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تربية األبناء بالقدوة يف ضوء سنن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم

الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مفيكـ القدكة،

كيسعى المربكف عمى اختبلؼ مذاىبيـ في أم مجتمع

كمصادر القدكة الصالحة .كأركاف القدكة .كأنكاع القدكة .كبعض السنف

كفي أم زماف كفي أم مكاف إلى إعداد اإلنساف الصالح كذلؾ

التربكية المترتبة عمى االقتداء بسنف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ.

كتكجيياتيـ ،أما نحف المسممكف فقد ىدانا ا﵀ تعالى إلى ديف

التي كاف يتعبد بيا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ا﵀ .كاآلثار

مف خبلؿ استخداـ أساليب التربية المناسبة لمعتقداتيـ

كتقديـ صيغة مقترحة لبلستفادة مف منيج الرسكؿ في التربية مف خبلؿ

اإلسبلـ كأرسؿ إلينا رسكلو محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ليرشدنا

السيرة النبكية في المنزؿ كالمؤسسات التعميمية .كلتحقيؽ ىذه األىداؼ

إلى الحؽ كالى الطريؽ المستقيـ كأنزؿ عمينا القرآف الكريـ كىك

استخدمت الباحثة المنيج االستنباطي كالذم بمكجبو يتـ تحكيـ العقؿ

المنيج الذم يرشد البشر إلى خالقيـ كالى اليدؼ مف كجكدىـ

في قضية ما بناء عمى كجكد أصؿ يقيس عميو أك بنص ما فيك دائمان
فرع ألصؿ ،كذلؾ عف طريؽ إعماؿ العقؿ في النص الديني المكحى

في ىذه الحياة كىك عبادة ا﵀ تعالى .ليذا ينبغي عمى المربي
كالمصمح مف أبناء ىذه األمة استخداـ أساليب التربية اإلسبلمية

بو إلدراؾ أبعاده كمقاصده كتحديد عمتو ،كيتعدل األمر إلى األدكات

– التي استنبطت مف كتاب ا﵀ تعالى كسنة نبيو المصطفى

األخرل مثبل لقياس (االجتياد الفردم) ،كاالستحساف ،كاالستصبلح،

صمكات ا﵀ كسبلمو عميو  -في تربية الناشئة ألف صبلح األبناء

كاالستصحاب ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى إف التربية بالقدكة مف

أفضؿ األساليب التربكية كأكثرىا انتشا ارن قديمان كحديثان .كأف القدكة
الصالحة تعمؿ عمى تيذيب األفراد كاصبلحيـ كما تجعؿ مف المجتمع

صبلح لؤلسرة كبالتالي المجتمع كلؤلمة اإلسبلمية.

كما يتحتـ عمى اآلباء كاألميات استخداـ ىذه األساليب

كحدة مترابطة عقائديان كشعكريان كاجتماعيان كتعمؽ مفيكـ األخكة بيف
المؤمنيف ،كتجعؿ منيـ أمة متضامنة ذات قكة كتأثير كفاعمية إلى

ألف حبيبنا كقدكتنا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ استخدـ ىذه
األساليب في تربية الصحابة كأطفاليـ رضي ا﵀ عنيـ أجمعيف

األفضؿ في حياة المجتمع .ككذلؾ أشارت النتائج إلى أف الفرد ال بد

في جميع األمكر صغيرىا ككبيرىا كما جاء في الحديث

لو مف قدكة يراىا في أسرتو كفي مدرستو ليرل أف ما يطمب منو مف

الصحيح قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ [فعميكـ بسنتي

السمكؾ أمر كاقعي يمكف تطبيقو .كأف القدكة مف أىـ األساليب

كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف عضكا عمييا بالنكاجذ] (حديث:

التربكية ،كقد أرشدنا ا﵀ إلى االقتداء برسكلنا الكريـ محمد صمى ا﵀

 ]2[ )334كحث ا﵀ سبحانو األمة عمى االقتداء بالنبي صمى
ا﵀ عميو كآلو كسمـ ،قاؿ ﴿ :لىقى ٍد كاف لى يكـ في رس ً َّ ً
يس ىكةه
كؿ المو أ ٍ
ىي
ى ٍ
َّ
ً
كاف ىي ٍر يجكا المَّوى ىكا ٍلىي ٍكىـ ٍاآل ًخ ىر ىكىذ ىك ىر الموى ىكثي انر ﴾
ىح ىسىنةه ل ىم ٍف ى

عميو كسمـ ،فحرم بنا أف نجعمو قدكة حسنة لنا كلبنائنا كطبلبنا.

ككذلؾ فإف القدكة الحسنة التي يراىا األبناء في آبائيـ كمعممييـ
تساعدىـ عمى التطبع عمى األخبلؽ الحسنة ،كالسمككيات اإلسبلمية

األحزاب [ .]1لذا يجب عمينا إتباع سنتو صمى ا﵀ عميو كسمـ

الصحيحة التي تسيؿ عمييـ إتباع منيج ا﵀ كالبعد عف االنحرافات

السمككية ،كالمشكبلت االجتماعية ،كاألممية.

كىديو لكي يقكدنا ىذا إلى الفبلح في الدنيا كفي اآلخرة.

الكممات المفتاحية :تربية البناء ،القدكة ،سنف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو

كاالقتداء ىك طمب مكافقة الغير في فعمو ،كاتباع شخصية

كسمـ.

تنتمي إلى نفس القيـ التي يؤمف بيا المقتدم ،كعادة ما يمثؿ
المقتدل بو قد انر مف المثالية كالرقي كالسمك عند أتباعو
شخص
ى

 .1المقدمة

كمحبيو ،كالقدكة تنطكم في داخميا عمى نكع مف الحب
ً
المقتدم يحاكؿ أف يطبؽ كؿ ما يستطيع
كاإلعجاب الذم يجعؿ

تعتبر التربية اإلسبلمية ضركرة ممحة في تربية األبناء
خاصة في عصر تكثر فيو الفتف كالمذاىب كيشعر اإلنساف فيو

مف أقكاؿ كأفعاؿ.

بالحيرة في معرفة الطريؽ المستقيـ؛ عصر يتسـ بالتغير في

كيعتبر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ىك المربي األكؿ

شتى مناحي الحياة في جميع قطاعات المجتمع سكاء ما يتصؿ

كالقدكة الحسنة لجميع المسمميف فكاف صمى ا﵀ عميو كسمـ يربي

بالناحية العقدية مثؿ ايدلكجيا القيـ كاألفكار أك ما يتصؿ

أصحابو عف طريؽ القدكة الحسنة في تعميميـ أمكر دينيـ كما

بالناحية المادية مثؿ التغيرات التكنكلكجية كالتقنية كغير ذلؾ.
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جاء في الحديث الشريؼ [صمكا كما رأيتمكني أصمي]( .حديث:
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2016

اعتصمتـ بو كتاب ا﵀» .كالسنة بمنزلة الكتاب في الحجة؛ ألنو
كحي مف ا﵀ تعالى" :كما ي ً
ً َّ
ً
نط ي ً
ي
ىى ى
ؽ ىعف ا ٍليى ىكل .إ ٍف يى ىك إال ىك ٍح ه
كحى" )النجـ [.([1
يي ى

.[3[ )705

كذلؾ ألف االقتداء ىك المنيج األكضح كالمقصد األصح.
َّ
قاؿ ا﵀ عز كجؿ ألعز خمقو محمد ﴿أيكلئً ى َّ
ذيف ىى ىدل الموي
ؾ ال ى
داى يـ ا ٍقتىًدهن نً فمك كاف لديف ا﵀ تعالى عز كجؿ مسمؾ أقكـ مف
فىبًيي ي

كعف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ النبي صمى ا﵀

عميو كسمـ" :ما مف األنبياء نبي إال أعطي ما مثمو آمف عميو
البشر كانما كاف الذم أكتيتو كحيان أكحاه ا﵀ إلي فأرجك أف أككف

االقتداء لندب أنبياءه كأكلياءه إليون﴾ (األنعاـ.[1[ )90 :
كيؤكد قطب أف "القدكة الحسنة مف أرقى أساليب التربية

أكثرىـ تابعا يكـ القيامة" (حديث.)152 :

كالتمسؾ بسنة رسكؿ ا﵀ سبب مف أسباب دخكؿ الجنة،

كمف أنجح الكسائؿ المؤثرة في إعداد الناشئيف يخمقيان كنفسي نا
كاجتماعيان ذلؾ أف القدكة كىي الكاقع الحي المممكس الذم يدعك

كالنجاة مف النار؛ فعف أبي ىريرة أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ قاؿ :كؿ أمتي يدخمكف الجنة إال مف أبى .قالكا :يا رسكؿ

إلى االمتثاؿ بالعمؿ قبؿ القكؿ إف أسمكب القدكة الحسنة في

التربية السميمة استمد جذكره مما كرد في القرآف الكريـ كسنة نبيو

ا﵀ كمف يأبى؟ قاؿ :مف أطاعني دخؿ الجنة كمف عصاني فقد

األسمكب في التربية ،كحتى ييتدم معمـ اليكـ كيتأسى بالمعمـ

كطاعتو صمى ا﵀ عميو كسمـ تعني التمسؾ بسنتو ظاى انر

أبى حديث.6851 :

صمى ا﵀ عميو كسمـ مف آيات كأحاديث تحث عمى اتخاذ ىذا

كباطنان ،قكالن كعمبلن كاعتقادان ،فمف فعؿ ذلؾ فيك مف أىؿ

كالمربي األكؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فيك ىمثىمىنا كقدكتنا
الحسنة صمى ا﵀ عميو كسمـ "[.[4

الجنة بإذف ا﵀ ،يقكؿ المناكم" :فعبلمة الفكز بالجنة التمسؾ

بالسنة" [.[6

كمف ىذا المنطمؽ فإنو مف األمكر البدييية كالمسمـ بيا عند

كؿ مسمـ في كؿ زماف كفي كؿ مكاف أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

فالخير كمو في إتباع ىدل نبينا محمد صمى ا﵀ عميو

عميو كسمـ ىك المربي كالمعمـ األكؿ كالقدكة الحسنة لجميع

كسمـ ،كاقتفاء آثاره في أقكالو كأفعالو ،كالتمسؾ بسنتو فإنيا النجاة

المسمميف فينبغي عمى الفرد المسمـ أف يتبع كيقتفي أثر الرسكؿ

كالعصمة ،كالحذر الحذر أف تقدـ عمى سنة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ في كؿ أمكر حياتو الخاصة كالعامة

عميو كسمـ كبلـ أحد مف الناس كائنا مف كاف ،قاؿ ابف مسعكد

عميو كسمـ قدكة في كؿ أفعالو كأقكالو كىك المعصكـ مف الخطأ

نضؿ ما إف تمسكنا باألثر" [.[7

رضي ا﵀ عنو" :نحف قكـ نتبع كال نبتدع كنقتدم كال نبتدم كلف

في دقيقيا كعظيميا كصغيرىا ككبيرىا ألف محمدا صمى ا﵀
ألنو مسدد بالكحي مف ا﵀ سبحانو كتعالى{ :كالنجـ إذا ىكل ما

بؿ إف المتمسؾ بسنة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ينتفع

ضؿ صاحبكـ كما غكل كما ينطؽ عف اليكل إف ىك إال كحي

الناس بعممو كعممو في حياتو كبعد مكتو؛ كصاحب اليكل

مقطكع العمؿ ليس لعممو كال عممو دكاـ كال بركة ،كىذا مصداؽ
ؾ يى ىك ٍاأل ٍىبتىير (الككثر ]1[ )3 :كما أف
قكؿ ا﵀ تعالى{ :إً َّف ىشانًىئ ى
إتباع السنة ،كالتمسؾ بيا منجاة غدا بيف يدم ا﵀ تعالى ،كسبب

يكحي عممو شديد القكل} (النجـ [.[5[ )]1
 .2مشكمة الدراسة

يختمؼ الناس في ىذا الزمف في التعامؿ مع سيرة الرسكؿ
صمى ا﵀ عميو كسمـ كاتباع سنتو ،كىي المصدر الثاني مف

لكركد حكض النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كحصكؿ الشفاعة بعد

مصادر التشريع اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ ،فمف الناس مف

رحمة ا﵀ تعالى كاذنو.

كيسكؽ إلينا القرطبي حكـ التأسي برسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

يغالي كمنيـ مف يجافي ىذا المنيج ،كمنيـ مف غفؿ عف إتباع

عميو كسمـ فيقكؿ "كاختمؼ في ىذه األسكة ،ىؿ ىي عمى

ىديو كسيرتو كلـ يتخذىا نبراسان لحياتو كمعممان لطريقو.

كمف المعمكـ لدل المسمميف أف الخير كمو في التمسؾ

اإليجاب أك عمى االستحباب عمى قكليف :أحدىما عمى اإليجاب

بأصميف ،األصؿ األكؿ :كتاب ا﵀ ،كالثاني :سنة رسكؿ ا﵀،

حتى يقكـ دليؿ عمى االستحباب كالثاني عمى االستحباب حتى
يقكـ دليؿ عمى اإليجاب ،كيحتمؿ أف يحمؿ عمى اإليجاب في

فمف تمسؾ بيما كقي مف الضبللة ،كفاز كأفمح في الدنيا

أمكر الديف كعمى االستحباب في أمكر الدنيا [.[8

كاآلخرة ،فقد جاء في صحيح مسمـ مف حديث جابر في حجة

كتحدي ػد األساليب التربكية النبكية كدراستيا كتطبيقيا أصبح

النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ :تركت فيكـ ما لف تضمكا بعده إف
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تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى:

ميما لمغاية ،خاصَّة كأف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
نا
أمر ن
عظيما ،قاد البشرية جميعيا إلى طريؽ
استطاع أف يربي جيبلن
ن

 .1مفيكـ القدكة.

األمف كاالستقرار بعد أف كانت في تيو كضبلؿ كانحراؼ.

 .2مصادر القدكة الصالحة.

كبخاصة ليذه المرحمة العمرية – مرحمة الطفكلة – التي تعد مف

 .3أركاف القدكة.

أىـ مراحؿ العمر إف لـ تكف أىميا عمى اإلطبلؽ ،كذلؾ ألنيا

 .4أنكاع القدكة.

ىي مرحمة تككيف أساس الشخصية اإلنسانية؛ كما أف معظـ

 .5بعض السنف التي كاف يتعبد بيا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

التكاليؼ الشرعية المكجية لئلنساف مف ا﵀ عز كجؿ يككف

كسمـ ا﵀.

تعمميا في ىذه المرحمة .كىي كذلؾ مرحمة اكتساب القيـ كتككيف

 .6اآلثار التربكية المترتبة عمى االقتداء بسنف رسكؿ ا﵀ صمى

االتجاىات.

ا﵀ عميو كسمـ.

 .7تقديـ صيغة مقترحة لبلستفادة مف منيج الرسكؿ في التربية

كتعد السنف مف أذكار كأدعية كسيمة تربكية تيدؼ إلى

تربية الجانب اإليماني في اإلنساف المسمـ ،فيي نابعة مف قمكب

مف خبلؿ السيرة النبكية في المنزؿ كالمؤسسات التعميمية.

تبصر كعقكؿ تدرؾ أنيا تتحرؾ بقدر ا﵀؛ لذا فاف مكضكع
الدراسة الحالية يتمثؿ في تناكؿ بعض سنف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

ج .أهمية الدراسة

عميو كسمـ في حياتو لدراستيا دراسة عممية بالرجكع إلى بعض

تتضح أىمية الدراسة الحالية في االىتماـ بالسنة النبكية

ىذه السنف الكقكؼ عمى آثارىا اإليمانية التي تسمك باألخبلؽ

بعمك المنزلة ،كعظيـ المكانة ،إذ ىي األصؿ
المشرفة التي تتسـ ٌ
الثاني مف أصكؿ التشريع اإلسبلمي ،فقد دؿ كتاب ا﵀ عمى

كالقيـ كتساعد اإلنساف عمى السير في الطريؽ المستقيـ؛ كتقكيـ
سمككو كأفعالو كفييا تزكية لممؤمف كتكجييو كارشاده في جكانب

اعتبار "السنة" حجةن يجب الرجكع إلييا ،ألنيا مبينة لمقرآف،

كمخصصة لعمكمو ،كمقيدة لمطمقو ،بؿ كتستقؿ بأشياء كثيرة

حياتو المتعددة .خاصة لممربيف كاآلباء كاألميات كالمعمميف

ليست في القرآف ،كأنيا مرجع المسمميف في التحاكـ عند النزاع

لتعميـ األبناء في البيت كالمدرسة بعض ىديو صمى ا﵀ عميو

كالقرآف تمامان ،كأف مف خالفيا فيك عمى خطر عظيـ ،كأف

كسمـ إلتباعو كاالقتداء بو فيك أسكتنا كقائدنا لمكصكؿ إلى رضي
ا﵀ عز كجؿ كاتباع الطريؽ المستقيـ المكصؿ إلى الجنة؛

الرسكؿ قدكة لؤلمة في أقكالو كأفعالو كأخبلقو كعبادتو كسمككو.

كما تنبثؽ أىمية الدراسة الحالية ككنيا تسيـ في بناء

لتطبيقيا في حياتنا اليكمية لذا تأتي ىذه الدراسة ببل ابتداع كال

شخصية األبناء مف خبلؿ إيجاد نظاـ تربكم قائـ عمى االقتداء

ترؾ ما أمرنا بو .كعميو تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في

برسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في سننو بتعميميا لؤلطفاؿ مف

التساؤالت التالية:

قبؿ اآلباء كاألميات كجميع القائميف عمى تربية النشء في
المؤسسات التعميمية مف خبلؿ تطبيؽ ما تكصمت إليو الدراسة

أ .أسئمة الدراسة

 .1ما ىك مفيكـ القدكة؟

مف آثار كمضاميف تربكية في مجتمعنا اإلسبلمي.

 .2ما ىي مصادر القدكة الصالحة؟

 -األسرة :تمثؿ الكحدة االجتماعية التي تيدؼ إلى المحافظة

 .3ما ىي أركاف القدكة؟

عمى النكع اإلنساني؛ فيي أكؿ ما يقابؿ اإلنساف ،فيي أكلى

 .4ما ىي أنكاع القدكة؟

العكامؿ المؤثرة في التنشئة االجتماعية؛ كىي التي تسيـ بشكؿ

 .5ما ىي السنف التي كاف يتعبد بيا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

أساسي في تككيف شخصية الطفؿ مف خبلؿ تربيتو عمى اإليماف

كسمـ ا﵀؟

كالفضيمة كحب رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاالقتداء بو في

 .6ما ىي اآلثار التربكية المترتبة عمى االقتداء بسنف رسكؿ ا﵀

كؿ صغيرة ككبيرة .

صمى ا﵀ عميو كسمـ؟

 المؤسسات التعميمية :كتتمثؿ في دكر الحضانة كالمدارسكالجامعات كمراكز التأىيؿ المختمفة .المدرسة كالعائمة أيضان ىي

 .7ما ىي الصيغة المقترحة لبلستفادة مف منيج الرسكؿ في

ميـ عمى صعيد تربية األطفاؿ كاألحداث ،عمى الصعيد
عام هؿ ّّ
و
مختمفة؛
المدرسية مف عناصر
كتتككف البيئة
الجسدم كالركحي.
َّ
ٌ

التربية مف خبلؿ السيرة النبكية في المنزؿ كالمؤسسات التعميمية؟
ب .أهداف الدراسة
211

10

5

2016

ً
كف ﴾
كف * ىكيب ىر ىم ٍقتنا ًع ٍن ىد ا﵀ أ ٍ
ىف تىقيكليكا ىما ىال تى ٍف ىعمي ى
ىما ىال تى ٍف ىعمي ى
(الصؼ.[1[ )3-2 :
َّ

ظفيف
بكم كالمك ٌ
مف المعمٌـ ،إلى المدير كالناظر كالمسئكؿ التر ٌ
الصؼ ،كغيرىـ بحيث يمكف أف
كاألصدقاء ،كالزمبلء في
ٌ
يساىمكا جميعيـ أك بعضيـ في تشكيؿ شخصية ّْ
الطفؿ ،كفي

 .5ال ينكر أحد ما لممدرس القدكة مف األثر الكبير في الرقي

رسـ معالـ منظكمتو الفكرية كالسمككية .كرٌبما اتٌخذ الطّْفؿ أيضان
عد دكر المعمٌـ في
كي ٌ
أحد ىذه العناصر قدكة كأسكة لو في الحياة .ي

كاصبلح المجتمع اإلنساني عمميان كخمقيان كأدبيان كصحيان

كاجتماعيان ألف أثر المدرس الصالح يظير عمى نفكس تبلميذه
فيغرس فييـ الفضائؿ كاألخبلؽ الحسنة كما يراه خي انر لؤلمة

جدان .فالمعمٌـ،
بناء البعد
ميمان ٌ
األخبلقي أك ىدمو عند األطفاؿ ٌ
ٌ
المعنكم ،يي ّْ
قدـ القدكة كاألنمكذج لمتبلميذ مف خبلؿ
كبسبب نفكذه
ٌ

كالكطف.

كتتضح أيضان أىمية الدراسة الحالية في كنو المرحمة

بشدة بكافٌة الحركات كالسكنات
سمككياتو .فيـ يتأثٌركف
ٌ
ٌ
كاإلشارات ،كحتى األلفاظ التي يستخدميا المعمٌـ أثناء قيامو

العمرية – مرحمة الطفكلة – التي تعتمد عمى األساس النفسي
في عممية االقتداء حيث أف فكرة كجكد القدكة تقكـ عمى أساس

التعميمية.
بكظيفتو
ٌ

 -كسائؿ اإلعبلـ :لعؿ أخطر ما ييدد التنشئة االجتماعية اآلف

منطكقة تأثير الطباع في الطباع .كحاجة الناس إلى القدكة نابعة

اإلعبلـ المختمفة كالسيما التميفزيكف ،حيث يقكـ بتشكيو العديد

ممحة تدفع الطفؿ كالضعيؼ كالمرؤكس إلى محاكاة سمكؾ

مف القيـ التي اكتسبيا األطفاؿ فضبلن عف تعميميـ العديد مف

الرجؿ ،كالقكم ،كالرئيس ،كما تدفع غريزة االنقياد في القطيع

مف غريزة تكمف في نفكس البشر أجمع ىي التقميد ،كىي رغبة

ىك الغزك الثقافي الذم يتعرض لو األطفاؿ مف خبلؿ كسائؿ

القيـ األخرل الدخيمة عمى الثقافة .كليذا يتحتـ عمى كسائؿ

جميع أفراده إتباع قائده كاقتفاء أثره [.[9

منيج التربية اإلسبلمية كالمحافظة عمى اليكية الذاتية الثقافية

طارئة قد تحصؿ كقد ال تحصؿ كلكنيا كما تقدـ غريزة مغركسة

كالثكابت الدينية.

في نفس كؿ إنساف تظير متى كجد كاحد مف عناصرىا الثبلثة

كما تكمف أىمية الدراسة الحالية مف أىمية القدكة الصالحة التي

كىي:

تتمثؿ فيما يمي:

 .1الرغبة في المحاكاة كاالقتداء:

كعمى ىذا األساس يتضح لنا أف عممية االقتداء ليست حالة

اإلعبلـ أف يعممكا عمى تربية األجياؿ تربية سميمة قائمة عمى

 .1إف القدكة الصالحة تثير في نفكس اآلخريف اإلعجاب

فالطفؿ أك الفتى مدفكع برغبة خفية ال يشعر بيا نحك

كالمحبة التي تتييج معيا دكافع التنافس المحمكد فيتكلد لدييـ

محاكاة مف يعجب بو في ليجة الحديث ،أك أسمكب الحركة ،أك

حكافز قكية ألف يتمثمكا أخبلؽ كأفعاؿ قدكتيـ.

المعاممة ،كىذا التقميد قد يككف في حسنات السمكؾ كقد يككف في

 .2القدكة الصالحة المتحمية بالقيـ كالمثؿ العميا الحميدة تعطي

سيئاتو.

 .2االستعداد لمتقميد:

لمناس قناعة بأف بمكغ ىذا المستكل الرفيع مف األمكر الممكنة

لكؿ مرحمة مف العمر استعدادات كطاقات محددة كعمى

كأنيا في متناكؿ قدرات اإلنساف كطاقاتو.
 .3إف كاقع الناس اليكـ يشكك القصكر كاالنحراؼ رغـ انتشار

ىذا نجد اإلسبلـ لـ يأمر األطفاؿ بالصبلة قبؿ سبع سنكات ،كال

العمـ ،ما لـ يقـ بذلؾ العمـ عمماء كقادة مخمصكف يصنعكف مف

يمنع ذلؾ مف ترؾ الطفؿ يقمد أبكيو بحركات الصبلة قبؿ أف

أنفسيـ قدكات في مجتمعاتيـ ،يترجمكف ذلؾ العمـ إلى كاقع

يبمغ السابعة كمف الظركؼ التي تييب بالناس جميعان استعدادان
لتقميد األزمات كالككارث كاآلالـ االجتماعية التي يتحكؿ معيا

سيؿ في إيصاؿ المعاني األخبلقية
عممي يفيمو الجميع ،كىذا يي ٌ
كيحدث التغيير المنشكد إلى األفضؿ.

القائد ليككف أبان كبطبلن يحاكيو كؿ مرؤكسيو في كؿ سمكؾ مف

انتشار المنكرات كاستفحاليا كافشاء الجيؿ بيف الناس ،كمف ىنا

فالمغمكب يقمد الغالب .كما يقكؿ ابف خمدكف في مقدمتو

حياتو كمف تمؾ األسباب أيضان الشعكر بالضعؼ أماـ القكة

 .4إف غياب القدكة الصالحة مف المجتمع عامؿ رئيس في
تكمف أىمية القدكة الصالحة ،فكمما ازدادت القدكات انتشر العمـ

(المغمكب مكلع باالقتداء بالغالب في شعاره كزيو كنحمتو كسائر

كاختفت المنكرات ،لذلؾ فنحف نحتاج إلى قدكات يدعكف الناس
بأفعاليـ ال بأقكاليـ ،قاؿ تعالى ﴿ :يا أىيُّيا الًَّذيف آ ً
كف
ىمينكا ل ىـ تىقيكلي ى
ى ى
ى ى

أحكالو كعكائده ،كالسبب في ذلؾ أف النفس تعتقد الكماؿ فيمف
غمبيا كانقادت إليو) [.[10
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 .3اليدؼ:

األسس التربكية التي يقكـ عمييا منيج الرسكؿ صمى ا﵀ عميو

إف لكؿ تقميد ىدفان كقد يككف ىذا اليدؼ معركفان لدل

كسمـ التربكم مف خبلؿ السيرة النبكية؛ إلى جانب الكشؼ عف

المقمد كقد ال يككف معركفان ،فعدـ كضكح اليدؼ أك معرفتو تككف

لمجرد المحاكاة كالتقميد فقط ،كأما كضكحو فقد يرتقي معو كعي

المبادئ التربكية المستمدة مف سيرة النبي؛ كتكضيح األساليب

التقميد لدل المقمد حتى يصبح عممية فكرية يمزج فييا بيف الكعي

التربكية التي استخدميا الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ في تربيتو

مفيكـ راؽ في اإلسبلـ ،يطمؽ عميو (اإلتباع) كأرقى ىذا اإلتباع

مقترح لبلستفادة مف منيج الرسكؿ في التربية .كقد استخدمت

ما كاف عمى بصيرة (المستدرؾ لمحاكـ) ،يقكؿ الحؽ تبارؾ

الباحثة المنيج الكصفي التحميمي .ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:

كتعالى ﴿ قؿ ىذه سبيمي أدعك إلى ا﵀ عمى بصيرة أنا كمف

إف السيرة النبكية اشتممت عمى أسس تربكية كىي األسس

فإذا ما أدرؾ القائد ىذا كعرفو كاف لزامان عميو أف ي ارعي

كأف السيرة النبكية غنية بالمبادئ التربكية مثؿ تربية الحكاس

ألصحابو مف خبلؿ سيرتو النبكية باإلضافة إلى تقديـ تصكر

كاالنتماء كالمحاكاة كاالعتزاز كعندىا يرتقي بيذا التقميد إلى

العقائدية كاألسس األخبلقية كاألسس العممية كاألسس الجيادية؛

اتبعني ﴾ (يكسؼ.[1[ )108:

كجكد ىذه الغريزة لدل مرؤكسيو ،فيجتيد بعد ذلؾ أف ال يعمؿ

ككجكب التعمـ كنشر العمـ كاستم اررية التعميـ كمراعاة الفركؽ

كال يتصرؼ إال عمى كحي مما كاف عميو قدكتو كقدكة المسمميف

الفردية بيف المتعمميف كتكجيو المتعمـ نحك التربية الذاتية كالتعامؿ

استثمر ىذه الفطرة عند مرؤكسيو فيما يعكد عمى الجميع بالنفع

خبرات اآلخريف كالمركنة في التربية كالصحبة بيف المعمـ

كالفائدة.

كالمتعمـ؛ باإلضافة إلى أف أساليب تربية النبي ألصحابو تميزت

الناقد مع التراث كالتدرج في التربية كالتجديد كاالنفتاح عمى

بعامة نبينا كقائدنا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ فيككف القائد قد

بالتنكع كالمركنة كالتكامؿ كالشمكؿ مما جعميا صالحة لكؿ زماف

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

كمكاف كلكؿ فئات البشر كمف ىذه األساليب التربية بالقدكة،

نظر لمدكر المنكط بو مف قبؿ اآلباء كاألميات كالمربيف
نا
التربكييف في تشكيؿ شخصية النشء كفي بناء قيميـ اإلسبلمية

كالتربية بالقصة ،كالتربية باألحداث ،كالتعميـ بضرب األمثاؿ.

كما ىدفت دراسة فارس [ ]12إلى تكضيح بعض معالـ

فقد تناكؿ العديد مف الباحثيف مكضكعات مف السيرة النبكية

عظمة الرسكؿ في التربية كبينت عددان مف األساليب التي قد

لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كذلؾ الستنباط األساليب التربكية

تساعد الناس في تربية أبنائيـ مثؿ التربية بالعادة كالتربية بالقدكة

التي تساعد عمى االرتقاء باألساليب الحديثة التي تيستخدـ في
تربية النشء .كلقد تفاكتت الدراسات السابقة في معالجة منيج

كالتربية بالمكعظة كالتربية بالمبلحظة كالتربية بالعقكبة ،كقد
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة .كبينت

الرسكؿ في تربيتو لمصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ كلؤلمة بأسرىا؛

فمف ىذه الدراسات :ما ركز عمى األساليب التربكية التي

الدراسة إلى أف منيج اإلسبلـ في التربية منيج متكامؿ عمى

استخدميا النبي ألصحابو ،كمنيا ما ركز عمى منيج الرسكؿ

المربيف األخذ بو مف أجؿ تربية أبنائيـ تربية سميمة.
كأجرل الزبكف [ ]13دراستو بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التالية:

الكريـ في تقكيـ السمكؾ ككيفية االستفادة منو في تعميمنا

استنتاج أىـ الدالئؿ التربكية لمحكار في السنة النبكية كبياف

المعاصر؛ كمنيا ما ركز عمى شخصية المربي كأىمية القدكة

أىداؼ الحكار التربكم في السنة النبكية تكضيح أىـ أنكاع

الحسنة في التربية؛ كمنيا ما تناكؿ أىمية التأسي برسكؿ ا﵀؛

كمنيا ما اىتـ بدراسة بعض الممارسات التربكية المستنبطة مف

الحكار التربكم في السنة النبكية الشريفة كتتبع أىـ القيـ التربكية

خبلؿ السنة النبكية .كمف الدراسات السابقة ما ركز عمى أنكاع

التي استند إلييا الحكار النبكم في السنة النبكية كالكقكؼ عمى

أىـ التطبيقات التربكية لمحكار التربكم في السنة النبكية الشريفة

الحكار التربكم في السنة النبكية كالحكار الكصفي ،كالحكار

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .كقد كشفت

القصصي ،كالحكار الجدلي كضركرة كجكد عدد مف القيـ التي

يرتكز عمييا الحكار التربكم في السنة النبكية مثؿ:

الدراسة عف أىـ أنكاع الحكار التربكم في السنة النبكية؛ كالحكار

الرفؽ ،كالصبر ،كحسف االستماع .كفيما يمي عرضان لبعض

الخطابي التذكيرم ،كالحكار الكصفي ،كالحكار القصصي،
كالحكار الجدلي إلثبات الحجة عمى المشركيف كأىؿ الكتاب مف

ىذه الدراسات:
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الييكد كالنصارل كما بينت كجكد عدد مف القيـ التي ارتكز

المعاصر بكؿ مراحمو .كأكصت الدراسة المعمميف ،السيما في

عمييا الحكار التربكم في السنة النبكية مثؿ :الرفؽ ،كالصبر،

مرحمة التعميـ األساسي ،بالبعد عف العنؼ كالشدة في تقكيـ

قاـ الضرماف [ ]14بدراسة منيج النبي صمى ا﵀ عميو

كالتعاكف مع المؤسسات االجتماعية األخرل مف أجؿ تطكير

سمكؾ تبلميذىـ كما حثت المؤسسات التعميمية عمى التنسيؽ

كحسف االستماع ،كالتيسير.

برنامجيا في تقكيـ سمكؾ المتعمميف.

كسمـ في التعامؿ مع الناشئة" .بيدؼ تكضيح أىمية العناية
بالناشئة كالحرص عمى تكجيييـ الكجية اإلسبلمية الصحيحة ك

ىدفت دراسة الدحيـ [ ]16إلى الكقكؼ عمى أساليب النبي

تكمف أىمية مكضكع البحث في ككنو مرتبط بأجيالنا القادمة،

الحياتية في حياة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ مثؿ الحفاكة

التعامؿ معيـ ،كذلؾ كفؽ منيج القدكة الحسنة -لمبشرية عامة،

كالتشجيع كالتدرج كمراعاة الحاؿ كقد استخدـ الباحث المنيج

كالناشئة عمى كجو الخصكص كقد استخدـ الباحث المنيج

التحميمي ،كقد خمص الباحث في ىذه الدراسة إلى أف نيكض

الكصفي التحميمي .كقد تكصمت النتائج إلى أف محبة الناشئة

األمة كرقييا معقكد بصحة التعميـ كجكدة التربية ،كالمناىج

العمـ كاإلنصات إليو كاالتصاؼ باألخبلؽ الفاضمة كالسمكؾ

خبرة فإنيا تقؼ عاجزة عف تحقيؽ الكماالت ،كعف التناغـ مع

الطيب كاألدب الجـ.

الفطرة السكية ،كالسبب ىك أف ىذه المناىج ال تخمك مف ىكل

كالترحيب كحسف االستقباؿ ،كالرفؽ كالرحمة كحسف التأني كالثناء

كأمؿ األمة – بعد ا﵀– كسكاعدىا الفتية ،أال كىـ الناشئة ككيفية

األرضية كطرائؽ البشر ميما أكتيت مف قكة كاجتمع لدييا مف

لمعمميـ المخمص في عممو الصادؽ في تعامبلتو يسيـ في قبكؿ

بشروم جيكؿ ،أك نظرة ضيقة محدكدة مع ضعؼ في الشعكر

كىدفت دراسة أبك دؼ [ ]15إلى إبراز شخصية الرسكؿ

الداخمي الصادؽ المراقبة الذم ىك ببل شؾ مؤثر كبير عمى سير

المتكاممة كالتأكيد عمى أىمية االقتداء بيا كالكشؼ عف بعض

العمؿ التعميمي كالتربكم.

الممارسات التربكية التي تضمنتيا السنة النبكية المطيرة كالتقدـ
ببعض التكصيات التي يمكف أف تسيـ في االرتقاء الكظيفي

كفي دراسة شمبي [ ]17التي ىدفت إلى تكضيح األسس

كالميني لممعمـ ،كقد اكتسبت الدراسة أىميتيا مف خبلؿ بياف

كالثكابت التي اتبعيا المصطفى صمى ا﵀ عميو كسمـ في إدارتو

مكقع السنة النبكية كأىميتيا كمصدر أساس مف مصادر التربية

لمخبلؼ؛ لنتعمـ منيا كنقتدم بيا كمنيا ،االستماع الدقيؽ لمرأم

في مجاؿ تأصيؿ الفكر التربكم اإلسبلمي ،كقد استخدـ الباحث

القيادة كاإليجابية كالمصارحة مف كؿ األطراؼ كاستقراء األحداث

المنيج الكصفي التحميمي كمف أىـ نتائج الدراسة استخراج

كبعد النظر ،كابداء الرأم ،كالدفاع عف النفس كغيرىا كقد

الممارسات التربكية كشكاىد مف خبلؿ السنة النبكية كبياف تنكع

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .كتكصمت النتائج إلى

كاستيعابيا مككنات الطبيعة اإلنسانية كشمكليا جميع جكانب

الخبلفات التي نعدىا اآلف مف منظكرنا جسيمة كربما مستعصية

حياة اإلنساف ،سكاء كانت ممارسات تتعمؽ بأداء المربي أك

عمى الحؿ منيج متكامؿ فإذا بالمصطفى صمى ا﵀ عميو كسمـ

كظائؼ المربي ،أك ممارسات تربكية خاصة بعبلقة المعمـ

يتعامؿ معيا بشفافية كركح المربي المميـ ،كيرسخ فينا بعض

بالمتعمـ في تقكيـ السمكؾ ككيفية االستفادة.

الجكانب التي يجب عمينا إتباعيا في مختمؼ جكانب حياتنا.

اآلخر كعدـ تسفييو أك الحكـ عميو قبؿ سماعو كسعة صدر

اإلسبلمية كما كانت الدراسة محاكلة مف الباحث يمكف أف تصب

أف منيج النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في معالجتو لبعض

كتعدد الممارسات التربكية التي كاف يقكـ بيا النبي الكريـ

كتناكلت دراسة أبك دؼ [ ]15الكشؼ عف منيج الرسكؿ

كتناكؿ حسف [ ]18األساليب التربكية في السنة النبكية

أحاديثو المتعمقة بتقكيـ سمكؾ األفراد مف خبلؿ تتبع المنيج

الشريفة كأسمكب القدكة ،كأسمكب التربية العممية ،كأسمكب

التربكم لمرسكؿ الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ؛ كاستخدـ الباحث

األمثاؿ ،كأسمكب القصة .كاستخداـ الباحث منيج البحث

في دراستو أسمكب تحميؿ المحتكل .كأظيرت الدراسة نكاحي

الكصفي التحميمي .كتكصمت النتائج إلى إبراز أسمكب القدكة مف

اإلعجاز التربكم في منيجو الذم اتسـ بالشمكؿ كالتنكع

خبلؿ السنة النبكية في التربية كفي دركس العمـ .كاعتبرت

كالمعيارية كمراعاة الفركؽ الفردية كالرفؽ في التعامؿ كقد تقدـ

الدراسة أسمكب التربية العممية مف أىـ أساليب التربية ألنو يعتمد

الباحث بصيغة مقترحة لتكظيؼ ىذا المنيج في تعميمنا

عم ػى النش ػاط الذات ػي لمف ػرد كبػ ػو يكتسػب الفرد المعارؼ كالميا ارت
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كالخبرات البلزمة لمتعمـ.
أ .منهج الدراسة

كالقدكة ىك األسكة كالعكس ،فاألسكة كما يقكؿ القرطبي
رحمو ا﵀ (ىك ما يتأسى بو أم يعتز بو فيقتدم بو في جميع

 .4الطريقة واالجراءات

أحكالو [.[25
كمف خبلؿ ما جاء في كتب المغة كبعض كتب التفسير

استخدمت الباحثة المنيج االستنباطي كيقصد بو تمؾ

عف القدكة يتضح أف القدكة ال تتحقؽ بصفة كاحدة ،كلكف يممح

الطريقة مف التفكير التي بمكجبيا يحكـ العقؿ في قضية ما بناء

ابف منظكر [ ]20في لساف العرب إلى شمكؿ القدكة لمصفات

عمى قانكف سابؽ فيك عقؿ محككـ كمكبؿ دائمان بأصؿ يقيس

كميا ،فبل يتحمى بخمة دكف خمو كمف ىنا كجب عمى القائد

عميو أك بنص ما فيك دائمان فرع ألصؿ ،يدكر في إطار سابؽ،

المسمـ الذم نريده أف يككف قدكة صالحة أف يتمثؿ شمائؿ النبي

كىك ينتقؿ مف القاعدة السابقة إلى إثبات المشاىدة أك التجربة.

صمى ا﵀ عميو كسمـ كيطبؽ كؿ ما أثر عنو في سمككو كأخبلقو

كمف المجاالت التي يصمح ليا ىذا المنيج قضايا الفقو

كيتأسى بو في كؿ أفعالو كيتضح أيضان مف التعريفات ضركرة

التشريعي ،في إطار الحبلؿ كالحراـ ،كذلؾ عند إعماؿ العقؿ في

أف تككف الخبلؿ التي يتخمؽ بيا أصمية ال مصطنعة ،ككمما

النص الديني المكحى بو إلدراؾ أبعاده كمقاصده كتحديد عمتو،

كانت الصفات كالخبلؿ الحسنة فطرية كمترسخة في اإلنساف

كيتعدل األمر إلى األدكات األخرل مثبل لقياس (االجتياد

كاف تأثيرىا في الغير أكبر ،ككاف داعي التخمؽ بيا كاالقتداء

الفردم) ،كاالستحساف ،كاالستصبلح ،كاالستصحاب ،كالخبلصة

كالمحاكاة منيـ أشد.

ىنا أف العقؿ إنما يتحرؾ في إطار سابؽ محككـ ببعض

كاذا قمنا إف الصفات يجب أف تككف خمقية فطرية أك

الضكابط التي جاء بيا الكحي [ ]19حيث يتـ دراسة سنف رسكؿ

مغركسة بالتمرف كالتخمؽ كطيبة تجذب اآلخريف كتدعكىـ

ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في اليكـ كالميمة لبلستفادة منيا كتعمميا
كتطبيقيا في حياتنا كحياة أبنائنا لبلقتداء بو كالسير عمى نيجو

لممحاكاة فإنو ينبغي أف يككف القدكة أيضان قدر اإلمكاف حسف

في الدنيا كاآلخرة.

الجانب غير فظ ،يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى في شأف قدكة كؿ

الييئة غير ذميميا حتى تنجذب إليو األعيف كأف يككف ليف

فيك معمـ اإلنسانية كمرشدىا لعبادة ربيا ،كما يعكد عمييا بالنفع

قدكة محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ﴿ فبما رحمة مف ا﵀ لنت ليـ

اإلجابة عف تساؤالت البحث:

كلك كنت فظان غميظ القمب النفضكا مف حكلؾ .فأعؼ عنيـ

أكالن :مفيكـ القدكة

كاستغفر ليـ كشاكرىـ في األمر فإذا عزمت فتككؿ عمى ا﵀ إف

القدكة في المغة:

ا﵀ يحب المتككميف ﴾ (آؿ عمراف.[1[ )189:

ذكر ابف منظكر في لساف العرب في مادة قدا قكلو "القدك:
أصؿ البناء الذم يتشعب منو تصريؼ االقتداء ،يقاؿً :قدكة

كأجمؿ ما تككف الخبلؿ التي يتخمؽ بيا القدكة إذا كانت
مستكية مستقيمة عمى ديف كخاضعة لو أك نابعة منو .ثـ إف مف

كقيدكة لما يقتدم بو ،كالقدكة :األسكة" [ .[20كالقدكة كاألسكة شيء
كاحد ،كليذا يصح أف يقاؿ اقتدل بو فكاف لو أسكة.

األفضؿ أف يككف القدكة ذا طريقة كاضحة حتى يسيؿ االقتداء
بو عمى ضكئيا دكف غمكض.

كذكر الجكىرم في الصحاح في مادة قدا قكلو " :القدكة:

األسكة :يقاؿ :فبلف قدكة يقتدل بو ،كقد يضـ فيقاؿ :قيدكة كًقدكة
كًقدة [.[21

كاالقتداء فيو معنى التشبو فأنت إذا اقتديت بشخص ما

قمدتو فإذا حصؿ تقميده حصؿ التشبو بو .كمف الناحية الشكمية
فإف لفظة القدكة تذكر باعتبار صاحبيا كتؤنث باعتبار المفظ

القدكة في االصطبلح :القدكة اصطبلحان ىي "المثاؿ الذم يتشبو

فممذكر كاألنثى تطمؽ كممة (قدكة) ال فرؽ.

بو غيره فيعمؿ مثؿ ما يعمؿ" [.[22

ىؿ القدكة ىي األسكة؟

كالقدكة ىي "إحداث تغيير في سمكؾ الفرد في االتجاه

مف خبلؿ استعراض مفيكـ القدكة كجدنا أف أحد المعاني

المرغكب فيو ،عف طريؽ القدكة الصالحة .كذلؾ بأف يتخذ

في التعريفات ما يفيد أف القدكة ىي األسكة كمع ذلؾ فإف المتتبع

شخصان أك أكثر يتحقؽ فييـ الصبلح ليتشبو بو ،كيصبح ما

يجد أف كبل المفظتيف كاف ظير بينيما تكافؽ في المعنى

يطمب مف السمكؾ المثالي أم انر كاقعيان ممكف التطبيؽ [.[23

في بعض الجكانب إال أف ىذا التكافؽ ليس عمى إطبلقو فبل تزاؿ

فاالقتداء ىك طمب مكافقة الغير في فعمو [.[24
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يقكؿ اإلماـ ابف كثير [ :]27إف ا﵀ يخبر عف ندـ الظالـ
الذم فارؽ طريؽ رسكؿ ا﵀ كالذم جاء بو مف الحؽ المبيف

 -التأسي أشد في بابو مف االقتداء.

 -التأسي يجعؿ معنى االلتزاـ مف الغير بشكؿ أقكل كلذلؾ فإنيا

كسمؾ طريؽ غير سبيؿ المؤمنيف ،فإنو يكـ القيامة يندـ حيث ال

جاءت مع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ باعتباره أفضؿ األنبياء

ينفعو الندـ كيعض عمى يديو حسرة كأسفان.
 .2السنة النبكية المطيرة:

كالمرسميف (لقد كاف لكـ في رسكؿ ا﵀ أسكة حسنة)

لقد قررت السنة النبكية مبدأ القدكة الصالحة في التربية مف

(فصمت.[1[ )33:

خبلؿ الدعكة إلى االقتداء بكؿ مف دعا الناس إلى الخير

أما القدكة فقد جاءت مع غيره مف األنبياء كالصالحيف مف

كالصبلح كاليدل الذم جاء بو النبي الكريـ ،نذكر منيا عمى

الصحابة كغيرىـ ﴿ أكلئؾ الذيف ىدل ا﵀ فبيداىـ اقتده ﴾

سبيؿ المثاؿ ال الحصر اآلتي:

(األنعاـ ]1[ )90 :يعني باألنبياء كالرسؿ السابقيف لمحمد صمى

أكصى باتباع سنتو كسنة الخمفاء الراشديف مف بعده ،حيث

ا﵀ عميو كسمـ جميعان ،ككذلؾ ما كرد في قكلو صمى ا﵀ عميو

جاء عف أبي نجيح العرباض بف سارية قاؿ :كعظنا رسكؿ ا﵀

كسمـ "اقتدكا بالمذيف مف بعدم أبي بكر كعمر" ).حديث)6 :

مكعظة بميغة كجمت منيا القمكب كذرفت منيا العيكف فقمنا :يا

[.[3

رسكؿ ا﵀ كأنيا مكعظة مكدع فأكصنا ،قاؿ( :أكصيكـ بتقكل ا﵀

ثانيان :مصادر القدكة الصالحة:

عبد ،كانو مف يعش منكـ
كالسمع كالطاعة كاف تأمر عميكـ ه
فسيرل اختبلفان كثي انر ،فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف

تكمف مصادر القدكة الصالحة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية

المطيرة كأقكاؿ السمؼ رضكاف ا﵀ عمييـ أجمعيف ،كىي كالتالي:

الميدييف عضكا عمييا بالنكاجذ كاياكـ كمحدثات األمكر فإف كؿ

 .1القرآف الكريـ:

بدعة ضبللة) [.[29,28

يعتمد القرآف الكريـ أسمكب التربية بالقدكة حينما أمر ا﵀

كما ركاه البخارم دليؿ كاضح في طاعتو كاالقتداء بو ،عف

سبحانو نبيو باالقتداء بمف سبقو مف األنبياء كالمرسميف ،فقاؿ
تعالى ﴿ :أيكلىئً ى ًَّ
اى يـ ا ٍقتىًد ًه ﴾ {األنعاـ}90 :
يف ىى ىدل ا﵀ي فىبًيي ىد ي
ؾ الذ ى
[ ]1بمعنى أييا الرسكؿ اتبع ممة ىؤالء األنبياء األخيار ،كقد

أبي ىريرة أف رسكؿ ا﵀ قاؿ( :كؿ أمتى يدخمكف الجنة إال مف
أبى) ،قيؿ :كمف يأبى يا رسكؿ ا﵀؟ قاؿ( :مف أطاعني دخؿ

الجنة ،كمف عصاني فقد أبى) (حديث رقـ .[30[ )7280

امتثؿ فاىتدل بيدم الرسؿ مف قبمو كجمع كؿ كماؿ فييـ

كقرر أف مف سف سنة حسنة فمو أجرىا كأجر مف اقتدل بيا

فاجتمعت لديو فضائؿ كخصائص فاؽ بيا جميع العالميف.
كأكد عمى أسمكب التربية بالقدكة فطمب مف المؤمنيف اتخاذ

إلى يكـ القيامة ،عف أبي عمرك جرير بف عبد ا﵀ قاؿ :قاؿ

الرسكؿ القدكة كاألسكة الحسنة كطالب المؤمنيف بطاعتو فيما أمر
كؿ ً
اف لى يكـ ًفي رس ً
ا﵀
ىي
كنيى طاعة مطمقة ،قاؿ تعالى ﴿ :لىقى ٍد ىك ى ٍ
يس ىكةه ىح ىسىنةه ﴾ (األحزاب.[27[ )21 :
أٍ

رسكؿ ا﵀( :مف سف في اإلسبلـ سنة حسنة فمو أجرىا كأجر مف
عمؿ بيا مف بعده مف غير أف ينقص مف أجكرىـ شيء ،كمف

سف في اإلسبلـ سنة سيئة كاف عميو كزرىا ككزر مف عمؿ
بيا مف بعده مف غير أف ينقص مف أكزارىـ شيء) مسمـ

لقد اعتبر ابف كثير [ ]27ىذه اآلية أصبلن كبي انر في التأسي

.[3[ 169/3

برسكؿ ا﵀ في أقكالو كأفعالو كسائر أحكالو ،كليذا أمر الحؽ
تبارؾ كتعالى الناس جميعان باالقتداء بالنبي الكريـ في غزكة

كأكصى باالقتداء بأبي بكر كعمر بف الخطاب بنص

مف ربو ،سكاء كىك مكركب كمحركب فيك يصبر صبر

الترمذم  ،502/3حديث رقـ  ،]28[ 3662كما أمر باالقتداء

المستعمي كيثبت ثبات المستكلي.

بو في الصبلة فقاؿ( :صمكا كما رأيتمكني أصمي) ابف ماجة

األحزاب في صبره كمصابرتو كمرابطتو كمجاىدتو كانتظاره الفرج

كحذر القرآف الكريـ

الظالميف ،قاؿ تعالى﴿ :
الرس ً
كؿ
لىٍيتىنًي اتَّ ىخ ٍذ ي
ت ىم ىع َّ ي
يبل ﴾.[1[ .
ىخمً ن

صريح فقاؿ( :اقتدكا بالذيف مف بعدم أبي بكر كعمر) سنف

 ،]29[ 905/2كأمر المؤمنيف باالقتداء بو في تأدية مناسؾ

مف يحيد عف القدكة الصالحة كيتبع
ىكىي ٍكىـ ىي ىع ُّ
ض الظَّالً يـ ىعمىى ىي ىد ٍي ًو ىيقيك يؿ ىيا
يبل * ىيا ىكٍيمىتىى لىٍيتىنًي لى ٍـ أىتَّ ًخ ٍذ في ىبلننا
ىسبً ن

الحج فقاؿ( :خذكا عني مناسككـ) مسمـ .[3[ 65/1

 .3أقكاؿ السمؼ:
ذكر عبد ا﵀ بف مسعكد محامد الصحابة كفضائميـ ككجكب
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ما تحتكيو كما تختزنو ىذه الشخصية مف مكارـ كفضائؿ كلتبيف

االقتداء بأفعاليـ الحميدة كأخبلقيـ النبيمة فقاؿ" :مف كاف متأسيان

أىداؼ البعثة كالتي ىي إيصاؿ األخبلؽ إلى أكجيا ،مما يجعؿ

أبر ىذه األمة قمكبان
ٌ
فميتأس بأصحاب رسكؿ ا﵀ فإنيـ كانكا ٌ
كأعمقيا عممان ،كأقميا تكمفان ،كأقكميا ىديان كأحسنيا حاالن ،اختارىـ

ىذه الشخصيات محط أنظار الغير كمؤثرة في حركتيا كحياتيا
االجتماعية.

ا﵀ لصحبة نبيو كاقامة دينو ،فاتبعكىـ في آثارىـ ،فإنيـ كانكا

مف جية أخرل فقد تحدث اإلسبلـ كحدد بعض المفاىيـ

عمى اليدل المستقيـ".

كذكر الشاطبي في االعتصاـ عف عبد ا﵀ بف مسعكد أنو

التي تندرج في إطار تحسيف األخبلؽ في التعامؿ مع اآلخريف

قاؿ" :اتبعكا آثارنا كال تبتدعكا فقد كفيتـ" .االعتصاـ لمشاطبي

كمف ابرز ما جاء :الصدؽ ،الصبر ،الرحمة ،الرأفة ،الشفقة،

.[31[ 79/1

التكاضع...
 .3مكافقة القكؿ العمؿ:

الصحابة كميـ عدكؿ بتعديؿ ا﵀ ليـ ،كىـ أكلياء ا﵀ تعالى

إف مف المقتضيات األساسية لصيركرة الشخص قدكة أف

كأصفياؤه كخيرتو مف خمقو بعد أنبيائو كرسمو ،كىذا مذىب أىؿ

يشاىده المقتدكف كقد تكافؽ قكلو مع عممو الف الناس تدرؾ

السنة فبل يجكز ألحد أف يبغض أحدان منيـ حيث جاء عف

حقيقة المفاىيـ كالفضائؿ إذا تجمت أفعاال.

اإلماـ مالؾ أنو قاؿ" :مف كاف يبغض أحدان مف أصحاب محمد

كقد تحدث القرآف الكريـ حكؿ أىمية المكافقة بيف القكؿ
َّ
آمينكا لً ىـ
كالعمؿ مكجيان خطابو إلى المؤمنيف﴿ :يا أىيُّيىا ال ى
ذيف ى
كف﴾
كف ما ال تى ٍف ىعميكف ىكيب ىر ىم ٍقتان ًع ٍن ىد المَّ ًو أ ٍ
ىف تىقيكليكا ما ال تى ٍف ىعمي ى
تىقيكلي ى

غؿ فميس لو حؽ في فيء المسمميف ،ثـ
أك كاف في قمبو عمييـ ٌ
ًً
ً
ًَّ
اغًف ٍر لىىنا ىكًًإل ٍخ ىكانًىنا
كف ىربىَّنا ٍ
اءكا م ٍف ىب ٍعدى ٍـ ىيقيكلي ى
قرأ ﴿ :ىكالذ ى
يف ىج ي
ً ِّ ًًَّ
ً
ًَّ
يف ىسىبقي ى ً ً
يم ً
ىمينكا ىربىَّنا
اف ىكىال تى ٍج ىع ٍؿ في قيميكبًىنا غبل لمذ ى
الذ ى
يف آ ى
كنا باإل ى
ؾ رء ه ً
يـ ﴾ {الحشر.[25[ }10:
إًَّن ى ى ي
كؼ ىرح ه
ثالثان :أركاف القدكة

(الصؼ )3-2 :كقد تكجو النبي شعيب عميو السبلـ إلى قكمو
ىف أيخالًفى يك ٍـ إًلى ما أ ٍىنيا يك ٍـ
كما يحدثنا القرآف الكريـ ﴿ :ىكما أير ي
يد أ ٍ
ىع ٍنو ﴾( .ىكد.[1[ .)88 :

ال تتحقؽ القدكة في الشخص إال إذا اجتمعت لديو مجمكعة

 .4االبتعاد عف مكاطف الشبيات:

مف األركاف كالخصائص التي تجعمو قدكة في نظر اآلخريف كمف

قد يككف الشخص صالحان حسف األخبلؽ عامبلن بما يقكؿ

جممة ذلؾ:

كلكنو ال يؤثر في اآلخريف لكثرة اقترابو مف مكاطف يشتبو بيا

 .1الصبلح:
كىي حالة أك ىيئة تظير عند الشخص تككف نتيجة عكامؿ

بحيث ال يمكف لآلخريف التمييز فييا بيف الحؽ كالباطؿ كبيف

االعتقاد بالديف الذم ينتسب إليو كالفضائؿ التي ينادم بيا.
ككذلؾ ال بد مف تكفر العبادة كىي العمؿ بأحكاـ ذاؾ الديف

اإلنساف الصالح جيبلن ،كىنا يترتب عمى اإلنساف مسؤكلية
االبتعاد عف مكاطف الشبيات :مف كضع نفسو في مكاطف

كالشرائع التي يسٌنت فيو ،كبالتالي االبتعاد عف كؿ ما ىك مخالؼ
ليذه الشريعة ،ثـ اف الصبلح يحصؿ مف خبلؿ اإلخبلص

الشبية فبل يمكمف مف أساء بو الظف [.[32

نسبة الفعؿ الباطؿ إلى فبلف أك إلى فبلف ،فقد ينسبكف ذلؾ إلى

متعددة مف أبرزىا (عند أصحاب األدياف) :األيماف كحسف

طبعان المسؤكلية ىنا مزدكجة حيث ينبغي عمى المؤمف

كالذم ىك األساس الياـ لمصبلح ألنو ىك العنصر الذم يظير

االبتعاد عف مكاطف الشبية كعميو أيضا االبتعاد عف سكء الظف

كيتجمى في حركات كسكنات المقتدل .فبكاسطتو يبتعد المقتدل

كالتسرع في نسبة األحكاـ.

عف األىكاء النفسانية كاألغراض الدنيكية قكالن كعمبلن ،كبو تتجمى

 .5عدـ التكمؼ:
مف جممة األمكر التي يمكف الحديث عنيا كأساس كاصؿ

حقيقة العبادة.

لمقدكة ،اف ال يتكمؼ الشخص ذلؾ فبل يفعؿ ليرل الناس كليمارم

 .2حسف الخمؽ:
لعؿ حسف الخمؽ عامؿ أساسي في شخصية القدكة ،يتجمى

في عممو ،بؿ القدكة ىك الذم يؤمف كيعتقد كيعمؿ بذلؾ مف دكف

كيظير عند تعامؿ المقتدل مع الناس .كمف ىنا جاء قكؿ

تكمؼ كال مجاراة كال طمب مف احد ،فيك شخص يعيش ضمف

الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ" :إنما بعثت ألتمـ مكارـ

إطار قناعاتو فبتصرؼ عمى أساس ذلؾ في السر كالعمف .كلعؿ
ىذا األمر مكقكؼ كالى درجة كبيرة عمى مقدار تربية الشخص

األخبلؽ"  11لمداللة عمى جكانب القدكة في شخصيتو إذ يبيف
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نفسو كجعميا تتحرؾ في إطار الكماالت كذلؾ في كافة تفاصيؿ

حف انر لمشر يريد بيا غيره .فيصير عندئذ قدكة سيئة يحتذم حذكه

رابعان :أنكاع القدكة

في كؿ مكاف يتزعميـ أقكاىـ تدبي انر كيسمى ىذا النكع بالقدكة

كؿ مف فسدت طكيتو ،كساء خمقو ،كفي ىذا نرل أرباب الشر

الحياة االجتماعية.
عند النظر في كضع الكممة المغكم كما جاء في تعريفيا

السيئة ،كبالطبع فإف القدكة السيئة ىك عمى نقيض ما ىك عميو

المعرفيف لكممة القدكة يميمكف إلى
اصطبلحان نتبيف بدقة أف ي
صرفيا نحك الكجو الحسف فينحازكف بيا إلى القدكة الصالحة

القدكة الصالحة الذم يتأسى بشمائؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو
كسمـ كالقدكة السيئة يتمثؿ أخبلؽ الشياطيف مف الجف كاإلنس،

المؤثرة في الغير كيعتبر ىذا المنحى أساسيان كظاى انر في الكضع

كالقائد الشؾ يدرؾ أنو قدكة شاء ذلؾ أـ أباه ،فإذا كاف األمر

المغكم كمف أكضح األدلة عمى بياف ذلؾ كبياف معالـ القدكة

الصالحة قكلو تعالى ﴿ لقد كاف لكـ في رسكؿ ا﵀ أسكة حسنة ﴾

كذلؾ فبل بديؿ أبدان في أف يختار النكع األكؿ كىك أف يككف قدكة

صالحة ،كبذلؾ يضمف أف ال يصدر عنو في تصرفاتو كأخبلقو

(األحزاب.[33[ )21 :

إال ما يخدـ مصمحتو كمصمحة مرؤسيو.
كمف ىذا نخمص إلى القكؿ بأف أنكاع القدكة ال تخرج عف

فالقدكة الحسنة ىي التي تأست كتمثمت شمائؿ النبي صمى

نكعيف قدكة صالحة كقدكة سيئة .يقكؿ الشيخ عبد الرحمف

ا﵀ عميو كسمـ في صبره كمصابرتو كمجاىدتو كخمقو كاقتفت أثره

السعدم [.[29

في كؿ شيء كنيجت نيجو كتمسكت بسنتو كال بأس أف نستأنس

كاألسكة نكعاف أسكة حسنة كأسكة سيئة فاألسكة الحسنة ىي

بمثاؿ ساقو صمى ا﵀ عميو كسمـ يكضح فيو أثر كبل النكعيف

مف القدكة؛ القدكة الصالحة كالقدكة السيئة يلي ً
قرب المعنى كيرسخ
المفيكـ كيكضح األثر الذم يمكف أف يتركو القدكة في نفكس

الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كمف نيج نيجو ،كأما األسكة بغيره

مقمديو كالذيف يحاككف أخبلقو كتصرفاتو يقكؿ صمى ا﵀ عميو

كاذا أردنا أف نقتدم بالرسكؿ الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ

كسمـ "مثؿ الجميس الصالح كالجميس السكء كحامؿ المسؾ كنافخ

فيناؾ جكانب عديدة ال يمكف حصرىا؛ كلكف سأقتصر في ىذه

الكير فحامؿ المسؾ إما أف يحذيؾ ،كاما أف تبتاع منو ،كاما أف

الدراسة عمى بعض سنف الرسكؿ في اليكـ كالميمة مف أدعية

تجد منو ريحان طيبة ،كنافخ الكير إما أف يحرؽ ثيابؾ كاما أف

كأذكار تعمؿ عمى ربط اإلنساف بخالقو طكاؿ الكقت حتى يصبح

إذا خالؼ (أم خالؼ الرسكؿ) فيك األسكة السيئة.

اإلنساف في معية ا﵀ سبحانو كتعالى؛ كذلؾ لما ذلؾ مف فكائد

تجد منو ريحان منتنة" (حديث.[34[ )1 :

عظيمة منيا:

إف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ بيذا المثاؿ المحسكس أراد

أف يبيف تمؾ اآلثار التي يمكف أف يتركيا الجميس الصالح -

 -األجر العظيـ لؤلذكار كفكائدىا الحسية كالمعنكية عمى النفس.

كالذم يمثؿ القدكة الحسنة – فيمف يجالسو فالمسمـ إذا اختار

 -ترسيخ كنشر األذكار الصحيحة الكاردة في اإلسبلـ.

جميسو الصالح ثـ اقتدل بو يككف قد ضمف لنفسو االقتداء بقدكة

 -غرس محبة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كسنتو في قمكب

صالحة كلك أردنا أف نقؼ عمى بعض اآلثار التي يتركيا

الصغار كمف ثـ التأسي بو.

الجميس الصالح فيمف يجالسو لكجدنا أنو يأمر جميسو بالخير

 -إحياء سنف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ.

كالمعركؼ كينياه عف الشر كيسمعو القكؿ الصادؽ كالعمـ النافع

كالتربية بالقدكة تقتضي مثؿ كاقعية كنماذج قكية مؤثرة ألنو

ثـ ىك يعرفؾ عيكب نفسؾ كيشغمؾ عف ما ال يعنيؾ كىك دائمان

ال يتـ كسر القيكد إال برؤية مثؿ؛ كرؤية نماذج مف البشر تقدـ

يدلؾ عمى الخير كيرغبؾ فيو كيحذرؾ مف الشر كما يزاؿ معؾ

لمناس أمثمة رائعة .كخير مثؿ كقدكة ينبغي أف نتأسى بو ىك سيد

عمى ىذا الحاؿ حتى يككف فعبلن كبائع المسؾ الذم ال يمكف أف

الثقميف صمكات ا﵀ كسبلمو عميو.
خامسان :مف سنف الرسكؿ محمد (صمى ا﵀ عميو كسمـ):

ينالؾ منو إال ما كاف طيبان.

كىكذا يككف كؿ قدكة في الخير ال يصدر عنو إال ما كاف خي انر

الدعاء حيف االستيقاظ أثناء النكـ :عف عبادة بف الصامت

بسطة بائعو.

مف الميؿ فقاؿ :ال إلو إال ا﵀ كحده ال شريؾ لو ،لو الممؾ كلو

تعار
رضي ا﵀ عنو ،عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :مف َّ

يفيض عمى عقكؿ الناس كما تفكح رائحة المسؾ مف

الحمد ،كىك عمى كؿ شيء قدير ،الحمد ﵀ ،كسبحاف ا﵀ ،كا﵀

كقد ينح ػرؼ اإلنس ػاف ف ػي سمككو كيدبر أمك انر مضره كيحفر
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الكبد تكجد بالجية اليمنى كذلؾ يجعؿ كعمميا يستقر اثناء النكـ

أكبر ،كال حكؿ كال قكة إال با﵀ ،ثـ قاؿ :الميـ اغفر لي ،أك دعا،

فإف تكضأ كصمى قيبًمت صبلتو" [ركاه البخارم:
استيجيب لوٍ ،
.[30[ ]1154

الدعاء راحو نفسيو لممسمـ مف أعباء الحياة التي تتخبطو اثناء

الدعاء عند االستيقاظ مف النكـ بالدعاء الكارد" :الحمد ﵀ الذم

نكمو.

أحيانا بعدما أماتنا ،كاليو النشكر" ركاه البخارم مف حديث حذيفة

نفض الفراش قبؿ النكـ :قاؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا

السكاؾ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :السكاؾ مطيرة

فإنو ال يعمـ ما خمفو بعده عمى فراشو" لقد اثبت العمماء اف

لمفـ كمرضاة لمرب" السكاؾ مف السنف الميجكرة التي سنيا عمينا

االنساف حيف يناـ عؿ يمكت في جسمو خبليا تسقط عمى فراشو

الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كىك تنظيؼ األسناف بعكد خشبي

كحينما يقكـ اإلنساف تبقى الخبليا فإذا رجع لمنكـ تدخؿ في

عمى األسناف فيي تعطي األسناف مناعة طبيعية ضد التسكس

بالمجير حاكؿ الغربيكف حؿ ىذه المشكمة بغسؿ الفراش بمكاد

كالنخر كذلؾ بالقضاء عمى الطفيميات كالبكتيريا المسببة ليما

منظفة قكيو لكف دكف جدكل فقاـ أحدىـ بنفض ىذه الخبليا بيده

كيزيؿ البقع كالصبغ كيبيض األسناف كحمايتيا مف األحماض

ثبلث مرات فاختفت الخبليا كأيضان عرض الفراش لمشمس يزيؿ

في قتؿ الجراثيـ.

حبة البركة أك الحبة السكداء :عف عائشة  -رضي ا﵀ عنيا -

أكؿ سبع تمرات عمى الريؽ :قاؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ:

أنيا قالت :قاؿ رسكؿ ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ " :إف ىذه

"مف تصبح كؿ يكـ سبع تمرات عجكة لـ يضره في ذلؾ اليكـ سـ

الحبة السكداء شفاء مف كؿ داء إال الساـ ،قمت :كما الساـ قاؿ:

كال سحر" أثبتت األبحاث العممية أف التمر ىك المادة الكحيدة في

المكت "أم تستخدـ لعبلج كؿ األمراض إال المكت ليا فكائد ال

عمى الشؽ االيمف كيسيؿ عمؿ المعدة مف ىضـ لمطعاـ كايضا

اكل أحدكـ إلى فراشو فميأخذ داخمة ازره فمينفض بيا ،كبسـ ا﵀،

بف اليماف رضي ا﵀ عنو.[30[ 6312 :

جسمو فتسبب لو أمراض كالعياذ با﵀ كىذه الخبليا ال ترل إال

مف شجرة تسمى األراؾ كلقد اثبت العمماء مدل فائدة ىذه الشجرة

ىذه الخبليا.

كأثبت أف ليا تأثير البنسميف عمى الجراثيـ كالبنسميف مادة فعالة

األرض التي ال يبقى منيا فضبلت تخرج مف جسـ اإلنساف

تعد كال تحصى ال استطيع أف أدكنيا كميا ىنا لكف مف أراد أف

فيستفيد منيا الجسـ كاممة تمامان ،كمف فكائده :خفض نسبة

يعرؼ فكائدىا فميبحث في كيكيبيديا.

الككلستركؿ كالكقاية مف تصمب الشراييف ،كالكقاية مف السرطاف

القيمكلة :ىي النكـ عند فترة الظييرة لمدة ال تتجاكز  40دقيقة

كمرض البكاسير كتقمؿ تشكؿ الحصيات بالم اررة ،منع تسكس

كىي مف سنف الرسكؿ كليا فكائد كبيرة فيي تقمؿ مف ىرمكف

األسناف ،الكقاية مف أنكاع السمكـ ،عبلج لفقر الدـ ،عبلج

التكتر المرتفعة في الدـ الناتجة عف النشاط البدني كالذىني الذم

لمكساح كليف العظاـ ،عبلج لفقداف الشيية كضعؼ التركيز،

بذلو اإلنساف في بداية اليكـ كما أنيا تكسب الجسـ راحة كافية

عبلج لمضعؼ العاـ كخفقاف القمب ،عبلج لمركماتزـ ،عبلج

كتعيد شحف قدراتو عمى التفكير ك التركيز ك تزيد إنتاجيتو

لجفاؼ الجمد ،عبلج لحمكضة المعدة.

كحماستو لمعمؿ .تعيدكا يمسح ييما ما استطاع مف جسده ،يبدأ

الكضكء قبؿ النكـ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا

ييما عمى رأسو ككجيو ،كما أقبؿ مف جسده ،يفعؿ ذلؾ ثبلث

االيمف ثـ قؿ :الميـ أسممت كجيي اليؾ كفكضت أمرم إليؾ

التكبير كالتسبيح عند المناـ :عف عمي رضي ا﵀ عنو ،أف رسكؿ

رغبة مني كرىبة إليؾ ال ممجأ كال منجا منؾ إال إليؾ آمنت

ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ حيف طمبت منو فاطمة رضي ا﵀

بكتابؾ الذم انزلت كبنبيؾ الذم أرسمت فإف مت مف ليمتؾ فأنت

خادما" :أال أدلكما عمى ما ىك خير لكما مف خادـ؟ إذا
عنيا
ن
بعا كثبلثيف،
أكيتما إلى فراشكما ،أك أخذتما مضاجعكما ،فكب ار أر ن

مرات [ .ركاه البخارم.[30[ ]5017 :

أتيت مضجعؾ فتكضأ كضكءؾ لمصبلة ثـ اضطجع عمى شقؽ

عمى الفطرة كاجعميف آخر ما تتكمـ بو".

عندما يأكم األنساف الى النكـ فإنو يبقى عدة ساعات نائمان

كسبحا ثبلثنا كثبلثيف ،كاحمدا ثبلثنا كثبلثيف .فيذا خير لكما مف
خادـ" [متفؽ عميو.[6915 – 6318 :

يقكـ بتنظيؼ معظـ ىذه الجراثيـ كقي مف العديد مف األمراض

الصبلة :الصبلة ىي فرض كلكف أردت أف اكتب بعض مف

كىذه الفترة مناسبو لنمك مختمؼ الجراثيـ في جسمو لذلؾ الكضكء

فكائدىا العظيمة الصبلة ىي أفضؿ رياضة عقمية كركحية

النكـ عمى الشؽ األيمف :يخفؼ ضغط الرئة عمى القمب كأيضان
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كجسدية ،كالمحافظة عمييا يعني المحافظة عمى جسد سميـ

قاؿ ذلؾ حمت لو شفاعة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ.

كحالة نفسية ىادئة كمستقرة .كلذلؾ فإف أىـ صفة مف صفات
المتقيف بعد اإليماف ىي الصبلة ،يقكؿ تعالى :ىذلً ى ً
ال
اب ى
ؾ ا ٍلكتى ي
يو يى ندل لٍّْممتًَّقيف الًَّذيف يؤ ًمين ً ً ً
رٍيب ًف ً
كف الصَّبلةى
ى ى
يم ى
ى يٍ ى
ي ى
كف با ٍل ىغ ٍيب ىكييق ي
ك ًم َّما رىزٍقىن ي ً
كف الفكائد :ضبط إيقاع الجسـ كقاية مف
اى ٍـ يينفقي ى
ى
ى
الدكالي كتقكية العظاـ عبلج نفسي.

اإلكثار مف السكاؾ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف رسكؿ

الكضكء ،كعند تغير رائحة الفـ ،كعند قراءة القرآف ،كعند دخكؿ

سنف الكضكء كالصبلة:

المنزؿ.

أف أشؽ عمى أمتي ،ألمرتيـ
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :لكال ٍ
بالسكاؾ عند كؿ صبلة" [متفؽ عميو.[589 – 887 :
** كما أف مف السنة ،السكاؾ عند االستيقاظ مف النكـ ،كعند

التبكير إلى المسجد :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ

المضمضة كاالستنشاؽ مف غرفة كاحدة :عف عبد ا﵀ بف زيد

رضي ا﵀ عنوَّ ،
أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :تمضمض،

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :كلك يعممكف ما في التيجير

كاستنشؽ مف كؼ كاحدة" [ركاه مسمـ.[3[ ]555 :

(التبكير) الستبقكا إليو ...الحديث" [متفؽ عميو.[981-615 :

الغسؿ :عف عائشة رضي ا﵀ عنياَّ ،
أف النبي
الكضكء قبؿ ي
صمى ا﵀ عميو كسمـ" :كاف إذا اغتسؿ مف الجنابة ،بدأ فغسؿ

الذىاب إلى المسجد ماشيا :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف

يديو ،ثـ تكضأ كما يتكضأ لمصبلة ،ثـ ييدخؿ أصابعو في الماء،
صب عمى رأسو ثبلث يغرؼ
فيخمؿ بيا أصكؿ الشعر ،ثـ ىي ي
بيديو ،ثـ ييفيض الماء عمى جمده كمو" [ركاه البخارم]248 :

ا﵀ بو الخطايا ،كيرفع بو الدرجات" قالكا :بمى يا رسكؿ ا﵀ .قاؿ:
كانتظار الصبلة بعد الصبلة ،فذلكـ الرباط" [ركاه مسمـ.[587 :

التشيد بعد الكضكء :عف عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو قاؿ:

سمعت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :إذا أقيمت الصبلة

قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :ما منكـ مف أحد يتكضأ

فبل تأتكىا تسعكف ،كأتكىا تمشكف ،كعميكـ السكينة ،فما أدركتـ

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :أال أدلكـ عمى ما يمحك
"إسباغ الكضكء عمى المكاره ،ككثرة الخطا إلى المساجد،
إتياف الصبلة بسكينة ككقار :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ:

[.[30

أف ال إلو إال ا﵀ ،ك َّ
فيسبغ الكضكء ثـ يقكؿ :أشيد َّ
محمدا
أف
ن
عبده كرسكلو إالَّ فتحت لو أبكاب الجنة الثمانية ،يدخؿ مف أييا

الدعاء عند دخكؿ المسجد ،كالخركج منو :عف أبي يحميد

االقتصاد في الماء :عف أنس رضي ا﵀ عنو قاؿ" :كاف النبي

ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا دخؿ أحدكـ المسجد فميقؿ :الميـ

صمى ا﵀ عميو كسمـ يغتسؿ بالصاع إلى خمسة أمداد ،كيتكضأ

افتح لي أبكاب رحمتؾ ،كاذا خرج فميقؿ :الميـ إني أسألؾ مف

بالمد" [متفؽ عميو.[737 -201 :
ي
صبلة ركعتيف بعد الكضكء :قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ:

فضمؾ" [ركاه مسمـ.[1652 :

فصمكا ،كما فاتكـ فأتمكا" [متفؽ عميو.[1359 – 908 :
الساعدم ،أك عف أبي أيسيد رضي ا﵀ عنيما قاؿ :قاؿ رسكؿ

شاء" [ركاه مسمـ.[3[ ]553 :

الصبلة إلى سترة :عف مكسى بف طمحة عف أبيو قاؿ :قاؿ

ث فييما
"مف تكضأ نحك كضكئي ىذا ،ثـ صمى ركعتيف ال يي ىح ّْد ي
نفسو ،يغفر لو ما تقدـ مف ذنبو" [متفؽ عميو مف حديث يحمراف

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا كضع أحدكـ بيف يديو مثؿ

ص ّْؿ ،كال يباؿ ىم ٍف مر كراء ذلؾ" [ركاه مسمـ:
مؤخرة الرحؿ ي
فمي ى
.[1111

مكلى عثماف رضي ا﵀ عنيما (.)539 -159

* السترة ىي :ما يجعمو المصمي أمامو حيف الصبلة ،مثؿ:

الترديد مع المؤذف ثـ الصبلة عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ:

عف عبد ا﵀ بف عمرك رضي ا﵀ عنيما ،أنو سمع النبي صمى

الجدار ،أك العمكد ،أك غيره.

ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :إذا سمعتـ المؤذف فقكلكا مثؿ ما يقكؿ ،ثـ

كمؤخرة الرحؿ :ارتفاع ثيمثي ذراع تقريبان.
اإلقعاء بيف السجدتيف :عف أبي الزبير أنو سمع طاككسا يقكؿ:

عشرا ...الحديث" [ركاه مسمـ.[849 :
ن
ثـ يقكؿ بعد الصبلة عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ الميـ

قمنا البف عباس رضي ا﵀ عنو في اإلقعاء عمى القدميف ،فقاؿ:

"ىي السنة" ،فقمنا لو :إنا لنراه جفاء بالرجؿ ،فقاؿ ابف عباس:

محمدا الكسيمة
رب ىذه الدعكة التامة ،كالصبلة القائمة ،آت
ن

"بؿ ىي سنة نبيؾ صمى ا﵀ عميو كسمـ" [ركاه مسمـ.[1198 :

عمي صبلة ،صمى ا﵀ عميو بيا
عمي ،فإنو مف صمى َّ
صمكا َّ

* اإلقع ػاء ى ػك :نص ػب الق ػدمي ػف كالجمػ ػكس عم ػى العقبيػف ،كيككف

محمكدا الػ ػذم كعدتو) ركاه البخ ػارم .م ػف
مقاما
ن
كالفضيمة ،كابعثو ن
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"كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يعممنا االستخارة في األمكر

ذلؾ حيف الجمكس بيف السجدتيف.

كما يعممنا السكرة مف القرآف" [ركاه البخارم.[1162 :

التكرؾ في التشيد الثاني :عف أبي حميد الساعدم رضي ا﵀
عنو قاؿ" :كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا جمس في

* كصفتيا كما كرد في الحديث السابؽ :أف يصمي المرء

الركعة اآلخرة ،قدـ رجمو اليسرل ،كنصب األخرل ،كقعد عمى

ركعتيف ،ثـ يقكؿ" :الميـ إني أستخيرؾ بعممؾ ،كأستقدرؾ

مقعدتو" [ركاه البخارم.[828 :

بقدرتؾ ،كأسألؾ مف فضمؾ العظيـ ،فإنؾ تقدر كال أقدر ،كتعمـ

اإلكثار مف الدعاء قبؿ التسميـ :عف عبد ا﵀ بف عمر رضي ا﵀

كال أعمـ ،كأنت عبلـ الغيكب ،الميـ إف كنت تعمـ أف ىذا األمر

عنيما قاؿ" :كنا إذا كنا مع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،إلى أف

(كيسمي حاجتو) خير لي في ديني ،كمعاشي ،كعاقبة أمرم،

قاؿ :ثـ ليتخير مف الدعاء أعجبو إليو فيدعك"] .ركاه البخارم:

فاقدره لي ،كيسره لي ،ثـ بارؾ لي فيو ،كاف كنت تعمـ أف ىذا

.[835

األمر شر لي في ديني ،ك معاشي ،كعاقبة أمرم ،فاصرفو

أداء السنف الركاتب :عف أـ حبيبة رضي ا﵀ عنيا ،أنيا سمعت

عني ،كاصرفني عنو ،كاقدر لي الخير حيث كاف ثـ أرضني بو"

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ "ما مف عبد مسمـ يصمي

الجمكس في المصمى بعد صبلة الفجر حتى تطمع الشمس :عف

تطكعا غير الفريضة ،إال بنى ا﵀
﵀ كؿ يكـ ثنتي عشرة ركعة
ن
لو بيتنا في الجنة" [ركاه مسمـ.[1696 :

جابر بف سمرة رضي ا﵀ عنو( :أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ
كاف إذا صمى الفجر جمس في مصبله حتى تطمع الشمس

* السنف الركاتب :عددىا اثنتا عشرة ركعة ،في اليكـ كالميمة:

حسنا) [ركاه مسمـ.[1526 :

أربع ركعات قبؿ الظير ،كركعتاف بعدىا ،كركعتاف بعد المغرب،

االغتساؿ يكـ الجمعة :عف ابف عمر رضي ا﵀ عنيما قاؿ :قاؿ

كركعتاف بعد العشاء ،كركعتاف قبؿ الفجر.

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا جاء أحدكـ الجمعة

صبلة الضحى :عف أبي ذر رضي ا﵀ عنو ،عف النبي صمى

فميغتسؿ" [متفؽ عميو.[1951- 877 :

ا﵀ عميو كسمـ أنو قاؿ" :يصبح عمى كؿ سبلمى (أم :مفصؿ)

التبكير إلى صبلة الجمعة :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ:

ككؿ تيميمة صدقة ،ككؿ تكبيرة صدقة ،كأمر بالمعركؼ صدقة،

الميى ّْجر
المبلئكة عمى باب المسجد ،يكتبكف األكؿ فاألكؿ ،كمثؿ ي

قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا كاف يكـ الجمعة ،كقفت

مف أحدكـ صدقة ،فكؿ تسبيحو صدقة ،ككؿ تحميده صدقة،

كنيي عف المنكر صدقة ،كيجزلء مف ذلؾ ركعتاف يركعيما مف

(أم :المبكر) كمثؿ الذم ييدم بدنة ،ثـ كالذم ييدم بقرة ،ثـ

الضحى" [ركاه مسمـ.[1671 :

كبشان ،ثـ دجاجة ،ثـ بيضة ،فإذا خرج اإلماـ طككا صحفيـ،
كيستمعكف الذكر" [متفؽ عميو.[1964 - 929 :

* كأفضؿ كقتيا حيف ارتفاع النيار ،كاشتداد ح اررة الشمس،

كيخرج كقتيا بقياـ قائـ الظييرة ،كأقميا ركعتاف ،كال َّ
حد ألكثرىا.

تحرم ساعة اإلجابة يكـ الجمعة :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو،

قياـ الميؿ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف رسكؿ ا﵀ صمى

أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ىذ ىك ىر يكـ الجمعة فقاؿ" :فيو
ساعة ،ال يكافقيا عبد مسمـ ،كىك قائـ يصمي ،يسأؿ ا﵀

ا﵀ عميو كسمـ يسئؿ :أم الصبلة أفضؿ بعد المكتكبة ،فقاؿ:
"أفضؿ الصبلة بعد الصبلة المكتكبة ،الصبلة في جكؼ الميؿ"

شيئا ،إال أعطاه إياه" كأشار بيده يقمميا[ .متفؽ عميو:
تعالى ن
.[1969 – 935

[ركاه مسمـ.[2756 :

صبلة الكتر :عف ابف عمر رضي ا﵀ عنيماَّ ،
أف النبي صمى

سنف الصياـ

كتر" [متفؽ
ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :اجعمكا آخر صبلتكـ بالميؿ نا
عميو.[1755 – 998 :

السحكر :عف أنس رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
عميو كسمـ" :تسحركا؛ فإف في السحكر بركة" [متفؽ عميو:

أداء صبلة النافمة في البيت :عف جابر رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ

.[2549 - 1923

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا قضى أحدكـ الصبلة في

تعجيؿ الفطر ،كذلؾ إذا تحقؽ غركب الشمس :عف سيؿ بف

نصيبا مف صبلتو ،فإف ا﵀ جاعؿ في بيتو
مسجده فميجعؿ لبيتو
ن
مف صبلتو خي انر" [ركاه مسمـ.[1822 :

سعد رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ" :ال ي ازؿ الناس بخير ما عجمكا الفطر" [متفؽ عميو:
.[2554 - 1957

صػ ػبلة االستخػ ػارة :ع ػف جاب ػر ب ػف عب ػد ا﵀ رض ػي ا﵀ عن ػو قػاؿ:
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عنو قاؿ" :كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا قدـ مف سفر بدأ

احتسابا يغفر
إيمانا ك
صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :مف قاـ رمضاف ن
ن
لو ما تقدـ مف ذنبو" [متفؽ عميو.[1779-37 :

بالمسجد فصمى فيو" [متفؽ عميو.[1659-443 :
سنف المباس كالطعاـ

االعتكاؼ في رمضاف كخاصة في العشر األكاخر منو :عف ابف

الدعاء عند لبس ثكب جديد :عف أبي سعيد الخدرم رضي ا﵀

عمر رضي ا﵀ عنيما قاؿ" :كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

عنو قاؿ :كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا استجد ثكبا

عميو كسمـ يعتكؼ العشر األكاخر مف رمضاف" [ركاه البخارم:

سماه باسمو :إما قميصا ،أك عمامة ،ثـ يقكؿ" :الميـ لؾ الحمد،

.[2025

أنت كسكتنيو ،أسألؾ مف خيره ،كخير ما صنع لو ،كأعكذ بؾ

صكـ ستة أياـ مف شكاؿ :عف أبي أيكب األنصارم رضي ا﵀

مف شره ،كشر ما صنع لو" [ركاه أبك داكد.[4020 :

عنو ،أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :مف صاـ

لبس النعؿ باليميف :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ

رمضاف ،ثـ أتبعو ستنا مف شكاؿ ،كاف كصياـ الدىر" [ركاه
مسمـ.[2758 :

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا انتعؿ أحدكـ فميبدأ باليمنى،
جميعا"
جميعا ،أك ليخمعيما
كاذا خمع فميبدأ بالشماؿ ،كلينعميما
ن
ن
[متفؽ عميو.[5495 - 5855 :

صكـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو

قاؿ" :أكصاني خميمي بثبلث ،ال أدعيف حتى أمكت :صكـ

التسمية عند األكؿ :عف عمر بف أبي سممة رضي ا﵀ عنو قاؿ:

ثبلثة أياـ مف كؿ شير ،كصبلة الضحى ،كنكـ عمى كتر" [متفؽ

كنت في حجر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ككانت يدم

عميو.[1672-1178 :

تطيش في الصحفة ،فقاؿ لي" :يا غبلـ سـ ا﵀ ،ككؿ بيمينؾ،

صكـ يكـ عرفة :عف أبي قتادة رضي ا﵀ عنو ،أف رسكؿ ا﵀

ككؿ مما يميؾ" [متفؽ عميو.[5269 - 5376 :

صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :صياـ يكـ عرفة ،أحتسب عمى

حمد ا﵀ بعد األكؿ كالشرب :عف أنس بف مالؾ رضي ا﵀ عنو

ا﵀ أف يكفر السنة التي قبمة ،كالسنة التي بعده" [ركاه مسمـ:

قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إف ا﵀ ليرضى عف

.[3746

العبد أف يأكؿ األكمة فيحمده عمييا ،أك يشرب الشربة فيحمده

صكـ يكـ عاشكراء :عف أبي قتادة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ

عمييا" [ركاه مسمـ.[6932 :

عمى ا﵀ أف يكفر السنة التي قبمو" [ركاه مسمـ.[3746 :

قائما" [ركاه مسمـ:
ا﵀ عميو كسمـ" :أنو نيى أف يشرب الرجؿ ن
.[527

الجمكس عند الشرب :عف أنس رضي ا﵀ عنو ،عف النبي صمى

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :صياـ يكـ عاشكراء ،أحتسب
سنف السفر:

المضمضة مف المبف :عف ابف عباس رضي ا﵀ عنو ،أف

اختيار أمير في السفر :عف أبي سعيد ،كأبي ىريرة رضي ا﵀

لبنا فمضمض ،كقاؿ" :إف
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ شرب ن
دسما" [متفؽ عميو.[5609 -798 :
لو ن

عنيما قاال :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ" :إذا خرج ثبلثة
في سفر فميؤمركا أحدىـ" [ركاه أبك داكد.[2608 :

التكبير عند الصعكد كالتسبيح عند النزكؿ :عف جابر رضي ا﵀

عدـ عيب الطعاـ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ" :ما عاب

عنو قاؿ" :كنا إذا صعدنا كبرنا ،كاذا نزلنا سبحنا" [ركاه البخارم:
* يككف التكبير عند صعكد المرتفعات ،كالتسبيح عند النزكؿ

طعاما قط ،كاف إذا اشتياه أكمو،
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
ن
كاف كرىو تركو" [متفؽ عميو.[3330[ .]5380 - 5409 :
األكؿ بثبلثة أصابع :عف كعب بف ماؿ رضي ا﵀ عنو قاؿ:

كانحدار الطريؽ.

"كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يأكؿ بثبلث أصابع ،كيمعؽ

الدعاء حيف نزكؿ منزؿ :عف خكلة بنت حكيـ رضي ا﵀ عنيا

يده قبؿ أف يمسحيا" [ركاه مسمـ.[3[ ]5297 :

قالت :سمعت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :مف نزؿ

الشرب كاالستشفاء مف ماء زمزـ :عف أبي ذر رضي ا﵀ عنو

يضره شيء ،حتى يرتحؿ مف منزلو ذلؾ" [ركاه مسمـ.[6878 :

مباركة ،إنيا طعاـ طيعـ" [ركاه مسمـ ]6359 :زاد الطيالسي:

.[2994

قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عف ماء زمزـ" :إنيا

منزالن ثـ قاؿ :أعكذ بكممات ا﵀ التامات مف شر ما خمؽ ،لـ

"كشفاء يسقـ".

البدء بالمسجد إذا قدـ مف السفر :ع ػف كع ػب بف مالؾ رضي ا﵀
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األكؿ يكـ عيد الفطر قبؿ الذىاب لممصمى :عف أنس بف مالؾ

باسـ ا﵀ ،ثبلثنا ،كقؿ سبع مرات :أعكيذ با﵀ كقدر ً
تو مف ىشر ما
يحاذر" [ركاه مسمـ.[3[ ]5737 :
أجد كأ ى

[ركاه البخارم.[30[ ]953 :

الحمار :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف النبي صمى ا﵀ عميو

رضي ا﵀ عنو قاؿ" :كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ال

الدعاء عند سماع صياح الديؾ ،كالتعكذ عند سماع نييؽ

كتر"
يغدك يكـ الفطر حتى يأكؿ تمرات" كفي ركاية" :كيأكميف نا

كسمـ قاؿ" :إذا سمعتـ صياح الديكة فاسألكا ا﵀ مف فضمو ،فإنيا

الذكر كالدعاء:

رأت ىممى نكا ،كاذا سمعتـ نييؽ الحمار فتعكذكا با﵀ مف الشيطاف،
شيطانا" [متفؽ عميو.[6920 - 3303 :
فإنيا رأت
ن

اإلكثار مف قراءة القرآف :عف أبي أمامة الباىمي رضي ا﵀ عنو
قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ:

الدعاء عند نزكؿ المطر :عف عائشة رضي ا﵀ عنيا ،أف رسكؿ

شفيعا ألصحابو" [ركاه
"اقرؤكا القرآف ،فإنو يأتي يكـ القيامة
ن
مسمـ.[1874 :

صيبا
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف إذا رأل المطر قاؿ" :الميـ ن

نافعا" [ركاه البخارم.[30[ ]1032 :
ن
ذكر ا﵀ عند دخكؿ المنزؿ :عف جابر بف عبدا﵀ رضي ا﵀ عنو

تحسيف الصكت بقراءة القرآف :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو،
أنو سمع رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :ما أى ًذ ىف ا﵀
لشيء ما أ ًىذ ىف لنبي حسف الصكت ،يتغنى بالقرآف يجير بو"

قاؿ :سمعت النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :إذا دخؿ الرجؿ
بيتو فذكر ا﵀ عز كجؿ عند دخكلو ،كعند طعامو ،قاؿ

[متفؽ عميو.[1847 - 5024 :

ذكر ا﵀ عمى كؿ حاؿ :عف عائشة رضي ا﵀ عنيا قالت" :كاف

الشيطاف :ال مبيت لكـ كال عشاء .كاذا دخؿ فمـ يذكر ا﵀ عند

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يذكر ا﵀ عمى كؿ أحيانو" [ركاه

دخكلو ،قاؿ الشيطاف :أدركتـ المبيت ،كاذا لـ يذكر ا﵀ عند

مسمـ.[3[ ]826 :

طعامو ،قاؿ :أدركتـ المبيت كالعشاء" [ركاه مسمـ.[3[ ]5262 :

التسبيح :عف جكيرية رضي ا﵀ عنيا ،أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀

ذكر ا﵀ في المجمس :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،عف النبي

عميو كسمـ خرج مف عندىا يبكرة حيف صمى الصبح ،كىي في
أف أضحى ،كىي جالسة ،فقاؿ" :ما ز ً
لت
مسجدىا ،ثـ رجع بعد ٍ

مجمسا لـ يذكركا ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :ما جمس قكـ
ن
صمكا عمى نبييـ ،إال كاف عمييـ تًىرة (أم :حسرة) فإف
فيو ،كلـ يي ى

شاء عذبيـ ،كاف شاء غفر ليـ" [ركاه الترمذم.[28[ ]3380 :

عمى الحاؿ التي فارقتؾ عمييا؟" قالت :نعـ ،قاؿ النبي صمى ا﵀
كممات ،ثبلث مر و
و
ات ،لك يكًزىنت
مت بعدؾ أرىب ىع
عميو كسمـ" :لقد يق ي
بما ً
قمت يمنذ اليكـ لى ىكىزنتييف :سبحاف ا﵀ كبحمده ،عدد خمقو،
ً
ً
نفسوً ،
داد كمماتو" [ركاه مسمـ.]2726 :
كرضا
كزنةى
عرشو ،ك ًم ى

الدعاء عند دخكؿ الخبلء :عف أنس بف مالؾ رضي ا﵀ عنو
قاؿ :كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا دخؿ (أم :أراد دخكؿ)

الخبلء قاؿ" :الميـ إني أعكذ بؾ مف الخبث كالخبائث" [متفؽ
عميو.[3330[ ]831-6322 :

[.[30

تشميت العاطس :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،عف النبي

الدعاء عندما تعصؼ الريح :عف عائشة رضي ا﵀ عنو قالت:

أحد يكـ فميقؿ :الحمد ﵀،
صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :إذا عطس ي
كليقؿ لو أخكه أك صاحبو :يرحمؾ ا﵀ .فإذا قاؿ لو :يرحمؾ ا﵀،
صًم يح بالكـ" [ركاه البخارم.[30[ ]6224 :
فميقؿ :ييديكـ ا﵀ي ي
كي ٍ
الدعاء لممريض :عف ابف عباس رضي ا﵀ عنيما ،أف رسكؿ

كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا عصفت الريح قاؿ" :الميـ

.[3[ ]2085

ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ دخؿ عمى رجؿ يعكده ،فقاؿ صمى ا﵀

الدعاء لممسمميف بظير الغيب :عف أبي الدرداء رضي ا﵀ عنو،

عميو كسمـ" :ال بأس طيكر ،إف شاء ا﵀" [ركاه البخارم:

أنو سمع رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :مف دعا ألخيو
الم ىك َّك يؿ بو :آميف ،كلؾ بمثؿ" [ركاه
الممى ي
ؾ ي
بظير الغيب ،قاؿ ى
مسمـ.[3[ ]6928 :

العاص رضي ا﵀ عنو ،أنو شكا إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

الدعاء عند المصيبة :عف أـ سممة رضي ا﵀ عنيا أنيا قالت،

كجعا ،يجده في جسده يمنذ أسمـ ،فقاؿ لو رسكؿ ا﵀ صمى
كسمـ ن
ا﵀ عميو كسمـ" :ضع يدؾ عمى الذم يألـ مف جسدؾ ،كقؿ:

سمعت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :ما مف مسمـ

إني أسألؾ خيرىا ،كخير ما فييا ،كخير ما أيرسمت بو ،كأعكذ بؾ

مف شرىا ،كشر ما فييا ،كشر ما أيرسمت بو" [ركاه مسمـ:

.[30[ ]5662

كضع اليد عمى مكضع األلـ ،مع الدعاء :عف عثماف بف أبي

تصيبو مصيبة فيقكؿ ما أمره ا﵀ :إنا ﵀ كانا إليو راجعكف ،الميـ
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خير
خير منيا إال أخمؼ ا﵀ لو نا
يجرني في يمصيبتي كأىخمًؼ لي نا
أي
منيا" [ركاه مسمـ.[3[ ]2126 :
إفشاء السبلـ :عف البر ً
اء بف ً
أمرنا
ى
عازب رضي ا﵀ عنو قاؿ " :ى
النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بسبع ،كنيانا عف سبع :أمرنا ً
بعيادة
ى

10

2016

التزاكر في ا﵀ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،عف النبي صمى
ا﵀ عميو كسمـ" :أف رجبلن زار أخان لو في قرية أخرل ،فأرصد ا﵀

لو عمى مدرجتو مم نكا (أم :أقعده عمى الطريؽ يرقبو) فمما أتى
عميو قاؿ :أيف تريد؟ قاؿ :أريد أخان لي في ىذه القرية .قاؿ :ىؿ
لؾ عميو مف نعمة تربيا؟ قاؿ :ال ،غير أني أحببتو في ا﵀ عز

المريض ...،كاف ىشاء السبلـ ...،الحديث" [متفؽ عميو- 5175 :
.[3330[ ]5388

كجؿ ،قاؿ :فإني رسكؿ ا﵀ إليؾ ،بأف ا﵀ قد أحبؾ كما أحببتو

سنف متنكعة:

فيو" [ركاه مسمـ.[3[ ]6549 :

إعبلـ الرجؿ أخيو أنو يحبو :عف المقداـ بف معدم كرب رضي

طمب العمـ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀

ا﵀ عنوَّ ،
أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :إذا أحب أحدكـ
فمي ٍعًممو أنو يحبو" [ركاه أحمد.[16303 :
أخاه ،ي
رد التثاؤب :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀

عمما سيؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ" :مف سمؾ طريقنا يمتمس فيو ن
لو بو طريقنا إلى الجنة" [ركاه مسمـ.[3[ ]6853 :
االستئذاف قبؿ الدخكؿ ثبلثان :عف أبي مكسى األشعرم رضي ا﵀

صمى ا﵀ عميو كسمـ" :التثاؤب مف الشيطاف ،فإذا تثاءب أحدكـ

ثبلث،
عنو ،أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :االستئذاف
ه

فميرده ما استطاع ،فإف أحدكـ إذا قاؿ :ىا ،ضحؾ الشيطاف"

فإف أيذف لؾ ،ك إال فارجع" [متفؽ عميو]5633 - 6245 :

[متفؽ عميو.[3330[ ]7490 - 3289 :

[.[3330

إحساف الظف بالناس :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنوَّ ،
أف رسكؿ

تحنيؾ المكلكد :عف أبي مكسى األشعرم رضي ا﵀ عنو قاؿ:

ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :إياكـ كالظفَّ ،
فإف الظف أكذب

" يكلد لي غبلـ ،فأتيت بو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ فسماه
إبراىيـ ،فحنكو بتمرة كدعا لو بالبركة ...الحديث" [متفؽ عميو:

الحديث" [متفؽ عميو.[3330[ ]6536-6067 :

* التحنيؾ :ىك مضغ طعاـ حمك ،كتحريكو في فـ المكلكد،

ألت عائشة
معاكنة األىؿ في أعماؿ المنزؿ :عف األسكد قاؿ :ىس ي
رضي ا﵀ عنيا ما كاف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يصنع في

.[30330[ .]5615 - 5467
كاألفضؿ أف يككف التحنيؾ بالتمر.

بيتو؟ قالت" :كاف يككف في مينة أىمو (أم :خدمتيـ) ،فإذا

العقيقة عف المكلكد :عف عائشة رضي ا﵀ عنيا قالت" :أمرنا

حضرت الصبلة خرج إلى الصبلة" [ركاه البخارم.[30[ ]676 :

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أف نعؽ عف الجارية شاة ،كعف

يسنف الفطرة :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ" :الفطرة خمس ،أك خمس مف الفطرة:

كشؼ بعض البدف ليصيبو المطر :عف أنس رضي ا﵀ عنو

الختاف ،كاالستحداد (حمؽ شعر العانة) ،كنتؼ اإلبط،

فحسر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ عف ثكبو حتى أصابو مف

[.[3330

المطر ،فقمنا :يا رسكؿ ا﵀! لـ صنعت ىذا؟ قاؿ" :ألنو حديث

كفالة اليتيـ :عف سيؿ بف سعد رضي ا﵀ عنو ،عف النبي صمى

عيد بربو" [ركاه مسمـ.[3[ ]2083 :

ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :أنا ككافؿ اليتيـ في الجنة ىكذا" .كقاؿ

* حسر عف ثكبو أم :كشؼ بعض بدنو.

بإصبعيو السبابة كالكسطى[ .ركاه البخارم.[6005 :

الغبلـ شاتيف" [ركاه أحمد.[25764 :

كتقميـ األظفار ،كقص الشارب" [متفؽ عميو]597 - 5889 :

قاؿ :أصابنا مع رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ مطر .قاؿ:

عيادة المريض :عف ثكباف ،مكلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

كسمـ ،عف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :مف عاد

تجنب الغضب :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف رجبلن قاؿ
لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ :أكصني ،قاؿ" :ال تغضب" .فردد

مريضا ،لـ يزؿ في يخرفىة الجنة" قيؿ :يا رسكؿ ا﵀! كما يخرفة
الجنة؟ قاؿ" :جناىا" [ركاه مسمـ.[3[ ]6554 :

مرنارا ،قاؿ" :ال تغضب" [ركاه البخارم.[30[ ]6116 :
البكاء مف خشية ا﵀ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،عف النبي

التبسـ :عف أبي ذر رضي ا﵀ عنو قاؿ :قاؿ لي النبي صمى

صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :سبعة يظميـ ا﵀ في ظمو ،يكـ ال ظؿ

ا﵀ عميو كسمـ" :ال تحقرف مف المعركؼ شيئا ،كلك أف تمقى

خاليا ففاضت عيناه"
إال ظمو ...كذكر منيـ :كرجؿ ذكر ا﵀ ن

[متفؽ عميو.[3330[ ]1031-660 :

أخاؾ بكجو طمؽ" [ركاه مسمـ.[3[ ]6690 :
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صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :إذا مات اإلنساف انقطع عممو إال مف

ً
ًسيم ي ً
ُّجكًد﴾ {الفتح.[1[ .}29:
اى ٍـ في يك يجكًى ًي ٍـ م ٍف أىثىًر الس ي
ى
كتتمثؿ اآلثار التربكية لمقدكة الصالحة عمى الفرد في اآلتي:

ثبلث :إال مف صدقة جارية ،أك عمـ ينتفع بو ،أك كلد صالح

 -1إف القدكة الصالحة تجعؿ المسمـ عمى اتصاؿ دائـ بالخالؽ؛

يدعك لو" [ركاه مسمـ.[3[ ]4223 :

ألنو ييذ ٌكره بالطاعة كاإلخبلص في النية كالعمؿ ،كاذا تمكف
اإلخبلص مف القمب أصبح اإلنساف يبتغي مرضاة ا﵀ كرضكانو

الصدقة الجارية :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف رسكؿ ا﵀

بناء المساجد :عف عثماف بف عفاف رضي ا﵀ عنو قاؿ عند قكؿ

في كؿ عمؿ يقكـ بو ،كيجعؿ ا﵀ رقيبان عميو في حركاتو
كسكناتو ،قاؿ تعالى ﴿ :كلىقى ٍد ىخمىقٍىنا ً
اف ىكىن ٍعمى يـ ىما تيىك ٍس ًك يس بً ًو
اإل ٍن ىس ى
ى
ً
ىن ٍفسو كىن ٍحف أى ٍقر ً ً ً
ً
الكًريد ﴾ {ؽ.[1[ }16 :
يي ى ي ى ي
ب إلىٍيو م ٍف ىحٍبؿ ى

الناس فيو حيف بنى مسجد رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ :إنكـ

أكثرتـ كاني سمعت النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ" :مف بنى
مسجدا قاؿ يبكير :حسبت أنو قاؿ :يبتغي بو كجو ا﵀ بنى ا﵀ لو
ن
مثمو في الجنة" [متفؽ عميو.[3330[ .]533 - 450 :

 -2القدكة الصالحة تربي الشخصية المسممة القكية ذات الشكيمة

السماحة في البيع كالشراء :عف جابر بف عبدا﵀ رضي ا﵀

كاإلرادة الحديدية؛ ألنيا تنشئ في ركح الفرد العزة كالكرامة

عنيما ،أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :رحـ ا﵀ رجبلن

كرفض الظمـ كاالحتبلؿ ،فبل تميف لو قناة أماـ الطغاة كالمتجبريف
ألنو يعتز بقدكتو التي جاءت بكؿ ما تممؾ مف أجؿ تحقيؽ

سمحا إذا باع ،كاذا اشترل ،كاذا اقتضى" [ركاه البخارم:
ن
.[30[ .]2076

معاني الخير لممجتمع ،فقدمت النفس كالماؿ كالنفيس في سبيؿ

ا﵀.

إزالة األذل عف الطريؽ :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو ،أف

رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ" :بينما رجؿ يمشي بطريؽ،

 -3تينمي القدكة الحسنة الفضائؿ كاألخبلؽ الحميدة في نفكس
األفراد كيتضح ذلؾ مف خبلؿ حديثنا عف صفات القدكة الحسنة

[ركاه مسمـ.[3[ .]4940 :

حيث كجدناىا تتصؼ بصفات أخبلقية كقيـ عميا إذا تحققت في

كجد يغصف شكؾ عمى الطريؽ ،فأخره ،فشكر ا﵀ لو ،فغفر لو"

الفرد المسمـ أصبح في قمة سامقة ينظر نظرة إنسانية إلى جميع

الصدقة :عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قاؿ ،قاؿ رسكؿ ا﵀

صمى ا﵀ عميو كسمـ" :مف تصدؽ بعدؿ تمرة مف كسب طيب،
كال يقبؿ ا﵀ إال الطيب ،فإف ا﵀ يتقبميا بيمينو ،ثـ يربييا

القضايا التي تكاجو الناس جميع نا.

 -4القدكة الحسنة تشحف األفراد بالتقكل كمعرفة ا﵀ كتعزز في

لصاحبو كما يربي أحدكـ ىفميكة حتى تككف مثؿ الجبؿ" [متفؽ
عميو.[3330[ .]1014-1410 :

نفكسيـ الثقة كاألمؿ بالمستقؿ المستمد مف نصر ا﵀ كثكابو
لممؤمنيف فينطمؽ المؤمف بشحنات إيمانية مستمدة مف قادتو

عباس رضي ا﵀ عنو ،عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،أنو قاؿ:

الفساد كالمنكر ككؿ و
ضار في المجتمع.

كقدكاتو يدفعو إلى فعؿ الخير كالبر كاإلحساف كبالمقابؿ محاربة

اإلكثار مف األعماؿ الصالحة في عشر ذم الحجة :عف بف

"ما العمؿ في أياـ أفضؿ منيا في ىذه (يعني أياـ العشر") قالكا:

 -5التربية بالقدكة تعمؿ عمميا في تككيف اإلنساف الصالح الذم

كال الجياد؟ قاؿ" :كال الجياد ،إال رجؿ خرج يخاطر بنفسو كمالو

يظير عميو مبلمح التقكل كالخشكع كالحياء ،كىك المؤمف القكم

فمـ يرجع بشيء" [ركاه البخارم.[30[ .]969 :

الذم ال يدخؿ الكىف إلى قمبو ،اإلنساف الذم يحب ألخيو كما

اء كال شكك انر كال
يحب لنفسو الحب الخالص الذم ال ينتظر جز ن
ييدؼ إال لكسب الحب في ا﵀ سبحانو [.[4

سادسان :اآلثار التربكية لمقدكة الصالحة عمى الفرد

إف لمقدكة الحسنة آثا انر حميدة كطيبة عمى الفرد المسمـ في

حياتو يدركيا كيممسيا في ذاتو عندما يقتدم بصاحب صالح

 -6االقتداء بالقدكة الصالحة ينشئ التكازف كاالعتداؿ في سمكؾ

فيتأثر بو كيظير ذلؾ في سمككو الحياتي كفكره كمنيجو ،كىي

األفراد كشعكره؛ ألف طاقتو في ظؿ المنيج الرباني كميا تعمؿ

كقد برىف عمى ذلؾ الكحي كالعقؿ كالكاقع كالتجربة كالمشاىدة،
ً
ً ًَّ
اء ىعمىى ال يكفَّ ًار
قاؿ تعالى ﴿ :يم ىح َّم هد ىر يسك يؿ ا﵀ ىكالذ ى
يف ىم ىعوي أىش َّد ي
ض نبل ًمف ً
ض ىك نانا
ا﵀ ىكًر ٍ
كف فى ٍ
اء ىب ٍيىنيي ٍـ تىىر ي
ى
اى ٍـ يرَّك نعا يس َّج ندا ىي ٍبتى يغ ى
ير ىح ىم ي

بصرؾ بعيكبؾ كيرشدؾ إلى
 -7كمف آثار القدكة الصالحة أنو يي ٌ
األسمكب األمثؿ في التخمص منيا ،مف خبلؿ مقارنة

كتأخذ نصيبيا مف الحياة بحيث ييصبح قكة فاعمة في المجتمع،
فيك إيجابي كاجتماعي حريص عمى مصمحة مجتمعو [.[36

فعاؿ في مصير اإلنساف كسعادتو الدنيكية كاألخركية ،فإف
سبب ٌ
اإلنساف يتأثر بقدكتو كيصطبغ بصبغتو فك انر كمعتقدان كسمككان،

أعمالؾ كسمككؾ بما عميو قدكتؾ الصالح فتتأسى بو كتصمح تمؾ
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العيكب.

الحسنة كالسيرة العطرة لممعمـ األكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ

 -8كمنيا أف القدكة الصالح يعمـ اإلنساف كيرشده إلى فعؿ

كاستخداـ األسكة الحسنة لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كلسكؼ

الخيرات ،فيدلؾ عمى أمكر كاجبة كنت غافبلن عنيا أك متكاسبلن

يككف العائد خي انر كثي انر عمى الناشئة كلسكؼ يككف النجاح حميفيـ

كاإلحساف.

كحتى تتـ االستفادة مف منيج الرسكؿ في مؤسساتنا التربكية

سبب في دخكؿ اإلنساف ضمف الذيف ال
 -9إف القدكة الصالحة ه
ضماف الستمرار
خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف يكـ القيامة ،كىي
ه
ه
ًو
ً
ضيي ٍـ ًلىب ٍع و
ض ىع يد ّّك إً َّال
الصحبة ،قاؿ تعالى ﴿ :األىخ َّبل يء ىي ٍك ىمئذ ىب ٍع ي
ً
كف ﴾
يف * ىيا ًعىب ًاد ىال ىخ ٍك ه
ؼ ىعمىٍي يك يـ ى
الي ٍكىـ ىكىال أ ٍىنتي ٍـ تى ٍح ىزين ى
المتَّق ى
ي
ُّ
{الزخرؼ.[1[ }68-67 :

تقترح الباحثة التصكر التالي:

األنساؽ المسئكلة عف نقؿ ثقافة المجتمع ألعضائيا كتمقيف

سابعان :الصيغة المقترحة لبلستفادة مف منيج الرسكؿ في التربية

أفرادىا معايير السمكؾ كاالتجاىات كالقيـ .كمف خبلؿ عممية

ال شؾ أف اآلباء كاألميات كالمعمميف كالمعممات كجميع

السمكؾ كالقيـ المتعارؼ عمييا في جماعة األسرة ،بحيث

القائميف عمى المؤسسات التعميمية بجيكدىـ تنيض األمة ،فيـ

يستطيعكف العيش فييا كالتعامؿ مع أعضائيا بقدر مناسب مف

يقكمكف بكؿ عمؿ مف شأنو أف يقكم مف كحدة األمة كيساعد في

التناسؽ كالنجاح ،كما يتشرب األبناء مف البيئة األسرية بفعؿ

إذا ما أتخذ نبينا صمى ا﵀ عميو كسمـ القدكة األكلى.

عف أدائيا كيشجعؾ عمى المشاركة في مشركعات الخير كالبر

 .1تكفير بيئة أسرية تستخدـ المنيج النبكم في التربية:

تمثؿ األسرة الكحدة األساسية التي يقكـ عمييا ىيكؿ

المجتمع .فاألسرة كأحد كسائؿ التنشئة االجتماعية مف أىـ

التفاعؿ بيف أعضاء األسرة يكتسب األبناء أساليب كمعايير

مف خبلؿ السيرة النبكية في األسرة كالمؤسسات التعميمية:

تحقيؽ الرفعة كالتقدـ كاالزدىار في حياة المجتمع بأسره ،كبيـ

التنشئة القيـ كالمعايير كالقكاعد المكجية كالضابطة لؤلفعاؿ

تنيض الشعكب كتنتصر عمى أعدائيا كتسمك إلى أعمى درجات

كالسمككات ،كالجك األسرم يؤثر في نمك االبف كفي سمككو

المدنية كالحضارة .كلقد كانت حياة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ

كاتجاىاتو ،كيرتبط ذلؾ أشد االرتباط باألنماط كاألساليب التي

مدرسة شاممة لجميع معاني التربية فإذا ما تأممنا بعضان مف سننو

يؤدم بيا الكالديف أدكارىما المنكطة بيما .كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ

نجد فييا األساس كالمبدأ كالمضاميف كالمبادئ التربكية التي

ال بد أف يتكافر في المربي الصفات التالية:

الفرد كاالستقامة كالعمؿ المثمر البناء .الذم بو تبنى األمة

 -الصدؽ.

اإلسبلمية.

 -اتزاف الشخصية.

 -اإلخبلص ﵀ كحده.

تربي النفس كتقكـ بيا الطباع الفاسدة؛ بما يكقظ الطمكح لدل

 -إتباع أساليب المعاممة الكالدية السكية.

كحيث أف تأثير المكاقؼ العممية عمى نفس المتمقي أبمغ

بكثير مف الحديث كالخطب كالعظات ،ألنيا تكتسب برىاف

 -التحمي باألخبلؽ الفاضمة بالتأسي برسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

صدقيا مف حدكثيا كتحققيا ،لذلؾ كاف تفاعؿ المربي مع القيـ

كسمـ.

التربكية التي يدعك إلييا كالتزامو بيا ،أجدل مف كثير مف الكبلـ

 -القدكة الحسنة.

عف أىميتيا كالدعكة إلييا ،مف غير أف يصاحب ذلؾ عمؿ في

 .2تكفير نظاـ تعميمي شامؿ يراعي أسمكب التربية بالقدكة

كاقع األمر ،فالتزاـ المربي أماـ الطالب بالصدؽ في كؿ

كمف أجؿ تحقيؽ ىذا النظاـ ال بد مف مراعاة مككنات العممية

أجدل عمى الطالب مف حديث المربي المكرر عف أىمية

المعمـ :تعد مينة التعميـ مف أشرؼ الميف كأىميا ،فالعمماء كرثة

الصدؽ كقيمتو كىك ال يمتزـ بو ،أك ال يظير منو التزامو بو

األنبياء فاألنبياء لـ يكرثكا دينا ار كال درىما بؿ كرثكا العمـ ،كالمعمـ

[.[35

يتكلى مسؤكلية عظيمة ،ىي تغذية الفكر بالعمـ كالمعرفة ،كتنشئة

التعميمية األربعة مف حيث:

تصرفاتو فيما يعكد عميو بالمنفعة أك ما يعكد عميو بالضرر،

ليذا ترل الباحثة أنو يجب عمى القائميف عمى تربية النشء

األجياؿ ليخدمكا أنفسيـ كدينيـ ككطنيـ؛ كيمكف أف يستفيد

بدءان مف المنزؿ مرك اىر بالمدرسة كالجامعة كجميع مؤسسات

المعمـ مف أساليب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في التربية كالتعميـ
مف خبلؿ القدكة كاسيامو في تكظيؼ جميع طاقاتو كاستغبلليا

الدكلة التي تشارؾ في تربية النشء تعميـ الناشئة ىذه القدكة
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كسمـ في نفكس األطفاؿ مف خبلؿ تكظيؼ السنة المشرفة في

فيما يعكد عميو بالنفع في الدنيا كاآلخرة كيظير ذلؾ جميان إذا ما

المناىج الدراسية لمتخصصات المختمفة.

كاف ىذا المعمـ مثاالن في العبادة كالطاعة كمثاالن في تحصيؿ

العمكـ كالمعارؼ الميمة ،كما أف المعمـ المكاكب لؤلحداث

 .5النتائج

كالتطكرات كالقادر عمى تكظيفيا في مجاؿ عممو كربط الطبلب

حيث أف أسمكب القدكة يعتبر مف أىـ األساليب التربكية ،لما لو

بيا ال شؾ أف تدريسيو سيككف ذات معنى كأثر عمى الطبلب.

مف تأثير في شخصية اإلنساف .كأف الغاية المرجكة مف التربية ال

المتعمـ :العمؿ عمى استثمار قدرات كؿ متعمـ كاستعداداتو كمف

تتحقؽ إال بكجكد مثاؿ حي يقتدم بو ،كذلؾ ألف اإليحاء العممي

ثـ التركيز عمييا كمراعاتيا كذلؾ مف خبلؿ قياـ المؤسسات
التربكية بتنظيـ برامج خاصة بتربيتيـ كتأىيميـ كتعميميـ كمكاكبة

أقكل كأشد تأثي انر مف اإليحاء القكلي ،لذا يمكف تمخيص نتائج

الدراسة فيما يمي:

دراستو العممية بما كرد في السيرة النبكية التي بينت فضؿ العمـ

 -إف التربية بالقدكة مف أفضؿ األساليب التربكية كأكثرىا انتشا انر

المنياج :العمؿ عمى تطكير المناىج الدراسية ترتبط أىدافيا

 -إف القدكة الصالحة تعمؿ عمى تيذيب األفراد كاصبلحيـ كما

ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ في سبيؿ ا﵀؛ إلى جانب مكاكبة

كتعمؽ مفيكـ األخكة بيف المؤمنيف ،كتجعؿ منيـ أمة متضامنة

كفضؿ العمؿ كثيرة.

قديمان كحديثان.

تجعؿ مف المجتمع كحدة مترابطة عقائديان كشعكريان كاجتماعيان

كمكضكعاتيا ارتباطان مباش انر بالعقيدة اإلسبلمية ،كبخمؽ رسكؿ
مستجدات العصر إليجاد مكاطف صالح ينفع أمتو ككطنو.

ذات قكة كتأثير كفاعمية إلى األفضؿ في حياة المجتمع.

اإلدارة المدرسية :عمى اإلدارة المدرسية استثمار المبادئ التربكية

 -إف الفرد ال بد لو مف قدكة يراىا في أسرتو كفي مدرستو ليرل

المستمدة مف السنة النبكية المشرفة كذلؾ مف خبلؿ تكفير برامج
كأنشطة المنيجية تكفر جك مناسب مف العبلقات اإلنسانية بيف

أف ما يطمب منو مف السمكؾ أمر كاقعي يمكف تطبيقو.

 -أف القدكة مف أىـ األساليب التربكية ،كقد أرشدنا ا﵀ إلى

جميع عناصر العممية التعميمية داخؿ المدرسة ككذلؾ مع

االقتداء برسكلنا الكريـ محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ،فحرم بنا أف

المجتمع مما ينعكس إيجابان عمى سمكؾ الطبلب كعاداتيـ.

نجعمو قدكة حسنة لنا كلبنائنا كطبلبنا.

باإلضافة إلى العمؿ عمى تفعيؿ دكر المكتبات المدرسية
كتزكيدىا بالكتب التربكية كالعممية كالكتب التي تبيف الدكر

 القدكة الحسنة التي يراىا البناء في آبائيـ كمعممييـ تساعدىـعمى التطبع عمى األخبلؽ الحسنة ،كالسمككيات اإلسبلمية

اإلسبلمي كالعربي في تقدـ الحضارة اإلنسانية مف أجؿ ربط

الصحيحة التي تسيؿ عمييـ إتباع منيج ا﵀ كالبعد عف

الطالب بحضارتو كأمتو كتراثو.

االنحرافات السمككية ،كالمشكبلت االجتماعية ،كاألممية.

 .3استثمار أسمكب التربية بالقدكة الذم استخدمو النبي صمى ا﵀

 .6التوصيات

 -إقامة دكرات تدريبية ككرش عمؿ لممعمميف بصكرة دكرية كالتي

 -االىتماـ بمكضكع القدكة الصالحة ألننا في أمس الحاجة

الميني المستمر.

لتخرج الناس مف حياة التيو كاالضطراب إلى حياة األمف

عميو كسمـ في المكاقؼ التعميمية المختمفة كذلؾ مف خبلؿ:

مف أىـ تكصيات الدراسة ما يمي:

إلبراز حياة الرسكؿ الكريـ صمى ا﵀ عميو كسمـ في كاقع الحياة

تعمؿ عمى تكظيؼ السنة النبكية المطيرة كذلؾ مف أجؿ النمك

 -تبصير النشء بالكاقع المعاش كاألحداث الجارية مف حكليـ

كاالستقرار.

كذلؾ مف مناقشة قضايا العصر بأساليب مبسطة تتناسب مع

 -ضركرة اىتماـ اآلباء كاألميات كالتربكييف بتفعيؿ السنة النبكية

أعمارىـ كتربطيـ بالكاقع كربطيا بسنة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو

فيي غنية باألسس كالمبادئ كاألساليب التربكية.

 -تشجيع األطفاؿ عمى المشاركة في األنشطة كاستثمار قدراتيـ

لؤلبناء كمحاكلة تعديمو أك تدعيمو.

كسمـ.

 -تكاصؿ اآلباء مع المدرسة لمكقكؼ عمى السمكؾ األخبلقي

كمكاىبيـ في الجكانب التربكية اليادفة كالتي تعكد بالنفع فيما بعد

 -تشجيع المتعمـ كحثو عمى مكاصمة العمـ كمتابعة كؿ تطكر

عمى الفرد كالمجتمع.

كمكاكبة مستجدات العصر مع ضركرة تكظيؼ السنة النبكية في

 -تعزي ػز الجانػ ػب اإليمان ػي كاالقت ػداء برسػ ػكؿ ا﵀ صمػى ا﵀ عميو

األحداث الجارية.
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 -تدريس المؤسسات التربية السنة النبكية المطيرة ليقتدم بيا

] [8المناكم ،عبد الرؤكؼ (1356ق) .فيض القدير بشرح

التبلميذ كيسيركا عمى منيج ا﵀ الذم رسمتو السنة المشرفة كالتي

الجامع الصغير ,الطبعة األكلى 1356ق1938 ،ـ،

 -قياـ مؤسسات التنشئة االجتماعية بكاجبيا في تربية النشء

بمصر.

مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرل

تنقذىـ مف الكقكع في الحيرة كالشؾ كالضياع.

عمى سنة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كيعتبر ذلؾ كسيمة فعالة

] [9ابف ىشاـ ،أبك محمد عبد الممؾ 2003) .السيرة النبكية،

إلحداث التغير االجتماعي الذم يخدـ األىداؼ التعميمية

تحقيؽ) (أحمد جاد( ،دار الغد الجديدة ،المنصكرة.

كالكطنية التي تؤدم بدكرىا إلى تماسؾ المجتمع كتقدمو.

 -إجراء دراسات كبحكث في مياديف السنة المطيرة ،كعمؿ

] [10حسيف ،أدىـ جرار() .القدكة الصالحة (أخبلؽ قرآنية

نشرات لتكجيو الرأم العاـ ،كمشاركة اإلعبلـ في ذلؾ لبياف

كنماذج ربانية) ،األردف :دار الضياء.

جكانب حياة الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ مف خبلؿ السنة

] [11دبابش ،مناؿ مكسى ( .)2008منيج الرسكؿ صمى الو

المشرفة كالتذكير بفائدتيا التي تعكد بالخير عمى األفراد

عميو كسمـ في التربية مف خبلؿ السيرة النبكية ،رسالة

كالمجتمعات.

ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية –

 -ضركرة االستفادة مف قصص كأخبار السمؼ الصالح رضكاف

غزة.

ا﵀ عمييـ كالتأسي بيـ.
أ .المراجع العربية

المراجع

] [12فارس ،حساف ) (2007تربية الرسكؿ لمناس ،مجمة حسف
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shamela.ws/index.php/book/1681
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كثير.

التطبيقية  /كمية عجمكف الجامعية.
] [14الضرماف ،صالح ) (2006منيج النبي صمى ا﵀ عميو

] [3مسمـ ،الحجاج مسمـ (1427ق) .صحيح مسمـ ،دار طيبة

كسمـ في التعامؿ مع الناشئة ك ازرة التربية كالتعميـ

waqfeya.com/book.php?bid=1763

السعكدية.www.moeforum.net/vb، .

] [4محمد قطب (1982ـ) .منيج التربية اإلسبلمية ،ط،4

] [15أبك دؼ ) (2006أبك دؼ ،محمكد خميؿ (2006):

القاىرة :دار الشركؽ.

دراسات في الفكر التربكم اإلسبلمي ،آفاؽ ،غزة.

] [5البابطيف ،عبد الرحمف عبد الكىاب (1416ق) .أساليب

] [16الدحيـ ،إبراىيـ بف صالح" ) (2005أساليب نبكية في
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القاسـ.،

العدد .209

] [6المناكم ،عبد الرؤكؼ (1356ق) .فيض القدير شرح الجامع

] [17شمبي ،كليد ) (2003كقفات نبكية في حؿ الخبلؼ ،مقاؿ

الصغير ،ط ،1القاىرة :المكتبة التجارية الكبرل.

تربكم مف مجمة اإلسبلـ اليكـ.

] [7األلكائي ،ىبة ا﵀ الحسف الطبرم (1402ق) .شرح أصكؿ

] [18حسف ،محمد حسف أحمد ( .)1990األساليب التربكية في

اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة مف الكتاب كالسنة كاجماع

السنة النبكية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

الصحابة كالتابعيف مف بعيدىـ؛ تحقيؽ (أحمد سعد

جامعة األزىر ،القاىرة.

حمداف) ،الرياض :دار طيبة  -الرياض.
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Umm Al-Qura University
ABSTRACT_ The present study aimed to identify the following points: The concept of the role
models, the sources of the good example, the staff of example, the types of role models, some of the
instructions offered by Prophet Mohamed Peace be upon Him to be followed by others, the
educational implications of the Sunna (instructions given by Prophet Mohamed Peace be upon
Him), and a suggested format provided to take the advantage of the approach followed by
Prophet Mohamed Peace be upon him in education from his biography at home and in the other
educational institutions. To investigate these goals, the researcher used the deductive approach
which lead the mind to be able to distract rules regarding some issues correlated to a real
reference taken as a norm for measurements or related to a specific text, a branch of the base. The
procedures begin when the mind starts to think in the religious text, sent down from Allah to his
messenger, so as to realize its aims, visions, missions, and justifications. After that, the mind tries
to stand upon the instruments used in taking measures (individual decisions), preferences,
improvements, and correlations of the matters. The present study found the following results:
Education by using the role- model is considered the best and the most prevalent method in past
and present for teaching principles. The good example is working to refine and reform the
individuals’ behaviors to become good citizens live in a unified society and believe in one issue
ideologically and subconsciously so as to deepen the concept of the brotherhood among the
believers and lead them to become cooperative, effective, and efficient group in the society. The
individual needs to see the good example in his family or in his school to feel that the behaviors
required to be done are normal, factual and applicable ones. The good example is considered one
of the most important techniques in education. That is why Allah advised us to imitate our Prophet
Mohamed Peace be upon him and to guide our children and our students to follow all his
instructions when we all search for the best example. The good example that the children see in
their parents and their teachers at schools helps them to be adapted with the good morals and the
righteous deeds that lead them to follow God’s instructions successfully and peacefully, trying to
avoid all the wrong deeds as well as to be far away from all the common and social problems.
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