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  بعض الممارسات التربوية 
  المستنبطة من السنة النبوية

  مقدمة
ناصر المؤثرة والفاعلة في العملية التربوية ، فمن خالل ب المعلم دوراً كبيراً ، فأحد العلعي

تفاعل المتعلّم معه ، يكتسب خبراته واتجاهاته وقيمه ومعاييره ، بل إن المعلم المربي ، 
  .مسئول بالدرجة األولى عن بناء شخصية المتعلم وتطويرها وتنمية جوانبها المختلفة 

أضحت الحاجة ماسة ، إلى معرفة وتحديد وفي إطار إعداد المعلم للقيام بهذا الدور ، 
الممارسات التربوية التي يتعين على كل مربي إدراكها وتطبيقها ، حتى يكون قادراً على 

تجعله يوفر بين وقته وجهــده ، ويبــدأ عملــه "أداء دوره ذلك أن هذه الممارسات 
  . )٢" (دائمــاً مــن قاعدة عملية مستمدة من البحث التربوي والنفسي

الذين اهتموا بدراسة  -في بالد المسلمين  -وقد جرت العادة عند الباحثين   
الممارسات التربوية أو الكفايات التعليمية لدى المعلم أن يعتمدوا على الدراسات الميدانية 
وذلك من خالل تصميم االستبانات ثم إجراء دراسة ميدانية عليها والخروج بنتائج ، تحدد 

الممارسات التربوية التي على المعلم أن يمتلكها وإذا كنّا نبحث عن هذه الكفايات أو 
ممارسات تربوية ، ينبغي توافرها في المربي المسلم ، فال بد وأن تكون السنة النبوية 
المطهرة مصدراً أساسياً من مصادر اشتقاقها ، ذلك أن المسلمين مطالبون باألخذ عن 

جميع مجاالت الحياة ، بما في ذلك مجال التربية ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، في 
من الممارسات . ومن خالل استقراء السنة النبوية ، يمكن استنباط جملة متنوعة ومتكاملة 

التربوية التي كان الرسول المربي صلى اهللا عليه وسلم يطبقها وهو يربي أصحابه رضوان 
فق ما أراد اهللا عز وجل له أن يكون ، اهللا عليهم ، وبذلك يمكن اعداد المعلم الرباني و

  ) .٢" (بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين "
وفي حدود علم الباحث ، أن الممارسات التربوية في السنة النبوية في   

الموضوعات التي لم تطرق بعد من قبل الباحثين رغم أهميتها ، لذا وجد الباحث نفسه 
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إلى دراسة هذا الموضوع ، العتقاده بأنه يعد خطوة هامة نحو تأهيل المربي المسلم  منشداً
واستغالل طاقاته وتوجيهها لصالح بناء األجيال المؤمنة بربها الواثقة بدينها  دورهوتفعيل 

  .والعاملة بسنة نبيها 
  :مشكلة البحث 

  :يمكن أن تصاغ مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي   
  .م الممارسات التربوية التي يمكن استنباطها من خالل السنة النبوية ؟ ما أه -

  -:ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية   
  .ما أهم الممارسات التربوية الخاصة بوظائف المربي ؟  -١
  .ما أهم الممارسات التربوية المتعلقة بأداء المربي ؟  -٢
  .اصة بعالقة المعلم بالمتعلّم ؟ ما أهم الممارسات التربوية الخ -٣

  :أهداف البحث 
  :يهدف البحث إلى ما يلي   

  .إبراز شخصية الرسول التربوية المتكاملة والتأكيد على أهمية االقتداء بها  -١
  .الكشف عن بعض الممارسات التربوية التي تضمنتها السنة النبوية المطهرة  -٢
  .تساهم في االرتقاء الوظيفي والمهني للمعلم  التقدم ببعض التوصيات، التي يمكن أن -٣

  :أهمية البحث 
  :يكتسب البحث أهميته من خالل ما يلي   

  .موقع السنة النبوية وأهميتها كمصدر أساسي من مصادر التربية اإلسالمية  -١
  .البحث يعد محاولة يمكن أن تصب في مجال تأصيل الفكر التربوي اإلسالمي  -٢
تأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة و  إعدادمن نتائج البحث ، في مجال يمكن أن يستفاد  -٣

.  
  
  

  :منهج البحث
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يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث يتم استخراج الممارسات التربوية   
كشواهد من خالل السنة النبوية ، ثم ادراجها تحت الجانب الخاص بها من الجوانب التي 

  . ذكرت في تساؤالت البحث
  :مصطلحات البحث 

  :يستخدم البحث المصطلحات التالية   
  :السنة الّنبوية  -١

ما أثر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من قوٍل أوفعل أو تقرير أو "ويقصد بها   
  ) .٣" (صفة خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها 

  :الممارسات التربوية  -٢
ي يقوم بها المربي ، بقصد بناء شخصية المتعلم األنشطة الت"ويقصد الباحث بها   

  " .بناء متكامالً سليماً ، بحث يظهر آثار ذلك على سلوكه
  :القيم  -٣

تنظيمات معقدة ألحكام عقلية وانفعالية معممة نحو األشخاص أو "تعرف القيم بأنها   
المتفاوتة صريحاً األشياء أو المعاني ، سواء كان هذا التفضيل الناشىء عن هذه التقديرات 

أو ضمنياً وأنه من الممكن أن تتصور هذه التقديرات على أساس أنها امتداد يبدأ بالتقبل 
  ) .٤" (ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض

  :المعايير االجتماعية  -٤
تكوين فرض معناه ميزان أو مقياس أو قاعدة أو "المعيار االجتماعي عبارة عن   

اإلدراك واالتجــاهات االجتماعية والسلوك إطــار مــرجعي للخبـــرة و
  ) .٥" (االجتماعي

  
  
  
  :االتجاهات  -٥
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استعداد مسبق وثابت ومطرد نسبياً للسلوك أو االستجابة "االتجاه يعرف بأنه   
  ) .٦" (بطريقة معينة ، إزاء األشخاص واألشياء والنظم والقضايا

  :خطوات البحث 
  :سيمر البحث بالخطوات التالية 

  .ألهمية التربوية للسنة النبوية ا. أ  
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين التعليم والتربية . ب  
  .شخصية الرسول التربوية وأهمية االقتداء بها . ج  
  .بعض الممارسات التربوية في ضوء السنة النبوية . د  
  .النتائج والتوصيات  -  

  :األهمية التربوية للسنة النبوية . أ
نبوية ، مصدراً أولياً متميزاً ، من مصادر التربية اإلسالمية ، تشكل السنة ال  

وما "والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى األخذ والتلقي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .٧" (آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا

 ينضب معيناً تربوياً ال -ولم تزل  -لقد كانت سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم   
ومصدراً غنياً للفكر التربوي ، يفي بحاجات المعلمين والمتعلمين ، ويتأكد ذلك من خالل 
معرفة الغاية من بعثته صلى اهللا عليه وسلم وهي تبليغ الرسالة الربانية ، بما تحمل من 

يا أيها النّبي بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم "نظرات متكاملة للكون واإلنسان والحياة 
  ) .٨" (تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس ، إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين

القرآن الكريم ، يمثل االطار في اإلسالم ، فإن السنة النبوية ، تمثل "وإذا كان   
الترجمة العملية له ، إلى واقع عملي ، ولذلك كانت الممارسات التربوية في السنة ، أوضح 

  ) .٩" (ن الكريممنها في القرآ
  
  

  :ويمكن اجمال أهمية السنة في التربية فيما يلي 
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إيضاح المنهج التربوي اإلسالمي المتكامل في القرآن الكريم وبيان التفاصيل التي لم ترد  -
  ) .١٠(فيه 

من خالل السنة ، يمكن التعرف على األسس والمبادىء التي ارتكزت عليها التربية  -
  .النبوية 

صورة حية واضحة ، عن األساليب والوسائل والطرائق  -للدارسين  -م السنة كذلك تقد -
  .التي استخدمها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، في تربية أصحابه رضوان اهللا عليهم 

  :الرسول صلى اهللا عليه وسلم بين التعليم والتربية . ب
ي األوساط التعليم والتربية شيئان متالزمان ومصطلحان يكثر استخدامهما ف  

إكساب مهارات عقلية "لكّل منهما دالالت خاصة ، فالتعليم يقصد به  أنحظ ، التعليمية ويال
  ) . ١١"(أو يدوية أو بدنية

تنمية الشخصية اإلنسانية تنمية متكاملة من جميع "في حين أن التربية تعني   
مح بها امكانات النواحي العقلية والنفسية والجسدية واالجتماعية إلى أقصى درجة ، تس

  ) .١٢" (الفرد واستعداداته وقدراته
وبذلك تكون التربية أشمل من التعليم الذي يعد جزءاً منها وجانباً من جوانبها ومن   

: المالحظ أن القرآن الكريم ، استعمل مصلطح التربية في موضعين أولهما في قوله تعالى 
  ) .١٣" (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً"

قال ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا "وجل  ا المــوقع اآلخر ففي قوله عزأمو  
  ) .١٤" (مــن عمـــرك سنين

وأما مصطلح التعليم ، فقد استعمله القرآن الكريم على نطاق واسع بدالالت عديدة   
  :ومن المالحظ ان القرآن الكريم ، قد قرن بين التزكية والتعليم في أربعة مواضع 

يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب  منهم ربنا وابعث فيهم رسوالً: "ه تعالى في قول -
  ) .١٥" (والحكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم

كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم : "قوله عز وجل   -
  ) .١٦" (الكتاب والحكمة ويعلّمكم مالم تكونوا تعلمون
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لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم ، يتلوا عليهم : "قوله تعالى  -
" الل مبينضوالحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي آيـــاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 

)١٧. (  
هو الذي بعث في األميين : "كما جاء الجمع بين التزكية والتعليم في قوله عز وجل  -

ب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي لوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتارسوالً منهم يت
  ) .١٨" (الٍل مبينض

من خالل اآليات السابقة يتضح أن التعلم تقدم ذكره على التزكية في اآلية األولى   
في حين أن األخيرة تقدم ذكرها على التعليم في الثالث آيات األخرى ، وإذا كانت التزكية 

زاع ما هو غير مرغوب فيه وتعزيز ما هو مرغوب فيه ، وهي تعديل للسلوك انت"تعني 
  ) .١٩" (بلغة التربية الحديث

إلى تضمن ) الكيالني(فإن ذلك يعني أن التزكية مرادفة للتربية ، وقد عرض   
  ) . ٢٠(مفهوم التزكية تربية النفس والعقل والجسد 

ان متكاملتان بحيث ال يمكن الفصل وبناء على ما سبق فإن التعليم والتربية عمليت  
  .بينهما ، أو التركيز على واحدة منهما 

ويتضح من خالل السنة النبوية أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، اهتم بالتعليم   
  :والتربية معاً ومن الشواهد على اهتمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالتعليم ما يلي 

إال إن الدنيا ملعونة ملعون "تعليم والتأكيد على فضليهما حثه المسلمين على التعلم وال -١
  ) .٢١" (ما فيها ، إالّ ذكر اهللا وما وااله وعالم ومتّعلم

تعليم الرسول صلى اهللا عليه وسلم الدعاء ألصحابه رضوان اهللا عليهم ، عن ابن  -٢
لدعاء يقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان يعلّمهم ا"عباس رضي اهللا عنهما 

قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنّم ونعوذ بك من عذاب القبــر ، ونعــوذ : 
  ) .٢٢" (بـك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات

من خالل السنة النبوية ، كيف كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم معنياً  -جلياً  -ويبدو 
  :املة شملت جوانب عديدة منها على سبيل المثال ال الحصربتربية أصحابه تربية متك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٨

  ) :العقدية(التربية الروحية  -١
يا معاذ ما حق اهللا على العباد وما حق "فقد خاطب عليه الصالة والسالم معاذاً    

فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوا اهللا : قال . قلت اهللا ورسوله أعلم : العباد على اهللا قال 
كوا به شيئاً وحق العباد على اهللا عز وجل أالّ يعذب من ال يشــرك به شيئاً ، وال يشر

  ) .٢٣" (ال تبشرهم فيتكلوا: قلت يا رسول اهللا ، أفال أبشر الناس قال : قال 
  :التربية العقلية  -٢

ال "ومن ذلك تربية العقل على اإلرادة واالختيار الحر القائم على اإلدراك والوعي   
ة تقولون إن أحسن الناس أحسنا ، وان ظلموا ظلمنا ، ولكن وطّنوا أنفسكم ، إن تكونوا إمع

  ) .٢٤" (أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فال تظلموا
  :التربية الجسدية  -٣
حين ربى الرسول صلى اهللا عليه وسلم أصحابه رضوان اهللا عليهم ، على تنظيم    

ما مأل آدمي وعاء شراً من "سالمة الجسد  حاجاتهم للطعام والشراب وذلك حفاظاً على
ال محالة فاعالً فثلث لطعامه وثلثٌ كان بطنه ، بحسب ابن آدم أكالتٌ يقمن صلبه ، فإن 

  ) .٢٥" (لشرابه وثلث لنفسه
  :ا سول التربوية وأهمية االقتداء بهشخصية الر. ج

كان تميزت شخصية الرسول التربوية صلى اهللا عليه وسلم بالكمال ، فقد   
وعلّمــك ما لم تكن تعلم ، وكــان فضل اهللا "معلمــه اللــه عــزو وجــل 

والرسول عليه الصالة والسالم ، هو المربي المتميز في سماته ) . ٢٦" (عليك عظيماً 
  ) .٢٧" (وإنّك لعلى خلق عظيم: "الشخصية ، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى 

 صلى اهللا عليه وسلم ، كان معلماً وأي معلم ، لقد أثبت التاريخ ، أن رسول اهللا  
فنظرة يسيره إلى ما كانت عليه البشرية ، قبل رسول اهللا عليه الصالة والسالم وإلى ما 

  ) .٢٨(آلت إليه بعد رسالته تعطي أوضح شاهد على ثبوت ذلك 
إن أثر التربية النبوية على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان كبيراً   

كان يعيش بين الصحابة ، دون أن يكون بينه وبينهم حجاب ، فقد كان يخالطهم في "حيث 
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المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر ، وكانت أفعاله وأقواله محل عناية وتقــدير ، 
  ) .٢٩" (حيث كــان صلى اللــه عليــه وسلم ، محور حياتهم الدينية والدنيوية

في بناء الجيل القرآني الفريد من "يه الصالة والسالم لقد أسهمت تربية الرسول عل  
أصحابه ، هذا الجيل لم يتكرر في التاريخ وقد حرص عليه الصالة والسالم ، أن يخضع 

، خالص التصور ، خالص التكوين من نع جيالً خالص القلب الصحابة للقرآن الكريم ، فص
  ) .٣٠" (أي مؤثّر غير المنهج اإللهي

بالرسول صلى اهللا عليه وسلم واألخذ عنه ، مطلب شرعي وذلك إن االقتداء   
لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة ، لمن كان يرجوا "يتضح من خالل التوجيه القرآني 
  )٣١(" اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيراً

مفاده أن  -ولقد شاع مفهوم خاطىء ، لدى كثير من المسلمين ومنهم المثقفون   
بشخص الرسول عليه الصالة والسالم ، إنما يكون في مجال العبادات عمالً بقوله  االقتداء

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم ومروهم وصلوا كما "عليه الصالة والسالم 
  ) .٣٢" (رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصالة ، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

يجب أن يكون كامالً يشمل "ل صلى اهللا عليه وسلم والحقيقة أن االقتداء بالرسو  
جميع مجاالت الحياة بما فيها مجال التربية والتعليم ، وذلك من منطلق ، أن الدين 

نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها االعتقادية والفكرية والخلقية "اإلسالمي بطبيعته يمثل 
  ) .٣٣" (والعملية
التربية والتعليم  سول عليه الصالة والسالم في مجالويرى الباحث أن االقتداء بالر  

ة لتجنب الخوض في تجارب فاشلة ، يمكن أن تعاني منها األجيال إلى مدى لعيعد وسيلة فا
  ) .٣٤" (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما ، كتاب اهللا وسنة نبيه"بعيد 

  
  
  :الممارسات التربوية كما جاءت في السنة النبوية . د
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تضمنت السنة ممارسات تربوية كثيرة ومتنوعة ليس باإلمكان استيفاؤها في دراسة   
واحدة وسيعرض الباحث لبعض هذه الممارسات مقسماً إياها إلى مجاالت ثالث مع التمثيل 

  .لكل واحدة منها 
  :ممارسات متعلقة بوظائف المربي : أوالً 

اهتم بتربية أصحابه رضي اهللا  سبق اإلشارة إلى أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  
عنهم تربية متكاملة شملت جوانب عديدة في حياتهم ، وقد عبر عن ذلك الممارسات 
التربوية المتنوعة التي كان يقوم بها المربي الجليل ، عليه الصالة والسالم والتي 
 بمجموعها تبني شخصية متوزانة متكاملة األبعاد ، ويمكن أجمال ابرز هذه الممارسات

  :على النحو التالي 
  :توجيه المتعلم وارشاده  -١

فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حرص على نصح المتعلمين وإرشادهم إلى كل   
قال لي "عمل صالح وسلوك حسن ومن ذلك نصحه وارشاده ألبي ذر رضي اهللا عنه 

) ٣٥" (خلق حسناتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس ب :اهللا رسول
.  

وفي موقف آخر يبادر عليه الصالة والسالم بإرشاد وتوجيه أسماء رضي اهللا عنها   
يا أسماء إن المرأة إذا بلغــت المحيض لم تصلح أن يرى منها إالّ هذا وهذا ، وأشار "

  ) .٣٦" (إلى وجهه وكفّه
  :إكساب المتعلم األداب اإلسالمية  -٢

ملية التأديب والتهذيب ، وقد وجه الرسول عليه الصالة اهتمت التربية النبوية ، بع  
والسالم اآلباء إلى تأديب أبنائهم معتبراً ذلك من فضائل األعمال ، التي ينالــــون 

  ) .٣٧" (ألن يؤدب الرجل ولده ، خير له من أن يتصدق بصاع"بهــا الثواب الجزيل 
األطفال ، وها هو عمر  لقد عنى الرسول صلى اهللا عليه وسلم بغرس األدب عند  

بن سلمة رضي اهللا عنه يروي كيف أرشده الرسول عليه الصالة والسالم إلى آداب الطعام 
 كنت غالماً في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت يدي تطيش"حينما أخل بها 
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نك وكل يا غالم سم اهللا وكل بيمي: في الصفحة ، فقال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .٣٨" (مما يليك ، فما زالت تلك طعمتي بعد

وفي موضع آخر ، يوصي الرسول جماعة من المسلمين ، بأن يراعوا أداب   
يا رسول اهللا مالنا من : إياكم والجلوس في الطرقات ، فقالوا "الجلوس على الطريق 

وما : يق حقه قالوا إذا أبيتم إالّ المجلس ، فاعطوا الطر: مجالسنا بد نتحدث فيها ، فقال 
غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر بالمعروف : حق الطريق يا رسول اهللا قال 

  ) .٣٩" (والنهي عن المنكر
  :تعديل سلوك المتعلم  -٣

وقوعه تحت سبب بمن حين آلخر  -فالسلوك االنساني في عرضه لالنحراف   
لوك المتعلمين كلما وجد فيه والمربي عليه أن يعــدل في س -مؤثرات سلبية عديدة 

م على اعوجاجاً ، ويبدو من خالل السنة النبوية ، حرص الرسول عليه الصالة والسال
السليمة ، ومن الشواهد على ذلك تأنيبه عليه الصالة  هةتعديل السلوك وتوجيهه الوج

بأمه فقال إني ساببتُ رجالً فعيرته "والسالم ألبي ذر رضي اهللا عنه حينما عير رجالً بأمه 
يا أبا ذر أعيرته بأمه ، إنك أمرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم : لي النبي صلى اهللا عليه وسلم 

خولكم جعلهم اهللا تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس 
  ) .٤٠" (وال تكلفـوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم

رسول صلى اهللا عليه وسلم وجوده في السوق ، ليعدل ال ثمروفي موقف آخر است  
عن أبي هريرة ، أن رسول اهللا "من سلوك بائع الطعام حينما الحظ ظواهر الغش لديه 

ما : صلى اهللا عليه وسلم ، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالً فقال 
أفال جعلته فوق الطعام : هللا قال أصابته السماء يا رسول ا: هذا يا صاحب الطعام ؟ قال 

  ) .٤١" (كي يراه الناس ، من غشّ فليس منّى
  
  
  :عند المتعلم  تشددعالج مظاهر المغاالة وال -٤
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والمغاالة ويحث على االعتدال في التنطع فالدين االسالمي يحارب كل أشكال   
  ) .٤٢" (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً"األمور كلها 

، ينبغي المسارعة إلى عالجها  التشددلمغالة ول لم مظاهر عديدةالمتع لىوقد تبدو ع  
وهذا ما فعله الرسول عليه الصالة والسالم مع الرهط الذين ظنوا أنهم بتشددهم وتنّطعهم 

جاء : عن أنس ابن مالك رضي اهللا تعالى عنه حيث قال "تميزوا عن غيرهم  من الناس 
وسلم ، سأولن عن عبادة النبي صلى اهللا عليه ثالث رهط إلى بيوت النبي صلى اهللا عليه 

وأين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من : وسلم ، فلما أخبروا عنها وكأنهم تقّالوها فقالوا 
أنا أصوم وال : أما أنا فإنّي أصلّي الليل أبداً ، وقال اآلخر : ذنبه وما تأخر قال أحــدهم 

 أتزوج أبداً ، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أعتزل النساء فال: أفطر وقال اآلخر 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إنّي ألخشاكم هللا وأتقاكم له ، لكنّي أصوم وأفطر : فقال 

  ) .٤٣" (وأصلي وأرقد واتزوج النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي
  :غرس االتجاهات االيجابية لدى المتعلمين  -٥

  :في حياة اإلنسان وظائف عديدة فهي تقوم بما يلي لالتجاهات   
تنظيم العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية ، حول النواحي الموجودة في  -

  .المجال الذي يعمل فيه الفرد 
القدرة على السلوك واتخاذ القرارات في المواقف المختلفة دون  -تيسر االتجاهات للفرد  -

  ) .٤٤(تردد 
وتكشف لنا السنة عن اهتمام المربي صلى اهللا عليه وسلم بتعزيز االتجاهات   

غرس االتجاه نحو  -االيجابية لدى أصحابه في مجاالت عديدة ، ومنها على سبيل المثال 
أخذ رسول : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال "ايثار األخرة الباقية على الدنيا الزائلة  

يا عبداهللا كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك : م ببعض جسدي فقال اهللا صلى اهللا عليه وسل
  ) .٤٥" (عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور

ومن االتجاهات التي حرص الرسول عليه الصالة والسالم غرسها وتنميتها عند   
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، عن النبي صلى "المسلمين ، الجهاد في سبيل اهللا 
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لروحة في سبيل اهللا أو غدوة ، خير من الدنيا وما فيها ، : ليــه وسلم قال اللــه ع
خير من الدنيا وما فيها ،  -يعني سوطه  -ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد 

ولو أن أمرأة من أهل الجنة اطّلعت إلى األرض ألضاءت ما بينها ولمألته ريحاً ولنصيفها 
  ) .٤٦" (ما فيهاعلى رأسها ، خير من الدنيا و

  :إكساب المعايير وتصحيحها  -٦
تلعب المعايير االجتماعية دوراً هاماً في حياة الفرد ، إذ تقوم بتوجيه سلوكه في   

الملبس والمأكل والتفاعل والتعامل مع اآلخرين ، وتنظم العالقات االجتماعية بين أفراد 
  ) .٤٧(لمنحرف واضحة ، تميز به السلوك السوي وا اًالمجتمع وتضع حدود

فإن ذلك ينعكس سلباً على ) معايره(س الفرد يوحينما تضطرب وتنحرف مقاي  
سلوكه وعالقاته مع اآلخرين ، وقد ضرب القرآن الكريم مثالً على ذلك ، الرجل الذي 
اغتر بماله وأوالده ، وظن أنه بذلك قد تفضل على الرجل الفقير ، فراح يفتخر ويتباهى 

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ، أنا أكثر منك ماالً "هللا من فضله أمامه بما أعطاه ا
  ) .٤٨" (وأعز نفراً ، ودخل جنّته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً

على أن  -وهو يربي أصحابه  -ولقد حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم   
الت الحياة ، ومن األمثلة على ذلك يكسبهم المعايير االجتماعية الصحيحة في شتى مجا

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمؤمن "توضيح إحدى معايير اإلسالم وااليمان 
  ) .٤٩" (من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

ي أرساها المربي عليه الصالة والسالم عند لتومن المعايير االجتماعية ا  
كح المرأة ألربع ، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، تن"أصحــابه معيار المرأة الصالحة 

  ) .٥٠" (فاظفر بذات الدين تربت يداك
  
  
  :غرس القيم  -٦
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عملية قيمية سواء عبرت عن نفسها بطريقة مباشرة أو  -في مضمونها  -العملية التربوية 
وأفكارهم  توجيه سلوك األفراد"غير مباشرة ، ومما ال شك فيه أن للقيم دوراً كبيراً في 

  ) .٥١" (واتجاهاتهم فيما يتصل بما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه من أشكال السلوك
ويتضح من خالل السنة النبوية ، اهتمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، بغرس   

  .القيم المختلفة عند أصحابه ومن هذه القيم على سبيل المثال 
  : قيمة الحب في إعداد قمة إيمانية وجدانية 

متى الساعة : أن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "فقد روى أنس رضي اهللا عنه 
ما أعددت لها من كثير صالة وال صومٍ وال صدقة : ما أعددت لها قال : يا رسول اهللا قال 

  ) .٥٢" (أنت مع من أحببت: ، ولكني أحب اهللا ورسوله قال 
  :الصدق قيمة أخالقية  -

ل عليه الصالة والسالم ، على غرس قيمة الصدق ، عند الصغار لقد حرص الرسو  
دعتني أمي يوماً ورسول : عن عبداهللا بن عامر قال "والكبار ، وقد جاء في السنة النبوية 

تعال أعطك فقال لها صلى اللـــه عليه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت 
أما إنك لو لم تعطه : دت أن أعطيه تمراً ، فقال لها أر: ما أردت أن تعطيه قالت : وسلم 

  ) .٥٣" (شيئاً ، كتبت عليك كذبة
  " :قيمة اقتصادية"قيمة العمل والكسب  -

ما أكل "وذلك من خالل التأكد على ترك التواكل السعي إلى الكسب من عمل اليد   
ود عليه السالم كان يأكل أحداً طعاماً قطٌّ خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي اهللا دا

  ) .٥٤" (من عمل يده
  :ومن خالل العرض السابق ، للممارسات التربوية السابقة ، يتضح ما يلي   

تنوع هذه الممارسات وتكاملها وشمولها جوانب عديدة من حياة اإلنسان مما يجعل  -
  .تأثيرها كثبيراً في بناء شخصية المتعلم بكل أبعادها وبطريقة متوازنة 
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في إطار زماني ومكاني ضيق ، ذلك أن الرسول "أن هذه الممارسات لم تكن محصورة  -
صلى اهللا عليه وسلم ، كان يمارس دوره التربوي في أوقات مختلفة وكان يربي 

  " . الشارع  -السوق  -البيت  -المسجد "الصغار والكبار في أماكن عديدة 
هوم الحديث للتربية المستمرة ، وبذلك تعبر ممارسات الرسول التربوية ، عن المف  

العملية المستمرة الالزمة لتنمية الفرد طوال حياته ، سواء بالطرق "حيث أنها تعني 
المباشرة أو غير المباشرة وسواء بالتعليم النظامي أو غير النظامي ، في جميع مراحل 

  ) .٥٥" (العمر
  :ممارسات تربوية خاصة بآداء المربي : ثانياً 

نة النبوية المطهرة ، عن آداء متميز للرسول المربي عليه الصالة كشفت الس  
والسالم حيث تنوعت ممارساته التربوية في هذا المجال ودلت على إعجاز تربوي واضح 

  :، ويمكن تلخيص أبرز هذه الممارسات على النحو اآلتي 
  :التدرج في التربية  -١

من األهم فالمهم حيث أرس  تهتربي فكان من عادته صلى اهللا عليه وسلم أن يبدأ في  
الصحابة رضوان اهللا عليهم بداية عقيدة اإليمان ثم انتقل بعد ذلك إلى تعليمهـم القــرآن 

كنّا مع النبي صـــلى اللـــه عليـــه وسلـــم ، ونحن فتيان "الكريم 
ازددنا به حــزاورة ، فتعلّمنا اإليمـــان قبــل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلّمنا القرآن ف

  ) .٥٦" (إيماناً
وقد وجه الرسول عليها الصالة والسالم اآلباء إلى التدرج في األساليب التربوية ،   

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبنــاء "وذلك في مجال تعليم األبناء الصالة وحثهم عليها 
  . )٥٧" (سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع

  :التسلسل المنطقي وحسن العرض لألفكار  -٢
يميز عرض الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألفكار بالتسلسل المنطقي ضمن   

إن الصدق يهدي إلى "عبارات واضحة وموجزة ليسهل فهمها ، ومن ذلك قوله في الصدق 
، وإن  البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهللا صديقاً
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  ١٦

الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
  ) .٥٨" (اهللا كذّاباً

  :توزيع التعلم على فترات متباعدة  -٣
لقد ثبت أن التدريب المركز ، يؤدي إلى التعب والشعور بالملل ، كما أن ما يتعلمه الفرد 

للنسيان ، وذلك ألن فترات الراحة التي تتخلل دورات بالطريقة المركزة ، يكون عرضه 
التعليم الموزع ، تؤدي إلى تثبيت ما يتعلمه الفرد ، هذا إلى جــانب تجــديد نشــاط 

  ) .٥٩(المتعــلم ، بعد فترات االنقطاع وإقباله على التعلم باهتمام أكبر 
لتّعلم المركز وقد ومن عادة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، عدم إرهاق أصحابه با  

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في األيام كراهة " روى ابن مسعود 
  ) .٦٠" (السآمة والملل

  :الجمع بين الخبرات المباشرة وغير المباشرة  -٤
تلك التي يمر بها الفرد بنفسه ، ويكون طرفاً أصيالً فيها "يقصد بالخبرة المباشرة ،   

ع من الخبرة ضروري لإلنسان ، ألنه يتعلم منه بصورة أكيدة ، وتمثل الخبرة ، وهذا النو
  ) .٦١" (الحية المباشرة قمة الخبرات ، من حيث تأثيرها القوي على المتعلم

وقد أكد المنهج النبوي ، على الخبرة المباشرة ، إذ قرن التعلم بالممارسة العملية ،   
اهللا عليه وسلم الرجل على تكرار صالته  ومن الشواهد على ذلك ، حث الرسول صلى

عن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم "حتى يتقنها وقد شرح له خطوات الصالة 
ثم جاء فسلم على النبي صلى اهللا عليه وسلم فرد النبي  -دخل المسجد فدخل رجٌل يصلي 

صلى ثم جاء فسلم على أرجع فصل فإنك لم تصل ، ف: صلى اهللا عليه وسلم السالم فقال 
والذي بعثك : فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثالثاً : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إذا قمت إلى الصــالة فكبــر ثم اقرأ ما تيسر : بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال 
ى معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حت

تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في 
  ) .٦٢" (صالتك كلها
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كل ما ورثناه عن أسالفنا ، وهو يمثل مخزون "وأما الخبرات المباشرة فهي تشمل   
  ) .٦٣" (تراثنا الفكري واإلجتماعي

يمد أصحابه  -من حين آلخر  -وقد كان الرسول المربي عليه الصالة والسالم   
بألوان مختلفة من الخبرات غير المباشرة ومن ذلك ، ما رواه أبو حازم رضي اهللا عنه 

قاعدت أبا هريرة رضي اهللا عنه خمس سنين ، فسمعته يحدث عن النبي صلى اهللا : قال "
أنه ال كانت بنو اسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلــك نبي خلفه نبي ، و: عليه وسلم قال 

فوا بيعة األول فاألول وأعطوهم : فما تأمرنا ؟ قال : نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا 
  ) .٦٤" (حقهم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم

  :اإلجمال ثم التفصيل  -٥
يجمل القول ثم يفصله ، وقد  -في بعض المواقف  -فكان عليه الصالة والسالم   

عن أبي قتادة بن ربعي رضي اهللا عنه "ة النبوية يصف ذلك راح أحد المتعلمين في المدرس
مستريح : ، أنه كان يحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال 

العبد الؤمن : يا رسول اهللا ما المستريح والمستراح منه ، فقال : ومستراح منه ، قالوا أ
ح منه العباد والبالد والشجر يلى رحمة اهللا والعبد الفاجر يستريستريح من نصب الدنيا إ

  ) .٦٥" (والدواب
  
  :تكرار الكالم بقصد التفهيم  -٦

أشــارت الــدراسات الحــديثة إلى أهميــة التكــرار في عمليـة التعلم   
 تكرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس ، يؤدي عادة إلى استقرار هذه "حيث إن

  ) . ٦٦(اء واألفكار ، وتثبيتها في أذهانهم اآلر
وتبين السنة النبوية ، أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يحرص على تكرار   

عن أنس رضي اهللا عنه عن النبي ، أنه "القول لتفهيم السامع والتأكيد على المعنى المقصود 
على قوم ، فسلم عليهم ، سلّم كان إذا تكّلم بكلمة أعادها ثالثاً حتى تفهم عنه ، وإذا أتى 

  ) .٦٧" (عليهم ثالثاً
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ومن األمثلة على استخدام التكرار في التّعلم قوله صلى اهللا عليه وسلم في معرض   
، اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وشهادة ) ثالثاً(أال أنبئكم بأكبر الكبائر ، "النهي عن الكبائر 

ى اهللا عليه وسلم متكئاً فجلس ، فمال زال الزور أو قول الزور ، وكان رسول اهللا صل
  ) .٦٨" (يكررها حتى قلنا يا ليته سكت

  :استخدام وسائل اإليضاح  -٧
استعانة الرسول عليه الصالة والسالم بوسائل "يلحظ من خالل السنة النبوية   

إيضاح متنوعة بهدف توصيل المفاهيم والمعلومات ، ومن ذلك استخدام الخطوط في 
عن جابر رضي اهللا عنه ، كنا جلوساً عند النبي "ير من سلك سبيل الشيطان معرض التحذ

هذا سبيل اهللا عز وجل وخط خطين : صلى اهللا عليه وسلم ، فخّط خّطاً هكذا أمامه ، فقال 
ثم  وسطلشيطان ثم وضع يده في الخط األهذه سبيل ا: عن يمينه ، وخطين عن شماله قال 

مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ،  يوأن هذا صراط"تال هذه اآلية 
  ) .٦٩" (وصاكم به لعلكم تتقون مذلك

وفي موضع آخراستعان الرسول صلى اهللا عليه وسلم بوسيلة تعليمية من البيئة   
تبدو عديمة القيمة من ناحية مادية ، ولكنه استطاع عليه الصالة والسالم أن يوظفها لتحقيق 

عن أبي "ي عظيم ، أال وهو التأكيد على إيثار اآلخرة والزهد في الحياة الدنيا هدف ايمان
ون هذه تر: هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها قال 

  ) .٧٠" (واهللا للدنيا أهون على اهللا من هذه على أهلها: قال هينة على أهلها قالوا نعم
  :في العملية التربوية مشاركة المتعلم  -٨

فدور المتعلم في ظل المنهج التربوي الحديث ، دور إيجابي نشط ، فهو يسأل   
ويناقش ويسمع ويشاهد ، وبذلك يختلف عن دور المتعلم في المنهج التقليدي ، حيث يقتصر 

  ) .٧١(على حفظ المعلومات التي يلقيها معلمه أو أخذها من الكتاب 
ية ، كيف كان المتعلم في المجتمع النبوي ، عنصراً فاعالً لقد أبرزت السنة النبو  

في العملية التربوية تارةً يسأل وتارةً أخرى يبادر بالسؤال ويناقش ، عن أبي ذر رضي اهللا 
يا : عنه أن أناساً من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنبي صلى اهللا عليه وسلم 
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، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم  رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور
أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون ، إن بكل تسبيحة : ويتصدقون بفضول أموالهم قال 

صدقة وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف 
حدنا يا رسول اهللا أياتي أ: ونهي عن المنكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا 

شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه بها وزر ؟ كذلك 
٧٢" (إذا وضعها في الحالل كان له أجر. (  

  -:شد انتباه المتعلم وتشويقه  -٩
ممــا ال شك فيه أن االنتبـــاه ، عامل هام في اكتساب المعرفة وتحصيل   

لمحاضرة ما ، فإنه ال يستطيع إدراك ما تضمنته من معلومات العلم ، فإذا لم ينتبه المتعلم 
، وبذلك يحرص المعلمون دائماً ، على إثارة انتبــــاه تالميذهم ، حتى يتمكنوا من 

  ) .٧٣(استيعاب الدروس وفهمها 
لقد حرص الرسول عليه الصالة والسالم ، على شد انتباه المتعلم وتشويقه ، حتى   

ية ، شيئاً محبباً إلى نفسه ، سرعان ما ينجذب إليه ، وقد روى أبو ذر تكون العملية التربو
أال أخبرك بأحــب الكالم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال "رضي اهللا عنه 

أحب الكالم إلى اهللا ، : إلى اهللا ؟ قلت يا رسول اهللا أخبرني بأحب الكالم إلى اهللا ، قال 
  . )٧٤" (سبحان اهللا وبحمده

  : تشجيع المتعلم والثناء عليه  -١٠
إن تشجيع المتعلم والثناء عليه يعد بال شك تعزيزاً له وحفزاً على االجتهاد   

والتحصيل ، وهذا ما فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، حينما بادر إلى تشجيع المتعلم 
اهللا صلى اهللا قال رسول : عن أبي بن كعب رضي اهللا عنه قال " المجتهد والثناء عليه 

قلت اهللا ورسوله : يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ قال : عليه وسلم 
قلت اهللا ال إله إال : يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ قال : أعلم قال 

  ) .٧٥" (ليهنك العلم أبا المنذر: فضرب في صدري وقال : هو الحي القيوم قال 
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ولقد نالت النساء حظهن من التشجيع والثناء في المدرسة النبوية ، ومن ذلك مدحه   
نعم النساء نساء األنصار ، لم "عليه الصالة والسالم النساء األنصار لحرصهن على التعلم 

  ) .٧٦" (يمنعهن الحياء ، أن يتفقهن في الدين
  :ربط الخبرات ببيئة المتعلم  -١١

لخبرات التي يقدمها المربي ببيئة المتعلم ، فإنه سيكون أكثر تفاعالً حينما ترتبط ا  
معها ، ومن الشــواهد على ذلك ، اختيـار الرسول عليه الصالة والسالم للنخلة ، حينما 
شبهها بالمؤمن ، ليؤكد على أهمية الربط بين االيمان والسلوك الحسن واألخالق الفاضلة ، 

مألوفة للصحابة رضوان اهللا عليهم ، منتشرة في بيئتهم  ومن المعروف أن النخلة شجرة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً : عن ابن عمر قال "يرونها ويأكلون من ثمارها 

فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر : ألصحابه ، أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن 
ها النخلة ، فجعلت أريد أن أقولها فإذا وألقي في نفسي أو روعي أن: البوادي قال ابن عمر 

" هي النخلة: أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فلما سكتوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
)٧٧. (  

  :توجيه المتعلم إلى اكتساب الخبرات الجديدة النافعة  -١٢
ت ان من معايير التربية الجيدة ، غناها بالخبرات المتنوعة والنافعة ، وقد لف  

الرسول صلى اهللا عليه وسلم المربين إلى ضرورة توجيه المتعلم إلى اكتساب خبرات 
جديدة نافعة ، تزيد من قدرته على التكيف مع بيئته ، وقد روى زيد بن ثابت رضي اهللا 

إني واهللا : أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أن أتعلّم له كتاب يهود قال : قال "عنه 
فلما تعلمته : فما مر بي نصف شهرٍ حتى تعلّمته له قال : على كتاب ، قال ما آمن يهود 

  ) .٧٨" (كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتب إليه قرأت له كتابهم 
وبناء عليه يصبح تعليم بعض اللغات األجنبية في مدارس المسلمين ، أمراً جيداً   

بية الفصحى ، وحفظ قدر معين من ســور مع ضرورة أن يتقدم ذلك تعلم اللغة العر
  .القرآن الكريم ، مع تمكين المتعلمين من قدر كاف من الثقافة اإلسالمية 
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ومن الخبرات النافعة التي استحسنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ووجه إليها   
لنبي مر ا: عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال "أبناء المسلمين إتقان مهارة الرمي 

: صلى اهللا عليه وسلم على نفرٍ من أسلم ينتضلون فقال النبي صلى اهللا عليــه وسلــم 
: إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميـــــاً ، إرموا وأنا مع بني فالن ، قال 

: ما لكم ال ترمون قالوا : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .٧٩" (إرموا فأنا معكم كلكم: مي وأنت معهم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم كيف نر

  : استخدام أسلوب التلميح في معالجة خطأ المتعلم  -١٣
فكان من ممارساته التربوية ، عليه الصالة والسالم ، أن يلجأ إلى التلميح في   

نبة التشهير بالمخطىء كلما اقتضى األمر ذلك ، بقصد رفع الحرج ومجا. معالجة الخطأ 
صنع النبي صلى اهللا عليه وسلم شيئاً فرخّص فيه فتنزه : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت "

ما بال أقوامٍ يتنزهون عن الشيء : عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي فخطب فحمد اهللا ثم قال 
  ).٨٠" (أصفه ، فواهللا إنّي ألعلمهم باهللا وأشدهم له خشيةً

، حينما أراد  ستخدم الرسول عليه الصالة والسالم أسلوب التلميحوفي موقف آخر ا  
يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن ، " ليلعلى قيام ال مارضي اهللا عنه عبد اهللا بن عمرتشجيع 

  ) .٨١"(كان يقوم من الليل فترك قيام الليل 
  :ممارسات تربوية خاصة بعالقة المعلم بالمتعلم : ثالثاً 

ات اللطف واللين وحسن المعاشرة ، الزمة لكل فرد يريد بناء من الطبيعي أن صف  
 ألزم بالنسبة للمعلم الذي يقوم عمله " عالقة سليمة وناجحة مع اآلخرين ، غير أنها تُعد

على العالقات اإلنسانية ويتوقف النجاح فيه ، على مدى ما يوفره المعلم من جو نفسي 
  ) .٨٢" (قوامه الحب واللطف والشفقة والرحمة 

ويمكن وصف العالقة بين المعلم والمتعلم في ضوء السنّة النبوية على أنها عالقة   
إذا بلغ في سيره أصحابه " صحبة قوية ومتميزة ، حيث كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

، جلس بينهم حيث انتهى به المجلس ، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب 
حجره ويجيب دعوة الحر والعبد واألمة والمسكين ، ويعود  صبيانهم ويجلسهم على
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المريض في أقصى المدينة ، ويقبل عذر المعتذر ويبدأ من لقيه بالسالم ويبدأ أصحابه 
  ) .٨٣"(بالمصافحة 

لقد وصف أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عالقته بالرسول المربي عليه الصالة   
ي خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثــالث أوصان" والسالم بأنها عالقة صحبة وصداقة 

  ) .٨٤"(صيــام ثالثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام
إلى ) عبد العال(وأما عن اآلثار التربوية ، للصحبة بين المعلم والمتعلم ، فقد أشار   

  : بعض الفــوائد التي يجنيهــا المتعلم من خالل صحبته للمربي ومنهـا مايلي
  .يجعل فيها موازين يزن بها أفعالهأنها تســاعد المتعلم على اكتساب قيم ومعايير ،   -
كمــا أن الصحبــة ، تــؤثر في عادات المتعلم ، إذ تحدث بعض التعديل   -

  ) .٨٥(فيهــا ، أو تلغي بعضاً منها ، أو تكسبه عادات جديدة 
تربية النبوية ، عالقة وثيقة حميمة ، إن العــالقة بين المعلم والمتعلم ، في ظل ال  

جمعت إلى جانب الصحبة الحب ، حيث بادر الرسول عليه الصالة والسالم إلى االفصاح 
عن معاذ رضي اهللا عنه ، أن النبي صلى اهللا "عن ذلك ، وهو يخاطب أحد تالميذه 

بأبي أنت  يا معاذ إنّي ألحبك فقال له معاذ: عليــــه وسلم ، أخذ بيده يوماً ثم قال 
أوصيك يا معاذ ، ال تدعن في دبر كل صالة أن تقول : وأمي يا رسول اهللا وأنا أحبك قال 

  ) .٨٦" (اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
تجسد شكل العالقة بين المعلم  -كما بينت السنة النبوية  -وإذا كانت الصحبة   

عنه من خالل ممارسات تربوية متنوعة قام والمتعلم ، فإن مضمون هذا الشكل ، قد عبر 
بها المربي عليه الصالة والسالم ، تؤكد على عمق هذه العالقة ، وتكشف عن طابعها 

  : اإلنساني بوضوحٍ تام ، ويمكن تلخيص أبرز هذه الممارسات على النحو التالي 
  :التبسم في وجه المتعلم والترحيب به   -١

له ، تزول بهما الوحشة وتتبدد عقدة الخوف لديه  التـــرحيب بالمتعلم والبشاشة  
، ويصف أحد الصحابة رضوان اهللا عليهم ، كيف كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يبتسم 
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ما حجبني رسول اهللا صلى اهللا : عن جرير بن عبد اهللا قال " دوماً في وجهه كلما لقيه 
  ) ٨٧"(عليه وسلم ، منذ أسلمت وال رآني ، إالّ تبسم في وجهي 

وكان من عادته عليه الصالة والسالم أن يرحب بطالب العلم ، وقد وصف ذلك   
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن صفوان بن عسال المراوي ، قال " أحد طالبه 

: وهو متكىء في المسجد على برد له ، فقلت يا رسول اهللا إني جئت أطلب العلم فقال 
بعضاً  الب العلم لتحفّه المالئكة وتظلّه بأجنحتها ثم يركب بعضهمرحباً بطالب العلم ، طا

  ) .٨٨" (حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب 
  
  :مداعبته صغار المسلمين وممازحتهم  -٢

من المتعارف عليه أن األطفال في حاجة مستمرة ، إلى المداعبة والممازحة   
ديهم ، وهذا ما كان يفعله الرسشول المربي عليه إلدخال السرور إلى أنفسهم وجلب األنس ل

عن يعلي العامري أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى " الصالة والسالم 
طعامٍ دعوا إليه ، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمام القوم وحسين مع غلمان 

فطفق الصبي ههنا مرة وههنا يلعب فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذه قال 
مرة ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه قال فوضع إحدى يديه 
تحت قفاه واألخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه فقبله وقال حسين منّي وأنا من حسين ، 

  ) .٨٩" (أحب اهللا من أحب حسيناً ، حسين سبط من األسباط
  : متعلمين االستجابة لحاجات ال -٣

فالمتعلمون لهم حاجات عديدة ، منها الحاجة إلى المعرفة والعلم ، وقد استجاب   
الرسول عليه الصالة والسالم لحاجات المتعلمين ذكوراً وإناثاً ، وقد روى أبو سعيد 

قالت النساء للنبي صلى اهللا عليه وسلم ، غلبنا عليك : قال " الخدري رضي اهللا عنه 
لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن ، فكان الرجال ، فاجعل 

 امرأة تقدم ثالثة من ولدها ، إالّ كان لها حجاباً من النار ، فقال : فيما قال لهن ما منكن
  ) .٩٠" (واثنين : امرأة واثنين فقال 
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ذي وفي موقف آخر ، استجاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، لحاجة الرجل ال  
جاءه سائالً عن إجابة شافية عن حقيقـــة اإلسالم ، فجاءت إجابته عليه الصالة 

قلت يا رسول اهللا : عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي ، قال "والســالم مختصــرة وشاملة 
) ٩١" (قل آمنت باهللا ثم استقم : قل لي في اإلسالم قوالً ، ال أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : 
.  
  :ذات المتعلم واحترام حقوقه تقدير  -٤

إن للمتعلم كيانه واحترامه في المنهاج النبوي ، وقد استأذن الرسول عليه الصالة   
عن سهل بن سعد رضي " والسالم غالماً من الصحابة في حق من حقوقه احتراماً للكبار 

ه غالم اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ُأتى بشرابٍ فشرب منه ، وعن يمين
ال واهللا يا : أتأذن لي أن أعطي هؤالء ، فقال الغالم : وعن يساره األشياخ فقال للغالم 

فتلّه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في يده : رسول اهللا ال ُأوثر من نصيبي منك أحداً قال 
)"٩٢. (  
  : الرفق بالمتعلم   -٥

الطيبات ، ما لم يخلق الرفق ، تعلّم الناس ال يؤتى ثمراته " من المتعارف عليه أن   
  ) .٩٣"(الذي يملك القلب بالمحبة ، أما العنف فمن شأنه التنفير من المعلّم 

وقــد وصف القرآن الكريم رسول اهللا عليه الصالة والسالم بالــرفق واللين   
فبما رحمة من اهللا لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك ، فاعف عنهم "

  ) .٩٤"(ستغفر لهم وشاورهم في األمروا
إن اهللا "لقد وجه الرسول عليه الصالة والسالم المسلمين إلى الرفق في كل أمورهم   

  ) .٩٥"(رفيق ، يحب الرفق ويعطي عليه ما ال يعطى على العنف 
ويصف أنس رضي اهللا عنه رفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به وقد خدمه   

  ) .٩٦"(عشر سنين ، فما ضربني وال سبني وال عبس في وجهي فخــدمته"لمدة طويلة 
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  : التيسير على المتعلم  -٦
في مقابل التيسير يأتي التشديد والعنف الذي جعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم   

  ) .٩٧"(إن اهللا لم يبعثني معنفاً ، ولكن بعثني معلماً ميسراً " شيئاً متنافياً مع طبيعة التعليم 
ال يكلّف اهللا نفساً " مظاهر التيسير على المتعلم ، عدم تكليفه أكثر من طاقته ومن   

  ) .٩٨" (إال وسعها 
وقد شمل تيسير الرسول صلى اهللا عليه وسلم على المتعلمين الصغار والكبار ،   

ومن ذلك تبسيطه لألفكار واختصارها في كلمات محدودة ، حتى يستطيع فهمها وحفظها 
أنه ركب خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال لي يا : ي اهللا عنه عن ابن عباس رض"

احفظ اهللا يحفظك ، احفظ اهللا تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل اهللا : غالم إنّي أعلمك كلمات 
وإذا استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال 

يك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد بشيء قد كتبه اهللا عل
  )  .٩٩. (كتبه اهللا عليه ، رفعت األقالم وجفت الصحف 

ومن قبيل التيسير المتعلمين ، تجزئة العملية التعليمية ، إلى مجموعات حتى يسهل   
رسول المربي حفظها واستيعابها وفي ذلك مراعاة لقدراتهم الذهنية ، وهذا ما كان يفعله ال

حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول : عن أبي عبد الرحمن قال " صلى اهللا عليه وسلم 
ترئون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر قاهللا عليه وسلم ، أنّهم كانوا ي اهللا صلى

: آيات ، فال يأخذون في العشر األخرى ، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا 
  ) .١٠٠"(علمنا العلم والعمل ف
  :التسامح مع المتعلم واالشفاق عليه  -٧

من األقوال واألفعال ما  -أحياناً  -فقد يخطىء المتعلم في حق معلمه فيصدر عنه   
هو غير مقبول وليس من الحكمة ، أن يعاقب المتعلم في كل مرة يسيء فيها ، فال بد وأن 

وهذا ما يتضح من خالل تربية الرسول صلى اهللا  يتسامح المعلم معه في بعض المواقف ،
عليه وسلم ألصحابه رضوان اهللا عليهم ، فقد بدا متسامحاً مع األعرابي رغم غلظته في 

عــن أبي أيـوب أن أعرابياً ، " السؤال وعدم مراعاته لمقامه عليه الصالة والسالم 
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 طام ناقته ، أو بزماها ثمعرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو في سفره ، فأخذ بخ
: يا رسول اهللا أو يا محمد ، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار ، قال : قال 

: لقد هدي قال : فكفّ النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ثم نظــر في أصحــابه ثم قال 
يئاً وتقيم الصالة كيف قلت فأعادها فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم تعبد اهللا وال تشرك به ش

  ) .١٠١"(وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة
  : الحنو على المتعلمين والدعاء لهم  -٨

وصف القرآن الكريم الرسول المربي عليه الصالة والسالم ، بأنه رحيم بالمؤمنين   
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف " 

  ) .١٠٢"(رحيم 
ولقد كان عليه الصالة والسالم مربيــاً حانياً على المتعلمين عطوفاً عليهم داعياً   

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وضع "لهم بالخير 
  ) .١٠٣"(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: يده على كتفي أو على منكبي ثم قال 

  يات النتائج والتوص
  :النتائج : أوالً 

  :توصل الباحث من خالل دراسته إلى مايلي   
اهتمام الرسول عليه الصالة والسالم بالتعليم والتربية معاً ، فقد كان في مواقف يعلم   -١

  أصحابه رضوان اهللا عليهم ، وفي مواقف أخرى يربي فيهم جوانب عديدة 
مجال التعليم والتربية ، لم يعد فقط  االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ، في  -٢

ضرورة شرعية اقتضاها االيمان به ، وإنما هو كذلك ضرورة تربوبة حتى يتحقق 
االهتداء التربوي عند المسلمين اليوم ومن أجل الحفاظ على الشخصية االسالمية 
 وهويتها الثقافية المتميزة ، في ظل تيارات فكرية وثقافية منحرفة ، تستهدف المساس

  . بها وتشويه صورتها 
تنوع وتعدد الممارسات التربوية التي كان يقوم بها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،  -٣

  وإستيعابها مكونات الطبيعةاإلنسانية وشمولها جميع جوانب حياة اإلنسان 
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كشفت الدراسة عن شواهد عديدة ، لإلعجاز التربوي المتمثل في شخصية الرسول  -٤
املة ، وقد بدا ذلك واضحاً من خالل ظاهرة السبق التربوي ، حيث أن التربوية المتك

التي تنادي بها التربية  اإليجابية كثيراً من المفاهيم واالتجاهات واالجراءات والمبادىء
  . الحديثة اليوم ، قد تضمنتها السنة النبوية بشكل واضح 

  :التوصيات : ثانياً 
  :يوصي الباحث بما يلي 

بشخص الرسول المربي عليه  -ربويين الكامل وفي جميع مراحل التعليم اقتداء الت -١
  .الصالة والسالم  وتلمس خطاه واتباع منهجه في التربية 

الحرص على انتقاء أفضل العناصر البشرية المناسبة والمؤهلة للعمل في حقل التعليم  -٢
 -أخالقاً  -علماً  - ديناً(وذلك من خالل االعتماد على معايير واضحة للكفاءة الشاملة 

  ) .ثقافة 
يوصي الباحث بأن تكون الممارسات التربوية التي تضمنتها السنة النبوية جزءاً أساسياً  -٣

  . في برامج إعداد المعلمين وتطوير أدائهم وتحسين كفاءاتهم 
  . إجراء دراسة شاملة حول الممارسات التربوية في القرآن والسنة  -٤
  . ق التربوي من خالل المنهج التربوي النبوي دراسة ظاهرة السب -٥
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  هوامش البحث   
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التدريس وإعداد المعلم ، دار النشر الدولي ، الرياض ، : قنديل ، يوسف عبد الرحمن   -١
  . ٣٤، ص ١٩٩٣

  . ٧٩: آل عمران  -٢
مكتب ، ال ٢السنة النبويــة ومكانتها في التشريع اإلسالمي ، ط: السباعي ، مصطفى  -٣

  .  ٤٧االسالمي ، دمشق ، ص
  . ١٨٧، ص ١٩٥٩التوجيه التربوي والمهني، القاهرة ، النهضة المصرية ، : هنا ، عطية  -٤
  . ١٢٠، ص ١٩٧٧، عالم الكتب ، القاهرة ،  ٤علم النفس االجتماعي ،ط: زهران ، حامد  -٥
، الدار الدولية للنشر  ١ج: ذخيرة تعريفات مصطلحات أعالم علوم النفس : الدسوقي ، كمال  -٦

  . ١٤٥، ص ١٩٨٨والتوزيع ، القاهرة ، 
  . ٧: الحشر  -٧
  . ٦٧: المائدة  -٨
قلعة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف ، دار الفكر العربي ، القاهرة : بكر ، عبد الجواد  -٩

  .  ٨٩، ص ١٩٨٣، 
ها في البيت والمدرســة أصول التربية اإلسالمية وأساليب: النحالوي ، عبد الرحمن  -١٠

  . ٢٤،  ٢٣، ص ١٩٧٩والمجتمع ، دار الفكر ، دمشق ، 
، ١٩٨٩دراسات في أصول التربية ، دار الثقافة ، الدوحة ، : قمبر وآخرون ، محمد  -١١

  . ٣٦ص
  . ٢٨، ص ١٩٨٩أسس التربية ، دار عمار ، عمان ، : ناصر ، ابراهيم  -١٢
  . ٢٤: االسراء  -١٣
  . ١٨: الشعراء  -١٤
  . ١٢٩: البقرة  -١٥
  . ١٥١: البقرة  -١٦
  . ١٦٤: آل عمران  -١٧
  .  ٢: الجمعة  -١٨
، دار ابن كثير ،  ٢تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ، ط: الكيالني ، ماجد عرسان  -١٩

  . ٤١، ص ١٩٨٥دمشق ، 
  . ٤٢المرجع السابق ص -٢٠
، كتاب  ١الترمذي وتحقيق ابراهيم عوض، جسنن : الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى  -٢١

  . ٥٦١الزهد ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ص
، كتاب  ١صحيح مسلم وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج: مسلم ، االمام أبي الحسن  -٢٢

  . ٤١٣، ص ١٩٥٥المساجد ، دار احياء الكتب العربية ، 
  . ٥٩،  ٥٨ن ، ص، كتاب اإليما ١مسلم ، صحيح مسلم ، ج -٢٣
  . ٣٦٤، كتاب األدب ، ص ٥سنن الترمذي ، ج: الترمذي  -٢٤
  . ٥٩٠، كتاب الزهد ، ص ١سنن الترمذي ، ج: الترمذي  -٢٥
  . ١١٣: النساء  -٢٦
  . ٤: القلم  -٢٧
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  ٢٩

،  ١٩٩٦الرسول ، المعلم ، مكتبة المطبوعات االسالمية ، حلب، : عبد الفتاح : أبو غدة  -٢٨
  . ١٣،١٤ص

  . ٥٦السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ، ص: سباعي ، مصطفى ال -٢٩
  . ١٤-١١معالم في الطريق ، دار الشروق ، ص: قطب ، سيد  -٣٠
  . ٢١: األحزاب  -٣١
ص ، كتاب األذان ، ١بحاشية السندي ، ج(صحيح البخاري : البخاري ، محمد اسماعيل  -٣٢

  . ١١٧دار المعرفة ، بيروت ، ص
) الدين  -العبادة  -اإلله (المصطلحات األربع في القرآن الكريم : أبو األعلى  المودودي ، -٣٣

  . ١٣٦، ص ١٩٧٥دار التراث العربي ، القاهرة ، 
، كتاب القدر ، دار  ٢، ج) تحقيق محمد عبد الباقي(موطأ اإلمام مالك : ابن أنس ، مالك  -٣٤

  . ٨٩٩احياء الكتب العربية ، ص
  . ٣٥٥، كتاب البر والصلة ، ص ١مذي ، جالترمذي ، سنن التر -٣٥
، كتاب اللباس ، دار الفكر ، بيروت ،  ٣سنن أبي داود ، ج: أبو داود ، سليمان بن األشعث  -٣٦

  . ٦٢ص
  . ٤٤، كتاب البر والصلة ، ص ٤الترمذي ، سنن الترمذي ، ج -٣٧
  . ٢٩١، كتاب األطعمة ، ص ٣البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٣٨
  . ٨٦، كتاب االستئذان ، ص ٤، صحيح البخاري ، ج البخاري -٣٩
  . ١٥، كتاب اإليمان ، ص ١البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٤٠
  . ٩٩، كتاب اإليمان ، ص ١مسلم ، صحيح مسلم ، ج -٤١
  . ١٤٣: البقرة  -٤٢
   ٢٣٧، كتاب النكاح ، ص ٣البخاري ، محمد اسماعيل ، صحيح البخاري ، ج -٤٣
  . ٤٥بد السالم ، علم النفس االجتماعي ، صزهران ، حامد ع -٤٤
، كتاب الزهد ، دار  ٢سنن ابن ماجة ، ج: ابن ماجــة ، الحافظ أبي عبيد اهللا بن يزيد  -٤٥

  .  ١٣٧٨الفكر ، ص
  . ١٣٧،  ١٣٦، كتاب الجهاد ، ص ٢البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٤٦
،  ١٩٩٢دار الشروق ، عمان ،  البناء االجتماعي وأنساقه ونظمه ،: عمر ، معن خليل  -٤٧

  . ١١٣ص
  . ٣٥،  ٣٤: الكهف  -٤٨
سنن النسائي ، شرح الحافظ جالل الديــن السيوطي ، : النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد  -٤٩

  .  ١٠٥، ص ١٩٧٨، كتاب اإليمان ، دار الفكر ، بيروت ،  ٨ج
  . ٢٤٤، كتاب النكاح ، ص ٣البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٥٠
إرتقاء القيم ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، : ليفة ، عبد اللطيف محمد خ -٥١

  . ١٦، ص ١٩٩٢الكويت ، 
  . ٧٧، كتاب األشربة ، ص ٤ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٥٢
  .  ٢٩٨، كتاب األدب ، ص ٤أبو داود ، سنن أبي داود ، ج -٥٣
  . ٦وع ، ص، كتاب البي ٢ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٥٤
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  ٣٠

ديناميكية التربية في المجتمعات ، مكتبة األنجلو ، القاهرة ، : سليمان ، عرفات عبد العزيز  -٥٥
  . ٢٥٩، ص ١٩٧٩

  . ٢٣، المقدمة ، ص ١ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  -٥٦
  . ١٣٣، كتاب الصالة ، ص ١ج: أبو داود ، سنن أبي داود  -٥٧
  . ٦٥كتاب األدب ، ص،  ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٥٨
، ١٩٨٤معالم علم النفس ، دار النهضة العربية ، بيروت ، : العيسوي ، عبد الرحمن  -٥٩

  . ١٥٨ص
  . ٢٤، كتاب اإليمان ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٦٠
فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسهـــا ، عالم الكتب ، القاهرة ، : مرسى ، محمد منير  -٦١

  . ١٥٨، ص ١٩٨٢
  . ١٤٤، كتاب اآلذان ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٦٢
  . ١٥٨فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسها ، ص: مرسى ، محمد منير  -٦٣
  .  ١٤٧١،١٤٧٢، كتاب اإلمارة ، ص ٣ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٦٤
  . ٦٥٦، كتاب الجنائز ، ص ٢ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٦٥
، ١٩٨٩، دار الشروق ، القاهرة ،  ٤القرآن وعلم النفس ، ط :نجاتي ، محمد عثمان  -٦٦

  . ١٦٢ص
  . ٢٩، كتاب العلم ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٦٧
  . ١٩١، كتاب اإليمان ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٦٨
،  ١٩٧٨، دار الفكر ، بيروت ،  ٣، ج ٢مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ط: بن حنبل ، أحمد  -٦٩

  . ٣٩٧ص
، كتاب الرقاق ، دار الكتب العربية ،  ٢سنن الدارمي ، ج: الدارمي ، أبو محمد عبد اهللا  -٧٠

  . ٣٠٧،  ٣٠٦ص
  . ٢٢، ص ١٩٩٣المعلم الناجح ومهاراته األساسية ، دار الفكر ، القاهرة ، : راشد ، علي  -٧١

  . ٦٩٨،  ٦٩٧، كتاب الزكاة ، ص ٢ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٢ 
  . ٦٦القرآن وعلم النفس ، ص: حمد عثمان نجاتي ، م -٧٣
  . ٢٠٩٤، كتاب الذكر والدعاء ، ص ٤ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٤
  . ٥٥٦، كتاب صالة المسافرين ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٥
  . ٢١١، كتاب الطهارة ، ص ١ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  -٧٦
  . ٢١٦٥، ص ، كتاب صفات المنافقين ٤ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٧
  . ٦٨،  ٦٧، كتاب االستئذان ، ص ٥ج: الترمذي ، سنن الترمذي  -٧٨
  . ١٥٣، كتاب الجهاد ، ص ٢ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٧٩
  . ٦٦، كتاب األدب ، ص ٤ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨٠
  . ٢٠١، كتاب الكسوف ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨١
، منشورات الجامعة  ٢من أسس التربية اإلسالمية ، ط: مد التومي الشيباني ، عمر مح -٨٢

  . ١٨٤، ص ١٩٩٣المفتوحة ، طرابلس ، 
،  ١٩٧٧، دار المعارف ، القاهرة ،  ١٤حياة محمد ، ط: هيكــل ، محمد حسين  -٨٣

  . ٢٤٣ص
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  ٣١

  . ٢٠٤، كتاب الكسوف ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨٤
،  ١٩٨٥ة والطبيعة اإلنسانية ، دار عالم الكتب ، الرياض ، التربي: عبدالعال، حسن  -٨٥

  . ٣٠١ص
  . ٢٤٥، ص ٥ج: ابن حنبل ، اإلمام أحمد  -٨٦
  . ١٩٢٥، كتاب فضائل الصحابة ، ص ٤ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٨٧
، مكتبـــة ابن  ٨، ج) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي: (الطبراني ، الحافظ أبي القاسم  -٨٨

  . ٦٤لقاهرة ، صتيمية ، ا
  .  ١٧٢، ص ٤ج: ابن حنبل ، مسند اإلمام أحمد  -٨٩
  . ٣٠، كتاب العلم ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٩٠
  . ٦٥، كتاب اإليمان ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٩١
  . ٣٢٦، كتاب األشربة ، ص ٣البخاري ، صحيح البخاري ،، ج -٩٢
، دار  ٢األخالق اإلسالميـة وأسسها ، ج: الميداني  الميداني ، عبد الرحمن حسن حنبكة -٩٣

  . ٣٥٥العلم ، دمشق ، ص
  . ١٥٩: آل عمران  -٩٤
  . ١٢١٦، كتاب األدب ، ص ٢ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  -٩٥
سير أعالم النبالء وتحقيق محمد العرقسوس ، مأمون : الذهبي ، اإلمام شمس الدين  -٩٦

  . ٣٩٨الة ، بيروت ، ص، مؤسسة الرس ٣، ج ٣صاغرجي ، ط
  . ٣٢٨، ص ٣ج: ابن حنبل ، مسند اإلمام أحمد  -٩٧
  . ٢٨٦: البقرة  -٩٨
  . ١٩٣،  ١ج: ابن حنبل ، مسند االمام أحمد  -٩٩

  . ٤١٠، ص ٥ج: ابن حنبل ، مسند االمام أحمد  -١٠٠
  . ٤٣، كتاب االيمان ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -١٠١
  . ١٣٨: التوبة  -١٠٢
  . ٢٦٦، ص ١ج: حنبل ، مسند االمام أحمد  ابن -١٠٣

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

