه وسـلم −حتى يطوف به رسـول اهللا 
 واملـسلمني − صىل اهللا عليه وسـلم − قريش عندها فبلغ رسول اهللا

ال نربح حتى نناجز القوم, فـدعا : أن عثامن بن عفان قد قتل, فقال
 الناس إىل البيعة فكانـت بيعـة − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 

  )١٨٢(."الرضوان حتت الشجرة
                                 

F١٨١Eאא،٣٤١ 
F١٨٢E،א،אא،F٢L٢٦٩KE 



 − ١٢٧ −

 : التطبيقات الرتبوية والسلوكية: ثالثا
 مـن −اهللا عليـه وسـلم  صـىل −غضب رسول اهللا : الصورة األوىل

كالم عبـد اهللا بن أيب بن سلول والتطبيقات الرتبوية 
 : والسلوكية املستفادة منها

 حيـث  عىل أيب بن سلول− صىل اهللا عليه وسلم −حلم النبي )  ١ (
 − صىل اهللا عليه وسلم −قال ما قــال يف حق رسول اهللا ومل ينترص 

ويف هذا داللة عىل سعة لنفسه من أيب بن ســلول مع كونه مرشكا, 
 وعـدم انفعالـه وضـبطه − صىل اهللا عليه وسـلم −حلم رسول اهللا 

 : )١٨٣(لنفسه, وهذا السلوك قاله الشافعي معربا عنه
 إذا نطق السـفيه فال جتبه            فخري من إجابته السكوت 

 ليـته كمدا يمـوت ـه            وإن خـفإن كلمتـه فرجت عن
ي ما أشـد احلاجـة إليـه يف عـرص غـرق يف وهذا األدب النبو

املاديات, وذاع قانــون الغاب يف أبنائـه, لـذا لـزم اآلبـاء واملـربني 
فإن "االهتامم برتبية األبناء منذ نعومة أظفارهم عىل حتمل اآلخرين 

ِعود عىل اخلري وعلم نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف  ُ ُِ
ــؤدب ــه وم ــم ل ــوه وكــل معل ــه أب   , وإن عــود الــرش وأمهــلثواب

إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القـيم عليـه والـويل 
  )١٨٤(. "له

 
 

                                 
F١٨٣ E ،   ،אא א،، א

،،٢٣אK 
F١٨٤E،אא،،אF١٤١٧E،

אאאF٣L٧٩٨KE 



 − ١٢٨ −

  : صىل اهللا عليه وسلم−املبادرة بالذب عن حياض النبي )  ٢ (
 – ريض اهللا عنـه − بن رواحة مبادرة الصحايب اجلليل عبد اهللا

وقـد [ عـنه  والدفاع− صىل اهللا عليه وسلم −عن رسول اهللا  للذب
وهـذا الـسلوك هـو الرتمجـة ] تقدمت اإلشــارة إىل هـذا الـسلوك

,  صىل اهللا عليه وسـلم −بي الكريم العملية حلب الصحـابة هلذا الن
 أن يغرسوا هذا الـسـلوك يف األبنـاء نيوهو املحتم عىل اآلباء واملرب

 وسنته إذا ما انتهكها − صىل اهللا عليه وسلم −للـذب عن الرسول 
مغرض حاسد أو عدو حاقد, وقد حدث يف شـهر ذي القعدة مـن 

هـ أن سخر بعـض اإلعالميـني يف الـدنامرك بـشخص ١٤٢٦عام 
  فبادر املسلمون يف كـل أنحـاء− صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 

العامل اإلسالمي وخصوصا يف بالد احلرمني شـبابا وشـيبا, ونـساء 
ورجاال, أطفـاال وصـبيانا بـادروا بمقاطعـة املنتجـات الدنامركيـة 

 صـىل اهللا −وتواصوا عىل ذلك فيام بينـهم نرصة للحبيب املصطفى 
 . −عليه وسلم 

امي ويظهـر ذلـك ــ  الرتكيز عىل الغاية العظمى واهلدف الس)٣(
  :يف أن

 صـىل اهللا عليـه −الغاية العظمى التـي كـان حيملهـا النبـي ) أ
 هي تبليغ دعوة اهللا للناس, وعـدم االكـرتاث أو االهـتامم −وسلم 

بصغائر األمور إذا ما قورنت باهلدف النبيل السامي وهذا الـسلوك 
النبوي إذا عملت األســرة عىل تفعيله فيام بينهم, وزودت أبناءهـا 

امرسـات املتقنـة, نـشأ بـإذن اهللا جيـل داع باملهارات الواضحة وامل
 . حصيف متوازن يف سلوكه وانفعاالته

 للموقـف الـذي − صىل اهللا عليه وسـلم −معاجلة النبي ) ب
حدث بني املسلمني واملرشكني وتسكينهم حتى ال تقـوم فتنـة تأخـذ 



 − ١٢٩ −

 الدعوة − صىل اهللا عليه وسلم −الطيب واخلبيث, فغاية النبي الكريم 
والقضاء عىل الفتنة التي تفرق اجلموع وتشتت اجلهود, وهذا إىل اهللا, 

 يف −املعنى الكريم والسلوك العظيم من نبي الرمحة ونظـــره الثاقـب 
البعد االجتامعي والعمل عىل جتميع األمة وامتصاص املواقف السلبية 

 بحاجة إىل غرســه يف األرس املسلمة وتغذية األبناء به بل وتطبيقـه −
 . األرسي واملدريس والبيئييف حميطهم 
 عن عبد اهللا بـن أيب − صىل اهللا عليه وسلم −جتاوز النبي ) جـ

 صـىل اهللا −بن سلول وزوال غضبه بعد معرفة الـسبب, وتقديمـه 
 للغاية العظمى التي جـاء ألجلهـا والنظـر إىل بـاقي −عليه وسلم 

األمور عىل أهنا مـن الـصغائر التـي يربـأ القـادة واحلكــــامء عـن 
تضخيمها, فضال عن األنبياء; فتعويد األرسة أبناءها عىل التجـاوز 

والغايـة . عن اجلهالء, واالهـتامم والرتكيـز عـىل اهلـدف األسـمى
ّالعظمى التي خلقهم اهللا ألجلها وتعبدهم هبا ترسيخ هذا الـسلوك 

 .يف نفوسهم هو املطلوب من اآلباء واملربني
ان, ومبايعة الناس الرسول أرس قريش لعثامن بن عف: الصورة الثانية

ــسلوكية  ــة وال ــات الرتبوي ــرب والتطبيق ــىل احل ع
 : املستفادة منها

 :االنتصار للمبدإ والدعوة إىل نرصة أنصارها)  ١(
 عثامن بن عفـان − صىل اهللا عليه وسلم −ملا أرسل رسول اهللا 

 بـأن عـثامن − صىل اهللا عليه وسلم −إىل قريش بشأن الصلح وبلغه 
 كان من املتـعارف يف ذلك احلني أن الرسـل ال تقتـل, قد قتل, وملا
 إىل نرصة عثامن حيث إنـه مـن − صىل اهللا عليه وسلم −دعى النبي 

أنصار احلق والدعاة إليه, هذا السلوك الرتبوي النبوي يدعــو كـل 



 − ١٣٠ −

مرب وكل مسـؤول عن أرسة أو قبيلة أو عشرية أو جمتمع إىل تبنـى 
 صىل −صـر دين اهللا وسنة رسوله مثــل هذه املواقف, ونرصة من ن

, وكام تكون النرصة لألشـخاص تكـون النـرصة −اهللا عليه وسلم 
للمبادئ والسنن النبــوية, فال يسمح املسلم ألحد من الناس مهام 
كانت مكانته من التعدي عىل شعائر هذا الدين الظاهرة والباطنـة, 

وأقـل , − اهللا عليـه وسـلم  صـىل−أو عىل سنة احلبيـب املـصطفى 
يف حق كل مسلم هو االمتعاض والتـذمر, وإظهـار عـدم  الواجب

 − صىل اهللا عليـه وسـلم −الرىض عمن يتطاول عىل ما أيت به النبي 
وغرس مثل هذه املـشاعر يف . إذا مل يستطع نرصته باللسان أو البنان

نفوس األبناء من أوجب الواجبات وأفضل القربات, حيـث شـاع 
وعـدم تعظـيم حرمـات اهللا وحرمــات يف هذا الـزمن قلـة العلـم 

 . − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 
 :الكف عن امليض يف األمر لزوال سببه)  ٢(

 عىل قتال قريش − صىل اهللا عليه وسلم −فقد عزم رسول اهللا 
, وملـا علـم − ريض اهللا عنـه −لبلوغه نبـأ مقتـل عـثامن بـن عفـان 

ة مـن القتـال هـو بـسالمته كـف عـن املـيض للقتـــال; ألن الغايـ
االنتصار لعثــامن, وما دام عثامن يف أمن وسـالم فينتفـي املوجـب 

وهذا املسلك النبوي فيه إشعار رصيح وواضح لكل مرب . للقتال
أو رب أرسة بأن العربة يف امليض عىل العزم هو عـدم زوال مـسببه, 
فإذا زال السبب رجـع كل يشء عىل ما كان عليه فال جيوز االنتقـام 

لتعدي أو أخذ احلقـــوق طاملا أن الـسبب قـد انتفـى, وتربيـة أو ا
الناشئة عىل هذا السلوك هيذب كثريا من االنتقام للنفس, أو نـرصة 
اآلخرين بناء عىل العالقات والصداقات, ال عىل احلـق والعـــدل 



 − ١٣١ −

واخلري, وقد يتأثر زوال أثر املوقف من اإلنسان ويظل األثر السلبي 
عره, وللمـساعدة يف ختفيـف أثـر هـذا مسيطرا عـىل حـسه ومـشا

الشعور ير الباحـث أن االنتقـال إىل املـنهج اخلـامس وممارسـته 
 .وتطبيقه يساعد يف حل املشكلة وزوال أثر املوقف

 
معاجلة  املوقف  باملبـادرة  باحلركـة  وتغيـري  :   املنهج  اخلامس 

 :املكان 
ي حـدث فيـه املسارعة إىل ترك املكـان الـذ: يقصد هبذا املبدأ

املوقف السلبي وتغيريه إىل مكان آخر, إذ أن الغالب عـىل اإلنـسان 
تأثره النفيس باملكان الذي وقع فيه اخلطأ, وقد يكون التغيري بتبديل 
احلالة أو اهليئة التي كان عليها اجلسم, فإذا كـان واقفـا جلـس وإن 
كان جالسا اضطجع, وقد دلـت الـسنة النبويـة عـىل هـذا األمـر, 

 صـىل اهللا −قـال رسـول اهللا :  قال− ريض اهللا عنه −ـن أيب ذر فعــ
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهـب  : (−عليه وسلم 

 − ويف رواية أخـر عن عطية )١٨٥(). عنه الغضب, وإال فليضطجع
: − صىل اهللا عليه وسـلم −قال رسول اهللا :  أنه قال−ريض اهللا عنه 

لشيطان خـــلق مـن النـار, وإنـام إن الغضب من الشيطان, وإن ا(
 وعن سلامن بن ) ١٨٦(, )تطفأ النار باملاء, فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 صىل اهللا −استب رجالن عند النبي ":  قال− ريض اهللا عنه −رصد 
                                 

F١٨٥Eא،אF٤٧٨٢KE 
F١٨٦Eא،אF٤٧٨٤KE 



 − ١٣٢ −

 وأحـدمها يـسب صـاحبه − ونحن عنده جلـوس − −عليه وسلم 
 إين: (− صـىل اهللا عليـه وسـلم −مغضبا قد أمحر وجهه فقال النبي 

ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيـد, لـو قـال أعــوذ بـاهللا مـن 
 صـىل −أال تسمع ما يقول النبـي : فقالوا للرجل) الشيطان الرجيم
  )١٨٧(. "إين لست بمجنون: , قال−اهللا عليه وسلم 

فالغضب تصاحبه تغـريات فـسيولوجية مثـل رسعـة دقـات 
ساعها عـىل القلب, وانقباض األوعيـة الدمويــة يف األحـشاء واتـ

سطح البدن واألطراف, مما يؤدي إىل كثرة تـدفق الـدم يف األوعيـة 
الدموية عىل سطح البدن وبخاصة األطراف والوجه فيحـمر وجـه 

 فعـىل هـذا يكـون مـن )١٨٨(. "اإلنسان أثناء الغضب بشكل واضـح
الطبيعي إذا حترك اإلنسان مـن مكانـه إىل مكـان آخـر حتـرك الـدم 

ســـده, مما خيفف انحسار الدم يف أجزاء وانساب يف مجيع أجزاء ج
معينة بشكل أكرب دون أخر, وهذا بالضبط هـو مـا حيـدث للـدم 
حال فورانه من الغضب وحال حتركه وتغيري هيئته اجلسدية; وهـذا 

 الـذي دل عليـه عنـد − صىل اهللا عليه وسلم −تصديق ملنهج النبي 
 ذاتـه معاجلة من نـزل به غضـب, حتى ولو كان هذا الشخص هـو

, وسيأيت بيان ذكر الـشواهد مـن − صىل اهللا عليه وسلم −الرشيفة 
 . السنة يف حينه بإذن اهللا

 : أمهية هذا املنهج: أوال
تكمن أمهية هذا املنهج يف ختفيف حدة االنفعـال النـاتج عـن 
املوقف, إذ أن املبـادرة واملـسارعة يف تغيـري هيئـة اجلـسد أو تغيـري 

                                 
F١٨٧E،א،א،F١٠L٦١١٥KE 
F١٨٨E،،،אאאF١٤١٣E،א

،אF١٠٥FKEKE 



 − ١٣٣ −

ذل جهد ينساب معه الدم يف مجيع أجزاء املكان يساعد اجلسم عىل ب
البدن, ويف نفس الوقت تنشغل باقي احلواس ملتابعـــة توفري املكـان 

 رصف االنفعـال أو الغـضب وخيـف أثـرهاآلمن للجسم, وبالتايل يت
عىل الفرد, وملا كان الغضب شعورا أو حالة نفسية شـعورية تـنــزل 

 ذلـك الـشعور بالشخص وليس سلوكا يامرس, أمكن السيطرة عىل
, − صىل اهللا عليه وسـلم −بالرتتيب الذي دلت عليـه سنة املصطفى 

وال شك يف أن أثر هذا املنهج إذا طبقه الفـرد عىل نفسه ودرب عليـه 
غريه فإنه سيطبع صورة مجيلة ومرشقة عن نفسـه وعـن هـذا الـدين 
السامي الرفيع, بل إن اإلنسان يستفيد من هذا املنهج يف خاصة نفسه 

لصحية, فال يصاب بتلك األمراض املستديمة مـن جـراء الغـضب ا
 .كارتفاع ضغط الدم والقلب والســكر وما إىل ذلك

 فإذا سلم الفرد يف نفسه أثر ذلك عـىل جمتمعـه ومـن حولـه, 
فإذا شاع تطبيـــق . فنشأ جمتمع مرتابط متحاب يقدر بعضهم بعضا
جتمع ضاقت صـور هذا املنهج بني أفراد األرسة الواحدة وأفراد امل

اخلالف, وقلت معه تفـاقم املـشاكل ودحـر الـشيطان, ورد كيـده 
 . − عز وجل −وخنس بإذن اهللا 

 : شواهد من هذا املنهج: ثانيا
 وحماولـة االعتـداء − ريض اهللا عنه −عامر بن يارس : الصورة األوىل

 : عليه
 يبنـي مـسجده − صىل اهللا عليه وسلم −فبينام كان رسول اهللا 

, كانوا أثناء عملهم يرجتزون − ريض اهللا عنه –ة مع صحابته باملدين
 : ١٨٩بأراجيز تـزيل عنهم عناء التعب واجلهد من مثل قوهلم 

                                 
F١٨٩E،אאא،F١L٤٤٨KE 



 − ١٣٤ −

 َلئن قعدنا والنــبي يعمل               لذاك منا العــمل املضـلل
 : وآخر

 اللهم ارحم األنصار واملهاجرةرة             ــال عيـش إال عيش اآلخ
 

 : − ريض اهللا عنه −زه عىل بن أيب طالب وآخر ارجت
 داـعا قائـام وقاــهــال يستوي من يعمر املساجدا               يدأب في

 ار حائداـــومن ير عن الغب
 يردد هذا الرجز, فظـن − ريض اهللا عنه −فأخذ عامر بن يارس 

تأدبـا مـع صـحابة "أحد الصحابة أنه يعنيه ومل يسمه ابـن هـشـام 
, إذ ال ينبغي أن يذكر أحد مـن − صىل اهللا عليه وسلم − رسول اهللا

 –الصحابة بوصف يقلل من شأهنم أو بـام يـشــــري إىل جـرحهم 
وهـذا لـون مـن األدب – )١٩٠(وإن كان قد سـمي يف كتـب أخـر 

النفــيس والتعبــري الرفيــع الــذي جيــب أن حيــاط بــه احلــديث عــن 
 وقوع بعـض  إذا ثبت− صىل اهللا عليه وسلم −أصحاب رسول اهللا 

اهلنات من بعضهم استجابة لدواعي البشــرية من فـورة غـضب, 
 وإن كانـــــوا غـري )١٩١(."تكريام هلم وإعظاما لفضلهم عـىل احليـاة

معصومني عن اخلطأ كام هو مذهب أهـل الـسنة واجلامعـة, حيـث 
 إال أن – واملعصوم من عصمه اهللا –اخلطأ والزلل يقع من كل أحد 

 . تهم ال يمكن أن يقارهبا أو يقارهنا أحدفضلهم وسبقهم وتضحـي

                                 
F١٩٠EאאאW،W،א

אאWK 
F١٩١E،א،F١٤٠٥E،F٣L١٨EK 



 − ١٣٥ −

قـد : − أي الصحايب –فقال : فذكر ابن إسحاق الرواية التالية
سمعت ما تقوله منذ اليـوم يا ابن سمية, واهللا إين ألراين سـأعرض 

 −فغضـب رسول اهللا : ويف يده عصا, قال: هذه العصا ألنفك, قال
ر يـدعوهم إىل اجلنـة ما هلم ولعـام: ( ثم قال−صىل اهللا عليه وسلم 

? إن عامرا جلـدة ما بني عيني وأنفي, فـإذا بلـغ !ويدعونه إىل النار
  )١٩٢(). ذلك من الرجل فلم يستبن فاجتنبوه
 صـىل اهللا −ملا بنى رسول اهللا : وذكر البيهقي عن احلسن, قال

 املسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتـى −عليه وسلم 
أي متغالبـا [ ن بن مظعـون رجـال متنطعـا اغرب صدره, وكان عثام

حيمل اللبن فيجايف هبا عن ثوبـه فـإذا وضـعها ] متأنقا يف التنظيف 
نفض كمه, ونظر إىل ثوبه فإن أصابه يشء من الرتاب نفضه, فنظـر 

 :إليه عيل بن أيب طالب فأنشد يقول
 داـــ       يد أب فيها قائام وقاع ال يستوي من يعمر املساجدا   

 بار حائداير عن الغومن 
فسمعها عامر بن يارس فجعل يرجتز هبا وال يـدري مـن يعنـي 

يـا ابـن سـمية, ألعـرفن بمـن : هبا, فمر عثامن بن مظعون فقال له
لـتكفن أو ألعرتضـن هبـا وجهـك, : تعرض, ومعه حديدة, فقال

إنـه :  فغضب, ثم قالوا لعامر− صىل اهللا عليه وسلم −فسمعه النبي 
 غضب منـك, ونخـاف أن − − اهللا عليه وسلم  صىل− أي النبي −

أنا أرضيه كام غضب, فقال رسـول اهللا : ينـزل فينا قرآنا, فقال عامر
مـا لـك : (قـال) ما يل وألصحابك?: (− صىل اهللا عليه وسلم −

                                 
F١٩٢E،א،אאא،١٤٢٥،٤،W

אא،אF١L٤٤٩KE 



 − ١٣٦ −

ّيريدون قتيل, حيملون لبنـة لبنـة وحيملـون عـيل : قال عامر) وهلم?
 بيـده وطـاف بـه −وسلم  صىل اهللا عليه −فأخذ رسول اهللا . لبنتني

يا ابن سمية, ليـسوا بالـذين : (املسجد وجعل يمسح وفرته ويقول
 )١٩٣(). يقتلونك, تقتلك الفئة الباغية

 :وةــعبد اهللا بن ايب بن سلول وتعديه عىل مقام النب:  الصورة الثانية
يروي ابن هشام قصة هذا املوقف واألحاديـث التـي سـبقت 

 − صىل اهللا عليه وسـلم − اهللا وقوع هذا احلدث, حيث نزل رسول
يف غزوته لبني املصطلق عىل ماء فازدحم عليه رجالن, أحدمها من 

فــرصخ "املهــاجرين, واآلخــر مــن األنــصار, فــاقتتال عــىل املــاء, 
. يا معـرش املهـاجرين: يا معرش األنصار, ورصخ جهـجاه: اجلهني

أو قـد فعلوهـا? قـد : فقـال... فغضب عبد اهللا بن أيب بـن سـلول
افرونا وكاثرونا يف بالدنا, واهللا مـا أعـدنا وجالبيـب إال كـام قـال ن

ســمن كلبــك يأكلــك, أمــا واهللا لئــــن رجعنــا إىل املدينــة : األول
 صـىل اهللا −  فلام بلـغ ذلـك النبـي)١٩٤(, "ليخرجن األعز منها األذل

مر به عبـاد ":  وكان عنده عمر بن اخلطاب, فقال له−عليـه وسلم 
: − صـىل اهللا عليـه وسـلم −قـال رسـول اهللا , ف"بن بـرش فليقتلـه

ال, ولكن ! فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه(
  )١٩٥(). آذن بالرحيل

                                 
F١٩٣E،א،F٣L١٦KE 

אW،אאא،
F٢L٢٦١٣EאF٣٨٠٠KE 

F١٩٤Eא،אא،F٢L٢٤٩KE 
F١٩٥EאאF٢L٢٤٩KE 



 − ١٣٧ −

يـومهم " بأصـحابه − صـىل اهللا عليـه وسـلم − فمشى النبي 
ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهـم حتـى آذهتـم 

 من )١٩٦(, "قعوا نياماالشمس, فلم يلبثوا أن وجدوا مس األرض فو
شدة التعب واجلهد واإلعياء الذي نال أجسادهم وعقوهلم وسـائر 

 .جوارحهم
 :التطبيقات الرتبوية والسلوكية:  ثالثا

عامر بن يارس وحماولة االعتداء عليه, والتطبيقـات :  الصورة األوىل
 :الرتبوية والسلوكية املستفادة منها

 :تعميم اخلطاب عند تصحيح اخلطأ)  ١ (
 سلوكا قويام من خـالل − صىل اهللا عليه وسلم −ُيعلمنا النبي 
ّمل يوجه إىل خصم عامر أي  صىل اهللا عليه وسلم −هذه القصة, فهو 

, ويف )ما هلـم ولعـامر (− صىل اهللا عليه وسلم −خطاب, وإنام قال 
فلم حيدد شخـصا بعينـه, )ما يل وألصــحابك: (الرواية األخر ,

ــه  ــه وســلم  صــىل اهللا−وهــذا هدي  يف مثــل هــذه املواقــف − علي
 −التوجيهية, فلام جاء أولئك النفر الذين سـألوا عـن عبـادة النبـي 

:  وكأهنم تقالوها فقال عليه الصالة والسالم−صىل اهللا عليه وسلم 
 .− صىل اهللا عليه وسلم −ثم ذكر منهجه وهديه ...) ما بـال أقوام(

يف تعـاملهم مـع وهكذا ينبغي للمـربني مـن اآلبـاء والـدعاة 
األخطاء, فعند صدور خـطإ من أحد األبناء ال داعـي مـن توجيـه 
اخلطاب لتصحيح اخلطأ, بل عىل الوالدين أو أحدمها أن يـستخدم 
  أســلوب التعمــيم ملــا فيــه مــن احلفــاظ عــىل كرامــة االبــن

وعدم جرح مشاعره أمام إخوته, وبخاصة إذا كـان صـدور اخلطـإ 
                                 

F١٩٦EאאF٢L٢٥٠KE 



 − ١٣٨ −

 التخيل عن تقويـم هذا السلوك حال منه غري متكرر, وهذا ال يعني
 مع العلم بمن صدر منه −تكرار املوقف; كام أن يف تعميم اخلطاب 

 كــسبا لقلبـه إذ مل يــشـهر بــه لـد اآلخــرين, ويف هــذا −املوقـف 
السـلوك بناء للشخـصية املتوازنة عىل عدم إشاعة السلوك السلبي 

بنـاء يف هـذا وقرصه يف أضيق احلـدود, بيـنام املالحـظ يف تربيـة األ
العرص هـو عـدم االكتـــراث أو التحـرج مـن اآلخـرين, إذا تـم 
توجيهه عىل املإل سواء من الوالدين أمام باقي إخوته, أو من املعلم 
أمام باقي زمالئه, وهذا األمرأ فقد لد األبناء الشخصية واحرتام 

 .الذات, وأد إىل التامدي يف اخلطإ دون مباالة أو حرج أو حياء
 :  عدم توجيه اللوم للمخطئ مبارشة)٢ (

 دعـا − صـىل اهللا عليـه وسـلم −مل تذكر كتب السري أن النبي 
الصحايب ووجه إليه لوما أو توبيخا ملا فعـــل, إذ هذا الفعل لـيس 

, وهـذا املوقـف ال − صـىل اهللا عليـه وسـلم −من خلق املصطفى 
 ريض −يتعارض مع موقف آخر حـدث للـصحايب اجلليـل أيب ذر 

 −, فقال لـه رسـول اهللا − ريض اهللا عنه −ّ ملا ساب بالال − عنه اهللا
 حيث حيكي )١٩٧(). إنك امرؤ فيك جاهلية: (−صىل اهللا عليه وسلم 

إين ساببت رجال فشكاين إىل ... ": لنا أبو ذر قصته عىل النحو التايل
 صـىل اهللا عليـه −, فقـال يل النبـي − صىل اهللا عليه وسـلم −النبي 

فذكرين إىل ... ":  ويف رواية أخر)١٩٨(. ")عريته بأمه?أ : (−وسلم 
أفنلت مـن : (نعم, قال: فقلت) أساببت فالنا?: ( فقال يلالنبي 
 يشري سياق )١٩٩(. ")إنك امرؤ فيك جاهلية: (نعم, قال: قلت) أمه?
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 − ١٣٩ −

احلديث إىل أمور تربوية بالغة األمهيـة يف تربيـــة جيـل الـصحابة, 
ها وتعزيزها ومتابعتها حتـى تـصبح والتي يتطلب من املربني غرس

 :سلوكا, منها
 صىل اهللا − للنبي − ريض اهللا عنه −شكاية الصحايب بالل   − أ

ــلم  ــه وس ــل : −علي ــىل حل ــع األع ــل املرج ــذي يمث وال
املــشكالت, أو مــا يــسمى يف العــرص احلــارض بالــسلطة 

 .العليا, وكل مكان بحسبه
: ر مـن أيب ذ− صـىل اهللا عليـه وسـلم − استيضاح النبي _ب

فهذا النبي الكريم يؤسس . "نعم"وقع ذلك منك? وإجابته بقوله أ
لنا سلوكا رفيـعا أال وهو التثـبت مـن األمـور, وهـذا الـسلوك ال 

 بعلـو − صىل اهللا عليه وسـلم −يقدح يف أحد الطرفني, ومع علمه 
 −منزلة صحابته وأن اهللا عدهلم وريض عنهم فهذه املزية مل متنـــعه 

ومـا أحوجنـا يف هـذا العـرص .  من التثبـت−سلم صىل اهللا عليه و
. ّالذي قل فيه الثبات عىل املبادئ والقيم أن نتمسك هبـذا الـسلوك

 مـن القـضاة −وما أحـوج املـربني واملقـصودين حلـل املـشكالت 
والوجهاء يف القبائل واألرس الكبرية, بل حتى عىل مستو األفـراد 

سلوك وتطبيقــه,  مــن التــدرب عــىل هــذا الــ−يف األرسة الواحـدة 
ـية نتجـت  التقصري فيه, فكم من مواقف سلبـوحماسبة النفس عىل

عن الترسع يف احلكم عىل األشخاص لغيـاب سـلوك التثبـت مـن 
فرب األرسة بمامرسته هذا السلوك يؤسس يف . األقوال أو األفعال

 .أبنائه شعورا تلقائيا برضورة التثبت يف أي نازلة من النوازل
بع لروايـات هـذه القـصة وجـد ة; فبالتت  تغليب املصلح_ت
 −كـان يروهيـا أبـو ذر : أن كل الروايات التي اطلع عليهـا الباحث

, فيفهم من هذا خـصوصية هـذه احلادثـة وطريقـة −ريض اهللا عنه 



 − ١٤٠ −

وهذا الدور ينبغـي . معاجلتها, ولوال نقل أيب ذر هلا ملا علم أحد هبا
لوك مـن حتـت عىل األرسة أن تتكيف به وتعدل عليه سلوكها وسـ

يدهيا, بأن ال تشيع املواقف أو تتكلم فيام حدث هلــا أو منهـا جتـاه 
طرف آخر إذا مل تكن هنالك مصلحة راجحـة مرتتبـة عليـه, فكـم 

ن التباسـط يف ذكـر اعتاد اآلبـاء واألمهـات واملربـون وغـريهم مـ
أو لغريهم من باب تزجيـة الوقـت واملـسامرة,  مواقف حدثت هلم
 . أو الرتبية من املوقفوإغفال التوجيـــه

فمنــزلة أيب ذر عنـد :    اعتبار املنـزلة واملكانة يف التعامل_ث
 ومكانته كبرية لكن مـع عظـم − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 

مـع أن منــزلة أيب ذر مـن ": األمر الذي صدر منه يقول ابن حجر
زلته اإليامن يف الذروة العالية, وإنام وبخــه بـذلك عـىل عظـيم منــ

عنده حتذيرا له عـن معـاودة مثـل ذلـك; ألنـه وإن كـان معـذورا 
بوجــه من وجوه العذر, لكن وقوع ذلك من مثله يسـتعظم أكثـر 

 صىل اهللا عليه وسـلم − هذا املوقــف من النبي )٢٠٠(. "ممن هو دونه
 مع أيب ذر يريب يف اآلباء واملربني والرؤساء شــعورا بـأن بعـض −

ة دون اآلخـرين حيـسن معهـا طريقـة معينـة من نعايشهم له منـزل
 .وسلوك معني قد ال تتناسب مع اآلخـر, فلكل شخصيته ومكانته

:   تعديل السلوك باللوم والتوبيخ ال يكـون إال للخاصـة_ج
 ريض اهللا − ملا فعـل ذلـك بـأيب ذر − صىل اهللا عليه وسلم −فالنبي 

 يـدلل  كان فيه من اخلصوصية وعدم اإلشاعة, األمـر الـذي−عنه 
 لنفـوس أصـحابه, − صـىل اهللا عليـه وسـلم −عىل مراعاة النــبي 

بحيث مل يسمع أحد من الصحابة ما دار بينهام ولـوال روايـة أيب ذر 
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 − ١٤١ −

هلـا ملا علم أحد هبذه القصة, إضـافة إىل ذلـك فـإن املقـصـود هـو 
 −تعديل السلوك السلبي, وقد حصل املراد, حتى عجــب أبـو ذر 

إنـك : (− صـىل اهللا عليـه وسـلم −لة النبي  من قو−ريض اهللا عنه 
عـىل حـني سـاعتي هـذه مـن كـرب ": فقال له) امرؤ فيك جاهلية?

 يدل هذا السـياق عىل أن التوبيخ أو اللوم )٢٠١().نعم: ( قال"السن?
سلوك ال يكون لكل أحد, بـل هـي طريقـة ملـن عظمـت منــزلته 

. طـإومكانته يف النفس, وعظم مـن مثلـه الوقـوع يف مثـل هـذا اخل
ولألسف الشديد فإن هذه الطريقة هي أول األسـاليب اسـتخداما 
من الوالدين أو املعلمــني أو القياديني وذلك لسهولته عىل اللسان 
ورسعــة ورود الكلــامت واجلمــل عــىل ذهــن مــن يقــوم بتعــديل 
السلوك, وهذا األمر هو الذي جعل هذه الطريقة وهذا األسـلوب 

ال ينجـع إال مـع القلـة مـن ذوي يفقد دوره وأثره يف النفــوس, و
اهليئة واملكانـة, وما أمجل أن يتدرب اآلبـاء واألمهـات واملعلمـون 

 .عىل تطبيق هذا األسلوب مع من يقومون عىل هتذيبهم وتربيتهم
 :لغة اجلسد اإلجيابية وأثرها عىل النفس)  ٣ (

يقصد بلغة اجلسـد تلك احلــركات واإليامءات التي هلا تـأثري 
ــس مبارشة أو غري مبارشة كالعني واليدين, فهذه اجلوارح عىل النف

كام أهنا تستخدم سلبيا فهي تستخدم إجيابيا, فالعني مـثال تـستخدم 
للتحذير أو االحتقـار أو اإلغاظـة وغـري ذلـك, وتـستخدم أيـضا 
للتعــبري عن العطف واحلنان واملـودة واحلـزن, أمـا اليـدين فكـام 

فإهنـا تـستخدم للمـسح تستخدم للـرضب والـسحب والـصفـع 
 ...واللمس والرتبيت وهكذا
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 − ١٤٢ −

 ريض − مـع عـامر − صىل اهللا عليه وسلم −ويف موقف النبي 
 صىل − وأخذه بيده والطواف به حول املسجد مع مسحه −اهللا عنه 

 عىل وفرته بيـده الـرشيفة, هـذه اللغـة اجلـسدية −اهللا عليه وسلم 
 ال بد وأهنـا تركـت − صىل اهللا عليه وسلم −اإلجيابية من املصطفى 

فالنبي الكريم عليه الصالة والسالم ... أثرا وأي أثر عىل قلب عامر
يتحنن ويتلطف عىل أيب يقظان عامر بـن يـارس , وكـأين بـه تتنــزل 
السكينة عىل قلبه وتغمر الطمأنينة فؤاده, فام عاد يشعر إال بأثر بـرد 

. وروحه عىل نفسه وجسده − صىل اهللا عليه وسلم −يد رسول اهللا 
فقـام ... ": أخرج البخاري يف صحيـــحه عـن أيب جحيفـة, قـال

: قـال. "الناس فجعلوا يأخذون يديـه فيمـسحون هبـام وجـوههم
فأخذت بيده فوضعتها عىل وجهـي فـإذا هـي أبـرد مـن الـثلج, "

َ ولو صح أن نصف هذه العمليـة )٢٠٢(. "وأطيب رائحة من املســك ِ َ
ٍبطاقة انبعثـت مـن جـسد رسـول اهللا   −صـىل اهللا عليـه وسـلم  −ِ

ــامر  ــسد ع ــرت ج ــه −وغم ــسه − ريض اهللا عن ــريت أحاسي  فغ
ومشاعره, وأذهبت ما غيش عىل نفسه من ذلك املوقف, كام يقـول 

 صىل اهللا − بعض علامء النفس, ويؤيد هذا املعنى أيضا موقف النبي
 مع ذلك الشاب الذي جاءه يســتأذنه يف الزنا فوضع −عليه وسلم 

اللهـم : ( صدر الفتى وقـال يده عىل−اهللا عليه وسلم  صىل −النبي 
, فام انرصف الـشـــاب إال )٢٠٣() به وطهر قلبه وحصن فرجهكفر ذن

فهـذا األدب النبـوي الرفيـع حيتاجـه . "وأبغض يشء إىل قلبه الزنا
املربون من اآلباء واألمهات واملعلمون والـدعاة ومـن يتـصدرون 

                                 
F٢٠٢E،אאאF٦L٦٥٣EF٣٥٥٣KEאW

F٨L٨٦EF٢٣٢٩KE 
F٢٠٣E،א،٣٦L٥٤٥K 



 − ١٤٣ −

املناسـب اإلشـارة إىل علـم حلل املنازعات, وير الباحث أنه مـن 
-Neuro. الربجمة اللغوية العصبية أو ما يسمى بعلم اهلندسة النفـسية

Linguistic Programming  وختترص إىل األحرف الالتينيـة التاليـة NLP 
أو ) برجمـة األعـصاب لغويـا(والرتمجة احلرفية هلـذه العبـارة هـي 
هـو الـذي فاجلهـاز العـصـبي . الربجمة اللغويـة للجهـاز العـصبي

يتحكم يف وظائف اجلـسم وأدائـه وفعالياتـه كالـسلوك والتفكـري 
والشعور, واللغــة هي وسيلة التعامل مـع اآلخـرين أمـا الربجمـة 
فهي طريقة تشــكيل صورة العــامل اخلارجي يف ذهن اإلنـسان أي 

  )٢٠٤(. برجمة الدماغ
ولغة اجلسد هي أحد حماور هذا الفن الـذي ينـتج عنـه تغيـري 

ت الشخصية وفيام اعتاده الشخص وألفه من عادات سلبية, الصفا
ويف نفس الوقـت هـو أداة مـن أدوات االتـصال والتواصــل بـني 
الناس, بل من وسائل التعبري عام يستــجيش يف النفس من مـشاعر 
الرضا والغضب, واحلب والكره والذي يقوم علم اهلندسة النفسية 

ّبدراسته وقد عرف هذا الفن بأنه يقة منظمـة ملعرفـة تركيـب طر": ُ
النفس اإلنسانية والتعامل معها بوسـائل وأسـاليب حمـددة حيـث 
يمكن الـتأثري بشكل حاسم وسـريع يف عمليـة اإلدراك والتـصور 
واألفكار والشعور, وبالتايل يف السلوك واملهارات واألداء اإلنساين 

  )٢٠٥(. "اجلسدي والفكري والنفيس بصورة عامة
حد احلواس التي تنتقل عربها كثـري مـن  فحاسة اللمس هي أ
وتتم حاسة اللمـس عـن طريـق إثـارة "املشاعر اإلجيابية والسلبية 
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 − ١٤٤ −

خاليا االستقبال التي تتصل بالشعريات العصبية املنترشة يف أنحـاء 
 ويف اللمس طاقـة غـري قابلـة للموازنـة مـع أي يشء )٢٠٦(. "اجلسم
  )٢٠٧(. آخر

ىل وظيــفة اإلدراك, إويف اجلملـة فـإن مجيـع احلـواس تفتقـر 
هـو احلـس هـو اإلدراك بإحـد احلـواس أو "بأن  ويمكن القول

أو هـو الوظيفـة النفـسية التـي  الفعل الذي تؤديه إحد احلـواس
 ويمكن تعريف اإلحساس )٢٠٨(. تدرك أنواعا خمتلفة من اإلحساس

األثر النفيس الذي ينشأ من انفعال حاسة, أو عـضو حـساس : بأنه
ـــأثر مراكـــز احلـــس  ــــيف الدموت ـــاأللوان ـ اغ, كاإلحـــساس ب

 ولكي يرتجم ذلك الفعل إىل إحساس ال بـد لـه )٢٠٩( "...والروائح
أن يمر بثالث مراحل آخرها وهـو املهـم يف هـذا البـاب, املرحلـة 

يتحول التأثري العصبي إىل املراكز العـصبية يف املـخ "النفسية حيث 
 )٢١٠(. "نـافيتم شعورنا باإلحساس وإدراكنـا ملـا حيـدث لنـا أو حول

فاإلنسان يستقبل من خالل أعضاء احلس املؤثرات اخلارجيـة, ثـم 
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من خالل خرباته  يقوم بتأويل هذه اإلحساسات وفهمها وإدراكها
  )٢١١(. السابقة ومستو ذكائه وثقافته وشخصيته وعقيدته واجتاهاته

من هذه النقول نستدل أن حلاسة اللمس تأثريا نفسيا بحـسب 
قد تدل عىل اللني واملحبة والعطف واحلنـان, طبيعة تلك اللمسة, ف

وقد تدل عىل القسوة واألمل; والذي يبعد هذا التصور ويقرب ذلك 
هو اإلدراك للمعاين التـي حتملهـا تلـك اللمـسة وخـربات الفـرد 

حتقيق الشعور باألمن "وثقافته واجتاهاته, فللحواس دور عظيم يف 
مـن حولـه والتعامـل واالطمئنان, ألهنا وسيلة اإلنسان لالتصال ب

معهم, ومـشاركتها عـواطفهم ومـشاعرهم, وتوثيـق صـلة الفـرد 
باجلامعة وإقامة عالقـات اجتامعيـة قويـة تـسهم يف توسـيع دائـرة 

 وعىل العموم فلغة اجلســـد هي إحد )٢١٢(. "مشاركاته االجتامعية
أدوات االتصال التي غفل أو تغافل عنها املربون, ومل يوجهوا هذه 

لــشكل املطلــوب إال يف بعــض مــا خلقــه اهللا فيهــا مــن الوســيلة با
إمكانات وقدرات, واجلانب اإلجيايب فيـه هـو مـن أقـل اجلوانـب 
عناية ورعاية واستفادة للدور الذي يمكن أن يؤديـه أو ينميه, فـيام 

 .يعود عىل العالقات اإلنسانية بالرقي والتوادد والتعاطف
لمـني حلاسـة ات واملعوال شك أن اسـتخدام اآلبـاء واألمهـ

عـىل األبنـاء يـورث شـعورا بالقـسوة والغـضب  اللمس بالضغط
واستخدامها بالرتبيت عىل الكتــف أو املسح عىل الرأس يدل عىل 
احلنان والعطف, فكم فات املربني من اخلري حيــنام مل يوظفوا هـذه 
اجلارحة يف الدعاء لألبناء أو املتعلمني, وكم فوتوا من اخلـري حـني 

                                 
F٢١١E،אאאאא،،

F١٤٦KE 
F٢١٢E،אאא،F١٤٦KE 



 − ١٤٦ −

 هـذه اجلارحـة عـىل القـسوة والغلظـة, فقلـد األبنـاء قرصوا آليـة
 .والطالب ما أخــذوه من كبارهم

ل لغـة اجلـسد بـصفة يـوير الباحث يف هذا اجلانـب أن تفع
عامة, وحاسة اللمس والعني وقسامت الوجـه بـصفة خاصـة فـيام 
خيدم النواحي اإلجيابية يف جمال الرتبية والتعليم, سواء كان ذلك يف 

أو يف حميط املدرسة, ويمكن تفعـيل دور لغـة اجلـسد حميط األرسة 
إجيابيا للوالدين والقائمني عىل الرتبية والتعليم من خالل الدورات 
التدريبية أو الندوات أو النرشات التي تعكس دور هذه اجلـوارح, 
كام أن القنوات الفضائية يمكن أن تستضيف أصحاب هذا الـشأن 

ــة ا ــع يف عملي ــدارك املجتم ــيع م ــسد, لتوس ــة اجل ـــتخدام لغ س
 .واإلمكانات التي استودعها اهللا فيه

 
 :االهتامم والعناية بمن صدر بحقه املوقف)  ٤ (

 أدبـا نبويـا − صىل اهللا عليـه وسـلم −يعلمنا الرسول الكريم 
ساميا وسلوكا رفيعـا, أال وهـو رعايـة مـن صـدر بحقـه املوقـف 

 هـذا مـن السلبي فأزعجه وأدخل عىل نفسه الضيق واألمل, ويتضح
 إذ أنـه  بعـامر بـن يـارس − صىل اهللا عليه وسـلم −عناية النــبي 

بادره عليه الصالة والسالم وأخذ بيده ومسح وفرته بيده الرشيفة, 
 بعـامر − صىل اهللا عليـه وسـلم −وليتأمل الناظـر يف تلطف النبي "

وهو ينفض عـن وفرتـه بيـده الـشــريفة, ألـيس ذلـك مـن أرفـع 
لتجميل ? غري أن هذا أسمى وأمجـل ممـا فعـل درجات التنظيف وا

 صـىل اهللا −ألن فعـل رسـول اهللا ... ابن مظعون بنفسه وأخذ عليه



 − ١٤٧ −

 بيده الرشيفة بمـن يستـصفي مـن أعليـاء أصـحابه, −عليه وسلم 
  )٢١٣(. وهم أحباؤه وأصفياؤه واملقربون إىل قلبه األطهر الرحيم
ذوا عىل يد واملالحظ يف هذا اجلانب أن الناس اعتادوا أن يأخ

املخطئ, وربام يوبخونه ويلومونه عـىل تـرصفه, ويقـدمون األخـذ 
عىل يديه وتوجيهه عىل تسكني وتطييب قلب من آذاه ووقـع بحقـه 

إذ أن . املوقف السلبي, وهذا الفعل خالف املنهج النبـوي الكـريم
 بـدأ برعايـة عـامر والعنايـة بـه − صىل اهللا عليه وسلم −املصطفى 

ف األثر الذي  وقـع عليـه, ويف هـذا توجيـه غـري واالهتامم بتخفي
مبارش للطرف اآلخر بأنه خمطئ وأن أسلوبه وطريقته غـري مـريض 

وهذا الترصف هو الذي حيتـاج إليـه  .ل أبلغ من القولعنها, والفع
اآلباء واألمهـات واملربـون يف حقـل الرتبيـة والتعلـيم بـأن يولـوا 

 .بمن وقع منه اخلطأعنايتهم واهتاممهم بمن وقع عليه اخلطأ ال 
فعندما يبادر الوالدان بتطييب قلب االبن الذي ظلمه أخـوه, 

 رأســه فيتلطفــون معــه وهيــــدؤون مــن روعــه ويمــسحون عــىل
من توبيخ اآلخـر أو رضبـه أو إنـزال  وخيففون من أمله يكون أدعى

كـام أن املعــلم أو املـسؤول . العقوبة به أيـا كانـت تلـك العقوبـة
املظلوم واالهتامم به أمام أقرانه وأمام من صدر منه بإظهاره العناية ب

اخلطأ يشعر اآلخرين أن احلق مع مـن يعتنـى بـه, فرتتـد أنظـارهم 
بعدم الرىض, وربـام بـالتعنيف غـري املنطـوق ملـن أخطـأ ويف هـذا 

 .انتصار للمظلوم
التطلع إىل موقف أعىل إجيابيـة ال يكـون إال بتغيـري املواقـف )  ٥ (

 :واالجتاهات
                                 

F٢١٣E،א،F٣L٢٠KE 



 − ١٤٨ −

فس البرشية فيها من جوانب اخلري مـا يمكـن معـه حتويـل الن
الواقـع أن قـضية املواقـف "املواقف الســـلبية إىل مواقف إجيابية, 

واالجتاهات عىل اختالفها ال يمكن فـصلها عـن اإلطـار الفكـري 
الذي حيكم حياة البرش; لذلك نجد أن قيم اإلسالم دعـوة عظيمـة 

 فتحويـل الفكـر )٢١٤(. " احلياةللمواقف واالجتـــاهات اإلجيابية يف
من موقف سلبي ما إىل موقف إجيايب حيمل تطلعات سامية ومجيلة, 

 صىل اهللا عليـه −وهو أحد أسس الرتبية النبـوية, فقد رصف النبي 
  عـن ذلـك −عنـه   ريض اهللا−فكر وعقل ونفـسية عـامر  −وسلم 

ابة  إجــ)٢١٥() ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك: (املوقف بقوله
 )٢١٦(. "حيملون عيل مـاال حيملـون! يا رسول اهللا, قتلوين": له ملا قال

فـأخرب النبـي )٢١٧(; )أبرش تقتلك الفئة الباغية: (ويف رواية أخر − 
 − ريض اهللا عنـه − عـيل بـن أيب طالـب −صىل اهللا عليـه وســـلم 

 )٢١٨(. بذلك, ونبهه إىل أن عـامر سيستـشهد وسـتقتله الفئـة الباغيـة
رب بـشارة لعـامر بالـشهادة وهـو األمـر الـذي يرغبـه فكان هذا اخل

الصحابة, والذي تطري له النفوس وترشئب له األعناق, فقد أخـرب 
الصادق املصدوق بمحبوب صحابته أال وهي الشهادة, ممـا جعـل 
عامر بن يارس تتحول اهتامماته ملا هو قادم, وهذا األسلوب يـسميه 

                                 
F٢١٤E،א،אF١٤٢١E،

א،،אאא،
אF٨KE 

F٢١٥E،אאא،F٢L٤٤٨KE 
F٢١٦EאאF٢L٤٤٨KE 
F٢١٧EK 
F٢١٨E،א،אאא،K،

،א،אאF٢L١١٨KE 



 − ١٤٩ −

التوجيه والتحــويل, وأنه مـا "الشيخ عبد الرمحن امليداين رمحه اهللا 
اج إليه يف جانـب مـن جوانـب من طبع من الطبائع الفطرية إال حيت

أو يف طريق من طرق اخلري, وعمليـات التوجيـه والتحويـل  اخلري,
تكون بتعليق رغبات املقصود بالرتبية يف جانب من جوانـب اخلـري 
ويف طريق من طـرق اخلـري, وبمحاولـة امتـصاص شـحنات هـذا 

 وينطبـق )٢١٩(. "كلها أو بعضها فيام وجهت إليـه وعلقـت بـهالطبع 
عىل هذا املعنى املوقف الذي بني أيدينا, فنفـوس الـصحابة معلقـة 

, − ريض اهللا عنـه −بالشهادة واجلنة, وقد برش هبا عـامر بـن يـارس 
ومع هذه البشارة التي حترك هلا قلب هذا الصحايب اجلليـل مل تطـغ 

 فقـد )٢٢٠(; )تقتلك الفئة الباغيـة( قلبه تلك العبارة التي سمعها عىل
ينمـو الوجـدان "شعر بعظم املوقف وعظم الفتنـة ولكـن عنـدما 

األخالقي ويتضخم يغدو قـادرا عـىل حتريـك العواطـف وتوجيـه 
 − فـالنبي )٢٢١(. "اإلرادة, والدفـــع إىل السلوك األخالقي الكـريم

نـة  أخـرب عـن عـامر بأنـه يـدعوهم إىل اجل−صىل اهللا عليـه وسـلم 
ويدعونه إىل النار, حركت تلك الكلامت أحاسـيس عـامر املرهفـة 

أعـوذ ": وخياف عليها, فيقولواملتفاعلة مع األمة التي ينتمي إليها 
 هبذه الرتبيـة النبويـة صـاغ النـــبي الكـريم يف )٢٢٢( "من الفتن باهللا

فكـم . صحابته سلوكا إجيابيا متفاعال مـع اخلـري ويف طريـق اخلـري
واألمـــهات وســائر املــربني ملثــل هــذه الــسلوكيات حيتــاج اآلبــاء 

                                 
F٢١٩E،אא،אאא،

F١٤٢٠E،،אא،F١L٢٠٠KE 
F٢٢٠E،אאא،F٢L٤٤٨KE 
F٢٢١E،אאאא،F٢L٢٠٦KE 
F٢٢٢E،،אאא،F١٤٢٤E،א،

אF١L٣٠٧ J٣٠٨KE 



 − ١٥٠ −

السامية, حيث يربى النشء عىل حب اخلري لآلخريـن ولـو أصـابه 
أذ أو نال منه أحد, وأن مشاعره وفكره ووجدانه مرتبط باألفراد 
الذين يعيــش يف حميطهم وأن مـا يـسوؤهم يـسوءه, ومـا حيـزهنم 

قع عىل اآلخـرين مـن حيزنه, وما حيصل له من خري ال ينسيه ما قد ي
سوء, بل إن ذلك األمر يشغل بالـه وفكـره فيـساعدهم للـتخلص 

 .والنــجاة مما سيقع هبم ما أمكن
عبــد اهللا بــن ســلول وتعديــه عــىل مقــام النبــوة :  الــصورة الثانيــة

 :والتطبيقات الرتبوية والسلوكية املستفادة منها
ل الـشاق   فالـسري الطويـ:اإلجهاد واإلعياء للعقل واجلـسد)  ١ (

ووصل الليل بالنهار الذي تعيا معه وترهـق قـوة اجلـسد, ونـشاط 
الذهن وحدة األبصار ونفاذ البصـرية, هذا األسلوب يسـتخدم يف 
املدهلامت من األمور واألحـداث العظيمـة, فهـذا الفعـل والقـول 

 − صىل اهللا عليه وسلم −الذي قام به رأس املنافقــني مل جيعل النبي 
 − ريض اهللا عنـه −الذي انقـدح يف ذهـن عمــر يترصف الترصف 

 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −بقتل ذلك املنافق, بل إن النبي الكـريم 
, سلك السلوك الذي ينسجم مع ذاته الرشيفة ومكانته ومنـزلته 

حيث اختار التـرصف األمثـل هلـذا املوقـف, فلـم يـدع اآلخـرين  
امـة الواجـب فمـن القواعـد الع"يلجئونه إىل ترصف هم يريدونه 

أن السلوك ال يفرض عىل الشخص فرضا, كـون : االنتباه إليها هي
الــشخص خيتــاره لنفــسه, إذ لــيس بمقــدور أي إنــسان أن جيعــل 

بـل الواقـــــع أن الـشخص ... الشخص غاضبا أو ناقام أو ملوال



 − ١٥١ −

 هذه الفلسفة الرتبوية وافقـت تـصــرف )٢٢٣(. "وحده هو املسؤول
 والسلوك الذي اختاره, فلـم يـرتك −م  صىل اهللا عليه وسل−النبي 

للموقف أو لألشخاص أن يوجهوا أو خيتـاروا لـه الـسلوك الـذي 
يقــوم بــه, إذ أن أكثــر النــاس ينـزلقـــــون يف مثــل هــذه املواقــف 
ّفيختــارون الــسلوك الــذي يكــون رد فعــل لتــرصفات اآلخــرين, 

فقد كـان بمقـدورنا ببـساطة أن "واألصل أن نجعل اخليار بأيدينا 
تجيب بأن نجد مسالة فيام ظهر عىل الشخص اآلخر من فقـدان نس

للتقدير الصحيح, أو يف التسامح معه إذا قرص أو تراخى, أو تبيـان 
يف هـذا الـسلوك   وليتأمل النـاظر)٢٢٤(. "احلقائق له بصورة واضحة

النبوي املعتمد عىل املبـادرة باحلركـة وتغيـري املكـان, ويـزاد عليـه 
هني والعضيل والعصبي للفرد, إذ يمكن أن اإلجهاد أو اإلعياء الذ

يامرسه املعلمون واآلباء واألمهـات يف األمـور العظيمـة الكبـرية, 
والتي فيها جرح ملشاعر اآلخرين أو تطــاول عىل معلم أو شخص 

 . كبـري ذي مكانة, أو استخفاف بمبدإ وخلق فاضل
 

مـة التعامل مع املؤامرات التي خترج من داخل الـصف باحلك)  ٢( 
 فهذا املوقف املنبعث من عدو اهللا عاجله .والروية ال بالقوة والسلطة

 بالسلوك الـذي يبعثـه عليـه خلقـه − صىل اهللا عليه وسلم −النبي 
الكريم وسعة أفقه وتقديره لألمور, إذ أن التــعامل مع املواقف يف 
احلرب خيتلف النظر إليـها يف حال السلم, ففي حال احلرب حيتـاج 

ىل حكمة وروية وبعد نظر, وترجيح دفع املفسدة العظمى العالج إ
                                 

F٢٢٣E،،–١٣–FאE،
F١٩٨٢E،٣،אאא،F٢٩KE 

F٢٢٤EאאF١٣٠KE 



 − ١٥٢ −

بتحمل مفسدة أصغر منها, فقد حتمل النبي عليه الصالة والـسالم 
ما بدر من خسة نفس عبد اهللا بن سلول عىل أن يقتلـه عـىل مقالتـه 
تلك; فاملحافظة عـىل وحـدة الـصف ووحـدة الكلــمة ومل شـمل 

ــاع حــال احلــرب عــىل األخــص أوىل مــن مع ــارقني االتب ــة امل اقب
وهـذا الـسلوك يمكـن تطبيقـه وتفعيلـه . اخلارجـــني عىل القيادة

داخل األرسة أو البيئة املدرســية عند االختالف يف وجهات النظر 
اختالف تضاد ال اختالف تنوع, وعندما تكـون األرسة أو الفريـق 
خارج املكان الطبيعي الذي يقيم فيه, ال يف مكان اإلقامة كالبيــت 

صف, وربام حيتـاج املوقـف الـذي حـدث إىل زيـادة علـم أو أو ال
اطالع, أو عرضـه عىل أهــل اخلربة والعلم, فيتم تأجيله إىل حني, 
وهذا ما يريد الباحث أن ينتقل إليه يف املنهج السادس الذي تظهـر 

 .فيه معامل هذا املنهج
 

معاجلة  املوقـف  بالـصمت  حتـى  يتحقـق  :   املنهج  السادس
 :اليقيني  ويتبني  احلقالعلم  

خلق اهللا اإلنسان, وخلق فيه نوازع اخلري التـي يرتفـع هبـا إىل 
أعىل الدرجات, ونوازع الرش التي هتبط به إىل أسفل سافلني, ومن 
نوازع الرش املسارعة إىل إصدار األحكام وتبنـي املواقـف ومعـاداة 

 أو عـىل األقـل تـرك  دونام حتقـق أو تثبـت أو استيـضاح,اآلخرين
مساحة للرأي اآلخــر دون جتـريح أو مهـز أو ملـز, وهـذا املفهـوم 
بحاجة إىل حتكم يف النفس, وبعبارة أدق بحاجة إىل حتكم يف الذات 

وللتحكم بالـذات "حتى يتم االنتصار, فتكون الغلبة لنوازع اخلري 
واالنتــصار عليهــا جيــب أن تتجــه حركــة اإلنــسان إىل األعــىل يف 

األعــىل معنــاه االرتفــاع بمــستو اإليــامن املقيــاس, واالجتــاه إىل 



 − ١٥٣ −

ذلك والقرب من اهللا تعاىل, ومداومة العمل الصالح; والعكس من 
 والـصمت أحـد األخـالق )٢٢٥( "...إىل األسفل يف املقيـاس االجتاه

ـــالف يف اآلراء,  ــدام واالختـ ــواطن االحت ــة يف م ــة العالي الرفيع
 )٢٢٦(, "اإلمساك عن قـول الباطـل دون احلـق"واملقصود بالصمت 

وهو عادة تكتسب حتى تصبح طبيعة يامرسها ويطبقها عند احلاجة 
اخلـري "إليها, واكتساب العادات الفاضلة أمر مندوب إليــه إذ من 

لإلنسان املبادرة بتكوين العادات الفاضلة حتى تتأصل فيه وتنــزل 
 إىل هـذا  دعـا− صـىل اهللا عليـه وسـلم − ونبينا )٢٢٧(."منـزلة الطبع
ا ينطوي عليه من مصالح, وتؤمن معـه املفاسـد, سـواء السلوك, مل

: عىل الفرد أو املجتمع, فعن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قـال
 )٢٢٨(; )من صمت نجـا: (− صىل اهللا عليه وسلم −قــال رسول اهللا 

فالصمت سالمة من اخلوض فيام ال دليل عليه, أو مل حيدث التحقق 
 .يس لنا به سابق علممنه أو مل يمكن الوقوف عليه ول

 :أمهية هذا املنهج:  أوال
تكمن أمهية هذا املنهج يف تدريب النفس عىل عـدم التـســرع 
ــر,  ــرار إال بعــد التثبــت مــن األم ــرأي أو اختــاذ أي ق ــداء ال يف إب
وبالرجوع أيضا إىل أهل العلـم واخلـربة والتخـصص حتـى يبنـى 

 تعويـد وفيـه أيـضا. األمر عىل صواب ال عىل خطـأ أو شـبه خطـأ
                                 

F٢٢٥E،א،אאאאא،
F١٤٢٢E،٢א،אאא،F٣٥١KE 
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 − ١٥٤ −

الــنفس عــىل جتنــب الكــذب, أو اإلدالء بمعــــلومة ال صــلة هلــا 
باملوقف, ومن جهة أخر االستيضاح واالستفهام بالقـدر الـذي 
جييل األمر ويوضـحه, ويزيـل اللـبس والغمـوض عنـه إن وجـد; 
وحتى ال متتأل النفوس عىل الشخص املقابل فيـساء الظـن بـه, ألن 

 تاهــت وذابــت فــسلم الكلمـة إذا خرجــت جرحــت, وإذا بقيـت
 .املتكلم وسلمت منـه أعراض الناس, والعكس بالعكس

أما إذا كان الصمت من أجل إخفاء احلق ولتضليل اآلخـرين 
 صـىل اهللا عليـه −فهذا ليس املقـصود بالبحـث; ألن مـنهج النبـي 

 قائم عىل العدل والنصح لكل مسلم, وإعطاء احلـق لكـل −وسلم 
 .ذي حق

 يف حـال الغـضب واألذ, وأن وتكمن أمهية الصمت أيـضا
االنتصار للنفــس ربام يفرق, ويمكن الشيطان يف تفتيـت األوارص 

بيـنام ": عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا أنـه قـال. وإشعال نار الفتنة
 جـالس ومعـه أصـحابه وقـع − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 

 فـصمت رجل بأيب بكر فآذاه, فصمت عنه أبو بكـر, ثم آذاه الثانية
 −عنه أبو بكر, ثم آذاه الثالثة فانترص منه أبو بكر, فقـام رسـول اهللا 

أوجدت :  حني انترص أبو بكر, فقال أبو بكر−صىل اهللا عليه وسلم 
: − صىل اهللا عليـه وسـلم − عيل يا رسول اهللا? فقال رسول اهللا )٢٢٩(

نزل ملك من السامء يكذبــه بـام قـال لـك, فلـام انتـرصت وقـع (
  )٢٣٠(). فلم أكن ألجلس إذ وقع الشيطانالشيطان, 
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 :شواهد من هذا املنهج:  ثانيا
فنحــاص اليهــودي وتعديــه عــىل الــذات اإلهليــة :  الــصورة األوىل

 : من ذلك− ريض اهللا عنه −وموقف أيب بكـــر 
دخل أبو بكر الصديق بيت املـدراس عـىل هيـود فـيهم نـاس 

ن مـن , وكـاكثريون قد اجتـمعوا إىل رجل منهم يقال له فنحـاص
من أحبارهم يقال لـه أشـيع, فقـال  علامئهم وأحبارهم, ومعه حرب

 فقـال "...وحيك يا فنحاص, اتـق اهللا وأسـلم": أبو بكر لفنحاص
واهللا يا أبا بكر ما بنا إىل اهللا مـن فقــر, وإنـه ": فنـحاص أليب بكـر

 إلينا لفقري, وما نترضع إليه كام يترضع إلينا, وإنا عنه األغنياء, ومـا
هو عنا بغني, ولو كان عنا غنيـا مـا استقرضـنا أموالنـا كـام يـزعم 

عن الربا ويعطيناه, ولو كان عنا غنيا ما أعطانـا  نهاكمصاحبـكم, ي
فغضب أبو بكر فرضب وجه فنحاص رضبا شـديدا, : قال. "الربا
والذي نفيس بيده لوال العهد الذي بيننـا وبيـنكم لـرضبت ": وقال

 صـىل − فذهب فنحاص إىل رسول اهللا :قال. "رأسك أي عدو اهللا
 "يا حممد, انظـر مـا صـنع يب صـاحبك?":  فقال−اهللا عليه وسلم 

ما محلك عـىل : ( أليب بكر− صىل اهللا عليه وسلم −فقال رسول اهللا 
إنه زعم أن اهللا فقري إليهم وأهنم ... ": فقال أبو بكـر!) ما صنعت?

 فلام قال ذلك غضبت هللا – تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا –أغنياء 
فأنزل اهللا تعاىل ... , فجحد ذلك فنحاص"مما قال, ورضبت وجهه

 لقـد سـمع اهللا   ( ٢٣١(.فيام قال فنحاص ردا عليه وتصديقا أليب بكر
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 − ١٥٦ −

قول الذين قالوا إن اهللا فقري ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقـتلهم 
 ).١٨١: آل عمران(األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق 

 
 −هتجم هيود عىل ذات اهللا وغضب رسـول اهللا :  الصورة الثانية

 : لذلك−صىل اهللا عليـه وسلم 
يا حممـد, هـذا اهللا :  فقالواأتى رهط من هيود إىل رسول اهللا 

 صـىل اهللا −فغـضب رسـول اهللا : خلق اخللق, فمن خلق اهللا? قال
 لربـه,   غـضبا)٢٣٢( حتى انتقع لونــــه ثـم سـاورهم −عليه وسلم 

خفض عليك ":  فسكنه, فقال− عليه السالم −فجاءه جربيل : قال
) قل هو  اهللا أحد : ( , وجاءه من اهللا بجواب ما سألوه عنه"يا حممد

فصف لنـا يـا : فلام تالها عليهم قالوا: , قال)٤−١*: اإلخالص(
حممد كيف خلقه? كيف ذراعه, كيف عضده? فغضب رسـول اهللا 

 أشد من غضبه األول, وسـاورهم, فأتـاه − صىل اهللا عليه وسلم −
 فقال له مثل ما قال له أول مرة, وجاءه من − عليه السالم −جربيل 

ومـا قـدروا اهللا : ( اهللا تعاىل بجواب ما سألوه عنه, يقول اهللا تعـاىل
: الزمـر. (اآليـة)  ًحق قدره واألرض مجيعـا قبـضته يـوم القيامـة 

٢٣٣().٦٧(  
 

م ا اهللا بن جحش وقتاهلم يف الـشهر احلـررسية عبد:  الصورة الثالثة
 : من ذلك− صىل اهللا عليه وسلم −وموقـــف النبي 

                                 
F٢٣٢EWאK 

Gאאא
אאK 

F٢٣٣E،אאא،،F١L٥٠٩KE 



 − ١٥٧ −

 رسية بقيادة عبـد اهللا بـن − صىل اهللا عليه وسلم −بعث النبي 
يرصد هبا قريشا, فلام رآهم القوم هابوهم, وقـد "جحش إىل نخلة 

 وكان قـد حلـق −نزلوا قريبا منهم, فأرشف هلم عكاشة بن حمصن 
وتشاور القوم فيهم, وذلك يف آخـر يـوم ...  فلام رأوه أمنوا−سه رأ

واهللا إن تركتم القوم هـذه الليلـة ليـدخلن : من رجب, فقال القوم
احلرم فليمتـنعن مـنكم بـه, ولـئن قتلتمـوهم لتقتلـنهم يف الـشهر 

وأمجعوا عـىل قتـل مـن قـدروا عليـه مـنهم ... احلرام, فرتدد القوم
 صىل اهللا عليه وسلم −وا عىل رسول اهللا فلام قدم... وأخذ ما معهم

, فوقـف العـري )ما أمرتكم بقتال يف الـشهر احلـرام: ( املدينة قال−
واألسريين وأبى أن يأخــذ من ذلك شيئا, فلام قـال ذلـك رسـول 

ُ سقط يف أيدي القوم وظنـوا أهنـم قـد − صىل اهللا عليه وسلم −اهللا 
 أكثر النـاس أنـزل اهللا فلام... هلكوا وعنفهم إخواهنم من املسلمني

يـسئلونك عـن الـشهر : ( − صىل اهللا عليه وســـلم −عىل رسوله 
  )٢٣٤(). ٢١٧: البقرة(اآلية ) احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري 

 
 : التطبيقات الرتبوية والسلوكيات املستفادة من املوقف:  ثالثا

فنحــاص اليهــودي وتعديــه عــىل الــذات اإلهليــة :  الــصورة األوىل
, والتطبيقــات − ريض اهللا عنــه −موقــف أيب بكــر و

 :الرتبوية والسلوكية
االستفهام املبارش من غري لوم أو توبيخ, أو تصديق أو تكذيب )  ١(

 :حتى يتضح األمر
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 يف – صـىل اهللا عليـه وسـلم −وهذا السلوك هو ديدن النبـي 
مثل هذه  املواقــف, فقد نقلت لنا كتـب الـسـري عـن أمثـال هـذا 

 من حاطب بـن − صىل اهللا عليه وسلم − فمن ذلك موقفه املوقف,
 −أيب بلتـــعة ملا أرسل الكتاب إىل قريش خيربهم بعزم رسـول اهللا 

يا حاطــــب : ( عىل قتاهلم, فكان أن قال له−صىل اهللا عليه وسلم 
 وأيضا ملا أهدت له زينب بنت احلـارث )٢٣٥(!).ما محـلك عىل هذا?

مـا : (وكانت مسمومة, فقال هلـا) يةأي مشو(اليهودية شاة مصلية 
 يستفهم ممن − صىل اهللا عليه وسلم − فكان )٢٣٦(). محلك عىل ذلك?

الـدافع إىل "صدر منه املوقف دون تكذيب أو تصديق, وذلك ألن 
جمانبة العدل إما عاطفة كراهية للجهة التي جر الظلـم أو اجلـور 

جـر ضدها, وإما عاطفـة حب أو شفقة أو عصبية للجهـة التـي 
الظلم أو اجلـور من أجلها, وقد حـذر هـذا الـنص مـن أن حتمـل 

 عــىل جتــاوز واجــب − مهــام كانــت شديـــدة −عاطفــة الكراهيــة 
ال جيـرمنكم شـنئان قـوم : (  وهذا مصداق قوله تعاىل)٢٣٧(. "العدل

 ).٨: املائدة(اآلية ) تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو عىل أال 
عليـه رب األرسة, فـال وهذا السلوك الذي جيب أن يتمـرس 

يترسع يف احلـكم عـىل تأنيــب أو إنـزال عقوبـة قبـل أن يـستفهم 
ويستوضح, فكم تغلب اآلبـاء واألمهـات عـادات ورثوهـــا ثـم 
أوقعوها عىل أبنائهم, فنتج عـن ذلـك شخـصيات تقـدم الكـذب 
واختالق املعاذير حتى ينجوا من العقاب, وكم هو مجيـل أن نـريب 

نا عىل خلق التأين والرتيث يف األمور والنظر إىل أنفسنا ومن ثم أبناء
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املواقف بيشء من التأمل واالنضباط لالنفعال, حتى يرتبـى جيـل 
 .يرث هذه السلوكيات والقيم الرفيعة

االستناد إىل املرجعية األعىل قبل تبني الرأي أو إصدار احلكم )  ٢( 
 :فيام ال علم فيه

الهتم حيال املواقف كثريا ما يفشل بعض الناس يف ضبط انفعا
الغريبة, وختذهلم خرباهتم وجتارهبم يف إعطاء املوقـف مـا يـستحقه 
من عالج, بل ربام يتأخــــرون يف الرجوع إىل مرجعية أعىل, سواء 
كانت مـن الناحيـة الـرشعية أو القانونيـة أو اجلهـة التـي تـستطيع 

 يف هـذا − صىل اهللا عليه وسـلم −وصف العالج املناسب, والنبي 
ملوقف مل يربئ أو يعلل أليب بكر الصديق موقفه, ويف نفس األمر مل ا

جيب فنـــحاص, بل سـكت عليـه الـصالة والـسالم حتـى نـزل 
, − صـىل اهللا عليـه وسـلم −الوحي, وهـو املرجعيـة العليـا لقلبـه 

 وكذب فنحاص, وكـان العـالج − ريض اهللا عنه −فصدق أبا بكر 
فتمثـل يف : يا; أمـا الـدنيوياملناسب هلذه احلالـة دنيويـا وأخـــرو

سنكتب : ( ويف هذا يقول جل شأنه"فضحهم وتسجيل مفرتياهتم, 
لنحاسبهم عليه فام هو بمـرتوك وال ") ١٨١: آل عمران) (ماقالوا 

  )٢٣٨(. "منيس وال مهمل
فتمثل يف الوعد بالعذاب والتحريق والنكايـة : وأما األخروي

والـنص ). ١٨١: انآل عمر) (ونقول ذوقوا عذاب احلريق : (هبم 
عىل احلريق هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعـه, ولتجـسيم 

  )٢٣٩( "...مشهد العذاب هبوله وتأججه ورضامه
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 − صىل اهللا عليه وسلم −وهذا العالج عالج رباين بلغه النبي 
 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −لتلك الرشذمة الباغية, فمرجعية النبي 

الكريم, ذلك الوحي الربـاين الـذي ال التي حيتكم إليها هو القرآن 
 صىل −الرسول "يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه, فقد كان 

ّ يعلم ويريب أصحابه لكي يعلموا ويربوا الــناس −اهللا عليه وسلم 
 صـىل اهللا −ول اهللا ـــعىل املنهج الرباين, فـتعلم الـصحابة مـن رس

وة ـــومـنهج الدعمـنهج التعلـيم ومـنهج الرتبيـة,  −عليه وسلم 
سمع ومـا تبـرص ومـا تعـاين ومنهج القيادة لألمـة من خالل مـا تـ

 فكان ذلك اجليل بحق مؤهال للقيادة البـشــرية مـن )٢٤٠(."وجتاهد
خالل ترشهبم ألخالق املصطفى ولطريقته يف التعامل مع املواقـف 

وهـذا الـسلوك . واألحداث ومعاجلتها بام يتفق مع ما أدبه بـه ربـه
 إىل املرجعية العاملة الضابطة تتقارص عنها مهم بعـض وهو الرجوع

الناس كربا أو جهال, أو لعدم حتبيذ تدخل اآلخرين يف شؤونه, وال 
شك أن رب األرسة أو الوالدين مها من يقومان بنقل هذه اخلبــرة 

 الرجوع إىل املرجعية إىل األبناء, ومن يغرس فيهـم رسعة البدهية يف
ور املرجعيــة ال تكــون إال لــألب, وال ففــي بعــض األمــ املناســبة,

 .تستطيع األم أن تغطي ذلك اجلانب أو تثريه والعكس كذلك
هتجم هيود عىل ذات اهللا وغضب رسول اهللا لذلك, :  الصورة الثانية

 :والتطبيقات الرتبوية والسلوكية املستفادة منها
  الغـضب هللا صـفة حممـودة إذا انتهكـت :الغضب هللا ويف اهللا)  ١(

ت اهللا تعاىل, فدين اهللا ورشعه ارتضاه سبحانه وتعاىل لعباده, حرما
فهو الذي يمنع مـن الزلـل, ويـصحح اخللـل, فـإذا خـف الـدين 
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ضعف العقل يف وضع األمـور يف نـصاهبا, فالعقـل البـرشي مهـام 
امتـــلك من قدرة عىل التحليل, وربط املقدمات بالنتائج والنتائج 

 الـركن الـركني والـسياج املتـني, باألسـباب إال أنه فقـري إىل ذلـك
وهذا يعني أن االعتامد عىل العقل يف تصحيح مسار البرشية بعيدا "

عن القيم واملبادئ التي يوفرها التدين الـصحيح جمـاف للـصواب 
 فالدين هـو الـذي حيمـي )٢٤١(. "وباعث عىل خيبة األمل واخلذالن

ه مـن العقــل من االنـزالق يف املهـاوي, والـسبيل الوحيـد حلاميتـ
 ملـا سـأله − صىل اهللا عليه وسـلم −االنحراف, فهذا النبي الكريم 

اليهودي عن خلق اهللا غضب وباطشهم, فنزل الوحي مـن الـسامء 
ليجيل األمر ويضع األمور يف نصاهبا, فأجاهبم بأن اهللا واحـد أحـد 

اهللا *  هـــو اهللا أحــد قـل. ( فرد صمد, ونزلت سورة اإلخالص
 ).٢−١: اإلخالص() الصمد 

سلوك الغضب هللا والـذب عـن ديـن اهللا أصـبح عزيـزا عـىل 
مــستو األرسة واملجتمــع واألدهــى واألمــر رؤيــة بعــض األرس 
تشجع ابنها ذكرا كان أم أنثى عىل الغضب لنفسه وأخذ حقه بيـده, 
وتعد ذلك شجاعة وإقداما, أما إذا تطاول أحدهـم عىل دين اهللا أو 

نكامش عىل النفس, وكأن هذا سنة رسول اهللا رأيت االنحسار واال
األمر ال يعنيه من قريب أو بعيد, فانقلبت بـذلك املـوازين وتربـى 

ولكـن .  الصغيـر عىل ذلك, وبـارك الكبـري هـذا الـسلوك املـشني
األمل معقود بعد اهللا عز وجل يف أولئك اآلباء الـذين محلـوا تلـك 
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قللوا الصحوة اإلسالمية يف نفوسهم ويف أرسهم ويف جمتمعاهتم; لي
 .من عدد تلك األرس ويكاثروا من ضدها

  مبادرة أهل الفـضل والـصالح :مبادرة أهل الفضل للعالج)  ٢ (
فمجـيء جربيـل . لتخفيف ثورة الغضب التي تكون بني املتالحني

 صىل اهللا عليه وسلم − ونزوله عىل قلب املصطفى − عليه السالم −
يدل عىل رضورة , − صىل اهللا عليه وسلم − وتسكني ثورة غضبه −

مسابقة أهل احلل والعقد يف عالج مشكالت املجتمع أو مشكالت 
األرس أو األبناء قبل أن تتسع دائـرة اخلـالف, وال ينتظـرون حتـى 
يطلب منهم تقديم الرأي حلل اخلالفات وفض املنازعات, كـام أنـه 
يمكن للطرف اآلخـر اللجـــــوء إىل أصـحاب الـرأي واملـشورة 

يمكن للمـرء أن " وجتاوز تلك املشكلة, وهكذا ملساعدته يف ختطي
ـــود إىل أصــحا ــنهميعــ ــستفيد م ــسأهلم وي  يف )٢٤٢(."ب اخلــربة لي

ختفيـف هذا اخلالف ومن ثم عليه أن يـرىض ويقبـل بـصنيع أهـل 
الفضل والصالح, وال يتـعاىل يف االستجابة هلم طاملـا توسـطوا يف 

 .حل اخلالف
حش وقتاهلم يف األشـهر احلـرم رسية عبد اهللا بن ج:  الصورة الثالثة

 مـن ذلـك, − صىل اهللا عليـه وسـلم −وموقف النبي 
 :والتطبيقات الرتبوية والسلوكية املستفادة منها

  :عدم رىض املريب بفعل املرتبى ولـو كـان مـع حـسن القـصد)  ١ (
وهذا السلوك بحاجة إىل حـزم وقـوة وتقـدير للظـرف ومناسـبته, 

بعد أن اجتهد الصحابة وفعلوا مـا  − صىل اهللا عليه وسلم −فالنبي 
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 صىل اهللا عليه وسلم −فعلوا بالقتل يف الشهر احلرام مل يقرهم النبي 
 مـن ذلـك − صـىل اهللا عليـه وسـلم − عىل فعلهم, بل تربأ النبي −

ن أحد أفرادها الفعل, وهكذا ينبغي عىل األرسة إذا صدر موقف م
ة, وكـان مـن فعلـه وال تستحسنه العادات النبيل ال يطابق املعقول,

حسن املقصد نقي الطوية فإنه يصحح له املوقف وال ترىض األرسة 
بفعله, وتنتدب من بينها من يقوم بإسداء النصح والتوجيـه بـدون 

 .جتريح أو توبيخ
  اإلعالن القويل أو الفعـيل :اإلعالن بعدم الرىض قوال وفعال)  ٢ (

 صـىل −, فـالنبي أو هبام معا بعـدم الرىض عىل ما صدر من املرتبـى
 تربأ من فعل صحابته قوال وفعال وأعلـن رفـضه −اهللا عليه وسلم 

وعدم رضاه أو قبوله بام صدر من الصـــحابة, أمـا القـول فتمثـل 
   )٢٤٣(). ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام: (يف قوله عىل املإل

وأما الفعل فقد أوقف العري واألسريين مـن جهـة, ومل يأخـذ 
 صـىل اهللا عليـه −ئم شيئا من جهة أخر, ثم صمت من هذه الغنا

.  حتــى ينـــزل القــول الفــصـل مــن اهللا الــسميع العلــيم−وســلم 
ويالحظ يف هذا السلوك اإلعالمي عدم جتريح أو توبيخ ألحد مـن 

 .الصحابة
ومن املالحظ أنه قد يقع اإلنسان يف خطإ ما فيكون سببا لتجيل 

زاوية مل تطرأ عىل بال أحـد, إذ أمر من األمور, فيكون النظر إليه من 
لو ال اإلقدام عىل فعل بعض األعامل ملـا تبــني وجـه الـصواب مـن 
اخلطإ, وملا عرفنا األوىل بالفعـل فيكـون حقـه التقـديم, مـن األوىل 
بالرتك فيكون حقه التأخري, فالنظرة إىل اخلري والرش فيه شـــيء مـن 
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ــذي  ــسبية فال الم واملحــن يفكــر يف مــسار واحــد ينظــر إىل اآل"الن
 −واملصائب نظرة أحادية فال ير فيهـا إال املنغـصات, لكـن النبـي 

 يعلمنا كيف نـضيف إىل تلـك النظـرة نظـرة −صىل اهللا عليه وسلم 
ال تـسبوا : (أخر لنر منها شيئا آخر عىل نحو ما ورد من قولــــه

بث ـب الكـري خــايا بنـي آدم كـام يذهــــب خطـاحلمى فإهنا تذه
 رسيـة عبـد اهللا – فام فعله الصحابة يف تلك الرسية )٢٤٥(.)٢٤٤() ديدـاحل

 تسبب يف نزول آية كريمــة تـنص عـىل أن الـصد عـن –بن جحش 
سبيل اهللا, وإخراج الناس من اإلســالم أكـرب مـن القتـل يف الـشهر 

نرتبـى "احلــرام, وهذا حيقق معنى أن الرتبية تفاعليـة, بمعنـى أننـا 
هم ونعلمهم فمهارات الرتبية والتعلـيم ونتغري ونتعلم من الذين نربي

 فرب األرسة مناط به القيـام )٢٤٦(. "ال نكتسبها لوال األبناء والطالب
بتعليم هذه املفاهيم وغرسـها ورعايتهـا والعنايـة هبـا, وأن األمـور 
جتري بقضاء اهللا وقــدره وهي واقعة ال حمالة, وربام يقـف اإلنـسان 

تطيع أن يعمل حياهلـا شـيئا, يف بعض املواقف مكتوف اليدين ال يس
وأن الصمت حتى يزول األثر هو األنسب, وأن الـزمن وحـده هـو 
الكفيل بتخفيف أثر تلك املشكلة أو القضاء عليها, وهذا هو املـنهج 

 .السابع الذي يرغب الباحث تسليط الضوء عليه
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معاجلة  املوقف  بالصمت  حتى  يزول  أثر  املوقف  :   املنهج  السابع
 :   يذوبأو

من السنن الكونية التي أودعها اهللا يف خلقه أن يتعرض أحدنا 
لبعض املواقف الـســلبية دون أن يـسعفه الفكـر والعقـل ملعاجلـة 

 :ذلك املوقف, ويرجع ذلك لسببني
الشخص الذي صدر منه املوقف قد تكون لـه مكانـة : األول

 سـلطوية أو منــزلة عاليـة أو صـاحب مكانـة اجتامعيـة فيتقـارص
 . الذهن عن التفكري يف معاجلة ذلك املوقف

الشخص الذي صدر منه املوقف قـد يكـون ذا عقـل : والثاين
ضعيف وسفه, أو ذا نظرة ضعيفة حمدودة ال يستطيع التعامـل معـه 
أو تعليمه الصواب; ألن الـسكوت عنـه أبلــغ مـن جماهبتـه وهـو 

يـامن رأس العقل بعد  اإل": أسلوب من أساليب املعاجلة; وقد قيل
 مالينــتهم وحــسن :بــاهللا مــداراة النــاس, ومــداراة النــاس تعنــي

     )٢٤٧(."لئال ينفروا صحبتهم واحتامهلم
ق عىل املوقف خيفف من أثر  فالصمت والتغافل, وعدم التعلي

يقـول . عىل اإلنسان, وهذا كلـه يـدخل يف معنـى املـداراة املوقف
 :)٢٤٨(الشاعر 

 تاحــاب الشـر مفــن اجلواب لب    إسكت وقد خوصمت قلت هلم   قالوا 
 ون العرض إصالحـ  وفيه أيضا لص       اهل أو أمحق شـرفــ عن جوالصمت
 مري وهو نباحـ  والكلب خيسى لع      امتـة?ـشى وهي صـألسد ختأما تر ا
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 : أمهية هذا املنهج: أوال
إن اختالف مشارب الناس العلمية, والفكرية, والبيئيـة التـي 

واخلربات التي اكتسبوها, تطبع كل فرد بـصبغة معينـة نشؤوا فيها 
 يدور حوهلا, وترسخ أبجدياتـــــها يف سلوكه العــام, وقـد يـر
من العيب والنقص التخيل عنها, وال يدرك أن مثل هـذه الفلـسفة 
احلياتية التي بناها لنفسه قد ال يتفق معه فيهـا إال مـن نـشأ يف مثـل 

طيـات, وقـد حيـاول الف تلـك املعتلك البيئة, وأن األغلب قد خي
عىل  اآلخرين, للمكانة االجتامعية أو للسـلطة  فرض هذه الفلسفة

اإلدارية أو للملكية اخلاصة, فتبدر مـن هـذا الـشخص مجلـة مـن 
السلوكيات التي تتخــالف مع املحيط الذي يعيش فيه, فال يملك 
  اآلخرون حياهلا إال الصمت وهضم املوقف كيـف ما كـان; إبقـاء

ُعىل العالقة أو الوظيفة أو السمعة الشخصية, ويف الغالب ال يقـدر 
أمر هذا الترصف إال أصحاب احلجى والنهى مـن النـاس; ألهنـم 
يــدركون أن مثــل هــذا النــوع مــن النـــاس ال جيــدي معـــهم إال 
السكوت وعدم املجاراة, حتى تصل له الرسـالة املـرادة بطريـــق 

الزمن الـذي حـصل فيـه املوقـف, آخر, أو ربام يف زمــن غري هذا 
ويسندون تصحيح هذا املوقف إىل عامل الزمن, وال شك أن هـذا 
نوع من الكياسة واللياقة املطلوبـة وإن كان هذا حيـصل يف النـادر, 
إال أنه سلوك ينبغـي مراعاتـه حتـى ال تتـوتر العالقــات أو حيتـد 

نبـوي اخلالف فتكون القطيعة, من هنا تتضـح أمهية هـذا املـنهج ال
 .ملعاجلـة مثل هؤالء األفراد وتلك السلوكيات

 
 
  



 − ١٦٧ −

 : شواهد من هذا املنهج:  ثانيا
 لعبـد اهللا بـن − صىل اهللا عليه وسلم −مبايعة النبي : الصورة األوىل

 :أيب الســـرح بعد ردته عن اإلسالم
 بقتل رجل يدعى عبـد اهللا − صىل اهللا عليه وسلم −أمر النبي 

ففر إىل عثامن بن "ح حني ارتد عن اإلسـالم بن ســعد بن أيب الرس
 صـىل −عفان وكان أخاه للرضاعة, فغيبه حتى أتى بـه رسـول اهللا 

 فاستأذن, – بعد أن اطمأن النــاس وأهل مكة − −اهللا عليه وسلم 
ً صـمت طـويال − صىل اهللا عليه وسـلم −له فزعموا أن رسول اهللا 

 صـىل اهللا −ل اهللا نعم, فلام انرصف عنه عـثامن قـال رسـو: ثم قال
ُّلقـد صـمت ليقـوم إليـه :  ملن حوله مـن أصـحابه−عليــه وسلم  َ

فهال أومـأت إيل يـا : بعضكم فيرضب عنقه قال رجل من األنصار
 ويف رواية أخـر )٢٤٩(."إن النبي ال يقتل باإلشارة: رسول اهللا? قال

ملا كان يوم فتح مكة اختبأ عبد اهللا بن أيب الرسح عنـد عـثامن بـن "
:  فقال− صىل اهللا عليه وسلم −ن فجاء به حتى أوقفه عىل النبي عفا

يا رسول اهللا بايع عبد اهللا, فرفع رأسه فنظر إليــه ثالثـا كـل ذلـك 
  )٢٥٠(. "احلديث... يأبى فبايعه بعد ثالث

 
  :التطبيقات الرتبوية والسلوكية املستفادة من املوقف: ثالثا

 لعبـد اهللا بـن − عليه وسلم  صىل اهللا−مبايعة النبي : الصورة األوىل
أيب الســـرح بعد ردته عـن اإلسـالم, والتطبيقـات 

 : الرتبوية والسلوكية املستفادة منها
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الصمت الطويل املشعر بالندم أو بخيبة األمل فيمن كان يظن )  ١(
  :فيه اخلري

 صىل اهللا عليه وسلم −هذا السلوك الذي ظهر من رسول اهللا 
 اجلسد, فالـصمت الطويـل يـدل عـىل  هو أحد استخدامات لغة−

عدم الرىض عام بدر من الطرف اآلخر, كام يدل عىل عدم الرغبة يف 
سامع املزيـد مما يتعلق باملوقف, إضافة إىل ذلـك فإنـه يتـيح فرصـة 
التأمل والتفكري يف اختاذ القرار الـذي يناسـب تلـك القـضية, مـن 

 . النـفي أو اإلجياب
 متر عليها كثري من املواقف التـي واملواقف االجتامعية األرسية

حتتاج إىل صمت وتأمل, إذ كل فرد يف األرسة خيتلط بأناس كل فرد 
فيهم يشكل بيئـة وعـادات وتقاليـد وخـربات يريـد أن ينقلهـا إىل 
أرسته, وقد ال تتفق وأسس ومبادئ تلك األرسة فيحتار الوالـدان 

 تخداماسيف قبول تلك الفكرة أو رفضها; لذلك يكون من املناسب 
هذا السلوك إلشعار اآلخر بالغرض الذي يكتمه يف نفسه وربـام ال 
يستطيع الترصيـح أو البوح به فيكتفي بإدراك الطرف اآلخر ليفهم 
النتيجة عن طريق الصمت, وال شـك أن هـذا الـسلوك يكـون يف 

 . بعض األحيان أبلغ من الكالم
 :تكرار النظر مع الصمت)  ٢ (

وك الصمت الطويل, ويزيد عليه يف وهذا السلوك مكمل لسل
كونه يقلب النظر إىل الطرف اآلخر, ولغة العيون حتمل من املعـاين 

 :فمن معاين لغة العيون. ما ال حيمله الصمت
الرغبة يف االنتقام, الالمباالة, التسكيت, العتـاب, التبكيـت, 

 كان يرفع رأسـه ويكـرر النظـر إىل − صىل اهللا عليه وسلم −فالنبي 



 − ١٦٩ −

هللا بن أيب الرسح ويأبى مبايعـته, فهذا الـسلوك كـاف ومغـن عبد ا
 . عن الكـالم أو العتاب

وحيسن برب األرسة أي الوالدان أن ال يرسفا يف هـذه اللغـة; 
ألنه بكثرهتا تفــقد أثرهـا, مـع أن لغـة العيـون خفيـة يف التوجيـه 
وتعديل السلوك, إال أنه ال ينصح باإلكثار منها ويكون استخدامها 

 . ألمور املهمة أكثر أثرا من غريهايف ا
 :إكرام أهل الفضل بقبول شفاعتهم يف غري حد)  ٣(

من األخالق املرعية عند أويل النهى قبـول شـفاعة الـشافعني 
خاصة إذا كانت صادرة ممن عرف باخلرييـة والـصالح والفـضل, 

 صـحابته إذا − صـىل اهللا عليـه وسـلم −وهذا السلوك ربى النبـي 
أ ":  من حد من حـدود اهللا تعـاىل ففـي احلـديث خلت الشــفاعة

 ومـا دون ذلـك )٢٥١(. "احلديث... تشــفع يف حد من حــدود اهللا?
 يلبـي شـفاعة الـشـافع دون − صـىل اهللا عليـه وسـلم −كان النبي 

سؤال أو تبـاطؤ طاملـا أن الـشافع موثـوق بـه ومـن أهـل الفـضل 
 . والصالح

ة برتبيـة األبنـاء  األرسوتربز طريقة تفعيل هذا السلوك داخل
أهل الفضل واخلري حيث يقبل من أحدهم ما يتقدم بـه  عىل سلوك

من رأي أو مشورة, ومن ثم مـا يـامرس مـن شـفاعة ألحـد أفـراد 
األرسة, وذلك يكون يف جمـال تلبيـة الرغبـات اخلاصـة لفـرد دون 
فرد, وإشادة الوالدين بمن يتقلد هذا الدور من األبناء أمام إخوانه 

                                 
F٢٥١ E ،א  א  ،  ،٤٣٧٣  ،١٨٩٧،

K 
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 يشعر االبن بالتعزيز واملوافقة واملباركـة عـىل مثــل هـذا أو أقاربه
 . الصنيع

إال أنه يف بعض احلاالت قد يـصطدم اإلنـسان منـا بمـشكلة 
حيتار فيها يف اختاذ القـرار املناسـب هبـا, فـال تـسعفه معلوماتـه أو 
فطنته يف اختيار األنسب من احللول; لذلك كان ال بـد وأن ينظـــر 

در منه املوقف وما هو ماضيــه حتى ال إىل حال الشخص الذي ص
يترسع يف احلكم عليه, وهذا هو املنهج الثامن الذي يريـد الباحـث 

 . أن يلقي الضوء عليه من خالل ما استنبط من السرية النبوية
 

 
 

معاجلة  املوقف  بالعفو  أو  العقوبة  بناء  عىل  حال  :   املنهج  الثامن
 :الشخص  وسريته

ة باملواقف السلبية, وقد تتشابه نتائجها مع اختالف احلياة مليئ
األشخاص الذين صدرت منهم, والنفس اإلنسانية متيز وتفرق بني 
من صدر منه املوقف عرضـــا من غري قـصد أو نيـة سـوء, وآخـر 
يرتبص باآلخرين ويتحني الفرص ليدخل عليهم العنـت واملـشقة 

 وأن يكـون خمتلفـا واألمل, والتـــعامل مع كل واحـد مـنهام ال بـد
 . اختالفا يتناسب مع معرفة ما طبعت عليه نفسـية كل منهام

فقد نحتاج أن نتعامل بالعفو مرة وباحلزم أخـر, واملقـصود 
يف كل طريقة معاجلة ما يساعد عىل إقامـة الـسلوك اإلجيـايب الـذي 

 مـا جعـل القـصاص إال − عز وجل −حيمي الفرد واملجتمع, فاهللا 
ولكم يف القصاص حيـاة يـا أويل : (لبرشية قال تعاىلإلقامة احلياة ا

 ).١٧٩: سورة البقرة, اآلية() األلباب لعلكم تتقون 



 − ١٧١ −

 : أمهية هذا املنهج: أوال
كثريا ما تقع مواقف فيها تكرار للحيثيات, بيـد أن أصـحاب 
تلك املواقف أشخاص متعـددون, ومعاجلـة كـل حـدث خيتلـف 

, إسـالما وكفـرا, بحسب الـشخص سـلبا وإجيابـا, علـام وجهـال
والسبب يف ذلك يعود إىل صاحب املوقف وما عرف بـه, ومـا هـو 

 صـىل اهللا عليـه −ماضيه املنشور بني الناس, وقد جاءت سنة النبي 
أقيلـوا ذوي اهليئـات عثـراهتم إال ":  بذلك, ففي احلديث−وسلم 
 فمن كـان صـاحب بـر ومعـروف ولـو كـان كـافرا )٢٥٢(. "احلدود

عه بنظرة وطريقـة خمتلفـة عـن الكـافر املحـارب نتعامل م) مساملا(
وكذلك املـؤمن املـسامل نتعامـل معـه بـصورة خمتلفـة عـن املـسلم 

وال جيرمنكم شـنئان قـوم عـىل أال : ( املشــاكس, فاهللا تعاىل يقول
 ٨: سورة املائدة, اآلية) (تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو.( 

ة املواقف التي  يف معاجل− صىل اهللا عليه وسلم −ومنهج النبي 
من هذا النوع تزخر هبا كتب السرية, وطريقته تأرس القلوب ومتـأل 
النفوس, فال اهتام للنــيات, وال تقليل من شأن املخطئ وال تعيـري 
له أو تبكيت, وإنام عدل ورمحة, أو حزم يف قوة يتناسب مع املوقف 

 . والشخص الذي صدر منه اخلطأ
 :شواهد من هذا املنهج: ثانيا

 
 – ريض اهللا عنهـا −سودة بنت زمعة أم املؤمنـــني : الصورة األوىل

 :وموقفـها من أرس بدر

                                 
F٢٥٢E،א،،F١٨٩٩E،F٤٣٧٥KE 



 − ١٧٢ −

بعد أن أرس املسلمون يف غزوة بـدر بعـضا مـن كفـار قـريش 
وكان منهم سهيل بـن عمـرو, وقـد أرسـل بـه إىل دار أم املـؤمنني 

 يف البيـت عنـدما − صىل اهللا عليه وسـلم −سودة, كان رسول اهللا 
يف بيتهـا ) سهيل بـن عمـــرو(املؤمنني فوجدت أبا يزيد جاءت أم 

فـال واهللا "واصفة ذلك املوقف : جمموعة يده إىل عنقه بحبل, قالت
أي أبـا :  أن قلـت− حني رأيت أبا يزيـد كـذلك −ما ملكت نفيس 

أعطيتم بأيديكــم? أال متم كراما? فواهللا ما أنبهنـي إال قـول ! يزيد
يا سـودة أ عـىل اهللا ( من البيت −سلم  صىل اهللا عليه و−رسول اهللا 

قلت يا رسول اهللا والذي بعثـك بـاحلق : , قالت)ورسوله حترضني
ما ملكت نفيس حني رأيت أبا يزيد جمموعة يده إىل عنقه أن قلت ما 

 اعتذارها ألن قوهلا − صىل اهللا عليه وسلم − فقبل النبي )٢٥٣(. "قلت
 ريض اهللا −ُيمس إيامهنـا كان أثرا من آثار تغلب العاطفة البرشية مل 

  )٢٥٤(. "−عنها
ويامثل هذا املوقف ما وقع من الصحايب اجلليـل حاطـب بـن 

 صـىل اهللا عليـه − حني عـزم رسول اهللا − ريض اهللا عنه −أيب بلتعة 
 عىل فتح مكة; أرسل حاطب إىل أهل مكـة خيـربهم بعـزم −وسلم 

صـىل اهللا  −, فدعـا رسـول اهللا − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 
يـا : فقـال) مـا محلـك عـىل هـذا ?: (ً حاطبا فقال له−عليه وسلم 
ــول اهللا ــريت وال ! رس ــا غ ــوله م ــاهللا ورس ــؤمن ب ــا واهللا إين مل أم

   )٢٥٥( "...بدلت
 

                                 
F٢٥٣E،א،אא،אF١L٥٦٩KE 
F٢٥٤E،،א،F٣L٤٥١KE 
F٢٥٥E،אאא،،F٢L٣٣٨KE 
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 :قتل أيب عزة اجلمحي: الصورة الثانية
ــه وســلم −أنعــم رســول اهللا   عــىل أيب عــزة − صــىل اهللا علي

 مـن غـري − اهللا عليه وسـلم  صىل−اجلمحي يوم أرس ببدر فأطلقه 
فداء بعـد أن أخذ عليه العهد أن ال يقاتل ضده وال يقـف مـع مـن 

 −خيالف, فأخلف وعده وقاتـل مع املرشكني يوم أحد فأرسه النبي 
 صـىل −يا رسول اهللا أقلنـي, فقـال : فقال " −صىل اهللا عليه وسلم 

قـول واهللا ال متسح عارضيك بمكـة بعـدها وت : (−اهللا عليه وسلم 
  )٢٥٦(). خدعت حممدا مرتني, ارضب عنقه يا زبـري

 
  :التطبيقات الرتبوية والسلوكية: ثالثا

سودة بنت زمعـة أم املـؤمنني وموقفهـا مـن أرس : الصورة األوىل
 : بدر, والتطبيقات الرتبوية والسلوكية املستفادة منها

 وما  مع الطبيعة  البرشية − صىل اهللا عليه وسلم −تفاعل النبي )  ١(
 : ركب فيـها من نوازع اخلري والرش

 يف النفس البرشية نوازع متيل إىل اخلري − عز وجل −ركب اهللا 
والـدين "تارة وإىل الرش تارة أخر, بحسب ضعف اإليامن وقوته 

يف حقيقة جوهره يتصل بمعاجلة النفس اإلنسانية من منطلق العناية 
   )٢٥٧( "...نفيسبالفرد وصحته النفسية, وباألرسة وتكاملها ال

 أدرك أن هذه التـرصفات مـا − صىل اهللا عليه وسلم −فالنبي 
كان منبـــعها إال من حظوظ النفس وضعفها, ومن فلتات اللسان 

                                 
F٢٥٦Eאא،F٢L٩٠KE 
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 صـىل اهللا عليـه −وليس من قلة اليقني أو الشك, لذلك قبل النبـي 
 .  عذرهم وتفاعل مع تلك الطبائع−وسلم 

  إىل قاعـدة مهمـة يف وهذا السلوك حيدو الباحث إىل أن يشري
أن وقوع اخلطأ من أحد أفراد األرسة : تربية األرسة ألبنائهـا, وهي

مبني عىل قلـــة اإلدراك ملا يعقب هذا الترصف من نتـائج سـلبية, 
وبالتايل تـرصفه ال يوصـف بـسوء النـــية, وإنـام يوسـم بمجانبـة 

لم ويعود هذا لقلة اخلـربة أو العــ. الصواب وعدم إدراك العواقب
أو ضيق األفق, فينبغي التعامل مع األبناء من هذا التصور اإلجيـايب 
لفهم النفســية, ال اجلانب السلبي الذي يقـدم سـوء القـصد عـىل 

 . حسن القصد
 : التخيل عن التبكيت والتحيل بالتفهم والتهذيب)  ٢( 

 موقـف أم − صىل اهللا عليـه وسـلم −لقد أدرك النبي الكريم 
 فلم − ريض اهللا عنه − وحاطـب –يض اهللا عنها  ر−املؤمنني سودة 

يسئ الظن هبام ومل يـبكتهام, ال قوال وال فعال وال إشـارة, بـل قبـل 
عذرهم وتفهم أحاسيسهام ومشاعرمها, وهذب من فعلهام بجوامع 

 , إذ أن غلبـة املـشاعر − صىل اهللا عليه وسلم −كلمه وحسن سمته 
ان يف بعض األحيان, وانفالت األحاسيس خترج عن سيطرة اإلنس

 يعلم بأن من عرف حاله ومكانتـه − صىل اهللا عليه وسلم −والنبي 
 . وخلقه وحبه ووالءه يتحىل معه اآلخرون بام يناسب حاله

ّكام أن السيطرة عىل األفعال كفيلة بأن حتد من انفالت املشاعر 
الـذي يبـدو لنـا ": يقول ولـيم جـيمس. والعواطف واألحاسيس

 يــأيت بعــد اإلحــساس, ولكــن الواقــع أن الفعــل مجيعــا أن الفعــل
واإلحساس يسريان جنبا إىل جنب, فإذا سيطرنا عىل الفعـل الـذي 
خيضع مبارشة إلرادتنا أمكننا بطريـق غـري مبـارش أن نـسيطر عـىل 



 − ١٧٥ −

وبعبـارة أخـر لـيس يف اسـتطاعتنا أن نغيـــر مـن ... أحاسيسنا
نغري أفعالنـا, إحساساتنا بمحض إرادتــنا, ولكن يف استطاعتنا أن 

 وهذا يعني أنـه ال )٢٥٨(. "فإذا غرينا أفعالنا تغريت إحساساتنا تلقائيا
بد من ضبط األفعـال بـام يتناسـب مـع النتـائج املرجـوة وإحكـام 

 . السيطرة عىل املشاعر واألحاسيس
 

 : التعامل مع املواقف بإجيابية مهام كانت الظروف)  ٣ (
 سلوكنا وانفعاالتنـا, يعتقد البعض أن املواقف هي التي تفرس

واحلقيقة أن فهمنا وسـلوكنا مها ما يفرس املواقف وحيللها إجيابيا أو 
لـد اإلنـسان القـدرة أن "سلبيا, وهذا املنطق يقتيض القول بـأن 

 وهذا بالـضبــط مـا دعـا إليـه )٢٥٩(. "يكون إجيابيا حتت كل ظروف
  فقـد اعـرتف ألهـل الفـضل والـرب− صىل اهللا عليه وسلم −النبي 

واخلري بفضلهم مع عظم املوقف الذي بدر منهم, فالنزعة الـسلبية 
التي سيطرت عىل عواطفهم ومشاعرهم مل تنفي والءهم ونصحهم 

 . هللا ورسوله
هــذا الــسلوك اإلجيــايب لفهــم املواقــف حتــت أي الظــروف, 
والتعامل معها بإجيابيـة هو املطلوب غرسه يف األبناء, فرب األرسة 

وكه أن يطــبع يف أذهان أفراد األرسة فلـسفة يستطيع من خالل سل
معرفية تطبيقية خمالفة ملا تعارف عليه املجتمع من االنفعال الـسلبي 

 . مع املواقف

                                 
F٢٥٨E،א،،F٢٠KE 
F٢٥٩E،א،F١١٧KE 
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ــة ــة : الــصورة الثاني قتــل أيب عــزة اجلمحــي, والتطبيقــات الرتبوي
 : والسلوكية املستفادة منها

ختـاذ قراءة أبعاد الشخصية املـستهدفة مـن خـالل تارخيهـا ال)  ١(
 :القرار

وهذا السلوك مبناه عىل معرفة تـاريخ الشخـصية املـستهدفة, 
والطبائع التي تطبع هبا, واألخالقيـات التـي يـدين هبـا, واألدوار 
التي كان يلعبها, كل تلك األمور تسـهم يف اختاذ القرار املناسب يف 

 −العفو عنه أو إنزال العقوبة  التي تتناسب مع تارخيـه, والرسـول 
 ملعرفته بشخصية أيب عزة وما تطبـع بـه مـن −هللا عليه وسلم صىل ا

 بـام − صـىل اهللا عليـه وسـلم −خيانة, وغدر, وعدم الوفاء, عامله 
وهو األمر بقتله; حتى ال يمـسح عارضـيه : يتناسب مع ما بدر منه

 . خدعت حممدا مرتني: بمكة قائال
وهذا الـسلوك يمكـن ممارسـته مـن رب األرسة عـن طريـق 

يعة كل فرد فيها, فيقوم عىل هتذيب ما فسد منها ومزامحته معرفة طب
باألخالق احلسنة احلميدة, وعىل قـدر مزامحـة األخـالق الفاضـلة 

وهذه األخالق املكتسبة "للعادة السيئة تضمر األخرية ويقل نامؤها 
تزاحم يف النفس طبائع فطرية مضادة هلا, فتتقاسم معها جمال الـنامء 

ضعف الطبائع الفطرية املـضادة يف الـنامء, أو أو حتتله كله وبذلك ت
   )٢٦٠(. "تقف عند حدودهـــا أو تضمر وترتاجع وتصغر حجمها

وبمتابعة الطبيعة املضادة يف النامء من األرسة أما أو أبا أو أخـا 
أو أختا تسمو األخالق وتـزدان, ومـن ثـم يمكـن حماسـبتها عـىل 

 . التقصري
                                 

F٢٦٠E،אאאא،،F١L٢٠١ J٢٠٢KE 
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أوىل مــن العفــو مــع توقــع تنفيــذ العقوبــة إقامــة للمــصلحة )  ٢(
 : املفسدة

بـأن ": وهذا السلوك مبني عىل القاعدة الرشعية التـي تقـول
 فكل أمر يتوقع منه مفسدة "درء املفاسد مقـدم عىل جلب املصالح

فزواهلا أوىل وأنفع من جزء املصلحة املرتتبة عىل بقاء تلك املفـسدة 
صلحة التـي هـي املعترب إنام هو األمر األعظم, وهو جهة املـ"إذ أن 

 فإذا كـان يف )٢٦١( "عامد الدين والدنيــا, ال من حيث أهواء النفوس
فوات النفس مصلحة أرجح من بقائها كان فواهتا مصلحة وبقاؤها 

فإن عارض إحياؤها إماتة الدين, كان إحياء الديــن أوىل "مفسدة 
وإن أد إىل إماتتها, كمـــا جاء يف جهاد الكفار وقتل املرتد وغـري 

   )٢٦٢(. "لكذ
 بقتـل أيب عـزة اجلمحـي − صىل اهللا عليه وسلم −فأمر النبي 

وعدم املن عليه فيـه مـصلحة, فهـو يمثـل يف ذلـك الوقـت خلـق 
اإلعالم الفاسد, حيث سخر شعره يف نرصة الكفـر وأهلـه والنيـل 

 .  وصحبه− صىل اهللا عليه وسلم −من النبي 
ملوازنة بـني ومن هذا املوقف يويص الباحث املربني برضورة ا

املصالح واملفاسـد, وأن ال تتغلـب العاطفـة عـىل الـنفس فتفـوت 
فاملحافظة عىل أخالق األبناء بكفهم عن القنـوات . بسببها املصالح

الفضائية اهلابطة, واستخدام الـشبكة العنكبوتيـة املفتوحــــة هـو 
مصلحة راجحة وتركها عىل الغارب مفسدة راجحة, ووصف هذا 

                                 
F٢٦١E،אא،אאאא،،

אאאF٢L٣٩KE 
F٢٦٢E،אאF٢L٣٩KE 
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لبيان واالسـتدالل ملـا يـشاهد اليــوم مـن واقـع األمر غنـي عن ا
 . الشباب نساء ورجاال أكرب دليل عىل ذلك

 صـىل اهللا −وبعد هذا الرسد املتواضع من الباحث ملنهج النبي 
 يف معاجلة بعض األخطاء التي وقعـت يف املجتمـع −عليه وســلم 

رأ املدين, واحتواء املنهــج عىل كثري من القواعد املهمة للمربني, 
الباحث من املناسـب التـذكري بـبعض القواعــد املهمـة يف حتقيـق 

 . املنهج الرتبوي النبوي وتطبيقه يف األرسة
 

قواعد مهمـة يف حتقيـق املـنهج الرتبـوي النبـوي وتطبيقـه يف 
 : األرسة

ال خيفــى عــىل كــل ذي لــب أن الــدين اإلســالمي بمنهاجــه 
دئـه, واقعــي يف ومبادئـه ديـن واقعـي مثــايل, مثــايل يف قيمـه ومبا

:  إال بام يطيـق, قـال تعـــــاىلتطبيقه, فاهللا تعاىل مل يكلف اإلنسان
إال ) ٢٨٦: سورة البقـرة, اآليـة)  (ًال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (

أن الناس ألفوا الركون والركود, وتقارصت مههم عن احلركة التي 
ن دين للواقـع, ديـن للحيـاة, ديـ"فاإلسالم . هي ثمرة هذا الدين

للحركة, دين للعمل واإلنتاج والنامء,  دين تطـابق تكاليفـه فطـرة 
هذا اإلنسان, بحيث تعمل مجيع الطاقات اإلنـسانية عملهـا الـذي 
خلقت مـن أجلـه, ويف الوقـت ذاتـه يبلـغ اإلنـسان أقـىص كاملـه 
اإلنساين املقدر له عـن طريـق العمـل واحلركـة, وتلبيـة الطاقـات 
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ــا  ـــها أو كفه ــا واألشــواق ال كبت عــن العمــل, وال إهــدار قيمته
   )٢٦٣(. "واستقذار دوافعها

فعــىل األرسة واملدرســة واملجتمــع واإلعــالم وغريهــا مــن 
الوسائط إحداث نقلة نوعية   يف تغيري ما رسخ من مفاهيم خاطئة, 

ليس باإلمكان تغيري ما تعاقب  عليـه الزمـان; : مفادها ومضموهنا
لموا وإنـام ينبغـي أن يعملـوا ُلذا ال يكفي أن يقول املربون وأن يع"

ويسلكوا وفقا ملا يقولون ويعملون, وإن األمـة اإلسـالمية عنـدما 
كانت حتافـــظ عىل العمل وعىل الروح اإلسالمية احلقيقيـة كانـت 
أعظم األمم إنتاجا, وأعظمهـا خـربة واتقانـا, فلـام انحرفـت عـن 

 ضـعف − كام انحرفت عن غريه من املفـاهيم −مفهوم العمل هذا 
 .  وضعف متسكها بمنهج نبيها)٢٦٤(. "اإلنتاج وضعفت األمة كلها

 من املنهج الرتبوي النبـوي − لذا ير الباحث إمتاما للفائدة 
 أن يرســم لــألرسة − يف معاجلــة مواقـــف مــن املجتمــع املـــدين 

واملربني بعضا من األسس التي تســاعد عىل تفعيل ما سبق بيانـه 
 : ومن ذلك

 هلـذا − صىل اهللا عليه وسـلم − إن بيان النبي :قالقابلية للتطبي)  ١(
املنهج وتطبيقه له فيه داللة عىل أن املنهج واقعـي ولـيس تنظـريي, 

حاجتنا إىل أن نر الفـضيلة أعظـم ": وأنه قابل للتطبيق, وكام قيل
ــا ـــتنا إىل تعريفه ــن حاج ــا )٢٦٥(. "م ــضائل وتطبيقه ــصيل الف  وحت

                                 
F٢٦٣E،،אא،F١٤٠٩E،

١١،אא،א،F١٨٠KE 
F٢٦٤E،،،אאא١٤١١،،

אאא،F١٦٥KE 
F٢٦٥E،א،א،אאF١٣٩٣E،

،א،אF٦٨٧KE 
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  هـي عبـادة إذا نـوي هبـا والتدريب عليها هو قربـة هللا تعـاىل, بـل
إذا أردت ", و− صـىل اهللا عليـه وسـلم −اإلقتداء بسنة املـصطفى 

االجتهاد يف حتـصيل األخـالق احلميـدة فعليـك أن تعلـم فـضلها 
   )٢٦٦(. "وفوائدها يف الدنيا واآلخرة لتعرف أي يشء تطلب

 
 :اإلرادة القوية مع األخذ بالعزائم وترك الرخص)  ٢( 

جاهد نفسه لتحقيق ما يتمنى وصـل إىل مـا فكل إنسان إذا ما 
يصبو إليه أو قارب منــه, أما إذا تشبث بـالرخص وريض بالدعـة 

فال بــد من تكـوين قـوة اإلرادة ألن "فقد فاتته نفسه وفاته اخلري, 
كثريا مـن النـاس ومـن الـشبان يـرون االسـتقامة فـضيـلة, لكـن 

ــس ــرية ال ي ــضاغطة واملث ــف ال ــضعف إرادهتــم يف املواق تطيعون ل
أو ال يـستطيعون مواجهـة املواقـف ... التغـــــلب عىل الشهوات

ألن امتالء ... التي ال تكون بدون تكوين قوة اإلرادة... األخالقية 
النفس واختالطها بالرذيلة والفضيلة وباإلرادات اخلرية والـرشيرة 

   )٢٦٧(."جيعل اإلنسان يعيش يف رصاع أخالقي دائم
 

 صـىل اهللا عليـه −يف قـراءة سـرية املـصطفى التدبر واإلمعـان )  ٣(
  : −وسلم 

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حـسنة ملـن : (يقول اهللا تعاىل
سـورة األحـزاب, )  (ًكان يرجوا اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا 

                                 
F٢٦٦E،אא،אאאא

،١٤١٨،א،F٦٥KE 
F٢٦٧E،א،،אאא،

F١٤٠١Eאא،א،F٣٧٦KE 
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والقـدوة " − صىل اهللا عليه وسـلم −فقدوتنا رســولنا ) ٢١: اآلية
إن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد إنزال . ُمن أنجح أساليب تكون اخللق

املنهج األخالقي يف القرآن يسمع ويقرأ, أراد أيضا أن يكون سلوك 
كـان قـدوة " فــ)٢٦٨(. "الرسول تطبيقا هلـذا املـنهج حيـس ويـشاهد

 تتمثـل فيـه هـذه −وهو برش منهم–للنـاس يف واقع األرض يرونه 
حلية, ألهنـم الصفات كلها وهذه الطاقات, فيصدقون هذه املبادئ ا

ويروهنا يف برش فتتحـرك ! يروهنا رأي العني وال يقرؤوهنا يف كتاب
هلا نفوسهم وهتفو هلا مشاعرهم, وحياولون أن يقبسوا من قبـسات 

كل بقدر ما يطيق أن يقبس, وكل بقدر ما حيتمل كيانـه ... الرسول
وال يدعونـه حلـام مرتفـا ... الصعـــود, ال ييأسون وال ينرصفون

ألهنــم يرونــه واقعــا يتحــرك يف واقــع ... وف باألفهــاملذيــذا يطــ
األرض, ويرونــه ســلوكا عمليــا ال أمــاين يف اخليــال, لــذلك كــان 

 أكرب قدوة للبـرشية يف تارخينـا − صىل اهللا عليه وسلم −رسول اهللا 
الطويل, وكـان مربيـا وهاديـا بـسلوكه الشخـيص قبـل أن يكـون 

وحـديث  املنــزل بالكالم الذي ينطق بـه ســواء يف ذلـك القـرآن
 − فالتدبر العميق والعميـق جـدا يف سـرية الرسـول )٢٦٩(. "الرسول

 أفضل احلـلول يف صـناعة أخـالق الناشـئة −صىل اهللا عليه وسلم 
واألمة, ويأيت بعد ذلك يف املنزلة قراءة سري السلف الصالح وأئمـة 

 صـىل اهللا عليـه −اهلد فإهنم أقرب علـام وزمانـا مـن رسـول اهللا 
من كان متأسيا فليتأس بمـن مـات; فإنـــه ال :  وقد قيل,−وسلم 

                                 
F٢٦٨E،،،F١٤١٩Eאא،אא،

،אF٧٥KE 
F٢٦٩E،،אא،F١٤١٤E١٤،א،

אאF١L١٨٣KE 
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مـع سـري الـصاحلني  من عـىل حـي فتنـة, ومـا أعظـم اجللـوسيؤ
مـن قـراءة  دارس أجيال, فـاملرء يـستفيد اخلـريفرتاجم الرجال م"

  فإذا قرأ سرية كريم تنبه إىل أمهية الكـرم, وإذا قـرأ. سرية أهل اخلري
 وإذا قرأ سرية عامل حمقـق تنبـه سرية شجاع تنبه إىل أمهية الشجاعة,
ولـربام حاسـب نفـسه عنـد ... إىل أمهـية العـلم يف حيـاة اإلنـسان

قراءته لتلك السرية عىل تلك املعـاين, وأخـذ نفـسه هبـا واكتـسبها 
   )٢٧٠(. سرية وخلقا يف حياته

 : أسلوب التناصح بني أفراد األرسة)  ٤(
رسة وأن وهذه القاعـدة مـن األمهيـة بمكـان أن متارسـها األ

تتعاون عىل حتقيقها بيـنهم, وال بـد لتحقيقهـا مـن وجـود الرغبـة 
العالية واالحرتام املتبادل, وإزالة مجيـع العوائـق التـي حتـول دون 
حتقيقها من اجلدل العقيم واخلالفـات اللفظيـة والنظـرة الـسطحية 
والتعسف يف استعامل احلقوق, كام أنـه ينبغـي العنايـة باألسـلوب 

 خياطب هبا الكبار من الوالدين ومن هو يف منـزلتهم واأللفاظ التي
ًفال تقل هلام أف وال تنهرمها وقل هلام قوال كـريام : ( فاهللا تعاىل يقول ً

واخفض هلام جناح الذل من الرمحة وقل رب ارمحهام كـام ربيـاين * 
 ) .٢٤−٢٣: سورة اإلرساء, اآلية) (ًصغريا 

وإشباعهم بالرمحـة وعىل الوالدين التلطف والتعطف باألبناء 
 .  والرأفة حتى حني ارتكاب اخلطأ

 

                                 
F٢٧٠E،אאא،،F١٣٣KE 
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 :اينــاملبحث  الث
ُالصفات  املطـلوبة  فيمن َ ُِّ ْ ُ َ يعـالج  األخطاء َ ْ َ 

من خالل الوقوف عىل السرية النبويـة عـىل صـاحبها أفـضل 
الصالة والتسليم, تبني أن هناك مجلة من الصفات تساعد عىل فهـم 

لوب الذي يتناسب مع الشخص والزمان املواقف ومعاجلتها باألس
واملوقف, ولكي يكون للمعالج  تأثري عىل اآلخريـن; ال بـد لـه أن 

احللم, واألناة, والرمحـة, والتعـاطف, : يتحىل بجمع من الصفات 
ويف هـذا . ويتخىل عن الكربيـاء, والعظمـة, والغـضب, والتـرسع

ون املبحث يعرض الباحث بعضا من املهارات والصفات التي تكـ
 :معيـنة بإذن اهللا عىل النجاح يف معاجلة األخطاء

 الثقة بالنفس يف القدرة عىل الوصول إىل احلـل, أمـا الـشعور  )١(
 .بالتذبذب فهو مؤرش خطري وفيه داللة عىل الفشل

 معرفة الطبائع التـي تـؤثر يف سـلوك األفـراد التـي يـسميها  )٢(
 أجـدادك: احلتمية الوراثية, مثل"بعضهم باحلتمـيات, وهي 

ــزاج ــذا امل ــوك ه ــل. أو رث ــسية, مث ــة النف ــة : واحلتمي املقارن
واحلتميـة البيئيـة . باآلخــرين حني تعجز عن القيام بعمل ما

  )٢٧١(. "إلقاء املسؤولية عىل اآلخرين واهلروب من الواقع: مثل
 االهتامم بالنواحي النفسية ودراستها ومن ثم تصنيف النـاس  )٣(

 : بناء عىل معيارين

                                 
F٢٧١E،א،אאאאא،F١٩٩٨E،،
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فئة من الناس حتـركهم مـشــاعرهم والظـروف يكمن يف : األول
البيــئية التي يعيشون فيها, أو التي مرت هبم أثناء اخلطـإ 

 .أو املشكلة , وهؤالء يطلق عليهم اسم املتقاعسني
يعتـزون هبـا فئة من الناس حتركهم قيمهم ومبادئهم التي : اينـالث

بحملها, ألهنا متأصـلة يف نفوسـهم, وهـؤالء  ويفخرون
 . هم السباقونيطلق علي

رجيـة تـؤثر فـيهم ويف فالفئة األوىل جيعلون الظروف اخلا  
 . واختاذ قراراهتم توجهـاهتم

أما الثانية فيجعلون قيمهم ومبـادئهم هـي التـي تـؤثر يف   
 . قراراهتمذاتوجهاهتم واخت

فال بد للمعالج من ملح هذا األمر فيمن يقوم عىل عـالج       
  )٢٧٢(. أخطائهم

 املحاكاة وجمارات اآلخرين بام خيدم حل املـشكلة  القدرة عىل )٤(
 .وينفع يف التواصل الفـعال مع املقابل

 املرونة الفاعلة والتي ختدم املشكلة وتكون بتغيري األنامط بـام  )٥(
فمفتاح احلياة هو أن "يتواءم  وصاحب املشـكلة أو املخطئ, 

نفتح أكرب عدد ممكـن من الطرق, وأن تطـرق كـل األبـواب 
  )٢٧٣(. "خدم كل األساليب التي من شأهنا حل املشكلةوأن تست

كون املعالج واملتصور هلذه الرتبية جزءا من احلل ال جزءا من  )٦(
املشكلة, حيـث قد ينـزلق اإلنسان بلسانه فيفسد مـن حيـث 

 .يريد اإلصالح, وكم من مبتغ للخري ال يبلغه
                                 

F٢٧٢E،א،אאא،،F١٤١EK 
F٢٧٣E،،א،F٢٠٠١E،،

،אF٣٧٦KE 
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 البعد عن النقد والسخرية والتسلط, فهـذه الـصفات كفيلـة  )٧(
 .ضاء عىل مشاعر اآلخرين وإحباطهمبالق

 كون املعالج حيلـل نمـط املخطـئ إىل أحـد األنـامط الثالثـة  )٨(
ــسمعي واحلــيس" ــستهويه )٢٧٤(."الــصوري وال ــصوري ت  فال

الكلــامت التــي تعــرب عــن النظــر أو الــصـــور أو الرؤيــة أو 
ــدل عــىل  ــي ت ــامت الت ــستهويه الكل ــسمعي ت ــصار, وال اإلب

 واحلـيس تـستهويه الكلـامت .الســـمع أو النقل أو األخبـار
فاستخدام هذا العلم مع . التي تدل عىل املشاعر واألحاسيس

 .من تقوم بعالجه يساعد كثريا يف الوصول إىل احلل
 بناء املعالج حسابا مرصفيا عاطفيـا مـع مـن حولـه, وذلـك  )٩(

بإيداع أكرب كمــية من الثقة واألمان لـد اآلخـرين وذلـك 
ألمانــة, واحلفـــاظ عــىل مــن خــالل الكياســة, واللطــف, وا

ــات ــا ... االلتزام ــا ورأي ــالج وزن ــور جتعــل للمع هــذه األم
مسموعا, وقد يكون مطـاعا لد من حوله وبعكس ذلك إذا 
أظهــر الفـــــظاظة وعــدم االحــرتام, والــسخرية والعــصبية 
وجتاهل اآلخرين والتعسف يف استخدام احلقوق, والتالعب 

  اعدفهـــذه الـــصفات تـــس. بـــاآلخرين وضـــعف الثقــــة
  )٢٧٥(. عىل عدم االقتناع به كمعالج وتزيد من تباعد الناس عنه

 اللجوء إىل الدعاء باللسان مع وضع اليــد عـىل القلـب,  )١٠(
فاملعالج يريـــد أن يقضــي عـىل املـشكلة ويـصحح اخلطـأ 
ويفض النـزاع بني األطراف, وهذا األسلوب صنـعه رسـول 

                                 
F٢٧٤EאאW،א،،F٧٥E
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د يف مسنده عن رو اإلمام أمح. − صىل اهللا عليه وسلم −اهللا 
أن فتى شــابا أتى النبـي : − ريض اهللا عنه −أيب أمامة الباهيل 

. يا رسول اهللا, ائذن يل بالزنـا:  فقال− صىل اهللا عليه وسلم −
ْمه مـه: فأقبل القوم عليه فزجروه, وقالوا  صـىل اهللا −فقـال . ْ

 صـىل −, فدنا منه قريبا فجلـس, فقـال )أدنه: (−عليه وسلم 
ال واهللا يـا : قـال لـــه). أحتبـه ألمـك?: (−سـلم اهللا عليه و

ــداك ــي اهللا ف ــول اهللا جعلن ــال. رس ــه : (ق ــاس حيبون وال الن
ال واهللا يـا رسـول : قال). أفتحبه البنتك?: (قال). ألمهاهتم

: قـال). وال الناس حيبونه لبناهتم: (قال. اهللا جعلني اهللا فداك
لنـي اهللا ال واهللا يـا رسـول اهللا جع: قـال). أفتحبه ألختك?(

أفتحبـه : (قـال). وال الناس حيبونـه ألخـواهتم: (قال. فداك
. ال واهللا يـا رسـول اهللا جعلنـي اهللا فـداك: قــال). لعمتك?

). أفتحبه خلالتك?: (قــال). وال الناس حيبونه لعامهتم: (قال
وال الناس : (قال. ال واهللا يا رسول اهللا جعلني اهللا فداك: قال

 صـىل اهللا عليـه −فوضـع رسـول اهللا : قال). حيبونه خلاالهتم
ّاللهـم اغفـر ذنوبـه, وطهـر قلبـه, : ( يده عليه وقال−وسلم 

. فلم يكن الفـتى بعـد يلتفـت إىل يشء: قال). ّوحصن فرجه
مـن نفـس  − صىل اهللا عليـه وسـلم −صل النبي  فقد استأ)٢٧٦(

دون أن يـذكر لـه اآليـات الـواردة يف ... الفتى تعلقـه بالزنـا
 صىل اهللا عليـه −والوعيد للزاين والزانية نظرا منه حتريم الزنا 

 أن هذا أقلـع للباطــل مـن قلـب الـشاب بحـسب −وسلم 
                                 

F٢٧٦E،א،אא،١٤٢١،
،א٣٦L٥٤٥א،٢٢٢١١،W
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 يـده − صىل اهللا عليه وسلم −تصوره وإدراكه, ووضع النبي 
عىل قلب الشاب فيه ملسة حانية ألن يطهر اهللا قلبه مـن حـب 
تلك الفاحشة, فاملعالج أو املريب حيـسـن بـه أن يـامرس هـذا 

ألسلوب مع الدعاء, فهو بال شك له وقع إجيايب عىل النفس, ا
 صـىل −وقد ورد هذا األسلوب يف موطن آخر صنــعه النبي 

 مع أم املؤمنني السيدة عائشة ريض اهللا عنها −اهللا عليه وسلم 
 − صىل اهللا عليه وسلم −كان رسول اهللا : حيث تروي فتقول

رها ودعـا, إذا حدث بينهام يشء فغضبت وضع يده عىل صد
, فـام )اللهم أذهب غيظها واغفر ذنبها واغـسل قلبهـا: (فقال

 إال أذهـب اهللا − صـىل اهللا عليـه وسـلم −يرفع يده الـرشيفة 
فهذا األسلوب يف الـدعاء واللجـوء . عنها ما هبا أو كام قالت

إىل اهللا تعاىل فيه إشعار باحلاجة والفقر إىل اهللا سبحانه وتعاىل, 
ــده وحــده تغيــري ــا إال أســباب وأن بي  األمـــور, ومــا أفعالن

 . يسخرها اهللا تعاىل حيث يشاء وكيف يشاء ومتى شاء
 فهذه بعض السامت التـي ينبغـي أن تكـون يف املعـالج حتـى          

 .ينجح يف التصدر ملشاكل الناس وعالج أخطائهم
وبنهاية هذا املبحث يكون الباحث قـد أجـاب عـىل الـسؤال 

ــة ــذه األطروح ــن ه ــث م ــائج الثال ــة والنت ــا باخلامت ــذيال إياه  م
 .والتوصيات واملقرتحات
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َامتـَاخل  : ُــةِ
 

 احلمد  هللا  وحده  والذي  بنعمته  تتم  الصاحلات, 
والصالة  والسالم  عىل  سيد  األولني  واآلخرين  نبينا  حممـد 

 .− صىل اهللا عليه وسلم −
 :وبعـــد

 آخـر املطـاف مـن هـذه فها أنا ذا بحمـد اهللا وعونـه آيت عـىل
هللا عليـه  صـىل ا−الدراسة التي تناولت فيها بعضا من منهج النبـي 

من أخطاء املجتمع املدين, الذي حـو   يف معاجلة مواقف−وسلم 
وقـد . بني البتيها األوس واخلزرج واملهاجرين واليهود واملنـافقني

 جاء احلديث أوال عن السرية النبوية وعالقتهـا بالرتبيـة, ومـن ثـم
الفرق بني السنة النبوية والسرية النبوية وأمهية األخيــرة يف الرتبية, 
ثم جاء احلديث من السرية النبوية البن هشام ومنـزلتها بـني كتـب 
السرية ومكانتهـا العلميـة, وسـبب اختيـار الباحـث هلـذا الـسفر 
العظيم, ثم حتـدث الباحـث عـن خـصائص املجتمـع املـدين قبـل 

  س املجتمـع املـدين, عـىل املـنهج النبـوي,اهلجرة وبعدها, وتأسـي
 يف معاجلـة بعـض − صىل اهللا عليـه وسـلم −ومن ثم منهج النـبي 

املواقف التي حدثت يف املجتمع املـدين والـسلوكيات والتطبيقـات 
الرتبوية املستفادة منها, وأخريا مـا الـسامت التـي ينبغـي أن يتـوفر 

تي تتــناسب مع فيمن يتصد ملشاكل الناس, وإعطائهم احللول ال
 معايل األخالق وكريم العادات?
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ِالنـتائـ َ  :ُـجَّ

بعد عون اهللا وتوفيقه توصل الباحث إىل عدد من النتائج, من 
 :هاــأمه
أن السرية النبوية تعترب مصدرا مـن مـصادر الرتبيـة اإلسـالمية  .١

املستقلة عن السنة النبوية, وذلك ألن السرية حوت من املواقف 
يمكن معه اخلروج بأسـاليب وطــرق يف الرتبيـة واألحداث ما 

تفيد املربني واآلباء يف تعامالهتم العلمية واألخالقيـة, فتـصبح 
القرآن, والسنة, والسرية النبوية, : مصادر الرتبية اإلسالمية هي

 .والقياس واإلمجاع
 السرية النبوية كام قدمنا استقلت ببعض األحداث التـي خلـت  .٢

ذلـك للمعـايري والـضوابط التـي وضـعها عنها السنة النبوية, و
 صىل اهللا عليـه −علامء احلديث لقبول األثر املنقول عن الرسول 

 وتعلقه باحلالل واحلرام, بينام السرية النبوية ال يـشرتط −وسلم 
ــصب ــا من ــتامم فيه ــايري, إذ االه ــضوابط واملع ــك ال ــا تل   فيه

عىل كل مـا يتعلـق بمعـايل األخـالق وكـريم العـادات وتربيـة 
ألجيال عليــــها, أما ما يتعلق باملعتقدات أو احلالل واحلـرام ا

فليس حمله السرية النبوية, وإنـام العلـوم األخـر ذات الـصلة 
 .باألحكام الفقهية

اعتاد الناس عند وقوع اخلطأ أن يتحاوروا مـع مـن صـدر منـه  .٣
 بتلطيـف قلـب − صىل اهللا عليه وسلم −اخلطأ, بينام اهتم النبي 

 . اخلطأمن وقع عليه
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عند حدوث خطب جلل أو أمر ذي بـال فـإن انـشغال النـاس  .٤
ببذل اجلهد البدين العايل الذي يتعب معه الذهن والفكـر كفيـل 

 .بأن يقيض أو خيفف حجم املشكلة
إن تصحيح أخطاء اآلخرين حيتـاج إىل صـرب ومـصابرة, وربـام  .٥

يفقد املرء أعصابه أو ال يستطيع أن يسيطر عىل انفعاالته فيخرج 
ن جـادة الـصواب, وهـو الـذي أنـيط بــه تـصحيح أخطـاء ع

اآلخرين; لذلك ينبغي أن يتحامل ويتصرب, فال يـيسء أخالقـه 
 .ليحسـن أخالق اآلخرين

تدريب النفس عىل جعل األفعال الناجتة عنها تعـرب عـن القـيم  .٦
واملبادئ واألخالق التـي يـؤمن هبـا, ال عـىل أهنـا ردود أفعـال 

 .لترصفات اآلخرين
حيح الفعل بقدرة كل فـرد عـىل حـدة بحـسب وعيـه يناط تص .٧

رك احلبـل وإدراكه وشخصـيته, وهذا ال يعنـي االنفـالت أو تـ
قبول التصحيح للخطإ بناء عـىل قـدرة  عىل الغارب, وإنام يعني

الشخص وسعة أفقه, فال يقاس فالن بفـالن وال زيد بعمرو إذا 
 .كان التصحيح يعطي احلد األدنى من القبول

وبيخ ال يكون إال ألقرب الناس إىل قلبـك وأعـرفهم اللوم والت .٨
بقصدك, وبحب اخلري لك, وليس كام يفهم كثري من النـاس أن 
ّاللوم يكون لكل أحـد, وكأين هبذا السلوك يعــد مـن املراتـب  ُ

 صـىل اهللا −العالية يف التوجيه واإلرشاد السـتخدام رسـول اهللا 
 . له−عليه وسلم 

,  الذي خيالف أو يتضاد مع الرشعاإلعالم بالتربؤ من املوقف .٩
 أفـراد األرسة, أو األخــالق أو النــظام إذا صـدر مـن أحـد



 − ١٩١ −

أن ذلك التـرصف غـري مـريض عنـه, وال  حتى يتبني للجميع
 .حيسن السكوت عليه

خيتلف التعامل مع األشخاص من حيـث احلـزم أو التـساهل  .١٠
بناء عىل ما عـرف مـن مـايض كـل مـنهم وبخاصـة إذا احتـد 

 .وتشاهبت حيثياته زمانا أو مكــانا أو كليهاماملوقف 
األفعال اخلاصة الصادرة من أفراد األرسة ينبغي أن ينظر إليها  .١١

بنظرة إجيابية ليس فيها اهتام للنيات أو املقاصـد, وخاصـة إذا 
اجتمع معها قلة اخلربة وعدم العلم وقرص النظـــر يف التوقـع 

 .اتملا يمكن أن ينتج عنه هذا الترصف من سلبي
 

َالتـوصي ِ ْ  :ُاتــَّ
 :     ير الباحث أن من أهم التوصيات التي خرج هبا

توجيه جهود الدارسني والباحثني يف العامل اإلسالمي إىل تنـاول  .١
كتــب الــسرية النبويــة ودراســتها واســتخراج القــيم واملبــادئ 

 .الرتبوية التي ختدم األمة اإلسالمية
ة لكـل مرحلـة عمريـة العمل عىل إفراد مكارم األخالق النبويـ .٢

يمر هبا اإلنسـان يف مؤلف مستقل يصاغ بطريقة حتليلية تتناسب 
 .والعرص الذي نعيشه

إقامة دورات علمية لألرسة عىل غـرار الـدورات التـي تقـام يف  .٣
اإلدارة واحلاسب اآليل والصحة وغريهـا تتحـدث عـن مـنهج 

 . يف تعامله مع األخطاء− صىل اهللا عليه وسلم −النبي 
 صـىل اهللا − الدارسني والباحثني الستخراج منهج النبـي توجيه .٤

 . الرتبوي يف معاجلة األخــطاء يف املجتمع املكي−عليه وسلم 



 − ١٩٢ −

 صىل اهللا −تشجيع األرسة ألبنائها بإلقاء نبذة عن أسلوب النبي  .٥
 يف تصويب خطإ أو موقف ما من خـالل القـراءة −عليه وسلم 

 .يف أحد كتب السرية
 صىل اهللا عليه −يف حتضري مواقف صوهبا النبي مبادرة الوالدين  .٦

, ويقوم األبناء باستخراج السلوكيات التي تستنبط من −وسلم 
 .− صىل اهللا عليـه وسلم −فعله 

تشجيع األرسة ألبنائها بكتابـة تلـك الـسلوكيات النبويـة عـىل  .٧
 −نبي شكل ضــوابط أو قواعد تذكرهم عىل الدوام بأسلوب ال

ال تـسئ أخالقـك : وعىل سـبيل املثـال ,− صىل اهللا عليه وسلم
لتحسن أخالق اآلخـرين, ومـا كـان الرفــق يف يشء إال زانـه, 
والتدريب عىل فعل الصـواب, وال تفتش عن األخطاء اخلفيـة, 
وامــدح عــىل قليــل الــصواب يكثــر مــن املمــدوح الــصواب, 
والدعـاء للمخـطئ, وتذكر أن املخطئ قد يكون خمتلفـا معـك 

مثـال هـذه القواعـد ممـا يـسهل حفـظ القاعـدة وأ. يف مدركاته
 صـىل −ُواملوقف الرتبوي النبوي الذي يستنبط من فعـل النبـي 

 .−اهللا عليه وسلم 
 تــشجيع املكتبــات ودور النــرش والــصحافة عــىل طباعــة هــذه  .٨

السـلوكيات يف شكل قواعد عىل الكراسات اخلاصة بـالطالب 
مـية, أو املجلـة وعىل الكتب املدرسـية, ويف أعىل الصحيفة اليو

 .األسبوعية
إقامة املسابقات العلمية لألبناء وتـشجيعهم بالكتابـة يف طريقـة  .٩

 . للخطإ− صىل اهللا عليه وسلم −معــاجلة النبي 
 يمكن أن نسيطر عىل أحاسيسنا ومشاعرنا بتغيري أفعالنا أو ما  .١٠

اعتـدنا عـىل فعلـه كـردود أفعـال لتـرصفات اآلخـرين, وال 



 − ١٩٣ −

حاسيـسنا ومـشاعرنا ألهنـا خارجـة عـن يمكن أن نغري من أ
 .اإلرادة والسيطرة

تدريب املرتيب عـىل التعامـل مـع املواقـف الـسلبية بإجيابيـة,  .١١
فـيام يعـود ) الـسلبي(وكيف يستطيع اإلفادة من هذا املوقف 

عليه وعىل الطرف اآلخر باخلري والرب واملعروف; ألن الواقـع 
ســلبي, حيكــي أن ردة الفعــل مــن املوقــف الــسلبي انفعــال 

 .والدعوة قائمـة عىل جعل ردة الفعل إجيابية
قدر مزامحـة األخـالق الفاضـلة للعـادات الـسيئة تـضمر عىل  .١٢

األخرية وتذوب, وترتفع األوىل وتسمو, وهذا يعني أنـه ال بـد 
من غمر العادات السيئة يف بحـر من األخالق الفاضلة, بحيـث 

 . وقوعهيكون الغمر عىل الدوام وليس عىل حاجة املوقـف أو
 

 :اتـــَاملقرتح
 صـىل اهللا −زيادة البحث يف السرية النبوية يف جمال معاجلة النبي  .١

 لألخطاء, يف جماالت أخر ختدم البيئة التعليمية, −عليه وسلم 
 .واملجتمع

 صىل اهللا عليه − بحوث علمية هتتم باملقارنة بني منهج النبي ختصيص .٢
 وأفكـار املفكـرين غـري  يف معــــاجلة األخطــاء وبـني آراء−وسلم 

 .املسلمني; ملعرفة التكامل يف النظرة بني املنهج اإلسالمي وغريه
توجيه الباحثني والدارسني لكتابة بحـوث تتعلـق هبـذا الـشأن  .٣

وطريقة تفعــيلها يف املـدارس, وحـصص النـشاط, والنـشاط 
 .املرسحي
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 ةــ القرآنياآليات فهرس
 

 صفحة ال رقم اآلية اسم السورة واآلية
 سورة البقــرة

صــبغة اهللا ومــن أحــسن مــن اهللا صــبغة (
 ) ونحن له عابدون 

٨٦, ٤٩ ١٣٨ 

ولكم يف القصاص حياة يــأويل األلبـاب (
 ) لعلم تتقون 

١٧٠ ١٧٩ 

يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيـه قـل (
 ) قتال فيه كبري 

١٥٧ ٢١٧ 

ال إكــراه يف الــدين قــد تبــني الرشــد مــن (
 ) الغي

٥٥ ٢٥٦ 

 ١٧٨ ٢٨٦ ) ًال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ( 
 سورة آل عمران

والكاظمني الغيظ والعـافني عـن النـاس (
 ) واهللا حيب املحسنني

١٠٢ ١٣٤ 

ًفبام رمحة من اهللا لنت هلم ولـو كنـت فظـا (
غليظ القلب  النفضوا من حولك فـاعف 

عنهم واسـتغفر هلـم  وشـاورهم يف األمـر  
 إن اهللا حيـب فإذا عزمـت فتوكـل عـىل اهللا

 )املتوكلني 

 عنوان ١٥٩

لقد سمع اهللا  قول الذين قالوا إن اهللا فقري (
ونحن أغنيـاء سـنكتب مـا قـالوا وقـتلهم 

١٨١ 
 

١٥٦ 
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األنبياء بغـري حـق ونقـول ذوقـوا عـذاب 
 )احلريق 

 ١٥٩ ١٨١ ) سنكتب ما قالوا (
 ١٥٩ ١٨١ )ونقول ذوقوا عذاب احلريق (

 سورة املائدة 
نكم شنئان قـوم عـىل أال تعـدلوا ال جيرم( 

 اعدلوا هو أقرب للتقو ( 
 ١٥٨ ,

١٧١ 
 سورة األنعام 

أمل يروا كم أهلكنا من قـبلهم  مـن قـرن ( 
مكنهم يف األرض مامل نمكن لكم وأرسلنا 
ًالسامء عليهم مدرارا وجعلنا األهنر جتـري 
من حتتهم فأهلكنهم بذنوهبم وأنـشأنا مـن 

 )ًبعدهم قرنا ءاخرين 

٤٦ ٨ 

 سورة األعراف
 ٢٠ ١٧٦ ) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (
خذ العفو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن (

 ) اجلهلني 
١٠٦ ١٩٩ 

 سورة يوسف 
كـــان يف قصـــصهم عـــربة ألويل لقـــد ( 

 )  األلباب
٢٠ ١١١ 

 سورة النحل 
وأنزلنا إليك الذكر لتبني للنـاس مـا نـزل (

 ) إليهم 
٣٨ ٤٤ 
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 سورة اإلرساء 
ًقل هلام أف وال تنهرمها وقل هلام قوال فال ت(

ًكريام واخفض هلام جناح الذل مـن الرمحـة 
 )ًوقل رب ارمحهام كام ربياين صغريا 

١٨٢ ٢٤−٢٣ 

 سورة النور 
ــره أن ( ــذين خيــالفون عــن أم فليحــذر ال

 ) تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
٣٨ ٦٣ 

 سورة األحزاب 
 حـسنة لقد كان لكم يف رسول اهللا أسـوة( 

ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخـر وذكـر اهللا 
 )ًكثريا 

١٨٠ ٢١ 

 سورة الزمر 
ًوما قدروا اهللا حق قـدره واألرض مجيعـا (

 )قبضته يوم القيامة 
١٥٦ ٦٧ 

 سورة فصلت 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه (

 )تنزيل من حكيم محيد 
١٤ ٤٢ 

 سورة النجم 
) إن هـو إال وحـي * وما ينطق عن اهلو

 ) يوحى 
٣٩−٣٨ ٤−٣ 

 سورة احلرش 
وما ءاتكم الرسول فخذوه وما هنكم عنه (

 ) فانتهوا 
٣٨ ٧ 
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والذين جاءو مـن بعـدهم يقولـون ربنـا (
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا بـاإليمن 
ًوال جتعل يف قلوبنا غال للذين ءامنـوا ربنـا 

 )إنك رؤوف رحيم 

٥٥−٣٨ ١٠ 

ً مجيعا إال يف قـر حمـصنة أو ال يقتلونكم(
من وراء جدر بأسهم بينهم شديد حتسبهم 
ــوم  ــأهنم ق ــوهبم شــتى ذلــك ب ــا وقل ًمجيع

 ) اليعقلون 

٧٧ ١٤ 

 سورة القلم 
 ١٠ ٤ )  وإنك عىل خلق عظيم (

 سورة البينة 
 ١٤ ٨ )ريض اهللا عنهم  ورضوا عنه (

 سورة اإلخالص 
, ١٥٦ ٤−١ ) قل هو اهللا أحد (

١٦١ 
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 فهرس  األحاديث  النبوية
 )أ(

 ١٨٦ ..............................................أحتبه ألمك? 
 ١٢٩..............................................أتشفع يف حد 

 ١٣٠..........................................إذا غضب أحدكم
 ٣٨.......................................أال إين أوتيت الكتاب

 ٣................................................. أال إن ريب 
 ١١٠ ........................................أال ترىض يا عبد اهللا
 ١٨٧ ........................................اللهم أذهب غيظها 

 ١٤٣ ............................................ّاللهم كفر ذنويب
 ٩٧.................................................إن الغضب

 ١٦٧ ..................................إن النبي ال يقتل باإلشارة 
 ١٣٨  ....................................إنك امرؤ فيك جاهلية 

 ١٣٢  ............................................إين ألعلم كلمة
 )ف(

 ٨٣ ................... صىل اهللا عليه وسلم− اهللا فأمرهم رسول
 ٩٢.............. القرآن– اهللا عليه وسلم  صىل−فتال رسول اهللا 
 ١٥٦............. الناس– صىل اهللا عليه وسلم − فدعا رسول اهللا

 ١١٨ .................. صىل اهللا عليه وسلم −ول اهللا فغضب رس
 ١٣٦..............................فكيف يا عمر إذا حتدث الناس

 )ق(
 ٧٩ ............................................. قد أبدلكم اهللا



 − ١٩٩ −

 )ل(
 ١١٩ .....................................ال تدعوين قريش اليوم

 ١٦٤.............................................ال تسبوا احلمى
 ١٠٤...................................................ال تقتلوه

 )م(
 ١٥٧............................................ما أمرتكم بقتال

 ١٣٧................................................ما بال أقوام
 ١٥٨  ........................................ما محلك عىل ذلك 

  ١٥٥.....................................ما محلك عىل ما صنعت
 ١٣٥...............................................ما هلم ولعامر
 ١٢٠..............................................من محى مؤمنا
 ١٥٣.............................................من صمت نجا
 ١٠٢..............................................من كظم غيظا

 ١١١.........................................من يل بابن األرشق
 )ن(

 ١٥٤........................................نزل ملك من السامء
 )هـ(

 ١١٢.............................................هذا ابن أخيك
 ١٠٦.....................................................هم لك

 )و(
 ١٧٣....................................واهللا ال متسح عارضيك 

 )ي(
 ١٣٦.................................................يا ابن سمية

 ١٧٢  ...........................................يا سودة أعىل اهللا



 − ٢٠٠ −

ُاملصــــادر  واملـــــراجع َ َِ َ َُْ ِ 
 

القرآن الكريم  . 
النــجوم الزاهرة يف ملـوك : ابن تغري بردي, مجال الدين األتابكي  .١

 ., مطبعة دار الكتب املرصيةمرص والقاهرة
, دار الرشيد, تقريب التهذيب) : هـ١٤٠٦(ابن حجر, أمحد بن عيل  .٢

 . سوريا
, املطبعة الـسلفية, ٣ طفتح الباري, ) :هـ١٤٠٧========== ( .٣

 . القاهرة
 . هـ, مكتبة عكاظ١٤٠٢. الفصل يف امللل والنحل: ابن حزم, حممد  .٤
  ,نـرضة النعـيم) : هـ١٤١٨(ابن محيد, صالح بن عبد اهللا وآخـرون  .٥

 . دار الوسيلة, جدة
 مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل,, )هـ١٤٢١(ابن حنبل, اإلمام أمحد,  .٦

 .مؤسسة الرسالة
 ., دار الفكر)هـ١٣٩٩(, شذرات الذهبابن العامد, عبد احلي,  .٧
زاد املعـاد يف هـدي خـري ) : هــ١٤٠٥(ابن قيم, حممد بن أيب بكـر  .٨

 . , مؤسسة الرسالة, بريوت٨ , ط العـباد
, بـريوت, ط البدايـة والنهايـة) : هــ١٣٩٨(ابن كثري, أبـو الفـداء  .٩

 . دار الفكر بدون,
لـسرية النبويـة البـن ا) د, ت (ابن هشام, عبـد امللـك بـن هـشام .١٠

 . , ط بدون, دار الفكر, دار الرشيفهشام
جمــدي فتحــي : , حتقيــق ســرية النبــي =============:  .١١

 . دار الصحابة للرتاث, طنطا, ط بدون السيد,



 − ٢٠١ −

ـــ١٤٢٥============: ( .١٢ ــة) : ه ــسرية النبوي ــقال : , حتقي
 . , دار املعرفة٤طفى السقا وآخرون, ط.عمرةمص

 ط بدون, دار الفكر, مطبعة املـدين خاتم النبيني,حممد, أبو زهرة,  .١٣
 .بمرص

من وسائل وأسـاليب الرتبيـة النبويـة, أبـو عـراد, املجلة العربية, .١٤
 . ٦٩: عدد: صالح عيل 

فلـسفة الرتبيـة ) : هــ١٤٠٨(أبو العينني, عـيل خليـل مـصطفى  .١٥
 . , مكتبة إبراهيم حلبي املدينةيف القرآن الكريم اإلسالمية

, دار ٢, ط الرتبية يف الـسنة النبويـة) : هـ١٤٠٠(ه, حسني أبو لباب .١٦
 . اللواء, الرياض

عون املعبود عـىل ســنن أيب : آبادي, حممد أرشف بن أمري العظيم .١٧
 .ط بدون, بيت األفكار الدولية داود,

, ط بـدون, املكتبـة سـنن أيب داود: أيب داود, سليامن بن األشعث  .١٨
 .  لزوم السنةاإلسالمية, تركيا, كتاب السنة, باب

, ط بدون, منـشورات األغاين) : م١٩٥٦(األصبهاين, أبو الفرج  .١٩
 . دار مكتبة احلـياة, دار الفكر, بريوت

دراسـات يف احلـديث ) : هــ١٤٠٥(األعظمي, حممـد مـصطفى  .٢٠
 . ط بدون, مطابع جامعة الرياض ,النبوي

مـنهج النبـي يف الـدعوة مـن خـالل ) : هـ١٤٢٤(أحمزون, حممد  .٢١
 . , دار السالم, القاهرة, مرص٢ طحيحة,السرية الص

ــرباء  .٢٢ ــد ال ــريي, أمح ـــ١٤١٩(األم ــاح ) : ه ــسة للنج دروس نفي
, سلســـلة دار املعرفة لالستشارات الرتبوية, دار النارش والتفوق

 . الدويل للنرش والتوزيع



 − ٢٠٢ −

, ط بدون, دار الكتاب العـريب, األخالق) : م١٩٦٩(أمني, أمحد  .٢٣
 .  لبنان–بريوت 

 . , دار املعارفالرتبية يف اإلسالم: أمحد فؤاداألهواين,  .٢٤
املـدخل إيل رشح الـسنة ) : هــ١٤١٥(بادحدح, عـيل بـن عمـر  .٢٥

 .دار األندلس اخلرضاء .للبغوي
 ط بدون, دار الكتب التاريخ الكبري,البخاري, حممد بن إسامعيل,  .٢٦

 .العلمية, بريوت, لبنان
ظمة العربية  املنتاريخ األدب العريب,) م١٩٩٣(بروكلامن, كارل,  .٢٧

 .للرتبية والثقافة والعلوم, اهليئة املرصية العامة للكتاب
, ط بـدون, دار الكتـب تـاريخ بغـدادالبغدادي, أمحد اخلطيـب,  .٢٨

 .العريب, بريوت, لبنان
, دار اإلعـالم, اكتشاف الـذات) : هـ١٤٢٢(بكار, عبد الكريم , .٢٩

 . األردن, مكتـبة دار البيان احلديثة
 دار خطوة نحـو التفكـري القـويم,: ) هـ١٤٢٣(, ========= .٣٠

 . اإلعالم, األردن, مكتبة دار البيان احلديثة
فلسفة الرتبية اإلسـالمية يف ) : م١٩٨٣(بكر, عبد اجلواد سعيـد,  .٣١

 . , دار الفكر العريب, بريوتاحلديث الرشيف
ــد ,  .٣٢ ــي, حمم ـــ١٤١٩(التكريت ــال حــدود) : ه ــاق ب , دار ٢, طآف

 . املعارج, الرياض
, موقفك اإلجيايب أغـىل مـا متلـك) : هـ١٤٢١(وود إن تشابامن, ال .٣٣

 . دار املعرفة للتنمية البرشية, الرياض
مناهــج البحـث ) : هــ١٩٧٨(جابر, عبد احلميد جابر, وزميله,  .٣٤

 . , دار النهضة العربية, مرص٢, ط يف الرتبية وعلم النفس
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عـوارض األهليـة عنـد ) : هــ١٤٠٨(اجلبوري, حـسني خلـف  .٣٥
ة أم القـر معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء  جامعـاألصوليني,

 .الرتاث اإلسالمي
الـصحاح ) : م١٩٧٩هــ, ١٣٩٩(اجلوهري, إسامعيل بن محـاد,  .٣٦

, دار العلـم للماليـني, بـريوت, ٢, ط تاج اللغة وصحاح العربية
 . أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق

, مكتبـة دار ٥, ط أخالقنـا, )هــ١٤٢٢(جوهري, حممـد ربيـع,  .٣٧
 .مية, املدينة املنورةالفجر اإلسال

 دار اإلنسان واخلالفـة يف األرض,,  )هـ١٤١٩(جري, حممد أمني,  .٣٨
 .الرشوق, القاهرة

, ط بدون, دار زاد املتقني,  )هـ١٤١٤(احلازمي, إبراهيم عبد اهللا,  .٣٩
 .الرشيف للنرش والتوزيع, الرياض

الفكر الرتبوي عنـد  ابـن ) : هـ١٤١٧(احلجاجي, حسن بن عيل  .٤٠
 . , دار األندلس اخلرضاء, جدةرجب احلنبيل

, احلـريب, الرتبية يف عهد الرسـول نـشـأهتا وتطورهـادعوة احلق,  .٤١
 . ١٨٦, العدد ١٧, السنة ) : هـ١٤١٩(حامد سامل 

الرتبيـة يف املعهـدين ) : هــ١٤٠٤(احلريب, عبد املعني عبد الغنـي  .٤٢
عة  رسالة ماجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة جاماملكي واملدين

 . أم القر غري منشورة
, ط بـدون, اقرأ باسم ربك) : هـ١٤١٧(احلريب, حممد أمحد نارص  .٤٣

 . مطابع مازن, الرياض
التاريخ اإلسالمي ) : هـ١٤١٨(احلميدي, عبد العزيز بن عبد اهللا  .٤٤

, دار الدعوة القاهرة, دار األنـدلس اخلـرضاء, ١, طمواقف وعرب
 . جدة
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ـــ١٤٠٩(حــو, ســعيد  .٤٥ ــااألســاس يف) : ه ــسنة وفقهه , دار  ال
 . السالم, مرص

أصـول الرتبيــة ) : هــ١٤١٥(اخلطيب, حممد شحات وآخـرون  .٤٦
 , , دار اخلرجيي, الرياضاإلسالمية

, مؤســسة ٤, طدراســة يف الــسرية النبويــة: خليــل, عــامد الــدين  .٤٧
 .دار النفائس, بريوت الرسالة,

, )هــ١٣٩٣ (دسـتور األخـالق يف القـرآن,دراز, حممد عبد اهللا,  .٤٨
 . عبد الصبور شاهني, بريوت, مؤسسة الرسالة :قيقحت

, معركة النبوة مـع أهـل الكتـاب: دروزة, حممد عزت, ت بدون  .٤٩
املؤمتر العاملي الثالث للسرية النبوية, طبع عىل نفقة الشؤون الدينية 

 . بدولة قطر
ســـري أعـالم ) : هــ١٤٠٦(الذهبي, حممد بـن أمحـد بـن عـثامن  .٥٠

 . الة, بريوت, مؤسسة الرس٤, طالنبالء
, ط بـدون, أصـول علـم الـنفس) : م١٩٧٦(راجح, أمحد عزت  .٥١

 . اإلسكندرية املكتب املرصي
, ط بـدون, خمتار الصحاح) : م ١٩٨٦(الرازي, حممد بن أيب بكر  .٥٢

 . مكتبة لبنان, بريوت
ــد  .٥٣ ــب, الولي ــة) : م٢٠٠٣(الرجي ــة الكوني ــالج بالطاق , دار الع

 .htm.http: l/az-Zamen.net/kitab٢: املوقع. قرطاس للنرش
 قواعــد األخــالق الفاضــلة,الــرحييل, عبــد اهللا ضــيف اهللا,  .٥٤

 ., رشكة سفري, الرياض)هـ١٤١٨(ومنطلقات الكتساهبا 
ــة يف ضــوء ) : هـــ١٤١٢(رزق اهللا, أمحــد مهــدي  .٥٥ ــسرية النبوي ال

, مركــز امللــك فيــصل للبحــوث والدراســات املــصادر األصــلية
 . اإلسالمية, الرياض
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, مكـــتبة جريـر, )م٢٠٠١(, درات غري حمـدودةقروبنز, آنتوين,  .٥٦
 .الرياض, ط بدون

, املـؤمتر  جممـع العظـامتعظمة حممـد : الزرقا, مصطفى أمحد  .٥٧
 . العاملي الثالث للسرية والسنة النبوية, ط بدون

الـسنة ومكانتهـا يف التــرشيع ) : هـــ١٣٨١(الـسباعي, مـصطفى  .٥٨
 ., مكتبة املعارفاإلسالمي

مـنهج كتـــابة التـاريخ ) : هــ١٤٠٦(السلمي, حممد بن صـامل  .٥٩
 . , دار طيبة, الرياضاإلسالمي

, تدريب الـراوي) : هـ١٣٩٢(السيوطي, عبد الرمحن بن أيب بكر  .٦٠
 .دار الرتاث, القاهرة ,٢ط

, ط بدون, املكتبة التجاريـة املوافقاتالشاطبي, إبراهيم اللخمي,  .٦١
الكرب. 

ة الثقافيـة,  املكتبـديـوان الـشافعي,الشافعي, حممد بـن إدريـس,  .٦٢
 .ط بدون بريوت,

حدائق األنوار : الشيباين, ابن الربيع عبد الرمحن بن عيل, ت بدون .٦٣
 . , ط بدونومطالع األرسار

, ٣, طملحات يف أصول احلديث) : هـ١٣٩٩(صالح, حممد أديب  .٦٤
 .املكتب اإلسالمي

الـسرية النبويـة عـرض وقـائع ) : هـ١٤٢٥(الصاليب, عيل حممد  .٦٥
 .املعرفة, بريوت, دار وحتليل أحداث

, مكتبـة العبيكـان, الـسرية النبويـة) : هـ١٤٢٤(الصوياين, حممد  .٦٦
 . الرياض

, ط بـدون, أصول التخـريج ودراسـة األسـانيد: الطحان, حممود .٦٧
 .مكتبة املعارف
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, ٨, طتيــسري مــصطلح احلــديث) : هـــ١٤٠٧(, ========= .٦٨
 . مكتبة املعارف

فهـرس أللفـاظ املعجـم  امل) : هــ١٤٠١(عبد الباقي, حممد فؤاد  .٦٩
 .  دار الفكر, القاهرة,٢, طالقرآن الكريم

ــسلم,ت,  ., د=========  .٧٠ ــحيح م ــب ص ــاء الكت  , دار إحي
 .العربية, فيصل عيسى البايب احللبي

أصـول ) : هــ١٤١٥(عبد اجلواد, نـور الـدين حممـد, وآخـرون  .٧١
 .  دار اخلرجيي, الرياضالرتبية اإلسالمية,

ــز, حممــد ســهري, .٧٢ ــد العزي ــة يف   ,)م٢٠٠٠(عب ــشئة االجتامعي التن
 ط بـدون, أبـو ظبـي, املجتمع الغريب يف ظروف اجتامعية متغرية,

 .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية
, دار القلم, حممد رسول اهللا) : هـ١٤٠٥(عرجون, حممد الصادق  .٧٣

 . دمشق
 . , مكتبة النهضةالقاموس اإلسالمي) : هـ١٣٩٠(عطية اهللا, أمحد  .٧٤
 هتذيب مدارج الـسالكني,ت , . عبد املنعم صالح العيل, دالعزي, .٧٥

وزارة العدل والـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف بدولـة اإلمـارات 
 .العربية املتحدة

مكانــة احلــواس مــن املعرفــة يف : العمــرو, صــالح بــن ســليامن  .٧٦
 . , رسالة دكتوراه غري منشورة, جامعة أم القراإلسالم

, املجتمع املدين يف عهـد النبـوة) : هـ١٤٠٣(العمري, أكرم ضياء  .٧٧
 .اجلامعة  اإلسالمية باملدينة املنورة, املجلس العلمي

ــد  .٧٨ ــن مح ــليامن ب ــودة, س ـــ١٤١٤(الع ـــوية يف ) : ه ــسرية النبـ ال
, املطبعة, جامعة اإلمـام حممـد بـن الصحيحـني وعند أيب إسحاق

 .سعود اإلسالمية, عامدة البحث العلمي
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 −١٣− موسـوعة نفـسية يف سـبيل) : م١٩٨٢(غالب, مـصطفى  .٧٩
 . , منشورات دار مكتبة اهلالل٣, ط)السلوك(
, دار القلــم, ١٥, طخلــق املــسلم) : هـــ١٤٢١(الغــزايل, حممــد  .٨٠

 . دمشق
 ,إحياء علوم الدين) : هـ١٤١٧(الغزايل, أبو حامد حممد بن حممد  .٨١

 . دار املكتب العلمية, بريوت
ة أم جامعـ. ٤, طفقـه الـسرية) : هــ١٤١٥(غضبان, منري حممـد  .٨٢

القر, معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسـالمي, مركـز 
 .بحوث الدراسات اإلسالمية, مكة

, ٥ طوقفات تربوية مـع الـسرية النبويـة) : هـ١٣٢١(فريد, أمحد  .٨٣
 . دار طيبة للنرش والتوزيع, الرياض

أصـول الرتبـــية ) : هــ١٤١٥(الفزاين, فتحية حممـد, وآخـرون  .٨٤
 . ي, الرياض, دار اخلرجياإلسالمية

, ط املرشـد يف كتابـة األبحـاث) : هــ١٤٠٧(فودة, حممد حلمي  .٨٥
 . دار الرشوق, جدة بدون,

, ط بـدون, دار القاموس املحيط: الفريوزآبادي, حممد بن يعقوب .٨٦
 . اجلبل

 جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيميـة,قاسم, عبد الرمحن حممد,  .٨٧
 .ط بدون, مكتبة املعارف, الرياض, املغرب

الـشــفا ) : هــ١٤١٦(ايض, أيب الفضــيل عياض بن موسـى الق .٨٨
سعيد عبد الفتاح, النارش هشام : , حتقيقبتعريف حقوق املصطفى

 . حافظ
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 ألصـحابه يف تربية النبـي ) : هـ١٤١٣(القريش, خالد عبد اهللا  .٨٩
, رسالة ماجستري غري منشورة قسم الكتاب والسنة الكتاب والسنة
جامعة أم القر . 

, ط اجلامع ألحكام القـرآن: حممد األنصاري, ت بدون القرطبي,  .٩٠
 . دار الفكر بدون,

, دار الـرشوق, ٩ طيف ظـالل القـرآن,) : هـ١٤٠٠(قطب, سيد  .٩١
 . بريوت

العادات العرش للشخصية ) : هـ١٤٢٢(القعيد, إبراهيم بن حممد  .٩٢
 . , دار املعرفة للتنمية البرشية, الرياض٢, طالناجحة

يف  الكليات معجـم) : هـ١٤١٣(يني الكفوي, أيوب موسى احلس .٩٣
 . , مؤسسة الرسالة, بريوت٢, طاملصطلحات والفروق اللغوية

ــتيفن  ,  .٩٤ ــويف, س ــم أوال): م١٩٩٨(الك ــات األه , إدارة األولوي
 . مكتبة جرير

 ط العادات السبع للقـادة اإلداريـني,): م١٩٩٨(, ========  .٩٥
 .بدون, املؤسسة العربية للدراسات والنرش, بريوت

أو أضــواء عــىل (املــوازين ) : هـــ١٤٢٢(, حممــد فــتح اهللا كــولن .٩٦
 . دار النيل للطباعة والنرش, استانبول تركيا ,)الطريق

دار  ,النور اخلالد حممد مفخرة اإلسالم: , ت بدون ========  .٩٧
 . النيل, القاهرة

تطــور مفهــوم النظريــة ) : هـــ١٤٠٧(الكــيالين, ماجــد عرســان .٩٨
 . دار الرتاث, املدينة املنورة, مكتبة ٣, طالرتبوية اإلسالمية

 دار تفــصيل آيــات القــرآن احلكــيم,, )ط بــدون(البــوم, جــول,  .٩٩
 .الكتاب العريب, بريوت, لبنان
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ــدون  .١٠٠ ــرمحن ت ب ــد ال ــن عب ــد ب ــاركفوري, حمم ـــفة :  املب حتــ
, د بـدون, بيـت األفكـار يف رشح جـامع الرتمـذي األحـوذي
 . الدولية

جـوهر التغيـري, : ل  كتب املدير ورجال األعـامجملة خالصات, .١٠١
جون كوتر, دان كوهن, الرشكة العربية لإلعالم العلمي شعاع, 

 . ٢٤٥, ع ٥: , العدد١١السنة 
الـسنة النبويـة املطهـرة, :  الصابوين حممد عـيل جملة دعوة احلق, .١٠٢

 . ١٧٠: السنة اخلامس عرشة, العدد
, )هــ١٤١١ (منهج الرتبية يف التصور اإلسالمي,مدكور, عيل,  .١٠٣

 . بريوت, دار النهضةط بدون,
فقه التعامل مع األخطاء ) : هـ١٤١٩(املدخيل, عبد احلمد أمحد  .١٠٤

 . , دار املعارج, الرياض١ طعىل ضوء منهج السلف,
١٠٥.   
, ط املعجـم الوسـيط) : هـ١٣٨٠(مصطفى, إبراهيم وآخرون  .١٠٦

 . بدون, مطبعة مرص, مرص
 األسـاليب النبوية يف التعامل) : هـ١٤١٧(املنجد, حممد صالح  .١٠٧

 . , دار الوطن, الرياضمع أخطاء الناس
األخـالق ) : هــ١٤٢٠(امليداين, عبـد الـرمحن حـسن حبنكـة  .١٠٨

 . , دار القلم, دمشق٥, طاإلسالمية وأسسها
العقــل والــسلوك يف البنيــة : النجــار, عبــد احلميــد, ت بــدون  .١٠٩

 . ط بدون, منشورات مطبعة اجلنوب ,اإلسالمية
, ث النبوي وعلم النفساحلدي) : هـ١٤١٣(نجايت, حممد عثامن  .١١٠

 . دار الرشوق ,٢ط
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, أصول الرتبية اإلسالمية) : هـ١٤٠٣(النحالوي, عبد الرمحن  .١١١
 . دار الفكر,  دمشق ,٢ط

, دار ١١الـسرية النبويـة, ط) : هـ١٤١٦(الندوي, عيل احلسني  .١١٢
 . الرشوق, جدة

, ط هتذيب األسـامء والـصفات: النووي, حمي الدين بن رشف  .١١٣
 .علمية, بريوت, لبناندار الكتب ال بدون,

, ط صـحيح مـسلم) : د, ت(النيسابوري, مسلم بـن احلجـاج  .١١٤
 . دار إحياء الكتب العربية, القاهرة بدون,

, أصول علم الـنفس العـام) : هـ١٤٠٤(اهلاشمي, عبد احلميد  .١١٥
 . دار الرشوق, جدة

, املغـازي األوىل ومؤلفوهـا) : هــ١٣٦٩(هوروفقس, يوسف  .١١٦
 . مكتبة البايب احللبي, مرص

املعجم املفهرس لأللفـاظ , )م١٩٨٦(ي وآخرون, . ونسنك, أ .١١٧
 . دار الدعوةاحلديث النبوي,

عيـون األثـر يف فنـون اليعمري, حممد بن حممد بن سيد الناس,  .١١٨
 ., دار الرتاث, املدينة)هـ١٤١٣ (املغازي والشامئل والسري,

 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢١١ −

 ورــف يف سطــاملؤل
 

 . أمحد بن اسامعيل بن عبدالباري كتبي -
 .هـ١٣٨٤عام  مواليد -
 .ماجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة -
 .خبري ومدرب تطوير موارد برشية -
ًعمل معلام ثم مرشفا تربويا ثم مساعدا ملدير مركز إرشاف  - ً ً ً

ًالشامل وحاليا مساعدا ملدير مركز إرشاف الغـرب بـإدارة  ً
 .تعليم العاصمة املقدسة

ًرا إلدارة الدعوة والتعليم أعري لرابطة العامل اإلسالمي مدي -
 .هـ ملدة ثالث سنوات١٤٢٣عام 

 . مكة املكرمة٢٤٣: ب. ص -
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢١٢ −

 وياتـــة املحتـائمـق
 ٩ ..............................................الفصل األول

 ١٠ ....................................................املقدمة
 ١٦ ............................................موضوع الدراسة
 ١٨ ..............................................أسئلة الدراسة
 ١٩ .............................................أهداف الدراسة
 ١٩ ...............................................أمهية الدراسة
 ٢٠ ...............................................منهج الدراسة

 ٢١ ........................................مصطلحات الدراسة
 

 ٢٤ .....................الفصل الثاين عالقة السرية النبوية بالرتبية
 ٢٦ ........الفرق بني السنة النبوية والسرية النبوية : املبحث األول

 ٢٦ .......................................املقصود بالسنة النبوية
 ٢٨ ......................................املقصود بالسرية النبوية

 ٢٩ .......................الفرق بني السنة النبوية والسرية النبوية
 ٣٨ ............................مكانة السنة يف األحكام الترشيعية

 ٤٢ ....................................رشوط قبول رواية املؤرخ
 ٤٤ ....................مكانة السرية النبوية يف الرشيعة اإلسالمية

 ٤٥ ..............السرية النبوية وأمهيتها يف الرتبية : اينـاملبحث الث
  البن هشام, }السرية النبوية{ : املبحث الثالث



 − ٢١٣ −

 ٥٩ ............................ومكانتها العلمية
 ٦٢ .............................................ترمجة ابن اسحق
 ٦٢ ...............................................نشأته وحياته
 ٦٣ ..............................................كنزلته ومكانته

 ٦٦ .......................................................وفاته
 ٦٧ .....................................ترمجة عبدامللك بن هشام

 ٦٨ .......................................................وفاته
  اجلهود العلمية التي حظي هبا كتاب 

 ٦٩ ................................. البن هشام} النبويةالسرية{
 

 ٧٢ ..........ص املجتمع املدينملحات عن خصائ: الفصل الثالث 
  خصائصه وسامته –املجتمع املدين  : ث األولـاملبح

 ٧٤ ...........................قبل اهلجرة النبوية
 ٨١ ......تأسيس املجتمع املدين عىل املنهج النبوي : اينـاملبحث الث

 
 ٩٠ ............. لألخطاء−  −معاجلة النبي : ع ــالفصل الراب

  يف معاجلة بعض منهج النبي  : بحث األولامل
 ٩٢ .......األخطاء والسلوكيات املستنبطة منه

 معاجلة املوقف بإقامة  : املنهج األول
 ٩٢ ..............احلجة وإزالة اللبس

 معاجلة املوقف بإزدياد احللم  : املنهج الثاين



 − ٢١٤ −

 ١٠١.......... .............عند ازدياد اجلهل
 معاجلة املوقف بإعطاء الدور للصحابة : ثالـاملنهج الث

 ١٠٨.................... – ريض اهللا عنهم – 
 معاجلة املوقف بتصغري األمور  : عــاملنهج الراب

 ١٢٢ ..والنظر يف الغاية العظمىال بتضخيمها 
 معاجلة املوقف باملبادرة باحلركة  : املنهج اخلامس

 ١٣١ ...........................وتغيري املكان
 معاجلة املوقف بالصمت حتى يتحقق  : املنهج السادس

 ١٥٢ ..............العلم اليقيني ويتبني باحلق
 معاجلة املوقف بالصمت حتى يزول  : املنهج السابع

 ١٦٥ ...................أثر املوقف أو يذوب
 معاجلة املوقف بالعفو أو العقوبة بناء  : امنـاملنهج الث

 ١٧٠ .............شخص وسريتهعىل حال ال
 قواعد مهمة يف حتقيق املنهج الرتبوي النبوي 

 ١٧٨ .....................................وتطبيقه يف األرسة
 

 ١٨٣ ..الصفات املطلوبة فيمن يعالج األخطاء: املبحث الثاين 
 ١٨٨ .................................................اخلامتة
 ١٨٩ .................................................النتائج

 ١٩١ .............................................التوصيات
 ١٩٣ .............................................املقرتحات



 − ٢١٥ −

 ١٩٤ .................................فهرس اآليات القرآنية
 ١٩٨ ..............................فهرس األحاديث النبوية

 ٢٠٠ ......................................املصادر واملراجع
 




