َمجلَّةُ جامعة ْ
بخت الرضا العلميَّة العذد الثاني والعشرون ديسمبر [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 22 December 2017

منهج النبي صمى اهلل عميه وسمم التربوي
أحمد عيسى محمود حماد

جامعة سنار -كمية التربية  -قسـ الدراسات االسالمية
مستخمص:

تناولت الدراسة منيج النبي صمى اهلل عميو وسمـ التربوي ،وقد عرض الباحث مشكمة الدراسة بصورة

مستفاضة ،وتطرقت ألىمية الموضوع ،وأىدافو ،وحدوده ،وخاصة ونحف مستيدفوف مف التيارات الفكرية المستوحاة
مف النظريات الوضعية ،وغيرىا مف أعداء اإلسالـ ،وقد تناوؿ الباحث الدراسة وفؽ المنيج الوصفي التحميمي ،وفي
ختاـ البحث قد توصؿ الباحث لعدة نتائج منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :ثبوت قدرة المنيج التربوي اإلسالمي

وبناء عمى
المستقى مف الكتاب والسنة عمى صناعة الرجاؿ وابداع األفكار وشحذ العزائـ عبر كؿ مراحؿ التاريخ.
ً
النتائج فقد أوصى الباحث بعدة توصيات منيا :إنزاؿ المنيج النبوي عمى أرض الواقع في المجتمع؛ ألف في تطبيقو
خيري الدنيا واآلخرة.
Abstract
This study manipulated the educational method of the prophet Mohammed, peace
be upon him. The researcher stated the problem of the study, its significance, its objectives,
its limitations emphasizing that Muslims are targeted from other ideological doctrines based
on local theories and other enemies of Islam. The researcher adopted the descriptive
analytical method in this study. In conclusion, the researcher stated the following results :
the capability of the Islamic educational method of the prophet Mohammed which based on
the Quran and Sunnah to make men, create new ideas and stimulate determination through
all stages of history. Depending on these results, the researcher recommends the following :
the application of the Islamic educational method should be put on the ground whereby
Muslims can obtain the advantages of this life and the life after.
 .1مقدمة:
لممجتمع المسمـ قيمو وحاجاتو ومشكالتو التي ينبغي أف تعمؿ المناىج الدراسية في مؤسساتو التربوية عمى

الوفاء بمتطمباتيا ،بحيث تكوف مف عوامؿ استقرار المجتمع والمحافظة عمى ىويتو وتقدمو وتحقيؽ أىدافو .فالحاجة
إلى ترسيخ العقيدة اإلسالمية والدعوة إلى ديف اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

واألخذ باألساليب الحديثة في التنمية ومالحقة التقدـ العممي والتقني مف الحاجات الممحة لمجتمعات المسمميف .ومف
مشكالت بعض المجتمعات المسممة األمية الروحية والتخمؼ عف أداء الفرائض ،واالنحدار األخالقي واالنبيار
المحبط بحضارة اآلخريف ،وتدني مستوى اإلنتاج ،وندرة المياه والحاجة إلى الطاقة ,واإلرىاب.

وطموحات

المجتمعات المسممة كثيرة منيا :أف تنيض بمجتمعاتيا بحيث توفر ليا المقومات األساسية لمحياة ،وأف تتوحد
كياناتيا لكي تواكب الكيانات الكبرى التي تتكوف مف حوليا ،وأف تتبوأ مكانيا الالئؽ بيف األمـ في مسيرة التقدـ

المتسارع .لما كانت مبادئ التربية اإلسالمية مستوحاة مف الكتاب والسنة كاف مف المحتوـ ُبعدىا عف الخياؿ
والتخبط ،وسموكيا منيجاً عممياً واقعياً يناسب الفطرة اإلنسانية ،ويالءـ الظروؼ واإلمكانات المتاحة لكؿ مف الفرد
والمجتمع؛ فاهلل سبحانو وتعالى لما شرع لإلنساف المسمـ أسس دعائـ المنيج التربوي في اإلسالـ أرساه عمى شكؿ

قواعد متينة تحقؽ أىدافاً واقعية ممكنة التطبيؽ في عموميتاتيا في كؿ زماف ومكاف.

وتعتبر مبادئ التربية

اإلسالمية الواقعية أبعد ما تكوف عف مجرد شعارات ترفع وتردد كما ىو الحاؿ في كثير مف الفمسفات التربوية

الوضعية كما أنيا أبعد ما تكوف عف المثالية التي ال إمكانية لتطبيقيا في واقع الحياة .فالتربية اإلسالمية ىي أقرب
ما تكوف قابمة لمتطبيؽ في ظؿ ظروؼ المجتمع الفاضؿ الصالح المتماسؾ والقائـ عمى أساس مف الديف واألخالؽ
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والذي يتحقؽ في أجوائو العدؿ والتعاوف بيف مختمؼ فئات المجتمع وأفراده.

لعؿ في خاصية الواقعية التي تميز

الفكر التربوي اإلسالمي ما يجعؿ األخالؽ اإلسالمية متمشية مع إمكانات اإلنساف البشرية ،ومسايرة ومطابقة تماماً

لفطرتو السممية ،ومف مظاىر ىذه الواقعية التوفيؽ بيف مطالب الروح والجسد معاً ،وعدـ تكميؼ اإلنساف ما ال يطيؽ

أو يفوؽ قدراتو وامكاناتو.
.2مشكمة الدراسة:

الذي دفعني إلى الحديث في ىذا الموضوع ىو إدراكي التاـ ما عميو عامة المسمميف – كما يدرؾ غيري –

مف تصورات بعيدة عف حقيقة اإلسالـ حتى صار البوف شاسعاً بينيـ وبيف المنيج المحمدي الذي أشار إليو النبي
عميو الصالة والسالـ بقولو":تركتكـ عمى بيضاء نقية ال يزيغ عنيا إال ىالؾ" وعمى الرغـ مف ىذا التوجيو النبوي
المتضمف لإلنذار فقد زاغ جميور المسمميف عف المنيج فصاروا يعمموف خارج المنيج في جوانب كثيرة ،مغيريف
بذلؾ مفاىيـ وقيماً كثيرة فحياة المسمميف اليوـ أقرب إلى الجاىمية التي قبؿ مبعث النبي منيا إلى الحياة اإلسالمية

مما جعؿ حياتيـ مغايرة لحياة الرعيؿ األوؿ مف الصحابة والتابعيف الذيف أخذوا تمكـ المعاني مف صاحب الشريعة
مباشرةً أو ٍ
بسند ٍ
عاؿ ولعؿ سر ذلؾ انصراؼ الناس عف دراسة مصادر اإلسالـ األصمية وتسرب كثير مف عادات
وتقاليد غير إسالمية إلى صفوؼ المسمميف .كاليندوكية والبوذية والثقافة الغربية .وىذا التركيب المزجي خمؼ في
صفوؼ المسمميف ريبة مضممة.
.3أهمية الدراسة:

توضح ىذه الدراسة مفيوـ المنيج النبوي التربوي وأسسو التي ينبغي أف ترتكز عمييا عممية المفاضمة

العممية ،حتى ال ينخدع اإلنساف ببريؽ الحضارة المادية.

وبالتالي تظير أىمية ىذه الدراسة في استجالء أسس

المنيج النبوي التربوي ،لتؤكد أف المنيج النبوي التربوي لو الريادة بخصوصيتو الربانية ،ولما حققو مف تفعيؿ

لمضامينو التربوية ،التي عجزت عف تحقيقيا عموـ التربيات األخرى .إضافة إلى أف المأموؿ مف ىذه الدراسة أف
تعطي قناعة بأف منيج النبي التربوي ىو الذي ال تستقيـ الحياة إال بو ،وأف التربية الغربية انحصر تقدميا في
المجاؿ التقني ،في حيف أنيا فشمت في الجوانب الروحية اإلنسانية .ولعؿ ىذا يعطي مؤش اًر بأىمية مثؿ ىذه الدراسة
ليستفيد منيا القائموف عمى المؤسسات التربوية ،باعتبار أنيا الركيزة األساسية في تغيير المفاىيـ عند المجتمع.

.4أهداف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى منيج النبوي التربوي؛ وخاصة نحف في اآلونة األخيرة في أمس الحاجة لو،
ت ِل َّمن ِ
اس
والعالـ اإلسالمي منذ وقت طويؿ يعيش في وىدتو ،وىو المخاطب بقولو تعالىُ ( :ك ْنتُ ْـ َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
ِ
وف بِالمَّ ِو) [آؿ عمراف ،]110:لذلؾ وجب عمينا الوقوؼ عمى ىذا المنيج
وف بِا ْل َم ْع ُروؼ َوتَْنيَ ْو َف َع ِف ا ْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمُن َ
ْم ُر َ
تَأ ُ
حتى نخرج العباد مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ،ومف جور األدياف إلى عدالة اإلسالـ ،ومف ضيؽ الدنيا

إلى سعة الدنيا واآلخرة.
.5أسئمة الدراسة:

مما ال شؾ فيو أف ىذه الدراسة قائمة عمى سؤاؿ رئيس ىو :ىؿ باإلمكاف في ىذا العصر يمكف الرجوع لممنيج

النبوي التربوي؟ .ويتفرع منو عدة أسئمة ىي:

 /1ىؿ المنيج النبوي بشقيو :األسوة والقدوة ،قادر عمى إخراج البشرية مف وىدتيا الحالية؟.
 /2لماذا ال نرجع لممنيج النبوي التربوي ،بعد أف جربنا مناىج وضعية عديدة وكانت النتيجة صف اًر عمى الشماؿ.
[لَ ُكـ ِفي رس ِ َّ ِ
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ]؟.
وؿ المو أ ْ
َُ
ْ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
داى ُـ ا ْقتَد ْه]؟.
 /3ىؿ المنيج النبوي التربوي يساير تطورات الواقع المعاش[ .أُولئ َ
يف َى َدى الموُ فَبِيُ ُ
ؾ الذ َ
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مفهوم وتعريف المنهج:

يعرؼ ابف منظور المنيج :بأنو الطريؽ البيف الواضح "ومنيج الطريؽ وضحو والمنياج كالمنيج ،وفي التنزيؿ{ :لِ ُك ٍّؿ
ِ
ِ
اجا} [المائدة ،]48 :والمنياج – كما يقوؿ ابف كثير– ىو" :الطريؽ الواضح السيؿ ،والسنف
َج َع ْمَنا م ْن ُك ْـ ش ْرَعةً َو ِم ْنيَ ً
والطرائؽ" .لكف تعريؼ المنيج بأنو الطريؽ السيؿ الواضح ،وأنو السنف والطرائؽ ،ىو تعريؼ عاـ يصمح لكؿ
جوانب الحياة ومجاالتيا ،كالزراعة والصناعة والتجارة والتربية وغير ذلؾ .ومف ىنا كاف ال بد مف السير خطوة نحو
التخصص ..نحو التربية .ويرى كثير مف المتخصصيف في المناىج وطرائؽ التدريس ،أف المنيج التربوي ىو
"مجموع الخبرات واألنشطة التي تقدميا المدرسة لمتالميذ بقصد تعديؿ سموكيـ وتحقيؽ األىداؼ المنشودة" (مدكور،

2001ـ ،ص.)13
سمات المنهج:

ومما يؤسؼ لو أف بعض المسمميف ال يكاد يعرؼ مف السنة إال إطالة المحية ،وتقصير الثوب ،واتخاذ السواؾ مف

األراؾ ،غافالً عف شموؿ المنيج النبوي ،الذي يجد فيو كؿ إنساف مجاالً لألسوة ،سواء كاف شاباً أـ شيخاًَ ،ع َزباً أـ

متزوجاً ،مسالماً أـ محارباً ،غنياً أـ فقي اًر ،حاكماً أـ محكوماً  ...الخ .وىو منيج يتميز كذلؾ بالتوازف ,فيو يوازف
بيف الروح والجسـ ,وبيف العقؿ والقمب ,وبيف الدنيا واآلخرة ,وبيف المثاؿ والواقع ,وبيف النظر والعمؿ ,وبيف الغيب

والشيادة ,وبيف الحرية والمسؤولية ,وبيف الفردية والجماعية ,وبيف اإلتباع واالبتداع .فيو منيج وسط ألمة وسط ،ال
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ط َغوا ِفي ا ْل ِم َيز ِ ِ
اف) [الرحمف .]9 – 8 :وليذا
يموا ا ْل َوْزَف بِا ْلق ْسط َوالَ تُ ْخس ُروا ا ْلم َيز َ
افَ ،وأَق ُ
طغياف فيو وال إخسار( ،أَال تَ ْ ْ
كاف صمى اهلل عميو وسمـ إذا لمح مف بعض أصحابو ُجُنوحاً إلى اإلفراط أو التفريط ,ردىـ بقوة إلى الوسط,
وحذرىـ مف مغبة الغمو والتقصير( .القرضاوي2000 ،ـ ،ص .)26وكما جاء (في صحيح البخاري) إنكاره عمى
وىا ,ولـ تشبع نيميـ إلى التعبد ,وعزـ أحدىـ أف
الثالثة الذيف سألوا عف عبادتو صمى اهلل عميو وسمـ فكأنيـ تَقَالُّ َ

يصوـ الدىر فال يفطر ,واآلخر أف يقوـ الميؿ فال يرقد ,والثالث أف يعتزؿ النساء ,فال يتزوج ,وقاؿ حيف بمغو قالتيـ:
ِ
ِ
َِّ ِ
ُصمّْي َوأ َْرقُ ُدَ ،وأَتََزَّو ُج ّْ
ب َع ْف ُسَّنتِي
َما َوالمَّ ِو] إِّْني أل ْ
اء ،فَ َم ْف َرِغ َ
الن َس َ
وـ َوأُ ْفط ُرَ ،وأ َ
َخ َشا ُك ْـ لمو َوأَتْقَا ُك ْـ لَوُ ،لَكّْني أ ُ
«[أ َ
َص ُ
َفمَْي َس ِمّْني».ولما رأى مبالغة عبد اهلل بف عمر في الصياـ والقياـ والتالوة ,كما في (صحيح البخاري) رده إلى
ؾ َحقِّا
ؾ َحقِّا (أي في النوـ) َوِا َّف ِل َزْو ِجؾ َعمَْي َ
ؾ َعمَْي َ
ؾ َحقِّا (أي في الراحة) َوِا َّف لِ َع ْينِ َ
ؾ َعمَْي َ
االعتداؿ قائالً« :إِ َّف لِ َج َس ِد َ
ؾ َحقِّا» (أي في اإلكراـ والمشاركة) يعني فأعط كؿ ذي حؽ حقو.
ؾ َعمَْي َ
(أي في اإلمتاع والمؤانسة) َ ,وِا َّف لِ َزْوِر َ
(القرضاوي2000 ،ـ ،ص .)27وكاف صمى اهلل عميو وسمـ ىو المثؿ األعمى في التوازف واالعتداؿ في حياتو

وكاف

كميا ،كما دلت عمى ذلؾ سنتو وسيرتو مع ربو ،ومع نفسو ،ومع أىمو ،ومع أصحابو ،ومع الناس أجمعيف.
ِ
أكثر ما يدعو بو الدعاء القرآنيَ { :ربََّنا آتَِنا ِفي ُّ
اب َّ
.]201
الن ِار} [البقرة:
الد ْنَيا َح َسَنةً َوِفي اآلخ َرِة َح َسَنةً َوِقَنا َع َذ َ
ِ
وكاف مف دعائو كما ذكر اإلماـ (مسمـ في صحيحو)« :المي َّـ أ ِ ِ ِ ِ َِّ
َصمِ ْح لِي
ص َمةُ أ َْم ِريَ ،وأ ْ
َصم ْح لي ديني الذي ُى َو ع ْ
ُ ْ
ِ
ِ
اشي ،وأَصمِ ْح لِي ِ
ُد ْنياي التِي ِفييا مع ِ
ادةً لي في ُك ّْؿ َخ ْي ٍر ،و ْ ِ
ت
الحَياةَ ِزَي َ
آخ َرتِي التِي ِفييَا َم َع ِاديَ ،و ْ
الم ْو َ
اج َع ِؿ َ
َ ْ
َ ََ
َ َ
اج َعؿ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ّْ
امم ّّي) يتكامؿ فيو اإليماف مع المعرفة ،أو الوحي مع العقؿ ،ليكوف
َر َ
احةً لي م ْف ُكؿ َشٍّر» .وىو كذلؾ منيج (تَ َك ُ
ور َعمَى ُن ٍ
ور) .ويتكامؿ فيو التشريع مع التربية ،فممتربية دورىا في التكويف والتأسيس والتوجيو ،ولمتشريع
منيما (ُن ٌ
دوره في الصيانة واإللزاـ والتأديب والعقاب ،فال تغني التربية وحدىا بال تشريع ،وال يغني التشريع وحده بغير تربية.

2000ـ ،ص .)29 – 28وتتكامؿ

وكاف صمى اهلل عميو وسمـ ىو القائـ عمى التربية والتشريع َمعاً( .القرضاوي،
فيو القوة مع الحؽ ،أو السمطاف مع القرآف ،أو الدولة مع الدعوة ،فإف اهلل يزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف ،ومف لـ

يردعو الحؽ ردعتو القوة ،ومف جار عمى الدعوة أدبتو الدولة ،ولكؿ وضع مجالو ال يجوز أف يتعداه بالباطؿ .وكاف
ِ
السالَ ُـ ىو صاحب القرآف والسمطاف جميعاً ،أو صاحب الدعوة والدولة َمعاً ،ىو الذي يؤـ
الصالَةُ َو َّ
الرسوؿ َعمَْيو َ
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الناس في الصالة ،وىو الذي يقودىـ في المعارؾ ،وىو الذي يحكـ بينيـ في الخصومة ،وىو الذي يقودىـ في

السياسة ،في السمـ والحرب ،لـ يكف كما كاف بنو إسرائيؿ في بعض مراحميـ يوجييـ نبي يقود الدعوة ،ويسوسيـ
وت َممِ ًكا) [البقرة ،]247 :بؿ عممو
ممؾ يقود الدولة .كما حكى القرآف أف نبييـ قاؿ ليـ( :إِ َّف المَّوَ قَ ْد َب َع َ
ث لَ ُك ْـ طَالُ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اي َو َم َماتِي لِمَّ ِو َر ّْ
يف)
ؾ لَوُ َوبِ َذلِ َ
يف ،الَ َش ِري َ
ؾ أ ُِم ْر ُ
ت َوأََنا أ ََّو ُؿ ا ْل ُم ْسمم َ
ب ا ْل َعالَم َ
صالَتي َوُن ُسكي َو َم ْحَي َ
اهلل أف يقوؿ( :إِ َّف َ
الو ِاق ِع ّّي ال يتعامؿ مع الناس عمى أنيـ مالئكة أولو أجنحة ،بؿ عمى أنيـ بشر
[األنعاـ .]163 –162 :و َ
الم ْنيَ ٌج َ
يأكموف الطعاـ ويمشوف في األسواؽ ،ليـ غرائزىـ وشيواتيـ ،وليـ ضروراتيـ وحاجاتيـ ،كما أف ليـ أشواقيـ
الروحية العميا ،وتطمعاتيـ إلى المأل األعمى ،فيـ خمقوا مف طيف وحمأ مسنوف ،كما أف فييـ نفحة مف روح اهلل .فال
غرو أف يصعد اإلنساف وييبط ،وأف ينيض ويعثر ،وأف ييتدي ويضؿ ،ويستقيـ وينحرؼ ،ويعصي اهلل ويتوب.

(القرضاوي2000 ،ـ ،ص .)30ىذا منيج َّ
َّ
ص مف كتاب اهلل وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمـ ،ومف
الدعوة
الممخ ُ
سار عمى ىذا المنيج ،فيو َّ
الداعية إلى اهلل حقِّاً ،ومف خالؼ ىذا المنيج ،فإنو ليس داعيةً إلى اهلل ،وانما ىو داعية

لما أراد مف األمور األخرى ،فال َّ
بد مف ىذا المنيج .والمنيج في اإلسالـ واحد ،ال مناىج في اإلسالـ ،قاؿ تعالى:
َِّ
ِ
ِ
( ِ
وب َعمَي ِيـ والَ َّ ّْ
غض ِ
مت َعمَي ِي ْـ َغ ِ
يف) [الفاتحة،].7 – 6 :ىذا
اىدَنا ّْ
َنع َ
الم ُ
الضال َ
يـ ،ص َارطَ الذ َ
يف أ َ
ير َ
الص َارطَ ُ
المستَق َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
منيج اإلسالـ ،وىذه المناىج األخرى ،وقاؿ سبحانوَ ( :وأ َّ
ؽ بِ ُك ْـ
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوالَ تَتَّبِ ُعوا السُُّب َؿ فَتَفََّر َ
َف َى َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
َعف َسبِ ِيم ِو) [األنعاـ .].153:ليس في اإلسالـ إال منيج واحد ،منيج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،الذي سار عميو

الصالح مف الصَّحابة والتَّابعيف ومف جاء بعدىـ مف ُّ
الدعاة و ّْ
احد ،ال انقساـ فيو
السَّمؼ َّ
المجدديف لديف اهلل ،منيج و ٌ
وال اختالؼ .وعالمة ىذا المنيج َّ
أف الذيف عميو ال يختمفوف ،بؿ يكونوف جماعة واحدة ،ال يختمفوف فييا ،بؿ يكونوف

الص ّْديقيف و ُّ
الصالحيف ،وعالمة المناىج المنحرفة وجود االختالفات
الشيداء و َّ
النبيّْيف و ّْ
مع الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف ّ
بيف أىميا ،والعداوة بيف أىميا ،و ّْ
النزاع بيف أىميا ،فيذا ىو الفارؽ .والواجب أف نكوف عمى منيج واحد ،منيج الكتاب
والسَُّّنة وسمؼ ىذه األمة ،وىو المنيج الصَّحيح الذي يجب أف نسير عميو في دعوتنا إلى اهلل ،وفي عممنا ،وفي

عممنا ،وفي جميع األحواؿ( .الشحود2012 ،ـ ،ص .)432وألف مف سمات المنيج اإلسالمي الواقعية والمرونة بما
يحقؽ خموده وصالحو لكؿ زماف ومكاف ،وألف حياة الجماعات البشرية عامة ،ومنيـ جماعة المسمميف في حركية
دائمة مثؿ حياة األفراد تتوارد عمييا حاالت الصحة والمرض ،والنصر واليزيمة ،والتقدـ والتأخر ،والضعؼ والقوة؛
فال مناص لديف جاء ليغطي حياة البشرية في كؿ أصقاعيا عمى امتداد الزماف أف يتسع لتغطية كؿ أوضاع التطور

التي يمكف أف تمر بيا جماعة أو جماعات المسمميف دائماً( .الشاطبي1997 ،ـ ،ص.)42 – 41

مف أبرز سمات المنيج اإلسالمي أنو منيج عبادة ،ولكف العبادة في ىذا المنيج تحتاج إلى توضيح .فيي ليست

قاصرة عمى مناسؾ التعبد المعروفة مف صالة وصياـ وزكاة .وانما ىي معنى أعمؽ مف ذلؾ ِّ
جداً .إنيا العبودية هلل

وحده .والتمقي مف اهلل وحده في أمر الدنيا واآلخرة كمو .ثـ ىي الصمة الدائمة باهلل في ىذا كمو.
الحقيقة ىي منيج التربية كمو ،تتفرع منو جميع التفريعات وتعود في النياية كميا إليو.

وىذه الصمة في

والصالة والصياـ والزكاة

والحج وسائر الشعائر التعبدية ،إف ىي إال مفاتيح لصالح النفس وتزكيتيا ،أو"محطات" يقؼ عندىا السائروف في
الطريؽ يتزودوف بالزاد ،ولكف الطريؽ كمو عبادة ،وكؿ ما يقع فيو مف نسؾ أو عمؿ ،أو فكر أو شعور فيو كذلؾ

عبادة .ما دامت وجيتو إلى اهلل .ما داـ قد شيد حقِّاً – أوالً بالمساف – أف ال إلو إال اهلل وأف محمداً رسوؿ اهلل ،وأقاـ

حياتو كميا وواقعو كمو عمى ىذا األساس .والعبادة بيذا المعنى تشمؿ الحياة .إنيا ال تقتصر عمى المحظات القصيرة
ت ا ْل ِج َّف و ِْ
اإل ْن َس إِ َّال لَِي ْعُب ُد ِ
وف)
التي تشغميا مناسؾ التعبد .وما كاف ىذا ىو القصد مف اآلية الكريمة ( َو َما َخمَ ْق ُ
َ
[الذاريات .]56 :واال فما قيمة لحظات عابرة في صفحة النفس وفي صفحة الكوف ،ال تكاد تترؾ ليا أث اًر وتضيع في
الفضاء؟ .إنما قيمتيا أف تكوف منيج حياة يشمؿ كؿ الحياة .قيمتيا أف تكوف خطة سموؾ وخطة عمؿ وخطة فكر
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وخطة شعور ،قائمة كميا عمى منيج واضح ،يتبيف فيو – في كؿ لحظة – ما ينبغي وما ال ينبغي أف يكوف.

(محمد قطب( ،د.ت) ،ص  .)34وكذلؾ طرؽ العبادة باإلذعاف واالنقياد باألقواؿ واألفعاؿ واتباع المشرع واإلقتداء
بو ،وخموص القصد لرب العبادة ،وتزكية النفس مف بشريتيا وشيواتيا ،والعروج بيا ألوج الممكوت ووسطية المنيج
في إشباع الرغبات مف غير سرؼ .وكذلؾ مف سمات المنيج العدؿ والمساواة واالنحياز الكامؿ لجامعة المسمميف.
قيمة المنهج:

إف قيمة المنيج اإلليي لمبشرية أنو يمضي بيا قدماً إلى الكماؿ المقدر ليا في ىذه األرض وال يكتفي بأف يقودىا

لمذائذ والمتاع وحدىما كما تقاد األنعاـ .واف القيـ اإلنسانية العميا لتعتمد عمى كفاية الحياة المادية ،ولكنيا ال تقؼ

عند ىذه المدارج األولى .وكذلؾ يريدىا اإلسالـ في كنؼ الوصاية الرشيدة ،المستقيمة عمى منيج اهلل في ظؿ اهلل.
(سيد قطب1412 ،ىػ ،ص .)2447ىؤالء الصحابة -رضواف اهلل عمييـ -كانوا جميور الدعوة في عصرىا األوؿ،
وكانوا عممياً حقؿ تجارب دقيقاً لبياف مدى تجاوب الدعوة الربانية مع الفطرة البشرية ،ومعرفة قيمة المنيج المتبع،
واألسموب المألوؼ ،وقد ثبتت سعادة الناس بالدعوة ،وخيرية الدعوة لمناس أجمعيف( .غموش،

1423ىػ ،ص .)19

منقطعا
وتمؾ قيمة المنيج الذي يرسـ الصورة المتكاممة ويعرضيا أماـ الناس .إنو ليس خياليِّا وال مثاليِّا وال
ً

عف واقع األرض .بؿ إنو عمى العكس مف ذلؾ واقعي في الصميـ.
شيدتيا البشرية ونعمت بيا عمى مدار التاريخ.

واقعي بدليؿ أنو أنتج بالفعؿ ثمرات طيبة

وواقعي ألنو يخاطب الناس مف طريؽ مقدرة كامنة في نفوسيـ،

موجودة بالفعؿ ،مشتمؿ عمييا كيانيـ .وىي القدرة عمى الصعود يحيف ييتؼ ليـ ىاتؼ الصعود .ىذه المقدرة طاقة
دائما إلى األماـ .واإلسالـ
حقيقة أودعيا اهلل في الفطرة البشرية ،ووكؿ بيا ترقية الحياة اإلنسانية والصعود بيا ً
يحرص عمى استغالؿ ىذه الطاقة ،ويصر عمى ذلؾ أشد اإلصرار؛ ألنو واقعي مغرؽ في الواقعية! إنو يعرؼ أف
ىناؾ نتائج واقعية معينة يصؿ إلييا حيف ييتؼ لمناس مف طريؽ الصعود .إنو ال يتوقع -وال يتطمب -أف يصؿ
الناس جميعيـ إلى القمة .ولكنو يتوقع -ويتطمب ,ويحدث ذلؾ بالفعؿ -أف يرتفع الناس في مجموعيـ درجات
مختمفة مف االرتفاع .بعضيـ يقترب مف القمة الشامخة ،وبعضيـ يصعد درجات ،وبعضيـ يتعب فيجمس في

الطريؽ ليستريح .وبعضيـ ينتكس فييبط إلى األرض ،ولكف المجتمع يرتفع في مجموعو كميـ يرتفعوف ..حتى
المنتكسوف عددىـ يقؿ ،وتوجد أماميـ فرصة دائمة لالرتفاع! فأية واقعية عميقة تمؾ التي تنبت مف النظرة المثالية؟!

أبدا عف واقع الطبيعة البشرية وما ركب فييا مف تنوع في الطاقات واالتجاىات والمستويات .لذلؾ
وال يغفؿ اإلسالـ ً
ال يمزـ الناس بصورة مثالية معينة مصبوبة في قالب ال تتعداه .إنما ىو يطمب إلى كؿ إنساف أف يبمغ حدود الكماؿ
الممكف لو ىو بحسب استعداداتو وطاقاتو واتجاىاتو .وكؿ ما يفرضو ىو المحاولة الدائمة لبموغ ذلؾ الكماؿ الخاص

في حدود اإلطار المثالي العاـ( .محمد قطب( ،د.ت) ،ص.)237 – 236

تنقية المنهج:

االىتماـ بتحرير المنيج النبوي في سائر المجاالت والعناية بو قميمة ،مع أنو بإمكاف النظرة الشمولية ليذه الجيود

العممية الضخمة ،أف يكوف استخالص المنيج مطمب ضروري ،بيد أنو ليس باألمر اليسير ،خالفاً لما قد يتوىمو

بعضيـ حيف ظنوا أف (المنيج النبوي) عمى طرؼ ،وأف نظرة عجمى عمى السيرة العطرة ،أو جزء مف السنة

المطيرة ،أو انتقاء مقاطع مف ىنا أو ىناؾ كافية لإلحاطة بيذا المنيج الفذ ،وبناء حتميات تاريخية عمى تمؾ األفياـ

ٍ
بعض أف باإلمكاف إعادة إنتاج العيديف المكي والمدني ،أو تمثيميما في أي واقع ُي َع ُّد مجازفة كبيرة.
وتصور
العجمة.
ُّ
إف المنيج حيف يطمؽ في إطار معرفي إنما يراد بو قانوف ناظـ ضابط يقنف الفكر ويضبط المعرفة التي إف لـ
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يضبطيا المنيج فقد تتحوؿ إلى مجرد خطرات انتقائية ميما كانت أىميتيا ال يمكف تحويميا إلى ضوابط فكرية

نحدد طبيعة المعرفة
وقوانيف معرفية تنتج األفكار وتولد المعارؼ وتضبط حركاتيا وتميز بينيا؛ فبالمنيج يمكف أف َ
وقيمتيا وحقؿ عمميا واتجاىيا وكيفية البناء عمييا والتوليد منيا ،إف أي فكر تتضارب مقوالتو وتتناقض ال يعتبر
فك اًر منيجياً حتى لو تمكف أصحابو مف تقديـ مختمؼ التأويالت التوفيقية :كالتأويؿ ،والمقاربة ،والتمفيؽ ،وغيرىا.

ولذلؾ فإف إطالؽ مصطمح( :منيج النبي صمى اهلل عميو وسمـ) و(المنيج اإلسالمي) عمى ما يصؿ الباحثوف إليو

كاف
باجتياد شخصي أو فردي ال بد أف ُيحتاط فيو ،كأف يقاؿ:عمى ما نراه ،أو عمى ما توصمنا إليو  ...الخ)َ [.ولَ ْو َ
ِم ْف ِع ْن ِد َغ ْي ِر المَّ ِو لَوج ُدوا ِف ِ
اختِالفاً َكثِي اًر] (النساء .)82 :مطموب اليوـ أكثر مف أي وقت مضى قراءة السيرة
يو ْ
ََ
ودراستيا دراسة إستراتيجية في مختمؼ الحاالت االجتماعية والتربوية والعممية واإلدارية والسياسية واالقتصادية

والحركية واألمنية والثقافية .ففي السيرة بياف لجميع الحاالت أو أصوليا؛ خالفاً لصنيع بعض ُكتَّاب السيرة حيف

يصوروف حياة النبي صمى اهلل عميو وسمـ عمى أنيا صراع وحروب وغزوات وسرايا ،ويغفموف عف الجوانب األخرى.

لكف المطموب :دقة تحميؿ الواقع المعاش مف خالؿ متخصصيف ،المتحمسيف فقط ،ثـ دراسة السيرة وتحميميا ،ثـ
تحديد مواقع االقتداء مف مسيرة السيرة ،أو اكتشاؼ المرحمة مف السيرة التي تمثؿ حالة االقتداء وكيفيتو مف خالؿ
ظروؼ الحاؿ نفسو( .مجمة البياف ،ج ،147ص« .)62أدبنى ربى فأحسف تأديبى»
تربية الصحابة:

لقد جاء القرآف بمنياج كامؿ شامؿ لمحياة كميا .وجاء في الوقت ذاتو بمنياج لمتربية يوافؽ الفطرة البشرية عف عمـ

بيا مف خالقيا .فجاء لذلؾ منجماً وفؽ الحاجات الحية لمجماعة المسممة ،وىي في طريؽ نشأتيا ونموىا ،ووفؽ

استعدادىا الذي ينمو يوماً بعد يوـ في ظؿ المنيج التربوي اإلليي الدقيؽ .جاء ليكوف منيج تربية ومنياج حياة ال

ليكوف كتاب ثقافة يق أر لمجرد المذة أو لمجرد المعرفة .جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكممةً كممةً ،وتكميفاً تكميفاً .جاء لتكوف

آياتو ىي «األوامر اليومية» التي يتمقاىا المسمموف في حينيا ليعمموا بيا فور تمقييا ،كما يتمقى الجندي في ثكنتو أو
في الميداف «األمر اليومي» مع التأثر والفيـ والرغبة في التنفيذ ومع االنطباع والتكميؼ وفؽ ما يتمقاه( .سيد قطب،

1412ىػ ،ص .)2563 – 2562مف ىذه النصوص وغيرىا يتبيف لنا أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكف
يعتمد شيئاً في تربية الصحابة غير القرآف ،وسنتو المطيرة ،باعتبارىا شارحة لو.

ومف ىنا توثؽ ارتباط الناس

بالقرآف في العيد النبوي ،ارتباطاً عمؽ صمة القموب بربيا ،إلى درجة أف الصحابة ،رضواف اهلل عمييـ ،كانوا

يتتبعوف الوحي ،تتبع المميوؼ ،الحريص عمى الترقي في مدارج المعرفة باهلل والسموؾ إليو سبحانو( .الياللي،

2006ـ ،ص .)38لذا وجب عمينا نحف اختيار الجماعة األولى ومميزاتيـ ودرجتيـ ومعاممة النبي صمى اهلل عميو
وسمـ ليـ ،واالحتفاظ لكؿ بحقو وقدره ووحدة الجماعة وتماسكيا ،واالىتداء بيـ تعمماً وتعميماً وعبادة وتعبداً وانقياداً

واجتياداً .سمو تربية الصحابة عمى فضائؿ اإلسالـ كميا وكماؿ تأدبيـ بآداب ىذا الديف الحنيؼ وشدة خوفيـ مف

اهلل وصفاء نفوسيـ إلى حد ال يتفؽ والكذب خصوصاً الكذب عمى اهلل تعالى والتجني عمى أفضؿ الخميقة صموات

اهلل وسالمو عميو .يقوؿ عمماء األخالؽ والمشتغموف بعمـ النفس وعموـ االجتماع إف الكذب جناية قبيحة ال يمكف أف

يفشو إال في شعب شاذ لـ يتيذب( .الزرقاني ،ج ،1ص.)923
يصدر إال عف نفس ساقطة لـ تتأدب وال يتصور أف َ
وبيذا األسموب المقنع عالج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كثي اًر مف الرذائؿ التي َّ
تفشت في العرب ,ال سيما القتؿ،
إذ انتشرت بينيـ جريمة القتؿ واالعتداء عمى النفس ,وربما تتحوؿ إلى وقوع الحروب بيف القبائؿ ألتفو األسباب ,ولـ

يكف ليـ قانوف يقضي عمى ىذه الجريمة ,ويوقؼ ىذا النزيؼ الدموي ,حتى جاء الرسوؿ الكريـ فأوقؼ ىذا النزيؼ
الن ْف َس الَّتِي َحَّرَـ المَّوُ إِ َّال بِا ْل َح ّْ
بتربية القرآف ليـ؛ حيث يقوؿ اهلل – سبحانو وتعالى –َ ( :وَال تَ ْقتُمُوا َّ
ؽ) [اإلسراء,]33 :
وبتربيتو ليـ صمى اهلل عميو وسمـ ؛ إذ بيَّف ليـ الحؽ الذي تزىؽ بو النفوس كما جاء في (صحيح مسمـ)َ « :ال َي ِح ُّؿ
81
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ؾ لِ ْ ِ
ّْب َّ
سالِـ»( .صحيح مسمـ،
إل َ
الزانِي ،أ َِو التَّ ِار ُ
َد ُـ َر ُج ٍؿ إِ َّال ثَ َالثَةًَ ،م ْف قَتَ َؿ َن ْف ًسا ،أ َِو الثَّي ُ
النبي صمى اهلل عميو وسمـ ليذا الرعيؿ عمى المستوى الرفيع سيكولوجياً ووجدانياً وبقدر ما أتيح لو عميو السالـ مالياً

 .)1302/3وكانت تربية

واقتصادياً .لقد أخذ الداعية األوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى نفسو مسئولية إعداد قيادة يصؿ بيا الفكر إلى أرفع

مستويات العقيدة وضوحاً وشموالً .كما أخذ عمى نفسو مسئولية حمايتيا مف الجو الذي تتعرض لو إف َّ
عف لواحد
ؾ أَف العقيدة الراسخة ِى َي أساس التربية
منيا في ىذه المرحمة شيء مف ذلؾ( .شمبي( ،د.ت) ،ص َ .)201ال ش ّ
ِ
ِ
َول َذلِؾ فقد مكث َّ
َص َحابو عمى العقيدة
النبِي صمى اهلل عميو وسمـ في َم َّكة ثَ َالثَة عشر َعاماً َي ْد ُعو إِلَى التَّ ْوحيد ويربي أ ْ
ِ
اف صمى اهلل عميو وسمـ طيمة َى ِذه ا ْل َّ
مدة ْيبذؿ َغ َاية جيده لتخميص ُّ
النفُوس مف شوائب ال ّشرؾ
ويغرسيا في ُنفُوسيـ فَ َك َ
ِ
ِ
اف
صة( .الزيد1424 ،ىػ ،ص َ « .)105ك َ
ويربي نفوس ا ْل ُمؤمن َ
يف عمى صدؽ التَّ َو ُّجو هلل إِ َر َادةً وقصداً وعبوديةً َخال َ
ِ
ُخمُقُو ا ْلقُرآف ي ْغضب لِ َغ ِ
 .)183/42فكانوا ال يتيافتوف عمى الوظائؼ
ضاهُ » (مسند أحمد،
ضى ل ِر َ
ضبِوَ ،وَي ْر َ
َ
ُ ْ َ َ َ ُ
والمناصب ،فضالً عف أف يرشحوا أنفسيـ لإلمارة ،ويزكوا أنفسيـ ،وينشروا دعاية ليا ،وينفقوا األمواؿ سعياً وراءىا.
ماؿ أو ٍ
فإذا تولوا شيئاً مف أمور الناس لـ يعدوه مغنماً أو طُعمةً أو ثمناً لما أنفقوا مف ٍ
جيد بؿ عدوه أمانةً في

عنقيـ ،وامتحاناً مف اهلل ويعمموف أنيـ موقوفوف عند ربيـ ،ومسؤولوف عف الدقيؽ والجميؿ ،وتذكروا دائما قوؿ اهلل
تعالى( :إِ َّف المَّو يأْمرُكـ أَف تُؤُّدوا ْاأل ِ
الن ِ
َىمِياَ ،وِاذا َح َك ْمتُ ْـ َب ْي َف َّ
َف تَ ْح ُك ُموا بِا ْل َع ْد ِؿ) [النساء .]58 :وقولو
َمانات إِلى أ ْ
اس أ ْ
َ َ ُُ ْ ْ َ
صمى اهلل عميو وسمـ«:وِاَّنيا أَم َانةُ ،وِاَّنيا يوـ ا ْلِقي ِ ِ
َخ َذ َىا بِ َحقّْيَاَ ،وأ ََّدى الَِّذي َعمَْي ِو ِفييَا»
امةٌ ،إِ َّال َم ْف أ َ
امة خ ْز ٌ
ي َوَن َد َ
َ َ َْ َ َ َ
َ َ َ
(صحيح مسمـ .)1457/3 ،وأيضاً أنيـ لـ يكونوا خدمة جنس ،ورسؿ شعب أو وطف ،يسعوف لرفاىيتو ومصمحتو
وحده ويؤمنوف بفضمو وشرفو عمى جميع الشعوب واألوطاف ،لـ يخمقوا إال ليكونوا حكاماً ،ولـ تخمؽ إال لتكوف

محكومة ليـ .ولـ يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعموف ويرتعوف في ظميا ،ويشمخوف ويتكبروف تحت حمايتيا،
ويخرجوف الناس مف حكـ الروـ والفرس إلى حكـ العرب والى حكـ أنفسيـ! إنما قاموا ليخرجوا الناس مف عبادة

العباد جميعاً إلى عبادة اهلل وحده .كما قاؿ ربعي ابف عامر رسوؿ المسمميف في مجمس يزدجرد" :ابتعثنا اهلل لنخرج
مف شاء مف عبادة العباد إلى عبادة اهلل ومف ضيؽ الدنيا إلى سعة اآلخرة ،ومف جور األدياف إلى عدؿ اإلسالـ،
فأرسمنا بدينو إلى خمقو لندعوىـ إليو ،فمف قبؿ منا ذلؾ ،قبمنا ذلؾ منو ،ورجعنا عنو ،وتركناه وأرضو يمييا دوننا،
ومف أبي ذلؾ قاتمناه أبدا حتى نفضي إلى موعود اهلل"( .عبد الرحمف،

2007ـ ،ص  .)90لذلؾ لـ يقصدوا إال

إقامة العدؿ والقسط بيف الناس فاألمـ عندىـ سواء ،والناس عندىـ سواء .الناس كميـ مف آدـ ،وآدـ مف تراب .ال
فضؿ لعربي عمى عجمي ،وال لعجمي عمى عربي إال بالتقوى( :يا أَيُّيَا َّ
اس إَِّنا َخمَ ْقنا ُك ْـ ِم ْف َذ َك ٍر َوأ ُْنثى َو َج َع ْمنا ُك ْـ
الن ُ
ِ ِ
عارفُوا ،إِ َّف أَ ْك َرَم ُك ْـ ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقا ُك ْـ) [الحجرات .]13 :وقد قاؿ عمر بف الخطاب لعمرو بف العاص
ُش ُعوباً َوقَبائ َؿ لتَ َ
عامؿ مصر– وقد ضرب ابنو مصرياً وافتخر بآبائو قائالً :خذىا مف ابف األكرميف .فاقتص منو عمر–" :متى
استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أح ار ار أمياتيـ"؟( .سيد قطب،

1412ىػ ،ص  .)3969أنو صبغ كؿ المواضيع التي

ينسؽ ىذه المواضيع واألبحاث عمى أساس وحدات منفصمة
طرقيا وعالجيا ،بصبغة اليدي والموعظة واإلرشاد .فمـ ّ
عامة الكتب والمؤلفات المعيودة ،إذ ىي بذلؾ ال تؤدي عمميا التربوي المقصود
ومستقمة عف بعضيا ،كما ىو شأف ّ

متضامة تعمؿ
فصيرىا بذلؾ وحدة كاممة
في نفس اإلنساف ،وانما ّ
بث في جميعيا شراييف التوجيو والنصح واليدايةّ ،
ّ
عمالً واحداً وتسير باإلنساف نحو غاية ال تختمؼ( .البوطي1999 ،ـ ،ص .)211واف تأممنا خاصية األىمية في
المنيج التربوي القرآني يوضح أف القرآف الكريـ قد أرسى قاعدة تربوية عظيمة ،وىي أف األىمية ال تحصر في

الدرس أو فيما يتعمؽ بالجانب التعميمي ،بؿ ىي أوسع مف ذلؾ بكثير ،فيي تمتد لتشمؿ جميع ما ييـ المتعمـ
ويتصؿ بحياتو ،سواء كاف ذلؾ يتعمؽ بما يتعممو داخؿ حجرة الدراسة أـ كاف يتعمؽ بمختمؼ جوانب حياتو ويحتاج
إلى فيمو ومعرفتو واإلجابة عما يثيره مف أسئمة واستفسارات( .ضميمي،
82
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جزء ميـ مف العقيدة ،فالعقيدة الصحيحة ال تكوف بغير خمؽ وقد ربى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ صحابتو عمى
ِ
ِ
مكارـ األخالؽ بأساليب متنوعة .فقد ذكر (الترمذي) حديث (ص)َ « :ما َشي ٌء أَثَْق ُؿ ِفي ِم َيز ِ
ام ِة
الم ْؤم ِف َي ْوَـ القَي َ
اف ُ
ْ
ِ
ش ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِم ْف ُخمُ ٍ
يء» وقد جاء في (مسند اإلماـ أحمد) أنو ُسئ َؿ َّ
النب ُّي صمى اهلل عميو
ض الفَاح َ َ
ؽ َح َس ٍفَ ،وِا َّف الموَ لَُي ْبغ ُ
البذ َ

وسمـَ ،ما أَ ْكثَُر َما ُي ْد ِخ ُؿ ا ْل َجَّنةَ؟ قَا َؿ« :التَّ ْقوى ،و ُح ْس ُف ا ْل ُخمُ ِ
َج َوفَ ِ
ؽ»َ ،و ُسئِ َؿ َما أَ ْكثَُر َما ُي ْد ِخ ُؿ َّ
اف :ا ْلفَ ُـ،
الن َار؟ قَا َؿْ " :األ ْ
َ َ
َوا ْلفَ ْرُج " إف األخالؽ ليست شيئاً ثانوياً في ىذا الديف ،وليست محصورة في نطاؽ معيف مف نطاقات السموؾ
البشري ،إنما ىي الترجمة العممية لالعتقاد واإليماف الصحيح؛ ألف اإليماف ليس مشاعر مكنونة في داخؿ الضمير
فحسب ،إنما ىو عمؿ سموكي ظاىر كذلؾ ،بحيث يحؽ لنا حيف ال نرى ذلؾ السموؾ العممي ,أو حيف نرى عكسو،
أف نتساءؿ أيف اإليماف إذف؟ وما قيمتو إذا لـ يتحوؿ إلى سموؾ؟( .الصالبي2008 ،ـ ،ص .)114واذا استعرضنا
الصحابة رضواف المَّو عمييـ نشاىد العجب مف عظمة تأديب اإلسالـ ليـ ،وتربيتو ّإياىـ تربية سامية جعمتيـ
تاريخ ّ
حري واالحتياط ،وذلؾ مف كثرة ما
الصدؽ واألمانة ،و ّ
أشباه المالئكة يمشوف عمى األرض ال سيما ناحية ّ
التثبت والتّ ّ
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بيـ عمماً وعمالً ومراقبةً حتى أصبحوا
قرر القرآف فييـ ليذه الفضائؿ .ومف عناية ّ
متشبعة نفوسيـ بمبادئ ال ّشرؼ والنبؿ تأبى عمييـ كرامتيـ
بنعمة مف المَّو وفضؿ منطبعة قموبيـ عمى ىذه الجالئؿ ّ

يجـ عمى مقاـ الكتاب العزيز وكالـ صاحب الرسالة صمى اهلل عميو
سيما التّ ّ
أف يقاربوا الكذب أو يقارفوا التّيجـ ال ّ
وسمـ .قالت عائشة رضي المَّو عنيا «ما كاف خمؽ أشد عمى أصحاب رسوؿ المَّو صمى اهلل عميو وسمـ مف الكذب،

الرجؿ مف أصحابو عمى الكذب فما ينجمي مف صدره حتى
ولقد كاف رسوؿ المَّو صمى اهلل عميو وسمـ ي ّ
طمع عمى ّ
عز وج ّؿ»( .العسقالني1415 ،ىػ ،ص.)52
يعمـ أنو أحدث توبة لمَّو ّ
التدرج في التعميم:

ال ريب أف البداءة بتعميـ األصوؿ والكميات قبؿ الفروع والجزئياتُ ،ي ُّ
عد السمَّـ السوي في مراتب التعميـ ،وأدعى لثبات
العمـ ورسوخو لدى المتعمـ .وقد قرر المنيج النبوي ىذه الطريقة في التعميـ ،ففي (سنف ابف ماجو) عف جندب بف
ّْ
عبد اهلل – رضي اهلل عنو – قاؿُ « :كَّنا مع رس ِ
ِ
اف،
وؿ المَّ ِو صمى اهلل عميو وسمـ َوَن ْح ُف ِفتَْي ٌ
يم َ
َََُ
اف َح َزِاوَرةُ ،فَُي َعم ُمَنا ْاإل َ
ّْ
َّ
ِِ ِ
ودؿ حديث ابف عمر – وىو مف صغار الصحابة – أف ىذا المنيج سرى
يم ًانا».
ثَُّـ ُي َعم ُمَنا ا ْلقُ ْر َ
آف ،فَ ْازَد ْدَنا بو إ َ
عمى الصحابة عموماً ،فقاؿ – رضي اهلل عنو – كما جاء في (السنف الكبرى) :س ِمعت ع ْب َد ِ
اهلل ْب َف ُع َم َر َيقُو ُؿ:
َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اف قَْب َؿ ا ْلقُ ْر ِ
ُّورةُ َعمَى ُم َح َّم ٍد صمى اهلل عميو وسمـ فََنتَ َعمَّ ُـ
«لَقَ ْد ع ْشَنا ُب ْرَىةً م ْف َد ْى ِرَناَ ،وأ َ
يم َ
آفَ ،وتَْن ِز ُؿ الس َ
َح ُدَنا ُي ْؤتَى ْاإل َ
َّ
َف يِق َ ِ ِ
ِ
ِ
ت ا ْلَي ْوَـ
آف ،ثَُّـ لَقَ ْد َأرَْي ُ
اميَاَ ،وآم َرَىا َوَاز ِج َرَىاَ ،و َما َي ْنَبغي أ ْ َ
وف أ َْنتُُـ ا ْلَي ْوَـ ا ْلقُ ْر َ
ؼ ع ْن َدهُ م ْنيَاَ ،ك َما تَ َعم ُم َ
َح َاللَيَا َو َح َر َ
اف ،فَي ْق أُر ما ب ْيف فَاتِحتِ ِو إِلَى َخاتِمتِ ِو ما ي ْد ِري ما ِ
ِ
َف
آم ُرهُ َوَال َاز ِج ُرهَُ ،وَال َما َي ْنَب ِغي أ ْ
َ َ َ
يم ِ َ َ َ َ َ َ
ِر َج ًاال ُي ْؤتَى أ َ
َح ُد ُى ُـ ا ْلقُ ْر َ
َ
آف قَْب َؿ ْاإل َ
ؼ ِع ْن َدهُ ِم ْنوُ ،فََي ْنثَُرهُ َنثَْر َّ
الد َق ِؿ» .وىذا الذي يتحدث عنو – رضي اهلل عنو – حقيقة مرة نمحظيا اليوـ في بعض
َيِق َ
لتحوؿ
رواد حمؽ القرآف ،فتجد الواحد منيـ مف أبعد الناس خمقاً وأدباً وسموكاً عما يدعو إليو القرآف ،وما ذلؾ إال ُّ
َّ
المنيج الصحيح في األخذ والتمقي ،فأصبح األمر مجرد ألفاظ يرددىا ويحفظيا ،فال تجد ليا مسمكاً إلى القمب ،فال

ينتفع بيذا الكالـ المبارؾ .ونالحظ ُبعد الناس عف األسوة والقدوة بتطاوؿ األزماف ومجاراة عادات أىؿ زمانيـ،
وانطباع النفوس عمى الشيوات ،وقسوة القموب ،وسبب ذلؾ اختالؼ النقوؿ ،والمخرج ىو الرجوع إلى األصوؿ .ومف
ىذا المبدأ يجب عمى كؿ معمـ لكتاب اهلل أف يكوف حكيماً في تعميمو ،متفيماً لما يعطيو ،فقد جاء عف الضحاؾ في
ِ
ّْ
وف}[آؿ عمراف ، ]79 :قاؿ" :حؽ عمى مف تعمَّـ القرآف
وف ا ْلكتَ َ
اب َوبِ َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْد ُر ُس َ
معنى قولو تعالىَ { :ما ُك ْنتُ ْـ تُ َعم ُم َ
أف يكوف فقيياً"( .حازـ( ،د.ت) ،ص .)46ذلؾ كمو أثر مف آثار تربية النبي صمى اهلل عميو وسمـ ليـ عمى الحنيفية
اس تَأْمروف بِا ْلمعر ِ
ُخ ِرج ْ ِ
السمحة التي ال إفراط وال تفريط فكانوا كما قاؿ اهلل تعالىُ ( :ك ْنتُـ َخ ْير أ َّ ٍ
وؼ َوتَْنيَ ْو َف
ُمة أ ْ َ
ت ل َّمن ِ ُ ُ َ َ ْ ُ
ْ َ
ِ
الن ِ
داء َعمَى َّ
وف
ؾ َج َع ْمنا ُك ْـ أ َّ
وف بِالمَّ ِو) [آؿ عمراف ]110 :وقاؿَ ( :و َكذلِ َ
ُمةً َو َسطاً لتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
َع ِف ا ْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمُن َ
ونوا ُشيَ َ
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الر ُسو ُؿ َعمَْي ُك ْـ َش ِييداً) [البقرة .]143 :عمى ىذا المنيج النبوي الكريـ يجب عمى المشايخ والدعاة أف يقوموا بتربية
َّ
تعرفوا عمى السنة والسيرة النبوية الصحيحة التي تشمؿ :قولو صمى
الناس رجاالً
ً
ونساء ولف يستطيعوا ذلؾ إال إذا ّ
اهلل عميو وسمـ وفعمو وتقريره وما كاف عميو سمفنا الصالح مما صح عنيـ فإف فقو العالـ ال يستقيـ إال بيذا كمو

مستعيناً عمى ذلؾ بأقواؿ األئمة المجتيديف والعمماء المحققيف واال حاد عف الحؽ وسبيؿ المؤمنيف .وهلل در شيخ

اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل حيف نبو عمى ىذا" :والمنقوؿ عف السمؼ واعتقادي أف العمماء لو التزموا ىذا المنيج

لزاؿ كثير مف الخالؼ القائـ بينيـ بشرط أف يخمصوا هلل تبارؾ وتعالى في طمب الحؽ واالبتعاد عف التقميد األعمى

لممذاىب واآلباء واألجداد الذي ابتمي بو اليوـ كثير مف الناس لعمماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظو وداللتو كما
يحتاج إلى ذلؾ المنقوؿ عف اهلل ورسولو( .األلباني1421 ،ىػ ،ص  .)157 – 156ونمحظ أف المجتمع اإلسالمي
يضج بالحركة ،ويسعى لمشيادة شيباً ،وشباباً ،وحتى الصبياف يقبموف عمى الموت ببسالة ،ورغبة في الشيادة ،تبعث

عمى الدىشة ،دوف أف يجبرىـ قانوف التجنيد ،أو تدفع بيـ قيادة إلى ميداف القتاؿ ،وىذا يدؿ عمى أثر المنيج النبوي

الكريـ في تربية شرائح األمة المتعددة عمى حب اآلخرة والترفع عف أمور الدنيا( .الصالبي،

2008ـ ،ص.)480

فإف المنيج النبوي في مجاؿ التربية والتعميـ واضح المعالـ ،محدد المالمح والقسمات ،مضموف النتيجة ،ومف
الميسور األخذ بو ،والعمؿ وفؽ تعاليمو وارشاداتو ،ومف الميسور أيضا أف يقنف ىذا المنيج ،وأف توضع الخطط
التعميمية والتربوية عمى أساسو واألمر ال يتطمب أكثر مف صدؽ النوايا واإلخالص لمعمؿ .ولدينا والحمد هلل الكثير

مف رجاالت التربية والتعميـ الصادقيف في النوايا واإلخالص ،القادريف عمى العكوؼ عمى دراسة ىذا المنيج ،واألخذ

منو ،واالقتداء بو؛ لتشع حياتنا كميا بنور المعرفة القائمة عمى ىدى اهلل وسنة نبيو صمى اهلل عميو وسمـ( .المرسي،
ِ
ِ
دىا َوِألَف قَُّوة
بع َ
1998ـ ،ص .)181لَكف عمى الداعية والمربي أَف ييتـ أَوالً بالعقيدة ويركز َعمَْييَا ألََّنيَا الركيزة لما ْ
ِ
منيَج َّ
ي أَف مف األوليات ِفي تربية
يماف بِالمَّو تَ ْستَْم ِزـ االنقياد لشرعو وتثمر االستسالـ لمنيجو ،ونستفيد مف ا ْل ْ
النَب ِو ّ
ْاإل َ
الناشئة غرس التَّ ْو ِحيد ا ْل َخالِص ِفي ُقمُوبيـ َوأَف يربوا عمى مراقبة اهلل عز َوجؿ والشعور بِقُ ْربِ ِو َوحفظو ألوليائو
درِه ونممس َى َذا واضحاً ِفي تَو ِجيو كريـ وتربية ِ
ِ
يماف بِقَ ِ
طفى صمى اهلل عميو وسمـ ِال ْب ِف َعمو
صَ
صادقَة مف ا ْل ُم ْ
َ
ْ
َو ْاإل َ
َ
َحمد) :عف ْابف عبَّاس ر ِ
ضي اهلل َعنوُ قَا َؿ :كنت خمؼ َّ
النبِي صمى اهلل عميو
ا ْل ُغ َالـ عبد اهلل بف َعبَّاس .فقد أخرج (أ ْ
َ
َ
َ
وسمـ فَقَا َؿَ(( :يا ُغ َالـ إِّْني أعممؾ َكِم َمات :احفظ اهلل يحفظؾ ،احفظ اهلل تَجدهُ تجاىؾ ،إِذا َسأَلت فاسأؿ اهللَ ،وِاذا
اجتمعت عمى أَف ينفعوؾ بِ َش ْيء لـ ينفعوؾ إِ َّال بِ َش ْيء قد كتبو اهلل لَؾَ ،ولَو
اعمَـ أَف ْاألمة لَو ْ
استَ ِع ْف بِالمَّوَ ،و ْ
استعنت فَ ْ
ُّحؼ)) َوِفي
ْ
معوا عمى أَف يضروؾ بِ َش ْيء لـ يضروؾ إِ َّال بِ َش ْيء قد كتبو اهلل َعمَْيؾ ،رفعت األقالـ وجفت الص ُ
اجتَ ُ
الرخاء يعرفؾ ِفي َّ
َّبر عمى َما تكره خي اًر كثي اًر َوأَف َّ
صر
ِرَو َاية أخرى ((تعرؼ عمى اهلل ِفي َ
اعمَـ أَف ِفي الص ْ
الشدةَ ,و ْ
الن ْ
ِ
ِِ
يمة ومبادئ قويمة يغرسيا َّ
النبِي صمى اهلل
َم َع الص ْ
َّبر َوأَف ا ْلفرج َم َع الكرب َوأَف َم َع ا ْلعسر يس ار)) فَيَذه توجييات َعظ َ
الن ِ
عميو وسمـ ِفي نفس َى َذا ا ْل ُغ َالـ َّ
ؾ بإتباع
اشئ تبدأ َى ِذه ا ْل َكمِ َمات بالتربية عمى المراقبة هلل َوحفظ أوامره ونواىيو َوَذلِ َ
ْاألَو ِ
اج َتناب النواىي والبعد َع ْنيَا َوبِ َذلِؾ يحفظو اهلل َويكوف َم َعو بالتسديد َوا ْل ِح ْفظ
امر َوأ ََداء ا ْلفَ َرائِض والمحافظة َعمَْييَا َو ْ
َ
ِ
ِ
َّ
ثـ التَّ ْو ِجيو إِلَى قَُّوة االرتباط بِالمو والمجوء إِلَْيو والخضوع لَوُ والتذلؿ لَوُ بسؤالو َوحده واالستعانة بِو َوحده.
والعوف َّ
(الزيد1424 ،ىػ ،ص .)107وفى ىذا دليؿ عمى أف الداعية واألمر بالمعروؼ والناىي عف المنكر يبدأ بأىؿ بيتو
يتمدد بالخير إلى مف حولو مف البالد ،أما العكس وىو أف يذىب إلى
وخاصتو ّأوالً ،ثـ بجيرانو وأىؿ بمده ،ثـ ّ
األباعد أو إلى البالد البعيدة ويترؾ أىمو ،ويترؾ بمده ،ويترؾ أقاربو ،فيذا خالؼ منيج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
َِّ
آمُنوا
الذي أمره اهلل تعالى بو ،فمف منيج الدعوة البداية باألقارب ،وبأىؿ البيت ،كما قاؿ اهلل تعالىَ( :يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
ود َىا َّ
اس َوا ْل ِح َج َارةُ) [البقرة .]24 :أمر بوقاية النفس ّأوالً ،ثـ بوقاية األىميف ،وذلؾ ألف
َىمِي ُك ْـ َنا اًر َوقُ ُ
قُوا أ َْنفُ َس ُك ْـ َوأ ْ
الن ُ
األقارب ليـ حؽ ،ومف أعظـ حقوقيـ :إرشادىـ إلى ما فيو خيرىـ ،وصالحيـ ،وفالحيـ( .الفوزاف،
84
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ص .)214إف مف الخطأ الكبير أف يتعجؿ المصمحوف عقاب المنحرفيف ،ويتجيموا في وجييـ ويتنكروا ليـ ،ولكف
الحكمة والمصمحة أنو ال بد مف الصبر والحمـ ،والعفو والصفح ،والترغيب والتشويؽ ،ليقبؿ الناس عمى الخير عف

طواعية واختبار .وىذا االتجاه ىو الذي سمكو القرآف في تربية الدعاة إلى اهلل واإلسالـ ،حيث رّغب غير المؤمنيف

باإليماف بوسائؿ مختمفة ،وفتح ليـ باب الرحمة الواسعة والفضؿ الكبير ،بتجاوز الماضي والعفو عف السيئات
َِِّ
ؼ َوِا ْف
يف َكفَُروا إِ ْف َي ْنتَيُوا ُي ْغفَ ْر لَيُ ْـ ما قَ ْد َسمَ َ
السابقة ،فقاؿ اهلل تعالى مقر اًر ىذا المنيج التربوي األصيؿ( :قُ ْؿ لمذ َ
َّ
الد ُّ َِّ ِ
وىـ حتَّى ال تَ ُك ِ
ِ
وف
ضْ
َي ُع ُ
ت ُسَّن ُ
يف َوقاتمُ ُ ْ َ
ودوا فَقَ ْد َم َ
يف ُكموُ لمو فَِإ ِف ْانتَيَ ْوا فَِإ َّف الموَ بِما َي ْع َممُ َ
وف ّْ ُ
وف فتَْنةٌ َوَي ُك َ
َ
ت ْاأل ََّولِ َ
الن ِ
ب ِ
َف المَّوَ َم ْوال ُك ْـ نِ ْع َـ ا ْل َم ْولى َونِ ْع َـ َّ
اعمَ ُموا أ َّ
( .]40 – 38الزحيمي1422 ،ىػ،
ص ُير) [األنفاؿ:
ص ٌير َوِا ْف تَ َولَّ ْوا فَ ْ
َ
ص .)798وانطالقاً مف أف (إسالمية التعميـ) في الديار اإلسالمية اليوـ ضرورة ال مناص منيا لبناء األجياؿ
اإلسالمية بناء سوياً متكامالً في الفكر والتصور والسموؾ والعمؿ .وذلؾ بجعؿ جميع العموـ محكومة باإلسالـ في
المنطمقات واألىداؼ ،وأف يكوف اإلسالـ بنظمو وضوابطو إطا اًر ليذا العموـ ،وأف تكوف العقيدة اإلسالمية قاعدة

وأصالً في بناء المنيج التربوي والتعميمي .وتتمخص أىـ معالـ المنيج المنشود في (إسالمية التعميـ) في جعؿ

تعرؼ
العقيدة اإلسالمية قاعدة التصور اإلسالمي الكبير الذي يعطي نظرة كمية شاممة لمكوف واإلنساف والحياة ،كما ّْ
اإلنساف بخالؽ الحياة وعالقتو بالكوف ،وعالقة اإلنساف بخالقو ،وبمجتمعو( .الزحيمي( ،د.ت) ،ص.)5153

النتائج:

 /1ثبوت قدرة المنيج التربوي اإلسالمي المستقى مف الكتاب والسنة عمى صناعة الرجاؿ وابداع األفكار وشحذ
العزائـ عبر كؿ مراحؿ التاريخ.

 /2ميما بدا لمناس أف الفكر اإلسالمي النقي قد حجبتو الغواشي واكتنفتو شبيات بعض المستشرقيف ومف نقؿ عنيـ
عاد صافياً متجدداً.

 /3أف حاؿ البشرية ال يستقيـ إال بالرجوع لممنيج النبوي التربوي.
 /4إف المنيج النبوي التربوي موافؽ لمفطرة السميمة ،وقابؿ لمتطبيؽ في أي مكاف وزماف.
التوصيات:

 /1إقامة مزيد مف الدراسات في ىذا الموضوع؛ ألف األمة اإلسالمية في أمس الحوجة لذلؾ.
 /2عقد مزيد مف الدراسات المقارنة بيف المنيج النبوي التربوي والمناىج األخرى سماوية محرفة كانت أـ وضعية
حتى يعرؼ المجتمع الفرؽ الشاسع بينيما.

 /3إنزاؿ المنيج النبوي عمى أرض الواقع في المجتمع؛ ألف في تطبيقو خيري الدنيا واآلخرة.
المصادر والمراجع:

أووًال :الكتب المقدسة:
.1

القرآف الكريـ

انياًال :كتب التفسير:
.2

سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي ،في ظالؿ القرآف ،الناشر :دار الشروؽ –بيروت– القاىرة ،ط 1412 ،17ىػ،

.3

وىبة بف مصطفى الزحيمي التفسير الوسيط لمزحيمي ،الناشر :دار الفكر – دمشؽ1422 ،ىػ ،ط ،1ج.1

ج.5

انياًال :كتب الحديث:
.4

ابف ماجة  -وماجة اسـ أبيو يزيد  -أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني ،سنف ابف ماجو ،تحقيؽ :شعيب

محمد كامؿ قره بممي – َعبد المّطيؼ حرز اهلل ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،ط،1
األرنؤوط – عادؿ مرشد –
َّ
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.5

.6

1430ىػ –  2009ـ

أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :شعيب

األرنؤوط – عادؿ مرشد وآخروف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط ،1

1421ىػ – 2001ـ.

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر ،السنف الكبرى ،تحقيؽ :محمد عبد
أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ
القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبنات ،ط1424 ،3ىػ – 2003ـ.

.7

محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر،

.8

محمد بف عيسى بف َس ْورة بف موسى بف الضحاؾ الترمذي ،سنف الترمذي ،تحقيؽ وتعميؽ :أحمد محمد شاكر،
الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ،ط1395 ،2ىػ – 1975ـ.

.9

الناشر :دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1ىػ

مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار

إحياء التراث العربي – بيروت( ،د.ت).

رابعاًال :المصادر:
.10

إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي ،الموافقات ،المحقؽ :أبو عبيدة مشيور بف

.11

أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،تحقيؽ :عادؿ

.12

محمد عبد العظيـ ُّ
الزْرقاني،مناىؿ العرفاف في عموـ القرآف ،ط( ،3د.ت) ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاه،
ج.1

حسف آؿ سمماف ،الناشر :دار ابف عفاف ،الطبعة :ط1417 ،1ىػ – 1997ـ ،مقدمة المحقؽ.

أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العممية – بيروت ،ط1415 ،1ىػ ،ج.1

خامساًال :المراجع:
.13
.14

أحمد أحمد غموش ،دعوة الرسؿ عمييـ السالـ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط1423 ،1ىػ –2002ـ.

أحمد بف عبد الفتاح ضميمي ،السؤاؿ في القرآف الكريـ وأثره في التربية والتعميـ ،الناشر :الجامعة اإلسالمية

بالمدينة المنورة ،ط ،2السنة الثالثة والثالثوف – العدد 1421 – 111ىػ – 2001ـ.

.15

حازـ سعيد حيدر،المقومات الشخصية لمعمـ القرآف الكريـ،الناشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،

.16

رؤوؼ شمبي ،الدعوة اإلسالمية في عيدىا المكي :مناىجيا وغاياتيا ،الناشر :دار القمـ ،ط.3

.17

(د.ت).

صالح بف فوزاف بف عبد اهلل الفوزاف ،إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ،الناشر :مؤسسة الرسالة،ط

1423ىػ 2002ـ ،ج.1

.18

عبد الرحمف بف عبد الكريـ الزيد ،وقفات مع أحاديث تربية النبي صمى اهلل عميو وسمـ لصحابتو ،الناشر:

.19

عمى أحمد مدكور ،مناىج التربية أسسيا وتطبيقاتيا ،الناشر :دار الفكر العربي ،ط3،1421ىػ – 2001ـ.

.20
.21

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،ط ،3السنة السادسة والثالثوف العدد (1424 ،)112ىػ.

عمي بف نايؼ الشحود ،مفيوـ الوالء والبراء في القرآف والسنة ،ط1433 ،1ىػ 2012 -ـ.
أحداث ،الناشر :دار المعرفة لمطباعة
النبوية -
عرض وقائع َوتحميؿ َ
َعمي محمد محمد الصَّالَّبي ،السّْيرةُ ّ
ُ
والنشر والتوزيع ،بيروت – لبناف ،ط1429 ،7ىػ 2008 -ـ.

.22

كماؿ الديف عبد الغني المرسي ،مف قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي ،الناشر :دار المعرفة

.23

مجدي الياللي ،إنو القرآف سر نيضتنا  -كيؼ يمكف لمقرآف أف ينيض باألمة؟ ،الناشر :مؤسسة اق أر لمنشر

الجامعية ،ط1419 ،1ىػ – 1998ـ.

والتوزيع والترجمة ،القاىرة ،ط1427 ،1ىػ – 2006ـ.
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محمد بف قطب بف إبراىيـ ،منيج التربية اإلسالمية ،الناشر :دار الشروؽ ،ط( ،16د.ت) ،ج.1

.26

محمد ناصر الديف األلباني ،الرد المفحـ عمى مف خالؼ العمماء وتشدد وتعصب وألزـ المرأة أف تستر وجييا

.25

.27

محمد َسعيد َرمضاف البوطي ،مف روائع القرآف – تأمالت عممية وأدبية في كتاب اهلل عز وجؿ ،الناشر :موسسة
ّ
الرسالة – بيروت1420،ىػ – 1999ـ.
وكفييا وأوجب ولـ يقنع بقوليـ :إنو سنة ومستحبة ،الناشر :المكتبة اإلسالمية – عماف – األردف ،ط

1421ىػ.

ُّ َّ
ِ
و ْىبة بف مصطفى ُّ ِ
َّ
َّ
أىـ َّ
النظريَّات
الز َحْيم ّي ،الف ْقوُ
َ َ
اإلسالمي وأدلتُوُ (الشامؿ لألدلّة الشرعيَّة واآلراء المذىبيَّة و ّ
الفقييَّة وتحقيؽ األحاديث َّ
النبويَّة وتخريجيا) ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشؽ ،ط ،4ج.7

.28

ياسر عبد الرحمف ،موسوعة األخالؽ والزىد والرقائؽ (قصص تربوية مف حياة األنبياء والصحابة والتابعيف

.29

يوسؼ عبد اهلل القرضاوي،كيؼ نتعامؿ مع السنة النبوية ،الناشر :دار الشروؽ،ط1421 ،1ىػ – 2000ـ.

والصالحيف) ،الناشر :مؤسسة اق أر لمنشر والتوزيع والترجمة ،القاىرة ،ط1428 ،1ىػ – 2007ـ.
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