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٥٩٨

  يف ضوء األحاديث النبوية الرتبية الدينية يف العصر احلديث
  

بت العتييبسارة. د    مطر 
  

  امللخص
ألحاديث النبوية، فقمت  يهدف هذا البحث إىل التأصيل لفكرة ربط الرتبية الدينية يف العصر احلديث 
ألمثلة، مث ختمت  ستخالص اسرتاتيجيات الرتبية احلديثة من األحاديث النبوية والقرآن الكرمي مع توضيح ذلك 

ملبادئ الرتبوية العامة امل   .الزمة للمتعلم يف كل عصرالبحث 
  
  

Abstract 

This study aims to establish the concept of consolidation the modern religious education with 

the prophetic sayings, on this basis; I managed to derive the strategies of the modern 

education from the prophetic sayings and the Holy Quran, I support my study with 

explanatory examples. In the conclusion, I discussed the general educational principles 

sticking to the learner in any age. 
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٥٩٩

  ملقــــــدمــــــــــــةا

  :سبب اختيار املوضوع
   والسالم على سيد املرسلني، أما بعد،احلمد  رب العاملني والصالة

ت يف إن سبب اختياري ملوضوع هذا البحث ّ هو عنوانه، الذي أوحي إيل عن مدى ما يواجهه املربون من صعو
تربية أوالدهم الدينية، يف خضم هذا الغزو الفكري الغري منظم، فأحببت أن يكون يل بصمة ولو بسيطة يف هذا 

ال   .ا
  :اجلديد يف البحث

أما اجلديد يف البحث هو استخالص واستنتاج املنهج الرتبوي الديين، والوسيلة الدينية من احلديث النبوي وربطها 
  .ملنهج الرتبوي املعاصر

  :أهداف البحث
  .أن يكون مبثابة مرجع بسيط ألي مريب، فهو يعطيه اخلطوط العريضة اليت يتبع أثرها ويبين عليها ما يناسبه

كيد على أن هذا الدين صاحل لكل زمان ومكان:ية كربىوهلذا البحث أمه فبعد أن أمتمت .  فهو إعجاز و
ا نسجت من هذا املنهج الديين  ا كلها كأ البحث ربطت ما بينه وبني الوسائل الرتبوية احلديثة، فوجد

  .اإلسالمي
  . املنهج الديين منها فهو إيراد األحاديث النبوية الصحيحة، ومن مث استخالصأما املنهج الذي اتبعته

 فهي كثرة األحاديث النبوية اليت حتتوي على منهج مغاير عن اآلخر والتزامي بعدد :أما اإلشكاالت اليت واجهتين
ًمعني يف الصفحات، فاقتصرت على ما ظننته منهجا دينيا رئيسيا ً ً.  

الشرعية، ولكن وجدت يف فصل مل اطلع على دراسة سابقة شاملة للمنهج الديين يف الرتبية مستمد من النصوص 
ًتفصيال دقيقا يف استخدام القصص يف احلديث النبوي وهي دراسة فنية أدبية  القصص يف احلديث النبوي دراسة "ً

امليزان يف تكرار ألفاظ : "للدكتور دمحم بن حسن الزير، وأما يف جزئية التكرار فلي حبث بعنوان" فنية وموضوعية
ن ستخدام النيب ٢٠١٣ نشره يف عام مت" أحاديث املصطفى العد  ، ولكن مل أركز فيه على املنهج الرتبوي بل 

  .التكرار يف صحيحي البخاري ومسلم
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٦٠٠

  
  املفهوم: املبحث األول

  :مفهوم الرتبية: املطلب األول
دة والنمو: لغة ُّر الشيء يـربو ربـوا : الز ُ َُ ْ

ُربوت يف بين فالن: "اء مبعىن النشئة يف لسان العرب، وج)١(  ورعاية )٢("َْ
  .)٣(ًالشيء وحفظه، وأيضا مبعىن التعليم

عة من الوظائف عن طريق املمارسة، الرتبية صريورة تستهدف النمو واالكتمال التدرجييني لوظيفة أو جممو: "الرتبية
  )٤(وتنتج هذه الصريورة إما عن الفعل املمارس من طرف اآلخر، وإما عن الفعل الذي ميارسه الشخص على ذاته

ن اصطالح الرتبية يعين كل نشاط، وجم هود، وعمل يقوم به اإلنسان فيؤثر يف تكوينه، وطباعه، خنلص مما سبق 
وتعامله، وتكيفه مع البيئة اليت يعيش ويتفاعل مع من حوله إما بشكل إجيايب، أو سليب، وتتأثر الرتبية بعدة عوامل 

ا عن املسار املخطط هلا لبناء اإلنسان، وهذه العوامل مباشرة وغري مباشرة، والرتبية أ ًيضا تتسم تعوق أو تنحرف 
  .لتغري حبسب الزمان واملكان

ًنظام تربوي شامل يعد إنسان متكامال دينيا ودنيو اعتماد على النصوص الشرعية يف قرآن كرمي : الرتبية الدينية ً ً
ي عامل مباشر أو غري مباشر إذا  بت اجلوهر متغري الوسيلة حبسب الزمان واملكان، فال يتغري  وسنة نبوية فهو 

ين أما الرتبية املعاصرة مصدرها يعتمد على اخلربات البشريةاتبع ج   .وهره، فمصدر اجلوهر الرتبوي ر
  :تعريف السنة النبوية: املطلب الثاين

أبو ، وقال عبد الفتاح )٥( من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو سريةما أضيف إىل النيب : السنة النبوية هي
  )٦("السنة هي الطريقة املشروعة املتبعة يف الدين: "غدة

 :تبيان أنواع السنة وما وجه الرابط بني هذه األنواع والرتبية احلديثة: املطلب الثالث
قي، ومنها التقريري لفعل أو قول السنة النبوية تنقسم إىل عدة أصناف منها القويل اللفظي، ومنها الفعلي التطبي

  . وأقر النيب هذا الفعل والقوللغري النيب 
ذا السنة القولية، أو تربية تطبيقية وهي تقابل السنة الفعلية، أو تربية  والرتبية احلديثة إما تربية نظرية وهي تقابل 

  .مث إما أخذها أو نبذها وهي تقابل بذلك السنة التقريرية للنيب حبثية يف علوم أخرى ودراستها ومن 
  

                                                
، وابن سيده ٣٠٦، ١٤م، ج ١٩٩٧، ٢، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط)أبو الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم(منظور ابن )١(
، ص ١٠م، ج٢٠٠٠، ١عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: ، احملكم واحمليط األعظم، حتقيق)أبو احلسن علي إمساعيل بن سيده املرسي(

٣٢٧. 
 .٣٠٦، ص ١٤ج :  املرجع السابق)٢(
 .٤٠٤ – ٤٠١، ص ١٤ج ) ر ب ب(املرجع السابق، مادة )٣(
 .٤ م، ص ٢٠٠٦، ٢دمحم الصدوقي، املفيد يف الرتبية، انفو برانت، فاس، املعرب، ط)٤(
الفتاح أبو غرة، السنة النبوية وبيان مدلوهلا عبد ، ٢٧، ص ٢، ط٢٠٠٠لسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، دار الوراق، مصطفى السباعي، ا)٥(

، ص ١٩٨١، ٣، نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم القرآن، دمشق، دار الفكر، ط٨ – ٧، ص ١٩٩٢، ١الشرعي، دار البشائر اإلسالمية، ط
٢٧. 

 .١٧ص : ، السنة النبويةعبد الفتاح أبو غدة)٦(
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٦٠١

  التقدير النبوي للتعليم وأهله: املبحث الثاين

لتعليم: املطلب األول  :مدى اهتمام الدين اإلسالمي 
لتعليم منذ اليوم األول للرسالة احملمد سم ربك الذي : ية، قال هللا عز وجلاهتمام الدين اإلسالمي  ِاقـرأ  َّ َ َِّ ِ ْ ِ َْ ْ

َخلق َ َ) بل جعل الناس يتفاوتون ويرتفع دون بعض بفضل العلم، قال عز وجل، )١: العلق :ُيـرفع ا َّْ ْ َ َ الذين َ ِ َّ
ٌآمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات وا مبا تـعملون خبري ُ َِْ َ ُْ َ َ َ َ َْ َ َُ ُِ َّ ٍ ِ َِ ََ َ ْ ْ ِ َّ ُ) ادلة ِرب زدين : ، وقال سبحانه وتعاىل)١١: ا ِْ ِّ َ

ًعلما ِْ) مر هللا عز وجل رسوله )١١٤: طه دة يف شيء إال يف العلم، وقوله  ، فلم  من يرد «: بطلب الز
لكلية، فإن هللا )١(».....ًهللا به خريا يفقهه يف الدين ، ودل مفهوم احلديث على أن من أعرض عن العلم الديين 

ا السعادة ا اخلربات وتكسب    .ًمل يرد به خريا، حلرمانه األسباب اليت تنال 
لعلم نراه تراه لذا جند اإلسالم حض على تعليم املرأة واألوالد بل حىت اإلماء، ف لناس  هذا دين رسالته االرتقاء 
رجل : ثالثة هلم أجران«: قال رسول هللا : حيث الرجل على تعليم اإلماء فقد ورد عن أبو برده، عن أبيه، قال

، والعبد اململوك إذا أدى حق هللا وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد 
ديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، مث اعتقها فتزوجها، فله أجران ا فأحسن    .)٢(»فأد

ا فأحسن تعليمها فيه التأكيد على العامل يف تعليم بناته وأهله وعلمه: "قال القاضي بدر الدين الدماميين قوله
حلرائر األقارب   .)٣("شرائع الدين، ألن هذا احلديث يستحث على تعليم اإلماء، فكيف 

لتعليم فقد ورد عن ابن عباس، قالويف حديث آخر حض النيب  ، أو قال أشهد على النيب : " النساء 
خرج ومعه بالل فظن أنه مل يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن أن رسول هللا : أشهد على ابن عباس: عطاء

خذ يف طرف ثوبهلصدقة فجعلت املرأ   ".ة تلقي القرط واخلامت، وبالل 
لصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف «: وورد عن النيب  مروا أوالدكم 

لكالم حىت يع)٤(»املضاجع لضرب ، ففي هذا احلديث أمر صريح على تعليم األوالد الدين بتدرج األمر  تادوا مث 
لصالة،وهذا ما يسمى هنا العلم التطبيقي بعدما كان علما نظر أصبح يعاقب ويثاب  ًالغري مربح إذا مل يلتزموا 

  .على فعله أو تركه

                                                
ب من يرد هللا به خري يفقهه يف الدين، ج أخرجه البخاري، كتاب العلم،)١(  .٢٧، ص ١ 
ب تعليم الرجل أمته وأهله، ج)٢(  .٣٥، ص ١أخرجه البخاري، كتاب العلم، 
 .٢٢٩، ص ١ج ، مصابيح اجلامع ) ه٨٢٧ت (بدر الدين الدماميين )٣(
لصالة)٤( ب مىت يؤمر الغالم  كتاب الصالة، " الصيب"، وأخرجه الرتمذي من طريق آخر بلفظ ٣٥، ص ١ج : أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، 

لصالة، ج   .، ووافقه الذهيب"٢٥١، ص ١صحيح على شرط مسلم، ج: "، واحلاكم يف مستدركه وقال٢٥٩، ص ٢ب مىت يؤمر الصيب 
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٦٠٢

 :حكم طلب العلم: املطلب الثاين

م يف حتصيله، فتارة يكون واجبا  فرض عني ًحكم طلب العلم خيتلف حبسب احلاجة إليه وأحوال الناس وقدرا
لصالة«: تعليمه وتعلمه، كما ورد يف احلديث السابق ، فالصالة فرض عني على كل )١(»........مروا أوالدكم 

ا العلم النظري والتطبيقي فرض عني على كل فرد، ويقاس عليها كل عبادة عينية ال يصح  مسلم ومسلمة فالعلم 
ا بدل املكلف كالز   .كاة والصومللغري القيام 

رة يكون العلم الديين طلبه وحتصيله فرض كفاية حبسب حاجة الناس إليه وأحواهلم، قال هللا تبارك  و
ْفـلوال نـفر من كل فرقة منـهم طائفة ليـتـفقهوا يف الدين ولينذروا قـومهم:وتعاىل ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ ُ ََ ٌ َ َُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِّ َ َ ََِ َّ َ ِ ِ ٍ َِ َْ ّ ُ ْ إذا رجعوا إليهم لعلهم َ ُْ َ َُّ َ َِ ْ ِ َِ َ َ

َحيذرون ُ َ َْ)كتعلم علم القراءت على سبيل املثال) ١٢٢: التوبة.  
  

  ) اللفظية وغري اللفظية(اسرتاتيجيات التعلم : املبحث الثالث
  املستنبطة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

  : االسرتاتيجيات والوسائل الرتبوية بشقيها اللفظي وغري اللفظي يف مطلبنيوقد تناولت
  :الرتبية اللفظية: املطلب األول

لقدوة، التعليم بضرب األمثلة، واحلوار واملناقشة،  لقصة، التعليم  وتتضمن مثان وسائل تعليمية نبوية، التعليم 
  .التفكري الناقد، التكرار

لقصة .١  :التعليم 
ي احلكاية والرواية واخلرب، ولكن التعريف احلديث يفرق بني كل نوع من هذه األنواع األدبية، من حيث القصة ه

الطول، وكل منها يشرتك يف عناصر القصة األساسية أال وهي احلبكة وتسلسل األحداث من خالل الشخصيات، 
 خيالية، وقصص واقعية، أما أساطري: والعقدة، واحلل مع وحدة يف الزمان واملكان، وهي تنقسم إىل قسمني

القصص النبوية فال جتنح للخيال، وتستخدم وسائل مثرية مشوقة مثل من أمثلة ذلك ما أورده البخاري رمحة هللا 
لسلوكيات ً، بيا اليت رواها أبو هريرة عن رسول هللا ) األقرع واألبرص واألعمى(عليه يف صحيحه وهي قصة 

  .وجدت بني بين إسرائيل يف عصور خلت
ًأبرص وأقرع، وأعمى أراد هللا أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا : إن ثالثة من بين إسرائيل«: )١(قال رسول هللا 

لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عين الذي قذرين فمسحه : أي شيء أحب إليك؟ قال: فأتى األبرص فقال

                                                
 .سبق خترجيه)١(
ب ما ذكر عن بين إسرائيل، ج )١( وأخرجه مسلم يف ) ٣٢٧٧(، ح ١٢٧٦، ص ٣أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، 

 ).٢٩٦٤ (، ح٢٢٧٥، ص ٤صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ج 
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٦٠٣

ًفذهب عنه قذره وأعطى لو حسنا وجلدا حسنا، قال ًً  –البقر : اإلبل، أو قال: فأي املال أحب إليك؟ قال: ً
قة عشراء، فقال–شك الراوي    .رك هللا لك فيها:  فأعطى 

شعر حسن، ويذهب عين هذا الذي قذرين، فمسحه فذهب : أي شيء أحب إليك؟ قال: مث أتى األقرع، ففال
ًعنه وأعطي شعرا حسنا، قال ك هللا لك ر: البقر، فأعطي بقرة حامل، وقال: فأي املال أحب إليك؟ فقال: ً

  .فيها
أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد هللا إيل بصري، فأبصر الناس، فمسحه، فرد هللا إليه : مث أتى األعمى فقال

هذا فكان هلا ) بتشديد الالم(ًفأي املال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد : بصره، قال
  .اد من الغنمواد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا و

يف سفري فال ) أي األسباب(رجل مسكني قد انقطعت يب احلبال : مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته، فقال
لذي أعطاك اللون احلسن واجللد احلسن واملال بعريا، ما أتبلغ به يف  ، مث بك أسألك  ًبالغ يل اليوم إال 

إمنا ورثت : ًمل تكن أبرص يقذرك الناس فقريا فأعطاك هللا، فقالسفري، فقال احلقوق كثرية، فقال كأين أعرفك، أ
  .ًإن كنت كاذ يف دعواك فصربك هللا إىل ما كنت: ًهذا كابرا عن كابر، فقال

ًإن كنت كاذ فصريك هللا : وأتى األقرع يف صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال هلذا ورد عليه مثل ما رد فقال
  .تعاىل إىل ما كنت عليه

رجل مسكني، وابن سبيل انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ يل اليوم : وأتى األعمى يف صورته وهيئته، فقال
ا يف سفري، فقال لذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ  لقد كنت أعمى فرد هللا إىل : إال  مث بك، أسألك 

خذهال أشق عليك يف(بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوهللا ال أجهدك  اليوم بشيء أخذته  )  شيء 
  .»أمسك مالك فإمنا ابتليتم فقد رضي هللا عنك وسخط على صاحبيك: عز وجل، فقال

لفقر وسوء  لغىن وعلو الشأن، مثلما امتحنها  فمثل هذه القصة إمنا تضع أيدينا على مناذج بشرية امتحنها هللا 
يفيض منه على من ليس معه، ومنهم من يشكره عز وجل، احلال، فمنها من ال يشكر هللا على ما أعطاه، ف

ن املال مال هللا وما حنن إال مستخلفون فيه، ومثل هذه القصة ال تقف  ًوحيرص على أن يعطي من حيتاج، إميا 
  .الدالالت الرتبوية عند حدودها املروية، وإمنا متتد إىل كل ما ميكن أن يسري مسراها

 يستخدم وسيلة القصة ضمن وسائله يف التعليم، ما حتققه جعلت رسول هللا والشك أن من األسباب اليت 
ا من  حية، كما أ القصة من فرصة أوسع أمام املعلم، إذ متكنه من بسط الكالم عما يهدف إليه يف حديثه من 

الذهنية اليت يطرحها على سامعيه يف صورة حسية من حية أخرى تتيح له إمكانية جتسيد القضا واملفاهيم 
خالل التصوير القصصي للحدث، وهذا األسلوب يعمق املفاهيم ويؤكدها يف نفوس السامعني، كما أن األسلوب 
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٦٠٤

ًالقصصي جيعل السامعني أكثر إقباال على املوضوع وتطلعا إليه، مما ميكنهم من االستيعاب اجليد، والفهم  ً
  .)١(املتعمق

رة يقدم النيب  ا" قصة غري حمددة األمساء، على أساس أن و هو حمور األحداث، ودالالته الدينية " مضمو
  :احلقيقي للقصة، ومن ذلك القصة التالية" البطل"والرتبوية هي 

بينما ثالثة ميشون أخذهم املطر، فأووا إىل غار يف جبل، فاحنطت على فم غارهم صخرة من اجلبل، فانطبقت «
ا لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم: عليهم، فقال بعضهم لبعض : أنظروا أعماال عملتموها صاحلة  فادعوا هللا 

عى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت اللهم إنه كان يل والدان شيخان كبريان، ويل صبية صغار كنت أر
ئمني، فحلبت كما كنت  ما  بوالدي أسقيهما قبل بين، وإين استأخرت ذات يوم فلم آت حىت أمسيت فوجد

يتصاحيون من (أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاعون 
نت تعلم أين فعلته ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء، عند رجلي حىت طلع الفجر، فإن ك) اجلوع

  .ففرج هللا فرأوا السماء
اللهم إنه كانت يل بنت عم أحببتها كأشد ما حيب الرجال النساء، فطلبت منها، فأبت حىت آتيها : وقال اآلخر

تق هللا وال تفتح اخلامت إال حبقه، مبائة دينار، فبقيت حىت مجعتها، فلما وقعت بني رجليها قالت  عبد هللا، ا
  .فقمت، فإن كنت تعلم أين فعلته ابتغاء وجهك، فأفرج عنا فرجة ففرج

ملدينة يسع ستة عشر رطال(ًاللهم إين استأجرت أجريا بفرق : وقال الثالث : ، فلما قضي عمله قال)ًمكيال 
ا، فجاءين فقالأعطين حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بق اتق هللا، : ًرا ورعا

ا فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي : فقلت اذهب إىل تلك البقر ورعا
  .)١(»ففرج هللا

لوالدين، فهما اللذان ربيا سنوات طويلة حتمال  فها هنا حتمل القصة العديد من الدالالت الرتبوية، مثل الرب 
ما وقد كربا، وكذلك جماهدة النفس للسيطرة على الشهوات  فيها الكثري، فال أقل من رد بعض الدين هلما مبراعا

 مما من شأنه أن يقوي اإلرادة، فيصبح اإلنسان أكثر قدرة على مواجهة الصعاب واملشكالت والعثرات، واألهواء
ت إىل أهلها ًأيضا االبتعاد عن املعاصي والذنوب خوفا من هللا، وأداء األما ً.  

سلوب وال زال الرتبويون يف العهد احلديث يستخدمون أسلوب القصة إليصال املفهوم الرتبوي أو القيمة ا لرتبوية 
 – رؤ –شيق غري مباشر يستخلصه املتعلم من خالل فهمه للقصة، والقصة قد تكون شريط من األحداث يف 

                                                
ض، ط دمحم )١(  .٤٤٥، ص ١٩٨٥، ٣الزير، القصص يف احلديث النبوي، الر
ب حديث الغار، ج)١( ب قصة أصحاب )٣٣٠٦(، ح ١٢٤ – ١١٩، ص ٣أخرجه البخاري يف صحيحه،  ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الرقاق، 

 ).٢٧٤٣(، ح ٣٠١، ص ١٠، جالغار الثالثة
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٦٠٥

ْ بـين ال تـقصص : تتنبأ بشيء حيدث لإلنسان يف املستقبل مثل قصة رؤية سيد يوسف، قال تبارك وتعاىل ُ َْ َ َّ ُ َ
ك َرؤ َ َ على إخوتكُْ َِ ْ ِ ََ)٣: يوسف.(  

لقدوة .٢  :التعلم 
إن اإلسالم يرى أن القدوة أعظم وسائل الرتبية فيقيم تربيته الدائمة على هذا األساس، فالبد للطفل من قدوة يف 

جها  الرفيع، والبد للناس من قدوة يف أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته املبادئ اإلسالمية، وينهج على 
م من األجيال، والبد للمجتمع من  جمتمعهم تطبعهم بطابع اإلسالم وتقاليده النظيفة لكي حيملوا األمانة ملن يربو

  .قدوة يف قائدهم أو زعيمهم أو حاكمهم، فتتحقق يف شخصه املبادئ، وينسج على منواله احملكومون
لرسول وقد ركز القرآن الكرمي يف عدد من ته الكرمية على ضرورة االقتداء  ِلقد كان لكم يف :، قال تعاىل آ ْ ُ َ ََ َ ْ َ

ِرسول ا أُسوة حسنة لمن كان يـرجو ا واليـوم اآلخر وذكر ا كث َِ َ ََ ْ َ َّْ َّ ََّ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ُ َ َ ُْ َ ِ ٌِ َ ٌ ْ كم : ، ويقول)٢١: األحزاب(ًرياِ ْوما آ ُ َ َ َ
ُالرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا ََْ َُ َُ ُْ ََّ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ)ل هللا ، ففي هاتني اآليتني وجوب االقتداء برسو)٧: احلشر وهو ،

ًاملعلم واملريب، وفقا للقاعدة األساسية أن من يكون قدوة، يكون أول ملتزم مبا يتحدث به ويدعو إليه، واليت تعرب 
َِ أَيـها الذين آمنوا مل: عن معناها اآلية القرآنية َُ ََ َ ِ َّ َ َ تـقولون ما ال تـفعلون ُّ ََُ ْ َ ُ ََ َكبـر مقتا عند ا أَن تـقولوا ما ال ) ٢(ُ َ ُُ َُّ َ ْ ِ َ ِْ ً ْ ََ

َتـفعلون َُ ْ َ)وكذلك يقول)٣: الصف ، :لرب وتنسون أَنفسكم و مرون النَّاس  ََأ َ ّْ ُْ َ َ َ ُُ ََ َِِْ ِ َأَنـتم تـتـلون الكتاب أَفال َُْ َ َ ُِ ْ َ ُ َْ ْ ْ
َتـعقلون ُ ِ ْ َ)٤٤: البقرة.(  

ج األنبياء والرسل عليهم الصالة  ومن هنا تكون طريقة القدوة يف التعليم الديين ضرورة إلعداد الفرد املسلم على 
دوة لكل مسلم، وقد حفظ لنا احلديث الشريف، وسرية والسالم، ورسول هللا هو مثال الكمال البشري، وهو الق

 حياته، وأعماله وأفكاره، كأنه حي، فالسنة النبوية تبني الرسول القدوة، – وألجيال اإلسالم القادمة –الرسول 
جد، وقدوة وهو يف ميدان القتال، ، يف كل حلظة ويف كل يوم، قدوة وهو يف بيته، وقدوة وهو يف املسواملريب 

وقدوة وهو يف الطريق، وقدوة وهو يعاون اآلخرين، وقدوة يف مظهره الشخصي، فهو قدوة سلوكية لكل إنسان يف 
  .كل مكان، فهو عليه صلوات ريب وسالمه قدوة متجددة يف حياة الناس يف كل زمان ومكان

إل لعظمة، وكل عظيم يف تصرفاته وفكره وصربه وجلده، والرتبية الدينية تعي كل الوعي طبيعة اإلنسان  عجاب 
لعظمة  ًوأيضا تعجب بكل حمسن يقدم العرفان بسخاء، فطبيعة البشر تنجرف وتتبع وتقلد كل من يتسم 

  .املريب األول والسمو والعطاء والسخاء، أي عظمة داخلية وخارجية وهي متحققة يف شخصية النيب 
ثري كبري يف تربية الطفل، وتكوينه، فقد قال رسول هللا  كل مولود «: ًومما ال يدع جماال للشك أن القدوة هلا 

ً، إذا فالطفل يف األصل نقي مسلم على فطرته ولكن )١(»يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

                                                
ب ما قيل يف )١( ب ) ١٣٣٠(، ح ٢٠٥: ، ص١٤أوالد املشركني، ج أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز،  وأخرجه مسلم، يف صحيحه، كتاب القدر، 

 ).٤٨٠٩(، ح ٣٢٦، ص ١٠معىن كل مولود يولد على الفطرة، ج 
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٦٠٦

ََأَلست بربكم قالوا بـلى: القدوة السيئة حولته من مسلم إىل كافر، والدليل قوله عز وجل ُ ََ ْ ُْ ِ َِّ ُ)١٧٢: األعراف( ،
  .وهو سؤال هللا عز وجل لذرية آدم وهم يف ظهره قبل خلقهم

من سن يف اإلسالم سنة «: ضدها، فقد قال على أن نكون قدوة حسنة، وحذر من  وكذلك حثنا النيب 
ا من بعده ال  ا من بعده ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن عمل  ًحسنة كان له أجرها وأجر من عمل 

ا ال حتتاج لشرح مبجرد فعلها )٢(ً»ينقص ذلك من أجورهم شيئا لقدوة وأ ثري الرتبية  ، نلحظ هنا مدى عظم 
  .تنتقل

حد أمرين ثري القدوة ينتقل إىل املقتدي    :كما أن 
مر  .١ التأثري العفوي الغري مقصود، وهذه تتوقف على مدى اتصاف القدوة بصفات جاذبة مؤثرة كتفوق 

ًأو علم، أو حنوها، وهذا جيعل القدوة متحفظا يف سلوكه ويراقب أفعاله وأقواله ألنه مسئول من أخالق، 
 .أمام هللا عز وجل، فقد يقلده الناس إلعجابه به وهو ال يعلم بذلك وال يقصده

ذه النية ابتغاء األجر عند هللا عز وج: التأثري املقصود .٢ ل أي ينوي بفعله اقتداء اآلخرين به، فيجب عليه 
فيحيي سنة اندثرت، فيؤجر على فعله وفعل من قلده، وال يطلب بذلك الفعل الشهرة والرفعة عند 

 .الناس
ا تكون القيم واملبادئ واألخالق بل الدين كله جمرد علم نظري ال حيفز الناس  فالقدوة مهمة يف حياة الناس، فبدو

  . حي يرونهعلى تطبيقه، بل قد يرون استحالة تطبيقه ألنه ال يوجد مثال
كلون ويشربون  ومن هنا نرى مدى أمهية القدوة يف الرتبية الدينية والدنيوية، لذا هللا عز وجل أرسل الرسل بشر 
ويتزوجون وينامون وكل أمور البشر تعرتيهم، ومع ذلك يطبقون هذا الدين على أكمل وجه، كل ذلك إلقامة 

  .احلجة على الناس
 :التعلم بضرب األمثلة .٣

ثال من أمجل وسائل الرتبية اللفظية، لتقريب األفكار، وتوضيح املفاهيم وإزالة الغموض عن األشياء، ضرب األم
فاملثل هو تشبيه شيء بشيء، لتقريب املعقول من احملسوس، فتصبح يف متناول املتعلم ليفهمها، ويتدبر معانيها، 

  .وهي تعد وسيلة لإليضاح أو التشويق
ُ أَيـها النَّاس : ن الكرمي يف مواضع كثرية ألمهيتها آنفة الذكر، قال تبارك وتعاىلواألمثال جاء ذكرها يف القرآ َ ُّ

ُضرب مثل فاستمعوا له َ ُ َِ َ َْ َ ٌ َ ِ ُ)وقوله سبحانه)٧٣: احلج ، :َوض َرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حيي العظام وهي َ َ
ِ َ ََ ْ ََ ِ ِْ ِ ُْ ََ ََ ُ َ َْ َ ً َ ََ َ

ٌرميم َِ)٧٨: يس.(  

                                                
ب احلث على الصدقة ولو بشق مترة)٢(  ).١٠١٧(، ح ٣١٥، ص ١٤، ج أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، 
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٦٠٧

ترى املؤمنني يف «: أما يف السنة النبوة كثرية فنذكر منها ما تيسر منها ما رواه النعمان بن بشري، قال رسول هللا 
لسهر واحلمى ، هذا )١(»ًترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضوا، تداعى له سائر جسده 

، القيم األخالقية واالجتماعية اليت تسهم يف التكافل االجتماعي بني الناس، مثل قياسي حيث بني فيه الرسول 
مر  تمع املسلم يف تعاملهم على أساس تلك القيم، وهي أمور معنوية،  كالرتاحم والتعاطف والتواد فيشبه أفراد ا

لسهر    .واحلمىحسي مشاهد، وهو اجلسد القوى الذي إذا اعتل فيه عضو تداعى له سائر اجلسد 
خوة اإلميان ال بسبب شيء آخر، وأما التواد : "يقول ابن حجر ًفأما الرتاحم فاملراد به أن يرحم بعضهم بعضا 

ًفاملراد به التواصل اجلالب للمحبة كالتزوار والتهادي وأما التعاطف فاملراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف 
  .)٢("الثوب عليه ليقويه

فهنا شبه الصور الغري مرئية يف تعظيم حقوق املسلمني وترامحهم وتكاتفهم بشيء حمسوس مرئي وهو جبسد 
  .اإلنسان إذا اضطرب منه عضو تداعت األعضاء كلها مؤازرة له

، رحيها طيب *مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة«: قال رسول هللا : عن أيب موسى األشعري قال
الذي يقرأ وطعمها طيب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة، ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق 

القرآن مثل الرحيانة، رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة، ليس هلا ريح 
  )٣(»وطعمها مر

حكامه كان الناس يف ر ته، والعمل  مؤمن قارئ : حاب تناوله أربعة أصنافويف فضل تدبر القرآن العظيم وآ
 كل صنف من هذه األصناف عامل، ومؤمن عامل غري قارئ، وفاجر قارئ، وفاجر غري قارئ، ويشبه الرسول 

ًاألربعة بنوع من النبات، تقريبا لألذهان وتوضيحا للمعاين ً.  
 حسن الثمار الشجرية عند العربمثر شبه التفاحة، وهي من أ: فاألترجة.  
 كل بقلة طيبة الريح، وقيل هي كل نبت طيب الريح من أنواع الشموم: الرحيانة.  
 ا، فيها لب شديد املرارة، وميتد على األرض كالبطيخ ولكنه : احلنظلة نبات مثرته يف حجم الربتقالة ولو

  )١(.أصغر منه، ويضرب املثل مبرارته

                                                
ب رمحة الناس والبهائم، )١(  .٥٦٦٥، ح ٢٢٣٨، ص ٥ج أخرجه البخاري، كتاب األدب، 
 .٤٣٩، ص ١٠ الباري بشرح صحيح البخاري، جابن حجر العسقالين، فتح)٢(
كل بقلة طيبة الريح، وقيل هي كل نبت طيب الريح من أنواع : مثرة شبه التفاحة، وهي من أحسن الثمار الشجرية عند العرب، الرحيانة: األترجة*

ا، فيه: الشموم، احلنظلة : ا لب شديد املرارة، وميتد على األرض كالبطيخ ولكنه أصغر منه، ويضرب املثل مبرارته، أنظرنبات مثرته يف حجم الربتقالة ولو
 .٦٩، ٦٨، ص ص ٩ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج

ب)٣(  .٢٠٧٠، ص ٥، ج ٥١١١: ذكر الطعام، رقم: البخاري، كتاب األطعمة، 
 .٦٩، ٦٨، ص ص ٩، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جأنظر، ابن حجر العسقالين)١(
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٦٠٨

واختار عليه الصالة والسالم النبات لضرب املثل، ألنه األقرب إىل الناس يف التعامل ومعروف لديهم، وقد ضرب 
ا من مثرات النفوس فخص ما  ة اليت بينها وبني األعمال، فإ النيب املثل مبا تنبته األرض وخيرجه الشجر للمشا
ملنافق، تبينها على علو شأن  ملؤمن، ومبا تنبته األرض من احلنظلة والرحيانة  خيرجه الشجر من األترجة والتمر 

  .)٢(ًاملؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك، وتوقيفا على ضعة شأن املنافق وإحباط عمله وقلة جداوه
ملناقشة  .٤  ):احلوار والسؤال(التعلم 

حلوار واملناقشة تنتج أفكار جديدة، وتتضح عالقات كانت مبهمة، وتقدم معلومات غائبة عن بعض أطراف 
َوإذ قال : قال سبحانه وتعاىل: احلوار، ومن ذلك ما ورد يف القرآن الكرمي من حوار بني هللا عز وجل واملالئكة َ ْ َِ

َربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أَجتعل فيها من يـفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ّ َ ْ َ َ َْ ِ ُ ُ َ َ َ ََِ ٌُ ّ ً َْ ُ َْ ََ َ َ ُ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ِ َ ِ ِّ ِ َ ْ ُّ
َونـقدس لك قال إين َأعلم ما ال تـعلمون ُ ََ َْ َ ّ ََُ ُ ُْ ِّ ِ َ َ َ َ ِ) فاتضح يف احلوار أن آدم ليس كاملخلوقات السابقة )٣٠: البقرة ،
  . فاجنلت احلقيقة عند املالئكة، وأقرت املالئكة بعدم علمها بذلك،املفسدة يف األرض بل زوده هللا بعقل وعلم

د النبوي للوصول إىل املعلومة كاملة، أما يف السنة النبوية فقد استخدم هذا األسلوب الرتبوي احلديث منذ العه
ًكانت ال تسمع شيئا ال تعرفه إال راجعت فيه حىت تعرفه، وأن  أن عائشة زوجة النيب : "فقد قال ابن أيب مليكة

ًفسوف حياسب حسا : أوليس يقول هللا تعاىل: فقلت: قالت عائشة» من حوسب عذب«: قال النيب  ُ ََ َِ ُ َ َ َ ْ
ًيسريا  ِ َ)٣(" من نوقش احلساب يهلكولكنإمنا ذلك العرض، : فقال:  قالت،)٨: االنشقاق(.   

 مل يكن قال ابن حجر يف احلديث ما كان عن عائشة  من احلرص على تفهم معاين احلديث، وأن النيب 
  .)٤(يتضجر من املراجعة يف العلم

ٍالذين آمنوا ومل يـلبسوا إميانـهم بظلم: ملا نزلت:  هللا بن مسعود قالوعن عبد ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ُِ ُ ِ َ ََْ َ َ ِ َّ) شق ذلك على ) ٨٢: األنعام
ليس هو كما تظنون، إمنا هو كما قال «: يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا أينا ال : ، وقالواأصحاب الرسول 

ٌ بـين ال تشرك  إن الشرك لظلم عظيم :لقمان البنه ٌِ َ َّْ ُْ ََ َّْ ِّ َّ ِ ِِ ِ ْ ُ َ ُ َ)١(»)١٣: قمانل(.  
هو قائم على الرتبوي احلديث يف املراحل األوىل يف التعليم تقوم على منهج يسمى منهج الكفاءات، وواألسلوب 

احلوار والسؤال ما بني املتعلم واملعلم ليكتسب بذلك املتعلم القدرة على احلوار واملناقشة وكسر حاجز احلياء يف 
  .العلم، واستخالص عدد من املعلومات من خالل املناقشات

أشكل عليهم، وترك احلياء يف العلم، ليعبدوا هللا على حث الصحابة على السؤال فيما  وهذا نفسه غرض النيب 
  .بصري وعلم

                                                
 .٥٤ – ٥٣، ص ٢٠بدر الدين العيين، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ح )٢(
ب من مسع شيئا فراجع)٣(  ).١٠٣(، ح ٣٧، ص ١ حىت يعرفه، ج ًصحيح البخاري، كتاب العلم، 
 .١٩٧، ص ١أمحد علي بن حجر، يف الفتح، ج)٤(
ب ظلم دون ظلم، ج)١( ب صدق ٣٢، ح ١٥، ص ١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان،  ، وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، 

 .١٢٤، ح ٣٠٨، ص ١اإلميان وإخالصه، ج
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٦٠٩

  :التفكري الناقد .٥
ًويتضح التفكري الناقد جليا يف قصة سيد إبراهيم وانتقاده لعبادة قومه األصنام، والتفكري الناقد الذي جعله 

ايته لوجود خالق واحد هلذا الكون، قال هللا عز وجل ًوإذ قال إبـراهيم ألبيه آزر أَتـتخذ َأصناما آهلة : يتوصل يف  ََ ِْ ً َ ْ ُ ِْ َِّ ََ ََ ِ ُ َِ ِ َِ َ
ٍإين أَراك وقـومك يف ضالل مبني  ُِ ٍَ َ ِ َِ ْ َ َ ََ ّ َوكذلك نري إبـراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من الموقنني ) ٧٤(ِ َِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ َْ ْ َْ َُّ َُ َِ ِ َ َ َ َ ََ َِْ ُِ َ َ

َفـلما ج) ٧٥( َّ َن عليه الليل رَأى كوكبا قال هذا ريب فـلما أَفل قال ال أُحب اآلفلني ََ ِِ ُّ َ َ َ َِ َِ ََ َُّ ً َ َ ََّ َ َِّ َ ْ َْ َْ َّ زغا ) ٧٦(َ ًفـلما رَأى القمر  َِّ َ َ َ ََ ْ ََ
َقال هذا ريب فـلما أَفل قال لئن مل يـهدين ريب ألكونن من القوم الضالني  ِْ ِّ َ ََّ ِْ َ َْ ْ ِْ َِّ ُ ََّ ِ ِّ ّ ََ َِ َ َْ َ َ َ َ ََ َ زغة قال هذا )٧٧(َ َ فـلما رَأى الشمس  ََ َ َ ًَ َ َِّ َ َ ْ َّ َ

َريب هذا َأكبـر فـلما أَفـلت قال  قـوم إين بريء مما تشركون ُ َِّ ِْ ُ َِّ ٌ َْ َ َِّ ِ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َُ َ ِّ َ) ٧٨ – ٧٤: األنعام.(  
لعصف الذهين فهنا يطبق نيب هللا إبراهيم أسلوب تربوي حديث هو التفكري خارج  الصندوق أو ما يسمى 

ن هللا هو من خلق هذه  ستبعاد كل كوكب ال تنطبق عليه صفات اإلله، بنظرة حىت يصل إىل خالصه األمر 
  .املخلوقات مبا فيها الكواكب والناس

 رسول هللا إئذن يل : "فقال ًإن فىت شا أتى النيب : "ويف حديث أيب أمامة ما يدعم هذا األسلوب فقد قال
احتبه ألمك؟، : فجلس، قال: ًفد منه قريبا، قال" ادنه: "فقال! مه مه : فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا! لز
م، قال: ال وهللا، جعلين هللا فداءك، قال: قال  رسول ال وهللا : افتحبه البنتك؟ قال: وال الناس حيبونه ألمها

م، قال: هللا، جعلين هللا فداءك، قال إىل أخر احلديث إىل أن قال، ...... أفتحبه ألختك : وال الناس حيبونه لبنا
  .)٢(" يلتفت إىل شيء–فلم يكن بعد ذلك الفىت 

اية األمر ينتقد طلبه حىت اقتنع  ففي هذا احلديث جعل النيب صلوات ريب وسالمه عليه الفىت يطلب األمر، ويف 
  ً.برتكه متاما

 :التكرار .٦
ت متعددة، لذا جند  القرآن الكرمي استخدم هذا األسلوب التكرار أسلوب معروف استعمله العرب يف كالمهم لغا

رة يكرر لفظ أو ألفاظ  املعتاد عند العرب ووظفه ألجل الرسالة السامية وهي إخالص العبادة  وحده، فنجده 
كلمها ألغراض عدة، منها قوله عز وجل ت  ًإن مع العسر يسرا : أو آ ْ ُْ َ َِ ُ ْ َّ َّإن) ٥(ِ ً مع العسر يسرا ِ ْ ُْ َ َِ ُ ْ) الشرح :

رة أخرى يكرر املعىن دون اللفظ، كما هو واضح يف )٦-٥ ، ليبعث يف النفس األمل وعدم اليأس والقنوط، و
  .قصص األنبياء، وذكر اجلنة والنار
ا كلها والتكرار أسلوب استخدمه النيب  ، وهو معروف عنده ومألوف، فقد استخدمه ألغراض شىت إال أ

ما خرج عن املألوف ولكنه أبدع يف  تصب يف مشرب واحد وهو تعليم األمة ونصحها وإرشادها، فالنيب 
  .وقفًاستخدامه وجدده، فالتكرار ضرورة ملحة أحيا يتطلبها امل

                                                
جلنة، مسند األنصار، حديث أمامة الباهلي، ج )٢( ، وصححه األلباين )٢١٦٢٨(، ح ٥٦، ص ٥أخرجه أمحد يف مسنده، مسند العشرة املبشرين 

 ).٣٧٠(، ح ٧١٢، ص ١يف السلسلة الصحيحة، ج 
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٦١٠

ًأنه إذا كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثال حىت تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم «: عن أنس، عن النيب 
  .)١(ً»عليهم سلم عليهم ثال

إذا رأى احملدث أن يعيد احلديث إما لظنه أن : يعين": ًب من أعاد احلديث ثال ليفهم: "قوله: "جلونفوريقال ا
الطالب مل يضبطه مبرة، أو طلبت منه اإلعادة، فله أصل يف السنة بل أوىل، ألنه من نشر العلم وإعانة للطالب، 

دة عليه عند ألنه يكفي يف عامة األحوال، ولذلك ورد هذا) ًثال(وقال   العدد يف أكثر األحاديث، وجتوز الز
  )٢(.املبالغة يف التعليم

ذه الرتمجة على الرد على من كره إعادة احلديث : ، قال ابن املنري"الفتح"وقال احلافظ ابن حجر يف  نبه البخاري 
ختالف القرائح، فال عيب على : ستعادة وعده من البالدة، قالوأنكر على الطالب اال واحلق أن هذا خيتلف 

  .)٣(املستعيد الذي ال حيفظ من مرة إذا استعاد، وال عذر للمفيد إذا مل يعد، بل اإلعادة عليه أكد من االبتداء
صة، وقد استخدم يف اإلعالم، استخدام سيء يف بث خرب مغلوط أو فأسلوب التكرار مفيد وفعال يف التعليم خا

 استخدمه يف أغراض شىت ال يسع هذا البحث بسطلها ولكن نذكر منها الرتويج لسلعة أو فكر معني، فالنيب 
  .مقتطفات لندلك على املراد

رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، قلنا من  رسول هللا؟ قال من أدرك والديه عند الكرب أو أحدمها مث مل «: قال 
لتكرار يف عقل املتلقي ، فهنا يؤكد النيب )٤(»يدخاله اجلنة على قيمة تربوية عظيمة وهي بر الوالدين ويرسخها 

ًحاضرا كان أو غائبا ً.  
  :الرتبية الغري لفظية: املطلب الثاين

:  اخرتت منهاالرتبية الغري لفظية أي توصيل املعلومة والرسالة إىل املتلقي دون أدىن كلمة وله أساليب كثرية،
  .املمارسة العملية، الوسائل التوضيحية، ولغة اجلسد

 :املمارسة العملية .١
من أقوى أنواع التعليم هو التطبيق العملي وغايته املتعلم من إمكانية تطبيقه، وهو قريب من أسلوب التعليم 

 للمتعلم األخطاء ويوجهه لقدوة، ولكن يفرق عنه أنه أسلوب آين يطبق أمام املتلقي، ويصحح املريب واملعلم
  .إخل... للصواب، وهذا أسلوب التعليم التطبيقي احلديث مطبق يف أرقى اجلامعات التطبيقية كالطب واهلندسة 

لتأخذوا مناسككم، فإين ال أدري «: عدة أمثلة هلذا النوع، يف أهم وأجل العبادات، قال  فضرب لنا النيب 
  .)٢(»صلوا كما رأيتموين أصلي«:  قال، وروى مالك بن احلويرث أن النيب )١(»لعلي ال أحج بعد حجيت هذه

                                                
ب من أعاد احلديث ثال ليعقل عنه، ج)١(  .٩٥، ح ٣٤، ص ١ًأخرجه البخاري، كتاب العلم، 
 .٦٣، ص ١احملدث دمحم بن يونس اجلونفوري، نرباس الساري، ج )٢(
 .١٨٩، ص ١ابن حجر، فتح الباري، ج)٣(
ب)٤(  ).٢٥٥١(، ح ٦٣٠، ١٤، ج )٢٥٥١(رغم أنف من أدرك أبويه فلم يدخل اجلنة، ح : أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األدب، 
ب استحباب رمي مجرة العقبة، ج )١(  .٤٤، ص ٢٣٧٣، ح ٩أخرجه مسلم، كتاب احلج، 
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٦١١

 :الوسائل التوضيحية .٢
هذا ما يسمى يف الوقت احلاضر خرائط ذهنية، أو الوسائل التعليمية، فهي تقلل يف استخدام األلفاظ، وتركز على 

رة ذهين املتعلم، وجتدد النشاط الذهين، بل جتعل تلك املع قي أثرها، الستخدامه أكثر من حاسة إ لومة 
لتوصيلها، واستخدمها نيب الرمحة يف تعليم الناس أمور دينهم، ومن املعروف أن البيئة اليت عاشها املسلمون يف 
صدر اإلسالم كانت على درجة من البساطة والبدائية حبيث ال ميكن تصور استخدام وسائل تعليمية متخصصة، 

دوات ووسائل  ًكان أميا ال يقرأ وال يكتب، ومن هنا كانت استعانته  رسول هللا ًوفضال عن ذلك فإن 
تتسق مع ما توافر يف هذه البيئة وما مل يتوافر، فكان اعتماده أكثر على وسائل حسية مما هو يف جسم اإلنسان 

إلشارة إىل هذا العضو أو ذاك، وبصفة خاصة اليديننفس   .ه، أي 
ًكثريا ما يستخدمه تنبيها للغافل وتثبيتا للمنتبه، ولعل يف استخدام رسول هللا  وكان النيب  ً ً  للخطوط خيطها

مبا هلذه الوسيلة من فعالية يف تقريب املعاين إىل هؤالء البسطاء، ففي هذه  مدى وعيه على األرض لداللة على 
الوسيلة جتتمع حاستان، أوهلما السمع، فمن خالله يسمعون الشرح، والثانية البصر، الذي من خالله يرون 

ًلم يزيدها ترسخا وتعمقا، فمن مثل ذلك ما رواه البخاري عن اخلطوط، واجتماع أكثر من حاسة يف عملية التع ً
ًخط النيب مربعا وخط خطا يف الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إىل هذا : "عبدهللا بن مسعود أنه قال ً ً ً ً

هذا اإلنسان، وهذا أجله حميط به أو قد أحاط به، وهذا : "الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط، وقال
شه هذاالذي  خطأه هذا  شه هذا، وإ   )٣("هو خارج، أمله، وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا، 

  

  
 
  
 
 
 

إن البعد الرتبوي هلذا الرسم واضح املعامل، فبفضله تتضح العالقة القائمة بني األجل واألمل واألعراض، وحركة كل 
منها، فإذا ما أدرك اإلنسان هذه وتلك وفهم ما يدخل حتت إرادته وما خيرج عنها محى نفسه من آفات كثرية 

ًحلياة حيبها حبا مشروعا، فيقي نفسه من اخلوف واليأس، واشتد عنده عود األمل والسعي إىل استثمار وأقبل على ا ً
ن احلياة مطية إىل اآلخرة، فالبد من حسن استثمارها واالستعداد أثنائها  الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد، وآمن 

                                                                                                                                                  
ب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعه أخرجه البخ)٢(  ).٦٢٩(، ح ٢/١١١، ...اري، كتاب األذان، 
ب يف األمل وطوله)٣(  ).٦٤١٨(، ح ٨٩، ص ٨ج : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، 

 أجله

ان األمل  اإلن

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اضاألعــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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٦١٢

ه يطلق عليها الرتبويون اليوم اخلرائط الذهنية اليت تسهل إىل حياة دائمة، أعد هللا فيها لعباده املؤمنني العاملني، وهذ
  .وصول املعىن أو ترسخه وتلملم شتاته

 :استخدام لغة اجلسد .٣
وهو أسلوب الرتبية الدينية من خالل إرسال واستقبال رسائل دون كلمات بني األشخاص، ويشمل تعبريات 

  .ز، واإلمياءاتالوجه، وطريقة النظر، واللمس وحركات اجلسد واستعمال الرمو
لغ على املتعلم،  ا غري مقصودة، وال ميكن التحكم فيها، وهلذا األسلوب أثر  لصدق، لكو وتتميز هذه الوسائل 

  .فنراه ينجذب لشخصية معينة قد تكون قليلة الكالم ولكن لغة اجلسد معربة بل مؤثرة وآسره
ًجزءا هاما يف نشر اإلسالم، واملتأمل للنيب  وميثل التبليغ الغري اللفظي يف خطاب النيب  ً  جيده يف أغلب

، قال: أحواله يستخدم لغة اجلسد يف توصيل معلومة، منها على سبيل الذكر ال احلصر : عن أيب ذر الغفاري 
  .)١(»ًكال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق«: قال رسول هللا 
 )٢(" منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم يف وجهيما حجبين النيب :"وعن جرير قال

وهو على الراحلة يسبح يومي  رأيت رسول هللا : "أن عامر بن ربيعة أخربه قال: عن عبدهللا بن عامر بن ربيعة
  .)٣("يصنع ذلك يف الصالة املكتوبة برأسه قبل أي وجه توجه، ومل يكن رسول هللا 

م على الدابة بعمل طاعة : يومئ م وإ يشري حبرجة رأسه إىل الركوع والسجود، يعلم أصحابه كيف يستغلون ذها
  .ة التطوعكصال

، فجاءت امرأة من ختعم، فجعل كان الفضل رديف رسول هللا : "عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال
  .)٤("يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النيب 

ي لفظ نظرة اإلعجاب لشيء ال حيل وصرف النيب    .الصحايب عن هذا الفعل بيده ومل يتلفظ 
ا، قد حتمل رسائل  ًمهلكة وشرا مستطريا ميكن جتنبه بغض فللعني الدالة على اإلعجاب حدود البد من مراعا ً

َّقل للمؤمنني يـغضوا من أَبصارهم وحيفظوا فـروجهم ذلك أَزكى هلم إن : البصر، كما أمر هللا تعاىل يف هذا الشأن ِ ْ ْ ُْ َْ َْ ََ ِ ِ ُِ َ َْ َُُ َ ُُ َ ْ َ ُِ ِ ُِِّ ُ َْ ْ ْ
َا خبري مبا يصنـعون ُ َ َْ َ ِ ٌ ََِ َّ)وعلى املسلم احلذر من الوقوع يف املعصية جراء النظر املسموم، وهنا أدركنا )٣٠: النور ،

ا نستطيع التعرف على الكثري من املعاين  ا وحركا ًأن تكون العني مصدرا رئيسا للمعلومات، فمن خالل إمياءا ً
  .والدالالت

  .هلا يف الرتبية والتعليم يطول هذا البحث عن حصرها نيب لغة اجلسد واستخدام ال

                                                
 ).٢٦٢٦(، ح ٢٠٢٦، ص ٤اإلمام مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، ج)١(
ب)٢(  ).٥٧٣٩(، ح ٢٢٦٠، ص ٥التبسم والضحك، ج : البخاري، كتاب األدب، 
ب)٣(  ).١٠٤٦(، ح ٣٧١، ص ١ينزل للمكتوبة، ج: أخرجه البخاري، كتاب تقصري الصالة، 
بأ)٤(  ).١٤٤٢(، ح ٢٠٠١، ص ٢وجوب احلج وفضله، ج: خرجه البخاري، كتاب احلج، 
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٦١٣

  مبادئ تربوية عامة: املبحث الرابع

  :تضمنت السنة النبوية، قواعد ومبادئ تربوية عامة تفعل العملية الرتبوية وتعزز مفعوهلا وهي
  : الرتغيب والرتهيب: املطلب األول

رة دافعية الناس إىل العمل احلسن، وتنفريهم من العمل السيء، فهكذا طبيعة فهو وسيلة  هامة وأساسية يف إ
بة ومكافأة، وينفر وينصرف عن العمل إذا كان يرتبط به ما  اإلنسان، ينجذب إىل العمل بوسائل اإلغراء من إ

 .يسبب له األمل والعقاب
، بل )الرتغيب( به، فباب التوبة والغفران مفتوح كصورة من صور ًوارتكاب اخلطأ ال حيتم أن يظل اإلنسان موسوما

: إن اإلنسان، حىت إذا أخطأ فيمكن له أن يعود إىل صواب الطريق إذا استغفر ربه، وعندما قال رسول هللا 
  .)١(»ال يلدغ املؤمن من حجر مرتني«

فكثري من الناس ال يتعلم إال من خطأه، وبعضهم يتعلم من خطأ وقع فيه غريهم، وليست هذه دعوة إىل ممارسة 
خلطيئة، ولكنها دعوة إىل التخفيف من مشاعر اليأس اليت قد تنتاب البعض عندما يرى اخلطأ وضرورة املر ور 

لتايل فكأن اإلنسان حباجة إىل اخلربة وإىل املمارسة حىت يتعظ، ولو مل يكن  نفسه وقد تردى يف هوة اخلطيئة، و
، ًب التوبة مفتوحا لشق عليه سلوك مثل هذا الطريق الذي يتعلم منه الكثري، خلطأ واالحنراف أحيا ً حىت ولو 

ا قالت -  –عن عائشة لقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه " أ املاهر 
  )٢("شاق له أجران

: قال هللا تعاىل«: قال رسول هللا : )٣(ومن أساليب الرتهيب، عن أيب هريرة قال: فهذا ترغيب يف قراءة القرآن
ع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف ثالثة أ خصمهم يوم ال ًقيامة، رجل أعطى يب مث غدر، ورجل  ً

  .»منه فلم يعطه أجره
وقد مجع أئمة احلديث أحاديث الرتغيب والرتهيب من السنة النبوية الشريفة يف كتب مستقلة، وأوىف تلك الكتب 

ا مناالكتاب ًعلى وجه التقريب، مجعا ألحاديث هذا الصنف، وأكثرها فائدة،  الرتغيب والرتهيب من (ًوأقر
  .لإلمام احلافظ أيب بكر دمحم زكي الدين عبد العظيم املنذري) احلديث الشريف

  : التيسري على املتعلم والرفق به: املطلب الثاين
ن يشدد على نفسه أو على غريه، و من فاإلسالم ال يقبل العسر، وال يرضى أن يتحمل اإلنسان فوق طاقته، وال 

كان يتبع طريقة تعليمية ال ترهق املتعلمني، فال تدعوهم إىل أن يقضوا كامل وقتهم يف  هنا فإن رسول هللا 

                                                
ب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، ج أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب )١( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ٦١٣٣، ح ٥٢٦، ص ١٠األدب، 

ب يف أحاديث متفرقة، ج   .٢٩٩٨، ح ١٢٤، ص ١٨كتاب الزهد، 
لقرآن والذي يتعتع فيه، ج )٢( ب فضل املاهر   .١٣٣٥، ح ٥٤٩، ص ١أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافر، 
ع حرا، ج )٣( ب إمث من   .٢٢٢٧، ح ٤١٧، ص ٤ًأخرجه البخاري، كتاب البيوع واإلجازة، 
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٦١٤

بني، عنوان لألول  ًالطلب، بل هي ترتك هلم أوقا للراحة ولتجديد النشاط، فقد عقد البخاري يف كتاب العلم 
ما معلومة،  نيب بباب ما كان ال ب من جعل ألهل العلم أ ملوعظة والعلم لكي ال ينفروا، وللثاين  ًيتخوهلم 

ملوعظة يف األ كان النيب : "وخرج األول يف حديثني، جاء يف أوهلما أن ابن مسعود قال م كراهة يتخولنا 
يسروا وال تعسروا، وبشروا وال «: أنه قال ، وجاء يف الثاين أن أنس بن مالك روى عن النيب )١("السآمة
ً، ومن التيسري أن يكون املعلم مبن يعلمه رفيقا رحيما، وأن يتعامل معه كما يتعامل األب مع أبنائه، ومن )٢(»تنفروا ً

َلقد جاءكم رسول من أَنفسكم عزيز عليه ما : لمعلم األول رسول هللا بقولههنا كان وصف هللا سبحانه وتعاىل ل ُ َِ ِ ََِْ ٌَ ِ ْ ُْ ُ َْ ٌ َ َُ ْ َ
لمؤمنني رءوف رحيم ٌعنتم حريص عليكم  َ َ ُِ ِِ ٌِ ُ َ ْ ْ ِ ْ ُْ ََْ ٌَ ِ َ ُّ)١٢٨: التوبة.(  

  : مراعاة الفروق الفردية: املطلب الثالث
هللا عز وجل خلق الناس متفاوتون يف كل شيء حىت يف طلب العلم وتطبيقه وفهمه، لذا جيب على املعلم واملريب 

: قال ملعاذ ذكر يل أن النيب : "-  – قال أنسدالذي ينهج النهج النبوي يف الرتبية أن يراعي ذلك، فق
 )٣(»ال إين أخاف أن يتكلوا: أال ابشر الناس؟ قال: ًمن لقي هللا ال يشرك به شيئا، دخل اجلنة، قال«

لعلم قوم، ملا فيهم من الضبط وصحة الفهم، وال أنه جيب أن خي: فيه: قال املهلب: "قال العامة ابن بطال ص 
يبذل املعىن اللطيف ملن ال يستأهله من الطلبة، ومن خياف عليه الرتخص واالتكال لقصر فهمه، كما فعل عليه 

ًأن من علم علما والناس على غريه من أخذ بشدة أو ميل إىل رخصة، كان عليه أن يودعه : الصالة والسالم، وفيه
اه النيب مستأهله  أن خيرب به، خوف االتكال،  ومن يظن أنه يضبطه، كما فعل معاذ حني حدث به بعد أن 

  ).٤("فأخرب به عند موته خشية أن يدركه اإلمث يف كتمانه
  : املداعبة واملمازحة: املطلب الرابع

ا فلكي تستمر وجتدد البد هلا من شيء من املرح،  حياة الناس صغريهم وكبريهم مليئة مبا ينغص عليها حيا
واملتعلم أحوج للمرح واملزاح ليجدد املزاج والفكر، ليضع معلومة جديدة أو يثبت أخرى يف ركن من أركان خمه 

ملشاغل واملشاكل  ل على استخدام املزاح فقد كان رسول هللا  ويف السنة النبوية صورة كثرية تد،املتزاحم 
يستخدم هذه القاعدة الرتبوية النفسية يف التعليم، من غري أن يدفعه إىل اخلروج عن جادة احلق، فمن ذلك ما رواه 

وهو (دخل علينا، ويل أخ صغري يكىن أ عمري، وكان له نغر طائر ي كان رسول هللا : "أنس بن مالك، قال

                                                
ب املوعظة ساعة بعد ساعة، ج )١(  .٦٠٤٨، ح ١٦٢، ص ١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات، 
ب ما كان النيب أخرجه البخاري، ك)٢( ملوعظة والعلم كي ال ينفروا، جتاب العلم،   .٢٦٩، ح ١٦٢، ص ١يتخولنا 
لعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا، ج)٣( ب من خص   .١٢٩، ح ٤٤، ص ١أخرجه البخاري، كتاب العلم، 
 .٢٠٧، ص ١شرح صحيح البخاري، ج: ابن بطال)٤(
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٦١٥

قالوا : ما شأنه: ًذات يوم فرآه حزينا فقال يلعب به، فمات، فدخل عليه النيب ) يشبه العصفور أمحر املنقار
 )٥(" أ عمري ما فعل النغري؟: مات نغره، فقال

قة، امحلين، قال النيب : رسول هللا: ، فقالًأن رجال أتى النيب «: نس وعن أ ، إ حاملوك على ولد 
  )١(»، وهل تلد اإلبل إال النوقوما أصنع بولد الناقة؟ فقال النيب : قال

ًولقد كان املزاح نوعا من طرد السأم واهلم واالبتعاد عن مشاغل الدنيا وترويح للنفس، إذ البد للدنيا يف مواقف 
لدعوة من تتجدد فيها الطاقة وتبعث فيها املهمة، ألن القلوب إ ًذا كلت عمت، وال يوجد من هو أكثر اهتماما 

ً إماما ، فلقد كان ، وليس هناك من تعددت لديه الواجبات كما تعددت لدى احلبيب رسول هللا 
را، وصاحبا وفيا، ومع للناس ً، ومعلما للدين، وحاكما وقاضيا، وقائدا للجيوش، كما كان أ رحيما، وزوجا  ً ً ً ً ً ًً ً ً

البتسامة واملمازحة، فلضحكاته منافع، والبتساماته هذا كله فلقد كان النيب  ً ضحاكا بساما يريب ويهذب  ً
 طريق االبتسامة إىل العبوس، ألخذ الناس أنفسهم بذلك، على ما  وفوائد، ولو ترك الرسول وممازحاته مقاصد

  .فيه من خمالفة الفطرة من املشقة والعناء
ب، املزاح املنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القل: "قال اإلمام النووي

ويشغل عن ذكر هللا تعاىل، ويؤول يف كثري من األوقات إىل اإليذاء، ويورث األحقاد، ويسقط املهابة والوقار، 
وفيه جواز : " قال ابن حجر،)٢(" يفعلهفأما من سلم من هذه األمور فهو املباح الذي كان رسول هللا 

حة سنة ال رخصة ا إ   .)٣("املمازحة وتكرير املزح، وأ
  : العدل واملساواة بني املتعلمني: املطلب اخلامس

 يعوق من معوقات عدم قبول التعلم والتعليم والقبول، عدم العدالة واملساواة، فالتمييز بني املتعلمني بال مسوغ
الرتبية والتعليم الديين وغريه، اللهم إذا كان التمايز بسبب تفوق متعلم على آخر هذا يزرع نوع من احلماس 

وورد قصة والتنافس، ولكن البد أن يوضح املعلم سبب التمييز، وال جيعل للشيطان حمل يف قلوب املتعلمني، 
 املساواة بني أوالد اإلنسان، فعن النعمان بن بشري  السنة النبوية النهي عن عدميوسف وإخوته ليست عنا ببعيد

أكل بنيك قد : انطلق أيب حيملين إىل رسول هللا أشهد أين قد حنلت النعمان كذا وكذا من مايل فقال: "قال

                                                
ب االنبساط إىل الناس، جأخرجه البخا)٥( ب ٨٥٠٠ ح، ح ٢٣٧، ص ٢ري، كتاب األدب،  ، وأخرجه الرتمذي يف جامعه، كتاب الرب والصلة، 

 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الرتمذي١٩٨٩، ح ٣٥٧، ص ٤ما جاء يف املزاح، ح 
حديث حسن صحيح غريب، وأمحد يف مسنده مسند : ، وقال الرتمذي١٩٩١، ح ٣٥٧، ص ٤لة، جأخرجه الرتمذي، يف جامعه، كتاب الرب والص)١(

 .٢٦٧، ص ٣ج : املكثرين
 .٥٢٦، األذكار يف كالم سيد األبرار، ص النووي)٢(
 .٥٨٤ / ١٠: ابن حجر، فتح الباري)٣(
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٦١٦

فاشهد على هذا غري مث قال أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء، : ال، قال: حنلت مثل ما حنلت النعمان، قال
  .)٤(ً"فال إذا: قالبلى، : قال

  : التدرج: املطلب السادس
هم أمر وأخطره، أال وهو التوحيد، وبعد ما ترسخ هذا  التدرج هو مسة هذا الدين فقد بدأت دعوة النيب 

لتشريعات، طبق النيب  القاعدة املشهورة، التخلية مث التحلية، فأزال  املفهوم يف قلوب وعقول الناس، بدأ 
ما رواه اإلمام :  الشرائع واألحكام حبب، وأوضح مثالفتقبلوا من قيود الشرك شوائب الشرك، وطهر عقول البشر

يت قوما من أهل الكتاب: ، فقالبعثين رسول هللا : "مسلم عن ابن عباس  أن معاذ قال  فادعهم إىل ًإنك 
هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف فإن ، شهادة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا

كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف 
 .)١(..."فقرائهم

ألهم فاألهم، ومن هنا يتبني أن أصل الدعوة إمنا هي الدعوة إىل التوحيد: "قال النووي رمحه هللا ، والتدرج )٢("بدأ 
  .فمعلومة صغرية يبين عليها غريهامعمول به اليوم يف كل دور التعليم، 

  

  اخلامتة
  :خالصة البحث

ين الذي يؤيت مثاره، فعلى كل مريب من ١٤٤٠منذ  إن املنهج الذي اتبعه نبينا دمحم   عام هو املنهج الرتبوي الر
ملنهج النبوي يف سلوكيا ت غري مرغوبة، وتثبيت قيم وإحياء سلوكيات أب أو أم أو معلم أو مسؤول أن حيتذي 

  .فاضلة اندثرت
  :أهم النتائج

ا، ومهما أرخ هلا  ًأدركت أن الرتبية هي احلياة، وليست إعدادا للحياة، وجوهرها اإلنسان مهما تنوعت تعريفا
ا يكون اإلنسان جسد لرتبية، ومن دو ن اإلنسان ال يصبح إنسا إال  ًا بال روح، ومتتد ًالفالسفة، حني رأوا 

ًمن املهد إىل اللحد، وهي إعداد املرء ليحيا حياة متكاملة، قو يف جسمه، ورفيعا خبلقه، ومنظما يف تفكريه،  ً ً
ًورقيقا يف شعوره، وماهرا يف عمله، ومتعاو مع غريه، وحيسن التعبري بقلمه ولسانه، وجييد العمل بيده ً ً.  

                                                
ب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، ج )٤( ، وأخرجه البخاري يف صحيحة، ٣١٦٢، ح ١١/٦٥أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اهلبات، 

ب اإلشهاد يف اهلبة، ج  .٢٣٧٥، ح ٣/٢٠٦كتاب اهلبة، 
ب الدعاء إىل الشهادتني، ج)١( ب أخذ الصدقة من ، وأخرجه البخار١٤٢٥، ح ١٩٦، ص ١أخرجه مسلم، كتاب اإلميان،  ي، كتاب الزكاة، 

 .١٤٢٥، ح ٥٤٤، ص ٢األغنياء، ج
 .١٦٦، ص ١النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج)٢(
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٦١٧

ل مريب معلم، فاملعلم له منهج ووقت ينتهي إليه، أما املريب فيالزم املتعلم وأدركت أن ليس كل معلم مريب، وأن ك
إخل، واألهم ... يف بيته وشارعه ومأكله ومشربه يف كل حياته، يوجد مريب معلم كاألم واألب، واجلار والصاحب 

ين   .من هذا كله أن يكون املريب ذا منهج ر
  :أبرز التوصيات

لتوسع فهذ ذه الوريقات فيه، ًأوصي نفسي أوال  ا البحث فبعد أن شرعت فيه، وجدت من الظلم االكتفاء 
لرتبية الدينية، وإثبات أن التطور العلمي احلديث بكل  ال الرتبوي، فربط العلم احلديث  خاصة أنين أعمل يف ا

رتبية، كما أوصي كل صوره وبكل املناهج الرتبوية ما هي إال نسخة مصغرة معاد صياغتها من املنهج النبوي يف ال
  .أب وأم أن حيتسبوا األجر يف تربية أبنائهم فهم يف عبادة من غرس قيم وسلوكيات إسالمية

ملنهج النبوي يف التعليم الديين   .كما أوصي بعمل حماضرات ودورات توعوية لألسر واملعلمني 
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٦١٨

  فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع م
 ١ .امللخص ١
 ٢ .املقدمة ٢
 ٣ :املفهوم: ث األولاملبح ٣
 ٣ .مفهوم الرتبية، والرتبية الدينية: املطلب األول ٤
 ٣ .تعريف السنة: املطلب الثاين ٥
 ٣ تبيان أنواع السنة وما وجه الرابط بني هذه األنواع والرتبية احلديثة: املطلب الثالث ٦
 ٤ .التقدير النبوي للتعليم وأهله: املبحث الثاين ٧
لتعليم: املطلب األول ٨  ٤ .مدى اهتمام الدين اإلسالمي 
 ٥ .حكم طلب العلم: املطلب الثاين ٩
 ٦ .اسرتاتيجيات التعلم: املبحث الثالث ١٠
 ٦ .الرتبية اللفظية: املطلب األول ١١
 ١٤ .الرتبية الغري لفظية: املطلب الثاين ١٢
 ١٧ .مبادئ تربوية عامة: املبحث الرابع ١٣
 ١٧ .لرتغيبا: املطلب األول ١٤
 ١٧ .التيسري على املتعلم والرفق به: املطلب الثاين ١٥
 ١٨ .مراعاة الفروق الفردية: املطلب الثالث ١٦
 ١٨ .املداعبة واملمازحة: املطلب الرابع ١٧
 ١٩ .العدل واملساواة بني املتعلمني: املطلب اخلامس ١٨
 ٢٠ .التدرج: املطلب السادس ١٩
 ٢١ :اخلامتة ٢٠
 ٢٢ :فهارسال ٢١
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٦١٩

ت   فهرس اآل

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ًوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة َ ِ َِ ِ َْ ِ ٌِ ِ ِ َِ ّ ِ َِ ََ َ َْ َ ُّ َ  ١١ ٣٠ البقرة ْ

لرب وتنسون أَنفسكم وأَنـتم تـتـلون الكتاب أَفال تـعقلون مرون النَّاس  ََأ َ َ َُ ُِ ْ َ َْ ُ ََ َ َ ُِ ْ ْْ ْ ْْ َ َ ُّ َ َ َ ُِِ ِ  ٨ ٤٤ قرةالب َُْ
ٍالذين آمنوا ومل يـلبسوا إميانـهم بظلم ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ُِ ُ ِ َ ََْ َ َ ِ  ١١ ٨٢ األنعام َّ

ٍوإذ قال إبـراهيم ألبيه آزر أَتـتخذ َأصناما آهلة إين َأراك وقـومك يف ضالل مبني ُِ ٍَ َ َِ َِ ْ َ ََ ََ ََ ّْ ِ ِ ِ ًَِِ ًِ َ ْ ُ ِ َِّ ََ ُ َْ  ١٢ ٧٨ – ٧٤ األنعام َ
ََأَلست بربكم قالوا بـلى ُ ََ ْ ُْ ِ َِّ  ٩ ١٧٢ األعراف  ....ُ

ِفـلوال نـفر من كل فرقة منـهم طائفة ليـتـفقهوا يف الدين ِِ ِ ِّ َ َ ََِ ُ ُ َّْ ََ ٌ َ َِ ِ ٍ َِ َْ ْ ْْ ّ ُ  ٥ ١٢٢ التوبة َ
ْلقد جاءكم رسول من أَنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم  ْ ْ ُْ ُْ َْ ََ َ َ ٌَ ِ َِ َ ُ َُِّ ِ ِ ٌِ ُ َْ ٌ َ َُ ْ  ١٨ ١٢٨ التوبة َ

َ بـين ال تـقصص رؤ ُ َْ َُ ْ ُ َْ َك على إخوتكَّ َِ ْ ِ َ  ٨ ٣ يوسف ََ
ًرب زدين علما ِْ ِ ِْ ِّ  ٤ ١١٤ طه َ

ُ أَيـها النَّاس ضرب مثل فاستمعوا له َ ُ َ َِ َ َْ َ ٌ َُ ِ ُ  ١٠ ٧٣ احلج ُّ
ْقل للمؤمنني يـغضوا من أَبصارهم وحيفظوا فـروجهم  ُْ َ َْ َُُ َ ُُ َ ْ َ ُِ ِِ ْ ِ ُِِّ ُ َْ ْ  ١٦ ٣٠ النور ْ

َّ بـين ال تشرك  إن ِ َِِّ ِْ ْ ُ ََّ ُ ٌ الشرك لظلم عظيمَ ٌِ َ ُْ ََ ْ  ١١ ١٣ لقمان ِّ
ٌلقد كان لكم يف رسول ا أُسوة حسنة ََْ ََ ٌُ ْ َِّ َ َِ َ ِ ْ ُ َ َ  ٨ ٢١ األحزاب َ

ٌوضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حيي العظام وهي رميم َ َ َ َِ ِ ِ
َ َ
ِ َ ْ ََ ْ ِ ُْ ََ ََ ُ َ َْ َ ً َ ََ  ١٠ ٧٨ يس ََ

َيـرفع ا الذين آمنوا منكم و َْ ُ ُْ ْ ِ َُ َِ َّ َّ ْ ٌالذين أُوتوا العلم درجات وا مبا تـعملون خبريَ َِ َ َْ ُ َ َ ََ َُِ ُ ََّ ٍ َِ َ ْ ْ ِ ادلة َّ  ٤ ١١ ا
كم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا ُوما آ ََْ ُ َُ َُ ُْ ََّ ْ َْ َ ُ ََ َُ ُ ُ  ٨ ٧ احلشر َ

َ أَيـها الذين آمنوا مل تـقولون ما ال تـفعلون ََُ َْ َ ُ ََ َ َُ َِ ُ َ َ ِ َّ  ٨ ٣ الصف ُّ
َفسوف ْ َ ً حياسب حسا يسرياَ ً ُِ َِ ََ ُ  ١١ ٨ االنشقاق َ

ًإن مع العسر يسرا  ْ ُْ َ َِ ُ ْ َّ ًإن مع العسر يسرا) ٥(ِ ْ ُْ َ َِ ُ ْ َّ  ١٣ ٦-٥ الشرح ِ
سم ربك الذي خلق َاقـرأ  َ َ ِْ َّ َ َِّ ِ ِ َْ  ٤ ١ العلق ْ
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٦٢٠

  فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة احلديث م
 ٦ .....ى أبرص وأقرع، وأعم: إن ثالثة من بين إسرائيل ١
 ١٩ امحلين: رسول هللا: ، فقالًأن رجال أتى النيب  ٢
لز: "فقالًإن فىت شا أتى النيب  ٣  ١٢ ! رسول هللا إئذن يل 
 ١٣  عنهًأنه إذا كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثال حىت تفهم ٤
 ١٠ ...ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد  ٥
 ٤ ........رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه : ثالثة هلم أجران ٦
 ٩ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ٧
 ١٥ ًكال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ٨
 ١٧ ال يلدغ املؤمن من حجر مرتني ٩
 ١٤ لتأخذوا مناسككم، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه ١٠
 ١٢ ليس هو كما تظنون، إمنا هو كما قال لقمان البنه ١١
 ١٠ مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة، رحيها طيب وطعمها طيب ١٢
لصالة وهم أبناء سبع ١٣  ٤ ..... سنني مروا أوالدكم 
 ٩ .....من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها  ١٤
 ١٨ .أال ابشر الناس؟: ًمن لقي هللا ال يشرك به شيئا، دخل اجلنة، قال ١٥
 ٤ .....ًمن يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين ١٦
 ١٨ يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا ١٧
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٦٢١

  املصادر واملراجع

 –شعيب األرنؤوط:  ه، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق٢٤١ن حنبل الشيباين، ت أمحد دمحم ب .١
 .٢٠٠١، ١عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

صر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، مكتبة املعارف،  .٢  .م١٩٩٥األلباين، دمحم 
صحيح البخاري، دار اجليل، بريوت، ، ) ه٢٥٦أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري، ت (البخاري  .٣

 .أمحد دمحم شاكر: حتقيق
، صحيح البخاري، دار اهلدى للطباعة، ) ه٢٥٦أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري، ت (البخاري  .٤

  .م١٩٩٢، ١اجلزائر، ط
نور الدين : ، مصابيح اجلامع وهو شرح اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، حتقيقبدر الدين الدماميين .٥

 .١م، ط٢٠٠٩لب، قطر، الناشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طا
: ، شرح صحيح البخاري، حتقيق) ه٤٤٩أبو احلسن علي بن خلف بن عبد املطلب، ت (ابن بطال  .٦

سر بن إبراهيم، دار النشر ض، ط: أبو متيم   .م٢٠٠٣، ٢مكتبة الرشد، السعودية، الر
، املستدرك على الصحيحني، حتقيق مصطفى ) بن دمحم النيسابوريأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا(احلاكم  .٧

 .١٩٩٢، ٢عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
، هدى الساري، مقدمة فتح ) ه٨٥٢شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن دمحم، ت (ابن حجر العسقالين  .٨

ض، طعبد القادر شيبة أمحد، مكتبة امللك فهد الوطن: ، حتقيق..الباري  .م٢٠٠١، ١ية للنشر، الر
، ط .٩  .م١٩٦٩، ١سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، سنن ايب داود، دار احلديث، محص، سور

 .١٩٩٢، ١عبد الفتاح أبو غدة، السنة النبوية وبيان مدلوهلا الشرعي، دار البشائر اإلسالمية، ط .١٠
عبد احلميد :  واحمليط األعظم، حتقيقأبو احلسن علي إمساعيل بن سيدة املرسي، احملكم(ابن سيدة  .١١

 .م٢٠٠٠، ١هنداوي، دار الكتب العلمية، ط
عبد هللا : ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، حتقيق)ه٨٥٥بدر الدين أبو دمحم بدر أمحد ت (العيين  .١٢

 . م٢٠٠١، ١حممود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
ض، دمحم بن حسن الزير، القصص يف احلديث النبو .١٣  .١٩٨٥ي ، الر
 . م٢٠٠٦، ٢دمحم الصدوقي، املفيد يف الرتبية، انفو برانت، مناس، املغرب، ط .١٤
، ١أمحد شاكر، دار عمران، بريوت، ط: دمحم بن عيسى بن سورة، اجلامع الصحيح، سنن الرتمذي، حتقيق .١٥

 . م١٩٣٨
ض البخاري، مكتبة العلم، ط .١٦  .٢٠١٥ ،١دمحم بن يونساجلونفروي، نرباس الساري يف ر
ض، ط٢٦١مسلم بن احلجاج التيسابوري، ت  .١٧  .م٢٠٠٦، ١ ه، صحيح مسلم، دار طيبة، الر
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٦٢٢

ا يف التشريع اإلسالمي، دار الوراق، ط .١٨  .م٢٠٠٠، ٢مصطفى السباعي، السنة ومكا
، ٢أبو الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط(ابن منظور  .١٩

 . م١٩٩٦
 .١٩٨١، ٣نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم القرآن، دار الفكر، دمشق، ط .٢٠
، صحيح البخاري بشرح النووي دار ) ه٦٧٦: حمي الدين أبو زكر بن شرف النووي، ت(النووي  .٢١

 . م١٩٨٧العريب، بريوت، 
ؤوط، حيىي بن شرف النووي، األذكار من سيد األبرار املسمى حلية األبرار وشعار األخيار، حت .٢٢ قيق األر

 . م١٩٧١ دمشق، –مطبعة الفالح 
 
 
 
 
  


