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األصل في تحديد معالم التربية وجود فلسفة تربوية واضحة يستهلم منها كل   

بناء تربوي شكل البناء الذي يناسبه ، والمعالم االساسية التي تتسق مع الغرض من 
ئه ، ويقتبس منها كل مقيم بنائه ، ويستمد منها كل قائد تربوي ديناميكية عطا

  .وكذلك كل موجه ، ومنفذ ومطور لمناهجها . لفاعليتها معايير للحكمك علهيا 
ولكن الرؤى الضبابية للمستقبل الذي ينتظرنا ، وغيابات الجب الذي تلتصف   

جدرانه بنا في هذه المرحلة االنتقالية الصعبة تجعل الحاجة أكثر الحاحاً لفلسفة 
  .نفس الوقت تجعل تحديدها أكثر صعوبة  واضحة ولكنها في

إن من العوامل التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني الحالي طبيعة المرحلة التي   
يمر بها ، ونمط قيادته ، والعادات التي تأصلت وتجذرت من خالل ممارساته في 

وديناميكية والتزاماتها ،  -الدولية منها واالقليمية  -الشتات وارتباطاتها هذه القيادة 
  .تكليفها مع الظروف ، وميكانزمات دفاعها أمام مناورات الخصم 

ومن هذه العوامل أيضاً االشكاليات الموروثة عن وجود االحتالل لفترات   
طويلة في بالدنا وانعكاساتها المتشعبة ، وتأثير الفكر بمصادر متنوعة وتباين 

نتيجة العيش مع شعوب  القناعات ، ومستوى الطموحات الذي تشكل في الشتات
  .آخرى متفاوتة في التقدم والرقي 

وهذه العوامل مجتمعة مع غياب االستقالل التام والظروف الصعبة والمعيشة   
الضنكة تجعل قضية تحديد فلسفة للمجتمع الفلسطيني والتربية أمراً سابقاً آلوانه مع 

  .خطورة تأخيره استمرار االعتراف الكامل بأهميته القصوى والتنبؤ الحصيف ب
ومع حيرة الموقف الذي نحن فيه ، ال يملك التربويون ، سوى اللجوء إلى   

البدائل ، ومنها وضع منظومة قيم للتربية الفلسطينية ، تكون بمثابة مقدمة للفلسفة ، 
التي يمكن للمجتمع الفلسطيني أن يتبناها ، بحيث تأخذ الشكل الوظيفي لفرضيات 

سلمات المحلية ، وبعض التطبيقات ذات الطابع العالمي ، تستند إلى كثير من الم
والتي يطوع التراث األصيل نفسه لتقبلها ، بدالً من أن تكون نابعــة بالكامل من 
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التراث ، فاالعتماد على الدعم العالمي ، مازال جزءاً من سياسة القيادة في بالدنا ، 
  .التعاون ال االعتماد  - مستقبالً -وأحسب أنه توجه مؤقت ، يمكن أن يحل محله 

العملية التربوية في مضمونها عملية قيمية ، والشخصية االنسانية في   
تركيبة قيمية بالدرجة األولى ، فالقيم تبني سلوك المتعلم توجهه نحو  -جوهرها 

  .خدمة نفسه ومجتمعه بأمانة 
نسانية وإذا كان الهدف النهائي آلية عملية تربوية ، هو تنمية الشخصية اإل  

في كافة أبعادها ، فإن القيم تعد أحدى الركائز األساسية الهامة ، بل الركيزة األولى 
  .في تكوين وبناء شخصية المواطن الفلسطيني 

إن مجتمعــاً بال قيم كجسد بال روح ، وتطلعات بال ضوابط خيال جامع   
  .وانجاز بال تخطيط ، هو الصدفة تأتي لمن ال يستحقها 

كثيراً إذا قلنا ، أن كثيراً من مظاهر االضطراب في بعض  ال نغــالي  
المجتمعات المعاصرة ، يمكن أن يرد في التحليل النهائي ، إلى غياب االلتزام بنظام 

  .متسق للقيم ، التي تدفع الفرد والجماعة والدولة الى القيام بانماط معينة من السلوك 
لزمن نتيجة االحتالل ودوره ولقد عانى شعبنا الفلسطيني فترة طويلة من ا  

  .في تكريس االغتراب الثقافي والفكري والقيمي 
والمرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني هي مرحلة شكلية وفعلية ، فيها   

امتداد للماضي وتكيف للحاضر واعداد للمستقبل ، وفيها ارهاصات التغيير وبناء 
التقرير والتعبير نحو األفضل ال يمكن أدواته والتهيئة لحدوثه ، إن سعينا إلى البناء و

أن يتحقق بدون استراتيجية واضحة ، ينتظم بها النموذج الحضاري الذي نسعى الى 
بلوغه ، وهذا النموذج ال يتحقق بدون العوامل التربوية التي هي أداة قوية وهامة في 

  .احداث التنمية الشاملة 
ة متكاملة مترابطة من القيم مجموع{ ومنظومة القيم للتربية الفلسطينية هي   

المتفاعلة الهامــة التي يمكن أن توجه السياسة التعليمية ويتضمنها المنهاج 
  }الفلسطيني لتحقيق أهداف مرحلية ، على مستوى الفرد والجماعة 
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إن منهاج التربية الفلسطينية ، التزال تعاني من االغتراب عن   
هي تحتاج إلى أغناء واثراء بالقيم الخصوصيات الثقافية لمجتمعنا ، وبالتالي 

االيجابية المتنوعة ، فالحاجة اليوم ، ماسة إلى تعليم القيم وتدعيمها خالل المواد 
  .الدراسية المختلفة 

فالقيم أكثر طواعية للتشكل والتغير من خالل الخبرات الدراسية التي يمر   
نهج و ما يتضمنه من بها المتعلم ، وقد أشارت بعض الدراسات ، إلى أن محتوى الم

موضوعات ، يعد من العوامل المؤثرة في التوجيهات القيمية للطالب ، والمنهاج 
المدرسي بعناصره األساسية ، هو األداة التي تعزز تنمية القيم في نفس المتعلم 

  .وسلوكه 
على ضوء واقعنا الثقافي واالجتماعي والسياسي ، وفي ظل التحديات التي   

أننا في حاجة ماسة إلى طائفة من القيم نتفق عليها بغض : كن القول تواجهنا ، يم
النظر عن انتماءاتنا الفكرية وتصوراتنا عن طبيعة المجتمع الذي نصبو إليه ، 
ونسجل في هذا المقام طائفة مقترحة من القيـــم يمكــــن أن يصطلح عليها 

  :رزها فيما يلي المعنيون بقضية التربية الفلسيطينية ، يمكن أن نجمل أب
مجموعة القيم المستمدة من الدين االسالمي والخاصة بالعقيدة : القيم الدينية -١

والسلوك الفردي والجمعي ، مؤكدة وحدة القيم جميعها ، وتشمل العدل والمساواة 
وربط االسالم بالحياة وتحويل المبادىء والمفاهيم الدينية الى عمل وسلوك 

نسان ، والتسامح ، ونبذ العنصرية والتطرف وتطبيق ، واحترام حقوق اإل
  .والتزمت والغلو 

مجموعة القيم الخاصة باهتمام الفرد بالناس والتضحية من : القيم االجتماعية -٢
أجلهم والوعي االجتماعي ، والقيم األسرية واالجتماعية ، والتعاون وتنمية روح 

والقدرة والشجاعة ، الجماعة ، والمحافظة على التقاليد السليمة ، واالحترام 
والمواطنة الصالحة وااللتزام والمسئولية ، وتكافؤ الفرص ، التكافل االخاء 

  .االصالح بين الناس . واأللفة ، اغاثة المحتاج ، نصر المظلوم والمستضعف 
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مجموعة القيم التي تعبر عن اهتمام الفرد وميله إلى ما هو : القيم االقتصادية -٣
روة وزيادتها عن طريق العمل واالنتاج ، وتنمية نافع ، والحصول على الث

المجتمع ، واحترام الوقت واستثماره وترشيد االستهالك واحترام العمل اليدوي 
  .وتقديره ، االنجاز ، اتقان العمل ، التحديث والتطوير ، دعم المعرفة االقتصادية 

فة واألدب والفن ، مجموعة القيم التي تتعلق باهتمام الفرد بالثقا: القيم الثاقفية -٤
والبحث واالطالع والقراءة ، والوعي الثقافي واالعالمي واالتصال ، واالنتاج 
الثقافي واحياء التراث ، ونبذ التعصب الفكري واعتماد الحوار كوسيلة للتفاهم ، 
واستخدام البحث العلمي في تطوير وترشيد كل جوانب الحياة ، وتجنب التّمسك 

اطئة ، وأخذ العلم عن أهله ، واالستقالل الثقافي ، والتطبيق باألفكار البالية والخ
  .العملي للمعرفة ، وتحقيق العدل الثقافي 

مجموعة القيم الخاصة ببناء وتنظيم المجتمع واعداد : القيم السياسية الوطنية -٥
المواطن الصالح الذي يؤمن بالديمقراطية والشورى ، ويحرص على الثوابت 

يمكن التنازل عنهــا ، وحرية الفكر والتعبير ، واحترام الفلسطينية التي ال 
الرأي اآلخر ، وااللتزام باالنتماء للوطن والدفاع عنه ، كما يؤمن بالمشاركة 
والتعددية ، ويحافظ على حقوق بالده والوقوف ضد أعدائها ، وإقرار النظام ، 

وة االرادة ، وابداء الرأي والنصيحة ألولى األمر ، والطموح واالستقالل ، وق
  .والمشاركة في الحياة العامة 

وهي مجموعة القيم الخاصة : القيم السياسية القومية واالسالمية واالنسانية -٦
باالنتماء القومي لألمة العربية ، واالنتماء االسالمي لألمة االسالمية ، واالنتماء 

تحقيق  لالنسانية جمعاء ، والمحافظة على العالقات مع الجوار ، والعمل على
التكامل واالتحاد والوحدة في مواجهة المشاكل العالمية االقتصادية والسياسية ، 

  .والسعي للسالم العادل ، وتحقيق التعاون والتفاهم الدولي 
وهي مجموعة القيم التي تستهدف تجديد وتحديث التعليم : القيم التربوية -٧

صات التي تناسبهم ، الفلسطيني ، وتوجيه المتعلمين وارشادهم الخيتار التخص
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والتركيز على االبداع واالبتكار في التعليم واتاحة فرصة المنافسة والحوار 
والتعليم الذاتي ، وتنمية التفكير الناقد ، والتعليم المستمر ، والتعليم الوظيفي ، 
والتأكيد على أهمية الوعي البيئي ، وحماية البيئة ، ومكافحة األمية والتوعية 

ين والمسكرات والمخدرات ، والسعي لتحقيق وايجاد نظام شامل بأخطار التدخ
  .للوقاية والنظافة 

إن منظومة القيم التي نصبو إلى أن يتضمنها المنهاج الفلسطيني ، ال يمكن   
أن يحددها التـــربويون فقط ، وانما يشترك في نظمها ، جميع الفعاليات الثقافية 

ذلك بناء على استقراءها للواقع الفلسيطيني والتعليمية والسياسية والقضائية ، و
  .وتفحصها للمجتمع 

فالعقل الجمعي يعد  مصدراً هاماً ، من مصادر القيم التي نرتضيها لتربيتنا   
يعقل جاءت بصيغة : ، ومن المالحظ ان معظم اآليات القرآنية التي وردت فيها مادة 

وتلك " أفال تعقلون"سبيل اإلنكار ومستفهم عنها على " يعقلون ، تعقلون"الجمع مثبتة 
قرينة على أن يكون االعتماد في التدليل العقلي على عقل الجماعة وليس عقل الفرد 

.  
ثم أن مسئولية تعليم القيم ، ليست مقتصرة على مؤسسات التعليم النظامية   

 -الثقافية  -االدارية  -االعالمية  -والرسمية ، فجميع مؤسسات المجتمع المختلفة 
مؤسسات ذات مضمون تربوي ، وبالتالي هي معنية بأن تشارك في تحديد القيم التي 
يجب أن تعلم في مؤسسات التعليم النظامي ، على اعتبار أنها تشارك في تحقيق هذا 

  .الهدف 
وبناء على ما تقدم ، يمكن بناء استبانة تحتوي على أبرز القيم المرجو   

ثم عرضها على نخبة من األساتذة التربويين في توافرها في منهاجنا التعليمية ، 
البالد ليبدوا آراءهم فيها من حيث الحذف واالضافة والصياغة واالقتراح ، ثم 
تعرض االستبانة على شريحة ممثلة من المجتمع الفلسطيني ، بحيث تستوعب 
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ا ، طلبة الدراسات العلي -والمدراء والمتولين مهام التعليم  -الموجهين  -المعلمين 
  .رجال االعالم ، رجال القانون ، األطباء والمهندسين 

ومن خالل تحليل االستبانة ، يمكن التوصل الى منظومة من القيم ، المجمع   
عليها من قبل القوى الفاعلة في المجتمع ، ثم يأتي بعد ذلك دور المسئولين عن 

  .تارها المجتمع تخطيط مناهجنا التعليمية ، ليضمنوا هذه المناهج القيم التي اخ
وتجدر االشارة هنا الى ضرورة التركيز على دور المعلم في غرس وتعزير   

القيم االيجابية في المعلمين ولقد أشارت الدراسات العديدة الى أن للمعلم تأثيراً قوياً 
في تشكيل وبناء قيم الطــالب ، وذلك من خالل المحاضرة ومن خالل نمط 

ومن خالل افصاح المعلمين عن قيمهم  -االتجاهات  -اآلراء  -الشخصية والسلوك 
  .داخل قاعات الدرس وخارجها 

والمعلم يعد أحد مصادر المنهج المستتر لتالميذه ، يتأثر آلياً بمفرادات الثقافة   
المحيطة ويتأثر بمحتوى المادة التعليمية التي يقوم بتدريسها ، إضافة على تأثيره 

السياسة العامة والظروف االجتماعية الثقافية كفرد في المجتمع، بتوجيهات 
  .واالقتصادية التي يعايشها المواطن 

وبناء على ما سبق ، تبدو الحاجة ماسة إلى مزيد من االهتمام بالجانب   
األخالقي والقيمي الواجب توافره في شخصية المعلم الفلسطيني ، وهو يعد لحمل 

ي القدوة والذي يعبر عن قيم ايجابية ، من الرسالة ، فنحن في حاجة الى المعلم المرب
  خالل تعامله مع تالميذه وما يصدر عنه من قول وفعل 

  
  التوصيات

  .االهتمام باكتساب القيم في جميع مراحل التعليم الفلسطيني -١
تنقية مناهجنا التعليمية من القيم السلبية ، وتبصير المتعلمين بأضرارها -٢

  .المجتمع وانعكاساتها السلبية على الفرد و
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على موضوع القيم من  -قبل واثناء الخدمة  -أن تشتمل برامج اعداد المعلمين -٣
  .حيث أهميتها في العملية التربوية ، ودور المعلم في غرسها وتدعيمها 

اشتراط توافر الكفاءة االخالقية في المعلمين الذين نكل اليهم مهمة تربية أبناءنا -٤
  .في فالكفاءة االكاديمية وحدها ال تك

التعاون بين جميع مؤسسات الوطن ، التعليمية والثقافية واالعالمية ، في مجال -٥
  .تدعيم القيم وتعليمها للمواطنين ، وتنسيق الجهود لتصب في هذا االتجاه 

نوصي الجهات المسئولة ، بتبني مشروع بناء منظومة قيم للتعليم الفلسطيني ، -٦
المشروع من أجل مجتمع فلسطيني قوي  وتقديم كافة الدعم المالي والمعنوي لهذا

  .متحضر 
  
  
  
  
  
  
  

" وضعها في حرام ، أكان عليه با وزر ؟ كذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجرا 
)٧٦. (  
  -:شد انتباه المتعلم وتشويقه  -٩

مما ال شك فيه أن االنتبـــاه ، عامل هام في اكتساب المعرفة وتحصيل   
م لمحاضرة ما ، فإنه ال يستطيع إدراك ما تضمنته من العلم ، فإذا لم ينتبه المتعل

معلومات ، وبذلك يحرص المعلمون المربون دائماً ، على إثارة انتبــــاه 
  ) .٧٧(تالميذهم ، حتى يتمكنوا من استيعاب الدروس وفهمها 
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لقد حرص الرسول عليه الصالة والسالم ، على شد انتباه المتعلم وتشويقه ،   
لية التربوية ، شيئاً محبباً إلى نفسه ، سرعان ما ينجذب إليه ، وقد حتى تكون العم

أال أخبرك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو ذر رضي اهللا عنه قال 
أحب : بأحب الكالم إلى اهللا ؛ قلت يا رسول اهللا أخبرني بأحب الكالم إلى اهللا ، قال 

  ) .٧٨(الكالم إلى اهللا ، 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 

سول اهللا قال ر: عن أبي بن كعب رضي اهللا عنه قال " المتعلم المجتهد والثناء عليه 
: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ قال : صلى اهللا عليه وسلم 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ؟ : قلت اهللا ورسوله أعلم قال 
ليهنك : فضرب في صدري وقال : قلت اهللا ال إله إال هو الحي القيوم قال : قال 

  ) .٧٩(ر العلم أبا المنذ
ولقد نالت النساء حظهن من التشجيع والثناء في المدرسة النبوية ، ومن ذلك   

مدحه عليه الصالة والسالم النساء األنصار لحرصهن على التعلم ، نعم النساء نساء 
  ) .٨٠(األنصار ، لم يمنعهن الحياء ، أن يتفهن في الدين 

  :ربط الخبرات ببيئة المتعلم  -١١
الخبرات التي يقدمها المربي ببيئة المتعلم ، فإنه سيكون أكثر  حينما ترتبط  

تفاعالً معها ، ومن الشواهد على ذلك اختيار الرسول عليه الصالة والسالم للنخلة ، 
ليؤكد على الربط بين االيمان والسلوك الحسن واألخالق : حينما شبهها بالمؤمن 

لصحابة رضوان اهللا عليهم ، الفاضلة ، ومن المعروف أن النخلة شجرة مألوفة ل
قال رسول اهللا : منتشرة في بيئتهم يرونها ويأكلون من ثمارها ، عن ابن عمر قال 

فجعل : صلى اهللا عليه وسلم يوماً ألصحابه ، أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن 
وألقي في نفسي أو روعي أنه : القوم يذكرون شجراً من شجر البوادي قال ابن عمر 
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، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فلما سكتوا قال  النخلة
  ) .٨١(هي النخلة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

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

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

أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أن أتعلم له كتاب : رضي اهللا عنه قال 
مر بي نصف شهرٍ حتى  فما: إني واهللا ما آمن يهود على كتاب ، قال : يهود قال 

فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتب إليه قرأت له : تعلمته له قال 
  ) .٨٢" (كتابهم 

وبناء عليه يصبح تعليم بعض اللغات األجنبية في مدارس المسلمين ، أمراً   
معين من  جيداً مع ضرورة أن يتقدم ذلك تعلم اللغة العربية الفصحى ، وحفظ قدر

سور القرآن الكريم ، مع تمكين المتعلمين من قدر شامٍل وكاف من الثقافة اإلسالمية 
.  

ومن الخبرات النافعة التي امتحنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ووجه   
: إليها أبناء المسلمين إتقان مهارة الرمي ، عن سلمة بن األكوع رضي اللهعنه قال 

ه وسلم على نفرٍ من أسلم ينتضلون فقال النبي صلى اهللا عليه مر النبي صلى اهللا علي
إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميـــــاً ، إرموا وأنا مع بني فالن : وسلم 
ما لكم ال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

إرموا فأنا : بي صلى اهللا عليه وسلم كيف نرمي وأنت معهم فقال الن: ترمون قالوا 
  ) .٨٣(معكم كلكم 

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

كلما اقتضى األمر ذلك ، بعصد رفع الحرج ومجانبة التشهير . في معالجة الخطأ 

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

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


  ١١

صنع النبي صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  بالمخطىء ،
ما بال : شيئاً فرخّص فيه فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي فخطب فحمد اهللا ثم قال 

  ) .٨٤.(أقوامٍ يتنهون عن الشيءأصفه ، فواهللا إنّي ألعلمهم باهللا وأشدهم له خشيةً 
ة والسالم أسلوب التلميح ، وفي موقف آخر استخدم الرسول عليه الصال  

يا عبد اهللا ال تكن : حينما أراد تشجيع عمر بن العاص رضي اهللا عنه على قيام اهللا 
  ) .٨٥"(مثل فالن ، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل 

  :ممارسات تربوية خاصة بعالقة المعلم بالمتعلم : ثالثاً 
رة ، الزمة لكل فرد من الطبيعي أن صفات اللطف واللين وحسن المعاش  

 ألزم بالنسبة للمعلم الذي " يريد بناء عالقة سليمة وناجحة مع اآلخرين ، فإنها تُعد
يقوم عمله على العالقات اإلنسانية ويتوقف النجاح فيه ، على مدى ما يوفره المعلم 

  ) .٨٦" (من جو نفسي قوامه الحب واللطف والشفقة والرحمة 
معلم والمتعلم في ضوء السنّة النبوية على أنها ويمكن وصف العالقة بين ال  

إذا بلغ في " عالقة صحبة قوية ومتميزة ، حيث كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
سيره أصحاب ، جلس بينهم حيث انتهى به المجلس ، وكان يمازح أصحابه 
ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلس على حجره ويجيب دعوة الحرح 

ألمة والمسكين ، ويعود المريض في أقصى المدينة ، ويقبل عذر المعتذر والعبد ىوا
  ) .٧٨"(ويبدأ من لقيه بالسالم ويبدأ أصحابه بالمصافحة 

لقد وصف أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عالقته بالرسول المربي عليه الصالة   
ث أوصاني خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثال" والسالم بأنها عالقة صحبة وصداقة 

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

إلى بعض الفوائد التي يجنيها المتعلم من خالل صحبته للمربي ومنها ما يلي ) العال
:  
  .يير ، يجعل فيها موازين يزن بها أفعاله تساعد المتعلم على اكتساب قيم ومعا  -
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كما أن الصحبة ، تؤثر في عادات المتعلم ، إذ تحدث بعض التعديل فيهــا ،   -
  ) .٨٩(أو تلغي بعضاً منها ، أو تكسبه عادات جديدة 

إن العالقة بين المعلم والمتعلم ، في ظل التربية النبوية ، عالقة وثيقة حميمة   
حبة الحب ، حيث بادر الرسول عليه الصالة والسالم إلى ، جمعت إلى جانب الص

االفصاح عن ذلك ، وهو يخاطب أحد تالميذه ، عن معاذ رضي اهللا عنه ، أن النبي 
يا معاذ إنّي ألحبك فقال له : صلى اهللا عليــــه وسلم ، أخذ بيده يوماً ثم قال 

معاذ ، ال تدعن في  أوصيك يا: معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا وأنا أحبك قال 
  ) .٩٠" (دبر كل صالة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

تجسد شكل العالقة بين  -كما بينت السنة النبوية  -وإذا كانت الصحبة   
المعلم والمتعلم ، فإن مضمون هذا الشكل ، قد عبر عنه من خالل ممارسات تربوية 

الصالة والسالم ، تؤكد على عمق هذه العالقة ،  متنوعة يقوم بها المربي عليه
وتكشف عن طابعها اإلنساني بوضوحٍ تام ، ويمكن تلخيص أبرز هذه الممارسات 

  : على النحو التالي 
  :التبسم في وجه المتعلم والترحيب به   -١

الترحيب بالمتعلم والبشاشة له ، تزول بهما الوحشة وتتبدد عقدة الخوف لديه   
الصحابة رضوان اهللا عليهم ، كيف كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، ويصف أحد

ما حجبني رسول اهللا : عن جرير بن عبد اهللا قال " يبتسم دوماً في وجهه كلما لقيه 
  ) .٩١"(صلى اهللا عليه وسلم ، منذ أسلمت وال رآني ، إالّ تبسم في وجهي 

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

عليه وسلم وهو متكىء في المسجد على بر له ، فقلت يا رسول اهللا إني جئت أطلب 
مرحباً بطالب العلم ، طالب العلم لتحفّه المالئكة وتظلّه بأجنحتها ثم : أتعلم فقال 

  ) .٩٢" (ضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب يركب بعضه بع
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ومن المتعارف عليه أن األطفال في حاجة مستمرة ، إلى المداعبة   
والممازحة إلدخال السرور إلى أنفسهم وجلب األنس لديهم ، وقد جاء في السنة 

طعام عن يعلي العامري أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى " النبوية 
دعوا إليه ، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمام القوم وحسين مع غلمان 
يلعب فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أني أخذه قال فطفق الصبي ههنا مرة 
وههنا مرة ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه قال فوضع 

قنه فوضع فاه على فيه فقبله وقال حسين منّي إحدى يديه تحت قفاه واألخرى تحت ذ
  ) .٩٣" (وأنا من حسين ، أحب اهللا من أحب حسيناً ، حين سبط من األسباط

  : االستجابة لحاجات المتعلمين  -٣
فالمتعلمون لهم حاجات عديدة ، فيها الحاجة إلى المعرفة والعلم ، وقد   

مين ذكوراً وإناثاً ، وقد روى استجاب الرسول عليه الصالة والسالم لحاجات المتعل
قالت النساء للنبي صلى اهللا عليه وسلم ، : قال " أبو سعيد الخدري رضي اهللا عنه 

غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوماً من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه ، فوعظهن 
 فكان فيما قال لهن ، امرأة تقدم ثالثة من ولدها ، إالّ ك: وأمرهن ان لها ما منكن

  ) .٩٤" (واثنين : حجاباً من النار ، فقال امرأة واثنين فقال 
وفي موقف آخر ، استجاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، لحاجة الرجل   

الذي جاءه سائالً عن إجابة شافية عن حقيقـــة اإلسالم ، فجاءت إجابته عليه 
قلت يا : قفي ، قال عن سفيان بن عبد اهللا الث: الصالة والسالم مختصرة وشاملة 

قل آمنت باهللا : قل لي في اإلسالم قوالً ، ال أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : رسول اهللا 
  ) .٩٥" (ثم استقم 

  :تقدير ذات المتعلم واحترام حقوقه  -٤
إن للمتعلم كيانه واحترامه في المنهاج النبوي ، وقد استأذن الرسول عليه   

عن سهل بن " بة في حق من حقوقه احتراماً للكبار الصالة والسالم غالماً من الصحا
سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أتى بشراب فشرب منه ، 
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أتأذن لي أن أعطي هؤالء ، فقال : وعن يمينه غالم وعن يساره األشياخ فقال للغالم 
فتلّه رسول اهللا :  ال واهللا يا رسول اهللا ال أوثر من نصيبي منك أحداً قال: الغالم 

  ) .٩٦"(صلى اهللا عليه وسلم في يده 
  : الرفق بالمتعلم   -٥

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

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

  ) .٩٨"(عنهم واستغر لهم وشاورهم في األمر 
" لقد وجه الرسول عليه الصالة والسالم المسلمين إلى الرفق في كل أمورهم   

  ) .٩٩"(طي عليه ما ال يعطى على العنف إن اهللا رفيق ، يحب الرفق ويع
ويصف أنس رضي اهللا عنه رفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به وقد   

خدمه لمدة طويلة ، فخدمته عشر سنين ، فما ضربني وال سبني وال عبس في 
  ) .١٠٠"(وجهي 

  : التيسير على المتعلم  -٦
لرسول صلى اهللا عليه في مقابل التيسير يأتي التشديد والعنف الذي جعله ا  

إن اهللا لم يبعثني معنفاً ، ولكن بعثني معلماً " وسلم شيئاً متنافياً مع طبيعة التعليم 
  ) .١٠١"(ميسراً 

ال يكلف اهللا " ومن تطابق التيسير على المتعلم ، عدم تكليفه أكثر من طاقته   
  ) .١٠٢" (نفساً إال وسعها 

سلم على المتعلمين الصغار وقد شمل تيسير الرسول صلى اهللا عليه و  
والكبار ، ومن ذلك تبسيطه لألفكار واختصارها في كلمات محدودة ، حتى يستطيع 

أنه ركب خلف النبي صلى اهللا عليه : عن ابن عباس رضي اهللا عنه "فهمها وحفظها 
احفظ اهللا يحفظك ، احفظ اهللا تجده : وسلم يوماً فقال لي يا غالم إنّي أعلمك كلمات 
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 إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعت تجاهك ،
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك ، وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليه ، رفعت األقالم وجفت 

  )  .١٠٣. (الصحف 
علمين ، تجزئة العملية التعليمية ، إلى مجموعات حتى ومن قبيل التيسير المت  

تهم الذهنية ، وهذا ما كان يفعله " يسهل حفظها واستيعابها وفي ذلك مراعاة لغد 
حدثنا من كان : عن أبي عبد الرحمن قال " الرسول المربي صلى اهللا عليه وسلم 

يفترئون من رسول  يقرئنا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أنّهم كانوا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات ، فال يأخذون في العشر األخرى ، حتى يعلموا 

  ) .١٠٤"(فعلمنا العلم والعمل : ما في هذه من العلم والعمل قالوا 
  :التسامح مع المتعلم واالشفاق عليه  -٧

من  - أحياناً -فقد يخطىء المتعلم في حق معلمه أو اآلخرين ، فيصدر عنه   
األقوال واألفعال ما هو غير مقبول وليس من الحكمة ، أن يعاقب المتعلم في كل 
مرة يسيء فيها ، فال بد وأن يتسامح المعلم معه في بعض المواقف ، وهذا ما يتضح 
من خالل تربية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه رضوان اهللا عليهم ، فقد بدا 

ظته في السؤال وعدم مراعاته لمقامه عليه الصالة متسامحاً مع األعرابي رغم غل
عن أبي أيوب أن أعرابياً ، عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو " والسالم 

يا رسول اهللا أو يا محمد ، : في سفره ، فأخذ بخطام ناقته ، أو بزماها ثم ثال 
بي صلى اهللا عليه فكفّ الن: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار ، قال 

كيف قلت فأعادها فقال النبي : تعدى هوى قال : وسلم ، ثم نظر في أصحابه ثم قال 
صلى اهللا عليه وسلم تعبد اهللا وال تشرك به شيئاً وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصل 

  ) .١٠٥.(الرحم دع الناقة 
  : الحنو على المتعلمين والدعاء لهم  -٨
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  ١٦

ول المربي عليه الصالة والسالم ، بأنه رحيم وصف القرآن الكريم الرس  
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه الما عنتم ، حريص عليكم " بالمؤمنين 

  ) .١٠٦"(بالمؤمنين رؤوف رحيم 
ولقد كان عليه الصالة والسالم مربيــاً حانياً على المتعلمين عطوفاً عليهم   

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

  ) .١٠٧"(التأويل
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  النتائج والتوصيات 
  

  :النتائج : أوالً 
  :توصل الباحث من خالل دراسته إلى مايلي   

بالتعليم والتربية معاً ، فقد كان في مواقف اهتمام الرسول عليه الصالة والسالم   -١
  .يعلم أصحابه رضوان اهللا عليهم ، وفي مواقف أخرى يربي فيهم جوانب عديدة 
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  ١٧

االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ف مجال التعليم والتربية ، لم يعد فقط   -٢
تحقق ضرورة شرعية اقتضاها االيمان به ، وإنما هي كذلك ضرورة تربوبة حتى ي

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
  . إستيعابها مكونات الطبيعةاإلنسانية وشمولها جميع جموانب حياة اإلنسان ، 
كشفت الدراسة عن شواهد عديدة ، عن اإلعجاز التربوي المتمثل في شخصية  -٤

الرسول التربوية المتكاملة ، وقد بدا ذلك واضحاً من خالل ظاهرة السبق التربوي ، 
جراءات والمبادىء التي تنادي بها حيث أن كثيراً من المفاهيم واالتجاهات واال

  . التربية الحديثة اليوم ، قد تضمنتها السنة النبوية بشكل واضح 
  :التوصيات : ثانياً 

  :يوصي الباحث بما يلي 
شخص الرسول المربي  -اقتداء التربويين الكامل وفي جميع مراحل التعليم  -١

  .لتربية عليه الصالة والسالم  وتلمس خطاه واتباع منهجه في ا
الحرص على انتقاء أفضل العناصر البشرية المناسبة والمؤهلة للعمل في حقل  -٢

 -علماً  -ديناً (التعليم وذلك من خالل االعتماد على معايير واضحة للكفاءة الشاملة 
  ) .ثقافة  -أخالقاً 

 يوصي الباحث بأن تكون الممارسات التربوية التي تضمنتها السنة النبوية جزءاً -٣
  . أساسياً في برامج إعداد المعلمين وتطوير أدائهم وتحسين كفاءاتهم 

  . إجراء دراسة شاملة حول الممارسات التربيوية في القرآن والسنة  -٤
  . دراسة ظاهرة السبق التربوي من خالل المنهج التربوي النبوي  -٥
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  ١٨

  
  هوامش البحث 

معلم ، دار النشر الدولي ، التدريس وإعداد ال: قنديل ، يوسف عبد الرحمن   -١
  . ٣٤، ص ١٩٩٣الرياض ، 

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

  .  ٤٧المكتب االسالمي ، دمشق ، ص
 ١٩٥٩التوجيه التربوي والمهني ، القاهرة ، النهضة المصرية ، : هنا ، عطية  -٤

  . ١٨٧، ص
 ١٩٧٧، عالم الكتب ، القاهرة ،  ٤علم النفس االجتماعي ، ط: زهران ، حامد  -٥

  . ١٢٠، ص
، الدار  ١ج: ذخيرة تعريفات مصطلحات أعالم علوم النفس : الدسوقي ، كمال  -٦

  . ١٤٥، ص ١٩٨٨الدولية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
بعض القيم واألساليب المستنبطة من خطب المصطفى : بانبيلة ، حسن عبداهللا  -٧

رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم ) صلى اهللا عليه وسلم 
  . ١٩٨٨القرى ، 

نماذج من المبادىء التربويــة : (الحالق ، محمد عبدالعزيز  -٨
رسالة ) الل صحيح البحاري المستنبطــــة من األحاديث القدسية من خ

  . ١٩٩٠ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 
المبادىء التربوية المستنبطة من األربعين النووية ، : (السعدي ، عوض بن ردة  -٩

  .  ١٩٨٨رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 
الفكر التربوي اإلسالمي ، سماته وأدواره ، مجلـة المعلم في : محمد ، عنتر  -١٠

-١٦١، ص ١٩٩٤،  ٧٢دراسات تربوية ، رابطة التربية الحديثة ، القاهر ، العدد 
٢١١ .  
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  ١٩

  . ٧: الحشر  -١١
  . ٦٧: المائدة  -١٢
قلعة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف ، دار الفكر : بكر ، عبد الجواد  -١٣

  .  ٨٩، ص ١٩٨٣العربي ، القاهرة ، 
أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت : النحالوي ، عبد الرحمن  -١٤

  . ٢٤،  ٢٣، ص ١٩٧٩والمدرســة والمجتمع ، دار الفكر ، دمشق ، 
دراسات في أصول التربية ، دار الثقافة ، الدوحة ، : حمد قمبر وآخرون ، م -١٥

  . ٣٦، ص ١٩٨٩
  . ٢٨، ص ١٩٨٩أسس التربية ، دار عمار ، عمان ، : ناصر ، ابراهيم  -١٦
  . ٢٤: االسراء  -١٧
  . ١٨: الشعراء  -١٨
  . ١٢٩: البقرة  -١٩
  . ١٥١: البقرة  -٢٠
  . ١٦٤: آل عمران  -٢١
  .  ٢: الجمعة  -٢٢
،  ٢تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية ، ط: يالني ، ماجد عرسان الك -٢٣

  . ٤١، ص ١٩٨٥دار ابن كثير ، دمشق ، 
  . ٤٢المرجع السابق ص -٢٤
سنن الترمذي وتحقيق ابراهيم عوض : الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى  -٢٥
  . ٥٦١، كتاب الزهد ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ص ١، ج
 ١صحيح مسلم وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج: مسلم ، االمام أبي الحسن  -٢٦

  . ٤١٣، ص ١٩٥٥، كتاب المساجد ، دار احياء الكتب العربية ، 
  . ٥٩،  ٥٨، كتاب اإليمان ، ص ١مسلم ، صحيح مسلم ، ج -٢٧
  . ٣٦٤، كتاب األدب ، ص ٥سنن الترمذي ، ج: الترمذي  -٢٨
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  ٢٠

  . ٥٩٠، كتاب الزهد ، ص ١ترمذي ، جسنن ال: الترمذي  -٢٩
  . ١١٣: النساء  -٣٠
  . ٤: القلم  -٣١
الرسول ، المعلم ، مكتبة المطبوعات االسالمية ، حلب : عبد الفتاح : أبو غدة  -٣٢
  . ١٣،١٤، ص ١٩٩٦، 

  . ٥٦السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ، ص: السباعي ، مصطفى  -٣٣
  . ١٤-١١ريق ، دار الشروق ، صمعالم في الط: قطب ، سيد  -٣٤
  . ٢١: األحزاب  -٣٥
ص ، ١بحاشية السندي ، ج(صحيح البخاري : البخاري ، محمد اسماعيل  -٣٦

  . ١١٧كتاب األذان ، دار المعرفة ، بيروت ، ص
 -اإلله (المصطلحات األربع في القرآن الكريم : المودودي ، أبو األعلى  -٣٧

  . ١٣٦، ص ١٩٧٥لعربي ، القاهرة ، دار التراث ا) الدين  -العبادة 
، كتاب  ٢، ج) تحقيق محمد عبد الباقي(موطأ اإلمام مالك : ابن أنس ، مالك  -٣٨

  . ٨٩٩القدر ، دار احياء الكتب العربية ، ص
  . ٣٥٥، كتاب البر والصلة ، ص ١الترمذي ، سنن الترمذي ، ج -٣٩
، كتاب اللباس ، دار  ٣جسنن أبي داود ، : أبو داود ، سليمان بن األشعث  -٤٠

  . ٦٢الفكر ، بيروت ، ص
  . ٤٤، كتاب البر والصلة ، ص ٤الترمذي ، سنن الترمذي ، ج -٤١
  . ٢٩١، كتاب األطعمة ، ص ٣البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٤٢
  . ٨٦، كتاب االستئذان ، ص ٤البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٤٣
  . ١٥إليمان ، ص، كتاب ا ١البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٤٤
  . ٩٩، كتاب اإليمان ، ص ١مسلم ، صحيح مسلم ، ج -٤٥
  . ١٤٣: البقرة  -٤٦
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  ٢١

 ٢٣٧، كتاب النكاح ، ص ٣البخاري ، محمد اسماعيل ، صحيح البخاري ، ج -٤٧
 .  

  . ٤٥زهران ، حامد عبد السالم ، علم النفس االجتماعي ، ص -٤٨
، كتاب  ٢سنن ابن ماجة ، ج: د ابن ماجــة ، الحافظ أبي عبيد اهللا بن يزي -٤٩

  .  ١٣٧٨الزهد ، دار الفكر ، ص
  . ١٣٧،  ١٣٦، كتاب الجهاد ، ص ٢البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٥٠
البناء االجتماعي وأنساقه ونظمه ، دار الشروق ، عمان ، : عمر ، معن خليل  -٥١

  . ١١٣، ص ١٩٩٢
  . ٣٥،  ٣٤: الكهف  -٥٢
سنن النسائي ، شرح الحافظ جالل : النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد  -٥٣

 ١٠٥، ص ١٩٧٨، كتاب اإليمان ، دار الفكر ، بيروت ،  ٨الديــن السيوطي ، ج
 .  

  . ٢٤٤، كتاب النكاح ، ص ٣البخاري ، صحيح البخاري ، ج -٥٤
قافة والفنون إرتقاء القيم ، المجلس الوطني للث: خليفة ، عبد اللطيف محمد  -٥٥

  . ١٦، ص ١٩٩٢واآلداب ، الكويت ، 
  . ٧٧، كتاب األشربة ، ص ٤ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٥٦
  .  ٢٩٨، كتاب األدب ، ص ٤أبو داود ، سنن أبي داود ، ج -٥٧
  . ٦، كتاب البيوع ، ص ٢ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٥٨
ية في المجتمعات ، مكتبة ديناميكية الترب: سليمان ، عرفات عبد العزيز  -٥٩

  . ٢٥٩، ص ١٩٧٩األنجلو ، القاهرة ، 
  . ٢٣، المقدمة ، ص ١ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  -٦٠
  . ١٣٣، كتاب الصالة ، ص ١ج: أبو داود ، سنن أبي داود  -٦١
  . ٦٥، كتاب األدب ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٦٢
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  ٢٢

لنفس ، دار النهضة العربية ، بيروت ، معالم علم ا: العيسوي ، عبد الرحمن  -٦٣
  . ١٥٨، ص ١٩٨٤

  . ٢٤، كتاب اإليمان ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٦٤
فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسهـــا ، عالم الكتب : مرسى ، محمد منير  -٦٥

  . ١٥٨، ص ١٩٨٢، القاهرة ، 
  . ١٤٤، كتاب اآلذان ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٦٦
  . ١٥٨فلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسها ، ص: مرسى ، محمد منير  -٦٧
  .  ١٤٧١،١٤٧٢، كتاب اإلمارة ، ص ٣ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٦٨
  . ٦٥٦، كتاب الجنائز ، ص ٢ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٦٩
، دار الشروق ، القاهرة ،  ٤القرآن وعلم النفس ، ط: نجاتي ، محمد عثمان  -٧٠

  . ١٦٢ص،  ١٩٨٩
  . ٢٩، كتاب العلم ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٧١
  . ١٩١، كتاب اإليمان ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٢
، دار الفكر ،  ٣، ج ٢مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ط: بن حنبل ، أحمد  -٧٣

  . ٣٩٧، ص ١٩٧٨بيروت ، 
تاب الرقاق ، دار ، ك ٢سنن الدارمي ، ج: الدارمي ، أبو محمد عبد اهللا  -٧٤

  . ٣٠٧،  ٣٠٦الكتب العربية ، ص
المعلم الناجح ومهاراته األساسية ، دار الفكر ، القاهرة ، : راشد ، علي  -٧٥

  . ٢٢، ص ١٩٩٣
  . ٦٩٨،  ٦٩٧، كتاب الزكاة ، ص ٢ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٦ 

  . ٦٦القرآن وعلم النفس ، ص: نجاتي ، محمد عثمان  -٧٧
  . ٢٠٩٤، كتاب الذكر والدعاء ، ص ٤ج: سلم مسلم ، صحيح م -٧٨
  . ٥٥٦، كتاب صالة المسافرين ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٧٩
  . ٢١١، كتاب الطهارة ، ص ١ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  -٨٠
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  ٢٣

  . ٢١٦٥، كتاب صفات المنافقين ، ص ٤ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٨١
  . ٦٨،  ٦٧ذان ، ص، كتاب االستئ ٥ج: الترمذي ، سنن الترمذي  -٨٢
  . ١٥٣، كتاب الجهاد ، ص ٢ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨٣
  . ٦٦، كتاب األدب ، ص ٤ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨٤
  . ٢٠١، كتاب الكسوف ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨٥
، منشورات  ٢من أسس التربية اإلسالمية ، ط: الشيباني ، عمر محمد التومي  -٨٦
  . ١٨٤، ص ١٩٩٣امعة المفتوحة ، طرابلس ، الج
 ١٩٧٧، دار المعارف ، القاهرة ،  ١٤حياة محمد ، ط: هيكل ، محمد حسين  -٨٧

  . ٢٤٣، ص
  . ٢٠٤، كتاب الكسوف ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٨٨
التربية والطبيعة اإلنسانية ، دار عالم الكتب ، الرياض ، : عبد العال ، حسن  -٨٩

  . ٣٠١ص ، ١٩٨٥
  . ٢٤٥، ص ٥ج: ابن حنبل ، اإلمام أحمد  -٩٠
  . ١٩٢٥، كتاب فضائل الصحابة ، ص ٤ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٩١
،  ٨، ج) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي: (الطبراني ، الحافظ أبي القاسم  -٩٢

  . ٦٤مكتبـــة ابن تيمية ، القاهرة ، ص
  .  ١٧٢، ص ٤ج: ابن حنبل ، مسند اإلمام أحمد  -٩٣
  . ٣٠، كتاب العلم ، ص ١ج: البخاري ، صحيح البخاري  -٩٤
  . ٦٥، كتاب اإليمان ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -٩٥
  . ٣٢٦، كتاب األشربة ، ص ٣البخاري ، صحيح البخاري ،، ج -٩٦
األخالق اإلسالميـة وأسسها ، : الميداني ، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني  -٩٧
  . ٣٥٥، دمشق ، ص، دار العلم  ٢ج

  . ١٥٩: آل عمران  -٩٨
  . ١٢١٦، كتاب األدب ، ص ٢ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  -٩٩
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  ٢٤

سير أعالم النبالء وتحقيق محمد العرقسوس ، : الذهبي ، اإلمام شمس الدين  -١٠٠
  . ٣٩٨، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص ٣، ج ٣مأمون صاغرجي ، ط

  . ٣٢٨، ص ٣ج: ابن حنبل ، مسند اإلمام أحمد  -١٠١
  . ٢٨٦: البقرة  -١٠٢
  . ١٩٣،  ١ج: ابن حنبل ، مسند االمام أحمد  -١٠٣
  . ٤١٠، ص ٥ج: ابن حنبل ، مسند االمام أحمد  -١٠٤
  . ٤٣، كتاب االيمان ، ص ١ج: مسلم ، صحيح مسلم  -١٠٥
  . ١٣٨: التوبة  -١٠٦
  . ٢٦٦، ص ١ج: ابن حنبل ، مسند االمام أحمد  -١٠٧
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