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  ًالتفاؤل والطرية منوذجا: املنهج النبوي يف الرتبية النفسية

جت . د.أ  )UIM(جماهد مصطفى 

  عفاف عبد الغفور محيد . د.أ

  املقدمة

ب العاملني خالق اإلنسان يف أحسن تقومي، والصالة والسالم على املريب األمني املعلم املبعوث رمحة احلمد  ر
  :للعاملني، وعلى آله وصحبه امجعني، وبعد

فيأيت هذا البحث ضمن موضوع هذه الندوة يف الزمن احلرج الذي تكالب فيه أعداء املسلمني من كل حدب وصوب، 
، من منطلق إسالمي كما يزعمون وهو االكتفاء مبا ورد يف كتاب هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(ن سنة نبيهم لتضليل املسلمني وإبعادهم ع

ًتعاىل، مما زينه هلم شياطني اجلن واألنس، وهو أمر جلل خطري أن يطرح اهلدي النبوي ليسلكوا طرقا قددا ويبيحوا 
 الفساد والضالل يف أبعد حدوده بل صاروا أضل من ألهوائهم ما جيانب الوحي النبوي، يف الوقت الذي يعيش الغرب

م  ا التعظوا مبا ابتلي الغرب به، للنهوض من كبو األنعام كما وصفهم القرآن الكرمي، ولو كانت هلم عقول يتدبرون 
  .واإلفاقة من غفلتهم

م وأعراقهم أن مسألة الفأل والطرية مما يواجهه كل الناس على اختيف سبب اختيار موضوع البحث  يتو الف د
م ت  املوضوع شاب، وقدوثقافا  تصل إىل حد اخلرافة واألساطري، فكان ال بد من بيان مية اليتقدال شئ من املورو

   التوكل والثقة  وقدره،ن بل حس، التفاؤل واإلجيابية وعدم التطريممارسةرتبية األجيال املسلمة على لاملنهج النبوي 

ت جديد وال شك أن  لرجوع إىل مصدرية السنة النبوية يف التعامل مع حتد ا  هذا البحث يف إعادة األمور إىل نصا
ئسني قانطني، بل البد أن نكون متفائلني ومتفاعلني مع  احلياة اليومية، وعدم الرتاجع والتقهقر يف هذه الظروف 

لسلوك اإلجيايب هلدي النبوي    . مع مفردات احلياة الصعبة والعسريةمواقف احلياة املختلفة، مقتدين 

م ىف النظر والتأمل والتفكر والتدبر، ) (إىل بيانعناية السنة النبوية برتبية الصحابة ويهدف البحث  على تنمية قدر
ال إزاء تصرفلمسلمني يف كيفية اللتوجيه ويف ذلك  لنفسية القضا  يهو الذا وهذ  الفأل والطرية،يدة وهيعقاملرتبطة 

الذي حيقق التفكري اإلجيابيليكون اإلنسان يؤهلهم حلمل أعباء الدعوة إىل هللا، فالعقل إحدى طاقات اإلنسان املهمة
  .خلري وإن كان يف أحلك الظروف واألحوالمتفائال 
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لعقيدةالبحث لتعلقأمهية  وتكمن ت السلبية اإلسالمية هذا املوضوع   وحسن الظن ًتطريا،  يف حترير العقل من املورو
ت، للنظر إىل املستقبل نظرة تفاؤل تعاىل   . يف جتاوز العقبات وختطي الصعو

، سليما إشكالية البحث وتظهر  ًيف االلتفات إىل الرتبية النفسية يف املنهج النبوي لبناء جيل الصحابة أوال بناءا سو ً
ت يف احلياة ت والتحد لتحلي ًقو جيابه الصعو وترك السلبية، والتعامل مع الظروف بصورة صحيحة تربز إلجيابية  

  .ّالقدرة على حل لكل صعب وعسري يف احلياة

 املتبع يف البحث هواملنهج الوصفي املكتيب املعهود يف الدراسات اإلسالمية واإلنسانية، وهو كذلك املنهج واملنهج
  . هااالستقرائي يف الوقوف على نصوص احلديث النبوي وحتليل

يتالدراسات السابقةومن أهم    : ملوضوع حبثنا ما 

عمر بن إبراهيم بن دمحم نور سيف، منشور يف جملة . األحاديث النبوية الواردة يف الفأل مجعا ودراسة، د:  حبث- ١
ا هـ، وقد اقتصر البحث على سرد األحاديث الواردة يف املوضوع ودراسته١٤٣٩تعظيم الوحيني، العدد الثاين، رجب 

نواعه مع شيوعها، وقد أفدت من النصوص لكن البحث مل  من حيث القبول والرد، كالصحيح واحلسن والضعيف 
  .يركز على حتليل معاين النصوص

، ذكر ما جاء )موقع األلوكة(الطرية والتشاؤم يف الكتب الستة، علي دمحم زينو، منشور على شبكة األنرتيت :  حبث- ٢
ختيار العناوين اليت اندرجت حتتها هذه األحاديث يف كتبهم من أحاديث الطرية والتشاؤ م يف الكتب الستة، واهتم 

  .للكشف عن العالقة بينهما، مع بيان خمتصر لبعض معاين هذه األحاديث

ض، دت، وقد . الرتبية يف السنة النبوية، د:  كتاب- ٣ أبو لبابة حسني، ط منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع، الر
ل فيه عناصر الرتبية اإلسالمية وخصائصها، وأهدافها، بشكل عام خمتصر، مع بيان مبدأ الرتبية يف الطفولة، دون تناو

  .أن يتطرق للرتبية النفسية وموضوع الفأل والطرية

  مسات املنهج النبوي الرتبوي يف الرتبية:األول : يف حمورين والتمهيد واخلامتة املقدمةيف خطة البحثيت وأخريا 
يف تربية الصحابة على ممارسة حب الفأل ) ملسو هيلع هللا ىلص( منهج النيب :الثاين .النفسية عامة، والفرق بينه وبني املناهج الوضعية

  . نتائج البحث والتوصيات:اخلامتة .ونبذ الطرية

وفقنا مجيعا ملا حيبه تعاىل نسأله تعاىل أن يكون البحث قد حقق اهلدف املرجو منه، وان يتقبل هللا صاحل أعمالنا، وان ي
  .ويرضاه، واحلمد  رب العاملني
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  التعريف مبفردات عنوان البحث: التمهيد

  : املنهج والرتبية النفسية، والفأل والطرية وهيواصطالحا نعرض ملعىن املفردات الواردة يف عنوان البحث لغة

  ً: املنهج والرتبية النفسية لغة واصطالحا-١

  :واصطالحاغةاملنهج والرتبية ل

ج بني واضح)ج(مصدر :  املنهج لغة- أ ج الطريق... طريق  جا واضحا بينا: وأ ًوضح واستبان وصار  ً ً١ ،
ام ويستمر عليه الناس ويسريون: الطريق الواضح البني، واملنهاج يف الدين"   .٢"الطريق البني ال لبس فيه، وال إ

جت الطريق... النهج الطريق الواضح، وكذلك املنهج واملنهاج،:وقال اجلوهري اعمل : ه، يقالإذا أبنته وأوضحت: و
جته لك   ٣.على ما 

ًه املعاصرون لكونه مصطلحا حديثا فقالواّعرف: اصطالحاو هو الطريق املستقيم الواضح املعامل، القائم على قواعد : "ً
 هو جمموع القواعد العامة واخلطوات والقوانني املنظمة اليت حتكم عمليات "أو . ٤"علمية صحيحة، املوصل إىل احلقيقة

  5.العقل خالل البحث والنظر يف جمال معني
، أي توفري حاجات اإلنسان من الطعام والشراب حىت يكتمل ٦ربيته تربية مبعىن غذوته: تقول العرب:  لغةلرتبيةا

مث استعريت عبارة الرتبية للتعبري عن تغذية العقل واإلحساس والروح والوجدان، وهي معان جتعل من ...جسمه
، فنجد كلمة الرتبية حتتمل معاين كثرية، ٧..اليده وأصوله املرعية اليت تقوم على الذوق السليماإلنسان كائنا متميزا له تق

دة والنمو والعلو، ومبعىن النشأة أو رعاية الشئ كما قال تعاىل ا الز َُواخفض هل﴿: فقد يقصد  ْ ِ ْ َما جناح الذل من َ َ َِ ِّ ُّ َ َ
ُالرمحة وقل  َْ َِ ًرب ارمحهما كما ربـياين صغريااَّ ِ َ ُ ِْ َََّ َ ََ ََّْ يت مبعىن التزكية والتعليم والتهذيب]٢٤: اإلسراء[﴾ِّ   .، و

                                                             
 .٢/٣٨٣، دار صادر: ، لسان العرب، بريوت) هـ٧١١ت(دمحم بن مكرم ابن منظور، انظر، ا 
 ٢، ط٢/٣٧٥هـ، ١٣٩٠مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، :  معجم ألفاظ القرآن الكرمي، القاهرة،جممع اللغة2
ج اللغة وصحاح العربية، حتقيق)هـ٣٩٣ت (اجلوهري، أبو نصر امساعيل بن محاد، 3 دار الكتب العلمية، : إميل يعقوب و دمحم طريفي، بريوت: ، الصحاح 

 ٥١٢، ص ١، جم١٤٢٠/١٩٩٩
م ٢٠٠٩مية، غزة، ان يوسف عبد اهلادي الصيفي، منهج القرآن يف التعامل مع جرائم اليهود، رسالة ماجستري كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالضمر4

 .٤ص

 . زكية مازغ، املنهج النبوي الرتبوي، موقع مغرس5
دي6  .٤/٣٣٤ هـ، ١٣٧١ مصطفى احلليب،، ٢، ط، القاموس احمليطالفريوز آ
 .٥أبو لبابة حسني، الرتبية يف السنة النبوية، ص 7
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صياغة سلوك الفرد املسلم وشخصيته حسب مبادئ اإلسالم وأفكاره وهذه املبادئ تقوم على االعتقاد  "ً:واصطالحا
  .١"والعمل

ذيب جلميع جوانب الفرد اجلسدية والعقلية والروحية "ّوعرفها أحد الباحثني  ا عملية تنمية وتنشئة وتزكية و
ا اإلسالم، للوصول للكمال والنفسية خالل مراحل عمره املختلفة، مع االعتماد عل ى املبادئ والقيم اليت أتى 

دف حتقيق السعادة يف الدارين   .٢"اإلنساين املنشود حبسب قدرة الفرد واستعداداته 

يت بعدة معان، منهامن كلمة نف: النفسية لغة -ب ا ما يقابل البدن، واجلسد، والدم، والعني اليت : س و الروح كو
َُّتـعلم ما يف نـفسي وال أَعلم ما يف نـفسك إنك أَنت عالم ﴿: تصيب الغري، والعند كما يف قوله تعاىل َ َ َْ ََِّ ِ ِْ َ َْ َ َِ َِ َُ َُ َْ َ

ِالغيوب ُُ   ٣].١١٦: املائدة[﴾ْ
هي القوى الكامنة يف اجلسم اإلنساين واليت هي جممع عواطف اخلري ونوازع الشر، ومستقر : النفس: واصطالحا

  .٤"اههالغرائز، والنزعات والعواطف والشهوات احملركة هلذا اجلسم املادي واجت
تم مبشكال: فالرتبية النفسية ت التوافق للفرد وحتقيق أقصى ما ميكن من احتياجاته النفسية واحلسية هي حركة تربوية 

ًوتدريبه على العيش السعيد اجتماعيا ووجدانيا ً"٥.  

  : لغة واصطالحاالفأل والطرية- ٢
تنبأ :  ضده شؤم، وقرأ الفألالفال،:  وتسهل فيقالهلمزة اقول أو فعل يستبشر به، وقد ختفف:  لغة الفأل- أ

  .٦ال ضري وال شر عليك: دعاء معناه: ال فأل عليك: ملستقبل، وقوهلم
ً كأن يكون الرجل مريضا ن، أو كالم حسن، وتوقع اخلريسم حساالتيمن مبا يرى أو يسمع من أمر حسن، أو أو هو 

تفاءلت بكذا، ويتوجه له :   واجد، فيقول:  سامل، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول:فيسمع آخر يقول

                                                             
 .١٦-١٥ص م، ١٩٨٤دار الصحوة : عثمان حسن مال، تربية اإلنسان املسلم، القاهرة1
 .٢٩ص  مبادئ الرتبية النفسية يف القرآن الكرمي، رسالة دكتوراه ،الشهري،عزة2
 .٨ص األحاديث الواردة يف الصحة النفسية، مجعا ودراسة، رسالة ماجستري  راجع تفاصيل هذه املعاين يف 3
مجعية السالم اإلسالمية، : القاهرة، عبد اخلالق، النفوس املطمئنة الزكية، والنفوس الشيطانية األمارة الشريرة الشقية يف ضوء القرآن والسنة، لعطارا4

 .١٣ص م،١٩٩١
 .٥٠٤، ص م١٩٨٢املكتب املصري، : ، االسكندرية١أمحد عزت، أصول علم النفس، طراجح، 5
 .معجم املعاين اجلامع، واملعجم الوسيط مادة فأل يف 6
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ء، ومن العرب من جيعل  من مرضه، أو جيد ضالته، والفأل يكون فيما حيسن وفيما يسوؤيرب أنه - كما مسع- ظنه يف
  .١»الكلمة احلسنة«: ، والفأل الصاحل كما يف احلديثًكره أيضاُيما الفأل في

الفأل والطرية جاءا يف اخلري والشر؛ جميء الطرية يف الشر واسع، ال يفتقر فيه إىل شاهد، إال أن ": وقال الزخمشري
  .3" فيما يسر ويسوء-مهموز- الفأل : "ثريأل، وقال ابن ا٢" أكثراستعمال الفأل يف اخلري

هو االستدالل مبا يسمع من الكالم : الفأل": فقال يف اصطالح الشرع عرفه أبو بكر بن العريب: ًاالفأل اصطالح
لفأل وميضي على أمره ًعلى ما يريد من األمر إذا كان حسنا، ن يفرح  ً فإن مسع مكروها فهو تطري؛ أمره الشرع 

  .٤"جلهأل، وإذا مسع املكروه أعرض عنه ومل يرجع ًمسرورا
َالطيـرة - ب   : لغة واصطالحاَِ

َالطيـرة لغة ا ألن العرب كانوا أكثر ما ، ومسي التو التشاؤمتطري وهال، من ما يتشاءم منه بكسر الطاء: َِ شاؤم 
 وذلك إذا سارت يف اجتاه معني، ولذا ،يتشاءمون من الطيور، كالغراب أو البوم أو العقعق وغريها، بل من كل الطيور

ُ، وقيل ما يتفاءل به أو يتشاءم منهغلب االسم عليه
٥.  

هو الفعل املرتب : هو الظن السئ الكائن يف القلب، والطرية: التطري: "قال القرايف يف اصطالح الشرع: ًحاواصطال
  .٦"على هذا الظن من فرار أو غريه

َالطـرية:  قال اإلمام القرطيبوأما عند علماء الشريعة فقد ً أن يسمع اإلنسان قوال، أو يرى أمرا خياف ِّ منه أال حيصل له ً
َوالطـرية ال تكون إال فيما يسوء، قالوا: قال النووي، و٧غرضه الذي قصد حتصيله   .٨ًجمازا يف السرور ُوقد يستعمل: ِّ

  

  . املنهج النبوي الرتبوي يف الرتبية النفسية عامة، والفرق بينه وبني املناهج الوضعيةمسات:  األولبحثامل

لعقيدة أوال، ليكون العمل فيما بعد مبنيا على عقيدة صحيحة، لذا نرى القرآن الكرمي يف نزوله األول  اعتىن اإلسالم 
ساليب متنوعة، فالعم ا يف سور كثرية و ل بعد ذلك يرتتب على االعتقاد ترتب النتيجة أكد قضية اإلميان بكل أركا

                                                             
ب الفأل، 1  .)٥٧٥٦(، برقم ٤/٤٦البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، 
 .٣/٨٦الفائق يف غريب احلديث 2
 .٣/٤٠٥النهاية يف غريب احلديث 3
 .٤/١٢٦القرآن، ابن العريب، أحكام 4
 .راجع مادة طري يف معجم اللغة العربية املعاصر واملعجم الوسيط5
 .٤/١٣٦٧القرايف، الفروق، 6
ِ، ملفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حققه وعلق عليه) ه٦٥٦(حلافظ أيب العباس أمحد بن عمر القرطيب ا7

ُ
حميي الدين ديب مستو، يوسف علي : 

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧: ١ط. مشق بريوتّبديوي، أمحد دمحم السيد، حممود إبراهيم بزال، دار ابن كثري دمشق بريوت، دار الكلم الطيب د
 .٥/٦٢٦، . م١٩٩٦/هـ١٤١٧: ١ط.  الطيب دمشق بريوتدار ابن كثري دمشق بريوت، دار الكلمشرح صحيح مسلم، النووي، 8
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ا حنو املثل األعلى، فإذا ما فقد اإلميان أو اهتز  ذيب السلوك وتزكية النفس والسمو  على السبب، فيظهر ذلك يف 
فقدت السيطرة على السلوك، وانقادت العقول إىل كل صيحة ودعوة وإن كانت سيئة العواقب، ولذا جند النيب ينفي 

، كما جعل كل القيم الفاضلة ١»ال إميان عمن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له«: ن عمن ال أمانة له، فقالاإلميا
لرحم وإكرام الضيف، وحسن اجلوار، وهكذا فإن عدم االلتفات إىل أمهية العقيدة يف املناهج من لوازم اإلميان، كصلة ا

 .التعليمية والرتبوية يؤدي إىل خلل واضطراب املفاهيم، ومصادمة الفطرة، وذهاب الفضائل والقيم

 الرسول ص هو املريب وأقام اإلسالم نظامه االجتماعي على قيم تربوية أخالقية هي مهمة الرسالة احملمدية، فكان
ذه املهمة منذ اللحظة األوىل، فالقرآن والسنة مها حلمة وسدى البناء الرتبوي اإلسالمي، الذي طبقه  ّاألول الذي قام 
الرسول ومن بعده الصحابة ومن بعدهم من الصاحلني، فكان املثل األعلى يف الرتبية والتعليم، ولكي ينتفع املسلمون 

م ومثلهم فقالمنه أمرهم هللا تعاىل َلقد كان لكم يف رسول ا أُسوة حسنة لمن كان يـرجو ا ﴿:  أن يتخذوه أسو ْ َّْ َّ َ َُ َ َ َُ ََ ََ َِ ِّ ٌُ ََْ ٌَ ْ ِ ِ َ
ًواليـوم اآلخر وذكر ا كثريا  ِ َِ ََ َّْ َ ََ َ َْ َ   ].٢١: األحزاب[﴾َْ

 بتشخيص األمراض البدنية ووصف العالجات املناسبة، ومن مجلة الرتبية النبوية الرتبية النفسية، فكما قام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ّشخص األمراض النفسية كذلك، وفرق بينهما كالغم والكرب واحلزن واألرق والقلق وغري ذلك كما بني العالج  ّ ّ

ت النفس . والوقاية منها ا يف السنة النبوية تعتمد على حقائق مكو وجند مبادئ هذه الرتبية يف القرآن وتطبيقا
ت ا ذيب وتزكية مكو زالة العقبات اليت تعيق النمو النفسي السليم، وتبين معارف حول إعداد و تم  إلنسانية، و

ا وصوال لتكامل الشخصية، مراعية لقدرات اإلنسان اليت أودعها هللا فيه   . ٢ًالنفس خالل مراحل منوها للرقي 

لبناء العمراين فكل مرحلة فالرتبية عملية إعداد للنف س اإلنسانية جبوانبها املتعددة ومراحلها املختلفة، وهي أشبه 
تعتمد على قوة واتزان املرحلة اليت سبقتها، ويبىن عليها املرحلة اليت تليها، وال بد من اإلشارة إىل أن اجلانب الروحي 

لعقيدة اإلسالمية هو أهم مكون للنفس اإلنسانية وتع ت، وكذلك اجلانب العقلي املرتبط  تمد عليها بقية املكو
طيل، وهو موضوع البحث حيث يدور حول التفاؤل والطرية، وقد اهتمت السنة النبوية أميا  وحتريره من اخلرافات واأل

 .اهتمام بذلك، وكان لتوجيهاته األثر الكبري يف تنشئة جيل على أسس سليمة وبناء سليم

يتوللمنهج النبوي مسات وخصائ ا عن غريه ميكن إمجاهلا مبا   :ص يتميز 
                                                             

موقع الشيخ ظافر : انظر. ، واحلديث ضعيف ولكن جاء من طرق كثرية ومبجموعها فهو صحيح)٤٧(رقم ٣٥٤، ٣٣٥، ٣/٢١٠، مسند اإلمام أمحد1
 .اجلبعان

 ٣٣عزة الشهري، ص : أنظر2
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  اإلقناعولتدرج مراعاة املخاطبني : ًأوال
 خاطب في،طول الصحبة معه وغري ذلكو يراعي حال املخاطب من جوانب متعددة مثل العمر ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 

م وسرعة استجابتهم، فقد جييب رسول هللا ألن الناس خيتلفون يف مداركهم ه ويليب حاجته، بسان منهم ما يًكال وحاجا
جوبة متعددة مراعيا طبيعة السائل، فقد سأله الكثري جوبة خمتلفة مثل: ًملسو هيلع هللا ىلص على سؤال واحد  ال : أوصين، فيجيب 

ا زين ألمرك كله«: تغضب، وقوله أليب ذر ر ى املخاطبني مراعاة مستو "وهكذا ندرك أن. »أوصيك بتقوى هللا؛ فإ
م السياسية واالعتقادية وحنوها، من الدعائم األساسية لنجاح خماطبهم يف أداء مهمته، فإن  الذهين واألخالقي واجتاها

لنسبة للرتبية والتعليم   . ١»هذه املراعاة تكون أوكد 

 نهج النبوي يف الرتبية والتعليم على التدرج ومراعاة احلال على خطى القرآن يف التدرج يف بعض أحكام التشريع،يقوم امل
ًإنك ستأيت قوما من أهل الكتاب «:ًملسو هيلع هللا ىلص معاذا إىل اليمن قاليف بعث النيب  رضي هللا عنهما ويف حديث ابن عباس

 .٢»احلديث.....  وأين رسول هللا؛ فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن هللا افرتضفادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا
س دون غريهم -       لعلم أ ٌ وإن من التدرج ومراعاة احلال يف الرتبية والتعليم عدم تقدمي ما حقه التأخري، وأن خيص  َّ َُ

ًمراعاة للفهوم وتقديرا للمصاحل لعلم قوما دون قوم كراهية أن ال : (روى البخاري يف صحيحه قال. ً ًب من خص 
ِذكر يل أن النيب :  قالوذكر حتته حديث أنس ) يفهموا ًمن لقي هللا ال يشرك به شيئا دخل «: ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعاذُ

  .٣»ال؛ إين أخاف أن يتكلوا: أال أبشر الناس؟ قال: قال» اجلنة
ً أن رجال أتى النيب -   - عن أيب هريرة   روى البخاريكما كان رسول هللا ص ينهج وسيلة اإلقناع مع السائل 

ا؟ قال محر: قال! نعم: هل لك من إبل؟ قال: َُِ رسول هللا، ولد يل غالم أسود، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فقال هل : قال. ما لو
واملالحظ هنا يف . ٤»فلعل ابنك هذا نزعه عرق: قال. نزعه عرق: َّفأىن ذلك؟ قال: قال! نعم: ْأورق؟ قالفيها من 

ا احملاو ر، وهذا يف حد ذاته من َاإلقناع النبوي االستفادة من البيئة احمليطة، وكذا االستفادة من البدهيات اليت يؤمن 
  .مؤكدات اإلقناع

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ينهج يف تقوية سلوك ما مبا يتناسب مع املوقف ومع حجم اخلطأ وطبيعته، فحني يكون السلوك السليب يف 
طاب حق الشرع جتده يستخدم لغة صرحية وصارمة، وقد جاء عن ابن عمر  أن رسول هللا ص أدرك عمر بن اخل

                                                             
 .٦٧ص أبو لبابة حسني، الرتبية يف السنة النبوية، 1
ب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا، رواه البخاري2 ب الدعاء إىل ) ١٤٢٥(، برقم ٢/٥٤٤ يف كتاب الزكاة،  ومسلم، كتاب اإلميان، 

 .)١٩(، رقم ١/٥٠الشهادتني وشرائع اإلسالم، 
لعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا، رواه البخاري3 ب من خص   ) ٣٢(ان رقم ، ومسلم يف كتاب اإلمي)١٢٩ (، رقم١/٤٤، كتاب العلم، 
، والرجل هو )١٥٠٠(ومسلم يف اللعان برقم )/ ٥٣٠٥(، وكتاب األشربة برقم )٤٩٩٩ ( برقمب إذا عرض بنفي الولد،« لطالقأخرجه البخاري يف كتا4

 .األغرب الذي يف لونه بياض إىل سواد: ضمضم بن قتادة رضي هللا عنع، واألورق
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بيه فقال ئكم، من كان حالفا فليحلف  أو «: رض هو يسري يف ركب حيلف  أال إن هللا ينهاكم أن حتلفوا 
، ويف املقابل كان يتسامح مع من خيطئون يف حقه من جفاة األعراب، ويستعمل لغة بسيطة مع الصبيان ١»ليصمت

م االستيعابية   .مبا يتناسب مع قدرا

و أكثر من مسات املنهج النبوي تربية الناس على صحة املقصد فيه، وإذا كان ذلك يصدق على كل العلوم عامة فه
من تعلم علما «: إلزاما يف العلوم الشرعية، واخللل يف هذا املنهج يضيع العمل ويذهبه، يقول يف ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .رحيها:  أي٢»يبتغي به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة

  مل وحسن التعااليسر ورفع احلرج: اني

ٍوما جعل عليكم يف الدين منحرج ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله تعاىلوهي مسة أكد عليها القرآن الكرمي وامتثلها الرسول  َ َ َ َْ ِ ِ ِّ ِ ْ ُ ََْ َ َ َ﴾ ] 
خذ مببدأ املرونه يف كل شئ، فيكون منسجما مع الفطرة البشرية اليت تنفر من ]٧٨: احلج ، فاملنهج الرتبوي النبوي 

ملسلم من العزمية إىل الرخصة عند الضرورة وأصل املبدأالتضييق وال الضرورات تبح : (عسر، ونرى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ينتقل 
، كما كان ينهى عن )إن هللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه: (ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك قوله ) احملضورات

هم يف ال تشددوا فيشدد ع«التشدد يف الدين  ليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم، فشدد هللا عليهم، فتلك بقا
رات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم   .٣»الصوامع والد

ما خري «:  وعدم حتميلها ما ال تطيق، فعنه ملسو هيلع هللا ىلصاإلشفاق على النفسمنها  وهلذا املنهج مظاهر كثرية يف سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص
يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما «:ويقول٤»رسول هللا بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا ما 

ى الرسول ، وذلك ألن كثرة التكاليف فيه٥)استطعتم لناس، كما  ا إحراج، وقد سكت الشرع عن أشياء كثرية رمحة 
ا   .ملسو هيلع هللا ىلص عن كثرة السؤال كي ال يرتتب عليها مزيدا من التكاليف اليت قد ال يطيقو

                                                             
ئكم، رقم كتاب اإلميان والنذور، البخاري، صحيح البخاري، 1 ب .،١١/٥٣٩) ٦٦٤٧ (٨/١٣٢)٦٢٩٩(ب ال حتلفوا  ومسلم يف كتاب اإلميان، 

 ١٦٤٦)  ٣٢٠٧( برقم ٣/١٢٦٧ بغري هللا، النهي عن احللف
َب يف ط »العلم« أخرجه أبو داود يف .2 ِلب العلم لغري هللا تعاىل ٌ لعلم والعمل به  »ِّاملقدمة« ُ، وابن ماجه يف)٣٦٦٤(َ ِ، من حديث )٢٥٢(ُب االنتفاع  ْ ِ

ُّواحلديث صححه األلباين يف.  أيب هريرة  ).١٠٥: (برقم) ١٥٣/ ١(  »صحيح الرتغيب والرتهيب« َّ

ب يف احلسد، رقم عن أنس ابن مالك رضي يف سننه  رواه أبو داود 3  )٤٣٢١(، كتاب اآلداب، 
ب ومسلم )3560( رقم ،٤/١٨٩ ،ملسو هيلع هللا ىلص- النيب صفة ب املناقب، كتاب البخاري، خرجه4 ُب  يف كتاب الفضائل،  م َ ِمباعدته صلى ا عليه وسلم لآل َ ْ َِّ َ َّ ََّ َُ ِ ََِِْ ََ َ َُ

ُواختياره من المباح َأسهله َْ َ َ َِ ُْ َ َِ ِِِ  .  ٢٣٢٨(، رقم ٤/١٨١٤، ....ْ
 )١٣٣٧(ومسلم ) ٧٢٨٨ (رواه البخاري5
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ها كما نالحظ أن كل ما جاء يف املنهج الرتبوي مالئم للفطرة متماشيا معها، واألمثلة على ذلك كثرية يف تطبيق
  .العملي من سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 النفوس جيعلمما ، فقد كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يرحب مبن يقابله  مع اآلخرينملسو هيلع هللا ىلصومن اليسر ورفع احلرج حسن تعامله 
نس حبديث  رسول هللا، إين :  قالأنه  صفوان بن عسال ه، ومن األمثلة على ذلك ما ورد عنتنجذب إليه و

جنحتها، مث يركب «: فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص. جئت أطلب العلم ًمرحبا بطالب العلم؛ إن طالب العلم حتفه املالئكة 
  . ١»...بعضهم على بعض حىت يبلغوا السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب

م، ويتخذ لذلك لباسا خاصا وخطيبا خيطب بني يديه إشعارا منه  ًولقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستقبل الوفود وحيسن وفاد ً ً ً
م؛ فلما أتى وفد  م ملسو هيلع هللا ىلص، فقالمبزيد االهتمام  لقوم غري خزا وال ندامى«: عبد القيس رحب  ، وقدم ٢»..ًمرحبا 

  .٣» عشرة«ًوعقد هلم لواء وجعل شعارهم . أ عاشركم«: ملسو هيلع هللا ىلص يبالن عبس على النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا تسعة، فقال  وفد

   احلكمة يف النصح واإلرشاد: ًلثا

للني والرفق والتسامح والرأفة يف معاجلة القضا الفملسو هيلع هللا ىلصضرب رسول هللا  هو عية، ودية واجلمار مثال أعلى يف التعامل 
ْفبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من ﴿ كما وصفه هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ِّ ِ ٍُّ َ َِ ِْ ْ َ ِ َِ َُ ْ ََ َْ َْ ََ َ َ َُ َ

َحولك ِْ إلحسان ممتثال قوله تعاىل]١٥٩: آل عمران[  ﴾َ َِّّوال تستوي احلسنة وال السي﴿: ، ومن ذلك مقابلة اإلساءة  َ ََ َُ َََ َْ ِ َ ُئة ْ َ
ليت هي أَحسن فإذا الذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ويل محيم ٌادفع  َ َ َ َُِ ٌّ َِ ُ ََُّ َ ٌَ َ َ َ ْْ ْ ْ َْ ََ ِ َِّ َِّ َِ ََ َ  وقد جلس يف وانظر إليه ملسو هيلع هللا ىلص ،٣٤:  فصلت﴾ِ

 أن يعينه مبال يؤديه فأقبل يريد من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص... جملس مبارك حييط به أصحابه، فيأتيه أعرايب يستعينه يف دية قتل
ال ... ال: قال األعرايب" ُأحسنت إليك؟: " مث قال تلطفا معه...فأعطاه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شيئا... إىل أولياء املقتول

 قام ملسو هيلع هللا ىلص إىل وا، مثّوا أن يقوموا إليه، فأشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص إليهم أن كفّفغضب بعض املسلمني، ومه. أحسنت وال أمجلت
مث زاده ملسو هيلع هللا ىلص من " فقلت ما قلت... إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك«: منزله، ودعا األعرايب على البيت فقال له

 فأعجبه صلى ،"نعم، فجزاك هللا من أهل وعشرية خريا: عرايبفقال األ" أحسنت إليك؟«: يف بيته، فقال وجده مال
هللا عليه وسلم هذا الرضا منه، لكنه خشي أن يبقى يف قلوب أصحابه شيء على الرجل، فرياه أحدهم يف طريق أو 

                                                             
ب  « كتاب العلم « جممع الزوائد ومنبع الفوائدواهليثمي،).أبو األشبال(وصحح إسناده احملقق ) ١/١٥٥ ( جامع بيان العلم وفضلهفي رواه ابن عبد الرب1

 )٥٥٠ (يف طالب العلم وإظهار البشر له
ب أداء اخلمس من اإلميان، رواه البخاري2 ب وفد عبد القيس،)٥٣(، كتاب اإلميان،   )٤٣٦٩، ٤٣٦٨ (، وكتاب املغازي، 
 ٥/١٠٣البداية والنهاية 3
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عطيناك، فقلت ما  إنك كنت جئتنا فأ«:  ما يف صدورهم، فقال له ملسو هيلع هللا ىلصَّسوق فال يزال حاقدا عليه، فأراد أن يسل
قلت، ويف نفس أصحايب عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بني أيديهم ما قلت بني يدي، حىت يذهب عن 

ه «: صدورهم، فلما جاء األعرايب قال إن صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإ قد دعو
هل فجزاك هللا من أ. نعم: قال األعرايب" أكذلك؟: " مث التفت إىل األعرايب وقال،"فأعطيناه، فزعم انه قد رضي

إن : " األعرايب أن خيرج إىل أهله، أراد ملسو هيلع هللا ىلص أن يعطي أصحابه درسا يف كسب القلوب، فقال هلمّ، فلما همًوعشرية خريا
قة فشردت عليه، فاتبعها الناس  وهي )  ليمسكوهايركضون وراءها(مثلي ومثل هذا األعرايب كمثل رجل كانت له 

ا: ، ومل يزيدوها إال نفورا، فقال صاحب الناقةًرب منهم فزعا ا، وأعلم  قيت، فأ أرفق  فتوجه ... خلوا بيين وبني 
 عليها رحلها، واستوى عليها، ّام األرض، ودعاها حىت جاءت واستجابت، وشدإليها صاحب الناقة فأخذ هلا من قث

 ًوكثريا ما كان، ١»يعين لو طردمتوه لعله يرتد عن الدين فيدخل النار«" ال، دخل النارولو أين أطعتكم حيث قال ما ق
  .ً يصدق القول اللعمل ليكون املتلقي أكثر فهما وتقبال، واألمثلة كثرية كحديث املسئ يف صالتهملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 عائشة، «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قالتًجعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص الرفق سببا من أسباب الكمال والنجاح؛ فعن عائشة لقد 
ويف حديث . ٢»إن هللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه

َمن حرم الرفق حرم اخلري«: جرير بن عبد هللا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال َِ ُِ ُ«.  
تعامل ًوتتأكد احلاجة إىل الرفق والرمحة عند وقوع اخلطأ غري املتعمد؛ ألن النفوس أحيا قد يستثريها اخلطأ فتنسى ال

لرمحة والرفق، ومتيل بقوة إىل الردع والتأديب؛ فعن معاوية بن احلكم السلمي  قا بينا أ أصلي مع رسول «: لٍمعه 
ٌملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ عطس رجل من القوم، فقلتهللا  بصارهم، فقلت. رمحك هللا: ُ َِّواثكل أمياه: فرماين القوم  ما شأنكم ! ُ

يديهم على أفخاذهم؛ فلما صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَّتنظرون إيل ًفبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله : ؟ فجعلوا يضربون 
رين وال ضربين، وال شتمين، قال إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من : ًوال بعده أحسن تعليما منه؛ فوهللا ما 

  .٣»وة القرآنكالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكبري وتال
لرفق والرمحة يورث النفس نوعا من الطمأنينة واهلدوء، وجيعل تـفهم املشكلة والتعامل معها أكثر جناحا  ًإن التعامل  ًُّ َ َ

ٌوحتقيقا لألهداف خبالف ما لو صحب ذلك نوع من التوتر ِ َ ً.  

                                                             
 .٢٣٤، حممود املصري، ليلة يف بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص1
لرفق يف األمر كله، رقم رواه البخاري يف كتاب األدب،2  )٢٥٩٣ (٣/٦٣٤ مسلمو) ٣٦٩٥( 
ِكتاب المساجد ومواضع الصالةرواه مسلم، 3 ِ َِ َّ ِ ِ َ َ َ ََ ْ ِب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ « َِ ْ َْ ََ ِ َ ََّ ِ ِ ِِ َ ْ  )٥٣٧(، رقم  ١/٣٨١... َ
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بتة يف اهلدي النبوي ال تكاد تفتقدها و   هللا تعاىلوصفهأنت تطالع السرية؛ كيف ال وقد الرفق واللني والرمحة مسات 
َولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك﴿ :قولهب ِْ َْ ْ ِ ُّ َ َِ ْ ْ َ َِ َُ َ ًالزجر تكون أمورا وبينما جتد الشدة ].١٥٩: آل عمران[﴾ََ

سب أن يتعامل معها النيب ملسو هيلع هللا ىلص مبثل هذا األسلوب   .عارضة ألحوال عارضة 
  االستفادة من األحداث والوقائع للتوجيه: رابعا

م يف حياة البشر، واملريب يغتنم تلك األحداث يف التوجيه والرتبي وكان هذا حال النيب ، ةتتجدد احلوادث مع مرور األ
لتوجيه، أو ينصح أو يعمل ما ينبغي عمله، مع صحابته، ملسو هيلع هللا ىلص ن عمر عقد ورد وففي كل حال ومشهد إما أن يعلق 

مرأة من السيب تبتغي، إذا وجدت صبيا يف السيب، أخذته : بن اخلطاب  قال ًقدم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص سيب؛ فإذا  ٌْ َ
هي و! ال، وهللا: ًأترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار؟ قلنا«: فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 مل يرتك املشهد دون ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول .١»ََُّ أرحم بعباده من هذه بولدها: تقدر على أن ال تطرحه، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .تعليق، بل رآه فرصة للتوجيه بسعة رمحة هللا تعاىل، وحق الوالدين يف آن واحد

إنكم : ًكنا جلوسا ليلة مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فنظر إىل القمر ليلة البدر، فقال«: وعن جرير بن عبد هللا البجلي  قال
ُ القيامة كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته؛ فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع سرتون ربكم يوم

لة جند هنا الرسول ص كان له أكثر من توجيه لرؤية القمر، وهي التأكيد على مسأ٢»الشمس وقبل الغروب، فافعلوا
لصالة وعظمتها، والتذكري بقيمة اجلمال وحمبة الناس لهىلعقدية هي رؤية هللا تعا  .٣ من قبل أهل اجلنة والتذكري 

ًويوما بعد يوم، وحد بعد حدث، كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو وتتضح . كانت الشخصية املسلمة تصاغ(  ً
ا   . ٤...)مسا

ّلقد كان ص يغتنم كل موقف أو حدث يالحظه ليقوم كل سلوك سليب ولو كان ذلك أمام الناس فذلك درءا 
:  وهو خيطب الناس يوم اجلمعة فقالملسو هيلع هللا ىلصًللمفسدة املرتتبة عليه، فقد جاء عن عبد هللا بن بسر أن رجال جاء إىل النيب 

ة إىل تقومي السلوك السليب فورا بشكل يعكس دقة مالحظته،  املسارعملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه ٥»وآنيتاجلس فقد آذيت "

                                                             
ب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم1 ا سبقت غضبه، )٥٩٩٩: (أخرجه البخاري، كتاب األدب،  ب يف سعة رمحة هللا تعاىل وأ ، ومسلم، كتاب التوبة، 

 .)٢٧٥٤: (رقم
 .)٦٣٣(، ومسلم رقم )٥٥٤(و)٧٤٣٤(البخاري يف كتاب التوحيد رقم رواه 2
 هـ، ١٤٣٧ صفر - ، حمرمجملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند،الشيخ إبراهيم بن صاحل الدحيم، أساليب نبوية يف الرتبية3

 .٤٠: ، السنة٢ -١: د العدم،٢٠١٥ديسمرب/أكتوبر
 .٢١١ص دمحم أحمزون، منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة، 4
ب هذا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، أبو داود، سننه: ، وقال احملقق الشيخ شعيب)١٧٦٧٤،١٩٠( برقم ٤/١٨٨، إلمام أمحدرواه ا5 ، كتاب الصالة، 

ب النهي عن ختطي رقاب الناس واإلمام على املنرب سنن وابن ماجه ) ١١١٨ (،٣/١٠٣، ...ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة رقم، والنسائي كتاب اجلمعة، 
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حىت ال تصبح عادة راسخة يصعب عالجها، كما أنه مكلف بذلك من هللا، ومن الطبيعي تدخله لتقومي سلوك لو 
  .١"خر يضعف التأثري ويقلل من فرصة النجاح

  حتمل املسؤوليةدعوته للنظر والتفكر و: ساماخ

 على تنمية قدرته ىف النظر والتأمل والتفكر والتدبر، ألن ذلك هو الذى قد اهتمت الرتبية النبوية برتبية الصحايبل
يؤهله حلمل أعباء الدعوة إىل هللا، فالعقل يعترب إحدى طاقات اإلنسان املهمة، وقد جعله املوىل عز وجل مناط 

ا من قبول العلم واستيعابه، ولذلك وضع القرآن ال تكليف، كما يعترب العقل نعمة من هللا على اإلنسان يتمكن 
  .الكرمي منهجا لرتبية العقل سار عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرتبية أصحابه

إلزام : ومنها.  التبعية والتقليدجتريد العقل من املسلمات املبنية على الظن والتخمني أو: ومن أهم نقاط هذا املنهج
لتحرى والتثبت دعوة العقل إىل التأمل ىف : ومنها. دعوة العقل إىل التدبر والتأمل ىف نواميس الكون: ومنها. العقل 

حكمة ما شرع هللا لعباده من عبادات ومعامالت وأخالق وآداب وأسلوب حياة كامل ىف السلم واحلرب واإلقامة 
ىن ىف حياته، والسفر، ألن ذلك ي نضج العقل وينميه، وتعرفه على تلك احلكم يعطيه أحسن الفرص ليطبق الشرع الر

وال يبغى عنه حوال، ملا فيه من السكينة والطمأنينة والسعادة والبشرية، وألن هللا سبحانه وتعاىل إمنا شرع ما شرع 
ليتعظ الناظر ويتأمل ىف سنن هللا ىف : اريخ البشريدعوة العقل إىل النظر ىف سنة هللا ىف الناس عرب الت: ومنها. لذلك

 .األمم والشعوب والدول
 فكل ميسر ،ه الرسول ص الصحابة لتحمل املسؤلية مما جيعلهم يوظفون ما عندهم من طاقات خلدمة اإلسالمّوجوقد 

ٌكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ اإلمام«: ملسو هيلع هللا ىلصملا خلق له قال رسول هللا  ٍ راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف ٍ ٌٍ
ٌأهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن  ٌٍ

ٌرعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته ٍ«٢.  
ولذا ساهم الصحابة كل حسب طاقته رجاال ونساء يف خدمة دينهم فمنهم من أيده يف املعارك ويف رعاية اجلرحى، 

ملال واجلهد،   يستخلف من جيده مؤهال على املدينة حني خيرج للغزوات، وقد يويل ملسو هيلع هللا ىلصوكان ومنهم من ساهم 

                                                                                                                                                                                                    
 حبان وابن)١١١٨(خزیمة ابن وصححھ). ١١١٥(ب ما جاء يف النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة  هاكتاب إقامة الصالة والسنة في،ابن ماجه

يء وأبطأت) وآنيت (أي الناس بتخطيك  ( آذيت : قوله.داود أبي صحیح في األلباني وصححھ). ١/٢٨٨(والحاكم) ٢٧٩٠(  كآذيت وز أي أخرت ا
 .١٥٤-١٥٣رسالة ماجستري ص : املنهج النبوي يف تقومي األخالق والسلوك1
ب اجلمعة يف القرى واملدن، برقم 2 ب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على ، ومسل)٨٩٣(أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة،  م، كتاب اإلمارة، 

لرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم، برقم   ).١٨٢٩(الرفق 
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أحدهم قيادة اجليش يف السرا اليت يبعثها، وقد وىل أسامة بن زيد قيادة اجليش الذي وجهه لقتال الروم ومل يبلغ 
  .  العشرين من العمر

لثناء على سلوك م عثا على احلرص وااللتزام وحتمل املسؤولية، فعن وكان رسول هللا يشجع الصحابة  عني، مما يكون 
ً رسول هللا، ابعث إلينا رجال أمينا، فقال: ، فقالواملسو هيلع هللا ىلصجاء أهل جنران إىل رسول هللا : قال حذيفة  ألبعثن إليكم : ً

ٍرجال أمينا حق أمني، حق أمني َّ ً فأخذ بيد » ويف رواية« قال فبعث أ عبيدة بن اجلراح فاستشرف هلا الناس،: قال. ً
هللا : قلت: أ املنذر، أي آية معك من كتاب هللا أعظم؟ قال«: ملسو هيلع هللا ىلص قالو. ١»هذا أمني هذه األمة«: أيب عبيدة فقال

ُهللا ال إله إال هو احلي القيوم﴿ قلت: أ املنذر، أي آية معك من كتاب هللا أعظم؟ قال: قال. ورسوله أعلم َُّ ْ ُّْ َ َ ُ َّ َ َ آل [  ﴾ُ
َليـهن لك  أ املنذر العلم: فضرب صدري، وقال: قال] ٢: عمران ْ َِ«٢.  

  :خنلص مما تقدم إىل استباط الفرق بني املنهج النبوي والوضعي يف الرتبية من عدة وجوه
نية املنهج النبوي: األول لوحي وهو : ر ََوما ينطق عن اهلوى ﴿فاملنهج النبوي تشريع يستمد قوته كونه مرتبط  ْ ِ َ ُ ِ َ َ َ

ٌإن هو إال وحي} ٣{ ْ َُ َِّ َِ نية متنحه صفة الثبات وعدم الت]٤- ٣: اجلن [﴾ْ قلب والتأرجح، وتلزم املسلم ، وهذه الر
ا من طاعة كم الرسول فخذوه ومانـهاكم عنه فانتـهوا واتـقوا ا إن ا ﴿:  القائل هللا تعاىلبطاعة الرسول أل َوما آ َ َّْ ََّّ ِ ُ ََّ َ َ َُ ََ َ َُ ُْ ََّ ُ َُ ُ َُ ُ ُ ُ َ

ِشديد العقاب َِ ْ ُ ِ ُهو الذي بـعث يف األميني رسوال منـهم يـتـلو ،  تعاىل بعثه معلما ومربيا بشريا ونذيراوهللا، ]٧: احلشر[﴾َ َْ ُ َْ ُ ّ ّّ َْ ِ ًِ َ َ ِ ُ ِ ََّ ِ َ ُ
ٰعليهم آي َْ ِ ْ ِته ويـزكيهم ويـعلمهم الكٰتَ ِ ِِْ ُ ُ َُ َ َِّ ُ ُْ ِ َب واحلكمةَّ َ َْ ِْ              ، كما أنه معصوم بنص القرآن الكرمي]٢: اجلمعة[﴾َ

تمع:جمشولية املنه: نيا ، حبيث يعاجل  فاملنهج النبوي يف الرتبية يشمل كل جوانب احلياة كما يشمل كل فئات ا
مشكالت الرتبية جبميع أبعاد حياة اإلنسان من ميالده إىل وفاته، وعالقاته مع خالقه ومع من حوله، وكما وال يغفل 

تمعية املختلفة يف السلم واحلرب، ذلك أنه ص مر مبختلف تدي به كمريب أ احلاالت ا  األحوال، فند من هذيه ما 
وزوجا وجدا وصاحبا ومبلغا مر حباالت الفقر والغىن والقوة والضعف، والنصر واهلزمية، فكان لنا أسوة منه يف 
ذا حرص الرسواص على تقومي أمناط متنوعة من السلوك السليب مشلت شىت  تعاملهمع كل ذلك مبا هو مناسب، و

  . واستوعبت مراحل عمرية خمتلفة واستهدفت الفرد واجلماعةجماالت احلياة 
تمع، بشكل معتدل : منهج متوازن: لثا فهو منهج يوازن بني متلبات الروح واجلسد، والدنيا واآلخرة، وحق الفرد وا

ى النيب  لو والتطرف حىت  عن الغملسو هيلع هللا ىلصحبيث ال يطغى جانب على جانب، وال يهمل جانب حلساب آخر، وبذلك 

                                                             
ب من فضائل أيب عبيدةرواه مسلم 1  ).٢٤٢٠ - ٢٤١٨(...كتاب فضائل الصحابة، 
ب تفريع أبواب الوتر، ما جاء يف آية الكرسيرواه أبو داود2  )٨١٠( ومسلم ).١٤٦٠ (، رقم يف سننه، كتاب الصالة، 
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يف العبادة، وإذا ما وجد خلل يف ذلك عند الصحابه أنكره وأرشد إىل ما هو الصواب وال أدل على ذلك من حديث 
  .  يسألون عن عبادتهملسو هيلع هللا ىلصالثالثة الذين جاءوا إىل بيوت زوجات النيب 

بية اليت تتناول حياة الفرد واجلماعة روحيا  جند هذا املنهج يعمل على غرس العقيدة الصحيحة من خالل الرتكفلذل
  .وجسد وعقليا واجتماعيا وعلميا مما ال جند ذلك جمتمع يف مناهج الرتبية الوضعية

  ونبذ الطريةيف تربية الصحابة على ممارسة حب الفأل ) ملسو هيلع هللا ىلص(منهج النيب : املبحث الثاين

 بينهما يف املعىن، وبذلك جند أن اللفظني ًافرقيرى ؤم، وأغلب العلماء ال  أن الكلمة املرادفة للطرية هو التشايالحظ
َمرتادفان يف املعىن، متطابقان يف املؤدى؛ ال فرق بينهما إال من جهة أصل االصطالح ّ ُ

ًذلك جند كثريا من العلماء  ل.١
ّيعر آلخرُ   .َفون أحدمها 

ٌفإذا جاءتـهم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبـهم سيئة  ﴿ :تعاىلوقد ذكر القرآن الكرمي الكلمة مبعىن الشر قال هللا  َ ََِّ ُ َُ َ َْ ْ َِ ُ ُْ ِ َِ ِ ِ َ ََ ُ َ ُْ ْ ََ
ُيطيـروا مبوسى ومن معه َأال إمنا طائرهم عند ا ولكن َأكثـره َُ ُ َُ ْ َ ََّ ِ ِ َِ ََّ َِ َ ْ ْ ََِّ ُ َ َْ َ َ َُِ َم ال يـعلمونََّّ ُ َ َْ َ ْأال إمنا الشؤم : املعىن] ١٣١: األعراف [﴾  ْ ُّ َّ

ْالذي يـلحقهم هو الذي وعدوا به يف اآلخرة ال ما يناهلم يف الدنيا ُّ ُ َ َ َُ ِ ُ ُ ُوقد تطري به، واالسم.... ْ ََّ ُالطـيـرة، والطيـرة، : َ َُ َِْ ِّ َّ
ُوالطورة ُّ.  

َِِ يف قصة مثود وتشاؤمهم بنبوقول هللا عز وجل ُ ٍيهم صاحل عليه السالم املبعوث إليهمَ َقالوا اطيـر بك ومبن معك قال ﴿: ّ َ ََ ََ َْ ََِ ِ َ ْ ََّّ ُ
َطائركم عند ا بل أَنـتم قـوم تـفتـنون َُْ ُْ ْ ُُ ٌ ْ ْ َْ ْ َ َِّ َ ِ ِ

ُ معىن : َما أصابكم من خري وشر فمن هللا، وقيل: معناه] ٤٧: النمل [﴾َ
َاطيـر﴿ :قوهلم ْ ْتشاءمنا وهو يف األصل: ﴾ََّّ َ ََّتطري "َ م هللا تعاىل فقال" َ ْقالوا طائركم معكم أَئن ذكرمت بل أَنـتم ﴿: َفأجا ْ ْ ُْ ْْ ُْ َ َُ َِ ِ ُِّ َْ َُ ُ ُ

َقـوم مسرفون ُ َِ ْ ُْ ُشؤم: أي] ١٩: يس [﴾ٌ ْ ُكم معكم، وهو كفرهمُ ْ ُ َ.  
 فكل منهما - ه الزخمشريْ  وغريسبقفي كالمكما -  بني الطرية والفأل يف أصل املعىن اللغوي  عند العلماءال فرقو

يطلق يف اخلري والشر، ولكن غلب يف االستعمال إطالق الطرية على الشر، والفأل على اخلري، وعلى هذا جاء الشرع، 
روط الفأل اجلائز أن ال ومن ش: "وقال".  الطرية مبا يسوء، والفأل مبا يسرَّصَأما الشرع فخ: "٢قال احلافظ ابن حجر

ل   ".يعتمد عليه، وأن ال يكون مقصودا، بل يتفق لإلنسان ذلك من غري أن يكون له على 
 الأن الفأل احلسن :  جواز الفأل والنهي عن الطرية، ومن حيث احلكمة يفاحلكم الشرعيوالفرق بينهما من حيث 

النشاط والسرور، وتقوية : ةح، بل فيه من املصلهللاري  بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغالنسان وإلخيل بعقيدة ا
  .٣النفوس على املطالب النافعة

                                                             
 ) االنرتنيت:شبكة املعلومات(، نظر حبث الطرية والتشاؤم يف الكتب الستة ا1
 ١٠/٢١٥ابن حجر، فتح الباري 2
صر، : انظر3  .١٠٦ص/ القول السديد شرح كتاب التوحيدآل السعدي، عبد الرمحن بن 
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عث على اوالفأل حسن ظن  لنفس وانشراح  استعانة به، والتوكل عليه، وعلى سرورال تعاىل، ورجاء له، و
عث ، وهو مسكنصدرال  غريه، ، وتوكل على سوء ظن فهي: والطرية على النقيض من ذلك، لآلمال للخوف، 

طل شرعا وعقال ًوقطع الرجاء، وتوقع للبالء، وقنوط للنفس من اخلري، وهو مذموم و ً.١  
، قالملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  معىن الفألعن ورد و َال طرية، وخريها «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا :  عن أيب هريرة  ِ

  .٢»ة يسمعها أحدكمالكلمة الصاحل: وما الفأل؟ قال: الفأل، قالوا
ال عدوى وال طرية، ويعجبين الفأل الصاحل، الكلمة «: قالأنه  عن النيب  ورد عن أنس حمبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص للفألويف 

: ، وعند أمحد٤"وأحب الفأل: "وعند الرتمذي. »الكلمة الطيبة: قال: وما الفأل: قالوا« :، ويف رواية٣»احلسنة
ال عدوى وال طرية ، وأحب «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قالوعن أيب هريرة . ٥»الكلمة الطيبة والكلمة الصاحلة«

  . ٧»كان النيب يعجبه الفأل احلسن، ويكره الطرية«: وعنه كذلك. ٦»الفأل الصاحل
قال رسول هللا : فقالت ملسو هيلع هللا ىلصحدثيين شيئا مسعتيه من رسول هللا ! َّ أُمتاه : أتيت عائشة فقلت: ُوعن أيب بردة قال

مر هللا وقضائه، وقد كانوا يف اجلاهلية إذا أراد : ، ومعناه٨» جتري بقدر، وكان يعجبه الفأل احلسنالطري«: ملسو هيلع هللا ىلص أي 
ًجل سفرا، خرج فنفر الطري، فإذا ذهبت ميينا تفاءل، أو مشاال تطري ورجع، فأخرب الشارع أن ذلك ال أثر لهالر ّ ً٩.  

  مظاهر التفاؤل يف أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 به صلى مباكان يتفاءلاءت أحاديث أخرى تضمنت وجتضمنت األحاديث السابقة يف الفأل وتشجيع النيب عليه، 

  :هللا عليه وسلم وهي

                                                             
 .٣٩٠ص ، ٢٠٠٤دار العصيمي للنشر والتوزيع، : ، السعودية٢،طيةتسهيل العقيدة اإلسالماجلربين، عبد هللا بن عبد العزيز بن محادة، :انظر1
ب الطرية، 2 ب الفأل رقم )٥٧٥٣( ، رقم ٤/٤٦ البخاري، الصحيح، كتاب الطب،  ب )٥٧٥٥(، و ، واإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، 

 )٢٢٢٣(، برقم ٤/١٧٤٥الطرية والفأل وما يكون فيه من الشؤم، 
ب الفأل، 3 ب الطرية والفأل وما يكون فيه من ، ).٥٧٥٦(برقم  )٤/٤٦(صحيح البخاري، كتاب الطب،  واإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، 

 )٢٢٢٤(، برقم ٤/١٧٤٥الشؤم، 
ب ما جاء يف الطرية، 4  .حديث حسن صحيح: وقال) ١٦١٥(، ٤/١٦١الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب السري، 
 )١٣٦٣٣(، رقم ٢١/٢٢٩مسند أمحد 5
ب الطرية والفأل6  )١٠٥٨٢(، رقم ١٦/٣٤٢، ومسند أمحد، )٢٢٢٤(، رقم ٤/١٧٤٦...مسلم، صحيح مسلم، كتاب السالم 
ب من كان يعجبه الفأل ويكره الطرية، ابن ماجة، سنن اب7  )٨٣٩٣( رقم ١٤/١٢٢، ومسند أمحد، )٣٥٣٦(، رقم ٢/١١٧٠ن ماجة، كتاب الطب، 
قد احتج الشيخان برواة هذا احلديث عن آخرهم؛ غري : ، وآخرون، وقال احلاكم١/٨٦)، واحلاكم يف املستدرك، كتاب اإليمان ٤١/٤٤٨)مسند أمحد 8

ما مل يهماله جبرح وال بضعف، بل لقلة حديثه، فإنه عزيز احل: يوسف بن أيب بردة، والذيّ  عندي  ومثله قال اهليثمي مبجمع الزوائد، »ديث جداأ
، السنة ٢، جملة العدد ٢٠١٥-٢١٤، عمر إبراهيم بن دمحم نور سيف   ص "األحاديث النبوية الواردة يف الفأل" راجع أقوال أكثر يف حبث . ٧/٢٠٩

 ١٤٣٩.األوىل، رجب 
 .٢/١٢٣املناوي، التيسري بشرح اجلامع الصغري، : انظر9
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ألمساء -١  وقصة احلديبية خري مثال على ذلك كما جاء يف كتب السرية واحلديث ففيه أن قريشا أرسلت :التفاؤل 
َفقام رجل منهم يقال له مكرز بن: "نفرا منهم إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أجل الصلح وفيه ْ : دعوين آتيه، فقالوا:  حفص، فقالِ

هذا مكرز، وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فبينما هو يكلمه إذ : أئته، فلما أشرف عليهم، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
سم ١» لقد سهل لكم يف أمركم«: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص...ُجاء سهيل بن عمرو    أحلديث، والشاهد فيه تفاؤله ملسو هيلع هللا ىلص 

  ).سهيل(
كان (ومعىن ، ٢" جنيح"، " راشد: " إذا خرج حلاجة أن يسمعُ كان يعجبه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص:ن أنس بن مالك ع

  .يستحسنه ويتفاءل به: أي) يعجبه
: ما امسك؟ فقال له«: من حيلب هذه الناقة؟ فقام رجل فقال له: ِوعن حيىي بن سعيد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال للقحة عنده

: مث قالاجلس، : حرب، قال: ما امسك؟ قال: من حيلب هذه الناقة؟ فقام رجل فقال له: اجلس، مث قال: مرة، قال
  .٣»احلب: يعيش، قال: ما امسك؟ قال: من حيلب هذه الناقة؟ فقام آخر فقال

 فإذا أعجبه امسه فرح به ورئي ، سأل عن امسهً إذا بعث عامال وكان، كان ال يتطري من شيءعن بريدة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ُبشر ذلك يف وجهه، وإن كره امسه رئي كراهية ذلك يف وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن امسها، فإن أعجبه امسها فرح  ِ

ُا ورئي بشر ذلك يف وجهه، وإن كره امسها رئي كراهية ذلك يف وجهه
٤.  

   فم الرجلا يسمع منتفاؤل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مم -٢
، وعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسع رجال ٥»أخذ فألك من فيك«:العن أيب هريرة  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مسع كلمة فأعجبته فق

فخرجوا :  قال٦ حنن أخذ فألك من فيك، أخرجوا بنا إىل خضرة لبيك،«: هاكها خضرة، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: يقول
  .١»إليها فما سل فيها سيف

                                                             
ب الشروط يف اجلهاد، البخاري، الصحيح،1 ، )١٨٩٢٨(، برقم ٣١/٢٤٣، ومسند أمحد، )٢٧٣٢، ٢٧٣١(، برقم ٣٩٢-٥/٣٨٨ كتاب الشروط، 

 .١١/٢١٦وابن حبان يف صحيحه، 
 قال ).١٦١٦(، برقم ٤/١٦١برقم : ب ما جاء يف الطرية: - صلى هللا وعليه وسلم -كتاب السري عن رسول هللا ": جامعه"أخرجه الرتمذي يف 2

 ).٤٩٧٨(صحيح اجلامع الصغري برقم، : ، وصححه األلباين، انظر«حديث حسن صحيح غريب: الرتمذي
 .رواه الطرباين، وإسناده حسن: ، قال اهليثمي.٢٤/٧٢، والطرباين، املعجم الكبري، )٢٠٤٩(، برقم ٢/١٥٢ اإلمام مالك، املوطأ، 3
 .ا ذكرًاءمبفتك اذكرهاناك أحاديث ضعيفة يف هذا الباب ملن وه).٣٩٢٠(برقم: ب يف الطرية: كتاب الكهانة والتطري": نهسن"أخرجه أبو داود يف 4
ب يف الطرية، 5 باين يف السلسلة الصحيحة ل، وصححه األ)٩٠٤٠(، برقم ١٥/١٦، ومسند أمحد .٣٩١٧ برقم ٥٩٧ص)سنن أيب داود، كتاب الطب، 

 )٧٢٦(برقم 
ذا االسم  خضرة فخرج إىل خيرب: إن خضرة اسم علم خليرب، وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص عزم على النهوض إليها، فتفاءل بقول علي : قيل6 دى إنسا  ، وقيل 

 .١١/١٨٥ العروس للزبيدي، ج. ءل ملسو هيلع هللا ىلص، خبضرة العيش ونضرتهافتف
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: هل مسعت من خليلك شيئا حتدثنيه؟ قال: قلت أليب هريرة: عن مضارب بن حزن قالوقد ورد أن خري الطرية الفأل
  .٢»ال عدوى وال هامة، وخري الطرية الفأل، والعني حق«: نعم، مسعنه يقول

ِذكرت الطرية عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: عن عروة بن عامر  قال ًأحسنها الفأل، وال ترد مسلما، فإذا رأى «: ُ ُّ
يت : ُأحدكم ما يكره فليقل   .٣»حلسنات إال أنت، وال يدفع السيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال بكاللهم ال 

  :التوجيه النبوي يف موضوع الفأل والطرية واحلكمة منه
حلسن والكلمة دلت األحاديث السابقة كلها عن منهج النيب  نه يعجبه الفأل وفسروه  ملسو هيلع هللا ىلص يف قضية الفأل والطرية 

الطيبة والصاحلة، وينهى عن الطرية والتطري الذي هو التشاؤم، حىت أنه ذكر من ضمن السبعني ألفا الذين يدخلون 
يتطريون، وال يسرتقون، وال يكتوون، هم الذين ال «:  فقال»الذين ال يتطريون وعلى هللا يتوكلون«: اجلنة بغري حساب
م يتوكلون َفقام عكاشة بن حمصن فقال". وعلى ر ِ ُ ّ ؟ : ُفقام آخر فقال". نعم: "قال ِأمنهم أ  رسول هللا؟ :ُ أمنهم أ

ا عكاشة«: فقال   .٤»سبقك 
ي النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الطرية يف أحاديث أخرى وكيف يتصرفون إن عرض عليهم ما يتطريون به، فعن  معاوية بن وجاء 

م«: قال! يتطريون رسول هللا، منا رجال : قلت: حكيم  قال   .٥»َّذلك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصد
ُوما منا إال، ولكن هللا يذهبه "ًثال ". الطرية شرك، الطرية شرك"قال : ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن مسعود  عن رسول هللا 

  . ٦"ُّلتوكل

                                                                                                                                                                                                    
، وآخرون، كلهم من طرق عن كثري بن عبد هللا عن أبيه عن ١/٣١٠، وأبو نعيم يف الطب النبوي ٤/١٨٥، واألوسط، ١٧/٢٠الطرباي يف املعجم الكبري، 1

 وجاءت أحاديث أخرى يف هذه الباب .٥/١٠٦جممع الزوائد، . جاله ثقاتضعيف جدا، وقد حسن الرتمذي حديثه، وبقية ر: جده، قال عنه اهليثمي
 .ولكنها ضعيفة أو منكرة

 .٢٢٦األحاديث النبوية الواردة يف الفأل ص : ، انظر يف حكمه)١٠٣٢١(، برقم ١٦/٢٠١٥مسند أمحد،  2
 ).٣٩١٩( برقم: ب يف الطرية: كتاب الكهانة والتطري": سننه"أخرجه أبو داود يف 3
ويف ). ٣٤١٠(ب وفاة موسى وذكره بعد برقم: كتاب األنبياء: وأطرافه يف، )٥٧٥٢(برقم: َب من مل يرق: كتاب الطب": صحيحه"أخرجه البخاري يف 4

ب الدليل على دخول طوائف من : اإلميان": صحيحه"وأخرجه مسلم يف ، )٦٥٤١(برقم: حساب بغري ًألفا سبعون اجلنة يدخل ب،كتاب الرقاق
: ب: -   ملسو هيلع هللا ىلص-والورع عن رسول هللا ة القيامة والرقائق صف": جامعه"وأخرجه الرتمذي يف ، )٥٢٧(برقم: املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب

 ).٢٤٤٦(برقم
حته: املساجد": صحيحه"أخرجه مسلم يف 5 كتاب ": سننه"أخرجه أبو داود يف ، و)١١٩٩(برقم: ب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إ

تىب"وأخرجه النسائي يف ، و)٩٣٠(برقم: ب تشميت العاطس يف الصالة: الصالة  ).١٢١٩(برقم: الكالم يف الصالة: كتاب الصالة: "ا
  )٣٩١٠(برقم: ب يف الطرية: كتاب الكهانة والتطري": سننه"أخرجه أبو داود يف 6

  ).١٦١٤(برقم: ب ما جاء يف الطرية: - صلى هللا وعليه وسلم -كتاب السري عن رسول هللا ": جامعه"وأخرجه الرتمذي يف 
 ).٣٥٣٨(برقم: ب من كان يعجبه الفأل ويكره الطرية: كتاب الطب": سننه"وأخرجه ابن ماجه يف 
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: الزجر، والعيافة: الطرق. »العيافة والطرية والطرق من اجلبت«:  يقولمسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قالعن قبيصة 
   .١"ّاخلط

لشرك  ولكنه ملا كان من طبيعة البشر ففي األول ذكر أن الطرية شئ يف صدورهم ال حقيقة له، ويف اآلخر قرن الطرية 
ا من اجلبت لعيافة والطرق، وأ ا  لتوكل على هللا، ويف اخلري قر   أن يعرض هلم فعليهم إذهابه 

  

  :احلكمة من النهي عن التطري
َُّوألنه من عقائد وأفعال أهل اجلاهلية، بل مل حيك هللا التطيـر إال عن أعداء الرسل ِ  وكان التطري يف اجلاهلية له وجوه ،٢َ

ا، فما تيامن منها وأخذ ذات اليمني مسوه وأصل هذ: كثرية ، قال ابن القيم م كانوا يزجرون الطري والوحش ويثريو ّا أ
رحا، وما استقبلهم منها فهو الناطح، وما جاءهم من خلفهم مسوه القعيد، فمن العرب  ّساحنا، وما تياسر منها مسوه  ًّ ً

لسانح، ومنهم من يرى خالف ذلك لبارح ويتربك    .٣من يتشاءم 
ٌوليس يف شيء من سنوح الطري وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه، وإمنا هو تكلف بتعاطي ما : وقال احلافظ ابن حجر  ُّ

ًال أصل له؛ إذ ال نطق للطري وال متييز، فيستدل بفعله على مضمون معىن فيه
ِ َ َ ُ!  

ُن غري مظانـه جهل من فاعله، وقد كان بعض عقالء اجلاهلية ينكر التطيـر ويتمدح برتكهُوطلب العلم م  ّ َ ُ ٌُّ ُ ُ وكان ..... ّ
ًأكثرهم يتطريون، ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا؛ لتزيني الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقا يف كثري من 

  .٤املسلمني
ن يصيبه ما تطري منه، قال اإلمام القرايف  تج من سوء ظن العبد بربه، فيقابله هللا تعاىل على سوء ظنه  والتطري هو 

ُوال يكاد املتطري يسلم مما تطري منه إذا فعله،: الذي يعد التطري مرض َ سَُ ٌ وغريه ال يصيبه منه  ، وهو ما يضاد التوجيه !ُ

                                                             
 ).٣٩٠٧(برقم: ب يف اخلط وزجر الطري: كتاب الكهانة والتطري": سننه"أخرجه أبو داود يف 1

  .٣/٢٧٣" فتاح دار السعادةم، )٧٥١(ابن قيم اجلوزية 2
ٌقالوا إ تطيـر بكم لئن مل تـنـتـهوا لنـرمجنَّكم وليمسنَّكم منَّا عذاب أَليم ﴿: وذكر قوله تعاىل َ َِ ٌ َْ َ َ َ َ َُ َِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُّ َْ ََ ُ ُْ ََ َ ِ ََِّ َّ َقالوا طائركم معكم أَئن ذكرمت بل أَنـتم قـوم مسرفون * َ ُ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ ٌَ ْ ْ َ ْ ْ ُْْ ُْ ْ ِ ِ ِّ ُ َُ ُ : يس [﴾ ُ

َ بين آدم خذوا زينـتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب المسرفني ﴿: ، وكذلك حكى هللا سبحانه عن قوم فرعون]١٩ ،١٨ َِ ٍ ِِ ِْ ُ ْ َ َ ْْ ُّ ُ ُِ ُِ َُ َ َُُّ ِ ُ ْ ُْ ْ َ ََ َ َّ َِ َِ ُ َََ ِ ُ ُ  ﴾ 
 ].٣١: األعراف[

 .٣/٢٦٨ ، مفتاح دار السعادة، )٧٥١(ابن قيم اجلوزية 3
 .٣٧٤ -١١/٣٧٣" فتح الباري"4
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َّأ عند ظن عبدي يب؛ فليظن يب ما شاء«:  حكاية عن هللا تعاىلن الظن  يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصالنبوي حبس ُ  ويف بعض ،١»ِّ
ًفليظن يب خريا«الطرق  َّ«٢.  

ًيصري قلبه متعلقا بغري هللا عبادة وتوكال، فيفسد عليه قلبه وإميانه وحاله"ن املتطري وإ ً، ويبقى هدفا لسهام الطرية، ً
ويساق إليه من كل أوب، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه، وكم هلك بذلك وخسر الدنيا 
ب الرجاء، املسكن للخوف، الرابط  واآلخرة، فأين هذا من الفأل الصاحل السار للقلوب، املؤيد لآلمال، الفاتح 

، والتوكل عليه، واالستبشار املقوي ألمله، السار لنفسه؟ فهذا ضد الطرية، فالفأل للجأش، الباعث على االستعانة 
عليه  صلى هللا - ب يفضي بصاحبه إىل الطاعة والتوحيد، والطرية تفضي بصاحبها إىل املعصية والشرك، فلهذا استح

  .  ٣" الفأل، وأبطل الطرية- وسلم 
  

  معاجلة التطري وفق املنهج النبوي
  :هناك وسائل لعالج التطري والتشاؤم منها

، وأنه ما شاء هللا: حسن الظن  والتوكل عليه - ١ ن األمر كله  ن يتعاهد املسلم يقينه   كان وما مل يشأ ذلك 
مل يكن، وأن هللا تعاىل هو وحده الضار النافع، واملعطي املانع، وأنه ال حول وال قوة إال  العلي العظيم، وبعد هذا 

ألسباب املعتربة شرعا ًيعتمد قلبه على ربه يف حتقيق ما حيب، ودفع ما يكره، مع األخذ املطلوب  َ
٤.  

َّهذا وإن املسلم مىت علق قلبه بغري هللا سبحانه فقد أخطأ خطأ فاحشا، فإذا توكل على غري هللا  ً ّ وتعلق -  عز وجل -ً
ِبه وكل إليه، ويف حديث عبد هللا بن ، " الطرية شرك، الطرية شرك«:  قال-   ملسو هيلع هللا ىلص-  مسعود عن رسول هللا ُ وما "ًثال

لتوكلمنا، إ   . ٥"ُال ولكن هللا يذهبه 
  :ّ املضي يف أمره وعدم التأثر خباطر الطرية-٢

لتوكل«: -  صلى هللا وعليه وسلم - قوله  ُّولكن هللا يذهبه  َّ ُ ُ َ َّأنه إذا خطر له عارض التطري فتوكل على هللا :  معناه»ّ َ َّ ُ َِ
َُوسلم إليه ومل يعمل بذلك اخلاطر غفره هللا ْ ْ له ومل يؤاخذه بهَّ ِ ُ

٦.  

                                                             
ُصدر حديث قدسي شريف أخرجه البخاري "  ما شاءفليظن يب"من حديث واثلة بن األسقع  ودون ) ١٦٠١٦(برقم" املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف 1

 من حديث أيب هريرة  ) ٦٨٠٥(، ومسلم)٧٤٠٥"(صحيحه"يف 
ذا اللفظ على شهرته، وكثرة إيراد املصنفني له، وهللا أعلم2 من ) ٩٠٧٦(برقم" املسند"يف وأقرب ما وجدته من هذا اللفظ ما أخرجه اإلمام أمحد .مل أجده 

ًأ عند ظن عبدي يب، إن ظن يب خريا، فله وإن ظن شرا فله: "أن هللا  عز وجل قال:   عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب هريرة  ً ّ." 

 .٣/٣١٢" مفتاح دار السعادة، )٧٥١(ابن قيم اجلوزية 3
 )االنرتنيت(لستة حبث الطرية والتشاؤم يف الكتب ا4
  سبق خترجيه 5

 .٣/١٥٢ ،النهاية يف غريب احلديث واألثر، )ه٦٠٦(ابن األثري اجلزري 6
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ذا املعىن قال-   -يف حديث الفضل بن عباس   ٌ يوما، فربح ظيب -   ملسو هيلع هللا ىلص- ول هللا خرجت مع رس: ٌ تصريح  ً
ُفمال يف شقه، فاحتضنته، فقلت ُ ُتطريت؟ قال رسول هللا : ّ ّإمنا الطرية ما أمضاك أو ردك«: ّ ُ« ١.  

ٌكنت عند ابن عباس  فمر طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: وقال عكرمة ٌ ّ ما : فقال ابن عباس!. ٌخري! ٌخري: ُ
ّعند هذا ال خري وال شر ٌ  ٢.  

ٌثالثة ال يسلم منها أحد«: ويف احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ُ َ َ ُّالطيـرة واحلسد والظن: ٌ ُُ َ ََ َ ُنصنع؟فما :قيل" ِّ َإذا تطيـرت : "قال ْ ْ ََّ َ
َفامض، وإذا حسدت ْ َ َ ِ ْ فال تـبغ، وإذا ظننت فال تصححْ ّ َِ ُ ََ َ ِ ْ«٣.  

ْ أن الطرية شيء جتدونه يف نفوسكم ضرورة، وال تكليف به، لكن ال متنعوا بسببه من معناه:قال ابن مفلح املقدسي  َ ً ٌ
ٌالتصرف؛ ألنه مكتسب، فيقع به التكليف َ َ٤.  

َ أصحاب هذا -   - ّوقد كان العرب قبل اإلسالم يتشاءمون بشهر شوال، وال سيما يف النكاح، فلقنت عائشة 
ًالوهم درسا عمليا  ّعندما بينت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصً ا يف شوال، مث قالتّ َ عقد عليها يف شهر شوال، وبىن  َّأيكن كان  :َ ُ ُّ

  .ال أحد:  واجلواب٥؟أحظى عنده مين
لكفارة-   ّمن ردته الطرية عن حاجته فقد «:  قال-  ملسو هيلع هللا ىلص-رجه اإلمام أمحد عنه  قول ما ورد مما أخوهي : اإلتيان 

ُاللهم ال خري إال خريك، وال طري إال طريك، وال إله غريك: أن تقول«: ُوما كفارة ذلك؟ قال: ، قالوا»أشرك ُ َ ُ ََ«  ٦.  
   التفاؤل- 
ُّالفأل يكون فيما يسوء وفيما يسر، والغالب يف السرور، : قال العلماء: قال اإلمام النووي :التفاؤل يف مقابل التشاؤمو

ًوقد يستعمل جمازا يف السرور: والطرية ال تكون إال فيما يسوء، قالوا ُ
٧.  

ًمعىن الرتخص يف الفأل، واملنع من الطرية هو أن الشخص لو رأى شيئا، فظنه حسنا حمرضا  :ونقل عن اإلمام الطييب  ً ً
ّعلى طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فال يقبله، بل ميضي لسبيله، فلو قبل وانتهى عن املضي فهو  ّ

ن تستعمل يف الشؤم ُالطرية اليت اختصت  ُ.  ٨.  

                                                             
 ).١٨٢٤(برقم" املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف 1
 .، وعزاه إىل الطربي، ومل أجده، وهللا أعلم١١/٣٧٦" فتح الباري"نقله احلافظ ابن حجر يف 2
رواه الطرباين، ): ١٣٠٤٦(برقم" جممع الزوائد"قال احلافظ اهليثمي يف .-  -من حديث حارثة بن النعمان ) ٣٢٢٧"(املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف 3

 وفيه إمساعيل بن قيس األنصاري، وهو ضعيف
 .٧٨٣ص "  اآلداب الشرعية،ابن مفلح املقدسي4
 ).٣٤٨٣(برقم" كتاب النكاحأخرجه مسلم يف 5
 . حديث عبد هللا بن عمرو بن العاصمن) ٧٠٤٥(برقم" املسند"أخرجه اإلمام أمحد يف 6
 .٤/٢٢٦١" شرح صحيح مسلم7
 .١١/٣٧٦" فتح الباري"نقله احلافظ ابن حجر يف 8
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  أقوال العلماء يف حكم التطري 
ثريه يف حدوث اخلري أو الشر، ملا يف ذلك من اإلشراك  يف تدبري  اتفق أهل التوحيد على حترمي التطري، ونفي 

  .رت بعضها قد ذك- وتعده من الشرك-  األمور، والنصوص يف النهي عن ذلك كثرية
: إنه قول غري واحد من األصحاب، وقال: ذهب بعض احلنابلة إىل كراهة التشاؤم والطرية دون الفأل، وقال ابن مفلح

لكراهة التحرمي ُّوعد اهليتمي ترك السفر، والرجوع . ١األوىل القطع بتحرميها، ولعل مرادهم  َمنه تطريا الكبرية احلادية ّ ً
  .٢بعد املئة يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر

ٌِّإن اعتقد املكلف أن الذي شاهده من حال الطري موجب لما ظنه، مؤثر فيه، : وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ّ ِ ٌِ ُ
أما إذا علم أن هللا سبحانه وتعاىل هو املتصرف واملدبر وحده، .ِفقد كفر؛ لما يف ذلك من التشريك يف تدبري األمور

ًولكنه يف نفسه جيد شيئا من اخلوف من الشر؛ ألن التجارب عنده قضت أن صو من أصوات الطري، أو حاال من  ًً َ
ُحاالته يرادفه مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك ف َ َ ًقد أساء، وإن استعاذ  من الشر، وسأله اخلري، ومضى متوكال َّ ِّ ّ

َعلى هللا، فال يضره ما وجد يف نفسه من ذلك، وإال فيؤاخذ؛ حلديث معاوية بن حكيم  قال  رسول هللا، : قلت: ُّ
  .٣"مَّذلك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصد: "قال ملسو هيلع هللا ىلص! منا رجال يتطريون

  
  نتائج البحث

 مسات املنهج النبوي الرتبوي يف الرتبية النفسية عامة، والفرق بينه األولّعاجل البحث املوضوع يف متهيد وحمورين وضح 
توصل و .لى ممارسة حب الفأل ونبذ الطريةيف تربية الصحابة ع) ملسو هيلع هللا ىلص( منهج النيب الثاينّ وبني .وبني املناهج الوضعية

  :البحث إىل النتائج اآلتية
ا للمراحل العمرية لإلنسان، - ١  جاءت مفاهيم الرتبية النبوية شاملة لكل جماالت احلياة، ولعموم الناس مع مراعا

احلسنة الصاحلة، وأنه كان حيب الفأل،  أن الفأل هو الكلمة الطيبة ملسو هيلع هللا ىلصّوصح عن رسول هللا . ومنها الرتبية النفسية
ألمساء ومبا يسمعه من كالم حسن   .ويكره الطرية، وأنه كان يتفاءل 

حلكمة واملوعظة احلسنة، - ٢ ، واليسر واالعتدال،   املنهج النبوي يف الرتبية يقوم على مبدأ العقيدة واإلميان 
ين، موافق للفطرة، . ً مستفيدا من األحداث يف التوجيهخياطب العقل والوجدان، ويدعوه إلىالتأمل واإلقناع، وهو ر

ت اإلنسان اإلجيابية ليتحول إىل طاقة إجيابية  هم انطالقا من طبيعتهم، ويربز مكنو مناسب لواقع البشر، يعاجل قضا
  .عاملة، منتجة توازن بني متطلبات الدنيا واآلخرة

                                                             
 .٧٨٣- ٧٨٢البن مفلح املقدسي ص " اآلداب الشرعية: "ُينظر1
 .٢/١٥٦" الزواجر عن اقرتاف الكبائر، )ه٩٧٤( شهاب الدين أمحد ،بن حجر اهليتميا2
 .سبق خترجيه   يراجع3
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َالطـرية الفأل و-  ٤ ّدية ونفسية لدى بعض الناس ممن مل ترسخ يف العلم أقدامهم، ومل تتنور حبقائق َشكالية عقيرتبطان  ِّ ُ ْ
م؛ جتعلهم يربطون بني أسباب غري معتربة عقال وشرعا وبني شر وضرر يتومهونه ٍاإلميان قلو ٍّ ً ً ٍ التفاؤل جيعل اإلنسان  و.ُ

  . فساد العقيدة منمه ملا يوقع يف القلبّ بل حر، عن التطري النيب ملسو هيلع هللا ىلصىإجيابيا متفاعال مع احلياة مقبال عليها، و
، يبعث على صدق التوكل به ويؤثر يف انشراح الصدر والسرور، والسكن والطمأنينة - ٥  الفأل حسن الظن 

 واالستقرار الروحي، وجتديد اآلمال، وبعكسه التطري والتشاؤم الذي يؤدي إىل ضيق الصدر والوسواس املثبط للعمل
وعاجلت األحاديث النبوية الظاهرة اجلاهلية بضبط املشاعر واالنفعاالت النفسية، وتقوية اإلميان  وقدره، . واألمل

رها، فضال عن . وحسن الظن وصدق التوكل عليه ًوجيابه اإلسالم الظواهر السلبية، مع تقدمي العالج للقضاء على آ
ّالوقاية منها، فاإلسالم حرم التطري وحث  ، والقيام مبا أمر وحث الشرع عليهّ   .على التفاؤل، وذلك حبسن الصلة 

  

يتوصيوي   : البحث مبا 
لفأل*  ً ، وبيان أمهيتها على املستوى الفردي واجلماعي، وخصوصا والطريةضرورة نشر األحاديث الصحيحة املتعلقة 
  .ر على العقيدة والصحة النفسيةوذات خطم،  مستوالناس على اختالفيف حياة ة ات الواقعيا من املوضوعأل
تمع، ودمج *  جلانب الروحي والسلوك اإلسالمي لدى فئات ا ترسيخ مبادئ الرتبية النبوية ومنها النفسية املرتبطة 

 .هذه املبادئ ضمن مقررات املدارس واجلامعات

  
  املصادر واملراجع

دار : دمحم عبد القادر عطا، بريوت: ، أحكام القرآن، حتقيق)هـ٥٤٣ ( بن عبد هللا أبو بكر  املالكيدمحم ،ابن العريب
  .٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الكتب العلمية، 

ا وخرج أحاديثها، جمموع الفتاوى ،)هـ٧٢٨(ابن تيمية   ،دار الوفاء: املنصورة٣ط، عامر اجلزار و أنور الباز: اعتىن 
  .م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦

ز: ، حتقيقح صحيح البخاريفتح الباري شر، ) ه٨٥٢(ابن حجر العسقالين    ، الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا ابن 
أبو األشبال الزهريي، : ، جامع بيان العلم وفضله، حتقيق)٤٦٣ت  (يوسف بن عبد هللا بن دمحم القرطيبابن عبد الرب، 

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤دار ابن اجلوزي، : الدمام
قدم له وضبط نصه وعلق عليه ، ور والية أهل العلم واإلرادةمفتاح دار السعادة ومنش، ) ه٧٥١(ابن قيم اجلوزية  

. فضيلة الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد: راجعه، علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد احلليب األثري: ّوخرج أحاديثه
  .م١٩٩٦/ ه١٤١٦ ،دار ابن عفان: ١ط.َُاخلرب
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الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل : مراجعة، ن ابن ماجهسن، ) ه٢٧٥(أيب عبد هللا دمحم بن يزيد الربعي ابن ماجة، 
ض. الشيخ   .م١٩٩٩/ ه١٤٢٠دار السالم : ١ط . الر

 عبد هللا علي الكبري و دمحم أمحد حسب هللا و هاشم دمحم :حتقيق، لسان العرب، )ه٧١١ (، دمحم بن مكرمابن منظور
  ).ت.د(، دار املعارف: ،مصرالشاذيل

 دار : دمشق،الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ: راجعة، مسنن أيب داود، ) ه٢٧٥( داود السجستاين وأب
ض،الفيحاء   .م١٩٩٩/ه١٤٢٠دار السالم : ١ط.  الر

ض   .)ت.د(دار اللواء للنشر والتوزيع : أبو لبابة حسني، الرتبية يف السنة النبوية، الر
عبد هللا بن عبد . د: العام على إصدار املوسوعةاملشرف . املوسوعة احلديثية، املسند  ،) ه٢٤١(أمحد ابن حنبل 

  .احملسن الرتكي
  م١٩٨٢املكتب املصري، : ، االسكندرية١أمحد عزت، أصول علم النفس، ط

صر بن عبد هللا  اململكة العربية ،القول السديد شرح كتاب التوحيد، )هـ١٣٧٦: ت(آل سعدي، عبد الرمحن بن 
  ه١٤٢١األوقاف والدعوة واإلرشاد، وزارة الشئون اإلسالمية و :السعودية

شرون : ١ط. مؤسسة بريوت، صحيح البخاري، )هـ٢٥٦ت(دمحم بن امساعيل / البخاري  الرسالة 
  .م١٩٩٣/ه١٤١٤ ،دار الفكر :بريوت .م٢٠٠٨/ه١٤٢٩

، الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ:  مراجعة،سنن لرتمذي، ) ه٢٧٩(دمحم ابن عيسى بن سورة  الرتمذي، 
ض، دار الفيحاء:دمشق   .م١٩٩٩/ه١٤٢٠دار السالم : ١ط.  الر

 دار العصيمي للنشر والتوزيع،: ، السعودية٢ط اجلربين، عبد هللا بن عبد العزيز بن محادة، تسهيل العقيدة اإلسالمية،
٢٠٠٤.  

د الطناحي و طاهر  حممود أمح:حتقيق، النهاية يف غريب احلديث واألثر، )ه٦٠٦(جمد الدين ابن األثري ، جلزريا 
  . مؤسسة التاريخ العريب و دار إحياء الرتاث العريب:أمحد الزواوي، بريوت

ج اللغة وصحاح العربية، حتقيق)هـ٣٩٣ت (اجلوهري، أبو نصر امساعيل بن محاد،  إميل يعقوب و دمحم : ، الصحاح 
  .م١٤٢٠/١٩٩٩دار الكتب العلمية، : طريفي، بريوت

طارق بن عوض هللا بن دمحم، :  حتقيق،املعجم األوسط، ) ه٣٦٠ (،يمان بن أمحد بن أيوب أيب القاسم سل،لطرباينا
  .م١٩٩٥/ه١٤١٥دار احلرمني : القاهرة،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين و
يد: ّحققه وخرج أحاديثه، املعجم الكبري ،) ه٣٦٠ (، أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب،لطرباينا . محدي عبد ا

  .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦: إحياء الرتاث العريبدار 
  م،١٩٨٤دار الصحوة : عثمان حسن مال، تربية اإلنسان املسلم، القاهرة
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العطار، عبد اخلالق، النفوس املطمئنة الزكية، والنفوس الشيطانية األمارة الشريرة الشقية يف ضوء القرآن والسنة، 
  م،١٩٩١مجعية السالم اإلسالمية، : القاهرة

  .٤/٣٣٤هـ،  ١٣٧١، مصطفى احلليب، ٢دي، القاموس احمليط ، طالفريوز آ
مركز : دراسة وحتقيق، )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(كتاب الفروق ، ) ه٦٨٤( شهاب الدين أمحد بن إدريس ،القرايف

للطباعة والنشر دار السالم :١ط. القاهرة.علي مجعة دمحم. د.دمحم أمحد سراج، أ. د.أ: الدراسات الفقهية واالقتصادية
  .م٢٠٠١/ ه١٤٢١، والتوزيع والرتمجة

ِاملفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ه٦٥٦( العباس أمحد بن عمر وأب، لقرطيبا
ُ

حميي الدين ديب : ققحت، 
دار الكلم الطيب و دار ابن كثري :وتدمشق بري، ّمستو، يوسف علي بديوي، أمحد دمحم السيد، حممود إبراهيم بزال

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
: ١ط.  بريوت،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د: حتقيق، اجلامع ألحكام القرآن، )ه٦٧١ (، أبو عبد هللا القرطيب

  .م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧مؤسسة الرسالة 
دمحم مصطفى األعظمي، : موطأ مالك، حتقيق، )هـ١٧٩: املتوىف(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين 

يان لألعمال اخلريية واإلنسانية ، : اإلمارات-أبو ظيب     م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥مؤسسة زايد بن سلطان آل 
: ٤ط.اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث: مجهورية مصر العربية، املعجم الوسيط  ،جممع اللغة العربية

  . الدوليةمكتبة الشروق. م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
  ٢، ط٢/٣٧٥هـ، ١٣٩٠مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، : جممع اللغة، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، القاهرة

  ٢٠١٠- ١٤٣١دار السالم، : مصر٥دمحم أحمزون، منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة، ط
ض" مسلم، صحيح )ه٢٦١(لنيسابوري  امسلم بن احلجاج  دار الفيحاء : دمشق٢ مكتبة دار السالم، ط:الر

  .م٢٠٠٠/ه١٤٢١
مؤسسة : ١ط. بريوت،ماهر مثالوي و علي دمحم زينو: اعتىن به، اآلداب الشرعية، )ه٧٦٣( دمحم بن مفلح ، املقدسي

شرون    .م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦الرسالة 
  .ه١٢٨٦ ،املطبعة املصرية:القاهرة، غريالتيسري بشرح اجلامع الص، )ه١٠٣١( دمحم عبد الرؤوف ،املناوي
، دار املعرفة للطباعة والنشر: ٢ط. بريوت، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، )ه١٠٣١( دمحم عبد الرؤوف ،املناوي

  .م١٩٧٢/ه١٣٩١
 دار املعرفة للطباعة والنشر: ٢ط. بريوت، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، )ه١٠٣١( دمحم عبد الرؤوف ،املناوي

  .م١٩٧٢/ه١٣٩١
  .م١٩٨٨/  ه١٤٠٨: ٢ط،  الكويت–إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، املوسوعة الفقهية
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. عبد بن عبد احملسن الرتكي. د: قدم له، السنن الكربى، )ه٣٠٣( عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي وأبالنسائي، 
ؤوط: أشرف عليه بد املنعم شليب؛ مبساعدة مكتب حتقيق الرتاث يف حسن ع: حققه وخرج أحاديثه، شعيب األر

  .م٢٠٠٠/ه١٤٢١مؤسسة الرسالة : ١ط. بريوت، مؤسسة الرسالة
الشيخ صاحل بن عبد : مراجعة، سنن النسائي الصغرى، )ه٣٠٣( عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي وأبالنسائي، 

ض، دار الفيحاء:دمشق. العزيز آل الشيخ   .م١٩٩٩/ه١٤٢٠ دار السالم: ١ط.  الر
 دار العلوم اإلنسانية  : دمشق١ ط،مصطفى ديب البغا. د:  حتقيق وتعليق،)ه٦٧٦ت ( شرح صحيح مسلم ،لنوويا

  .م١٩٩٧/  ه١٤١٨
  .ه١٢٨٤املطبعة املصرية  : بوالق،الزواجر عن اقرتاف الكبائر، )ه٩٧٤(شهاب الدين أمحد بن حجر ، هليتميا

  جمالت
 صفر - ، أساليب نبوية يف الرتبية، جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، حمرم إبراهيم بن صاحل ،الدحيم
  .٤٠: ، السنة٢ - ١: م، العدد٢٠١٥ديسمرب/  هـ، أكتوبر١٤٣٧

عمر بن إبراهيم بن دمحم نور سيف،األحاديث النبوية الواردة يف الفأل مجعا ودراسة، جملة تعظيم الزحيني، العدد الثاين، 
  .هـ١٤٣٩ رجب

  رسائل علمية
عزة بنت عابس بن دمحم، مبادئ الرتبية النفسية يف القرآن الكرمي، رسالة دكتوراه يف الرتبية، جامعة أم القرى،  الشهري،

  م٢٠١٥كلية الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، سنة 
هود، رسالة ماجستري كلية أصول الدين،  رمضان يوسف عبد اهلادي، منهج القرآن يف التعامل مع جرائم الي،الصيفي

  م٢٠٠٩اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
، اجلامعة األردنية، ودراسة، رسالة ماجستريوتصنيفا األحاديث الواردة يف الصحة النفسية، مجعا دمحم حسني أمحد، 

  .م٢٠٠٢كلية الدراسات العليا، قسم احلديث النبوي الشريف، 
  :شبكة االنرتنيت

  . ، موقع مغرسيف السنة والسرية النبويةالنبوي  نهج الرتبويزكية مازغ، امل
  )االنرتنيت: شبكة املعلومات(حبث حديث موضوعي، الطرية والتشاؤم يف الكتب الستة،  ،علي دمحم زينو
 xo7XgvQt5ixzz#/0/47135/sharia/net.alukah.www://https  :رابط املوضوع

  
   


