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  املنهج النبوي يف الرتبية الدينية من خالل السنة النبوية
  

  الدكتور عطاهللا بن دمحم العتييب/ إعداد
  

  ملخص البحث
لرتكيز على جانب من جوانب شخصية النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو اجلانب ، يف هذا البحث اجتهد الباحث 

مبعرفة األسس اليت قام ، ج النبوي يف املواقف اليت حدثت يف سريتهوذلك من خالل حتليل املنه، الرتبوي
ا، عليها هذا املنهج وتسليط الضوء على أساليب الرتبية اليت استعملها النيب ، وأهم السمات اليت يتميز 

والفئة املستفيدة من ، سلوبمع بيان أمهية وميزة كل أ، وذلك من خالل عرض أمثلة من سريته ملسو هيلع هللا ىلص، ملسو هيلع هللا ىلص
لواقع املعاصر، هذا األسلوب   .وهللا املوفق إىل سواء السبيل ، وربطه 

  .السنة / الرتبية/ األسلوب/ املنهج: الكلمات االفتتاحية 
  

  
Research Summary 

(The prophetic approach in religious education through the Prophetic 
Sunnah)  

Preparation / Dr.Attallah Bin Mohammad AlOtaibi 
  

In this research, the researcher endeavored to focus on one aspect of the 
personality of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), which is 
the educational aspect, through analyzing the prophetic approach in the positions 
that took place in his biography, by knowing the foundations of this approach, On 
the methods of education used by the Prophet peace be upon him, and through the 
presentation of examples of his biography, peace be upon him, indicating the 
importance and the advantage of each method, and the category benefiting from 
this method, and linking it to contemporary reality, and God conciliator to the 
way.                                                                                                   
 
Opening words: Curriculum / Method / Education / Sunnah . 
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  املقدمة
، من يهده هللا فال مضل له، ونعوذ  من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفره، حنمده ونستعينه، َّإن احلمد 

صلوات ريب ، ًوأشهد أن دمحما عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ومن يضلل فال هادي له
جه إىل يوم الدين، وعلى آله وصحبه، مه عليهوسال   :أما بعد، ومن سار على 

ن فقد قال هللا ، وأنزل عليها أحكم كتاب، وأرسل هلا أفضل الرسل، فإن هللا عز وجل شرع هلذه األمة خري األد
َّإن﴿: عز وجل ِالقرآن يـهدي َذاَٰه ِ ْ َ َ ُْ ِِلليت هي أقـوم ويـبشر المؤمن ْ ِْ ُ َْ ُ ّ َُ ُ َ َْ َ

ِ ِِ ِني الذين يـعملون الصاحلاتَّ َ َِ َِّ َ ُ َ َْ َّ َّأن َ ًهلم أجرا  َ ْ َ َُْ
ًكبريا ِ  ﴿: فقال عنه هللا عز وجل، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان خري مطبق هلذا الكتاب العظيم، ]٩: راءاإلس[﴾َ

ِلقد كان لكم يف ْ ُ َ َ َْ ِرسول ََّ ُ َا أسوة حسنة لمن كان يـرجو ا و َ ْ َََّ َُّ َ ََ َ ٌِّ َِ َ ٌَ ْ ًاليـوم اآلخر وذكر ا كثرياُ َِ َِ ََ َّْ ََ َ ْ َ وبذلك ، ]٢١: األحزاب[﴾ َْ
فهيأ ، وهي أول خطوة يف سلم الرتبية الدينية اليت يريدها هللا عز وجل لعباده، ّوجه هللا تعاىل األمة إىل اتباع نبيها ملسو هيلع هللا ىلص

مث من ، واليت من خالهلا رىب النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجليل األول وخري القرون، هللا تعاىل نبيه هلذه املهمة العظيمة وهي الرسالة والنبوة
  .يستمد منها اجلميع أسس علم الرتبية، ًلتكون سريته منهاجا يف الرتبية الدينية، بعدهم إىل قيام الساعة

ل معرفة القواعد اليت من خال، ًويف هذا البحث حاولت جاهدا أن أركز على هذا املنهج النبوي يف الرتبية الدينية
تمع، وكذلك األساليب املستخدمة يف الرتبية، وأهم مالحمه ومميزاته، ُبين عليها   .وأثرها على الفرد وا

  
  :أسباب اختبار املوضوع

  إن سبب اختيار هذا البحث على لإلجابة على األسئلة التالية؟
 هلا قوته؟ما هي القواعد اليت وقف عليها املنهج النبوي واكتسب من خال - ١
 ما هي مميزات املنهج النبوي يف الرتبية الدينية عن سائر املناهج؟ - ٢
 ما هي األساليب اليت ميزت هذا املنهج؟ - ٣
  ما مدى االستفادة من املنهج النبوي يف الرتبية احلالية؟ - ٤
  

  :أهداف البحث
 .ًالتعرف على أهم القواعد اليت بين عليها املنهج النبوي يف الرتبية - ١
 .ً املنهج النبوي يف الرتبية وتطبيقه واقعياالكشف على مزا - ٢
 .توضيح األساليب النبوية يف الرتبية وذلك من خالل السنة النبوية - ٣
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  :ية البحثأمه
الجزء كبري يف بناء شخصيته - ١  .مكانة الرتبية وعدم انفكاكها من حياة الفرد لكو
 .والرتبية جزء منها،  عز وجلأمهية اتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص  كما أمر هللا - ٢
 .االستفادة من هذا البحث على مستوى األسرة واملدرسة واملؤسسات اإلصالحية ويف جمال الدعوة - ٣

  
  :منهج البحث

، وذلك من خالل ذكر مواقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص من خالل سنته، استخدمت يف هذا البحث املنهج التحليلي الوصفي
لرتبية، لقواعد واملالمح واألساليبوحتليلها الستخراج ا   .ومعرفه أوصافها املتعلقة 

  
  :الدراسات السابقة

  :ًوأذكر عددا منها، قامت دراسات كثرية حول منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الرتبية
اململكة العربية ، وديةوزارة الرتبية والتعليم السع، صاحل الضرمان، منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التعامل مع الناشئة - ١

 .م٢٠٠٦، السعودية
 .م٢٠٠٢، مصر، دار الوفاء، سعيد دمحم رأفت، الرسول املعلم ومنهجه يف التعليم - ٢
، )٢٠٩(العدد ، اململكة العربية السعودية، جملة البيان، ابراهيم صاحل الدحيم، أساليب نبوية يف الرتبية والتعليم - ٣

  .م٢٠٠٥
  

  :اجلديد فيه
ال سيما أن بعضها هو ، ن هناك العديد من الدراسات اليت قامت حول املنهج النبوي يف الرتبيةُكما ذكرت سابقا 

ا استوعبت املوضوع بشكل شامل، يف األصل رسائل علمية ، لذلك لعلي أذكر بعض اإلضافات يف حبثي، قتجد أ
  :وهي كالتايل

ألصل تندرج حتت ختصص الرتبية وعلم إذا أن أغلب الدراسات السابقة هي يف ا، القيام بتخريج األحاديث - ١
 .فال تقوم بتخريج األحاديث بذكر مصادره، النفس

 .االهتمام بذكر األحاديث واملواقف الصحيحة يف السرية - ٢
 .إضافة بعض القواعد واملالمح واألساليب اليت وردت يف املنهج النبوي يف الرتبية الدينية - ٣
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  :خطة البحث والعمل فيه
  :وهي كاآليت، مة ومبحثني وخامتة وقائمة للمصادر واملراجعجاء هذا البحث يف مقد

وخطته ، واجلديد فيه، والدراسات السابقة، ومنهجه، وأمهيته، وأهدافه، وفيها سبب اختيار املوضوع: املقدمة - 
 .والتعريف مبصطلحات عنوان البحث، والعمل فيه

 . الرتبيةُوفيه القواعد اليت بين عليها املنهج النبوي يف: املبحث األول - 
 :وفيه مطلبان، واألساليب املستخدمة يف الرتبية الدينية، مميزات املنهج النبوي: املبحث الثاين - 

  .مميزات املنهج النبوي يف الرتبية الدينية: املطلب األول
  .األساليب املستخدمة يف الرتبية الدينية من خالل السنة النبوية: املطلب الثاين

 .ج والتوصياتوفيها أهم النتائ: اخلامتة - 
 .قائمة املصادر واملراجع - 

  :أما عملي فيه
فإن كان خارج الصحيحني ، فما كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذكره، قمت بتخريج األحاديث - 

فإن مل يكن يف أحد الكتب ، ذكرته منهم) أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة(وكان يف السنن األربعة 
 .ن مصادر السنةالستة ذكرته من مصدر م

 فقط مما وقفت عليه من أقوال أهل العلم دون -  احلديث الصحيح أو احلسن - ال أذكر إال احلديث املقبول  - 
 .ذكرها

 .وكذلك مع الفئة املستفيدة منه، اجتهدت يف ذكر األساليب مع بيان أمهية هذا األسلوب - 
  

  :التعريف مبصطلحات العنوان 
امة اليت يعتمدها الباحث يف تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات من أجل أن جمموعة القواعد الع" هو : املنهج

  .)١("توصله إىل النتيجة املطلوبة
جريبية اليت يستخدمهاالعلماء جمموعة الطرائق والوسائل النقلية والعقلية االجتماعية والعلمية الت" هي : الرتبية

تمع والبشرية بقصد حتقيق هدف تقوى هللا يف القلوب واخلشية ، واملربون للتأديب والتهذيب زالتنمية للفرد وا
  .)٢("منه يف النفوس

                                                             
 .١٢٨ص، ١ج). م٢٠٠٥،جملة التوحيد، ايران (.أصول البحث. عبد اجلبار الرفاعي) 1(

 .٣٢ص، ١ج). هـ١٤٠٢، ١ط، ّعمان (.الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة. إسحاق أمحد فرحان) 2(
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  :ُوفيه القواعد اليت بين عليها املنهج النبوي يف الرتبية: املبحث األول

  :القواعد العقائدية: ًأوال
ويف ، إذا أن يف صالحه صالح العمل، وأهم ما جيب تثبيته وتصحيحه، العقيدة هي أهم ارتكاز يف اسالم املسلم

وما بعث هللا عز ،  إال لتحقيقهوما جاءت الشريعة اإلسالمية، وهو الفيصل يف النجاة واهلالك، فساده فساد العمل
ِولقد بـعثـنا يف كل أمة رسوال أن﴿: ولقد قال هللا عز وجل، وجل الرسل إال إلرشاد العباد إليه َ ُُ ََ ٍَ َّ ِّ ُ ِ ََْ ْ ُاعبدوا ا واجتنبوا  ََ َُِ ْْ َ ََّ ُ ُ

َالطاغوت ُ ُواعبدوا﴿: وقال ، ]٣٦: النحل [﴾َّ ُْ ًا وال تشركوا به شيـئا َ َْ ِِ ُِ ْ ُ َ ََّ   ].٣٦: النساء [﴾َ
م وتصحيحها ذيب نفوس املؤمنني من خالل تصفية عقيد وتوجيههم إلخالص ، ًوالنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان حريصا على 

ِقل إن صاليت﴿: ُمتمسكا بقول هللا تعاىل، األعمال  عز وجل َ َّ ِ ْ ِونسكي ُ ُ ُ َوحمياي َ َوممايت  رب العالمني َََْ َِ َ ْ ِّ َ ََِِّ ِ ِال شر، ََ َ َيك َ
َٰوبذ َُله ِ َلك أمرت وأ أول المسلمنيَ ُِ ِ ِْ ُ َ ْْ ُ ََّ َ َُ ِ ال سيما ،  فكانت فرتة دعوته تقوم على هذا األمر،]١٦٣و١٦٢: األنعام [﴾َ

مث بعد ذلك جاءت ، ًإذا أنه يف تلك الفرتة كان جمتهدا على إنشاء اجليل األول حلملة هذا الدين، الفرتة املكية منها
سيسهاالفرتة املدنية ليتز   .امن الفقه مع أمور العقيدة بعد 

ا هو ما جاء يف حديث عمر بن اخلطاب  ، ومن أشهر املواقف اليت يتجلى فيها أمهية العقيدة ومتعلقا
يرى بينما حنن عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال : الفق

عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، 
، اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص«:  دمحم أخربين عن اإلسالم، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وقال

فعجبنا له : صدقت، قال: ، قال» وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال
، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن «: فأخربين عن اإلميان، قال: يسأله، ويصدقه، قال أن تؤمن 

أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه «: خربين عن اإلحسان، قالفأ: صدقت، قال: ، قال» لقدر خريه وشره
علم من السائل«: فأخربين عن الساعة، قال: ، قال» فإنه يراك ا، قال: قال» ما املسئول عنها  : فأخربين عن أمار

مث انطلق فلبثت مليا، مث : ل، قا» أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان«
كم يعلمكم دينكم«: هللا ورسوله أعلم، قال: قلت»  عمر أتدري من السائل؟«: قال يل   .)٣(»فإنه جربيل أ

كم يعلمكم دينكم«:  أمهية هذا األمر حني قالّانظر كيف بني النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكيف أن هللا عز ، »فإنه جربيل أ
سيس ، وجل أرسله حىت يعرف الصحابة  أهم أمور دينهم ولقد جاءت مواقف عديدة يف السنة النبوية تبني أمهية 

ِ كنت خلف رسول ا صلى ا عليه :ابن عباس رضي هللا عنهما، قالمثل حديث، الناس على العقيدة الصحيحة َْ َّ ََّ َُ ََّ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ ُْ

                                                             
 ).٨(برقم ، ٣٦ص، ١ج، ب معرفة اإلميان واإلسالم والقدر وعالنة الساعة، كتاب اإلميان، صحيح مسلم) 3(
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َوسلم يـوما، فـقال َ َ ً َ َْ َ َّ َِ غالم إين أعلمك كلمات، احفظ ا حيفظك، احفظ ا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل «: َ َ ُْ ُ ْ َْ َْ ْْ َ ََ ُِ َِ َ ََ َُ َِ ِ ِ ٍَ ََّ ََّ َ َْ َ ََ ُِ َِّ ِّ ُ َ
، وإذا استـعنت فاستعن  ْا ِ َ َْ َْ َ َْ َ َِ ُ، واعلم أن األُمة لو اجتمعت على أن يـنـفعوك بشيء مل يـنـفعوك إال بشيء قد كتـبه ا ََّ َّْ َ َ َ َ َ َُّ َْ َ ََ َ َ َ َْ َْ ٍ ٍ

ْ ِْ َِِّ ُِ ْ ُ ََ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ََ َّ َّ ِ

ْلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتـبه ا علي ُ َْ َّ َ َ َ ََ َُ َْ َ ََ َ َ َ ََ َْ ٍ ٍ
ْ ِْ َِِّ ُّ ُُّ ُْ ُْ َ َ ََ ْك، رفعت األَقالم وجفت َ َّ َ َ ُُ ََ ْ ِ ِ َ

ُالصحف ُ ، قاال، )٤(»ُّ له على وجهه، ملا نزل برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طفق يطرح مخيصة : وعن عائشة، وعبد هللا بن عباس 
ا كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك » لعنة هللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«: فإذا اغتم 

  .يم الصحابة  العقيدة السليمة وغريها من األحاديث اليت تثبت حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تعل، )٥(حيذر ما صنعوا
  

  :القواعد األخالقية: ًنيا
ا هي األخالق الكرمية فعن عبد هللا بن عمرو رضي ،وحماسن الطباع، من أهم األمور اليت جيب على املريب أن يتصف 

ًمل يكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاحشا وال متفحشا، وإنه كان : هللا عنهما قل    .)٦(»إن خياركم أحاسنكم أخالقا«: يقولً
فكان دائم التذكري هلم بفضل ،  حسن اخللق وطيب املعاملةلذلك حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تعليم صحابته 

َفعن أيب أمامة  قال، حسن اخللق َقال رسول ا صلى هللا عليه وسلم: َ َّ ََّ َُ َِ َْ ََّ ُ َ ِ ُ َ َأ زعيم ببـيت يف ربض اجلنَّة لمن تـرك «: َ ََ َْ َ َ ََ َ ٌِ ِ ِْ ِ ِ ٍ ْ ِ َ َ
َِالمراء وإن كان حمقا، وببـ َ َ َُِ َ َ ْ ِ َ ِ َيت يف وسط اجلنَّة لمن تـرك الكذب وإن كان مازحا وببـيت يف أعلى اجلنَّة لمن حسن ْ َ َ َ َ ََّ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َ َْ َْ َ ِ ِ ٍِ ٍْ ِْ َ َ ْ ِ َ ْ ََ

ُخلقه َُ ََّأن رسول ا صلوعن جابر رضي هللا عنه، )٧(»ُ َِّ َ ُ َ َّ َى ا عليه وسلم قالَ َ َ ََّ َ َِْ ََّ ًإن من أحبكم إيل وأقـربكم مين جملسا «: ُ ََِْ ِّ ِ ِْ َ ُْ ُِ َْ َََّ ِ ِ َِّ ْ َّ
ًيـوم القيامة أحاسنكم أخالقا َ ْ َ َْ ُ َ ِ َِ َ َ َِ َ ُمسعت رسول ا صلى هللا عليه وسلم يـقول:وعن عائشة  قالت ، )٨(»ْ َُ َ َ َُ َّ ََّ َِ َِْ ََّ ُ َ ِ ُ ْ َإن المؤمن «: َ ُِ ْ ْ َّ ِ

                                                             
 ".هذا حديث حسن صحيح: "وقال ، )٢٥١٦(برقم ، ٦٦٧ص، ٤ج، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، سنن الرتمذي) 4(

، بورب ما يكره من اختاذ املساجد على الق، كتاب اجلنائز، )٤٣٥(برقم ، ٩٥ص، ١ج، ب الصالة يف البيعة، كتاب الصالة، صحيح البخاري) 5(
كتاب ،)١٣٩٠(برقم ، ١٠٢ص، ٢ج، ب ما جاء يف قرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، كتاب اجلنائز، )١٣٣٠(برقم ، ٨٨ص، ٢ج

برقم ، ١١ص، ٦ج، وفاتهب مرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص و، كتاب املغازي، )٣٤٥٣(برقم ، ١٦٩ص، ٤ج، ب ما ذكر عن بين اسرائيل، أحاديث األنبياء
برقم ، ١٤٧ص، ٧ج، ب األكسية واخلمائص، كتاب األلبسة،)٤٤٤٣(برقم ، ١١ص، ٦ج، ب مرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووفاته، كتاب املغازي،)٤٤٤١(
،  والنهي عن اختاذ القبور مساجدب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها، كتاب املساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم، )٥٨١٥(

ب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور ، كتاب املساجد ومواضع الصالة، )٥٢٩(برقم ، ٣٧٦ص، ١ج
 ).٥٣١(برقم ، ٣٧٧ص، ١ج، مساجد

، ٥ج، ب مناقب عبد هللا بن مسعود ، كتاب املناقب،)٣٥٥٩(برقم ، ١٨٩ص، ٤ج، ب صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب املناقب، صحيح البخاري) 6(
ب حسن اخللق ، كتاب األدب،)٦٠٢٩(برقم ، ١٢ص، ٨ج، ًال متفشحاًب مل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاحشا و، كتاب األدب، )٣٧٥٩(برقم ، ٢٨ص

 ).٢٣٢١(برقم ، ١٨١٠ص، ٤ج، ب كثرة حيائه ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب الفضائل، صحيح مسلم، )٦٠٣٥(برقم ، ١٣ص، ٨ج، والسخاء وما يكره من البخل

 ).٤٨٠٠(برقم ، ٢٥٣ص، ٤ج، ب يف حسن اخللق، كتاب األدب،  سنن أيب داود)7(

يب من هذا هذا حديث حسن غر: "وقال ، )٢٠١٨(برقم ، ٣٧٠ص، ٤ج، ب ما جاء يف معايل األخالق، كتاب الرب والصلة، سنن الرتمذي) 8(
 " .الوجه
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ِليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم ِ ِِ ِ َِ َْ َّ َ َُ َْ ُِ ُُ ِ ُِ ْ َ«)٩(.  
ٍُُوإنك لعلى خلق ﴿: وقد زكاه رب العاملني فقال تعاىل ، ًإضافة لذلك فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان منوذجا لرقي األخالق َ َ َ َِّ َ

ٍعظيم ِ   .)١٠(»كان خلقه القرآن«: وقالت عائشة  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ].٤: القلم [﴾َ
لبيت ومجع أهل ومن أرقى النماذج اليت ي تبني فيها رقي خلق النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو ما حدث يف فتح مكة حني طاف 

  .)١١("اذهبو أنتم الطلقاء : فقال، أخ كرمي وابن أخ كرمي: ما تظنون أين فاعل بكم؟ فقالوا: " مكة مث قال هلم
 وطالقة بل، والرمحة والشفقة، والعفو عند املفدرة، من احللم، فهذا املوقف مجع فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص جوامع األخالق

م مل يفعلوا شيئا   .ًالوجه وبشاشته وكأ
  

  :القواعد العلمية: ًلثا
ًحىت أنه رسلم طريقا واضحا يف التعامل مع العلم، تعترب الشريعة اإلسالمية الشريعة األكثر دعوة للعلم واالهتمام به ً ،

ًطلبا وحتصيال واستفسارا وتعليما وتطبيقا ً ًً  اليت تنمي الذهن وتطور العقل وتنري فأول خطوات العلم هي القراءة، ً
سم ربك الذي خلق﴿: قال هللا عز وجل، التفكري َقـرأ  ََْ ِ َّ َ ِّ َِ ِ َْ ٍخلق اإلنسان من علق،ْ َِ ََ ْ ِ َ َ ْ ْ َ ُاقـرأ وربك اَألكرم، َ َ َْ ُّ ْْ َ َ َ لقلم، ْ ِالذي علم  ََّ َْ ِ َ َ ِ َّ ،

ْعلم اإلنسان ما مل يـعلم َ َْ َ َْ َ َ َْ ِْ َوما ﴿: الشريعة على أمهية وجود ألهل العلم فقال هللا عز جلونبهت ، ]٥إىل١: العلق [﴾ ََّ َ
ًكان المؤمنون ليـنفروا كافة َّْ َ َُ ِ َِ َ َُِ ْ ُ َََفـلوال نـفر ْ ْمن ََْ ٍَكل فرقة ِ ُِْ ْمنـهم طائفة ليـتـفقهوا يف الدين وليـنذروا قـومهم إذا رجعوا إليهم  ِّ َ ْ ُ َ ِْ ِ َِْ ُ ُ ُ َُ َ ُ ََ َْ ٌِ ِ ِْ ّ َ َ ِْ ِ ِ َّ َ ِ َِ

ُلعلهم حيذر َْ َْ ُ ََّ أما ، )ولينذروا قومهم ( ّفبني هللا عز وجل على أمهية تلقي العلم بل وتعليمه للناس ، ]١٢٢: التوبة [﴾َونَ
ِفاسألوا أهل الذكر﴿: ًمن جهل أمرا ومل يعرف حكمه فعليه أن يسأل أهل العلم كما قال هللا عز وجل ْ ّ ُِ

َ َْ َ ْ : النحل [﴾َ
ِ أصاب رجال جرح يف عهد رسول :لم قال ابن عباس رضي هللا عنهماولبيان أمهية العلم وتعلمه وسؤال أهل الع، ]٤٣ ُ ُ َُ ْ َِ ْ َ ِ ٌ َ ًَ َ

الغتسال فاغتسل فمات، فـبـلغ ذلك رسول ا صلى هللا عليه وسلم فـقال َا صلى هللا عليه وسلم، مث احتـلم فأمر  َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َّ َ َ َ ََّ َُ َُ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ِْ ِ ُ َّ :
َوه قـتـلهم ا أمل يكن شفاء العي السؤالََُقـتـل« َ ُّ َِ ُّ

ِ ِْ ُ ْ َ ْ َُ َّ ََ ُ ُ ََ ،  على عدم الفتوى دون علمفبهذا أسس النيب ملسو هيلع هللا ىلص صحابته ، )١٢(»ُ
  .ملا له من أثر على األرواح يف الدنيا واآلخرة، أو استعجال

سيس الرتبية العلمية وتقعيدها يف النفوس هو بيان فضلها َمنا خيشى ﴿: فقال هللا تعاىل، ومن طريقة الشريعة يف  َْ ََّ
                                                             

 ).٤٧٩٨( برقم ،٢٥٢ص، ٤ج، ب يف حسن اخللق، كتاب األدب،  سنن أيب داود)9(

مسند عائشة بنت الصديق ، يف مسند النساء، )٢٤٦٠١(برقم ، ١٤٨ص، ٤١ج، مسند عائشة بنت الصديق ، مسند النساءيف ، مسند أمحد) 10(
 ).٢٥٨١٣(برقم ، ١٥ص، ٤٣ج، مسند عائشة بنت الصديق ، يف مسند النساء، )٢٥٣٠٢(برقم ، ١٨٣ص، ٤٢ج، 

. مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب :  حتقيق. ابن هشامسرية. أبودمحم عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، ابن هشام)11(
 .٤١٢ص، ٢ج). م١٩٥٥/هـ١٣٧٥، ٢ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب : مصر(

روح يتيمم، كتاب الطهارة، سنن أيب داود) 12( روح يتيمم، كتاب الطهارة، )٣٣٦(برقم ، ٩٣ص، ١ج، ب يف ا برقم ، ٩٣ص، ١ج، ب يف ا
)٣٣٧.( 
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ْمن ََّا ُعباده العلماء ِ َ َُ ْ ِ ِ َّإن َِ ُعزيز غف ََّا ِ َ ٌ ِ َُيـرفع ا الذين آمنوا﴿: وقال، ]٢٨: فاطر [﴾ٌورَ ََ ِْ َّ َُّ َمنكم والذين أوتوا العلم  َِ ْ ُِ ِْ ُ ُ َ َ ِْ َّ
ٍدرجات َ ادلة [﴾ََ حاديث تبني أمهيلة العلم وفضله، ]١١: ا  :فعن أيب الدرداء  قال، أما سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فمليئة 

ََّقال رسول ا صل َِّ َ ُ َى هللا عليه وسلمَ ََّ َ ِ ََْ َّمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك ا به طريقا من طرق اجلنَّة، وإن «: ُ ِ َ ً ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِْ ُُ َ َّ َ ُ َ ًَ ًِ ِِ ُ َ َِ

َالمالئكة لتضع أجنحتـها رضا لطالب العلم، وإن العامل ليستـغفر له من يف السمو َ ْ َ ََّ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ ُُ َْ َ َُِ ِ َِ َ ََِ َ َْ ْ َّْ ِ ْ َِ ِ ِِ َ ً ََ ِات، ومن يف األَرض، واحليتان يف َ ُِ َ ِ ِْ َْ َِ ْ ْ َ
ِجوف الماء، وإن فضل العامل على العابد، كفضل القمر ليـلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األَنبياء،  َِ َ َ َِ ِ ِْ َْ َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َِّ ِِ َِ ِ َِ َِ ْ َْ ِ ْ ِْ ِِ ِ

َ ْ
ُِّوإن األَنبياء مل يـورثو َُ ََْ َ َِ ِْ ْ ٍا دينارا، وال درمها ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافرَّ ِ ِ َِ َ َ َ ًٍ ِّ َُ ُِ َ َ ََ ََ َ ْ َْ َ ْ ْ َّ ًَ النيب قال : وعن معاوية  قال، )١٣(»َ

ومن سلك طريقا «:عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال، وعن أيب هريرة ، )١٤(»هه يف الدينمن يرد هللا به خريا يفق«: ملسو هيلع هللا ىلص يقول
  .)١٥(»ًيلتمس فيه علما، سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة

بت  فقال َََِأمرين «: والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يوجه أصحابه للعلم وحتسني مستواهم العلمي من ذلك ما ذكره زيد بن 
نية َرسول ا صلى ا عليه وسلم أن أتـعلم السر َُِّّ َِ َ ُْ َ ََ ََّ َّ ََّ َََ َْ َْ َّ ََّ ُ ِ حلجة والبيان واستخدام ، )١٦(»ُ بل علمهم وأسسهم على البيان 

، أن رجال أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقالمن ذلك ما قاله أيب هر، العقل والقياس  رسول هللا، ولد يل غالم أسود، : يرة 
ا؟«: نعم، قال: قال» هل لك من إبل؟«: فقال : نعم، قال: قال» هل فيها من أورق؟«: محر، قال: قال» ما ألوا

  .)١٧(»فلعل ابنك هذا نزعه«: لعله نزعه عرق، قال: قال» فأىن ذلك؟«
  

  :القواعد العملية والتفاعلية: ًرابعا
سيسها وتعليمها لصحابته  ا أساس الوحد، هذه القواعد من أهم القواعد اليت حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص  تمعيةإذ أ ، ة ا

َإمنا المؤمنون ﴿: وقد قال هللا عز وجل، وتطبيق للحمة الواحدة اليت جتمع أفراد األمة كلها، وجتسيد لألخوة اإلسالمية ُِ ْ ُ ْ ََِّ

                                                             
 .٢٤ص، ١ج، ب العلم قبل القول والعمل، كتاب العلم، ًصحيح البخاري معلقا) 13(

فإن  : (ب قوله تعاىل ، كتاب فرض اخلمس، )٧١(برقم ، ٢٥ص، ١ج، ًب من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين، كتاب العلم،  صحيح البخاري)14(
لكتاب والسنة، )٣١١٦(برقم ، ٨٥ص، ٤ج، )مخسه برقم ، ١٠١ص، ٩ج، ) أميت ظاهرينال تزل طائفة من: ( ب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب األعتصام 

، ٢ج، ب النهي عن املسألة، كتاب الكسوف، )١٠٣٧(برقم ، ٧١٨ص، ٢ج، ب النهي عن املسألة، كتاب الكسوف، صحيح مسلم، )٧٣١٢(
 ).١٠٣٧(برقم ، ١٥٢٤ص، ٣ج، )ال تزال طائفة من أميت: (ب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اإلمارة، )١٠٣٧(برقم ، ٧١٩ص

 .)٢٦٩٩(برقم ، ٢٠٧٤ص، ٤ج، ب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، صحيح مسلم) 15(

ب ما جاء ، كتاب االستئذان واآلداب، سنن الرتمذي، )٣٦٤٥(برقم، ٣١٨ص، ٣ج، ية حديث أهل الكتابب روا، كتاب العلم، سنن أيب داود) 16(
نية  ".حديث حسن صحيح: "وقال الرتمذي، )٢٧١٥(برقم ، ٦٨و٦٧ص، ٥ج، يف تعليم السر

، ٨ج، ب ما جاء يف التعريض، كتاب احلدود، )٥٣٠٥(برقم ، ٥٣ص، ٧ج، ب إذا عرض بنفي الولد، كتاب الطالق،  صحيح البخاري)17(
لكتاب والسنة، )٦٨٤٧(برقم ، ١٧٣ص صل مبني قد بني هللا حكمهما بفهم السائل، كتاب االعتصام  ، ١٠١ص، ٩ج، ًب من شبه أصال معلوما 

 ).١٥٠٠(برقم ، ١١٣٧ص، ٢ج، ب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل، كتاب الطالق،  مسلمصحيح، )٧٣١٤(برقم 
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ٌَإخوة ْ ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال، ]١٠: احلجرات [﴾ِ » اإن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض«: عن أيب موسى 
  .)١٨(وشبك أصابعه

تمع ما ورد عنه يف بعض األحاديث منها عن أيب ،       ومن توجيهات النيب ملسو هيلع هللا ىلص وتربيته ألمته للتفاعل مع أحداث ا
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع «: عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال، سعيد اخلدري 

رد :  املسلم على املسلم مخسحق«:عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ، وعن أيب هريرة ، )١٩(»فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
  .)٢٠(»السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

،      فهذه مناذج من أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص اليت تدل على أمهية التفاعل واملشاركة ال سيما العملية يف حميط املسلم
ذن هللا تعاىل   .وسيأيت مناذج تدل على هذه القواعد يف أساليب الرتبية النبوية 

  
  :خدمة يف الرتبية الدينيةواألساليب املست، مميزات املنهج النبوي: املبحث الثاين
  :مميزات املنهج النبوي يف الرتبية الدينية: املطلب األول

 :قوة املصدر - ١
ين ٰوما ينطق عن اهلوى﴿: مصدره من هللا عز وجل الذي قال ، فإن املنهج النبوي هو يف األصل منهج ر ََ ْ ِ َ ُ ِ َ َ َِّإن هو إال ، َ َِ ُ ْ

ٰوحي يوحى َ ُ ٌ ْ وعن عبد هللا بن عمرو رضي ، وة يف التأصيل وقوة يف اخلريية للناسلذلك يكتسب ق، ]٣/٤: النجم [﴾َ
ُكنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول ا صلى هللا عليه وسلم أريد حفظه، فـنـهتين قـريش وقالوا«: هللا عنهما قال َ ُ ْ ُ َُ َ َ ٌُ ْ ُ ْ َُ َِْ َُ َ َُ َ ََّ َْ َ َِّ ِ ِِ َّ َُّ َ ََ ُ َْ َُ ِ ِ ٍ

ْ ُ ْ ُ ْ :
ُأتكتب كل شيء تسمعه ُ َ ْ َُ ٍَ

ْ َ َّ ُ ُ ْ ِ ورسول ا صلى هللا عليه وسلم بشر يـتكلم يف الغضب، والرضا، فأمسكت عن الكتاب، َ َ َ َِ ِْ ِْ َ َُ ْ َ ُ َْ َْ َ َ َِّ َ ٌ َ ََِ َ ِ َّ َّ ََّ َ َ َ َُ َُّ َ ِ ُ
صبعه إىل فيه، فـقال َفذكرت ذلك لرسول ا صلى هللا عليه وسلم، فأومأ  ََ َ َِ ِِ ِِ ِ ِ َِ َ َِّ ُِ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َ ََّ ََّ ْْ َ ُ َ ِ َ َ ُ َ ََاكتب فـوا«: َ ْ ُ ُلذي نـفسي بيده ما خيرج منه ْ ْ َِ ُِ َُْ َْ َِ ِ ِِ َّ

ٌّإال حق َ تباع سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال عز وجل ، )٢١(»َِّ كم الرسول فخذوه﴿: ولذلك أمر هللا عز وجل الناس  ُوما آ ُ ُ َ ُ ُ ََّ ْ َُ َوما  َ َ
ُهاكم عنه فانـتـهواَنـ ََْ َُ ُ َْ َفـعليكم مبا عرفـتم من سنَّيت، وسنَّة اخللفاء الراشدين «: وقال عليه الصالة والسالم، ]٧: احلشر [﴾ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ َِ َ َُ ُْ ُُ ُ ِْ ََْ َ ِ ْ َ َ

                                                             
، ب نصر املظلوم، كتاب املظامل والغصب، )٤٨١(برقم ، ١٠٣ص، ١ج، ب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، كتاب الصالة،  صحيح البخاري)18(

لة كتاب الرب والص، صحيح مسلم، )٦٠٢٦(برقم ، ١٢ص، ٨ج، ًب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا، كتاب األدب، )٢٤٤٦(برقم ، ١٢٩ص، ٣ج
 ).٢٥٨٥(برقم ، ١٩٩٩ص، ٤ج، ب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، واآلداب

 ).٤٩(برقم ، ٦٩ص، ١ج، ب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ، كتاب اإلميان، صحيح مسلم) 19(

تباع اجلنائز، كتاب اجلنائز،  صحيح البخاري)20( ب من حق املسلم ، كتاب اآلداب، صحيح مسلم، )١٢٤٠(برقم ، ٧١ص، ٢ج، ب األمر 
 ..٢١٦٢(برقم ، ١٧٠٤ص، ٤ج، للمسلم رد السالم

 ).٣٦٤٦(برقم ، ٣١٨ص، ٣ج، ب يف كتاب العلم، كتاب العلم، سنن أيب داود) 21(
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لنـَّواجذ ِالمهديني، عضوا عليـها  ِ َِ ِ َ ََّْ َُّ َ ِ ْ َ ْ«)٢٢(.  
 :الشمولية - ٢

، فيالمس واقع الناس، وأخالق، ومعامالت، وعبادة، من عقيدة، وهو بذلك يشمل جوانب حياة العباد
م الدينية والرتبوية واالجتماعية واال ، فيعلم التوحيد، قتصادية والسياسيةجمتمعات وأفراد فيحل إشكاال

وآداب الكالم وغريها من األمور اليت تثبت أن هذا الدين شامل ، وآداب الطرقات، وآداب األكل، والقرآن
 .جلميع جوانب احلياة 

 : التوازن واالعتدال - ٣
لروح والبدن ويرهق ، سفتمل النف، فال يغلب جانب على آخر، ويوازن بينهما، املنهج النبوي منهج يهتم 

أنس بن ولقد جاء يف احلديث عن ، أو الغلو والتطرف، وهو بذلك حيميها من اإلمهال، وتكل الروح، اجلسد
، يقول جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يسألون عن عبادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فلما أخربوا : مالك 

م تقالوها، فقال خر، قال أحدهم: واكأ أما أ : وأين حنن من النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
أ أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، : أ أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: فإين أصلي الليل أبدا، وقال آخر
قلتم كذا وكذا، أما وهللا إين ألخشاكم  وأتقاكم له، لكين أنتم الذين «: فجاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فقال

فهو بذلك لىب حاجات ، )٢٣(»أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين
فق، النفس واجلسد الدينية والرتوحيية نه  ، هلذا أشار عليه الصالة والسالم على حنظلة  ملا جاء خيربه 

ٍ ومشاغله كان يف حال وإذا كان مع أهله وأوالده، ٍوذلك أنه يكون يف حال عالية من اإلميان مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص
والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، ويف الذكر، «: فقال عليه الصالة والسالم، أقل

 .)٢٤(»لصافحتكم املالئكة على فرشكم ويف طرقكم، ولكن  حنظلة ساعة وساعة
 :التيسري والسماحة - ٤

ا هذا املنهج هو تيسري األمور للعباد وال يشق ، وعدم تكليفهم ما ال يطيقون، من أهم السمات اليت يتسم 

                                                             
لسنة واجتناب ، كتاب العلم، سنن الرتمذي، )٤٦٠٧(برقم ، ٢٠٠ص، ٤ج، ب يف لزوم السنة، كتاب السنة، سنن أيب داود) 22( ألخذ  ب ما جاء 

ب يف اتباع سنة ، كتاب اإلميان وفضائل الصحابة والعلم، سنن ابن ماجة، "هذا حديث حسن صحيح: "وقال ، )٢٦٧٦(برقم ، ٤٤ص، ٥ج، البدع
، ١٦ص، ١ج، ب يف اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني، ان وفضائل الصحابة والعلموكتاب اإلمي،)٤٢(برقم ، ١٥ص، ١ج، اخللفاء الراشدين املهديني

 ).٤٣(برقم 

ب استحباب النكاح ملن ، كتاب النكاح، صحيح مسلم، )٥٠٦٣(برقم ، ٢ص، ٧ج، ب الرتغيب يف النكاح، كتاب النكاح، صحيح البخاري) 23(
 ).١٤٠١(برقم ، ١٠٢٠ص، ٢ج،  إليهقت نفسه

ب فضل دوام الذكر ، كتاب التوبة، )٢٧٥٠( برقم ،٢١٠٦ص، ٤ج، ب فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخرة، كتاب التوبة، صحيح مسلم) 24(
 ).٢٧٥٠(برقم ، ٢١٠٧ص، ٤ج، والفكر يف أمور اآلخرة
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منها حديث أنس بن ، ألحاديث ما بدل على هذه السمةولقد جاء يف كثري من ا، عليهم مبا ال يستطيعون
عن النيب ، وحديث عائشة ، )٢٥(»يسروا وال تعسروا، وبشروا، وال تنفروا«: عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال، مالك 

عن ، وحديث أيب هريرة ، )٢٦(»اال، فإن هللا ال ميل حىت متلومه عليكم ما تطيقون من األعم«: ملسو هيلع هللا ىلص قال
لغدوة «: النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا 

 ًوكل هذا انطالقا ، )٢٧(»دجلةوالروحة وشيء من ال
َال يكلف ا نـفسا إال وسعها ﴿: من قول هللا عز وجل  َ ْ ُ َِّ ً َْ َُّ َُ ِّ َ َفاتـقوا ا ما ﴿: وقوله ، ]٢٦٨: البقرة [﴾ُ ََّ ُ َّ َ

ْاستطعتم ُ ََْ  ].١٦: التغابن[ ﴾ْ
 :حمبته للناسإرادة اخلري و - ٥

وال يكاد خيلو موقف من مواقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص من هذه ، وهذه مسة من أهم مسات املريب املتبع للمنهج النبوي
خع نـفسك على﴿: حىت قال هللا فيه ، السمة ٰفـلعلك  َ ََ َ ََ َّْ ٌ ِ َ ََّ رهمَ ْ آ ِِ َٰإن مل يـؤمنوا  َ ِْ ُِ ُْ َّ ًذا احلديث أسفاِ َ ََ ِ ِ ْ : الكهف[﴾َ

ا النيب ملسو هيلع هللا ىلص حبسن اإلميان وكماله، ]٦ ال يؤمن أحدكم «: عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال، فعن أنس بن مالك ، بل قر
ذا األمر إذا أراد توجيه أمر مهم، )٢٨(»حىت حيب ألخيه من حيب لنفسه فمع معاذ ، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يعمل 

َين ُألحبك إ«: بن جبل  قال  ُّ ِ َ ُ معاذِّ َ ُ ُ، فـقلت» َ ُْ ، فـقال رسول ا صلى هللا : َ ُوأ أحبك  رسول ا ََّ ِ َِّ َُّ َ َُ ُ ََ َ َََ َ ُّ ِ ُ ََ
َََّعليه وسلم َ ِ ٍفال تدع أن تـقول يف كل صالة«: ََْ َ ََ ِّ ُ ِ َ ُ َ َ َْ َ ْ َرب أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: َ ِ ِ َِ ََ ُِ ِْ َ َ ََ َ َِ ِْ ُ ْ ِ ّ َّ ِ«)٢٩(.  

ت - ٦  :ترتيب األولو
ملريب أن يبدأ بتصحيح ، ال شك أن هذه السمة تدل على أن املريب حيسن ترتيب األهداف فال يعقل 

بل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ربط بني األخالق ،  العقيدة اليت هي أساس صالح األعمالويرتك، مفاهيم الفقه واملعامالت
من كان يؤمن  واليوم اآلخر فال يؤذ «: غن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كما جاء يف حدبث أيب هريرة ، واإلميان

 كان يؤمن  واليوم اآلخر فليقل خريا أو جاره، ومن كان يؤمن  واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن

                                                             
ملوعظة حتة ال ينفروا، كتاب العلم، صحيح البخاري) 25( ب ما جاء قي ،  كتاب األدب،)٦٩(برقم ، ٢٥ص، ١ج، ب ما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتخوهلم 

لتيسري وترك التنفري، كتاب اجلهاد والسري، صحيح مسلم، )٦١٢٥(برقم ، ٣٠ص، ٨ج، )يسروا وال تعسروا(قوله  برقم ، ١٣٥٩ص، ٣ج، ب يف األمر 
)١٧٣٤.( 

 ).١١٥١(برقم ، ٥٤ص، ٢ج، كتاب اجلمعة، صحيح البخاري) 26(

 ).٣٩(برقم ، ١٦ص، ١ج، ب الدين يسر، كتاب اإلميان، صحيح البخاري) 27(

ب ،  كتاب اإلميان،صحيح مسلم، )١٣ (برقم، ١٢ص، ١ج، ب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه،  كتاب اإلميان،صحيح البخاري) 28(
 ).٤٥(برقم ، ٦٧ص، ١ج، الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري

، ٣ج، ب نوع آخر من الدعاء،  كتاب السهو،سنن النسائي، )١٥٢٢(برقم ، ٨٦ص، ٢ج، ب يف االستغفار، صالة كتاب ال، سنن أيب داود)29(
 ).١٣٠٣(برقم ، ٥٣ص
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بتة يف نفوس املؤمننيلينب ، )٣٠(»ليصمت ن اإلميان هو ركيزة  تثمر حسن األخالق واآلداب ، بذلك 
ت منهج نبوي مهم، وحسن اإلسالم ًفقد جاء يف احلديث عندما أرسل النيب ملسو هيلع هللا ىلص معاذا إىل ، وترتيب األولو

ما تدعوهم إليه عبادة هللا، فإذا عرفوا هللا، فأخربهم إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول «: اليمن قال
أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخربهم أن هللا فرض عليهم زكاة من 

ا، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس  .)٣١(»أمواهلم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا 
 :وضوح املقاصد - ٧

واه يهودانه أو ينصرانه، أو ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأب «:عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، عن أيب هريرة 
وبيان احلكمة يف غالب ، ريعةلذلك امتاز املنهج النبوي يف وضوح مقاصد الدين والش، )٣٢(»ميجسانه
فإذا احنرفت ، ًوأن مقاصد الشريعة تتوافق متاما مع فطرة العبد اليت فطر هللا عز وجل الناس عليها، تشريعاته

ت لذلك حني ، ًوتغريت هذه الفطرة فإن أحكام الشريعة ومقاصده غالبا مل تكون واضحة األهداف والغا
َوما ﴿: ًفمثال بيان مقصد اخللق كما قال هللا عز وجل ، ة الوضوحتعليمه ومناقشته تكون الشريعة يف غاي َ

ُخلقت ْ َ َّاجلن َ َواإلنس ِْ ِْ ِإال ليـعبدون َ ُ ُ َْ ِ ملرء مما سخره ، ]٥٦: اجلن [﴾َِّ يساعد على فهم أمور الشريعة وما حييط 
السمة مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص للمغرية بن ومن سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما يدل على هذه ، فيحسن العمل به، هللا تعاىل له

َانظر إليـها، فإنه أحرى أن يـؤدم بـيـنكما«: شعبة  ُْ َْ ْ ُ َْ َُ ََ ْ ْ َ ََ َّ ِ َِ َ ُ ْ«)٣٣(. 
 :دافتصحيح النيات وتصويب األه - ٨

لنيات، وإمنا لكل امرئ ما نـوى، فمن كانت «: وهذه السمة مستمدة من احلديث املشهور ْإمنا األَعمال  َ ََ ْ ََ َ ََ َ ٍ ِ ْ ِّ ُ ِْ َ َّ ََّ َِّ ِِ ِّ ُ ْ
َهجرته إىل ا ورسوله فهجرته إىل ا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنـيا يصيبـها، ُ ُ َ ْ َ ُ ُِ ْ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ُ َْ َ َْ َ َ َ َ ََِ ِِ َِّ َ َّ َِ ِ ُ أو امرأة يـتـزوجها، فهجرته َِ ْ َ َُْ ََِ َ ُ ََّ َ ٍَ َِ

                                                             
ب إكرام ، كتاب األدب، )٦٠١٨(برقم ، ١١ص، ٨ج، ب من كان يؤمن  وااليوم اآلخر فال يؤذ جاره،  كتاب األدب،صحيح البخاري) 30(

 ).٦٤٧٥(برقم ، ١٠٠ص، ٨ج، ب حفظ اللسان، كتاب الرقاق، )٦١٣٦(برقم ، ٣٢ص، ٨ج، الضيف وخدمته بنفسه

ب ، كتاب اإلميان، صحيح مسلم، )١٤٥٨(برقم ، ١١٩ص، ٢ج، ب ال تؤخذ كرائم أمال الناس يف الصدقة،  كتاب الزكاة،صحيح البخاري) 31(
 ).١٩(برقم ، ٥١ص، ١ج، اإلميان  ورسوله وشرائع الدين

، ٢ج، ب إذا أسلم الصيب فمات، كتاب اجلنائز، )١٣٥٨(برقم ، ٩٤ص، ٢ج، ب إذا أسلم الصيب فمات، كتاب اجلنائز، صحيح البخاري) 32(
، )التبديل خللق هللا(ب ، لقرآنكتاب تفسري ا، )١٣٨٥(برقم ، ١٠٠ص، ٢ج، ب ما قيل يف اوالد املشركني، كتاب اجلنائز، )١٣٥٩(برقم ، ٩٥ص
ب معىن ، كتاب القدر، صحيح مسلم، )٦٥٩٩(برقم ، ١٢٣ص، ٨ج، ب هللا أعلم مبا كانوا عاملني، كتاب القدر، )٤٧٧٥(برقم ، ١١٤ص، ٦ج

 ).٢٦٥٨(برقم ، ٢٠٤٧ص، ٤ج، كل مولود يولد على الفطرة

، سنن النسائي، "هذا حديث حسن: "وقال، )١٠٨٧(برقم ، ٣٨٩ص، ٣ج، ب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة،  كتاب النكاح،سنن الرتمذي) 33(
حة النظر قبل التزويج ، كتاب النكاح ، ١ج، ب النظر إىل املرأة إذا أن يتزوجها، كتاب النكاح ، سنن ابن ماجة، )٣٢٣٥(برقم ، ٦٩ص، ٦ج، ب إ

 ).١٨٦٦(برقم ، ٦٠٠ص، ١ج، ب النظر إىل املرأة إذا أن يتزوجها، كتاب النكاح ، )١٨٦٥(برقم ، ٥٩٩ص
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ِإىل ما هاجر إليه َْ ِ َِ َ ََ ًلتصبح دائما متطلعة ، وتصويب أهدافهم، فاملنهج النبوي اهتم بتصحيح نوا أتباعه، )٣٤(»َ
إن يف اجلنة مائة درجة، أعدها «: ومن استعماالت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء يف احلديث، طة ملا هو خري وأبقىومرتب

هللا للمجاهدين يف سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم هللا، فاسألوه الفردوس، 
ار اجلنة فوقه عرش -  أراه - فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة  فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص صوب ، )٣٥(»الرمحن، ومنه تفجر أ

أنس بن مالك وكذلك يف حديث، جل أعلى اجلنة دون االكتفاء بدخوهلااهلدف ورفع اهلمة بسؤال هللا عز و
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص وجهه ملا هو ، )٣٦(»ما أعددت هلا«:مىت الساعة  رسول هللا؟ قال: ًأن رجال سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

  .أهم لريكز عليه وينشغل به
 :مراعاة تفاوت األفهام والقبول - ٩

فقد حتدث أمور ، وهذه مسة مهمة جيب على املريب معرفة حال من حتت يديه حىت يصل إىل أفضل النتائج
لذلك ، على غري املراد ذلك بسبب قصور األفهام واألذهان وعدم مراعاة املريب مدى تقبل اآلخرين لكالمه

سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن اجلدر : فقالتكما يف سؤال عائشة  ، مر يف تربيته ودعوتهراعى النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا األ
م النفقة«: فما هلم مل يدخلوه يف البيت؟ قال: قلت،»نعم«: أمن البيت هو؟ قال ، »إن قومك قصرت 

به مرتفعا؟ قال: قلت عوا من شاءوا، ولوال أن قومك فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاءوا ومين«: فما شأن 
به  م، أن أدخل اجلدر يف البيت، وأن ألصق  جلاهلية، فأخاف أن تنكر قلو حديث عهدهم 

 .)٣٧(»ألرض
 :مراعاة حاجات الناس - ١٠

، فريكز على جوانب النقص ليكملها، تدل على فراسته وفهمه ألحوال الناس، وهذه السمة مهمة يف املريب

                                                             
لنية واحلسبة، كتاب اإلميان ، )١(برقم ، ٦ص، ١ج، ب بدء الوحي،  كتاب الوحي،صحيح البخاري) 34( ، ٢٠ص، ١ج، ب ما جاء أن األعمال 

ب هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ، كتاب املناقل، )٢٥٢٩(برقم ، ١٥٤ص، ٣ج، الق وحنومهاب اخلطأ والنسيان يف العتاقة والط، كتاب العتق، )٥٤(برقم 
كتاب األميان ،)٥٠٧٠(برقم ، ٣ص، ٧ج،، ب من هاجر أو عمل خريا لنزويج امرأة فله ما نوى، كتاب النكاح،)٣٨٩٨(برقم ، ٥٦ص، ٥ج، إىل املدينة

 كتاب ، صحيح مسلم،)٦٩٥٣(برقم ، ٢٢ص، ٩ج، ب يف ترك احليل، كتاب احليل،)٦٦٨٩(برقم ، ١٤٠ ص،٨ج، ب النية يف األميان، والنذور
لنية(ب قوله ملسو هيلع هللا ىلص ، اإلمارة  ).١٩٠٧(برقم ، ١٥١٥ص، ٣ج، )إمنا األعمال 

اهدين يف سبيل هللا،  كتاب اجلهاد والسري، صحيح البخاري)35( وكان عرشه على ( ب ، كتاب التوحيد، )٢٧٩٠(برقم ، ١٦ص، ٤ج، ب درجات ا
 ).٧٤٢٣(برقم ، ١٢٥ص، ٩ج، )املاء

، عالمة حب هللا عز وجلب ، كتاب األدب،)٦١٦٧(برقم ، ٣٩ص، ٨ج، ب ما جاء يف قول الرجل ويلك،  كتاب األدب، صحيح البخاري)36(
،  كتاب الرب والصلة واآلداب، صحيح مسلم،)٧١٥٣(برقم ، ٦٤ص، ٩ج، ب القضاء والفتيا يف الطريق، كتاب األحكلم،)٦١٧١(برقم ، ٤٠ص، ٨ج

 ).٢٦٣٩(برقم ، ٢٠٣٢ص، ٤ج، ب املرء مع من أحب

ا،  كتاب احلج، صحيح البخاري)37( برقم ، ٨٦ص، ٩ج، ب ما جيوز من اللو، كتاب التمين، )١٥٨٤(برقم ، ١٤٦ص، ٢ج، ب فضل مكة وبنيا
ا،  كتاب احلج،لم صحيح مس،)٧٢٤٣(  ).١٣٣٣(برقم ، ٩٧٣ص، ٢ج، ب جدر الكعبة و
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ال «: أوصين، قال: ًأن رجال قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة ذلك ما جاء يف السنة، وجوانب القوة فينميها
َ وجاء رجل إىل النَّيب صلى هللا عليه وسلم يريد سفرا، فـقال،)٣٨(»ال تغضب«: ًفردد مرارا، قال، »تغضب َ ََ ً َ ٌَ ُ َ ُ َُ ِ َّ ََّ َ َِ َْ ََ ُ َ ِّ ِ ِ : َ

ِرسول هللا، أوصين ِ ْ َُ ِ َ َقال، َ ٍأوصيك بتـقوى هللا، والتكبري على كل شرف«: َ َِ َ ِّ ُ ََْ ِ ِ ْ َّ َ َ َ َِ ِ َّفـلما وىل الرجل، قال النَّيب صلى ، »ُ ََّ ُّ ِ َ َ َُّ ُ َّ َ ََ
َََّهللا عليه وسلم َ ِ ََْ َاللهم ازو له اَألرض، وهون عليه السفر«: ُ َ َّ َِّ ْ ََُ ْ ِ ِّ ََ َ ْ ْ َ ْ َعن سفيان بن عبد هللا الثـقفي، قالو، )٣٩(»ُ َ ِّْ ِ ِ َِ َّ ْ َْ َِ َ َ ُ ْ :

ُقـلت َ رسول هللا، قل يل يف اإلسالم قـوال ال أسأ: ُْ َْ َْ ًْ َ ُِ َ ِْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َل عنه أحدا غيـرك ََ َ ْ َُ ً َ َ َْ ََ قال أبو معاوية- ُ ُ ُِ َ َ َ َبـعدك : َ َ ْ َ قال- َ َ :
ْقل« ، مث استقم: ُ ْآمنت  ِ َِْ َُّ ِ ُ حىت ينميهم وهكذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يراعي أحوال السائلني واملدعوين ، )٤٠(»َْ

 .ويطورهم
حلكمة - ١١  :حسن التصرف وعالج املشكالت 

ا كانت تتسم حبسن التصرف والعالج ، فقد تنوعت مواقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عالج كثري من املشكالت إال أ
ا بعيدة عن الظلم  ًفمن املواقف أحيا يذكر ألهل الفضل فضلهم كما حصل مع أيب بكر ، األمثل وأ

ركوا «: حني قال إن هللا بعثين إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم 
: وقصة األنصار يف توزيع قسمة حنني حني وجدوا يف أنفسهم فقال عليه الصالة والسالم ، )٤١(»يل صاحيب

 ، » معشر األنصار، أمل أجدكم ضالال فهداكم هللا يب، وكنتم متفرقني فألفكم هللا يب، وعالة فأغناكم هللا يب«
كلما قال شيئا، : قال، »ما مينعكم أن جتيبوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص«: هللا ورسوله أمن، قال: كلما قال شيئا قالوا

لشاة والبعري، : لو شئتم قلتم«: هللا ورسوله أمن، قال: قالوا جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس 
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل رحالك م، لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس واد وشعبا لسلكت وتذهبون 

ر ، ًوأحيا يستعمل الرفق واللني لكسب األشخاص، )٤٢(»وادي األنصار وشعبها، األنصار شعار والناس د
وأحيا يستعمل أسلوب الشدة ال سيما إذا انتهكت حرمات هللا عز وجل أو مت االعتداء على املسلمني 

 .وهذا جتده يف غزواته ألن هذا موطنه
لع - ١٢  :لمالعمل 

                                                             
 ).٦١١٦(برقم ، ٢٨ص، ٨ج، ب احلذر من الغضب،  كتاب األدب،صحيح البخاري) 38(

ب فضل ،  كتاب اجلهاد،سنن ابن ماجة، "هذا حديث حسن: "وقال، )٣٤٤٥(برقم ، ٥٠٠ص، ٥ج، ب منه،  كتاب الدعوات،سنن الرتمذي) 39(
 ).٢٧٧١(برقم ، ٩٢٦ص، ٢ج، احلرس والتكبري يف سبيل هللا

 )٣٨(برقم ، ٦٥ص، ١ج، ب جامع أوصاف اإلسالم،  كتاب اإلميان، صحيح مسلم)40(

ًلو كنت متخذا خليال(ب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،  كتاب املناقب، صحيح البخاري)41(  (اىل ب قوله تع، كتاب تفسري القرآن، )٣٦٦١(برقم ، ٥ص، ٥ج، )ً
 ).٤٦٤٠(برقم ، ٥٩ص، ٦ج، ً)أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا

برقم ، ٨٦ص، ٩ج، ب ما جيوز من اللو، كتاب التمين،)٤٣٣٠(برقم ، ١٥٧ص، ٥ج، ب غزوة الطائف،  كتاب املغازي، صحيح البخاري)42(
م على اإلسالم، تاب الكسوف ك، صحيح مسلم،)٧٢٤٥(  ).١٠٦١(برقم ، ٧٣٨ص، ٢ج، ب إعطاء املؤلفة قلو
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لعم ملرء أن ال ، فزكاة العلم هي العمل به، حرص املنهج النبوي على تربية الناس على العمل  وال يليق 
َعن أيب عبد الرمحن السلمي قالف، يعمل مبا علم َ ِّ ِ َُّ َِّ َ َْ ِ ْ َِ ْ ٍْإ أخذ القرآن عن قـوم: "َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َّ ُفأخبـرو أنـهم كانوا إذا تـعلم، ِ ََّْ َُ ََ ِ ُ َ ََّ َُ َ ْ وا َ

ت مل جياوزوهن إىل العشر اُألخر حىت يـعملوا ما فيهن من العلم  ِْعشر آ ِْ ِ ٍْ َْ ََّ َّ ُِ ِِ َ َ َ َُ َّ َ َْ َ ُِ ِ ِْ َْ ُْ َ َ َقال، َ َفـتـعلمنا العلم والعمل : َ َ ََ َْ َْ ِْ َ ْ َّ ََ
ًمجيعا وجه النيب ملسو هيلع هللا ىلص هلذا األمر ولقد ، وال شك أن هذا املنهج هو من منهج النيب صىب هللا عليه وسلم، )٤٣("َِ

 أتينا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وحنن شببة متقاربون، فأقمنا عنده :كما جاء يف حديث مالك بن احلويرث  فقال
ًن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رحيما رفيقا، فلما ظن أ قد اشتهينا أهلنا ًعشرين يوما وليلة، وكا  سألنا -  أو قد اشتقنا - ً

ه، قال ، فأخرب  وذكر أشياء - ارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم «: عمن تركنا بعد
ليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم  وصلوا كما رأيتموين أصلي، فإذا حضرت الصالة ف- أحفظها أو ال أحفظها 

، يقول،)٤٤(»أكربكم ملدينة ماال من خنل، وكان : وعن أنس بن مالك  ًكان أبو طلحة أكثر األنصار 
اله إليه بريحاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، أحب أمو
َِّْلن تـنالوا الرب﴿: فلما أنزلت هذه اآلية: قال أنس ُ َّٰحىت َََ ُتنفقوا َ ِ َمما حتبون ُ ُُِّ قام أبو طلحة ] ٩٢: آل عمران [﴾َِّ

َِّْلن تـنالوا الرب﴿:  رسول هللا، إن هللا تبارك وتعاىل يقول: فقالإىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُ َّٰحىت َََ ُتنفقوا َ ِ َمما حتبون ُ ُُِّ َِّ﴾ 
، أرجو برها وذخرها عند هللا، فضعها  ] ٩٢: آل عمران[ ا صدقة  وإن أحب أموايل إيل بريحاء، وإ

بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد مسعت ما «: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رسول هللا حيث أراك هللا، قال
أفعل  رسول هللا، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه : فقال أبو طلحة، »قلت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني

لعلم ، )٤٥(وبين عمه هم على العمل   .فبذلك علم النيب ملسو هيلع هللا ىلص صاحبته ور
 :زرع الثقة وتنمية القدرات وحتمل املسؤولية - ١٣

ارب ًفيوجه ويعلم بناءا على جت، وهذه السمة هي من السمات التطبيقية اليت يرى فيها املريب نتائج عمله
كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، «: ولقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، املتعلمني

                                                             
 ).٢٩٩٢٩ (برقم، ١١٧ص، ٦ج، ب تعليم القرآن كم آية، كتاب فضائل القرآن، مصنف ابن أيب شيبة) 43(

ب من قال ليؤذن يف ، كتاب اآلذان، )٦٢٨(برقم ، ١٢٨ص، ١ج، ب من قال ليؤذن يف السفر مؤذن واحد،  كتاب اآلذان، صحيح البخاري)44(
، كتاب األدب،)٦٨٥(برقم ، ١٣٨ص، ١ج، ب إذا استووا يف القراءة فلومهم أكربهم، كتاب اآلذان، )٦٣١(برقم ، ١٢٨ص، ١ج، السفر مؤذن واحد

إلمامة،  كتاب املساجد  ومواضع الصالة،صحيح مسلم، )٦٠٠٨(برقم ، ٩ص، ٨ج، ب رمحة الناس والبهائم برقم ، ٤٦٥ص، ١ج، ب من أحق 
)٦٧٤.( 

، ب من تصدق إىل وكيله مث رد وكيله إليه، كتاب الوصا، )١٤٦١(برقم ، ١١٩ص، ٢ج، ب الزكاة على األقارب،  كتاب الزكاة،صحيح البخاري) 45(
برقم ، ٣٧ص، ٦ج، كتاب تفسري القرآن،)٢٧٦٩(برقم ، ١١ص، ٤ج، ًب إذا أوقف أرضا ومل يبني احلدود، كتاب الوصا،)٢٧٥٨(برقم ، ٨ص، ٤ج
ب فضل الصدقة على ،  كتاب الكسوف، صحيح مسلم،)٥٦١١(برقم ، ١٠٩ص، ٧ج، ب استعذاب املاء، كتاب األشربة،)٤٥٥٥و٤٥٥٤(

 ).٩٩٨(برقم ، ٦٩٣ص، ٢ج، األقربني
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والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف 
والرجل راع يف مال أبيه ومسئؤل عن  «–د قال  وحسبت أن ق- : قال، »مال سيده ومسؤول عن رعيته

فانظر كيف جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص الرجل واألنثى واحلر والعبد والصغري ، )٤٦(»رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته
ًوالكبري راعيا وأعطاه دورا مهما  .وهذا مما جيلب الثقة ويعزز اخلربة يف حياة الناس، ً

 :ملرونةا - ١٤
إذ األحوال ، هذه السمة من السمات املهمة اليت تتناسب مع دميومة هذا الدين واستمراره إىل قيام الساعة

ا، واألزمنة تتغري، تتبدل بتة ال تتغري وال تتبدل، والناس تتطور يف حيا ، ًلذلك كان الدين مكو من أصول 
لذلك ، و تتغري الفتوى فيها حسب حال الناسوفروع يسوغ فيها اخلالف أ، صاحلة لكل زمن ولكل أحد

مثلة تدل على املرونة يف بعض املواقف مبا يتناسب مع الناس ما دامت ال ختالف األصول ، جاءت السنة 
: قال، »لو مل تفعلوا لصلح«:  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر بقوم يلقحون، فقالفمنها حديث عائشة ، أو تنايف األدلة

م فقال مر دنياكم«: قلت كذا وكذا، قال: قالوا» ما لنخلكم؟«: ًفخرج شيصا، فمر  وعن ،)٤٧(»أنتم أعلم 
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقف يف حجة الوداع مبىن للناس يسألونه، عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، أن

مل أشعر : فجاء آخر فقال، »اذبح وال حرج«: مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: فجاءه رجل فقال
افعل وال «: فما سئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن شيء قدم وال أخر إال قال، »ارم وال حرج«: فنحرت قبل أن أرمي؟ قال

  .)٤٨(»حرج
  

  :األساليب املستخدمة يف الرتبية الدينية من خالل السنة النبوية: املطلب الثاين
لقدوة  - ١   :الرتبية 

                                                             
، ٣ج، ب كراهية االعتداء على الرقيق، كتاب العتق،)٨٩٣(برقم ، ٥ص، ٢ج، ب اجلمعة يف القرى واملدن،  كتاب اجلمعة، صحيح البخاري)46(

ويل ، كتاب الوصا،)٢٥٥٤(برقم ، ١٥٠ص ا أو دين(ب ما جاء يف  قو (ب ، كتاب النكاح،)٢٧٥١(برقم ، ٥ص، ٤ج، )من بعد وصية يوصي 
را ، كتاب األحكام،)٥٢٠٠(برقم ، ٣١ص، ٧ج، ب املرأة راعية يف بيت زوجها، كتاب النكاح، )٥١٨٨(برقم ، ٢٦ص، ٧ج، )أنفسكم وأهليكم 

، ب فضيلة اإلمام العادل،  كتاب اإلمارة، صحيح مسلم،)٧١٣٨(برقم ، ٦٢ص، ٩ج، )أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم(ب قوله تعاىل 
 ).١٨٢٩(برقم ، ١٤٥٩ص، ٣ج

 ).٢٣٦٣(برقم ، ١٨٣٦ص، ٤ج، ب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ملسو هيلع هللا ىلص،  كتاب الفضائل،صحيح مسلم) 47(

ب السؤال والفتيا عند رمي ، كتاب العلم،)٨٣(برقم ، ٢٨ص، ١ج، ب الفتيا على الدابة وهو واقف وحنوها،  كتاب العلم،صحيح البخاري) 48(
ب ، النذوركتاب األميان و،)١٧٣٧و١٧٣٦(برقم ، ١٧٥ص، ٢ج، ب الفتيا على الدابة عند اجلمرة، كتاب احلج،)١٢٤(برقم ، ٣٧ص،١ج، اجلمار

سيا يف األميان برقم ، ٩٤٨ص، ٢ج، ب من حلق قبل التحر أو حنر قبل الرمي،  كتاب احلج، صحيح مسلم،)٦٦٦٥(برقم ، ١٣٥ص، ٨ج، إذا حنث 
)١٣٠٦.( 
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ًفالفطرة دائما منزوعة على التقليد سواءا خريا أم شرا، سلوب من أقوى أساليب الرتبيةيعترب هذا األ ً ً وهذا ما ، ً
 ﴿: اعتذر به املشركون ألنبيائهم حني دعوهم لتوحيد هللا عز وجل فقالوا

َٰوكذ ِلك ما أرسلنا من قـبلك يف قـرية من نذير إال قال متـرفوها إََ َِ َُ ُْ َ َ ْ ََ َ َ ََّ ٍِ ِ ِ َِّ ِّ ٍ ِْ َ َْ َْ ء على ََّ ٰوجد آ ََ َ ََ ََ ٍ أمةَْ ٰوإ على َُّ ََ َّ رهم مقتدونَِ َ آ ُ َ ْ ُّ ِِ َ﴾ 
ه، فالنفس متيل إىل تقليد اآلخرين، ]٢٣: الزخرف[   .والتلميذ يقلد معلمه، والبنت تقلد أمها، فيقلد االبن أ

ُومن ذ﴿: أنسجد يف ص؟ فقرأ«: قلت البن عباس رضي هللا عنهما: عن جماهد، قالو ْ ِ َريته داود وسليمانَ َ َ َُْ ُ َ َ ِ َِِّّ﴾ 
ْفبهداهم اقـتده﴿ - حىت أتى -] ٨٥: األنعام[ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ نبيكم صلى هللا : فقال ابن عباس رضي هللا عنهما، ]٩٠: األنعام [﴾َِ

م ذا النموذج الراقي، )٤٩ (»عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي  فكان يربيهم على ، ولقد كانت سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص مليئة 
أن نيب هللا صلى : فعن عائشة  ، لنموذج احلي الواقعيالعبادة واألخالق والتضحيات من خالل العمل واملبادرة وا

مل تصنع هذا  رسول هللا، وقد غفر هللا لك ما تقدم : هللا عليه وسلم كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه، فقالت له
خر؟ قال ًأفال أحب أن أكون عبدا شكورا«: من ذنبك وما  ّفالنيب ملسو هيلع هللا ىلص وجه الرسالة وعلم اهلدف بتطبيق ، )٥٠ (»ً

اليك، عملي بت يف بيت خاليت ميمونة بنت احلارث زوج : عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، قال، ون قدوة حيتذى 
م، مث  النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندها يف ليلتها، فصلى النيب ملسو هيلع هللا ىلص العشاء، مث جاء إىل منزله، فصلى أربع ركعات، مث 

أو كلمة تشبهها، مث قام، فقمت عن يساره، فجعلين عن ميينه، فصلى مخس ركعات، مث » م الغليم«: القام، مث ق
م، حىت مسعت غطيطه أو خطيطه، مث خرج إىل الصالة فكان النيب صلى هللا عليه الصالة  ، )٥١(صلى ركعتني، مث 

 بين «: فأرسل إىل مإل من بين النجار فقال«: ويف قصة بناء املسجد قال أنس بن مالك ، ًوالسالم مثاال يف العبادة
منوين حبائطكم هذا فكان فيه ما أقول لكم قبور : ال أنسال وهللا ال نطلب مثنه إال إىل هللا، فق: ، قالوا» النجار 

لنخل فقطع، فصفوا  خلرب فسويت، و املشركني، وفيه خرب وفيه خنل، فأمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقبور املشركني، فنبشت، مث 
: م، وهو يقولالنخل قبلة املسجد وجعلوا عضادتيه احلجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرجتزون والنيب ملسو هيلع هللا ىلص معه

ًفقد كان مثاال يف ، وكذلك مشاركته يف حفر اخلندق، )٥٢(» اللهم ال خري إال خري اآلخره فاغفر لألنصار واملهاجرة«

                                                             
ب ، كتاب تفسري القرآن،)٣٤٢١(برقم ، ١٦١ص، ٤ج، )أوابواذكر عبد داود ذا األيد أنه (ب ،  كتاب أحاديث األنبياء، صحيح البخاري)49(

 ).٤٦٣٢(برقم ، ٥٧ص، ٦ج، )أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده(قوله 

خر(ب ، ري القرآن كتاب تفس، صحيح البخاري)50(  كتاب ،صحيح مسلم، )٤٨٣٧(برقم ، ١٣٥ص، ٦ج، )ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما 
 ).٢٨٢٠(برقم ، ٢١٧٢ص، ٤ج، ب إكثار األعمال واالجتهاد يف العبادة، صفة القيامة واجلنة والنار

، ١٤١ص، ١ج، اإلمام حبذائهب يقوم عن ميني ، كتاب الصالة،)١١٧(برقم ، ٣٤ص، ١ج، ب السمر يف العلم،  كتاب العلم،صحيح البخاري) 51(
 ).٦٩٧(برقم 

ا مساجد،  كتاب الصالة،صحيح البخاري) 52( ب مقدم ، كتاب املناقب،)٤٢٨(برقم ، ٩٣ص، ١ج، ب هل تنبس قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكا
، ١ج، ب ابتناء مسجد النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  كتاب املساجد ومواضع الصالة،صحيح مسلم، )٣٩٣٢(برقم ، ٦٧ص، ٥ج، النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه إىل املدينة

 ).٥٢٤(برقم ، ٣٧٣ص
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  .املبادرة يف العمل ال سيما اجلماعي
لقدوة أمهية عظيمة ًوتعطي للمتلقي منوذجا رائعا ،  يف التعليمًفهي توفر كثريا من الوقت واجلهد، وللرتبية  ً

لنيب صلى هللا عليه ، ولتكون هذه الرتبية ذات نفع البد من املريب أن خيلص نيته  عز وجل، ًوملموسا وأن يقتدي 
ًوسلم علما وعبادة وأخالقا الدان وهذا النوع من الرتبية حيتاجه الو، وأن يبتعد قدر املستطاع من أن خيالف فعله قوله، ً

االت األخرى، واملعلم يف املدرسة والداعية يف عمله مع الناس، يف البيت ولكنها أكثر ما تكون مع ، وال شك يف ا
 .هؤالء 

  
لقصة  - ٢   :الرتبية 

فكثري من القيم واملبادئ يتم زرعها من ، وتطرب هلا اآلذان، وهذا األسلوب من األساليب املمتعة اليت متيل هلا النفوس
ًوهللا عز وجل ذكر يف كتابه كثريا من ، وكثري من الرسائل واملفاهيم تصل من هذا الطريق،  األسلوبخالل هذا

َفاقصص القصص لعلهم يـتـفكرون﴿: فقال، القصص ألخذ العرب واملواعظ َُ َّ َ َََ َْ ُ َ َ َُّ َ ْ ِ ُّحنن نـقص ﴿: وقال، ]١٧٦: األعراف [﴾ْ َُ ُ َْ
ِعليك أحسن القصص َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َنـتـلو عليك ﴿: وقال، ]٣: يوسف [﴾ََ َْ َُ َِنـبإ ِمن َْ ٰموسى َّ َ حلق لقوم يـؤمنونُ َ وفرعون  َُ ِ ُْ ٍَْ َِْ ِِّ ْ ِ َ ْ َ ﴾ 

  ].٣: القصص[
فكان ، ودعمهم والوقوف معهم ومحلهم على الصرب، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص استخدم هذا األسلوب من أصحابه لرفع مهتهم

شكو : فعن خباب بن األرت  قال، ه من التعذيب والتنكيليذكر من أحوال األمم السابقة ما كانوا يتعرضون ل
كان الرجل «: أال تستنصر لنا، أال تدعو هللا لنا؟ قال: إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له

ملنشار فيوضع على  ثنتني، وما يصده ذلك عن فيمن قبلكم حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء  رأسه فيشق 
مشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، وهللا ليتمن هذا األمر،  دينه، وميشط 

 ، )٥٣(»حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت، ال خياف إال هللا، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
دت امرأة «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فعن أيب هريرة  قال، عهم بقصص أخرى ألخذ العربة والعظةوأحيا يسليهم وميت

: اللهم أمي وصاليت، قالت:  جريج، قال: اللهم أمي وصاليت، قالت:  جريج، قال: ابنها وهو يف صومعة، قالت
وي إىل الله: اللهم أمي وصاليت، قالت:  جريج، قال م ال ميوت جريج حىت ينظر يف وجوه املياميس، وكانت 

أين : من جريج، نزل من صومعته، قال جريج: ممن هذا الولد؟ قالت: صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل هلا
بوس، من أبوك؟ قال: هذه اليت تزعم أن ولدها يل؟ قال   .)٥٤(»راعي الغنم:  

                                                             
ب ما لقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ، كتاب املناقب، )٣٦١٢(برقم ، ٢٠١ص، ٤ج، ب عالمات النبوة يف اإلسالم،  كتاب املناقب،صحيح البخاري) 53(

 ).٦٩٤٣(برقم ، ٢٠ص، ٩ج، ب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر، كتاب اإلكراه،)٣٨٥٢(برقم ، ٤٥ص، ٥ج، من املشركني مبكة

 ).١٢٠٦(برقم ، ٦٣ص، ٢ج، ب إذا دعت األم ولدها يف الصالة،  كتاب الصالة، صحيح البخاري)54(
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ا سريعة التأثري العقلي والوجداين لقصة يف كو كما ، فهي جتذب االنتباه وتنمي الشعور، وتكمن أمهية الرتبية 
ا تساعد على حضور الذهن وتنمية اخليال لدى املستمع ن املعلومة يف وهي من أشد األساليب اليت تعني على ختزي، أ

ا املستمع ذاتيا، وتساعد كذلك على تنمية القيم واألخالق بطريقة غري مباشرة، العقل قال دمحم رشيد ، ًوأمنا يشعر 
ا من معرفة املشاهد إىل ما ليس مبشاهد): "هـ١٣٤٥(رضا   .)٥٥("املاراد منه التأمل والتفكر، احلالة اليت يتوصل 

وتنمية مهارة اخليال والفراسة ، ًوهذه الطريقة مفيدة جدا يف تربية الصغار لتنمية القيم واملبادئ احلسنة لديهم
ألسلوب القسري، واكتساب اخلربات من قصص اآلخرين من دون مساعدة من أحد قال ، فهي بعيدة عن الرتبية 

ا: " دمحم شديد خذ القصة مكا ا القرآن تلك العناية ،ال بد من أن  ال وأن يعىن   وأن تقوم بدورها يف هذا ا
  .)٥٦("الفائقة وأن تكون من أعظم وسائله للدعوة والرتبية

  
ملوعظة  - ٣   : الرتبية 

، فال يتقنه اجلميع، فيه ترغيب وترهيب، جذب للخري ودفع عن الشر، دفعيعترب هذا األسلوب من أساليب اجلذب وال
ملريب أن يدرب نفسه عليه واستعماله ومن متكن منه استطاع محل املدعويني على مساع كالمه ، ولكن حيسن 

هدافه م، والتمسك  م ورقت قلو جة لذلك يطلبون منه ونتي، لذلك كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا وعظ أصحابه ذرفت عيو
ض بن سارية، قالفعن، وصية أو نصحية أو توجيه َ العر َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِوعظنا رسول ا صلى ا عليه وسلم يـوما بـعد صالة : ِْ َِ َ ََ ْ َ ً َ َ ُْ َُ َّ ََّ َ َِ َْ َّ َّ ََ َُ َ

َالغداة موعظة بليغة ذرفت منـها العيون ووجلت منـها القلوب، فـق ُ ْ ْ ً ًَ ُ َُ َ ُ َُ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ ََِ َُ َ ََ َ َْ ٌال رجلَ ُ َ َإن هذه موعظة مودع فماذا تـعهد إليـنا  : َ ُ ََ َْ ِ ُِ ََ ْ ََ َ َ ٍ ِ ِ ِّ َ َُ ِ ْ َّ
؟ قال َرسول ا ََ َِّ ُ ًأوصيكم بـتقوى ا والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يـرى اختالفا كثريا، «: َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َ ٌَ ْ ٌّ َ َََ َ ْ َ َ َ ُْ ِ ُْ َّْ ُ َِّْ ِْ َّ َِّ َ َِ ِ ُ

كم  ْوإ َُ ت األُمور فإنـها ضاللة فمن أدرك ذلك منكم فـعليه بسنَّيت وسنَّة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا َِّ ُّوحمد َ َ ِ ِّ َ َِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُِ َ َ َُ َ ُْ ْ ُِ ُ ْ َ َ َُ َ ََ ٌَ َ َ َِّ ِ َ ْ
لنـَّواجذ ِعليـها  ِ َ ِ َ ََْ«)٥٧(.   

حيرص ، وكانت صادرة من شخص مقبول حمبوب، ولن تؤيت املوعظة مثارها إال أذا أخلص املريب نيته  عز وجل
ا حال املتلقي نفسيا وعقليا ألن ذلك أدعى لتقبله، ًفيها املريب على القول البليغ ألنه أعظم أثرا ًويراعي  ّوكلما نوع ، ً
بل يظهر االهتمام واحملبة والرغبة له ، كما يبتعد أن التوبيخ واللوم، للقبوليف أسلوبه زاد أثر املوعظة وكانت أدعى 

  .خلري 

                                                             
 .١٥٤ص، ١٢ج. جملة املنار. دمحم رشيد رضا) 55(

 .١٤ص، ١ج) هـ١٤٠٤، ١ط، شركة مكتبات عكاظ، جدة. (منهج القصة يف القرآن. دمحم شديد) 56(

 سنن ،"هذا حديث حسن صحيح: "وقال ، )٢٦٧٦(برقم ، ٤٤ص، ٥ج، ب ما جاء يف اتباع السنة واجتناب البدع،  كتاب العلم، سنن الرتمذي)57(
كتاب اإلميان وفضائل الصحابة ،)٤٢(برقم ، ١٥ص، ١ج، ب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني،  كتاب اإلميان وفضائل الصحابة والعلم،ابن ماجة

 ).٤٣(برقم ، ١٦ص، ١ج، ب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني، والعلم
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ا قائمة ، ال سيما فيمن تربطهم عالقات اجتماعية كالقرابة والصداقة، وهذه الطريقة مفيدة مع كثري من الناس أل
طريقة : منها، ًبوي للقرآن الكرمي طرقا عدةولتحقيق ذلك رسم لنا املنهج الرت: "وقال زهري كحالة، على احملبة والرتابط
م النفسية ، الرتغيب والرتهيب ا يف تنشئة أبنائهم وتوجيه حاجا ًوأصبحت هذه الطريقة معلما لكل املربني يستهدون 

  .)٥٨("والقواب والعقاب... والتشويق ، عن طريق التنشيط والتثبيط
  

حلوار  - ٤   : الرتبية 
أو مع ، وهذا األسلوب من أفضل األساليب املستعملة مع املعاندين أو الذين يرفضون االستدالل بنصوص الشريعة

م وتكوين ش مالناشئني واملراهقني الذين يكثر فيهم العناد والرغبة يف االنطالق واالستقالل بذا والسرية النبوية ، خصيا
ذا األسلوب  - »  بين فهر،  بين عدي«:  فجاء يف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صعد على الصفا، فجعل ينادي، مليئة 

ً حىت اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، - لبطون قريش 
لوادي تريد أن تغري عليكم، أكنتم مصدقي؟أرأي«: فقال نعم، ما جربنا عليك إال : قالوا" تكم لو أخربتكم أن خيال 

َوعن أيب أمامة قال،)٥٩(» فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: صدقا، قال َ َ َ َ ُْ َِ ِإن فـىت شا أتى النَّيب صلى هللا عليه : َ ْ ًَ َ َُّ ََّ ِ ََ َ َ َّ ِ
َوسلم فـقال ََ َ ََّ ، فأقـبل القوم عليه فـزجروه وقالوا: َ لز ُ رسول هللا، ائذن يل  َََ َُ َ ُْ َ َ ُ ََ َ ِْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َْ َِّ ِ ِ ْ ْمه: ِ َفـقال، ْهَم، َ ًادنه، فد منه قريبا «: ََ َِ ُ ْ ُِ َ َ َ ْ ْ« ،

َقال َفجلس قال: َ َ َ َ َ َأحتبه ألُمك؟«: َ ِ ِّ ِ ُ ُّ َقال، »َُ َال وهللا جعلين هللا فداءك: َ َ ََ ََ ِ ُِ ِ َ َقال. َ م «: َ ْوال النَّاس حيبونه ألُمها َِِ َِ َّ َُُّ ُِ ُ َقال، »َ َ :
َأفـتحبه البـنتك؟« ُِ َِْ ُِ ُّ َقال، »ََ ِال وهللا: َ َ َ  رسول هللا جعلين هللا فداءكَ ََ ََ ِ ُِ ِ َ َ ُ َقال، ََ م «: َ ْوال النَّاس حيبونه لبـنا َِِ ََِ َُ ُُِّ ُ َقال، »َ ُأفـتحبه : " َ ُّ ِ ََُ

َألُختك؟ ِ ْ َقال، »ِ َال وهللا جعلين هللا فداءك: َ َ ََ ََ ِ ُِ ِ َ َقال، َ م«: َ ْوال النَّاس حيبونه َألخوا َِِ َِ َُ َُ ُُِّ َقال، »َ ُأفـتحبه«: َ ُّ ِ َ لعمتك؟ََُ ِ َّ َ َقال، »ِ َال : َ
َوهللا جعلين هللا فداءك ََ ََ ِ ُِ ِ َ َقال، َ م«: َ ْوال النَّاس حيبونه لعما َِِ َِّ َُ َُ ُِّ ُ َقال،»َ َأفـتحبه خلالتك؟«: َ َ ُِ َِ ِ ُ ُّ َقال، »ََ َال وهللا جعلين هللا فداءك: َ َ ََ ََ ِ ُِ ِ َ َ ،

َقال م«: َ ْوال النَّاس حيبونه خلاال َِِ َِ ََ َُ ُُِّ جلواب الذي يريده فبلغ اهلدف الذي يريده ، )٦٠(»ُ   .فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص حاورهم واستنطقهم 
ًخللق جوا رائعا، لذلك حيرص املريب على استحضار األسئلة اليت تساهم على إثراء املوضوع وترابطه ،  من احلوارً

  .وكلما استزاد املتلقي واحملاور يف االسئلة فهذا دليل على صحة احلوار وسالمة الطريقة 
ًومما جيب التنبه له أثناء احلوار هو أن يكون احلوار واضحا ومركزا دون تشتيت وأن يكون اهلدف منه الوصول ، ً

ا ألدب وحسن ، للحقائق لالقتناع  ومبين على األسس العلمية ، احلديث واالستماعكما جيب أن يتحلى احلوار 
                                                             

 .١٤٨ص، ١ج). ه١٤٠٢، ١ط، دار الفكر، ّعمان (.ةالقرآن الكرمي رؤية تربوي. زهري دمحم شريف كحالة) 58(

إن هو إال  (ب قوله، كتاب تفسري القرآن،)٤٧٧٠(برقم ، ١١١ص، ٦ج، )وأنذر عشريتك األقربني(ب ،  كتاب تفسري القرآن،صحيح البخاري) 59(
برقم ، ١٧٩ص، ٦ج، )فسبح حبمد ربك واستغفره(ب قوله ، كتاب تفسري القرآن،)٤٨٠١(برقم ، ١٢٢ص، ٦ج، )نذير لكم بني يدي عذاب شديد

ب ،  كتاب اإلميان،صحيح مسلم، )٤٩٧٢(برقم ، ١٨٠ص، ٦ج، )ما أغىن عنه ماله وما كسب، وتب(ب قوله ، كتاب تفسري القرن، )٤٩٧١(
 ).٢٠٨(برقم ، ١٩٣ص، ١ج، )ذر عشريتك األقربنيوأن(

 ).٢٢٢١١(برقم ، ٥٤٥ص، ٣٦ج، ب حديث أيب أمامة الباهلي، مسند األنصار، سند أمحدم) 60(
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: وقال عبد الرمحن النحالوي، فإن هذا مما يساعد على تنمية املهارات العقلية جبانب حتسني األخالق، واألدلة الثابتة
وب أسلوب النقاش وهو أسلوب رائع يضاهي أسل، فرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استخدم يف منهجه الرتبوي هذا األسلوب"

والنقاش ، فاالستجواب املدرسي مقصور على أمور عادية علمية جافة، االستجواب فب املدرسة احلديثة ويزيد عليه
مور جديدة أو غامضة مث يشرحها هلم ويوجههم لألخذ خبري وترك ، النبوي يتحدى عقول السامعني وأفكارهم 

  .)٦١("شرها
حيث ، وكذلك برامج التواصل االجتماعي، وهذه الطريقة صاحلة مع األبناء والتالميذ وكذلك الربامج احلوارية

  .تكون املشاركات مفتوحة ومتداخلة 
  
ملواقف  - ٥   : الرتبية 

وحضور الذهن ، وذلك ألنه أنفع وأقوى يف إثبات املعلومة، إن هذا األسلوب هو من األساليب القوية يف الرتبية
، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص استعمل هذا األسلوب حىت يعلم صحابته ويربيهم على كثري من القيم واملفاهيم، بسبب احلدث واملوقف
ًسيب قد حتلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا قدم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص سيب، فإذا امرأة من ال: فعن عمر بن اخلطاب 

ال، وهي : قلنا، »أترون هذه طارحة ولدها يف النار؟«: يف السيب أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص
َعن أيب أمامة بن سهل بن حنـيف، قالو، )٦٢(»  أرحم بعباده من هذه بولدها«: تقدر على أن ال تطرحه، فقال َ ٍ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ِْ ِ ِْ َ ُ َِ َ :

ٍمر عامر بن ربيعة بسهل بن حنـيف ْ ْ َْ ُ َِ ِ ْ َ ُِ َ ََّ َِ ُ ِ َ، وهو يـغتسل فـقالَ َ َْ ُ ِ َ َ َ ُ ِمل أر كاليـوم، وال جلد خمبأة فما لبث أن لبط به، فأيت به : َ ِِ َِ ُِ َ َ ََ ََ َ َِ ُِ َْ َ َ َ ٍَ ََِّ َُ َْ ِْ َْ ْ
ُالنَّيب صلى هللا عليه وسلم فقيل له َْ َ

َِ َ َّ ََّ َ ِ ََ َُّ َ َأدرك سهال صريعا، قال : ِ َ ً َِ ً ْ َ ِْ ِِمن تـتهمون به؟«َْ َ ُ ِ ََّ ْ ُقالوا ، »َ َعامر: َ ِ َ بن ربيعة، قالَ َ َ َ َِ َ َعالم «: ْ َ َ
لبـركة ِيـقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يـعجبه، فـليدع له  ِ ِ َِ ُ ُ ََْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ُِ ُ َُ ُ ْ َْ ُ ُِ ْ ََ َ َ َ َْ َ َْ ُ واقف فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص استغل مثل هذه امل، )٦٣(»ُ

  .حىت يوجه هلم الرسائل القيمية والسلوكيات الصحيحة 
لواقع فمىت حصل ذلك جذب ، واستغالل املوقف لصاحل املريب، وأمهية هذا األسلوب تكمن يف ربط القيمة 

لصورة الصحيحة، انتباه املتلقني وذلك من خالل حتليل األحداث واملواقف وتفسريها ، وساعد ذلك على فهم القيمة 
لغا يف نفس وفكر : " قال جنيب العامر، عرفة جوانب الصواب واخلطأوم ثريا  نتهاز املناسبة تؤثر  ًفالرتبية  ً

  .)٦٤("املتعلم

                                                             
 .١٩٩ص، ١ج). هـ١٣٩٩، ١ط، دار الفكر، دمشق. (أساليبهاأصول الرتبية اإلسالمية و. عبد الرمحن النحالوي) 61(

ب سعة رمحة هللا عز ،  كتاب التوبة،صحيح مسلم، )٥٩٩٩(برقم ، ٨ص، ٨ج، ب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته،  كتاب األدب، صحيح البخاري)62(
 ).٢٧٥٤(برقم ، ٢١٠٩ص، ٤ج، وجل وأن رمحته سبقت غضبه

 ).٣٥٠٩(برقم ، ١١٦٠ص، ٢ج، ب العني،  كتاب الطب، سنن ابن ماجة)63(

 .١١٧ص، ١ج). ١ط، دار الفكر، بريوت. (أساليب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف الرتبية. جنيب العامر) 64(
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وشدة انتباه لربط ، ولكنه حيتاج إىل سرعة بديهة، بية والدعوةوهذا األسلوب يصلح جلميع العاملني يف جمال الرت
ملوقف    .القيمة 

  
ألمثال  - ٦   : الرتبية 

لعقل، وهذا األسلوب يقرب الصورة لألذهان سلوب ماتع يركز  وجاءت يف السرية من هذا ، وتوضح األهداف 
ً أشد فرحا بتوبة عبده «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قالاألسلوب العديد من املواقف مثل حديث أنس بن مالك  

رض فالة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى  حني يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته 
ا، قائمة عنده، فأخذ خبطامها، مث  قال من شجرة، فاضطجع يف ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو 

َقالوعن عبد هللا بن مسعود  ، )٦٥(»اللهم أنت عبدي وأ ربك، أخطأ من شدة الفرح: شدة الفرح َاضطجع : َ َ َ ْ
ُالنَّيب صلى هللا عليه وسلم، على حصري فأثـر يف جلده، فـقلت ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ َّ ََّ ََّ ٍَ ِ َ ََ ََ َ َُّ ِ ْ ُ َ َيب وأمي،  رسول ا لو كنت آذنـتـنا فـفرشنا لك : ِ ََ َ ََ َْ َ َْ َ ْ َُ َ ْ َِّ ُ ََ َُِّ َِِ

َيه شيـئا يقيك منه، فـقال رسول ا صلى هللا عليه وسلمََعل َّ ََّ ُ ََ َِ ِ ِْ ُ ْ َْ ََّ ُ َ ِ ُِ َ َ َْ َ ً َما أ والدنـيا إمنا أ والدنـيا كراكب استظل حتت «: َ ْ ََّ َ َ ْ ٍ ِ َ َ ْ َْ َ َُّ َ ُّ ََ ََ َََِّ
َشجرة، مث راح وتـركها ََََ ََ َُّ ٍَ َ َ«)٦٦(.  

وكذلك بيان وتوضيح مواطن ، وأمهية هذا األسلوب هو تسهيل تذكر الفائدة والقيمة بشكل سهل وبسيط
لتشبيه حىت يسهل فهمها ا تدعو لل، الغموض  ِوتلك األَمثال نضربـها للنَّاس ﴿: تفكر كما قال هللا عز وجل كما أ ِ َُِ ْ َ ُ َ َْ ْ ِْ َ

َلعلهم يـتـفكرون ُ َّ َ ََ ْ ُ ََّ وحتريك طاقته الفكرية لتوجيه عنايته ، شحذ ذهن املخاطب: "وقال جنيب العامر ، ]٢١: احلشر [﴾َ
 .)٦٧("حىت يتأمل ويتفكر ويصل إىل إدراك املراد عن طريق التفكري

  
لرتفيه  - ٧   : الرتبية 

سلوب مرح يساعد على تقبله، يعترب هذا األسلوب من األساليب املمتعة والنيب ، واليت تصل فيها املعلومة والقيمة 
َ فعن عائشة رضي ا عنـها، ،ملسو هيلع هللا ىلص قد استعمله مع صحابته َْ ََ ََُّ َ

ِ َ َ ِ ْقالتْ َ ِقدم رسول ا صلى هللا عليه وسلم من غزوة : َ ِ َِ َ ََْ ْ َ ُِ َِ َّ ََّْ ََّ ُ َ َُ َ
حية السرت عن بـنات لعائشة لعب، فـقال ا ستـر، فـهبت ريح فكشفت  َتـبوك، أو خيـبـر ويف سهو َُ َ َ َ ََ َ ٍَ َِ َ ََ َِ ٍ ِ ِ ِِ َِ َْ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ّ ََ ْ َْ َْ ِ َِّ ٌ َْ ََ ْ َ َما هذا  «: َ ََ َ

ُعائشة؟ َ ِ ْقالت، »َ َ َايت، ورأى بـيـنـهن فـرسا له جناحان من رقاع، فـقالََبـن: َ ََ َ ٍَ َ َِّ ِْ َ َ ً َِ ِ َ َُ َْ ُ ََ َّما هذا الذي أرى وسطهن؟«: َ َُ َْ َ ََ ِ َّ َ ْقالت، ،»َ َ َ :

                                                             
ا،  كتاب التوبة، صحيح مسلم،)٦٣٠٩(برقم ، ٦٨ص، ٨ج، ب التوبة،  كتاب الدعوات،صحيح البخاري) 65( ، ب يف احلض على التوبة والفرح 

 ).٢٧٤٧(برقم ، ٢١٠٥ص، ٤ج، اب يف احلض على التوبة والفرح ، كتاب التوبة،)٢٧٤٧(برقم ، ٢١٠٤ص، ٤ج

 كتاب ،سنن ابن ماجة، "هذا حديث حسن صحيح: "وقال، )٢٣٧٧(برقم ، ٥٨٨ص، ٤ج، ب ما جاء يف أخذ املال،  كتاب الزهد، سنن الرتمذي)66(
 ).٤١٠٩(برقم ، ١٣٧٦ص، ٢ج، ب مثل الدنيا، الزهد

 .١٢٢ص، ١ج، سول ملسو هيلع هللا ىلص يف الرتبيةأساليب الر) 67(
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َفـرس، قال َ ٌ ِوما هذا الذي عليه؟»: ََ َْ ََ ِ َّ َ َ ْقالت، »َ َ َجناحان، قال: َ َ ِ َ ِفـرس له جناحان؟«: ََ َ ََ َُ ٌ ْقالت، »ََ َ َّأما مسعت أن: َ َ ََ ْ َِ َ لسليمان َ َ َْ ُ ِ

ْخيال هلا أجنحة؟ قالت َ َ ٌ َ ِ ْ َْ َ ََ ُفضحك حىت رأيت نـواجذه: ً َْ َِّ َ َ ُ ََ َ َ ِ َ ُوعن عائشة رضي ا عنـها، أنـها كانت مع النَّيب صلى هللا ، )٦٨(َ ََُّ َ َِّ ِ ََّ َ ْْ َ ْ ََ َ َ َ ََّ َ
ِ َ َ ِ

ْه وسلم يف سفر قالتََْعلي َ َ ٍ َ َ َِ ََّ َ َفسابـقته فسبـقته على رجلي، فـلما محلت اللحم سابـقته فسبـقين فـقال: ِ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ْ ُ ُُ ُ ُْ َّ ْ َّْ ُِ َْ َّ ََ َ َ َهذه بتلك «: َ ِِْ ِ ِ َ
ِالسبـقة َ َّْ«)٦٩(.   

، فهو يساعد عن تنشيط العقل والروح بصورة إبداعية، فأمهية هذا األسلوب هو يف بساطته وقربه لقلوب الناس
  .ويعمل على التواصل بينهم ، كما يعمل على تفاعل بني األطراف املشاركة

: قال الدكتور بشري الرشيدي والدكتور ابراهيم اخلليفي، جمال املدرسة والبيتًوهذا األسلوب مفيد جدا يف 
، أما اللعب يف مجاعة من األطفال، ويسهم اللعب االنفرادي يف جعل الطفل يعتمد على نفسه وعلى قدراته الذاتية"

نية، ًفإنه جيعل الطفل اجتماعيا يعتاد على األخذ والعطاء ويتيح له ، جه من عزلته واطوائيتهوخير، ويقلل من نزعاته األ
ضية، الفرصة يف التعبري عن قدراته حبرية وجيلب له السرور لدرجة أن الطفل يتحمل ، ويعلمه املنافسه احلرة والروج الر

  .)٧٠("الشدائد ويستقبلها بصدر رحب أثناء اللعب مع األقران
  

ملشاركة واالستفادة من اخلربات  - ٨   : الرتبية 
ولقد استعمله النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عدد من ، وكذلك يساهم يف الرتبية العملية،  هذا األسلوب مجيل يف إعداد القادة واملربني

َّأنمنها ما جاء يف السرية ، املواقف َ احلباب بن المنذر بن اجلموح قالَ َ ِ ُ ُ ََ َُْ ِْ ْ ِْ ِ ْ ْ ، أرأيت هذا المنزل، أمنزال أنـزلكه : َ ُ رسول ا َ َْ َ َ ََْ َ َ ًَ َ َِّ ِْ َْ ُ ََ َ َْ َ َ ِ

َا ليس لنا أن نـتـقدمه، وال نـتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب والمكيدة؟ قال َّ َ ََ ُ َْ ِ َ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َْ َّْ ْ َ َ ََ ُ َْ َ َّ َُ ُ َْ َ َ ََ ََّ َ ْبل«: ُ ُ هو الرأي واحلرب والمكيدة؟َ َ ِ َ َ ْ َ ُْ ُ َْ َّْ َ ُ« ،
َفـقال َ يت أدىن ماء من القوم، فـنـنزله، مث نـغور ما وراءه من : َ لنَّاس حىت  ، فإن هذا ليس مبنزل، فانـهض  ْ رسول ا َ ْ َ َ ُ َِ ُِ ُ َْ َ َ ُّ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ َُّْ َ َ ََ َ َِْ ْ ٍ َ َْْ َ ِْ ََّ َّ َ َِّ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ ِ

ْالقلب، مث نـبين علي َْ َُ ِ َ َُُّ ِ َه حوضا فـنملؤه ماء، مث نـقاتل القوم، فـنشرب وال يشربون، فـقال رسول ا صلى هللا عليه وسلمْ َ ََّ ََّ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ ًِ ِ ِْ َُ َّ َ ََ ُُ ْ َْ ُ َِ ُ َ َُ َ ََُ َ َ َْ ْ َ َْ ُ َّ ً :
لرأي« ِلقد أشرت  َّْ َِ َ ْ َ َ ْ َ«)٧١(.  

ََّوكذلك نعيم بن مسعود  أنه أتى رسول ا صلى ،  يف حفر اخلندق وكذلك مشورة سلمان الفارسي  للنيب ملسو هيلع هللا ىلص َِّ َ ُ َ ََ
َهللا عليه وسلم، فـقال َ َ َ ََّ َ ِ ََْ سالمي، فمرين مبا شئت، فـقال : ُ ، إين قد أسلمت، وإن قـومي مل يـعلموا  َ رسول ا ََ َ َ ُْ ُْ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ََ ْ ِِْ َِ َ َ َّْ َ ْ ُ َْ ْ َ ََّ َ ّ َِّرسول ا ِ ُ ُ َ
ََّصلى هللا عليه وسلم ََّ َ ِ ََْ ُ ٌإمنا أنت فينا رجل واحد، فخذل عنَّا إن استطعت، فإن احلرب خدعة«: َ َْ َْ َ َ ٌُ ْ ََ ْ َ ََ ُْ َّ ِ ُ َُ َ ْ ْ ْ ِ ِّ ِ ٌ َ َ ََّ«)٧٢(.  

                                                             
 ).٤٩٣٢(برقم ، ٢٨٣ص، ٤ج، ب اللعب يف البنات،  كتاب األدب،سنن أيب داود) 68(

، ب حسن معاشرة النساء، كتاب النكاح، سنن ابن ماجة، )٢٥٧٨(برقم ، ٢٩ص، ٣ج، ب السبق على الرجل،  كتاب اجلهاد، سنن أيب داود)69(
 ).١٩٧٩(برقم ، ٦٣٦ص، ١ج

 .٣٠٤ص، ١ج). م٢٠٠٨، ٢ط، دار إجناز. الكويت (.لوالديةسيكولوجية األسرة وا. الرباهيم اخلليفي. بشري الرشيدي ود. د) 70(

 .٦٢٠ص، ١ج، سرية ابن هشام) 71(

 .٢٢٩ص، ٢ج، املرجع السابق) 72(
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وهذا األسلوب من أمهيته ، د من خربات الصحابة بل استفا، أو يقلل من رأيه،      فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يهمش دور أحد
ويزيد من مستوى الثقة ، كما أنه ينمي الروح القيادية، أنه يعود النفس على املشاركة واملصارحة وتبادل اآلراء واخلربات

  .ال سيما إذا أخذ برأيه
: ور بشري الرشيدي والدكتور ابراهيم اخلليفيوقال الدكت،      وهذا األسلوب مميز مع األطفال واملراهقني والشباب

ولذلك جنده يسعى إىل التعرف على البيئة احمليطة عن طريق ، حيتاج الطفل إىل التحصيل واإلجناز والنجاح"
وعندما يشجع الوالدان طفلهما على ذلك يف ضوء توجيهات تربوية ، االستطالع واالستكشاف والبحث وراء املعرفة

وعندما يعرب الوالدان ، ة مواتية لتوسيع إدراك الطفل وتنمية شخصيته وغرس روح الشجاعة فيهتكون الفرص، سليمة
ما يشبعان فيه احلاجة إىل ، وكذلك عن تقديرمها إلجنازاته وأدائه وشخصيته، عن استحسان إجنازات الطفل فإ

لذي يتناسب مع سنه ومع املعايري وهذا ميكنه من القيام بدوره االجتماعي السليم ا، االعرتاف والقبول والتقدير
ا   . )٧٣("املعمول 

  
ملكافأة - ٩   : الرتبية 

فعن عبد الرمحن بن ، كما فيه تقدير ملن اجتهد وعمل، وهذا األسلوب من األساليب احملفزة على املسابقة واملسارعة
لف دينار إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني جهر جيش العسرة فنثرها يف حجرهمسرة  أن عثمان بن عفان  فجل ،  جاء 

ِما ضر عثمان ما عمل بـعد اليـوم مرتـني«: النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقلبها يف حجره ويقول ْ َ َُ َ َّْ ََّ َ َ َ َِْ ْ َ ِ َ َ قال رسول : عن أيب هريرة، قالو، )٧٤(»َ
، قال: قال أبو بكر » من أصبح منكم اليوم صائما؟«: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال أبو بكر » فمن تبع منكم اليوم جنازة؟«: أ
 :، ، قال: قال أبو بكر » فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟«:  قالأ قال » فمن عاد منكم اليوم مريضا؟«: أ

، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أبو بكر  وعن جرير بن عبد هللا  يف ، )٧٥(»ما اجتمعن يف امرئ، إال دخل اجلنة«: أ
فجاء رجل : فقال على الصدقة قصة القوم الذين أتوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ورأى فيهم من الفاقة ما دعاه ألن حيث الصحابة 

مث تتابع الناس، حىت رأيت كومني من طعام وثياب، : من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال
 فله من سن يف اإلسالم سنة حسنة،«: حىت رأيت وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتهلل، كأنه مذهبة، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ا بعده، من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة، كان عليه  أجرها، وأجر من عمل 

                                                             
 .٣٠٣ص، ١سيكولوجية األسرة والوالدية ج) 73(

هذا حديث حسن غريب من هذا : "وقال ، )٣٧٠١(برقم ، ٦٢٦ص، ٥ج، ب مناقب عثمان بن عفان ،  كتاب املناقب، سنن الرتمذي)74(
 ".الوجه

ب من فضائل ، كتاب فضائل الصحابة ،)١٠٢٨(برقم ، ٧١٣ص، ٢ج، لربب من مجع الصدقة وأعمال ا،  كتاب الكسوف،صحيح مسلم) 75(
 ).١٠٢٨(برقم ، ١٨٥٧ص، ٤ج، أيب بكر 
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ا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيء   .)٧٦(»وزرها ووزر من عمل 
كما تنمي عنده ، فهذه النماذج تبني أمهية هذا األسلوب اليت تتمثل يف أمهية املسارعة حلصد اجلائزة واملكافأة

  ً.حب اخلري وجتعله متحفز دائما
فع من األطفال وكذا املراهقني والشباب فهي تنمي مواهبهم م ، وهذا األسلوب  وفيها استغالل لطاقتهم وقو

  .ومهتهم
 
  امتةاخل

كما إنين أذكر يف هذه ، ًسائال املوىل عز وجل أن يتقبله وينفع به، فإين أمحد هللا عز وجل على متام هذا البحث
  :اخلامتة أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث

ملواقف ال، السنة النبوية مصدر غين ملن رام االستفادة عن الرتبية الدينية - ١  .رتبويةفهي غنية 
سيس وتقعيد منهجه على أهم القواعد - ٢ لعقيدة، حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على  ، ومنها األخالق، فيها ما يتعلق 

 .ومنها العمل والتفاعل، ومنها العلم
وأهم مميزاته أنه مصدر ، يتميز املنهج النبوي يف الرتبية مبميزات جتعله األسلوب األمثل للرتبية على مر العصور - ٣

ين ا ميزة، ر  .وكفى 
كما يدل على حرصه على ، تنوع األساليب الرتبية يف السنة النبوية دليل على مراعاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص حلال املدعوين - ٤

 .حتقيق أهادف هذه الرتبية
لسنة النبوية واالستفادة منها يف جمال الرتبية - ٥ الهتمام   . هذا الدينوكذلك سائر العلوم لبيان مشولية، أوصي 
صيل أسس الرتبية - ٦ الستفادة من السنة النبوية يف   .ٍوبيان املنهاج األمثل لتحقيق جيل واع، أوصي الرتبويني 
 .ضرورة االستفادة من السنة النبوية يف توظيف العرب العظات والنتائج يف أحداثنا املعاصرة كحلول هلا - ٧
عوية على معرفة األساليب الرتبوية لتطبيقها بشكل تشجيع األسرة واملدارس واملؤسسات اإلصالحية والد - ٨

 .مفيد
 

، اسأل هللا عز وجل أن جيعل ما قدمت حجة يل ال علي، هذا ما تيسر يل ذكره من أهم النتائج والتوصيات
  .وعلى آله وصحبه وسلم، ّوصل اللهم على سيد دمحم

  

                                                             
 ).١٠١٧ (برقم، ٧٠٤ص، ٢ج، ب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة،  كتاب الكسوف،صحيح مسلم) 76(
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  قائمة املصادر واملراجع
  .بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، دار الفكر،  جنيب خالد العامر،الرتبيةأساليب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف  - 
، )٢٠٩(العدد ، اململكة العربية السعودية، جملة البيان، ابراهيم صاحل الدحيم، أساليب نبوية يف الرتبية والتعليم - 

  .م٢٠٠٥
  .م٢٠٠٥، ايران، جملة التوحيد، عبد اجلبار الرفاعي، أصول البحث - 
  .هـ١٣٩٩، دمشق، سور، الطبعة األوىل، دار الفكر، عبد الرمحن النحالوي، سالمية وأساليبهاأصول الرتبية اإل - 
 . هـ١٤٠٢، ّعمان، األردن، الطبعة األوىل، إسحاق أمحد فرحان، الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة - 
مه املعروف بصحيح البخارياجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه -  دمحم بن ،  وأ

صر الناصر: احملقق، إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي الطبعةألوىل، ، دار طوق النجاة، دمحم زهري بن 
   .هـ١٤٢٢

 .م٢٠٠٢، مصر، دار الوفاء، سعيد دمحم رأفت، الرسول املعلم ومنهجه يف التعليم - 
دار إحياء الكتب ،دمحم فؤاد عبد الباقي: دمحم بن يزيد القزويين، حتقيقابن ماجة أبو عبد هللا ، سنن ابن ماجة - 

  .العربية
ْأبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين، سنن أيب داود -  ِ ِّ ،

  .بريوت، املكتبة العصرية، لبنان، دمحم حميي الدين عبد احلميد: احملقق
ْبن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، حتقيق وتعليقدمحم ، سنن الرتمذي -  ودمحم ،أمحد دمحم شاكر: َ

  .مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، وإبراهيم عطوة عوض،فؤاد عبد الباقي
تب مك، عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي، سنن النسائي - 

  .هـ١٤٠٦، حلب، سور، الطبعة األوىل، املطبوعات اإلسالمية
: حتقيق، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو دمحم، مجال الدين، السرية النبوية البن هشام - 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب
  .هـ ١٣٧٥، لطبعة الثانية، مصرا

، الطبعة الثانية، دار إجناز، الدكتور بشري الرشيدي والدكتور ابراهيم اخلليفي، سيكولوجية األسرة والوالدية - 
  .م٢٠٠٨، الكويت

  .هـ١٤٠٢، ّعمان، األردن، الطبعة األوىل، دار الفكر، زهري دمحم  شريف كحالة، القرآن الكرمي رؤية تربوية - 
رالكتاب املص -  أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت ، نف يف األحاديث واآل

ض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، مكتبة الرشد، كمال يوسف احلوت: احملقق، العبسي ، الر
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  .هـ١٤٠٩
  .دمحم رشيد رضا وآخرون، جملة املنار - 
شعيب : احملقق، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل - 

الطبعة األوىل، ، مؤسسة الرسالة، د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي: إشراف،  عادل مرشد، وآخرون- األرنؤوط 
  . هـ١٤٢١

مسلم بن احلجاج ، املعروف بصحيح مسلماملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  - 
  .بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، دمحم فؤاد عبد الباقي: احملقق، أبو احلسن القشريي النيسابوري

، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، شركة مكتبات عكاظ، دمحم شديد، منهج القصة يف القرآن - 
 .هـ١٤٠٤

، اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم السعودية، صاحل الضرمان،  يف التعامل مع الناشئةمنهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 
 .م٢٠٠٦

 


