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 ملخص البحث
 التربوي النبوي في مواجهة األزمات  المنهج     :عنوان البحث

 ١٤٢٨لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية واملقارنة عام مكملة دراسة 
 فهد بن ناجي بن عبيد الشلوي: مقدم البحث 

 :أهداف الدراسة 
 توضح عالقة األزمات بالسرية النبوية

 توضح املوقف التربوي إلعداد اتمع ملواجهة األزمات
 ملنهج النبوي يف التعامل مع األفراد وقت األزمات توضيح ا

 توضيح املنهج التربوي النبوي يف إعداد القادة ملواجهة األزمات
 :فصول الدراسة
 )الفصل التمهيدي: ( الفصل األول 
 سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلميف األزمات :الفصل الثاين 

 األزمات يف العهد املكي املنهج التربوي النبوي يف مواجهة: الفصل الثالث 
 املنهج التربوي النبوي يف مواجهة األزمات يف العهد املدين: الفصل الرابع 

 ةاملنهج التربوي النبوي يف صناعة القاد: الفصل اخلامس 
 :الباحث يف دراسته هلذا املوضوع على منهجني ومها عتمدا :منهج الدراسة 

من خالل استعراض مواقف النيب صلى اهللا عليه وسلم ويكون ذلك يف هذا البحث : املنهج التارخيي .١
 وحتليلها حتليالً تربويا

وتفسريه ، وهو يهتم بتحديد الظروف . ويقوم البحث الوصفي بوصف ما هو كائن : املنهج الوصفي  .٢
 والعالقات اليت توجد بني الوقائع

 :وكان أبرز النتائج من البحث هي
 .ا يف كل وقت وخاصة يف ظروف األزماتاأمهية دراسة السرية النبوية وتطبيق .١
البد يف األزمات من التربية اإلميانية العميقة و التدريب العملي على الصرب والتحمل وعدم استعجال  .٢

 .النتائج
 .ال ينفصل معىن القيادة عن معىن التربية يف التصور اإلسالمي للقيادة .٣
 .ملفاسد واخلروج بتجارب ومكاسب منهاالتعامل مع األزمة ال بد أن يكون حبذر وحماولة تقليل ا  .٤
 .التربية على األخالق وخباصة اليت يكون فيها اجلانب االجتماعي واضحاً يقلل من أثر األزمات .٥
 :التوصيات  ز وكان من أبر
 أن توجه الدراسات و البحوث إىل دراسة وحتليل السرية النبوية واستخراج األساليب التربوية فيما خيدم األمة .١
 ةود التربويني يف كل القطاعات اليت تتعامل مع األفراد  وأخص الكليات و املعاهد العسكريضرورة وج .٢

 .اليت يلتحق ا الطالب بعد املرحلة الثانوية وضرورة وضع برامج تربوية هلم 
ا إقامة دورات للتربويني يف امليدان عن كيفية التعامل مع املتربني وقت األزمات وكيفية اإلعداد التربوي هل .٣

. 



 

 

Summary 
Research title :  
Prophetic Education curriculum in facing crises.  
A completing study for getting the M.A. degree in Islamic and comparative Education 
in ١٤٢٨ AH.  
Study Goals :  

• Showing the crises' relation with the Prophetic biography.  
• Showing the educational situation for preparing a society facing crises.  
• Showing the Prophetic curriculum dealing with individuals in time of crises.  
• Showing the Prophetic Educational curriculum preparing leaders facing crises.  
•  

 
Study chapters :  
Chapter ١ : Preface  
Chapter ٢ : Crises in the Prophet's biography ( Peace and Prayers be upon him).  
Chapter ٣ : Prophetic educational curriculum facing crises in Madinah Area.  
Chapter ٤ : Prophetic educational curriculum making leaders.  
 
Curriculum of Study :  
 The researcher depended on two curricula in his study to this topic;  
١- The Historical Curriculum : This is through surveying the Prophet's attitudes – peace 
be upon him – and analyzing them educationally.    
٢- The descriptive Curriculum : This curriculum describes what exists, interprets, 
interests in specifying conditions and relationships that are found among events.  
 
The most outstanding results of the research are :  

١- The importance of studying the Prophetic biography and its applications every 
time especially on time of crises.  

٢- On time of profound fiducially, practical training, on patience and endurance 
deliberating results there should be crises.  

٣- The meaning of leadership is inseparable from the meaning of education in the 
Islamic of leadership.  

٤- Dealing with a crisis should be careful and cautious, and there should be an 
attempt of decreasing blights and getting experience and profits.  

٥- Education on ethics , concentrating on especially the social side to decrease 
crises.  

 
Recommendations :  

١- Studies and researches should be led to studying and analyzing the Prophetic 
biography and extracting educational methods especially what benefit the 
nation.  

٢- It is necessary to have educational lists in all sectors which deal with individuals 
– colleges and military institutes in particular.  

٣- Holding courses for educational people in the field about how to deal with those 
who were bred in occasions of crises and how to prepare for these educationally.  



 

 

 
 اإلهداء

 

ا جهداً يف توجيهي ن مل يدخريإىل والدي العزيزين الغاليني الذَ
 .و�صحي وتربييت 

 
 –وإىل الدعاة واملربني الذين رضوا بأن يكو�وا على منهج النيب 

غيورين على دينهم وصحبه ، إىل ال –صلى اهلل عليه وسلم 
 .إىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا العمل وأوطاهنم ، 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ديرشكر وتق
 

@@@@@@éîÜÇ@a@óÜ•@†àª@bäîjã@a@ÕÜ@@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@L@éÛ@ÙíŠ‘@ü@ê†yë@@†à§a

@†Èi@bßc@@@@@@@áÜëZ@

@@@üìÛë@L@szjÛa@aˆç@âb·⁄@ÕÏëë@Šíë@æbÇc@ðˆÛa@L@éÜ×@¨a@éîÜÇ@qcë@µbÈm@a@ŠØ‘c@ãhÏ

@âb·@Úbäç@åØí@@éÔîÏìmN@

@@@@Ûa@ôŠÔÛa@âc@òÈßbu@ŠØ‘c@áq@@@@@@@@@@Þbà×⁄@ò•ŠÐÛa@òybmg@óÜÇ@L@ë@áÜÇ@äß@oÛa‹@üë@oãb×

@@@@@@ÝšÐÛa@kyb•@ãc@üë@L@òã‰bÔ½aë@òîßý⁄a@òîiÛa@áÓ@ŠØ’Ûbi@—cë@L@bèi@bîÜÈÛa@pba‰†Ûa

@@@@@ìšÇ@ÑíŠ’Ûa@âbàç@åi@†ßby@åi@Ñíbã@‰ìn×†Ûa@Ý™bÐÛa@ð‡bnc@òÛbŠÛa@êˆç@âb·g@¿@a@†Èi

í‰†nÛa@ò÷îç@@@ý⁄a@òîiÛa@áÔi@@@@@@@@òibyŠÛ@æb×@ðˆÛaë@L@Ûb‰@óÜÇ@ÒŠ’½aë@òã‰bÔ½aë@òîß

@…bènuüaë@†¦aë@òàa@ÉÏ‰@¿@jØÛa@Šqþa@éàÇ…ë@éÓ†•ë@ê‰†•N@

@‰ìn×†Ûa@‡bnþa@ñ…bÈ@ŠØ‘c@bà×ïiŠ§a@†ßby@ë@L@@@‡bnþa@@@@ŠØ‘@ðëbä×@…ìàª@‰ìn×†Ûaa@@@êìÜní

@L@ŠØ‘@ŠØ‘c@bà×ÙÛˆ×@bä×@…ìàª@‰ìn×†Ûa@‡bnþa@ñ…bÈðë@@@@óÜÇ@@bíbİÇ@Š•bäÛa@†jÇ@@‰ìn×†Ûaë

@@bàìjÓ@@@@@@@åß@†îÐní@å¾@æì×c@æc@†Ècë@L@Ší†ÔnÛaë@ŠØ’Ûa@ß@bàèÜÏ@L@òÛbŠÛa@êˆç@ò’Óbäß

@ñ‰ì–Ûa@êˆèi@òÛbŠÛa@xëŠ@Ýîj@¿@bàèmbèîuìmN@

ïãaì⁄@Þì•ìß@ŠØ’Ûaë@õaŒÇþa@L@a@†jÇë@L@ŠÐë@L@æbİÜë@L@†äL@‰…bãë@@åíˆÛa@†àªë

Ûa@aìÜČà¤@ÕíŠİÛa@óÜÇ@bãìÇ@Ö†–i@aìãb×ë@L@òÛbŠÛa@êˆç@Ýà×c@óny@rØN@

@@@@@@@@@—cë@L@òÛbŠÛa@êˆç@âb·g@¿@ñ†Çb½aë@æìÈÛa@†í@ïÛ@aëČ†ß@ðˆÛa@ïöýß‹@ŠØ‘c@æc@mìÐí@üë

‰ìn×†Ûa@L@áèäß@O‰ìn×†Ûaë@L@Õ°ìÜÛa@kîjy@åi@Ýîº@O@@@@‡bnþaë@L@ïibíˆÛa@‰ì–äß@åi@a@†jÇ@O

@ïq‰b§a@†àª@åi@´y@N‡bnþaë@Oþaë@L@ð†ßbÌÛa@‰ì–äß‡bn@O@ÕîÏìm@ÒŠ‘cN@

@

@æbÏŠÈÛaë@ŠØ’Ûa@bÈîº@ß@áèÜÏ@ÑöbİÛbi@õbîyþa@Œ×aŠß@òîÈº@¿@õýßŒÛa@ÉîºëN@

@õaŒ¦a@@a@áçaŒvÏ@éa@Š×‡c@ë@ñ†Çb½aë@æìÈÛa@ïÛ@â†Ó@åß@Ý×@ŠØ‘c@âbn¨a@¿ëN 
 



 

 

 



 

 

 :قائمة احملتويات
 

 أ. ..................................................................الغالف
 ج.......... ........................................................اإلهداء 

 د .............................................................شكر والتقدير
 و .............................................................ملخص الرسالة
 ز .............................................................قائمة احملتويات
 ١.............................................................الفصل التمهيدي

 ٢.....................................................................املقدمة 
 ٤ .............................................................موضوع الدراسة

 ٦ ...............................................................أسئلة الدراسة 
 ٦.............................................................أهداف الدراسة 
 ٦................................................................أمهية الدراسة
 ٧................................................................منهج الدراسة
 ٨...............................................................حدود الدراسة

 ٨..........................................................مصطلحات الدراسة
 ٩ ..........................................................الدراسات السابقة 

 ١١.....................................األزمات وعالقتها بالسرية / الفصل الثاين
 ١٢.........................................................مقدمة يف األزمات

 ١٦ ...................................................السرية وأمهيتها يف التربية
 ٢٤..............................................عالقة األزمات بالسرية النبوية 

 ٢٨.......املنهج التربوي النبوي يف مواجهة األزمات يف العهد املكي/الفصل الثالث 
 ٢٩.............................................التربية يف العهد املكي خصائص

 ٤٧..........................................مناذج من األزمات يف العهد املكي 
 ٥٣.......املنهج التربوي النبوي يف مواجهة األزمات يف العهد املدين /الفصل الرابع

 ٥٤.............................................خصائص التربية يف العهد املدين
 ٨٢ ..........................................مناذج من األزمات يف العهد املدين



 

 

  ٨٢.................................................................أزمة أحد
   ٨٨...............................................................أزمة اخلندق

 ٩٥............................................أزمة الفتنة يف غزوة بين املصطلق
 ١٠٠................................................................أزمة تبوك 

 ١٠٦.....................املنهج التربوي النبوي يف صناعة القائد /الفصل اخلامس 
 ١٠٧ ...........................................تعريف القيادة: املبحث األول 
 ١٠٨ ...................................أمهية القيادة يف اإلسالم: املبحث الثاين 

 ١١٠ ...............................أمهية القيادة وقت األزمات: املبحث الثالث 
 ١١٢............................هج التربوي يف صناعة القائد املن: املبحث الرابع 

 ١١٩..أبو بكر الصديق منوذج للتربية النبوية يف مواجهة األزمات: املبحث اخلامس 
 ١٢٣..................................................................اخلامتة  
 ١٢٤...................................................................النتائج 

 ١٢٦ ...............................................................التوصيات
 ١٢٧ ................................................................املقترحات

 ١٢٨.............................................................قائمة املراجع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 )الفصل التمهيدي: (  الفصل األول
 مقدمة الدراسة -١
 موضوع الدراسة -٢
 أسئلة الدراسة -٣
 أهداف الدراسة  -٤
 أمهية الدراسة -٥
 منهج الدراسة -٦
 مصطلحات الدراسة -٧
 الدراسات السابقة -٨










 

 




 املقدمة
لى سيد  األنبياء واملرسلني وعلى آلـه  احلمد اهللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ، وصالة وسالماً ع

 :وصحبه أمجعني ، وبعد 
 ١٢٨: سورة التوبة، اآلية  چۈ    ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ ٹ ٹ 

. 

ی     ی    �  �  �         �     �  �   �  �  �  �  �        �  �ٹ ٹ چ  
 . ٢١: اآلية  ،األحزابسورة  چ   �          ي  ي

 

كثرت مشاكل األمة وكثر احلديث عن األزمات واملصائب اليت حتل باملسلمني من فترة ألخرى 
ن األمة املكلومة عوإن من املهم يف هذا الشأن النظر إىل كيفية استثمار األزمة ورفع اليأس واجلزع 
فس واتمع واألمة وحماولة التعرف على اجلوانب اإلجيابية والبشارات والقيام بأعمال تكون خرياً للن

إن قامت الساعة وبيـد   ( : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :قال  أنس بن مالك    عامة ، فعن 
 .)١( )يغرسها فليفعل قوم حىت تفإن استطاع أن ال  فسيلة     أحدكم 

ينفع  قد وجل واخلوف قد حل ومع هذا كله حيوله إىل عمل إجيايبالقيامة قامت والقلب مع أن 
ومن رأى أحوال الـنيب  .. نفسه يف هذه املصيبة وهو الغرس ليكسب على ذلك أجراً وثواباً من اهللا

.. صلى اهللا عليه وسلم يف كيفية حتويل احملنة إىل منحة وحتويل املوقف السليب إىل إجيايب لرأى عجباً
م مـن هـذه   لكي نسـل  وإننا لنحتاج إىل تفعيل هذه القضية يف األمة والتذكري ا يف كل حني ،

 .األزمات وما حيصل فيها 
كانت وما زالت التربية اإلسالمية هي السبيل األمثل للخروج ذه األمة ملقدمة األمـم فهـي   و    

تربية كاملة شاملة جلميع األحوال ومجيع األزمنة ، ومن هذه األزمنة زمن األزمات والذي يربز فيه 
 .اتمع ومتاسكه أمام هذه األزماتواضحاً أثر التربية الصحيحة يف ثبات 

ولعل التربية اإلسالمية ختتلف عن مجيع أنواع التربية األخرى املخالفة هلـا يف التصـور فالتربيـة    
اإلسالمية تظهر قوا ومتيزها ليس يف وقت السعة والنعمة فقط وإمنا مع هذا كله يظهر متيزها وقت 

                                     
 ١٢٥١٢:باقي مسند املكثرين ، حديث رقم : أمحد يف مسنده ، كتاب  :أخرجه )  ١(



 

 

باألزمة لكون هذا املصطلح أصبح دارجا عند كثري من  الشدة واحملنه واليت رمزت هلا يف هذا البحث
 .الباحثني املعاصرين

وهي املنهاج العملي حلياة الرسـول  (ولكون السرية النبوية هي إحدى املصادر للتربية اإلسالمية ، 
 .)١( )صلى اهللا عليه وسلم وهي النموذج الذي جيب أن حيتذي به املسلمون يف كل زمان ومكان 

يف هذه السرية عن اجلوانب التربوية وخاصة ما يتعلق بالفترات احلرجة يف سرية الـنيب  كان التنقيب 
صلى اهللا عليه وسلم ، واليت أثبتت صالبة القاعدة اليت رىب عليها النيب عليه الصالة والسالم أصحابه 

 .من األمور املهمة وخاصة يف هذا الزمن الصعب ،زمن األزمات
 

 òa‰†Ûa@Êì™ìß@O@

مات تظهر معادن الرجال وتتضح معها مدى ما وصل إليه األفراد من اقتنـاع مببـادئهم   األز     
 . . .واستعدادهم للتضحية دونه 

واسع النطاق بالعاجل واملباشر وإمهال لآلجل مما جعل قصـر   اًوقد اهتم الناس اليوم اهتمام ((     
معات ال تعرف ما تريـد ، وال متـد   وصرنا عبارة عن جمت. النظر أحد أهم األدواء اليت نعاين منها 

 .)٢( ))هو مطلوب قرون االستشعار يف جوف املستقبل على حنو ما
 اعند حدوثه االتعامل معه يةوقد كثر احلديث عن األزمات ولكن كما ذكر يف نطاق املباشر وكيف

به قبـل  ، وال نقول أن هذا غري مهم ، لكن األهم منه هو كيف نريب الفرد واتمع من مجيع جوان
 .حدوث األزمة ، وهذا العمل هو من مهام التربية اإلسالمية

واتمع املسلم يواجه يف هذا العصر العديد من التحديات واملشكالت  اليت تؤثر على عقيدته،      
وعلى مبادئه وقيمه ، وعلى أمنه وطمأنينته ، فأعداء األمة يقومون بدور كبري ، لإلحياء للمسـلمني  

مبادئهم وتشريعام مل تعد صاحلة يف هذا العصر ، وأنه ليس من مقـدور املسـلمني   بأن قيمهم و
 . )٣(وضعها موضع التنفيذ العملي

                                     
 . ٣هـ ، ص ١٤١٦،  ٣، دار اتمع ،طتأمالت يف سرية الرسولالوكيل ، حممد بن السيد ، )  ١(

 . ٢٧، صهـ ١٤٢٧، مؤسسة اإلسالم اليوم، الرياض،  املناعة الفكرية بكار ، عبدالكرمي ،  ) ٢(

ــداد ، )  ٣( ــاجلن ، مق ــرة  دي ــديات املعاص ــة التح ــالمي يف مواجه ــامل اإلس ــات الع ــامل ٢، طور جامع ،دار ع

 . ١٠م ،ص ١٩٩١/هـ ١٤١١الكتاب، الرياض،  



 

 

يف هذا الزمن الذي تتابعت فيه األحداث بصورة سريعة حنتاج فيها إىل منهج واضح يف التعامل و    
الذي كان منوذجـاً يف تربيـة    معها ، وخري ما نبحث فيه هو سرية املعصوم صالة اهللا وسالمه عليه

 .الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني كما أراده سبحانه وتعاىل 
ومن املالحظ على املؤسسات التربوية عموما يف هذا العصر مالحظة طغيان التربية املترفة الـيت       

رغبة الطالب تم باألفراد من جوانب مهارية حبته أو طغيان اجلانب الترفيهي أو وضع الربامج على 
 .فقط دون النظر يف ما يصلح هلم 

وال شك أن وضع احلضارة اجلديد والذي يركز على الرفاهية وعلى عدم االعتماد على النفس      
،أضف إىل ذلك وسائل اإلعالم اليت نسمعها ونشاهدها مما يزيد العبء على املربني ملواجهة هـذه  

 .التحديات
على أن اجلميع مشترك فيها فنحن حباجة إىل تربية تبىن على  ،تربيةوهذه أمانة يف أعناق من تصدر لل

واليت يتضح أثرها عند  ،أسس علمية تراعي مستقبل هذه األمة وتعين بإعداد الفرد من مجيع النواحي
 .امللمات فيكونون حصناً حصيناً لدينهم وألوطام

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إعـداد  فكانت هذه الدارسة يف املنهج النبوي التربوي الذي سار عليه 
وكيف وجه النيب صلى اهللا عليه .وواجه مجيع األزمات بثبات وقوة ،جيل كان خري القرون وأفضلها

صف املسلم وتفاديه آلثار حافظ فيه على نقاء ال ،وسلم أصحابة خالل هذه األزمات توجيها تربوياً
ىن األزمة يف حياة الـنيب عليـه الصـالة    ، وذلك من خالل عرض املواقف اليت حتمل معاألزمات
 .و وإيضاح األسلوب التربوي يف عالجها وكيف نطبق ذلك يف حياتنا املعاصرة ،والسالم

 
 òa‰†Ûa@püúbm@O@

 :و السؤال الرئيسي الذي جتيب عنه هذه الدراسة هو
يت مير ا اتمـع  يف التربية يف سبيل مواجهة األزمات ال @ ما املنهج التربوي الذي سار علية النيب

 املسلم؟
 /حتت هذا السؤال جمموعة من األسئلة وهي يتفرع 
 ما الصلة بني األزمات وسرية النيب عليه الصالة والسالم ؟ : ١س
 ما املنهج التربوي النبوي يف التعامل مع األزمات قبل اهلجرة  ؟ : ٢س
 جرة ؟ما املنهج التربوي النبوي يف التعامل مع األزمات بعد اهل : ٣س
 ما املنهج التربوي النبوي يف إعداد القادة ملواجهة األزمات ؟: ٤س

 



 

 

 òa‰†Ûa@Òa†çc@/ 

 :دف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية 
 توضح عالقة األزمات بالسرية النبوية -١
 توضح املوقف التربوي إلعداد اتمع ملواجهة األزمات -٢
 ل مع األفراد وقت األزمات توضيح املنهج النبوي يف التعام -٣
 توضيح املنهج التربوي النبوي يف إعداد القادة ملواجهة األزمات -٤
 

 òa‰†Ûa@òîàçc@O@

 :تتبلور أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية 
االستفادة من سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم و توضيح اجلوانب التربوية يف سريته وكيـف  : أوال

 .يف حياتنا املعاصرة نطبقها كواقع عملي
 

 .تعترب هذه الدراسة تنمية للجوانب املناعية لدى املرىب ملواجهة األزمات: ثانياً 
 
  

لشمول التربية اإلسالمية وقوا يف حفظ اتمع املسلم وإحـدى   اًتعترب هذه الدراسة توضيح: ثالثاً
 .خصائص هذه التربية

 
العصر الذي نعيش فيه فهو عصر أزمات وحتديات وال  تنبع أمهية هذه الدراسة من خصائص: رابعاً 

 . ل هذا العامل املضطربظبد للمربني من اجلد واالستعداد لتوجيه األمة ملا يبقيها قوية شاخمة يف 
 
 

 @òa‰†Ûa@wèäßZ@

 :الباحث يف دراسته هلذا املوضوع على منهجني ومهااعتمد 
 

  ï±‰bnÛa@wèä½aZ 

لذي يصف ويسجل  ما مضى من وقائع وأحداث املاضي وال يقف عند املنهج ا( وميكن تعريفه بأنه 
جمرد الوصف وإمنا يدرس هذه الوقائع واألحداث وحيللها ويفسرها على أسس منهجية دقيقة بقصد 



 

 

التوصل إىل حقائق وتعميمات ال تساعدنا على فهم املاضي فحسب ، وإمنا تساعد أيضا يف فهـم  
 . )١()احلاضر بل والتنبؤ باملستقبل 

وفهمنا للماضي هو يف احلقيقة كسب لتجربة قد تتكرر يف املستقبل ،وكيف وقد تكـون الزمـة   
 .الوقوع كما يف موضوعنا

وكذلك فإن االطالع على املمارسات التربوية والنظم التربوية يسمح للمرء بالتفكري مثال يف عالقة 
ك الرؤية اليت نستطيع ا تقييم احلاضر عامله التربوي باملشكالت الراهنة ويعطينا البحث التارخيي تل

 .وحتديد املستقبل 
ويكون ذلك يف هذا البحث من خالل استعراض مواقف النيب صلى اهللا عليه وسلم وحتليلها حتلـيالً  

 . تربويا
 
 

 : المنهج الوصفي .١

وتفسريه ، وهـو يهـتم بتحديـد الظـروف     . ويقوم البحث الوصفي بوصف ما هو كائن      
ليت توجد بني الوقائع ، كما يهتم أيضاً بتحديد املمارسات الشائعة أو السائدة والتعرف والعالقات ا

 .)٢(وطرائقها يف النمو والتطور،على املعتقدات واالجتاهات عند كل من األفراد واجلماعات 
 
 

 òa‰†Ûa@pbzÜİ–ßZ 
 /األزمة

شيء أمسك عنـه ، واملـأزم   ال َميعرف قاموس خمتار الصحاح األزمة بأا الشدة والقحط وأَز    
 . )٣( املضيق وكل طريق ضيق بني جبلني مأزم وموضع احلرب أيضاً َمأزِم

ولقد أصبح لفظ األزمة يطلق على العديد من املواقف الصعبة املختلفة حىت كانت األزمة تدرس     
 .ال تعريفهاالجتماعية وغريها ولكل جم وأاإلدارية  وأمن مجيع النواحي سواء النواحي السياسية 

                                     
ــد )  ١( ــد احلمي ــابر ، ،  عب ــنفس ج ــم ال ــة وعل ــث يف التربي ــاهج البح ــة ،من ــة العربي م، ١٩٩٠، دار النهض

 . ١٠٤ص

 . ١٣٦ص مرجع سابق ، ،نفسمناهج البحث يف التربية وعلم ال،عبد احلميد ، جابر )  ٢(

ــرازي ، حممــد بــن أيب بكــر ، )  ٣( ــار الصــحاحال ــان ،  بــريوت،  خمت ــة لبن ــدون طبعــة ،مكتب م ١٩٨٦،  ب

 .،باب األلف فصل امليم 



 

 

تلك النقطة احلرجة واللحظة احلامسة الـيت  : ( بأا  مبعناها العام وارد تعرف األزمة وميكن أن     
يتحدد عندها مصري تطور ما ، إما إىل األفضل وإما إىل األسوأ احلياة أو املوت ، احلرب أو السـلم  

 . )١( ) إلجياد حل ملشكلة ما أو انفراجها
 وتأخذ طـابع العمـوم للمجتمـع     هي تلك املواقف اليت تواجه املربني( ثي هذا وأقصد يف حب     

جينبهم الوقـوع يف  يسبقه إعداد تربوي لتوجيه املتلقني توجهاً صحيحاً  وتقتضي اختاذ موقف حاسمٍ
 ).تبعات هذه األزمة

 
 òÔibÛa@pba‰†ÛaO 

سات اليت تشـترك مـع   بعض الدرابعد الرجوع إىل مراكز البحوث واملكتبات وجد الباحث 
 :هيالبحث يف بعض اجلوانب و

املنهج التربوي النبوي يف معاجلة مواقف من أخطاء اتمع املدين من خالل كتاب السرية  ) ١
  هـ٢١٨النبوية البن هشام املتوىف عام

 ١٤٢٦دراسة لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية واملقارنة عام 
 يل بن عبد الباري كتيبامحد بن إمساع: حث االب إعداد

 
 :أهداف الدراسة 

يف تعامله مع اخلطأ وكيف يكسب األطراف  دف الدراسة إللقاء الضوء على منهج النيب  
اليت أثرت أو تأثرت من املوقف خلقاً نبيال زاكيا ، وذلك من خالل بعض املواقف اليت وردت 

 .يف كتاب السرية النبوية البن هشام خاصة يف العهد املدين
 :منهج البحث

 .استخدم الباحث املنهج التارخيي ملعرفة األحداث والوقائع اليت حدثت يف ذلك العهد
 .كما استخدم املنهج الوصفي الستخراج بعض املنهج النبوي يف معاجلة األخطاء

 
 :فصول الدراسة

 عالقة السرية النبوية بالتربية  •
                                     

ــن رشــدي ، ) ١( ــاس ب ــتغري العمــاري ، عب ــامل م ــات يف ع ــرام للترمجــة والنشــر،إدارة األزم  ،  مركــز األه

 . ١٧هـ ، ص١٤١٤ القاهرة ،



 

 

 حملات عن خصائص اتمع املدين •
 واقف من أخطاء اتمع املدين والتطبيقات التربويةمل معاجلة النيب  •
 

 :وكان أبرز النتائج من البحث هي
أن السرية النبوية تعد مصدراً من مصادر التربية اإلسالمية وليست فرعـاً مـن    ) ١

 السنة النبوية
تدريب النفس على الصرب ملعاجلة أخطاء اآلخرين واألخذ مببدأ ال تسيء أخالقك  ) ٢

 .ينلتحسن أخالق اآلخر
اللوم والتوبيخ ال يكون لعامة الناس ، بل هو للخواص الذين يعلمون مدى حب  ) ٣

 .الشخص وتقديره هلم
تدريب املتريب على التعامل مع املواقف السلبية بإجيابية وكيف حيوره إىل موقف  ) ٤

 .إجيايب يستفيد منه
 .مزامحة األخالق الفاضلة للعادات السيئة تساعد على تضمري األخرية وإذابتها ) ٥

ويتضح الفرق بني الدراستني أن دراسة الكتيب تعين باملشاكل اليت يتسبب يف وقوعها أفراد مـن      
 .داخل اتمع املسلم وتستلزم معاجلة خاصة باملشكلة،وحال وقوعها 

بينما دراستنا تعاجل األزمات اليت يشترك فيها أكثر اتمع ومصدرها قد يكون خارج عن إرادة     
 .اجلميع 

 .اإلضافة لكون دراستنا تتطرق للجوانب املناعية يف مواجهة األزماتب
 

     
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الثاينالفصل 
 األزمات وعالقتها بالسرية

 مقدمة يف األزمات: املبحث األول 
 الفرق بني األزمة واملشكلة •
 أسباب األزمات •
 خصائص األزمات •

 
 وأمهيتها يف التربية مقدمة يف السرية النبوية: املبحث الثاين 

 معىن السرية النبوية •
 تاريخ السرية وما كتب فيها •
 أمهية السرية يف التربية •
 عالقة األزمة بالسرية •

 
 



 

 

 

  مقدمة يف األزمات :املبحث األول

وقبل الدخول يف صلب البحث البد من ذكر ما يتعلق باألزمة من مصطلحات مقاربـة ،  
 : سنتطرق إليه كما يليوذكر أسباب األزمة وخصائصها وهذا ما 

 : الفرق بني األزمة واملشكلة -أ 

عـائق  « : املشكلة عموماً ىنعيف أن م اشتركتاختلفت املصادر يف تعريف املشكلة ولكنها 
 .)١(»ه إىل حتقيق ىسعيأو مانع بني الفرد واهلدف الذي 

ة يف كثري زماألهناك تداخل بني األزمة واملشكلة وذلك لكون املشكلة تندرج حتت مسمى و
ألزمة وقد يطول الكالم حول الفـرق بـني   ل اًسبب كتابات وسبب ذلك أن املشكلة قد تكونالمن 

 نواحي االصطالحية اليت ال يوجد دليل قاطع عليها ولكنالاألزمة واملشكلة وذلك لكون اخلالف يف 
 : األزمة يكون ذلك من خالل النقاط التاليةعن معىن فصلها نأن إذا أردنا املشكلة 

ذلـك  .يكون هلا أن بينما األزمة ال يشترط نذر بوقوعها شواهد وأدلة تهلا املشكلة  :أوالَ 
 .)٢(مقدماتسابق إنذار وبدون ودون بل قد تقع فجأة ،

ـ األزمة جبميع املشكلة متثل مرحلة من مراحل األزمة ولكنها ال متثل :ثانيا  ويف  ، )٣(هاجوانب
 .لألزمة طة صورة بسيهي نظر الباحث أن املشكلة 

اتمع أو  دد فقد تكون مصدرها من داخلصدرها غري حمزمة مألباحث بأن اى الير:ثالثا 
 .من املصدرالقرب شكلة فيها جانب بينما املخارجة 

 .   حل جذرييكون هلا بينما األزمة ال ميكن أن ؛  جذرياً ن حلها حالًميكاملشكلة  :رابعاً
بينما األزمة حتتـاج إىل  ؛ كبري من ناحية التعامل معها  حتتاج إىل وقتال املشكلة  :خامساً

سنتطرق إليـه يف   األزمة وهذا ماأسباب اإلشارة إىل جيدر ومن هذا املنطلق ، وقت وجهد كبريين 
   :الفقرة التالية 

                                     
  .٢٤ص م ، ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢دار الفكر العريب ، ، إدارة األزمات التعليمية يف املدارس ,  د ، أمحد بن إبراهيمأمح  ) ١(
 .  املرجع السابق  )٢(
 . ٩م ، ص ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢مية ، اإلسالدار التوزيع والنشر  ، أزق فن إدارة األزماتاملاخلروج من فتحي ، حممد ،   )٣(



 

 

 :أسباب األزمات  -ب
 نفـس أو األعلـى   إىل ديد خطري سواًءؤدي نهاية تاليف  الألزمات أسباب كثرية ولكنه

 ڇ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤڇ  :تعـاىل   لهت يف قوعمج وقد، املعتقدات

ه سـيبتلي  أنة سبحانه يف هذه اآلي هخبارإف ": )١(اهللاسعدي رمحه ن بايقول    .١٥٥: سورة البقرة اآلية 
اخلوف كله هم بالتابو لنه ا ، ألبشيء يسري منهمأي : أي)  ٿ( عداءاألمن )   ٺ  ٿ  ٿ:( عباده 

 .لكوا واحملن متحص ال لك هل:أو اجلوع 
، وضـياع ،  مساوية وغرق ئح من جوا، ألموال لي رمجيع النقص املعتا يشمل وهذ)   ٿ  ٹ  ٹ(
 .ذلك طاع الطريق وغري قلألموال و ةالظلم خذأو
ـ ع األمراض يف نواأمن ، وحاب ، واألصاألقارب ، ومن األوالد ، حباب األ بذها:أي )  ٹ( دن ب

 .   هالعبد ، أو من حيب
   . "جراد وحنوه حرق أو آفة من ضر بربد ، أو كلها ،واخل راجنخيل ،واألشالر ابوب ومثأي احل)  ٹ(
 .كما أخرب ت عقو ا فربهذه األمور ال بد أن تقع ألن العليم اخلبري أخف

جهة األحداث ت يف سياق التعبئة ملواءجات اآليب رمحه اهللا مبينا أن هذه اقطد يويقول س
ومن امتحان التعميم على معركـة احلـق باملخـاوف    ، البالء على بية النفوس رال بد من ت " وأنه

يـؤدي املؤمنـون   الء للباال بد من هذا .. واألنفس والثمرات األموال وع ونقص اجلوالشدائد ،وب
ـ ئد عقاوال. يف سبيلها من تكاليفا أدوا قدار ممب همعلى نفوستعز تكاليف العقيدة ،كي  ة الرخيص

 . ")٢(صدمة األوىلالعز عليهم التخلي عنها عند تكاليفها ال يي أصحاا ؤداليت ال ي
 :نها عأمور ال خترج مخسة أسباب األزمة بأا تضح ا تمن هذو

نفس أو الدين أو غري ذلك مما يسـبب الشـدة   الاخلوف من العدو إما على ون ويك:  خلوفا -١
   . والضيق

 .   صراع أو ختلي عن قيم ومبادئإىل دي يؤسبب من أسباب األزمة وقد  هوو:  اجلوع -٢
به قيام احلياة وبـه   النفوس على حبه ألنجبلت ا وممواملال هو عصب احلياة :  نقص األموال -٣
   .وى اتمعات تق

                                     
ـ ١٩٧٦-هـ١٤٠٧دة ، دار املدين جب ، نتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنا ن بن ناصر ،السعدي ، عبدالرمح  )١(  هـ

 .١١٩،ص 
 . )١/١٤٥(م ، ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠،دار الشروق ، بريوت ،  ٩: ، طبعة  يف ظالل القرآن قطب ، سيد ، ) ٢(



 

 

علـى   ءويف نقص األنفس نقص يف املوارد البشرية فيقل اإلنتاج ويزداد العب:  نفسنقص األ -٤
عداء ها األفي عطميوتمعات ا. 
 .ستدعي االستئثار بالقليل مما يشدة اليق وضنفس ا من الالوذلك لتعلق :  ثمراتال نقص -٥

 :ألزمة اخصائص  -ج 
ألن خصائص هـذه األزمـة   نعرف ة األزمة ال بد أن هاجوتعرف على املنهج يف من نأ قبل

 :من هذه اخلصائص ومل مع هذه األزمات عن طريقة التعا واضحاً هلا يعطينا تصوراًتنا عرفم
لتحول ايكون أن فإما  )١(متصارعةوة بعحداث متتاأتعترب األزمة نقطة حتول أساسية يف  -١

 .   إىل شيء إجيايب بالنسبة للفرد أو اتمع وإما إىل شيء سليب
 ةضـر اتاج إىل قيادة رشيدة مؤهلة تكون حهذا حيصائب ،والتدخل السريع لل ةاحلاج -٢
 )٢(مبا يصلح ةالذهن عامل

األزمة تقع خارج نطاق قدرة املتعامل اث حدأمجيع ألن : )٣(األزمةعلى فقدان السيطرة  -٣
 .   مستقبالً هاستفادة منأو االرها التقليل من آثللتعامل معها امع األزمة ،ولكن يلزم 

 .)٤("مة إليهوالذعر حلد الرعب من اهول الذي قد تتحرك األز سيادة جانب اخلوف" -٤
ضعف املواقف أو اإلمكانات نتيجة ما تأيت  غالباًفاألزمة : ع يرالساجلذري غياب احلل  -٥

 .عاً يرس ما يصعب حلها حالً بشرية وهذه غالباًالسواء املادية أو 
عرب فتـرة مـن   جتمعت اليت ا ةمن التأثريات السابق ةاألزمة تكشف عن تراكم جمموع -٦
 .من خالل األزمة  وي لألفراد والقيادات يظهر واضحاًاملستوى التربفالزمن ،
تصـور  وتكوين  )٥(واكتساب خربات جديدةاألزمة يف إمكانية االستفادة من املوقف  -٧

 .واضح للمستقبل 
 .ناهج واألساليب وأيضا يف األفراداملاألزمة تكشف مواطن اخللل والضعف يف  -٨

 .التربية تها يفمهيأوية وبنالسرية المقدمة يف :املبحث الثاين 
 .وية بنالسرية المعىن :  أوال

                                     
 . ١٨ص هـ ، ١٤٢٣ بدون دار نشر ، ، ي إلدارة األزمات والكوارثعبدااإلاملدخل الشمري ، فهيد بن عايض ،   )١(
 . ٧٢ ص ،م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧،بدون دار نشر ، ظروف األزماتيف اختاذ القرارات  خالد بن عبداهللا ،سعود ،آل   )٢(
 . ٧١ ص ،م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧بدون دار نشر ، ، ظروف األزماتيف اختاذ القرارات  خالد بن عبداهللا ،سعود ،آل   )٣(
 . ٧٢ ص ، املرجع السابق  )٤(
   .  ٢٦ص  مرجع سابق ، ، إدارة األزمات التعليمية يف املدارس  أمحد ، أمحد بن إبراهيم ، ) ٥(



 

 

  .ها  اإلنسان وغريه علي اليت يكونلة طريق ،وتطلق علي اهليئة واحلاال: السرية لغة 
ذلك غري الغزوات وها في خلدأ، والطريقة مأخوذة من السرية مبعىن : السرية وكتب وية بالن ةوالسري

 . )١(ياتهأي تاريخ ح: فالن قرأت سرية : ويقال ، 
سرية الـنيب  فإن ذلك ينصرف إىل ت السرية أسرية أو قرالت يف أقر:أن يقال بطلقت إذا أ ةوالسري

 .صلى اهللا علية سلم 
عن حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت تروى تعرف بأا جمموعة األخبار : والسرية النبوية
،ونشر اإلسـالم   هوجهادته ، ،ودعوته ثوصباه وشبابه وبعته والدويف بطن أمة ه وتشمل نسبه ومحل

كفنه وغسله و سلم ،ه ورسول اهللا صلى اهللا عليى صحابة علذلك  رأثوفاته وو هاجلزيرة إىل مرضيف 
 .)٢(هودفن عليهالة صوال

إىل أن أنتقل ت ان تغريحياته مالنيب صلى اهللا عليه وسلم وما صاحب ول سرية  مشعينوهذا ي
 .يق األعلى سلم إىل الرفه وصلى اهللا علي

 

 :ا سرية وما كتب فيهالتاريخ : ثانيا 
  �ڇ :يقول اهللا تعاىلسلم عبادة ه وأن دراسة سرية النيب صلى اهللا عليعلى ال بد من التنبيه      
سورة  ڇی        ی  ي  ي  �  �  �   �     �  �   �  �  �  �  �    �

تمكن من االقتداء ن سلم ،ولنه وهللا صلى اهللا علياالقتداء برسول ابفنحن مكلفون " ٢١:، اآلية األحزاب
 .)٣("اعليهته وندرسها ونتعرف سرينفقه ما مل ه ب يلتأسوا

 حممد بنى وركما " من بعدهم ذه السريةوالتابعني وولقد اهتم اجليل األول من الصحابة 
احلسني يقول مسعت علي بن : عن أبيه قال  نياحلسبن ن علي بعمر ن بد اهللا بمر الواقدي عن عع
 . )٤("علم السورة من القرآننكنا نعلم مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم كما :

فكتـب   ، قليل من أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلمغري  قد شغلت حيزاًالسرية النبوية و
 ، هغازيوم ، هخصائصو ،ه تعلق حبياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ،ومناقبي اال ختلو من ذكر ماحلديث 

                                     
  .، فصل الراء  السني، باب مرجع سابق  ،خمتار الصحاحالرازي ، حممد بن أيب بكر ،   )١(
 .٤٩،بدون تاريخ طبعة ،ص  دار الفرقان ، وية دراسة حتليليةبنالسرية الأبو فارس ، حممد عبدالقادر ، )  ٢(
 . ١١م ،ص  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار الوفاء ، ، سرية النبويةه الفق الغضبان ، منري بن حممد ، ) ٣(
   .م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، دار املعرفة ، بريوت ،  البداية والنهايةابن كثري ، إمساعيل بن عمر ،   ) ٤(



 

 

؛ سلم ه وتعلق حبياة النيب صلى اهللا علييمما اهللا بخاري رمحه الكتبه ا ومن ذلك مته ، صحابب قاومن
 . )١(الفضائل ،ويف أبواب املناقباملغازي ، وكتاب وذلك يف كتاب اجلهاد ،وكتاب 

شتمل على جزء كبري من السرية وغريهم من ان احلجاج وبوأيضا صحيح اإلمام مسلم 
ـ  الستة كتب ال هلة أوبقي هاإلمام أمحد يف مسندكأهل احلديث  نيد اوأصحاب السـنن واملس

فقـد بـدأت يف   ن كتب احلديث عسلم مستقلة ه وولكن الكتابة يف سرية النيب صلى اهللا علي
 . )٢(اين من القرن األول اهلجريثنصف الال

 : ويذكر أن أول من ألف يف السرية مستقلة هو
 :ان عفن عثمان بن إبان ب -١
لعبد امللـك بـن   املدينة ان والياً على إب كانو –رضي اهللا عنه  -الثالث بن اخلليفة ا 
والظاهر أن سريته اليت مجعت ،  هـ١٥٠سبع سنني ،وعرف باحلديث والفقه تويف سنة مروان 

وقد فقدت  هومغازيمه اأيعن حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل تكن إال صحفاً فيها أحاديث 
  .)٣(املسلمني كتب منمن  قدما ففي

 :ن العوام زبري بعروة بن ال -٢
غزوات الوشهد  سلم ،أسلم قدمياًه وليعاهللا الرسول صلى العوام حواري ن الزبري ب هأبو 

،كان عروة ثقة ،كثري احلديث رضي اهللا عنهاأمساء بنت الصديق  :واملشاهد كلها ،وأمه السيدة
ومل ،  ٩٥أو  ٩٣أو  ٦٢: قيلفيف وفاته  لفاختو )٤(الصحاح وغريهمله أصحاب  ،وقد خرج
 . )٥(والسرييف كتب احلديث  هدون ولكن وصل إلينا جمموعة من مروياتما يصل إلينا 

 : يرزهب المد من شهاحم ماماإل -٣
ته وسري )٦(اإلسالميف  لفتأأيضا أن سريته أول سرية :وقيل ،  أول من دون احلديث مطلقاً هأن:قيل 
 . )١( هـ١٢٠تويف سنة سرية اليف  ،ويعتمد عليه أبو إسحاق كثرياً هاري وأصحالس قثن أوته موسري

. 
                                     

  . ٢٧م ،ص ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩دار القلم ، ، ضوء القرآن والسنة يفوية ة النبسريالأبو شبهة ، حممد بن حممد ،  ) ١(
 . ٢٧،ص املرجع السابق  )٢(
    . ٢٨، ص  املرجع السابق  )٣(
  . ٢٩، ص  املرجع السابق  )٤(
 . ٤٥م ، ص ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، مكتبة ابن كثري ، الكويت ،  مناهج املؤلفني يف السرية النبويةاملرصفي ، سعد ،   )٥(
 . جع السابقاملر  )٦(



 

 

 : هؤالء طبقة أخرى من مشاهريهم بعد ءمث جا
أصحاب النيب صلى من قتادة ه عمان األنصاري ،كان جدقتادة بن الن عاصم بن عمر بن -١

 عمر بن عبـد أََمَرُه  غازي والسريباملن راوية للعلم ،وله علم اك:ابن سعد فيه  اهللا علية وسلم ،قال
تـويف سـنة   .  علفدث الناس باملغازي ومناقب الصحابة فحيالعزيز أن جيلس يف مسجد دمشق ،و

 . )٢(يدن إسحاق والواقبمن املصادر اليت اعتمد عليها ا وكانهـ ، ١٢٩ :وقيلهـ ١٢٠
صحايب تـويف   وعمرجده حزم األنصاري ،ن ب وحممد بن عمرن عبد اهللا بن أيب بكر ب -٢

بـن سـعد   او إسحاق والواقـدي ابن ذكرها عبداهللا أخبار كثرية قد نقلت عن و ، ـه١٣٥نة س
 )٣(. ي ، وهو أول من دون احلديث بأمر عمر بن عبد العزيز أو من أوائلهم طربالو

. مث توالت الكتب ومن أشهرها مما وصل إلينا كامالً
 :يسار ن إسحاق بن مد بحمل كتاب املغازي  -١

ـ حممد على  غازي فهو عيالاملد أن يبحر يف أرامن  : م الشافعي قال فيه اإلما ن إسـحاق  ب
خلق اهللا آدم إىل  ذمل منافيه تاريخ العوقد مجع سرية الأقدم الكتب اليت وصلت إلينا يف  هعترب كتابيو
الكثري مما ال يتصل بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،ويعرض الكـثري  ب،ولكن الكتاب جاء  هزمن
ؤلف بني ال يعلى ج ه هذا إىل سوقش ، فحامل رباخل،و الشعر املنحول هفي شوف يؤيده دليل ويمما ال
 . )٤(هـ١٥٢: هـ وقيل١٥١بغداد سنة بيف ووت، نظام  هأجزاء

ه ، يف تارخيي الطرباعتمد عليه ي ذلا غازي والسري وهوملا صاحب مث جاء بعده الواقدي -٢
 . )٥(ـه٢٠٩ل وقيهـ ٢٠٧بغداد سنة يف تويف 

السـرية  «: نظراً لشهرته وكثرة األخذ منه وكتابـه  ون هشام ومن مث جاء بعد ذلك اب -٣
 .وهلذا سنذكر نبذة أوسع عن ابن هشام وكتابه » النبوية
هـو  ه السرية ،من مصر،وكتاب: ك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري هو أبو حممد عبداملل: امسه 
عن ئي تلقاها عن زياد بن عبد اهللا البكا دوق،  سحاقابن إ وهو خمتصر سريةبه  عرفاب كت رهأش

                                                                                                                    
  . ٢٩، ص  املرجع السابق  )١(
  . ٤٩، ص  املرجع السابق  )٢(
  . ٣١، ص  السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنةأبو شبهة ، حممد بن حممد ،   )٣(
 .٣١، ص املرجع السابق  )٤(
  . ٥١صمرجع سابق ، ،  مناهج املؤلفني يف السرية النبوية املرصفي ، سعد ،  )٥(



 

 

إن  -وأنا « : قال فإسحاق سرية ابن منهجه يف اختصار  ه،وقد بني يف مقدمة كتاب )١(ن إسحاقاب
،وأوالدهم ه رسول اهللا من ولد َدلَإبراهيم ،ومن َون هذا الكتاب بذكر إمساعيل ب ئتدبم –اهللا شاء 
وما يعرض من حـديثهم  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،من إمساعيل إىل ر م ،األول فاألولالألص
أسرة رسول اهللا صـلى  يث دإىل ح لالختصارارك ذكر غريهم من ولد إمساعيل على هذه اجلهة ت،و

لرسـول اهللا صـلى اهللا   ا ليس مميف هذا الكتاب إسحاق ن ابما يذكر ض ارك بعت،واهللا عليه وسلم 
لشيء من هذا الكتاب ،وال تفسـري   وليس سبباً ءمن القرآن شيه  نزل فيوالر ، كذ هفيعليه وسلم 

شـعر  مل أر أحد من أهل العلـم بال  هاذكر شعاراًأعليه ،ملا ذكرت من االختصار ،و شاهداً له وال
ئي البكالنا مل يقر ض وبعيسوء بعض الناس ذكره، وبعض به ، احلديث يعرفها وأشياء بعضها يشنع 

 .   )٢(والعلم به مببلغ الرواية لهى ذلك من سوا م –تعاىل ء اهللا شا إن -صٍ بروايته ،ومستق
) الروض األنف (بشرحٍ يدل على تبحرٍ يف العلم يف كتابه  )٣(وقد شرح هذه السرية اإلمام السهيلي

. 
 :يف التربية النبوية  ةمهية السريأ :ثالثاً 

فيها فـإذا  غيته متخصص وجد بر نظفيها ما جالت لم مدرسة كلصلى اهللا عليه وسسرية النيب 
ـ القائد الفذ و توجد هالسالم لشؤون جمتمع هعلي نظرت يف جانب إدارته ـ امل إذا ل ،وادير الفع

مـن  ة سـري  اليف وإذا نظرت،  ية مطلبكغا تفيها من جانب احلرب والسياسة وجدنظرت 
عاىل ت قال ، ودية هللالعبعاين مى أمته علرييب نفسه ل ذرنريب الذين ربية وجدت ذلك املجانب الت

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڇ  :
ســورة  ڇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ

 . )  ٤ -٢: ( اآليات  ، اجلمعة

 
لرسول صلى اهللا عليه وسلم وهدفه بني يضـيف إىل  عن مهمة اه جبانب حديثهنا فالقرآن "

مل يذكرهم يف العهد النبوي العظـيم ، ولكـن   ، ٣: ، اآليةاجلمعةسورة  ڇ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڇ هذا 
 . )١("سيناهلم فضل التربية احملمدية اجلديدة على العامل

                                     
  . ٣١ص  ، السنةنبوية يف ضوء القرآن ولاة سريالشهبة ، حممد بن حممد ،  أبو  )١(
 .  ٣ص م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار اخلري ،، ةنبويلاة سريالابن هشام ، )  ٢(
مناهج ( هـ ، ٥٨١هـ وتويف سنة ٥٠٨اإلمام أبو القاسم ، األندلسي ، ولد سنة السهيلي ، عبد الرمحن ، بن عبداهللا ، )  ٣(

   ) . ٥٣، ص  املؤلفني



 

 

 : وتكمن أمهية السرية يف إبراز اجلانب التربوي من النواحي التالية
كمال املطلق عنوان الباالتفاق فهو  ةاإلسالمي ةلتربيلصدر األول املو ه: ن الكرمي القرآ -١
سلم ،وهلـذا  عليه وعز وجل هو سرية النيب صلى اهللا اهللا  ادرأن كواقع عملي كما آقرالهذا  ةوترمج

كان خلقه القرآن « : قالت: صلى اهللا عليه وسلم ن خلق رسول ة رضي اهللا عنها عشائعا سئلت مل
«)٢(. 

 :ىلاتع قال كتاب اهللا ،فهو ترتيل ملراد اهللا تعاىل على الواقع ،وتفسري عملي ل
 ڇی     ی  ي  ي  �  �  �         �     �  �   �  �  �  �  �  �  �ڇ  

 . ٢١:، اآلية األحزابسورة 
سرية النيب صـلى اهللا عليـه   يف ج النبوي من خالل السرية فال جيد القارئ ل املنهكما -٢

بل  بعضها البعض ،اله قوأ بنيعله أو السالم وفه عليه املواقف أو تعارض بني قوليف ضطراب ام وسل
 .   السالموصالة ه العليبيته اتضح أثره يف نتاج تر جند انسجاماً
عليه الصالة والسالم فـال يوجـد   ه ميع حياتجلم السالوالة صعليه المشول سرية النيب  -٣

ا جعل بعـض  مم -نا بتفاصيلها ل يتوىل وفاته رالدته إمن و م بلولغري مع ههناك جانب من حيات
 .  )٣(» شمسالد حتت لإن حممد علية الصالة والسالم و« :النقاد الغربيني يقول
السـرية  أحاديث يف ترتيل اً رحب جماالًالسالم الصالة و هعليته ي الدارس يف سريعطوهذا مما ي
 .للعوامل املؤثرة فيها همه على الواقع وف

ـ عشالرواة لنا عدد الأن يذكر ته وروايتها يف ذكر سريوقد بلغت الدقة  ه رات البيض يف رأس
 .   )٤(عليه الصالة والسالمته وحلي

، رة ثك، ومن قلة إىل قوة إىل من ضعف فل خمتلفة احووالسالم ألالة ه الصعليته معاصر -٤
وإىل اخلري ،على أصحاب مقبلني مع  ، وإىل التعامل فنيمتخمنافقني ظاهرين وومن تعامل مع أعداء 

 .   ذلكلني معاندين إىل غري داجمتعاملٍ مع 

                                                                                                                    
 ٦٢م ،ص ١٩٥٩-هـ ١٣٧٩،دار العروبة ، الثالثة الطبعة  ، وسلمصلى اهللا عليه مد حم املريباملولوي، حممد بن سعيد ،   )١(

  .  
   ٢٤١٣٩: باقي مسند األنصار ، حديث رقم :أمحد يف مسنده ، كتاب : أخرجه  )٢(
  . ١٨،صم ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢الرابعة ،دار الوراق ، بعة الط ، عربودروس  ةالنبوي ةالسريالسباعي، مصطفى ،   )٣(
 . ١٨ص  ، املرجع السابق)  ٤(



 

 

ـ تربيشرف علـى  ي صلى اهللا عليه وسلم املريب املرشد الذول الرسلنا سرية جتلي كما  ة ي
هم حيـاولون  علجيا مم،هم إىل نفوسه رواحهم ومن نفسة إىل أروح نقل فيها منمثالية يبية تره أصحاب
 .   )١(كبريهادقيق األمور و يفبه قتداء اإل

م يف بـرج  ييق وات وهيالنظريضع )  فيلسوفاً( صلى اهللا عليه وسلم الرسول مل يكن  -٥
ـ  ه ترك لغـري يإليها ،أو كان  همواملبادئ اليت يدعوال يعيش مع الناس  عاجي ، ة عودمتاعـب ال

 . )٢(تطبيقوال
ومنظروهـا  ن الواقع وأصحاا تربوية بعيدة كل البعد عالكثري من الفلسفات ت ذا كانهلو

 .ى ليست هلا على أرض الواقع جدولية ختيأفكار نظرون إىل الناس من أبراج عاجية وي
الـيت  ض التدليل على صحة بعض الفروبغية جارب الت املعاصرة تقوم بإجراءالتربية فكانت 

 .تربوية القضايا الاء بعض جوانب زتطرحها وإ
 . )٣(احلياة ينمياديف خمتلف الناجحة وسلم كانت التجربة األصلية أما تربية النيب صلى اهللا عليه 

لسـتوي  توإذا كـان  بني القول والعمل ،وة الواسعوة نشكو يف عاملنا املعاصر اهلا كنإذا و"
حيول أن ولكن من الصعوبة  ،اتلنظرياآلف اسهولة مبكان أن يضع الصرح بأنه من يوسي املفكر الر
طرائقهـا  حممد صلى اهللا عليه وسـلم مبناهجهـا وأسـاليبها و    يةن تربإفإىل تطبيق ،واحدة  نظرية

ا أن يساومو اوبمحلة مبادئ أها قونمعتبالسلوك ، فكان مل ،واإلميان لعالقول باتقرن ن أ ،استطاعت
 .   )٤( "ق مهما كانت املغريات الدنيويةاحل جهيتخلوا عن منأن وم ، على عقيد
صدر الذي يعتمـد  من جانب صحة امليطمئن عليه وسلم  صلى اهللالسرية النيب الدارس  -٦

فقد وصلت إلينـا  عظيم مصلح ، أو مرسل ،  يبأصح سرية لتاريخ ن "وببساطة ثه فهي يف حبعليه 
للشك  جماالًيترك ا ال مم ،اًها ثبوتاقوأصح الطرق العلمية وعن أول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسسرية 

إليها يف العصور املتأخرة مـن  أضيف لنا معرفة ما ييسر ا كربى ،وممالاثها حدأالبارزة ويف وقائعها 
املدهشة على  ةضفاء الصفإهل الراغب يف زيادة ااجلأوصي ا العقل ع ائوقات أو جزعأحداث أو م

                                     
 . ٢٠ص  املرجع السابق  )١(
 . ٧٥ص  ، م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،دار الثقافة  ، الرسول العريب املريباهلامشي ، عبد احلميد ،  ) ٢(
 . ٣٠ص  ار البحوث ،،د ةبدون طبع ، تربويةالمعجزة اإلسالم  السيد ، حممد بن أمحد ،  )٣(
  . ٣١ص  املرجع السابق  )٤(



 

 

قدسـية  وجالل املقـام  من  هعلي ن يكونمما أراد اهللا لرسوله أسلم أكثر اهللا صلى اهللا عليه ول ورس
 .   )١("ةريعظمة السوالرسالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عالقة األزمة بالسرية النبوية : املبحث الثالث 

                                     
 . ١٦صم ،٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢  راق ،ودار ال،الرابعةة الطبع ،عربوروس ة دنبويال ةسريال السباعي، مصطفى ،  )١(



 

 

بأفراد معينني دون  خاصةًبتالء كان اال اًسواء هشىت صورباالبتالء  هيف خلقة اهللا تعاىل سنن م     
ڻ  ڇ : يقول اهللا عزوجل األزمة بيف هذا البحث عليه صطلحت ا اغريهم أو مبجموع الناس وهذا م

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه     ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  
 .  ) ٣ – ١( :اآليات  العنكبوتسورة  ڇۆ  ۆ 

الفتنـة  عـدم  أي  –ذلك احلسـبان  ة إلنكار ية مسوقآلوا ": اهللا قرطيب رمحه ال يقول   
 . )١("ريهاالتكاليف وغبأنواع متحان إلنه ال بد من اأوبيان باده ، ستعاو

واالبتالءات الشيء العظيم وهـذا لـيس    الفنت عنيب صلى اهللا علية وسلم واجه من أنواالو
أمة حممـد  اآلية وإن كانت نزلت يف سبب خاص فهي باقية يف ف"، الصالة والسالم  هاص به عليخب

 . )٢("حكمها بقية الدهرصلى اهللا عليه وسلم موجود 
الصالة والسالم فقـد   هعلي هاألزمة يف حياتعىن يف م خالًداهذه االبتالءات من  كانا وأما م

فقد كان الصحابة مكة ، الصالة والسالم يف ه عليه تنوع من بني أزمات طويلة األمد كما هو حال
مـن   أن مـا يواجهونـه  ،مع  ه،وال يستطيع أحد منهم إظهار دين همسالمإون فنهم خياهللا عرضي 

ال يقدر أحـد  ه واملريب عليه الصالة والسالم أمام أصحاب تعذيب وتنكيل وسخرية ونيل من القدوة
ت دأزمة وخبصوصها فهي حتوي على مواطن اشـت ة فترها عمومبهلذا كانت الفترة املكية رده وعلى 
هل األووال مألاك وتربشة يف اهلجرة األوىل إىل احلعب أكثر وأكثر كما يف حصار الش  زمةفيها األ
 .   والوطن

 افراد قد أعـدو أهلم ملرحلة أخرى حتتاج إىل ئة للمؤمنني وي اًمتحيص فكانت هذه األزمات
 . متميزاً إعداداً

الـدرع احلصـني   إىل الصالة والسالم  هعليوانتقال الرسول مت تال ذلك انفراج هذه األزمة 
ج يسـتمر هـذا االنفـرا    عليه الصالة والسالم إىل املدينة املنورة وملة قدممباليت تغري امسها و يثرب
 يف أحـد  م املؤمنون يقتل خيـارهم اهفكانت يف العهد املدين أزمات خاصة بأزمنة خمصوصة فه،

األزمة فتكون  هسالم ولكن النيب صلى اهللا عليه سلم حيتوي هذه الويصاب قائدهم عليسبعون رجالً 
 .   ربانيةحة هللا منإذن اب

                                     
 ). ٤/٢٣٩(  كتب العلمية ،الر ادطبعة،  ، بدون فتح القدير ، عليبن ، حممد اين كوالش ) ١(
 ) . ٤/٢٣٩(  املرجع السابق  )٢(



 

 

 واستباحةديد وجود املسلمني العظيم يف  ركبرية واخلطالالكفر فتكون األزمة هل مث يعود أ
ـ زمة ها األجيوش الكفر يف معركة األحزاب اليت وصلت في واجتماعهم تبيض ى مسـتوياا  إىل أعل

 . ثنايا هذا البحث ء اهللا يفإن شا هكما سنذكر
نيب صلي اهللا الي وقفه ذذلك املوقف العظيم الها األزمات ولكن من أبرزتتالت  بعد ذلك مث

عنهم وكما هـو  اهللا يف حياة األنصار رضي  خطرياً حنني واليت كانت منعطفاً عليه وسلم يف غزوة
   .انت وقوة أكرب مما كإىل صعود  إما أن تتحول األزمة إىل تدهور يف املواقف أوفاحلال يف األزمات 

عليه الصـالة والسـالم   ته رة األزمات يف سريثويتضح لنا من خالل هذا العرض السريع ك
 مويف قيادهم يف منهج وثقةًثباتاً  فرادهأويزيد  وقوةً يزيد متاسكاًاملؤمن صف الن ،ومع هذا كله كا

هذه األمة مهمـا  يواجه من منهج كان األمثل يف مواجهة كل حتدي اهللا على رسوله  منا فضل مب،
 . تحديهذا الن قدر اك

الـذي أدى إىل  و الصالة والسـالم ه عليه طتخااملنهج الذي ثابتني على مربني  عد رجاالًوُي
أَخَبـَرُه أَنَّ   )٢(أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ بَن َحربٍ )١(ن َعبَد اللَّه بَن َعباسٍَع« ثبات عجيب ويشهد له ما روي 

اللَّه َصلَّى من قَُريشٍ َوكَاُنوا تَجارا بِالشأْمِ في الُْمدة الَّتي كَانَ َرُسولُ  )٣(هَرقْلَ أَرَسلَ إِلَيه في َركْبٍ
َوَسلََّم َماد ه٤(اللَُّه َعلَي( َياَءبِإِيل ُه َوُهمشٍ فَأََتويَها أََبا ُسفَْيانَ َوكُفَّاَر قَُريف)لَُه  )٥َوَحو ِسهلي َمجف فََدَعاُهم

؟ َسبا بَِهذَا الرُجلِ الَّذي َيزُعُم أَنُه َنبِـي  أَيكُم أَقَْرُب َن: ُعظََماُء الرومِ ثُم َدَعاُهم َوَدَعا بَِترُجَمانِه فَقَالَ 
فَاجَعلُوُهم عنـَد  ، َوقَرُبوا أَصَحاَبُه ، أَدُنوُه مني : فَقَالَ ،أََنا أَقَْرُبُهم َنَسبا : فَقُلُْت : فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ 

 رِهظَه، ُجَمانِهَترقَالَ ل ثُم : لَـا  : قُلْ لَُهملَو ُجلِ فَإِنْ كَذََبنِي فَكَذُِّبوُه فََواللَّهَهذَا الر لٌ َهذَا َعني َسائإِن
 ) .َعلَي كَذبا لَكَذَبُت َعنُه  )٦(الَْحَياُء من أَنْ َيأْثُروا

لَا : قُلُْت ، ُخلَ فيه َهلْ َيرَتد أََحد منُهم َسخطَةً لدينِه َبعَد أَنْ َيد: ( وكان مما سأله عنه قال 
َوكَذَلَك الْإَِميانُ حَني ُتَخـالطُ َبَشاَشـُتُه   ( ، مث قال له يف آخر الكالم عندما فسر له سبب سؤاله ) 

 .)٧(») الْقُلُوَب 
                                     

 .هـ ٦٨عبداهللا بن عباس بن عبداملطلب بن هاشم قرشي ، صحايب ، تويف بالطائف سنة   )١(
 .هـ  ٣٢، صحايب ، تويف سنة  صخر بن حرب بن أمية : أبو سفيان   )٢(
  .أصحاب األبل يف السفر : الركب   )٣(
 . هد اصاحل وع: ماد   )٤(
  .بيت املقدس : إيلياء   )٥(
 . بوا وينقلوا إيلّ ينس: يأثروا   )٦(
 . م ١٩٨٧دار القلم بريوت ، ، )  ١/٦( أخرجه البخاري   )٧(



 

 

حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كون من ا جيعل الباحث حريصا على دراسة األزمات ممو
سلم مع األزمات مبين على توجيه رباين مما يضفي على تعاملـه عليـه   و هتعامل النيب صلى اهللا علي

 .ع العصمة السالم مع هذه األزمات طاب
ة عندما تعامل بيسلم عمر رضي اهللا عنه يف صلح احلديه ونيب صلى اهللا عليالوذا املعىن وجه 

صلح مع املشـركني  شديدة بالالسلم مع ذلك املوقف العظيم ومن تلك األزمة عليه والنيب صلى اهللا 
رسول يا : قال والنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر فجاء ".عنه  عمر رضي اهللايرضها على بنود مل 

يف النـهار؟   مهالقـت ويف اجلنة النا أليس قت:فقال .بلى:  على باطل ؟ قالوهم  احلق ا علىاهللا ألسن
 بخلطايا ابن ا:؟ قال بيننا وبينهمهللا اوملا حيكم ة يف ديننا ، ونرجع دنيففيم نعطي ال:قال .بلى :قال

ا سنأيت حتدثنا أن تكنيس ل أو:قال . أبداً ين،وهو ناصري ،ولن يضيعاهللا ولست أعصيه إين رسول 
مث . طوف بـه ه ومآتي إنكف:قال ال : قال ؟ العام ه نأتيا أن خربتكأ،فى بل : ؟ قال بهطوف البيت فن

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،ورد عليه أبـو   كما قالبكر ،فقال له أبا أتى ظاً فنطلق عمر متغيا
هللا وافحىت متوت ، هبغرز كتمسساف: ،وزاداء م سوه وسلعليى اهللا صلل اهللا بكر ،كما رد عليه رسو

 .   )١( "قاحلعلى لإنه 
 أن ملوقفاا ذه بعد فكان ، قيقة توجيه من اهللا تعاىليف احل هول ب خاصاً فهذا ليس اجتهاداً

أرسل رسول اهللا إىل عمـر  ف ،  ١: ، اآليةالفتحسورة  ڇ  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ  : ل اهللا تعاىلنزل قو
 .   )٢(فطابت نفس عمر،  نعم: قال ؟  يا رسول اهللا أو فتح هو:فقال ، إياه أه قرأف

تبني أن جمال البحث يف األزمات يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم جمال خصب يومن ذلك 
 .  روس من هذه املواقفوالد عربم الاستلهال

 
     

 

 

 

                                     
 . ٤٠٩م،ص١٩٩١-هـ ١٤١١ دار الوفاء ،،بدون طبعة  ، ختوماملالرحيق املباركفوري ،صفي الرمحن ،   )١(
 . ٤١٠صمرجع سابق ،،  ختوماملالرحيق  املباركفوري ،صفي الرمحن ،  )٢(



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 املنهج التربوي النبوي يف مواجهة األزمات يف العهد املكي

 
 خصائص التربية يف العهد املكي املتعلقة باألزمات :املبحث األول  

 .إعداد املريب األول صلى اهللا عليه وسلم  -١
 .ا العبادات واإللزام  لالتربية على نواف -٢
 .التربية على الصرب وضبط النفس  -٣
 .التركيز على التربية الفردية  -٤
 .بناء العالقة بني املريب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه على أساس احملبة  -٥
 .التربية على التفاؤل والثقة  -٦
 .تنمية عقول ومدارك الطليعة األوىل من املربني  -٧
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 "خصائص التربية يف العهد املكي وعالقتها باألزمات  " :املبحث األول
ة اليت تنطلق منها التربية وصحة ألي تربية هي أصعب املراحل ، ألا القاعدإن املراحل األوىل      

البداية تعين صحة النهاية ،  ومن هذا املنطلق كانت تربية النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصـحابه يف  
 :مكة راعت هذه املعاين وكانت هلا خصائص ختتلف عن غريها من األزمات ومن هذه اخلصائص 

 .إعداد املريب األول حممد صلى اهللا عليه وسلم :أوالً 
يف التربية ،مرحلة إعداد املريب األول ،والـذي هـو    االنطالقا أخطر مرحلة وأمهها وهي أساس إ

منطلق وأساس لتربية الناس من بعده ،فال بد أن يكون هذا املريب ميلك من املقومات التربوية ومـن  
 .  معاين القدوة ما جيعله مستعداً حلمل أعباء هذا التكليف الثقيل

 .عز وجل بالتربية لرسوله صلى اهللا عليه وسلم وخامت األنبياء وهلذا تكفل اهللا 

 
 -:وكانت مراحل هذا اإلعداد على النحو التايل

 -:)١(شرف النسب واملكانة -١
ملا كان شرف النسب له املكانة يف النفوس ،ألن ذا النسب الرفيع ال تنكر عليه صـدارة ،وال       

 .  حتت لوائه  االنضواءيأنف الناس من 
فقد كانت عناية اهللا برسوله صلى اهللا عليه وسلم أن هيأ له شرف النسب ليكون عوناً له علـى      
 . مهمته

َعلَيه َوَسـلََّم   َرُسولَ اللَّه َصلَّى اللَّه َسمعُت ثلَةَ بَن الْأَسقَعِ َيقُولَُعن أَبِي َعمارٍ َشداد أَنُه َسمَع َوا
عيلَ َواصطَفَى قَُريشا من كَناَنةَ َواصطَفَى من قَُريشٍ َبنِي ااصطَفَى كَناَنةَ من َولَد إِسَم إِنَّ اللََّه :(َيقُولُ

 .  )٢( )َهاشمٍ َواصطَفَانِي من َبنِي َهاشمٍ
وحممد صلى اهللا عليه وسلم من أشرف بيوتات العرب ،وهذه سنة اهللا تعاىل يف رسـله أن  

نعة من قومه ،وأن يكون من بيت حسب ونسب وشرف،وأراد اهللا تعـاىل أن  يبعث الرسول يف م
حيوز حممد صلى اهللا عليه وسلم الشرف كله يف املخلوقات مث الشعوب مث القبائـل مث البيـوت مث   

 . )٣(النفوس ،فهو أشرف خملوق يف هذا الوجود

                                     
 . ٩٦، بدون ط ،دار النفائس ، ص  دراسة حتليلية لشخصية الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واسقلعه جي ، حممد ر ) ١(
 .    ٣٥٣٨، وأخرجه الترمذي ، كتاب الفضائل ، برقم  ٤٢٢١:أخرجه مسلم ، كتاب الفضائل ، برقم  ) ٢(
 . ٥٠صمرجع سابق ، ، فقه السريةالغضبان ، منري،  ) ٣(



 

 

 
   -:تطهري قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٢

دثة شق الصدر ،وهو دليل واضح على تنقية قلب هذا املريب من حـض  ويضرب ذلك جلياً يف حا
َوُهَو َيلَْعُب  َعليه السالمَوَسلََّم أََتاُه جِبرِيلُ  فَعن أََنسِ بنِ َمالك أَنَّ َرُسولَ اللَّه َصلَّى اللَّه َعلَيه،الشيطان 
لَْمانفََصَرَعُه ُ، فَأََخذَه ، َمَع الْغ ، َعن فََشق ُه َعلَقَةً فَقَالَ ، قَلْبِهنَرَج مَتخَرَج الْقَلَْب فَاسَتخَهذَا  : فَاس

 ، ثُم أََعاَدُه فـي َمكَانِـه   ، ثُم غََسلَُه في طَست من ذََهبٍ بَِماِء َزمَزَم ثُم لَأََمُه ، َحظُّ الشيطَان منَك
نَ إِلَى أُمَعولَْمانُ َيسَوَجاَء الْغئَْرُه - هنِي ظلَ - َيعقُت ا قَددـُع    ، فَقَالُوا إِنَّ ُمَحمَتقَتقَْبلُوُه َوُهـَو ُمنفَاس

ناللَّو ، ُت أَركُن َوقَد ىقَالَ أََنس رِهي َصدف َيطخَك الْم١(أَثََر ذَل( . 
 . )٢(هللا عليه وسلموكان هذا كله هو نوع من أنواع اإلعداد اليت أعد اهللا ا حممد صلى ا

   -:كونه عليه السالم يتيما -٣
وقد أراد اهللا تعاىل وقدر أن جيعل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم يتيماً ،وذلك حىت ال تدخل 

 .   )٣(يد بشرية يف تربيته وتوجيه
بل كانت أمه حامالً  ،فقد تويف أبو النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عليه السالم مل يولد بعد

،ومها قادمـان   )٤(مث مل يكمل عليه الصالة والسالم ست سنني حىت توفيت أمه آمنة بنت وهب ،هب
من املدينة يف قرية يقال هلا األبواء فاجتمعت عليه صلى اهللا عليه سلم عند وفاة أمه وحشة فراق األم 

هليـة مـا ال   وذلك الشأن معه من يوم ولد ،وفيها من أسرار التربية اإل "احلنون ،ووحشة الغربة ،
فكان اهللا سبحانه يتوىل عبده ويربيه ،حىت ال يتلقى من مفاهيم اجلاهلية وأعرافها  )٥("يعلمها إال اهللا

 .إمنا يتلقى من لدن احلكيم اخلبريشيئاً ،
   -:التربية على الفصاحة  - ٤

هللا وحىت يكون هذا املريب أفصح لساناً وأقدر على توصيل ما يدعو إليه ،عاش النيب صـلى ا 
 .   )٦(عليه سلم ،يف بادية بين سعد

                                     
 . ٢٣٦اإلميان ، باب اإلسراء ، برقم أخرجه مسلم ، كتاب )  ١(
 .  ٩٧ص مرجع سابق ، ،  دراسة حتليلية لشخصية الرسول ،رواس ، حممد  ) ٢(
 .٥٨ص مرجع سابق ، ، فقه السريةالغضبان ، منري،  ) ٣(
 .  ١٠٢م ،ص ١٩٩٥-هـ١٤١٥،دار الشروق ،جدة ،  ١٠ط ، السرية النبوية الندوي ، أبو احلسن ، ) ٤(
 .١٠٢ص مرجع سابق ، ،  السرية النبوية، أبو احلسن ، الندوي  ) ٥(
  .٥٨ص  مرجع سابق ،، فقه السريةالغضبان ، منري،  ) ٦(



 

 

فكان عليه السالم يوصل ما يريد بأوجز عبارة وأبلغ أسلوب ،فيصل مراده كامالً إىل نفوس 
ما رأيت أفصح منك ،فقال صلى اهللا عليـه  "يا رسول اهللا  عنه املتربني ،حىت قال أبو بكر رضي اهللا

 .   )١("سعدمن بين  وأرضعتوما مينعين وأنا من قريش ، ":سلم 
  -:التربية يف الصحراء -٥

هناك يف الصحراء صحراء بين سعد كانت تربية املريب صلى اهللا عليه وسلم علـى النقـاء   
 .  )٢( ،والقوة ،بعيداً عن احلاضرة ،وذلك زيادة يف تزكية الفطرة ، وإمناً لألعضاء والشاعر معاً

 -:العصمة قبل النبوة  -٦
ليه سلم منذ صغره من الوقوع يف الكبائر كعبادة األصنام والزنا صم النيب صلى اهللا علقد ُع

والكذب والسرقة وغريها ،ألن السلوك الشائن الظاهر يوسخ الباطن ،ويدنس القلب الذي طهره اهللا 
 فقد ُعصم من الكذب واخليانة حىت عرف )٣(،ويستلزم حتقري صاحبه يف أعني الناس ،فال يصغون إليه

روى َجابَِر بَن َعبداللَّه َرضي اهللا َعنهَمـا  كما  صم من كشف عورتهألمني ،وُعبني قومه بالصادق ا
فَقَالَ َعباس للنبِي  ، لَما ُبنَِيت الْكَعَبةُ ذََهَب النبِي َصلَّى اهللا َعلَيه َوَسلََّم َوَعباس َينقُلَان الْحَجاَرةَ: قَالَ 

هَعلْ إَِزاَرَك َصلَّى اللَّه َعلَيَناُه  َوَسلََّم اجَعي ضِ َوطََمَحتإِلَى الْأَر فََخر َجاَرةَن الْحيَك مَك َيقَعلَى َرقََبت
 .   )٤(إِلَى السَماِء ثُم أَفَاَق فَقَالَ إَِزارِي إَِزارِي فََشد َعلَيه إَِزاَرُه

: "  صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا:وروى احلاكم عن علي بن أيب طالب قال 
ما مهمت مبا كان أهل اجلاهلية يهيمون به إال مرتني من الدهر ، ،كالمها يعصمين اهللا تعاىل منـهما  

 . )٥(احلديث ...
هذه األحاديث مظهر من مظاهر حفـظ   يف "يقول سعيد حوى معلقاً على هذه األحاديث 

ن اىف مع اهلمة العلية والسرية املرضـية ،فاملرشـحو  اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم من كل ما يتن
 .   " )٦(الئل األعمال ال يليق ممهم أن تتوجه إىل مثل هذه األفعالجل
    

                                     
-هــ  ١٤٢٦اختصره حممد بن أمحد الذهيب ،دار البشائر ،دمشـق ،  ، خمتصر الروض األنفالسهيلي ، عبد الرمحن ،   )١(

 .  ١١٩م ،ص  ٢٠٠٥
 .   ٦٣ص  مرجع سابق ،، فقه السرية الغزايل ، حممد ،  )٢(
 .   ٩٩ص مرجع سابق ، ، دراسة حتليلية لشخصية الرسول،رواس ، حممد  ) ٣(
 .٥١٤احليض ، برقم : ، وأخرجه مسلم ، كتاب  ٣٥٤٢املناقب  برقم :أخرجه البخاري كتاب )  ٤(
 .  قه الذهيب صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، وواف ث، وقال هذا حدي ٤/١٧٩املستدرك )  ٥(
  .  ١٧٠م ، ص ١٩٩٥ -هـ١٤١٦،دار السالم ،  ٣ط ، األساس يف السنة وفقهها حوى ، سعيد ، ) ٦(



 

 

 -:التركيز على التربية اإلميانية : ثانياً 
اإلميان هو أساس البناء ، فإذا كان األساس قوياً متيناً ، أصبح البناء صامداً أمام األخطار الـيت  

دق به ، وهلذا  حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الفترة العصيبة من العهد املكي على تربية حت
 . )١(اإلميان يف قلوب الصحابة الكرام وذلك بتقرير التوحيد ، واإلميان باليوم اآلخر

 -:ان ومن هذا املنطلق كانت عناية النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلوانب التالية لترسيخ معىن اإلمي
 -:املوعظة والتعاهد ا واإلكثار من ذكر اجلنة والنار  -١

أول ما نزل من القرآن سورة فيهـا ذكـر اجلنـة والنـار      ":عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  �  �  �ۉ  ې    ې  ې    ې  ڇ  :وفيهـا يقـول جـل وعـال     –تعين سـورة املـدثر    –

ــل ،ڇ      �  �   �  �  �  � ــز وج ــه ع  ژ  ڑ       ڑ  ک     ک ژ ڇ  : وقول

  �     �      �   �  �  �     �  �  �    �ڇ  : وقولــه جــل وعــال   ،ڇ
حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسـالم ، نـزل احلـالل واحلـرام      ڇ  �  �  �     �  �  �

ال  تشـربوا  : ال نـدع الزنـا أبـداً ، ولـو نـزل      : ، ولو نزل من أول األمر ال تزنوا ، لقالوا 
 .ال ندع اخلمر أبداً : لوا اخلمر ، لقا

ومـا   ڇ�  �  �  �  �  �ڇ:أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا جارية ألعـب 
 . )٢("نزلت البقرة والنساء إال وأنا عنده باملدينة

فيسـمعهم  ،  )٣(وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يالقي الصحابة رضي اهللا عنهم بدار األرقـم 
 .عظة القرآن ، ويتعاهدهم باملو

 -:اإلكثار من الطاعات واإللزام ا  -٢
فقد وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بأمر من اهللا عز وجل ، إىل قيام الليل حيـث  

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ڇ  :نزلت اآليات الكرميـات 
ســورة  ڇڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ 

 .)  ٦-١ ( :اآليات ،املزمل

                                     
 . ٩١هـ ، ص ١٤٢٧، دار طيبة للنشر ، الرياض ،  ٧ط  ، وقفات تربوية مع السرية النبوية فريد، أمحد ،  )١(
 . ١٥٨٣قيام الليل ، حديث رقم :قيام الليل وتطوع النهار ، باب :أخرجه النسائي ، كتاب  ) ٢(
 .  ٩١ص  مرجع سابق ،، الرحيق املختوماملباركفوري ،صفي الرمحن ،   )٣(



 

 

فرض اهللا عز وجل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم قيام الليل : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقام الصحابة معه حوالً كامالً ، واحتجز اهللا عز وجـل خامتـة   

 ).١"(اً ، مث نزل بعد ذلك التخفيفالسورة إثنا عشر شهر
وقصدت رضـي اهللا عنـها بـالتخفيف اآليـة األخـرية مـن السـورة وهـي قولـه                       
 .٢٠:اآلية  ،سورة املزملڇٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڇ  : تعاىل

 
وال شك أن هذا االمتحان يف هجر الفراش ،ومقاومة مألوفات النفس من الدعة ،والراحـة  

ل ؛ هو تربية على ااهدة ،وتدريب للتغلب على حظوظ النفس وشهواا ،متهيـداً حلمـل   والكس
 .   )٢(رسالة اإلسالم اليت جاءت لتقوم مسار البشرية وتسدد خطاها حنو توحيد اهللا وطاعته

وقيام الليل ليس هدفاً لذاته ،وما يفعل اهللا بعذاب عباده من شـيء   ":يقول الدكتور الغضبان      
لكنها التربية اإلميانية على الصلة الوثيقة باهللا عز وجل ،فهو وسيلة للقرىب من اهللا تعاىل ،وسـيلة  ،و

 .  )٣("لذكر اهللا ،والتبتل إليه والتوكل عليه
وال شيء أكرب أثراً يف النفس من التركيز على العبادة والطاعة والنوافل ،فهي اليت تصل القلـب       

 .نة واألزمة ،وأعصى على الفتنة ،وأثبت على احلق باهللا ، وجتعله أكرب من احمل
وما يزال هذا الينبوع الدافق يف متناول كل مؤمن ":عن الصالة  - رمحه اهللا - يقول سيد قطب     

يف اهلجري ،ومدداً حني ينقطع املدد ،ورصيداً حني ينفد الرصيد ،إنه ال بـد   للطريق ،ورياً اًيريد زاد
احملدود أن يتصل بالقوة الكربى يستمد منها العون ،حني يتجاوز اجلهد قواه لإلنسان الفاين الضعيف 

احملدودة ،حينما تواجه قوى الشر الظاهرة والباطنة ،حينما يثقل عليه جهد اإلستقامة على الطريـق  
 .  )٤(".. بني دفع شهوات وإغراء املطامع 

   -:التربية على الصرب وضبط النفس:ثالثا 

                                     
 . ٦/٥٤، وأمحد  ٦/٢٦جزء من حديث رواه مسلم )  ١(
 ١٤٢٣،  دار السالم ، القـاهرة  ، يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة صلى اهللا عليه وسلم منهج النيبأحمزون، حممد ، )  ٢(

 .  ٦٢مرجع سابق ،ص ،م ٢٠٠٢ -هـ 
    .٤٢م ،ص ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١٥، دار الوفا ،املنصورة ،ط  املنهج احلركي للسرية النبويةالغضبان ، منري، )  ٣(
 .  ١٤٢ص  ٢،ج  يف ظالل القرآن قطب ، سيد ، ) ٤(



 

 

ق الفاضلة والعنصر البارز يف مواجهة الصـعاب واألزمـات ووقـت    الصرب أساس األخال
األزمات حيتاج املتريب أن تكون نفسه قد توطنت على الصرب ،ألنه العدة الالزمة لبلوغ األهـداف  

 .الكبرية 
أو درساً حيفظ ؛إنه مواقف ختترب ا صالبة اإلرادة وقوة  ، على أن الصرب ليس موعظة تسمع

 .   )١(ن املختلفة باملمارسةحتملها يف امليادي
حبس النفس عن اجلزع ، واللسان عن التشكي ،واجلوارح عن لطم اخلـدود  : ومعىن الصرب
 . )٢(وشق اجليوب وحنوها

وقد أكد القرآن الكرمي على األمر بالتزام الصرب منذ وقـت مبكـر مـن عمـر الـدعوة      
ني ،جاء ذكره يف القـرآن الكـرمي يف   وألمهية الصرب القصوى لصاحل املسلمني ،ولو إىل ح،)٣(املكية

 . )٤(تسعة وتسعني موضعاً
 .  ٤٥:اآلية ، سورة البقرة ڇۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ڇ  :قال تعاىل     

لم ضـخامة  عذلك أن اهللا سبحانه َي ":يف حديثه عن الصرب - )٥(رمحه اهللا - يقول سيد قطب     
ريق بني شىت النوازع والدوافع ،والذي يقتضيه القيام علـى  اجلهد الذي تقتضيه اإلستقامة على الط

ال بد من الصرب على الطاعات ،والصرب عـن  .. دعوة اهللا يف األرض فيه شىت الصراعات والعقبات 
املعاصي ،والصرب على جهاد املشاقني هللا ،والصرب على الكيد بشىت صنوفه ،والصرب على بطء النصر 

على انتفاش الباطل ،والصرب على قلة الناصر ،والصرب علـى طـول    ،وصرب على بعد الشقة ،والصرب
 . "ة اإلعراضضالطريق الشائك ،والصرب على إلتواء النفوس ،وضالل القلوب ،وثقله العناد ، ومضا

وإذا كان البشر ينتام الضعف واستعجال الثمرة ويستبطء الوصول إىل النتائج ،فـإن آيـات        
 .   ")٦(وبعزم قوي أخرى ة تشحذ اهلمم وتدفعها إىل املضي يف الطريق مرةالصرب مبثابة حمطات تقوي

 
 

                                     
 . ٧٧،ص مرجع سابق ،الصحيحةيف الدعوة من خالل السرية  صلى اهللا عليه وسلم منهج النيبأحمزون، حممد ، )  ١(
 .١٢دار الكتب العلمية ،بريوت ، ص  ، عدة الصابرين وذخرية الشاكريناجلوزية ، ابن قيم،  ) ٢(
 .   ٧٨صمرجع سابق ، ، منهج النيب يف الدعوة من خالل السرية الصحيحةأحمزون، حممد ،  ) ٣(
 . ٤٠١-٣٩٩ص ، الكرمي املعجم املفهرس أللفاظ القرآنعبد الباقي، حممد فؤاد ، )  ٤(
 .١٤١ص  ١، ج  يف ظالل القرآن قطب ، سيد ، ) ٥(
 . ٤٨م ، ص ١٩٩٢ – ١٤١٢، املكتب اإلسالمي ،بريوت ، السرية النبوية تربية أمة وبناء دولةالشامي، أمحد بن صاحل ، )  ٦(

. 



 

 

 
 

سـورة   ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ  :قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعـاىل 

 .١٤: اآلية، اجلاثية
أي يصفحوا عنهم وحيملوا األذى منهم ،وهذا كان يف ابتداء اإلسالم ،أمروا أن يصربوا على 

ذى املشركني ،ليكون ذلك جاء لتأليف قلوم ،مت ملا أصروا على العناد شرع اهللا للمؤمنني اجلالد أ
 . )١(واجلهاد

وسبب إعراض املؤمنني عن مواجهة املشركني ،أنه رمبـا  :ويقول سيد قطب عن هذه اآلية 
سط ظروف معينـة  كان ذلك ألن الفترة املكية كانت فترة تربية وعداد يف بيئة معينة لقوم معينني و

،ومن أهداف التربية واإلعداد يف مثل هذه البيئة بالذات تربية نفس الفرد العريب على الصرب على ما 
 . )٢(ال يصرب عليه عادة من الضيم ،يقع على شخصه أو على من يلوذون به

فكانت هذه اآليات ترتل على املؤمنني موجة ومربية هلم على معىن ضبط الـنفس والصـرب   
ت على طول الفترة املكية تقود خطوات املؤمنني خطوة خبطوة ،فتمرنوا على حتمل املشـاق  ،وامتد

وحتمل األذى ،وضبط اإلرادة ،وأال تكون تصرفام ردود أفعال ،كما تدربوا على االلتزام مبا يـرد  
 .   )٣(عن اهللا تعاىل ،واالنضباط مع أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  :قال -رضي اهللا عنه -جلياً يف قصة خباب  ىنهذا املع ويظهر
كـان  : (أال تستنصر لنا، أال تدعو اهللا لنا؟ قال: وسلم، وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له

الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتني، 
وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، ومـا يصـده   . وما يصده ذلك عن دينه

ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت، ال خيـاف إال  
 .)٤()اهللا، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

                                     
 .  ١٤٩ص  ٤م ،ج ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣دار املعرفة ،بريوت ، ، تفسري القرآن العظيمابن كثري ، امساعيل بن عمر ،)  ١(
 .  ٣/١٤٣٨، يف ظالل القرآن قطب ، سيد ، ) ٢(
 . ٥٠ص ، السرية النبويةالشامي، أمحد بن صاحل ،  ) ٣(
 .  ،وأمحد يف املسند  ٢٣٨ص  ٤، ج  ٣٤١٦أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ،كتاب مناقب األنصار ،برقم )  ٤(



 

 

بلغ تسلية وتربية على الصرب ،وهو ال وال شك أن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أ
شك صلى اهللا عليه وسلم يستنصر هلم ويدعوا هلم ،إال أنه أراد صلى اهللا عليه وسلم أن يعلمـوا أن  

 .   )١(ذلك سنة ماضية ،وأن أهل اإلميان ال بد أن يتعرضوا للبالء
ل الصـحابة  والظاهر أن سبب إمحرار وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم هو تأثره من استعجا

رضي اهللا عنهم للنصر ،املشعر باستبطائهم لوعد اهللا مع ما أمروا به من الصرب واليقني ،مما يؤكـد  
 .   )٢(أمهية عامل الزمن يف أي عملية تربوية الستكمال اإلعداد

وهذه التربية ظهر أثرها عملياً من خالل تعامل الصحابة مع ما واجههم من تعذيب وتنكيل 
 .  هم عن مسارهم الذي اختاروه وجتويع فلم يغري

يصيبنا  –اهلجرة إىل احلبشة  -كنا قبل اهلجرة  ":فعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال
 )٣(ظلف العيش وشدته ،فال نصرب عليه ،فما هو إال أن هاجرنا ،فأصابنا اجلوع والشدة ،فاستضلعنا

يل ،فسمعت حتت بـويل شـيئاً جيافيـه    ولقد رأيتين مرة ،قمت أبول من الل.. ما وقوينا عليهما
،فلمست بيدي فإذا قطعة من جلد بعري ،فأخذا ، فغسلتها حىت أنعمتها ، مث أحرقتـها بالنـار،مث   

 .  )٤("رضضتها فشققت منها ثالث شقات ،فا قتويت ا ثالثاً 
 -:التركيز على التربية الفردية : رابعاً 

إتصال املريب  "ة بالتربية الفردية واليت نقصد ا لقد عين الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مك
 .  )٥("باملتريب اتصاالً شخصياً مباشراً ،دف االرتقاء به عقيدةً ،وعبادةً ،وأخالقاً وفهماً وحركةً

وهـي مـن أجنـع    ،)٦(وهي ما كان اخلطاب فيها موجهاً إىل شخص واحد أو فئة قليلة من الناس 
 -:األزمات وسبب ذلك نلخصه يف النواحي التالية  الوسائل يف التربية وخباصة وقت

بية األفراد تربية متكاملة فال تقتصر على جانب واحد ترمن خالل التربية الفردية ميكن  -١
،بل هناك مشولية يف التربية ،وميكن من خالهلا التنبيه على كثري من األخطاء اليت يقع فيها 

 .األفراد ،وذا ميكن استكمال التربية 

                                     
 .  ٩٣صمرجع سابق ، ، رية النبويةوقفات تربوية مع الس فريد ، أمحد ، ) ١(
 .  ٧٩ص  مرجع سابق ، ، منهج النيب يف الدعوة من خالل السريةأحمزون، حممد ، )  ٢(
 .  ٥٤٣ص  ٢انظر لسان العرب البن منظور ، ج . أي احتملنا : أو تضلعنا )  ٣(
 .١٤٨ص  ١ج  مرجع سابق ، ، سري أعالم النبالء ،الذهيب )  ٤(
 .  ١٥م ، ص ١٩٩٨ -هـ١٤٢٨،دار الوفا ،املنصورة ، الدعوة الفردية بني النظرية والتطبيق د احلليم ،الكناين ، عب ) ٥(
 .  ١٤م ، ص ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠،مكتبة وهبة ،القاهرة ، ١٠ط ، كيف ندعو الناسصقر ، عبد البديع ،  ) ٦(



 

 

ل التربية الفردية ميكن متابعة التطبيق العملي ملا تلقاه املتريب من توجيهات ،وهذا من خال -٢
 .  من خالل االتصال الدائم 

عن  –أو نفروا  –من خالل التربية الفردية ميكن إيصال املعاين التربوية إىل الذين نفروا  -٣
 .  املريب ،أو عن جمالسته 

من املريب فقد يكون التوجيه ،وهي تتم يف كل  ال حتتاج إىل تكلف أو استعداد مسبقأا  -٤
 . )١(الظروف واألحوال ، وال سيما يف أوقات الشدائد واحملن واألزمات

احلرية يف الطرح التربوي فليس هناك حرج أو خوف،وهذا وال شك أجـدى وأنفـع    -٥
 . )٢(،فضالً عن أنه ينشيء الصداقة واملودة بني املريب واملتريب

ظاهرها أن التأثري يكون قليالً يف اتمع ،ولكن احلقيقة أا أكثر تأثرياً التربية الفردية يف  -٦
 .وحمصلتها النهائية ضخمة جداً

ولقد كانت البداية هلذا األسلوب يف أوائل العهد املكي ،وقبل دار األرقم ،وقبـل اجلهـر   
ليه وسلم ، خرج أبو بكر يريد الرسول صلى اهللا ع: رضي اهللا عنها قالتبالدعوة ،فعن عائشة 

يا أبا القاسم ، فُقدت من جمالس قومك ، واموك : وكان صديقاً له يف اجلاهلية ، فلقيه ، فقال 
إين رسول اهللا أدعـوك إىل  : (( بالعيب آلباءها وأمهاا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا عليه وسلم ، ومـا  فلما فرغ من كالمه أسلم أبو بكر ، فانطلق عنه رسول اهللا صلى )) اهللا 
 .   )٣(بني األخشبني أحد أكثر سروراً منه بإسالم أيب بكر

والتربية الفردية وقت األزمات تستهدف أصحاب امللكات القيادية والتأثريية وهذا عن طريق 
االصطفاء فكان أن بدأ النيب صلى اهللا عليه وسلم باألقربني فكان أول من أسلم خدجية رضـي اهللا  

النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر وهو صديقه احلميم ،وعلي بن أيب طالـب وهـو   عنها زوج 
 .  )٤(ربيبه ويف رعايته وبيته ،وهو مبثابة ابنه ،وزيد بن حارثه مواله

وكان سبب اصطفاء النيب صلى اهللا علية سلم أليب بكر ذه التربية كما ذكره ابن هشـام  
وكان أبو بكر رجالً مألوفاً لقومه ،حمبباً سهالً ،وكـان  . . .  مث أسلم أبو بكر بن أيب قحافة ":قال

النسب قرشي لقريش وأعلم قريش ا ومبا كان فيها من خري أو شر ،وكان رجالً تاجراً ذا خلـق  

                                     
 .٣٤صسابق ،مرجع ،  الدعوة الفردية بني النظرية والتطبيق الكناين ، عبد احلليم ، ) ١(
 .  ١٤ص  مرجع سابق ،، كيف ندعو الناسصقر ، عبد البديع ، )  ٢(
 .٥٢ص  ١ج مرجع سابق ، ،التربية القياديةالغضبان ، منري،  ) ٣(
 .  ١٩ص  ١ج مرجع سابق ، ، املنهج احلركي للسرية النبوية)  ٤(



 

 

لعلمه وجتارته ،وحسن جمالسـته  : معروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغري واحد من األمر
 .  " )١(اإلسالم من وثق به من قومه ممن يغشاه وجيلس إليه ،فجعل يدعو إىل اهللا وإىل

وهذه التربية الفردية أمثرت مع أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه الذي اتبع الطريق التربـوي  
ه خيار الصحابة ممن اصطفاهم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه منهم عثمان بـن  وتنفسه فأسلم بدع

فكان .اهللا  رمحن بن عوف ،وسعد بن أيب وقاص ،وطلحة بن عبيدعفان ، والزبري بن العوام ،وعبدال
 .)٢(الذين سبقوا الناس باإلسالم ،فصلوا وصدقوا ةهؤالء النفر الثماني

وكان صلى اهللا عليه وسلم يتعاهدهم باللقاء املتواصل مع هـؤالء النفـر يف دار األرقـم    
 .  رة على حتمل مسئوليتها تربية خاصة تصمد يف مواجهة األزمات ،وتكون قاد )٣(لريبيهم

،حىت تكونت القاعـدة   )٤(واستمرت تربية النيب لصحابته من خالل دار األرقم ثالث سنني
أـا مل  :الصلبة والنقية اليت اختصها النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتربية واليت زاد من قوا وصالبتها 

ربطت برضوان اهللا تعاىل واجلنة يف الدار متن بالوعود الرباقة من منصب ومغنم وجاه دنيوي ، وإمنا 
 .  )٥(اآلخرة
 -:بناء العالقة بني املريب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه على أساس احملبة   :خامساً

إن التربية اليت ال يكون فيها عالقة حمبه بني املريب واملتريب هي تربية عدمية الثمرة ،فـالنفس  
ولقد هيأ اهللا لنبيه كل صفات الكمال البشري .ر وأحاسيس البشرية ليست آلة تدار وإمنا هي مشاع

  .اليت حتبب الناس فيه ، مع ما أمر اهللا به من حمبته عبادةً وتقرباً إىل اهللا 
ألن احملبة أساس كل عمل من أعمال الدين واإلميان ،وذلك أن كل عمل يعمله اإلنسان ال 

 .تكون حباً أو كرهاً بد أن يكون من إرادة قلبية ،وهذه اإلرادة إما أن 
واحملبة هي الرابط الذي يدفع املتريب لتحمل عناء التربية يف زمن األزمات ،وخباصـة لـدى   

 .  الشباب الذين يزيد لديهم هذا املعىن 
ولقد كان هلذه التربية األثر العظيم يف صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمل الـروح  "

العني ،فكان احلب الصادق ينـدفع إليـه انـدفاع املـاء إىل     والنفس ،وشغل منهم مكان القلب و

                                     
 . ١/٢٦٧  مرجع سابق ، ، السرية النبويةابن هشام ،  ) ١(
 .  ٢٦٩ص ،  السابقاملرجع )  ٢(
 .  ٩٩ ص مرجع سابق ، ، فقه السريةالغضبان ، منري،   )٣(
 .٩٩ ص ، املرجع السابق)  ٤(
 .٩٥ص   مرجع سابق ، ، منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوةأحمزون، حممد ،  ) ٥(



 

 

احلديد إىل املغناطيس ،وكان من أثر هذا احلب والتفاين  اجنذاباحلدور،وكانت النفوس تنجذب إليه 
 . " )١(أم كانوا لريضون أن تندق أعناقهم وال خيدش له ظفر أو يشاك بشوكة

يضرب أبو ة يدعوهم إىل وحدانية اخلالق ،ففهذا أبو بكر رضي اهللا عنه خيطب يف الناس مبك
يعرف وجه من أنفه ،وسقط أبو بكر مغشياً عليه، وشاع خرب سـقوطه   ابكر رضي اهللا عنه حىت م

بني يدي هؤالء املعاندين ،فأقبل رجال من قبيلة تيم وهم أهله وعشريته ،وقد ظنوا أن أبا بكر قـد  
وضعوه على فراشه ،وتعاهدوا فيما بينهم على مات من شدة الضرب ، ومحلوه إىل بيته يف ثوب، و

ما فعل حممد ، ما  -:قتل من كان سبباً يف ذلك ، مث أفاق أبو بكر رضي اهللا عنه فكان أول ما قال 
 .)٢(فعل رسول اهللا ؟

ڦ  ڦ  ڦ   ڇ  :ومناذج ذلك احلب كثرية جداً ولكن مثرا ،هي الطاعة هللا ورسوله قال تعـاىل     
 .٣١:آية  ،سورة آل عمران ڇ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ 

 
 .التربية على التفاؤل والثقة  -:سادساً

التفاؤل عنصر مهم يف وقت األزمات فمن مل يترىب على هذا املعىن فهو معـرض لإليـار   
واالستسالم عند أول صدمة ،أما صاحب التفاؤل فهو ثابت اجلنان ،قوي اإلرادة ،ال ينتقض عزمه 

 .  وال يكل وال ميل 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبث عناصر الثقة يف قلوب رجاله ،ويفيض عليهم ولقد ك

مما أفاضه اهللا على فؤاده من أمل رحيب يف انتصار اإلسالم وانتشار مبادئه ،وزوال سلطان الطغـاة  
 .) ٣(أمام طالئعه املظفرة يف املشارق واملغارب

ے   ے  ۓ        ڇ  :ؤمنني ،قال تعـاىل ويف هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة امل
  �  �ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

 ) .١٧٧-١٧٠(اآليات،سورة الصافات  ڇ  �  �   �  �  �  �
هذا الوعد سنة من سنن اهللا الكونية ،سنة ماضية كما متضـي   ":يقول سيد قطب رمحه اهللا 

ب والنجوم يف دورا املنتظمة ،وكما يتعاقب الليل والنهار يف األرض على مدار الزمان هذه الكواك

                                     
 .   ١٤٢ص  مرجع سابق ،، الرحيق املختوماملباركفوري ،صفي الرمحن ،  ) ١(
 .  ١٩م ، ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ دار طيبة اخلضراء ،مكة ،،  ٤ط ،عصر الصحابة  امشي ، عبداملنعم ،اهل ) ٢(
 .  ٩٦ص مرجع سابق ،، وقفات تربوية مع السرية النبوية فريد، أمحد ،)  ٣(



 

 

ولكنها مرهونة بتقدير اهللا ، حيققها حـني  ... ،وكما تنبثق احلياة يف األرض امليتة يرتل عليها املاء 
 .   )١("يشاء

ك الفترات القاسية وكان القرآن يرتل ذه البشارات مرةً بالتصريح وأخرى بالكناية ،ففي تل
اليت ضيقت األرض على املسلمني وكادت ختنقهم وتقضي على حيام ،كانت ترتل اآليـات مبـا   
جرى بني األنبياء السابقني وبني أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر م ،كانت تشـمل هـذه   

متخضت عنـه   اآليات على ذكر األحوال اليت تطابق متاماً أحوال مسلمي مكة وكفارها ، وكيف
تلك األحوال من إهالك الكفرة والظاملني ، وإيراث عباد اهللا األرض والديار ، فكانت هذه القصص 

 .   )٢(إشارة واضحة إىل جناح املسلمني يف املستقبل
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم بنفسه ذه البشارات بني آونة  وأخرى ،فكان 

الناس يف عكاظ وجمنة وذي ااز ،مل يكن يبشرهم باجلنة فحسب ،بـل  إذا واىف املوسم ،وقام بني 
قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا ،ومتلكوا ا العرب ،وتدين لكم :يا أيها الناس  ":يقول هلم بكل صراحة 

 .  )٣("ا العجم ،فإذا متم كنتم ملوكاً يف اجلنة
لمسلمني وأن املطلوب من املسلم هو وهكذا يبني الرسول عليه الصالة والسالم أن العاقبة ل

 .  العمل ودافع العمل هو الثقة يف النتيجة 
 .  تنمية عقول ومدارك الطليعة األوىل من املربني : سابعاً

ال بد من إعداد فريق عمل تربوي مؤهل حلمل األمانة والسري قدماً على النهج الصحيح ألن 
 .  بإنقطاع املريب األول أو موته  العمل التربوي الذي يعتمد على شخص واحد ينقطع

 -:أساليب منها دةسلم يف تنمية هذا اجلانب عه ووهلذا سلك النيب صلى اهللا علي
 -:الشعور باملسئولية  -١

فقد رىب النيب صلى اهللا عليه وسلم الصحابة على حتمل مسئوليام كاملة واستشعارهم لعظم هـذه  
كن احلياد عنها واالحنراف حبال ،فالعواقب اليت تترتـب  املسئولية الضخمة ،وأن هذه املسئولية ال مي

على الفرار عن حتملها أشد وخامةً وأكرب ضرراً عما هم فيه من اإلضطهاد ،وأن اخلسـارة الـيت   

                                     
 . ٣٠٠٢،ص ٥ج مرجع سابق ، ، يف ظالل القرآن قطب ، سيد ،)  ١(
 .٦٧ص مرجع سابق ، ، النبويةوقفات تربوية مع السرية  فريد، أمحد ،)  ٢(
 . ١٤٦ص مرجع سابق ،  ، الرحيق املختوماملباركفوري ،صفي الرمحن ، )  ٣(



 

 

بعد هذا الفرار ال تقاس حبال على املتاعب اليت يواجهوا نتيجة  -وتلحق البشرية مجعاء  -تلحقهم 
 . )١(هذا التحمل

صحابة يف مكة ما إن يسلم حىت يفهم مباشرة ما متليه عليه مسئوليته من احلفاظ وهلذا كان ال
 .  على أسرار املسلمني والعمل على نشر اإلسالم 

ومن نتائج هذه التربية العميقة استطاع النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيافظ على سـرية دار  
إسالم عمر  ةأحد ،وهذا ما يفهم من قص ا ملار األرقم، مدة ثالث سنوات ال يعالتربية يف مكة د
 .   )٢(رضي اهللا عنه

 :.  توسيع مدارك وثقافة املربني باهلجرة للحبشة  -٢
ال بد للمريب من زيادة مدارك املربني حىت يتمكنوا من مسايرة التغريات يف حيام ويستعدوا 

 .للتجديد والتغيري 
فاد منها الصحابة من أمـة ذات حضـارة   فكانت اهلجرة األوىل والثانية للحبشة واليت است

 .وذات قوة ومنعة ،واستطاعوا من خالهلا أن جيدوا مكاناً آمنا يعبدون اهللا فيه 
 

 . )٣(تنمية التفكري واملقارنة واالستفادة من اخلربات السابقة والتاريخ ومن سنن اهللا يف خلقه -٣
موقف إجيايب حيسن : موقفني االستفادة من جتارب السابقني تعطي خربات عملية ،وهي بني 

 . )٤( التأسي به ، وموقف سليب ومرتلقات على الطريق ينبغي احلرص واإلبتعاد عنها
فاملوقف اإلجيايب يشد عزائم املؤمنني ، ويبث روح الثبات فيهم ،كقصة أصحاب األخدود 

إنكم : للمسلمني اليت عربت عن صرب وثبات املؤمنني السابقني ،فهي دروس يف العقيدة والتربية تقول
لستم وحدكم على الطريق ،إمنا سبقكم أمم ابتليت كما ابتليتم ،وطغى عليها الطغاة كمـا طغـوا   

والتعذيب والتحريق ،فكونوا كذلك صابرين حىت يأيت اهللا بـالتغيري   االضطهادعليكم ،فصربوا على 
 .   )٥(على أيديكم

                                     
 .  ١٤، ص مرجع سابق  ، الرحيق املختوماملباركفوري ،صفي الرمحن ، )  ١(
 .٣٥٣، ص ،مرجع سابق  السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنةأبو شهبة ، حممد بن حممد ، )  ٢(
هـ ،  ١٤١٩عام  ١٨٦،سلسلة دعوة احلق ،رابطة العامل اإلسالمي ،مكة ،العدد الرسول  التربية يف عهدحلريب ، حامد ، ا)  ٣(

 .٦٤ص 
 .  ١٠٠، ص مرجع سابق  ، السرية النبويةالشامي، أمحد بن صاحل ، )  ٤(
 .  ٧٤، ص مرجع سابق  ، منهج النيب يف الدعوةأحمزون، حممد ، )  ٥(



 

 

 
 -:يئة النفوس للتغيري عن طريق التدرج :ثامناً 

  تكن تربية النيب صلى اهللا عليه وسلم تربية فوضوية تسعى إىل  نتيجة سريعة ، بل راعى مل
النيب صلى اهللا عليه وسلم طبيعة النفوس ،والسنن الكونية يف التدرج ،فإذا نظرنا إىل حساب الـزمن  

غرق بناء وجدنا أن تربية النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه استغرقت ثالث عشر عاماً ، بينما است
 .  الدول اإلسالمية عشر سنوات

 . )١(وإذا نظرنا يف حساب الوحي ،جند أن أكثر من نصف القرآن نزل يف العهد املكي
والعهد املكي حيتاج إىل تغيري متدرج ،وذلك ألن احلالة اليت كانت عليها العرب وقـريش  

 -:يه وسلم يف سبيل هذا التغيري بعيدة كل البعد عن املنهج الرباين ،ومما اتبعه النيب صلى اهللا عل
 
 .إعطاء األحكام والتوجيهات بصورة إمجالية  -١

فقد ركز النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العهد املكي على إصالح العقيدة ،وختليصها من شوائب      
 .  الوثنية وذيب النفوس بتجريدها من رذائل الصفات ،كما عين بتعميق اإلميان يف النفوس 

عرض التشريع القرآين وال النبوي يف هذه الفترة لشيء من التشريعات العملية إال مـا  ومل ي
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڇ  :كان له ارتباط بالعقيدة ،كتحرمي ما مل يذكر اسم اهللا عليه كما يف قولة تعاىل

 أو،١٢١: اآليـة  ،سورة األنعـام  ڇڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ
سـورة   ڇۆ  ۈ  ۈ       ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉڇ  كعبادة تربطهم باهللا عز وجل وتوجههم إىل اخلري

 .)٢( ٧٢: اآلية  ،األنعام
 .لتدريب العملي على التغيري ا -٢

التغيري عامل مهم من عوامل النجاح ولكن للتغيري تبعات ،والنفوس يف أصلها تكره التغيري وخاصـة  
 .  وطن وأهل  إذا كان فيه مفارقة للمحبوب من

من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه باهلجرتني األوىل والثانية إىل احلبشة  ذلك ونستنتج  
طريق  عن ،ومن مث إرسال الطليعة األوىل إىل املدينة املنورة ،ويأت املدينة الستقبال املهاجرين اجلدد

 . )٣(اللقاءات املتكررة مع أهل املدينة
                                     

 .  ٧٤، ص سابقاملرجع ال)  ١(
 . ٢١، ص مرجع سابق  ، منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة من خالل السريةأحمزون، حممد ، )  ٢(
 .  ٦٤، ص مرجع سابق  ، التربية يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلماحلريب ، حامد ، )  ٣(



 

 

 .س وعدم التشديد عليهمالتيسري على النا -٣
 )١(املشقة جتلب التيسري "األزمة هي زمن الشدة وزمن الضيق واملشقة ،ومن القواعد الفقهية الكربى

"  . 
وهذا القاعدة مهمة وقت األزمات لكوا تطبيق عملي هلذه القواعد يف جمال التربية ولقـد  

ل يف العهد املكي خباصة ،فـأنزل اهللا  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعمل ا بأمر من اهللا عز وج
تعاىل يف حق عمار بن ياسر عندما كان من شدة ما جيد من عذاب املشاركني جييبهم بأن يـتكلم  

 .)٢(١٠٦:اآلية ،سورة النحل  ڇڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڇ بالكفر
 أكان املشركون ويبلغون من أصحاب رسـول اهللا : قلت لعبد اهللا بن عباس:وعن سعيد بن جبري قال 

ـ نعم واهللا ،إن كـانوا ليَ : صلى اهللا عليه وسلم ما يعذرون يف تدرك دينهم ؟ قال ربون أحـدهم وجييعونـه   ض

 . )٣(ويعطشونه حىت ما يقدر يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .  ٢١٥م ، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠رياض ، ،صاحل السدالن ،دار بلنسية ،ال ٢ط ، القواعد الفقهية الكربى)  ١(
 .  ٤٦،ص مرجع سابق  ، املنهج احلركي للسرية النبويةالغضبان ، منري، )  ٢(
 .  ٤٦،ص رجع سابق امل)  ٣(



 

 

 .مناذج من األزمات يف العهد املكي : املبحث الثاين 
  -:مقدمة

مستمرة مل تتوقف إال جرة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم إىل    األزمات يف العهد املكي
ولكن هناك أزمـات كانـت   على املؤمنني  املدينة فقد كانت الشدة والضيق والتعذيب مستمرين

خالل هذه الفترة وسنتطرق يف هذا املبحث إىل أزمتني ألن اهلدف من هذا املبحث هو  شديدة جداً
مع األزمات حال وقوعها واألزمات اخلاصة يف العهد املكي قليلة  معرفة األسلوب النبوي يف التعامل

 .  قبل وأثناء األزمات  وقف التربويما املبحث السابق فهو شامل للمأ، 
 :حصار الشعب : أوال 

   : اهللا قال ابن هشام رمحه 
رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نزلوا  افلم: قال بن إسحاق  "

اً أصابوا به أمناً ، وقراراً ،وأن النجاشي قد منع من جلأ إليه منهم ،وأن عمر قد أسلم ،فكان هو بلد
ومحزة بن عبد املطلب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وجعل اإلسـالم يفشـوا يف   

عبـد املطلـب    القبائل ، اجتمعوا وأمتروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بين هاشم ،وبين
،على أن ال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم ،وال يبيعوهم شيئاً ،وال يبتاعوا منهم ،فلما اجتمعوا لذلك 
كتبوه يف صحيفة ،مث تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ،مث علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيداً على 

 .   أنفسهم
و عبد املطلب إىل أيب طالب بنو هاشم وبن احنازتفلما فعلت ذلك قريش : قال بن إسحاق 

بن عبد املطلب ، فدخلوا معه يف شعبه واجتمعوا إليه ،وخرج من بين هاشم أبو هلب ،عبد العزى بن 
 .  )١( "عبد املطلب ،إىل قريش ، فظاهرهم

 :وجه األزمة مما سبق 
 :احلصار االقتصادي  -١

شدة اجلوع  من ىت إمفليس هناك طريقة للحصول على املؤونة ،وقد بلغ اجلوع منهم مبلغه ح
 . )٢(ن يسمع من بعيد بكاء أطفاهلم من اجلوعاشجار، وكأكلوا ورق األ

                                     
 .  ٢٧٦ص  ١، ج مرجع سابق  ، النبوية سريةالابن هشام ، )  ١(
 .    ١٢٨م ،ص١٩٩٦-هـ ١٤١٦احلكم ، املدينة ، ، مكتبة العلوم و٣، ط بهذا احلبيب يا حماجلزائري، أبو بكر جابر ، )  ٢(



 

 

ومل يكن املشركون يتركون طعاماً يدخل مكة وال بيعاً إال بادروه فاشتروه ،حىت ال يصـل إىل  
 . )١(احملاصرين منه شيء

 -:احلصار املعنوي واالجتماعي  -٢
ا منهم ، وال خيالطوهم ، وال جيالسـوهم ، وال يـدخلوا   فاحلصار يشمل أال يزوجوهم أو يتزوجو

 .  )٢(سلموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للقتلبيوم حىت ُي
 -:طول مدة احلصار -٣

،وهذه املدة ليست باهلينة فـإن   )٣(وقت استمرت هذه األزمة ثالث سنوات اشتد عليهم البالء فيها
 . من هذه املصيبة  الصرب على ذلك ال يستطيعه إال من وجد خرياً

  
   -:النبوي يف التعامل مع األزمة التربوي املنهج 

إن مشاركة املريب يف ظروف األزمات هو أقوى دافع على الصمود ضدها ،وقد حتمل  -١
 .  مل يتحمله غريه ارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م

كان حيمـل هـم   فهو يف الطعام والشراب واحد من القوم حاله كحاهلم ،ولكنه مع ذلك 
اجلميع حيزن لبكاء الصيب ،وهو ال جيد ما يسكته ،ويتأمل وهو يرى وجوه النساء وقد فارقتها حيوية 

 . )٤( احلياة ،ويتأثر وهو يرى وجوه أصحابه وأقربائه وقد فارقتها نضرا وأثر فيها اإلعياء
ولكن الرسول  قيادة الناس وتوجيههم يف مثل هذه الظروف العصيبة ليست أمراً سهالً -٢

أن يتغلب على ذلك كله ،فهو يقوي من عزميتـهم   -بعون اهللا  -اً صلى اهللا عليه وسلم كان قادر
 .   وحيدثهم عن جزاء الصابرين

الثبات على املبادئ وعدم التنازل عنها مهما كانت الظروف ،فاملساومة علي الدين ال  -٣
،فاملشركون قد ساوموه قبل ذلك  ثالً علياما ُمجتدي شيئاً ،ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب هل

 .   )٥(على ترك ما يدعو له ، ويعطونه امللك واملال فرفض ذلك كله

                                     
 .  ١٣٣، ص مرجع سابق  ، الرحيق املختوماملباركفوري ،صفي الرمحن ، )  ١(
 .   ١٤٢، ص مرجع سابق  ، فقه السرية النبويةالغضبان ، منري، )  ٢(
 .٨٦م ، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، دار السالم ، القاهرة ،  ٦، ط فقه السرية النبوية حممد بن سعيد ،البوطي،)  ٣(
 .    ٩٥ص م ،  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  ٣ط ،  من معني السريةالشامي، أمحد بن صاحل ،  ) ٤(
 . ٨٢، ص مرجع سابق ، من معني السريةالشامي، أمحد بن صاحل ، )  ٥(



 

 

ثرت تربية النيب صلى اهللا عليه أوقد  ، أثر تربية األقارب على املريب يف النصرة واإلعانة -٤
 .وسلم حىت على من مل يسلم منهم فكانوا معه ،ينصرونه ويعينونه 

أو القتال أو غري ذلـك   االنفعالضبط الرسول لنفوس الصحابة وعدم أمرهم بالرد أو  -٥
 .  القتال بالوقت ذلك ،ألن اهللا سبحانه مل يأمره يف 

ال تكاد ختلو جاهلية من اجلاهليات القدمية أو املعاصرة من قيم ميكن االستفادة منـها   -٦
اهلية اخلاصة حبماية القريـب ،واسـتفاد   تضحيات كبرية يف سبيل قيمهم اجلب،فقد ضحى بنوها  

 .   )١(املسلمون من هذه التضحيات
لقد كان ثبات املسلمني أمراً غري مستغرب ،فمن خالل  العقيدة اليت رىب النيب صلى اهللا  -٧

ها كفـيلني  َدعنعيم اجلنة َبتذكر عليه وسلم أصحابه عليها جند مفهوم األجر والثواب يوم القيامة ،و
 .  املسلمني على حتملهم لألذى وصربهم يف هذه األزمة العظيمة باستمرار 

لكن األمر خيتلف بالنسبة للمشركني ،فما الذي يدفعهم إىل هذا الصرب الذي ال يوجد لـه  
 .مقابل ،وعلى ماذا يواجهون هذه اإلهانات واجلوع والتشرد 

 .  )٢(!بن عبد اهللا ؟كل ذلك من أجل حممد  أن: إلجابة السهلة يف بدايتها هي لعل ا     
 !   لكن السؤال األشد واألكثر حرجاً مل ال يرجع حممد عن دينه طاملا أن دينه باطل؟     
والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفس الوقت يهاجم معتقدام ويسب آهلتهم ، وهم مع ذلك من      

التعظيم لشخصية النيب صلى و هو مستوى التقدير واإلحترام:واجلواب عن ذلك . حيميه ويدافع عنه 
ولو مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أعلى مسـتوى مـن التقـدير     "اهللا عليه وسلم 

يف خوض حرب من  -بنو هاشم وبنو عبد املطلب  –واالحترام والتعظيم ملا غامر البطنان الكبريان 
   :.د هذا احلدث واليت مثلتها المية أيب طالب الرائعة اليت يقول فيها بع. أجله 

 ونظعن إال أمركم يف بالبل كذبتم وبيت اهللا نترك مكة
 .وملا نطاعن دونه ونناضل حممداً)٣(ىكذبتم وبيت اهللا نبز

 ونذهل عن أبنائنا واحلالئل ونسلمه حىت نصرع حوله

 وينهض قوم يف احلديد إليكم
 )٢(")١(وض الروايا حتت ذات الصالصل

 )٢(")١(الصالصل
                                     

 .  ٧١ص  ،مرجع سابق  ، منهج النيب يف الدعوة من خالل السريةأحمزون، حممد ، )  ١(
 . ٨٣، ص مرجع سابق  ، املنهج احلركي للسريةالغضبان ، منري، )  ٢(
 .  نغلب عليه : حممداً  ىنبز)  ٣(



 

 

 
 -:) عام احلزن(ملعني فقد النصري وا: ثانيا

 -:قال ابن هشام رمحه اهللا 
مث إن خدجية بنت خويلد وأبا طالب هلكا يف عام واحد ، فتتابعت علـى رسـول إهللا    "  

صلى اهللا عليه وسلم املصائب ُلك خدجية ، وكانت له وزير صدق على اإلسالم ،يشـكو إليهـا   
،ومنعةً وناصراً على قومه ،وذلـك قبـل    ،ويهلك عمه أيب طالب ،وكان له عضداً وحرزاً يف أمره

فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   .مهاجره إىل املدينة بثالث سنني 
   .)٣( " وسلم من األذى ما مل تكن تطمع به يف حياة أيب طالب

 :وجه األزمة مما سبق 
ريب ،وكيف إذا كانت ممن فقد األنفس من أشد األشياء على املرء فكيف إذا كانت لق -١

 .  هم ردء وعون للقيام باملهمة اليت أمر اهللا رسوله ا
فخدجية كانت ختفف عن رسول اهللا وحتفظ له بيته وتسلي عنه وهي صاحبة العقل الراجح 
والرأي الصائب ،ووضعت كل ثروا وماهلا حتت تصرف رسول اهللا ،وصربت على املقاطعة والفقر 

لثراء ،وبقيت ذكراها ماثلة يف ذهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ليقفـز  وهي سليلة الغىن وا
 .  )٤(يزرا يف حياا صوت هالة أو صوت صديقات كنفرحاً حني يسمع 

ملعىن األمن فما نالت قريش من رسول اهللا صلى اهللا  اًطالب فقد القد كان فقد عمه أب -٢
  . عليه وسلم إال بعد أن مات أبو طالب 

 
   -:املنهج التربوي النبوي يف التعامل مع هذه األزمة 

أمهية تربية املرأة املسلمة تربية صحيحة على مواجهة األزمات فالنساء شقائق الرجـال   -١
 .  وهن احلصن الداخلي للمجتمع ،وهن قوام العملية التربوية يف املرتل 

 .  واملخفف من صدمة األزمات وأثر املرأة يف األزمات ال يقل عن أثر الرجل فهي املعني 

                                                                                                                    
 . اإلبل اليت حتمل املاء واألسفني )  ١(
 .٨٤ص  مرجع سابق ،، النبوية املنهج احلركي للسريةالغضبان ، منري، )  ٢(
 .  ٤٤ص  ٢ج  ،مرجع سابق  ، النبوية ةالسريابن هشام ، )  ٣(
 .  ٨٩،ص  املنهج احلركي للسرية النبوية الغضبان ، منري، )  ٤(



 

 

فال بد من تأهيل املرأة وتربيتها وتوجيهها ورعايتها وتعليمها وتثقيفها لكي تكـون أمـاً    "
بارة ،وأختاً طيبة وبذلك يتكامل اتمع الصغري وهو جمتمع األسرة ليكون  وابنةصاحلة وزوجة وفية ،

 .)١("هو جزء من اتمع اإلسالمي الكبريعضواً نافعاً يف اتمع الكبري ،وهو جمتمع الدولة ،و
رضي اهللا عنها حىت أصبحت ذه املرتلة املؤثرة  دجيةأثر تربية النيب صلى اهللا عليه وسلم خل  

 .يف مواجهة األزمات والصعاب اليت مير ا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 .  أسرته ،ويف جمتمعه  وقوة الرباط األسري لدى املريب ليقوم بدوره التربوي املطلوب داخل

مهما حرص املريب على تربية األجيال فلن يصل إىل مبتغاه إال بتوفيق اهللا عـز وجـل    -٢
،فالنيب صلى اهللا عليه وسلم حرص على إسالم عمه أيب طالب لكن مل يرد اهللا له الصالح واهلدايـة  

 .  فمات وهو على دين قريش 
أيب طالب كما يف الصحيح دخـل علـي أيب    حىت كان صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاة عمه

ال إله إال اهللا ، كلمة أشهد : يا عم قل : اهللا بن أمية ،فقال  طالب عند موته وعنده أبو جهل وعبد
أنا على ملة عبد :أترغب عن ملة عبد املطلب فقال : لك ا عند اهللا ،فقال أبو جهل وأبن أيب أمية 

 . )٢(املطلب
ب من وعمل جراء هذه األزمة بل أتبع هذه األزمة بالعمل الدؤعدم وقوف النيب عن ال -٤

خالل تغيري مكان الدعوة والبحث عن النصرة واحلماية فتوجه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف 
 .)٣(وحده

 
     

 
 
 
 
 

                                     
، حممد موسى الشـريف ،دار األنـدلس   األوىلالطبعة  ، املرأة بني كتابات اإلسالميني وتطبيقات الغربيني حريةمصطلح )  ١(

 .٢٣م ، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦اخلضراء ،جدة ، ، 
 .   ١/٥٤٨أيب طالب ، قصة : أخرجه البخاري ، باب )   ٢(
 .  ٤٩ص  ٢ج  ،السرية النبويةابن هشام ، )   ٣(



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 املنهج التربوي النبوي يف مواجهة األزمات يف العهد املدين

 
 -:ولاملبحث األ

 خصائص التربية يف العهد املدين املتعلقة باألزمات
 .التربية باألحداث: أوالً
 .انطالق التربية من املسجد: ثانياً
 .تربية األمة : ثالثاً
 .التركيز يف التربية على األخالق اجلماعية:رابعاً

 .األخوة -
 .اإليثار  -
 .الشجاعة -
 .الكرم  -
 .التربية على املشورة :خامساً
 .لتربية على التروي واحلكمة يف معاجلة األمورا: سادساً

 : املبحث الثاين
 .مناذج من األزمات يف العهد املدين 

 .  أزمة أحد -
 .  أزمة اخلندق -



 

 

 أزمة الفتنة يف غزوة بين املصطلق -
 .أزمة تبوك  -
 .أزمة حنني -

 



 

 

 املنهج التربوي النبوي يف مواجهة األزمات يف العهد املدين
 :العهد املدين املتعلقة باألزمات لتربية يفخصائص ا:املبحث األول 

حتتاج إىل جهـد   ، لقد كان انتقال النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة نقلة نوعية
وأساليب جديدة يف التعامل مع هذا اتمع املتكامل الذي هو يف حاجة إىل تربية تتناسب مع  ، أكرب

ما بينه النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار يف بيعة العقبة وهذا  ، مستوى التحديات اليت سيواجهها
 فقال زرارة بن سعد بيده أخذفقد  الثانية عندما أرادوا أن يبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،

 اليوم إخراجه عند اهللا رسول أنه نعلم وحنن إال املطي أكباد إليه ضربن مل إنهف يثرب أهل يا رويداً:
 إذا السيوف عض على تصربون أنتم فإما السيوف تعضكم وأن خياركم وقتل كافة بالعر مفارقة
 عبـد  حديث ويف اهللا على وأجركم فخذوه كافة العرب مفارقة وعلى خياركم قتل وعلى مستكم
 عنا مطأ قالوا اهللا عند لكم عذر فهو فذروة خيفة أنفسكم ختافون أنتم وإما اهللا على أجركم األعلى
 فيأخـذ  فرجال رجال نبايعه إليه فقمنا نستقيلها وال البيعة هذه نذر ال فواهللا زرارة بن سعد يا يدك
 .) ١(فاهللا ال ندع هذه البيعة أبداً وال نسلبها، ويف رواية  اجلنة ذلك على ويعطينا شرطه علينا

وهلــذا ركــز الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف املدينــة علــى بعــض األســاليب 
   :هذه الظروف وهي  األزمات يف مثلملواجهة 

 :التربية باألحداث:أوالً 
ة النفــوس وقــت احلــدث أقــرب إىل ي أحــداث عظيمــة وطبيعــهــاألزمــات 

ــه املتــريب إىل مــا يريــد  واالنصــهار االضــطراب يســتطيع مــن خالهلــا املــريب توجي
 .  بسهولة ويسر 

ولذلك كان استغالل احلادثـة مهمـة كـبرية مـن مهـام التربيـة ،لينطبـع علـى          "
 ،يطبعـه مـن التوجيهـات والتهـذيبات     فس يف حالـة انصـهارها مـا يريـد املـريب أن     الن

 .)٢("أو ال يزول من قريب..فال يزول أثرها أبداً

                                     
هـــ  ١٤١٥، مكتبــة العلــوم واحلكــم ، املدينــة ،  ٦، ط  الســرية النبويــة الصــحيحة العمــري ، أكــرم ، ) ١(

 ،١/١٩٩ . 

ــد ، ) ٢( ــب ، حمم ــالمية  قط ــة اإلس ــهج التربي ــاهرة ،  ١٤ط  ، من ــروق ،الق ـــ١٤١٤،دار الش م  ١٩٩٣-ه

 .    ٢٠٨،ص 



 

 

وما مييز العهد املـدين كثـرة األحـداث وتتابعهـا ،حـىت كـان العهـد املـدين صـاحب          
 .  اجلانب األكرب واحلظ األوفر من كتب السرية عموماً 

داث تربيــة عمليــة تقــوم مــن واقــع احليــاة امللمــوس ،ومل وإن التربيــة باألحــ"
ــه    ــع ومعطيات ــى الواق ــز عل ــا ترتك ــة ،وإمن ــرات أو دروس نظري ــرد حماض ــن جم تك

 .  )١("التطبيقية
 -:ومن خصائص التربية باألحداث 

 .أا أعظم أثراً وأبلغ يف النفوس من غريها -١
س اخلاطئــة أو عــدم التكلــف يف اصــطناعها فهــي حتصــل بســبب تصــرفات النــا -٢

 .  ألسباب خارجة عن تقديرهم وإرادم 
كــون املتــريب يظهــر مــا بداخلــه دون تصــنع أو تكلــف ،فهــي فرصــة لعــالج  -٣

 .  )٢(ها وصقلها وذيبهائمن أدوااألنفس 
أــا تــربط النفــوس بالعمــل ال بالنتيجــة ،حيــث يقــوم املــؤمن بــأداء الواجــب  -٤

اهللا تعـاىل ورسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم دون أن      ،واإلسهام يف اخلـري ؛امتثـاالً ألمـر    
 .  يفت يف عزمه تأخر النتائج

ـ   الـرأي السـديد    إىل تـربني تغالل وقـت األزمـة يف توجيـه امل   ومعىن هذا هـو اس
 .  والعمل الصائب وكيفية التعامل الصحيح وقت األزمة

عـىن يشـمل   وكان مما أوجب اهللا على رسوله البيـان ألمتـه فيمـا حتتـاج إليـه ،وهـذا امل      
اث وهلـذا لـن أطيـل يف تفصـيل     مجيع األزمات فهي داخلة حتـت معـىن التربيـة باألحـد    

 .   ذج هذا اجلانب من السريةامن
 التربية من املسجد  انطالق:ثانياً

كان أول ما قام بـه الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـدما قـدم املدينـة هـو          
ـ أنَّ بسـنده  ،فقـد روى البخـاري    )٣(بناء املسجد  ولُ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه َوَسـلَّمَ     َرُس

َراحلََتـُه فََسـاَر َيمشـي َمَعـُه النـاُس َحتـى َبَركَـت عنـَد َمسـجِد           َدَخلَ املَديَنة َراكبـأً 

                                     
 .   ٧٣ص  مرجع سابق ، ، منهج النيب يف الدعوةأحمزون، حممد ، )  ١(

 .  ٢٠٧ص  مرجع سابق ، ، منهج التربية اإلسالمية قطب ، حممد ، ) ٢(

 .  ١٩١ص م ،  ١٩٩٤-هـ ١٤١٤، دار القيم ، دمشق ،  ٥ط ،  فقه السرية الغزايل ، حممد ، )  ٣(



 

 

 ــنرَِجــالٌ م ــذَمئَيو يــهَوُهــَو ُيَصــلِّي ف يَنــةَوَســلََّم بِالَْمد ــهُســولِ َصــلَّى اللَّــُه َعلَيالر
للتمـرِ لُسـَهيلٍ َوَسـهلٍ غُلَـاَمينِ َيتيَمـينِ فـي َحجـرِ أَسـَعَد          )١(ُمسلمَني َوكَانَ مرَبـدا الْ

بنِ ُزَراَرةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَّه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه َوَسـلََّم حـَني َبَركَـت بِـه َراحلَُتـُه َهـذَا إِنْ          
 زِلُ ثُـمنِ فََسـاَوَمُهَما           َشاَء اللَُّه الَْمنَوَسـلََّم الُْغلَـاَمي ـهَصـلَّى اللَّـُه َعلَي َدَعـا َرُسـولُ اللَّـه

بِالْمرَبد لَيتخذَُه َمسجِدا فَقَالَا لَا َبـلْ َنَهُبـُه لَـَك َيـا َرُسـولَ اللَّـه فَـأََبى َرُسـولُ اللَّـه أَنْ          
نَتاَعُه مى ابَبةً َحتُهَما هناَيقَْبلَُه مجِدَبَناُه َمس ٢( ُهَما ثُم(  . 

واختيـار  ، وعلـى بنـاءه    ، وحرص النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى املسـجد     
املكان املناسـب لـه دليـل علـى أمهيـة املسـجد يف اإلسـالم ،وكـذلك حـرص الـنيب           

 .  مالصقاً للمسجد هلم على جعل بيتصلى اهللا عليه وس
احليـاة ،ومل يكـن املسـجد موضـعا     فكان املسـجد منطلقـاً إلدارة مجيـع شـئون     

ألداء الصلوات فحسـب، بـل كـان جامعـة يتلقـى فيهـا املسـلمون تعـاليم اإلسـالم          
منتدى تلتقي وتتـآلف فيـه العناصـر القبليـة املختلفـة الـيت طاملـا نـافرت         و وتوجيهاته ،

بينها الرتاعات اجلاهلية وحروا ،وكـان مـع هـذا داراً يسـكن فيهـا عـدد كـبري مـن         
   . )٣(هاجرين الالجئني الذين مل يكن هلم دار وال مال وال أهل وال بنونفقراء امل

  :ر مهم وذلك من النواحي التاليةودور املسجد يف األزمات دو
التربية من املسجد تربط املتريب باهللا وبالدار اآلخرة فهي تربية إميانية تستمد بركتها من املسجد  -١

    �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �ڇ  -:قال اهللا تعاىل .،خري البقاع إىل اهللا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     �  �    �  �

     .)  ٣٧ -٣٦(سورة النور، اآليات  ڇٿ  ٿ  ٿ   

                                     
 .  ،القاموس احمليطاملوضع الذي جيفف فيه التمر )  ١(

: اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه ،حـديث رقـم      الـنيب صـلى    هجـرة بـاب   –املناقب  كتابأخرجه البخاري،)   ٢(

   .) ٥/٧٨( كتاب بدء اخللق ،باب هجرة النيب وأصحابه :،وأيضاً  ٣٦١٦

 .  ٢١٦ص  ١ج ، املنهج احلركي للسريةالغضبان ، منري، )  ٣(



 

 

ـ     ،والـذي يتخلـف عنـه بـدون عـذر       ةفاملسجد مكـان إقامـة الصـالة املفروض
ـ  ِسَي مـا فهمـه أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       مة النفـاق ، وهـذا   م نفسـه بِس

 . )١(وسلم ،بأنه ال يتأخر عن حضور صالة اجلماعة بدون عذر إال املنافق
ــالة   ــزع إىل الص ــر ف ــه أم ــلم إذا حزب ــه وس ــلى اهللا علي ــنيب ص ــان ال  )٢(وك

أدبــار  ،واملســجد مكــان الــذكر والنوافــل اخلاصــة بــه كتحيــة املســجد واألذكــار
 .  وغريها الصلوات،وصالة التراويح 

والتربية اليت تبعد عن املسـجد يقـل فيهـا هـذا اجلانـب الروحـاين الـذي يزيـد         
 .من أثر العبادات ويزيد من رغبة املتلقني

ــد  ا -٢ ــىن جدي ــبوع إىل مع ــل أس ــون ك ــه املترب ــتمع في ــان يس ملســجد مك
وتوجيه خاص ملا يصـلح أمـور دينـهم ودنيـاهم ،وذلـك يـوم اجلمعـة ،وجيـب علـى          

   . الرجال حضوره
واختذ النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لنفسـه منـرباً حيـدث النـاس مـن عليـه يف          

كمـا روى أبـو حـازم رمحـه     ، اجلمعة وغريها ،ليشاهدوه ويتعلمـوا منـه رؤيـةً ومساعـاً    
قَـد َتَمـاَروا فـي الْمنَبـرِ مـن       رضـي اهللا عنـه ،   أَنَّ َنفَرا َجاُءوا إِلَى َسهلِ بنِ َسـعد اهللا ، 
 ، َوَمـن َعملَـهُ   ، أََمـا َواللَّـه إِنـي لَـأَعرُِف مـن أَي ُعـود ُهـوَ        : فَقَـالَ  ؟ود ُهَوأَي ُع

همٍ َجلََس َعلَيلَ َيوَوَسلََّم أَو هَصلَّى اللَُّه َعلَي ُت َرُسولَ اللَّهَوَرأَي . 
أَرَسـلَ َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه       : قَـالَ  ، فَقُلُْت لَُه َيا أََبا َعبـاسٍ فََحـدثَْنا   : قَالَ 

   ـَرأَةَوَسلََّم إِلَـى ام هـاَس          "َعلَيا أُكَلِّـُم النـَوادـي أَعَمـلْ لـاَر َيعجالن ظُـرِي غُلَاَمـكان
َوَسـلََّم   فََعملَ َهذه الثَّلَاثَ َدَرَجات ثُـم أََمـَر بَِهـا َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه         "َعلَيَها

َولَقَـد َرأَيـُت َرُسـولَ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه        ِ، فَُوضَعت َهذَا الَْموضَع فَهَِي من طَرفَـاِء الَْغاَبـة  
َوُهـَو َعلَـى الْمنَبـرِ ثُـم َرفَـَع فََنـَزلَ        ، َوكَبـَر النـاُس َوَراَءهُ   ، َعلَيه َوَسلََّم قَاَم َعلَيه فَكَبـرَ 

َبر ، قََرىالْقَهنلِ الْمي أَصى َسَجَد فه        ِ، َحتـرِ َصـلَاتآخ ـنـى فَـَرغَ مَعـاَد َحت ثُـم ،ِ   ثُـم

                                     
ار اتمــع ،جــدة ، دبــدون طبعــة ، ، دور املســجد يف التربيــةمحــد قــادري ، األهــدل ، عبــد اهللا بــن أ)  ١(

 .  ٧٠م ،ص  ١٩٩١ -هـ ١٤١١

 . ٧٤، ص  املرجع السابق)  ٢(



 

 

إِنـي َصـَنعُت َهـذَا لَتـأَْتموا بِـي َولَتَعلَُّمـوا        ، َيـا أَيَهـا النـاسُ   ": فَقَالَ، أَقَْبلَ َعلَى الناسِ 
 .  )١("َصلَاتي
ر تعلـيم األمـة كلـها قـوالً وعمـالً ويف كـل وقـت وحـني         وكان املسجد مق -٣     

ــه ،ليســمعوا   ــه وســلم ،يتحلقــون حول ،وكــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا علي
َعبـد  كمـا روى  يسـألونه عمـا أشـكل علـيهم يف املسـجد فيجيبـهم ،       واحديثه ،وكان
 ؛ َيـا َرُسـولَ اللَّـه    : فَقَـالَ أَنَّ َرُجلًـا قَـاَم فـي الَْمسـجِد     رضي اهللا عنهما ، اللَّه بنِ ُعَمَر 

ُيهِـلُّ أَهـلُ    : فَقَـالَ َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه َوَسـلَّمَ        ؟من أَيَن َتأُْمُرَنـا أَنْ ُنهِـلَّ  
ـ          "رنالَْمديَنة من ذي الُْحلَيفَة َوُيهِلُّ أَهلُ الشـأْمِ مـن الُْجحفَـة َوُيهِـلُّ أَهـلُ َنجـد مـن قَ

َوقَالَ ابُن ُعَمَر َوَيزُعُمونَ أَنَّ َرُسـولَ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه َوَسـلََّم قَـالَ َوُيهِـلُّ أَهـلُ          
َوكَانَ ابُن ُعَمَر َيقُولُ لَـم أَفْقَـه َهـذه مـن َرُسـولِ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه             الَْيَمنِ من َيلَملََم 

 .  )٢( َوَسلََّم
وكان أصحابه الذين آمنـوا بـه ،وديـارهم بعيـدة عنـه ،يفـدون إليـه ليتعلمـوا         

 .  فيه ،فيرتلون يف مسجده ،فيأخذون منه الفقه يف الدين ،مث يعودون
أََتيـُت النبِـي َصـلَّى اللَّـُه       -رضـي اهللا عنـه   - بـنِ الُْحـَويرِث   َمالُككما روى 

ني َنفَرٍ مَوَسلََّم ف هي  َعلَيملَـةً     ، وحنـن شـببة متقـاربون ،     قَـوـرِيَن لَيشـَدُه عنَنـا عفَأَقَم 
ارجُِعـوا فَكُوُنـوا فـيهِم    ": قَـالَ   ، َنـا مـا َرأَى َشـوقََنا إِلَـى أََهل   فَلَ ، َوكَانَ َرحيما َرفيقًا ،

      ـلَاةُ فَلُْيـَؤذِّنْ لَكُـمالص َوَصـلُّوا فَـإِذَا َحَضـَرت َوَعلُِّموُهم    أَكَْبـُركُم كُمَولَْيـُؤم أََحـُدكُم" 
)٣(  . 

ــ -٤ ــة م ــدائم بالتربي ــوماالتصــال ال ــرات يف الي ــاء مخــس م  ، ن خــالل اللق
باإلضافة لكـون املواظبـة علـى الصـالة تربيـة حبـد ذاـا ،فاالتصـال مـع املـربني يف           

 .وخاصة إذا كان إمام املسجد هو املريب  مهم ،  املسجد

                                     
جـواز اخلطـوة واخلطـوتني إىل الصـالة ،     : بـاب   ، كتـاب املسـاجد ومواضـع الصـالة ،      أخرجه مسـلم )  ١(

 . ٨٤٧ : حديث رقم 

  .١٣٣: ، حديث رقم والفتيا يف املسجد العلم ذكر م ، باب أخرجه البخاري ، كتاب العل ) ٢(

 ٥٩٢: مـن قـال ليـؤذن يف السـفر مـؤذن واحـد ، رقـم        : األذان ، بـاب  : ، كتـاب   أخرجه البخـاري )   ٣(

. 



 

 

اللَّه دَعب ا      : (بن مسعود رضـي اهللا عنـه قـال     َعنُه أَنْ َيلْقَـى اللَّـَه غَـدَسـر َمـن
ظْ َعلَى َهـُؤال ُمسا فَلُْيَحافمل         كُمَنبِـيفَـإِنَّ اللَّـَه َشـَرَع ل ـثُ ُيَنـاَدى بِهِـنَحي ـلََواتِء الص

ـ    ، َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم ُسـَنَن الُْهـَدى   َولَـو أَنكُـم َصـلَّيُتم     ، َننِ الُْهـَدى َوإِنُهـن مـن ُس
    ـهتـي َبيكََما ُيَصلِّي َهـذَا الُْمَتَخلِّـُف ف كُمي ُبُيوتف ،       َتـَركُْتم َولَـو كُمةَ َنبِـيُسـن لََتـَركُْتم

  لََضـلَلُْتم كُمةَ َنبِـيِسـُن الطُُّهـورَ       ، ُسنـُر فَُيحَرُجـلٍ َيَتطَه ـنَوَمـا م ،  ـُد إِلَـى    ثُـممَيع
الَْمَساجِد هَهذ نم جِدفَُعـُه          ، َمسطُوَهـا َحَسـَنةً َوَيرَيخ إِلَّا كََتـَب اللَّـُه لَـُه بِكُـلِّ َخطْـَوة

َولَقَـد َرأَيُتَنـا َوَمـا َيَتَخلَّـُف َعنَهـا إِلَّـا ُمَنـافق َمعلُـوُم          ، َوَيُحطُّ َعنُه بَِها َسيئَةً ً، بَِها َدَرَجة
 )١()َولَقَد كَانَ الرُجلُ ُيؤَتى بِـه ُيَهـاَدى َبـيَن الـرُجلَينِ َحتـى ُيقَـاَم فـي الصـف         ، النفَاقِ

  . 
ولقد كان انطـالق معاجلـة الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لألزمـات الـيت حتـل          

 .  باتمع املدين من املسجد ،حيث يكون أمر النيب وتوجيه ومجعه للناس 
كــان صــلى اهللا عليــه وســلم يــدعو النــاس إىل اجلهــاد يف مســجده  وهكــذا

ويشــاورهم يف ذلــك يف مســجده ،وخيــرج إىل أصــحابه يف مســجده ،وكــان ينطلــق  
ـ  م ينطلـق ـم للحـج منـه ، وكـان ينعـي الشـهداء مـن          اللجهاد يف مسجده ، كم

 .   )٢(ااهدين على منربه
لتعلـيم ،ولكـن هنـاك فـرق بـني      وذا كان املسجد مدرسـة كـربى للـتَعلُّم وا   

تعليم املسجد ،وتعليم املدارس وهـذا مـا مييـز املسـجد وجيعلـه مـالذاً للمجتمـع عنـد         
 .  األزمات

 :.  ومن هذه الفروق
التعليم يف املسـجد ال يقصـد فيـه مـن التعلـيم والتعلـيم إال وجـه اهللا ،فـال          -أ

 .  حظ دنيوي يدفعهم على التعلم أو التعليم فيه
عـى لإلخـالص والتجـرد والنيـة احلسـنة ،وهـذا ممـا يـدفع إىل عـدم          وهذا أد

 .  التوقف عن التعلم والتعليم مهما اشتدت األزمات

                                     
صــالة اجلماعــة مــن ســنن اهلــدى ، : املســاجد ومواضــع الصــالة ، بــاب : أخرجــه مســلم ، كتــاب )   ١(

 . ١٠٤٦حديث رقم  -اهللا عنهما  رضي –حديث عبداهللا بن مسعود 

 .٧٢ص مرجع سابق ، ، تربيةالدور املسجد يف األهدل ، عبد اهللا بن أمحد قادري ،  )  ٢(



 

 

ــة الشــعوب مــن طــالب    -ب ــرب إىل عام ــا أق أن علمــاء املســاجد وطال
املــدارس واجلامعــات حيــث جتــد عامــة النــاس يقبلــون إىل عــامل املســجد وطالبــه 

مل املســجد وطالبــه يهتمــون بعامــة النــاس يف ،ويســتفيدون منــهم ،كمــا جتــد عــا
 .   )١(التعليم والدعوة أكثر من غريهم

 .  واالتصال مع الناس عامل مهم يف كسب ثقتهم وتوجيههم وقت األزمات
لــيس هنــاك قيــود أو مواصــفات ملــن يســتفيد مــن التعلــيم يف املســجد  -ج

 .   ن هدىعفهو يستقبل كل طالب للعلم أو باحث 
 

  )٢(مةية اُألترب:ثالثاً 
كان من أهم ما سعى النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه عندما هاجر إىل املدينة هو إقامـة كيـان        

 .  ١٠٣اآلية  ،عمرانآل سورة  ڇ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڇ :األمة حىت تصبح جسداً واحداً ، قال تعاىل

  
رة وهلـا  ح اتمع اإلسالمي لـه كيـان منطلـق مـن عاصـمتها املدينـة املنـو       بفأص

ـ تهدف واحد هـو الـوالء هللا    ىل ونشـر الـدين اإلسـالمي الـذي ارتضـاه اهللا خللقـه       اع
 . )٣(،فحصل ذا التكوين التكامل والترابط واإلخاء بني املسلمني

وعقد رسول اهللا صـلى اهللا عليـة سـلم وثيقـة بـني املهـاجرين واألنصـار تـنظم         
أمــة واحــدة مــن دون  أمــورهم وتعلمهــم حقــوقهم ،فأصــبح املهــاجرون واألنصــار

الناس ،أما كتلة املهاجرين فكلـها جتمـع واحـد ، وأمـا كتلـة األنصـار فموزعـةً علـى         
جتمعات قبائلها وعشائرها ،ولقـد حتـددت مسـئولية كـل فريـق علـى حـدة أمـام اهللا         

 .   )٤(تعاىل وأمام رسوله وأمام إخوانه املؤمنني
 ال يبقـى مـن آثـار    ولقد راعا النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تعهـد ذلـك ،حـىت      

اجلاهليــة شــيء جيلــب التفــرق والتنــازع للمجتمــع ،وال أضــر علــى اتمــع وقــت 
 .  األزمة من االختالف والتفرق

                                     
 .  ٧٨،ص  املرجع السابق)   ١(

 . ١١٨ص مرجع سابق ، ، التربية يف عهد الرسول نشأا وتطورهااحلريب ، حامد ، )   ٢(

 .١١٨ص مرجع سابق ، ، الرسول نشأا وتطورها التربية يف عهداحلريب ، حامد ،  )  ٣(

 .    ٢١٤،ص  ١ج مرجع سابق ،  ، املنهج احلركي للسرية النبويةالغضبان ، منري،  ) ٤(



 

 

ــة        ــيت تضــمنتها هــذه الوثيق ــة ال ــادئ العام ــد ذكــر مصــطفى الســباعي املب وق
   -: ومن هذه املبادئ  )١(التارخيية اخلالدة 

 .ة بينها وحدة األمة املسلمة من غري تفرق -١
 .تساوي أبناء األمة يف احلقوق والكرامة  -٢
 .تكاتف األمة دون الظلم واإلمث والعدوان  -٣
محايــة مــن أراد العــيش مــع املســلمني مســاملاً متعاونــاً ، واالمتنــاع عــن  -٤

 .  ظلمهم والبغي عليهم 
 .على نفسه وأهله إال  ال يؤاخذ إنسان بذنب غريه ،وال جيين جان -٥
س التعــاون علــى الــرب والتقــوى ،ال علــى اإلمث اتمــع يقــوم علــى أســا -٦

 .  والعدوان 
بـاهللا   إميـان الشـعب  : قـوة معنويـة ،وهـي    : هذه املبـادئ حتميهـا قوتـان     -٧

 .ومراقبته له ، ورعاية اهللا ملن بر ووىف 
رئاسة الدولـة الـيت ميثلـها حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم        : وقوة مادية ،وهي        

. 
هـود تفتيـت الصـف اإلسـالمي ،والطعـن يف وحـدة األمـة        وقد حـاول املنـافقون والي  

من خالل نشـر اإلشـاعات ،وتـذكري األنصـار جباهليتـهم وقتـاهلم فيهـا ،كمـا فعـل          
عنـدما رأى ألفـة األوس واخلـزرج وصـالح ذات بينـهم       ، شـاس بـن قـيس    ياليهود

ومـا كـان بينـهم مـن      ، على اإلسالم بعد الذي كان بينـهم مـن العـداوة يف اجلاهليـة    
 .  ل يف يوم بعاثقت

ويـذكرهم يـوم بعـاث     ، فأمر شاب مـن اليهـود كـان معـه أن جيلـس معهـم      
 .  وينشدهم بعض ما تقاولوا به من أشعار

عــدوا يف احلــرة علــى القتــال ،فخــرج هلــم اففعــل حــىت تواثــب القــوم وتو
يـا  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ومـن معـه مـن املهـاجرين حـىت جـاءهم فقـال         

أبـدعوى اجلاهليـة وأنـا بـني أظهـركم وبعـد أن هـداكم اهللا        . اهللا اهللا  معشر املسـلمني 
لإلسالم وأكرمكم به وقطع عـنكم اجلاهليـة ،واسـتنقذكم ـا مـن الكفـر وألـف بـني         

                                     
 .  ٦٥ص  مرجع سابق ، ، السرية النبوية دروس وعربالسباعي، مصطفى ، )  ١(



 

 

قلوبكم ؟ فعرف القـوم أـا نزغـة مـن شـيطان ، فبكـوا وعـانق الرجـال مـن األوس          
 عليـه وسـلم سـامعني    واخلزرج بعضهم بعضـاً ،مث أنصـرفوا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا     

 .  )١(مطيعني ،وقد أطفأ اهللا عنهم كيد عدو اهللا
 

                                     
 .صار باخت.  ٢٦، ص  ٨مرجع سابق ،ج  ، املنهج احلركي للسرية النبوية)  ١(



 

 

 األخالق اجلماعية  ىالتركيز يف التربية عل: رابعاً
األخالق عنوان على متاسـك اتمـع وعلـى قوتـه ،وهـي دليـل علـى اإلميـان         

ـ :ك قـال  يفعن أسامة بن شـر  ـ  اكن ـ     اًجلوس سـلم كأمنـا   ه وعنـد الـنيب صـلى اهللا علي
ـ مـن  :إذ جـاءه أنـاس فقـالوا    منـا مـتكلم ،  ا يتكلم الطري منا رؤسعلى  هللا د اب عبـا أح
 .  )١() أحسنهم خلقا :(قال؟ اهللا تعاىل إىل 

ويف نظر الباحث أن مـن أهـم اجلوانـب التربويـة الـيت ينبغـي احلـرص عليهـا          
 .  يف مواجهة أي أزمة كانت ،هي األخالق

ن للمجتمـع يف مواجهـة أي   وأخص من ذلك بعـض األخـالق الـيت هـي صـمام األمـا      
،وقـد سـارع الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم        )٢(خطر حيدق به وهي األخـالق اجلماعيـة  

 -:وهي على النحو التايل  دين تفصيلها وبياا يف العهد املإىل
 -:األخوة  -١

وهي الرباط الذي يـربط املـؤمنني بعضـهم بـبعض فينطبـق علـيهم قـول الـنيبِ َصـلَّى          
َعـن  و " لَا ُيـؤمُن أََحـُدكُم َحتـى ُيحـب لأَخيـه َمـا ُيحـب لَنفِْسـه         :َلََّم اللَُّه َعلَيه َوَس

لَـا ُيـؤمُن أََحـُدكُم َحتـى      : ( أََنسِ بنِ َمالك َعن النبِي َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه َوَسـلََّم قَـالَ     
 . )٣() فِْسهُيحب لأَخيه أَو قَالَ لَجارِه َما ُيحب لَن

ــذي ال   ــان ال ــرابط اإلمي ــه ب ــاط بأخي ــلم إىل االرتب ــدفع املس ــذه الصــفة ت وه
   .تزحزحه املصائب واألزمات بل تزيده قوة وصالبة

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڇ  :قال تعاىل 
 . ١٠٣اآلية  ،سورة آل عمران ڇڌ  

مر املسلمني باالستعانة باإلميان واألخوة يف اإلسالم على الـدعوة إىل  أها توجاءت اآلية اليت تلي
 : فقال سبحانه ،األمر باملعروف والنهي عن املنكرو ،اخلري

                                     
مـا جـاء يف اسـتكمال االميـان وزيادتـه ونقصـانه  ، حـديث        :اإلميـان ، بـاب   :كتـاب  : أخرجه الترمذي )  ١(

 . ٢٥٣٧: رقم 

 .  فيه مشاركة يف اخللق بني طرفني أو أكثراملقصود باألخالق اجلماعية هي اليت )  ٢(

خيـه مـا حيـب لنفسـه ، حـديث      مـن اإلميـان أن حيـب أل   : اإلميـان ، بـاب   : أخرجه البخاري ، كتـاب  )   ٣(

الـدليل علـى أن مـن خصـال اإلميـان      : اإلميـان ، بـاب   : أخرجـه مسـلم ، كتـاب    : ، وأيضاً  ١٢: رقم 

 . ٦٤:أن حيب ، حديث رقم 



 

 

  .  ١٠٤اآلية ،سورة آل عمران ڇڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ ڇ  
ــن امل  " ــب أساســية م ــتني الكــرميتني مطال ــاتني اآلي ــي ه ــفف خني يف آســلمني املت

 :.  اإلسالم املتعاونني ذه األخوة على تنفيذ هذه املطالب وهي
 االعتصام حببل اهللا وهو القرآن والسنة أي املنهج ،    -
 االبتعاد عن الفرقة واخلصام بترك كل أسباب التفرق ،   -
   اوأن جتتمع قلوم على احملبة يف اهللا فيصبحوا ذه النعمة إخوان -
 .  والدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر -

ــاألخوة يف          ــد اهللا إال ب ــيء بع ــا بش ــتعان عليه ــب ال يس ــذه املطال ــل ه وك
 .   )١("اإلسالم

فـال حتتـاج    -عـز وجـل    -األخـوة عقـدها اهللا   ": يقول ابن تيميـه رمحـه اهللا   
ة ،ال ، بــل عقــدها إىل حلــف ،وال حتتــاج إىل أســانيد ،وال حتتــاج إىل صــكوك شــرعي

 .  )٢( "اهللا من فوق سبع مساوات
مـع   املسـلم  وإذا مل توجد األخـوة  كـان اتمـع مهـدداً بالتفكـك وال يقـف      

 :يقول حممد الغزايل رمحه اهللا  ، أخيه يف حال األزمات خوفاً على نفسه
إن األثـرة الغالبـة آفـة اإلنسـان وغـول فضـائله ،إذا سـيطرت نزعتـها علــى          "
خـريه ومنـت شـره ،وحصـرته يف نطـاق ضـيق خسـيس ال يعـرف فيـه           حمقت امرئ

أمـا الـدنيا   .إال شخصه ، وال يهتاج بالفرح أو احلـزن إال ملـا ميسـه مـن خـري أو شـر       
فهـو ال يعـرفهم إال يف حـدود مـا يصـل إليـه       .العريضة ،واأللوف املؤلفة مـن البشـر   

 .. !! .عن طريقهم ليحقق آماله أو يثري خماوفه 
 . " )٣(سالم هذه األثرة الظاملة باألخوة العادلةوقد حارب اإل

بـني املهـاجرين    صـلى اهللا عليـه وسـلم    وهلذا املعىن العظـيم ،كـان أن عقـد الـنيب    
 .ا يتعاونون ويترافقون ويتوارثون  ةواألنصار أخو

                                     
 ١٩٩٣ -هـــ١٤١٣دار التوزيــع والنشــر اإلســالمية ،القــاهرة ، ، قصــة األخــوة يف اهللا حممــود ، علــي ،)  ١(

 .  ١٧م، ص 

م  ٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٣دار ابــن حــزم ،الريــاض ، ، يف رحــاب األخــوة بــن عبــد اهللا ،القــرين ، عــايض )  ٢(

 .٤٢،ص

 .١٦٦ص ،م  ١٩٨٦-١٤٠٦، دار القلم ،دمشق ، ٦ط ،  خلق املسلم الغزايل ، حممد ،   )٣(



 

 

وقد سـاهم نظـام املؤاخـاة يف ربـط األمـة بعضـها بـبعض ،فقـد أقـام الرسـول           
لصـلة علـى أسـاس اإلخـاء الكامـل بينـهم ،هـذا اإلخـاء         صلى اهللا عليه وسلم هـذه ا 

الذي تـذوب فيـه العصـبيات اجلاهليـة ،فـال محيـة إال لإلسـالم وأن تسـقط فـوارق          
 . )١(النسب واللون والوطن فال يتأخر أحد أو يتقدم إال مبروءته وتقواه

إن أعبـاء الـدنيا جسـام ،واملتاعـب تـرتل بالنـاس كمـا         ":يقول الغزايل رمحـه اهللا  
ضــعف مــن أن يقــف أر اخلصــب واجلــدب ، واإلنســان وحــده هطــل املطــر فيغمــي

ن وقـف إنـه لبـاذل مـن اجلهـد مـا كـان يف غـىن عنـه          ئطويالً جتاه هذه الشدائد ، ول
املـرء قليـل    ":لو أن إخوانه هرعـوا لنجدتـه وظـاهروه يف أجنـاح قصـده ،وقـد قيـل        

 .   "بنفسه كثري بإخوانه 
بـأن إخوانـه ظهـر لـه يف السـراء والضـراء وأن        ومن حق األخوة أن يشـعر املسـلم  

ــد     ــاندها وتش ــؤمنني تس ــوى امل ــل إن ق ــدها ،ب ــاة وح ــرك يف احلي ــه ال تتح قوت
 .")٢(أزرها
 -:اإليثار  -٢

يف عليهـا  واإليثار من األخالق املهمـة الـيت رىب الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أصـحابه        
   .سبيل مواجهة األزمات يف العهد املدين 

أن يقــدم غــريه علــى نفســه ،يف : اإليثــار ": )٣(فــات للجرجــاينجــاء يف التعري
 .  "النفع له ،والدفع 

فاإليثار خلـق حممـود بـل هـو الغايـة يف الكـرم والتضـحية يف سـبيل إسـعاد          
 .  حب الذات واإلنفراد باخلري والنفع ورين ،ويقابل مصطلح األثرة الذي هاآلخ

ــني ترب ــوازن ب ــة اإلســالمية ــدف إىل الت ــة والتربي ــة وتربي ــذات الفردي ــة ال ي
ــة  ــةالرتع ــى األخــرى ،أو تنحــرف أي   االجتماعي ــى إحــدامها عل ــري أن تطغ ــن غ م

                                     
م ٢٠٠٢،  اإلســكندرية، دار اإلميــان ، الســرية النبويــة عــرض وقــائع وحتليــل أحــداث الصــاليب ، علــي ، ) ١(

 . ٥٩٠ص ١ج ، 

 .   ١٦٨ص  مرجع سابق ، ، خلق املسلم الغزايل ، حممد ،)  ٢(

اري ،دار الريــان للتــراث ، القــاهرة ،  ص األبيــ،علــي بــن حممــد اجلرجــاين ،حتقيــق إبــراهيم  التعريفــات)  ٣(

٥٩  . 



 

 

منهما عن اخلري وعـن طاعـة اهللا وحتقيـق شـريعته ،وعـن اجلـادة الصـواب واالسـتقامة         
 .   )١(يف احلياة

ې  ې  ڇ  :قالولقد امتدح اهللا سبحانه يف كتابه اتمع املدين لتمثله هلذا املعىن العظيم حيث 
�  �  �  �    �  �  �  �  �   �  �  �  �   �  �  �  �  �  �   
 .   ٩ :اآلية، سورة احلشر  ڇ �  �  �  �  �  �ی    یي   ي       �

 -:وقد شهد اهللا هلم يف هذه اآلية خبمس شهادات "
 .تبوؤوا الدار واإلميان من قبلهم  -١
 .  حيبون من هاجر إليهم  -٢
 .  ورهم حاجة مما أوتوا ال جيدون يف صد -٣
 .   )٢( "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة -٤

ــاجرين   ــهم امله ــفهم حبب ــد وص ــار بع ــف اهللا األنص ــد وص   �  �   �ڇ . وق
ــ  ڇ  �  �   �  � ــار َس ــؤالء األنص ــك أن ه ــىن ذل ــوام َممع ــهم إلخ و يف حب

م ــذا املهــاجرين إىل ذروة الصــفاء واإلخــالص ووحــدة الشــعور ،وامــتألت صــدوره
احلب القدسي ،فلـم تعـد تتسـع لشـيء معـه ،إال أن يكـون ذلـك الشـيء أثـراً مـن           
آثــار احلــب ،ولــيس ذلــك إال ذروة الفضــائل ،وهــو إيثــارهم علــى أنفســهم بكــل 

 . )٣(مكرمة ،ولو كانوا هم يف أشد احلاجة إليها
ـ   وقد آتت اإليثـار أكلـها فكـان املهـاجرين القـادمني مـن مكـة         ىالتربيـة عل

عـددهم الكـبري الـذي ينشـأ أزمـة يف املدينـة        علـى  جيدون مـأوى وال مـال و  الذين ال
تصطدم هـذه األزمـة مبعـاين التضـحية واإليثـار إلخـوام الـذين صـدقوا اهللا وتركـوا          

 .أمواهلم أهليهم يف سبيل اهللا 
 ڇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې    ڇ  :. ىلاتع قال

 .   ٨ :اآلية،سورة احلشر

                                     
ــرمحن ،   ) ١( ــد ال ــالوي ، عب ــاليبها  اخل ــالمية وأس ــة اإلس ــول التربي ــريوت   ٢ط  ، أص ــر ،ب  ، دار الفك

 . ١٢٣م ،ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

 . ٥٩٢ص ١ج  مرجع سابق ، ، السرية النبوية الصاليب ، علي بن حممد ،  )٢(

ــد الصــادق ،  ) ٣( ــون ، حمم ــول اهللاعرج ــد رس ــم ،  ، حمم ــة ،دار القل ــة الثاني ـــ١٤١٥الطبع م ، ١٩٩٥ -ه

 .٩٤ص ٣ج 



 

 

 -:الشجاعة  -٣
أمسـى الفضـائل ،وهـي ينبـوع مكـارم       مـن  الشجاعة قيمة خلقية عظيمـة ،وفضـيلة  

ــادق    ــا ؛ فالص ــرده إليه ــها وم ــؤه من ــا منش ــدة ومعظمه ــال احلمي ــالق واخلص األخ
شجاع ألنه ال خيشـى وال يهـاب ،فـال يضـطر إىل الكـذب ،والكـرمي شـجاع ألنـه ال         

،ألنـه واثـق مـن نفسـه ،فـال جيـد يف احللـم         خياف الفقر والعـدم ،واحللـيم شـجاع   
والعفو منغصـة وال ضـعفا ؛والشـجاع شـهم نبيـل ذو مـروءة ومحيـة ،يهـب لنجـدة          

 .   )١(الضعفاء والعاجزين ،ويبذل روحه رخيصة دفاعاً عن احلق والفضيلة
هيئــة حاصــلة للقــوة : الشــجاعة  ")٢(ومعــىن الشــجاعة كمــا ذكــر اجلرجــاين

 .   "نب ،ا يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها الغضبية بني التهور واجل
وأمهيــة الشــجاعة يف األزمــات عظيمــة فاألزمــات حتتــاج إىل مــن تــرىب علــى 

 .  اإلقدام وعدم اخلوف لكون األزمة تدفع إىل ذلك 
وهلــذا رىب الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم صــاحبته يف املدينــة علــى الشــجاعة 

 . )٣(وكانت من خصائص هذه الفترة
وذلك لشدة اخلوف الـذي جيدونـه يف املدينـة مـن مكائـد الكفـار فقـد قـال أيب              

ملـا قـدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه املدينـة وآواـم           ": بن كعب 
األنصــار ،رمتــهم العــرب عــن قــوس واحــدة ،وكــانوا ال يبيتــون إال بالســالح ،وال 

 .   )٤("يصبحون إال فيه
ال يغـرنكم أنكـم   : عـد اهلجـرة إىل املسـلمني تقـول هلـم      وقد أرسـلت قـريش ب       

 . )٥(أفلتمونا إىل يثرب ،سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم يف عقر داركم

                                     
ــنيتان ،   ) ١( ــن ص ــرزوق ب ــاك ، م ــالق تنب ــارم األخ ــيم ومك ــوعة الق ــدون ط ،دار ر ، موس ــر ب واح للنش

 .  ٥ص  ٣٠،الرياض ، ج  والتوزيع 

 .  ١٦٥ص مرجع سابق ،،  التعريفاتاجلرجاين ، )  ٢(

 .  ٢٣٥ص مرجع سابق ،  ، منهج النيب يف الدعوةأحمزون، حممد ،  ) ٣(

ــة يف ضــوء املصــادر األصــليةأمحــد ، مهــدي رزق اهللا،  ) ٤( ،مركــز امللــك فيصــل للبحــوث  الســرية النبوي

 . ٣٢٣م ، ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١سالمية،ط والدراسات اإل

 .١٩٥ص  مرجع سابق ، ، الرحيق املختوماملباركفوري ،صفي الرمحن ،  ) ٥(



 

 

َعن َعبد اللَّه بنِ َعامرِ بنِ َربِيَعـةَ أَنَّ َعائَشـةَ قَالَـت َسـهَِر َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه              
َدَمُه الَْمديَنةَ لَيلَةً قَـالَ لَيـَت َرُجلًـا َصـالحا َيحُرُسـنَِي اللَّيلَـةَ قَالَـت فََبيَنَمـا         َعلَيه َوَسلََّم َمقْ

َنحُن كَذَلَك إِذْ َسمعَنا َخشَخَشةَ السلَاحِ فَقَـالَ َمـن َهـذَا فَقَـالَ َسـعُد بـُن أَبِـي َوقَّـاصٍ         
لَيه َوَسلََّم َمـا َجـاَء بِـَك فَقَـالَ َسـعد َوقَـَع فـي َنفِْسـي         فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّه َصلَّى اللَُّه َع

         ُرُسـُه فَـَدَعا لَـُه َرُسـولُ اللَّـهَوَسـلََّم فَجِئْـُت أَح ـهَصلَّى اللَُّه َعلَي َعلَى َرُسولِ اللَّه فَخو
 . )١(َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم ثُم َناَم

يـه وسـلم يف تربيـة أصـحابه علـى الشـجاعة       ولقد سـلك الـنيب صـلى اهللا عل   
 -:مسالك منها 
 -:القدوة العملية يف الشجاعة  -١
كَـانَ النبِـي َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه َوَسـلََّم أَحَسـَن         : َعن أََنسٍ َرضَي اللَّـُه َعنـُه قَـالَ   ف
فَكَـانَ النبِـي   ، أَهـلُ الَْمديَنـة   َولَقَـد فَـزَِع    ، َوأَجـَوَد النـاسِ   ، َوأَشَجَع النـاسِ  ، الناسِ

 .   )٢(َوَجدَناُه َبحرا :َ َوقَال ، َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم َسَبقَُهم َعلَى فََرسٍ
ـ      شـجاعة الرسـول صـلى اهللا عليـه      هويصف علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عن

َوَنحـُن َنلُـوذُ بَِرُسـولِ اللَّـه َصـلَّى       لَقَـد َرأَيُتَنـا َيـوَم َبـدرٍ     :قال " ،وسلم يف غزوة بدر 
 .  )٣("اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم َوُهَو أَقَْرُبَنا إِلَى الَْعُدو َوكَانَ من أََشد الناسِ َيوَمئذ َبأْسا

وهـذا التــدريب العملــي مـن أقــوى الــدوافع يف التربيـة علــى الشــجاعة بــل يف     
الشـجاعة مـن مـريب ال يـرى فيـه املتربـون        علـى  بيـة ترالنظر الباحث أنـه ال تقـوم   

   .زيادة عليهم يف شجاعة 
   :التدريب العملي ،وإثارة دوافع التنافس  -٢

                                     
أخرجــه : ، وأيضــاً  ٣٦٨٩، رقــم ســعد بــن أيب وقــاص أخرجــه الترمــذي ، كتــاب املناقــب ، مناقــب )  ١(

 .٢/٢٨٠مسلم ،باب فضل سعد بن أيب وقاص 

ــاب الشــجاعة يف احلــرب ، أخرجــه البخــاري يف اجلــامع )  ٢( ــاب اجلهــاد والســري ،ب ــم  الصــحيح ، كت رق

٢٦٠٨ .   

ومـن مسـند علـي رضـي اهللا عنـه ،      : ، كتـاب مسـند العشـرة املبشـرين باجلنـة ، بـاب        أخرجه أمحـد )  ٣(

 .   ٦١٩:حديث رقم 



 

 

وكانــت حيــاة الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم بعــد اهلجــرة مشــحونة بالتــدريب      
باسـتمرار إىل مواقـف    العملي للمسلمني علـى خلـق الشـجاعة ،فكـان يـدفع أصـحابه      

 .   )١(قدام ،حىت اكتسبوا من خلق الشجاعة ما فاقوا به كل الشجعانة واإلالبسال
َمـن َيأُْخـذُ   ( : حـدث يـوم أحـد عنـدما أََخـذَ َسـيفًا فَقَـالَ        ماومن هذه النماذج 

ُه فََمـن َيأُْخـذُ   :قَـالَ  ، أََنـا أََنـا   : فََبَسطُوا أَيدَيُهم كُـلُّ إِنَسـان مـنُهم َيقُـولُ     )؟مني َهذَا
أََنـا آُخـذُُه    َ، أَُبـو ُدَجاَنـة   ، سـَماُك بـُن َخَرَشـةَ    : فَقَـالَ  ، فَأَحَجَم الْقَوُم : قَالَ ِ، بَِحقِّه
 .    )٢(فَأََخذَُه فَفَلََق بِه َهاَم الُْمشرِكَني :قَالَ ِ،بَِحقِّه
 
 :الترغيب بالثواب العظيم عند اهللا -٣

ــلم   ــه وس ــلى اهللا علي ــنيب ص ــتخدم ال ــد اس ــيم   وق ــاألجر العظ ــب ب الترغي
للمجاهد يف سـبيل اهللا سـواءاً كـان مـؤجالً يف اآلخـرة مـن النعـيم املقـيم ،واألجـر          

 .  )٣(العظيم ،أو معجالً يف الدنيا بأن يهبهم النصر والتأييد
،  ومن ذلـك حتـريض الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم الصـحابة يف غـزوة بـدر         

قُوُمـوا إِلَـى َجنـة َعرُضـَها السـَمَواُت       : لَيـه َوَسـلَّمَ  قَالَ َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى اللَّـُه عَ    
َيـا َرُسـولَ اللَّـه َجنـةٌ َعرُضـَها       : َيقُولُ ُعَميـُر بـُن الُْحَمـامِ الْأَنَصـارِي     : َوالْأَرُض قَالَ

ـ    ، َبـخٍ َبـخٍ   : فَقَالَ ، َنَعم : السَمَواُت َوالْأَرُض قَالَ ه َصـلَّى اللَّـُه َعلَيـه    فَقَـالَ َرُسـولُ اللَّ
لَـا َواللَّـه َيـا َرُسـولَ اللَّـه إِلَّـا َرَجـاَء         :َقَـال  )َما َيحملَُك َعلَى قَولَك َبخٍ َبـخٍ ( : َوَسلََّم

 .   )٤(")فَإِنَك من أَهلَها: ( أَنْ أَكُونَ من أَهلَها قَالَ
علــى أصــحابه ويالحــظ أن عــرض الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم الســيف 

ــارة روح املنافســة   ــوم معركــة ذات شــأن ،يتضــمن إث ــذي عرضــه يف ي بالشــكل ال

                                     
 -١٤٢٣،دار القلــم ،دمشــق ،  ٦ط  ، األخــالق اإلســالميةامليــداين ، عبــد الــرمحن بــن حســن حبنكــة، )  ١(

    .٥٩١م ،ص ٢٠٠٢

مـن فضـائل أيب دجانـة مسـاك بـن خرشـه رضـي اهللا        : فضـائل الصـحابة، بـاب   : أخرجه مسلم ،كتـاب )  ٢(

 . ٢٣٦منهج النيب يف الدعوة ، حممد أحمزون ،ص ، ٥٤١٦: عنه ، حديث رقم 

 . ٥٩٥ص مرجع سابق ، ، األخالق اإلسالميةامليداين ، عبد الرمحن بن حسن حبنكة،  ) ٣(

مسـند أنـس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه ، حـديث        : باقي مسند املكثـرين ، بـاب   : أخرجه أمحد ، كتاب  ) ٤(

 .  ١١٩٤٩: رقم 



 

 

 الكرميــة بينــهم ،لغــرس خلــق علــو اهلمــة يف نفوســهم ،والــتحمس لطلــب املعــايل ،
 .)١(اكتشاف الشجعان األبطال فيهمو
   :يقة العرض اليت استخدمها مرتني يف طر ولقد امتحنهم 

ال الطمــع باحلصــول علــى تكــرمي خــاص منــه امتحــام ــا يف جمــ :األوىل 
صلوات اهللا وسالمه عليـه ،فاستشـرفت نفوسـهم مجيعـاً لـذلك ،وانطلـق كـل واحـد         

   .أنا أنا : منهم يقول 
إذا كان عرضـاً لعطـاٍء خـال مـن مسـئولية مرافقـة لـه ،فرغـب كـل واحـد           

 .منهم يف أن يكون هو الظافر به 
ـ     :الثانية  ئولية املقصـودة مـن العطـاء ،عندئـذ     كان العـرض فيهـا مقترنـاً باملس

عرف الصحابة أن من يأخذ السـيف ال بـد أن يعطـي مـع أخـذه لـه وعـداً أو عهـداً         
 .  يلتزم بتنفيذه جتاه اهللا والرسول ،وذلك بأن يبلي فيه بالًء حسناً يف القتال 

وهذا مـا جعلـهم حيجمـون ،ويفكـرون بـاألمر الـذي سـيعطون عليـه العهـد          
 .   )٢(حبقه اهللا أخذ السيف من رسول ،إذ هم وافقوا على

ــى   ــى أن معــىن الشــجاعة ال يقتصــر عل ــه عل كمــا ال يفــوت الباحــث التنبي
الشجاعة يف ميادين القتـال ،بـل يشـمل الصـدع بـاحلق مهمـا كانـت النتـائج وهـذا          

 .ما ترىب عليه صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ـ      هـا كحـب النجـدة    مـن مظاهر  يوهناك أوصـاف تتفـرع مـن الشـجاعة وه

ــة    ــفح ،والرأف ــة ،والص ــماحة ، والرمح ــة ، والس ــاع اهلم ــهوف ، وإرتف ــة املل ،وإغاث
 .   )٣(،واملروءة

ــاه إىل   ــة إي ــى صــاحبها داعي ــب عل ــها تنقل ــدنيا وزينت ــق بال ــدة التعل وإن ش
ولـذلك قـال صـلى اهللا عليـه     ، )٤(التخوف على مصاحله، واجلـنب عـن خـوض الغمـار    

 . " )١(جمبنةإن الولد مبخلة  ": وسلم 
                                     

  .٦٠٥ص مرجع سابق ، ، األخالق اإلسالميةامليداين ، عبد الرمحن بن حسن حبنكة،   )١(

 .٦٠٦،ص  األخالق اإلسالميةامليداين ، عبد الرمحن بن حسن حبنكة،   )٢(

 . ٢٣٧ص  ، منهج النيب يف الدعوةون، حممد ، أحمز ) ٣(

ــد،  ) ٤( ــن حمم ــود ب ــدار ، حمم ــؤمنني اخلزن ــون م ــا حــني نك ــذه أخالقن ــاض ،  ٩ط  ، ه ــة ، الري ،دار طيب

 .  ٧٥م ،ص ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥



 

 

والفرق بني نفسـية الشـجاع واجلبـان ملحـوظ وظـاهر ،ويف ذلـك يقـول ابـن            
ــيم  ــدر  ...  ": الق ــرح الص ــجاع منش ــإن الش ــيق.. ف ــان أض ــدراً  واجلب ــاس ص الن

،وأحرصهم قلباً ، ال فرحة لـه وال سـرور ،وال لـذة لـه وال نعـيم ،إال مـن جـنس مـا         
 .   " )٢(للحيوان البهيمي

 -:الكرم  -٤
ــه  الكــرم  ــد عرف ــا إىل الغــري وق ــيت يتعــدى نفعه مــن األخــالق الفاضــلة ال

اإلنفـاق عـن رضـا فيمـا يعظـم نفعـه وخطـره ،أو بـذل املـال يف           "بأنه :  )٣(احلويف
 .   "سبيل من سبل اخلري والرب 
ـ      والكرم يتصل باأل ينفـع لتخفيـف أثـر     ازمـات مـن جهـة اإلعانـة باملـال أو م

 .األزمة وإعانة املتضرر منها 
حث النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى الكـرم ،وكـانوا قـدوة املسـلمني         قد لو

يف ذلك ،فكان عليـه الصـالة والسـالم أجـود بـاخلري مـن الـريح املرسـلة ،وكـان إذا          
شيئا أعطاه ، ال يـرد سـائالً ،ولقـد انتقـل إىل الرفيـق األعلـى ومـا تـرك دينـاراً           لئس

نــة عنــد يهــودي علــى ثالثــني وال درمهــاً وال عبــداً وال وليــداً ،وتــرك درعــه مرهو
 . )٤(صاعاً من شعري

أصـحاب الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ،فلمـا قـدم الـنيب صـلى اهللا           اقتدىوذا 
مـا يسـتعذب بـه إال     قليـل ؛ فلـيس هنـاك    ، واملاء الصـاحل للشـرب   عليه وسلم املدينة

بئر رومه ، وكانت هذه البئـر ليهـودي يبيـع ماءهـا بيعـاً ، فلـم يكـن يشـرب منـها          
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم األنظـار إىل هـذا املرفـق        أحد إال بـثمن ، فلفـت   

                                                                                                                    
أخرجه ابن ماجة يف سـننه ، حتقيـق حممـد ناصـر الـدين األلبـاين ،مكتـب التربيـة العـريب لـدول اخللـيج              )١(

 .  ٢٩٥٧/٣٦٦٦حديث  – ٣،كتاب اآلداب ، باب م ١٩٨٧، ٢،ط

ــيم،  ) ٢( ــن ق ــة ، اب ــاداجلوزي ــؤوط ، ط  ، زاد املع ــعيب األرن ــق ش ــريوت ،  ٢٦حتقي ــالة ،ب ــة الرس ،مؤسس

 . ١٨٧ص ١م ،ج١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 . ٢٣٧،ص  منهج النيب يف الدعوةأحمزون، حممد ، )  ٣(

 .  املرجع السابق)  ٤(



 

 

َمـن َيشـَترِي بِئْـَر ُروَمـةَ فََيكُـونُ َدلْـُوُه       ( :قَالَ النبِي َصلَّى اللَُّه َعلَيـه َوَسـلَّمَ  ف الضروري
 .   )١( نُهفَاشَتَراَها ُعثَْمانُ َرضَي اللَُّه َع)فيَها كَدلَاِء الُْمسلمَني

    تمـع املسـلم لسـد حاجتـه مـن      ففي وقت أزمة امليـاه الـيت كـان حيتاجهـا ا
ـ كـان السـبيل للوصـول إىل حـل هلـذه األزمـة هـو كـرم ك        ، الشرب  رم عثمـان  ك

 .رضي اهللا عنه فاشتراها وجعلها صدقة للمسلمني 
ولقد كان من تربيـة الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى الكـرم أن علـق املـؤمنني          

ــة عاليــة يف الكــرم ، الباقيــات الصــاحلاتب  وأن الــرب ال ينالــه إال مــن يصــل إىل مرتل
 .   عليه الكرم مبا حيب الناس وحيرص وهو

جـاء أَُبـو طَلَْحـةَ     :  الـرب حـىت تنفقـوا ممـا حتبـون     وا ن تنالل ":وملا نزل قوله تعاىل 
َبيُرَحـاَء   وتسـمى  أَمَوالـه إِلَيـه   مـن َنخـلٍ َوكَـانَ أََحـب     وكانَ لَـُه حديقَـة   يالْأَنَصارِ

ــجِدــَتقْبِلَةَ الَْمسُمس َصــلَّى  ، َوكَاَنــت ُخلَُها  اهللاَوكَــانَ َرُســولُ اللَّــهَوَســلََّم َيــد ــهَعلَي
بِـر  لَـن تنـالُوا الْ  (  :ُ قَالَ أََنـس فَلَمـا أُنزِلَـت َهـذه الْآَيـة      ، َوَيشَرُب من َماٍء فيَها طَيبٍ
َعلَيـه َوَسـلََّم    اهللاقَـاَم أَُبـو طَلَْحـةَ إِلَـى َرُسـولِ اللَّـه َصـلَّى        )  حتى تنفقُوا مما تحبونَ

لَـن تنـالُوا الْبِـر حتـى     (  : إِنَّ اللَّـَه َتَبـاَرَك َوَتَعـالَى َيقُـولُ     ، َيا َرُسـولَ اللَّـه   : فَقَالَ
َوإِنَهـا َصـَدقَةٌ للَّـه أَرُجـو بِرَهـا       ، َوإِنَّ أََحب أَمـَوالي إِلَـي َبيُرَحـاءَ   )  تنفقُوا مما تحبونَ
َد اللَّهنَرَها عـثُ أََراَك اللَّـهُ       ، َوذُخَحي َها َيـا َرُسـولَ اللَّـهَرُسـولُ   فَقَـالَ  : قَـالَ  ، فََضـع
َبخٍ ذَلَك َمـالٌ َرابِـح ذَلـَك َمـالٌ َرابِـح َوقَـد َسـمعُت َمـا          : ( َعلَيه َوَسلََّم اللَّه َصلَّى اللَّه

 أَفَْعـلُ َيـا َرُسـولَ اللَّـه     : فَقَـالَ أَُبـو طَلَْحـةَ    ،)  قُلَْت َوإِني أََرى أَنْ َتجَعلََها في الْـأَقَْربِنيَ 
  " )٢( طَلَْحةَ في أَقَارِبِه َوَبنِي َعمهفَقََسَمَها أَُبو  ،

 -:التربية على المشورة : خامسًا
، يستشـري كـل واحـد منـهم صـاحبة      لاألمـر  علـى  االجتمـاع  " :املشورة هي 
  ".  )٣( ويستخرج ما عنده

                                     
 .يف الشرب ، رقم احلديث مل أعرفه : املساقاة ، باب : أخرجه البخاري  ،كتاب  )  ١(

 . ١٣٦٨: حديث رقم : الزكاة ، باب : أخرجه البخاري ، كتاب  ) ٢(

حتقيـق علـي حممـد البجـاوي ، مطبعـة عيسـى البـايب احللـيب          ، أحكـام القـرآن  العريب ، أبو بكر حممـد،   ) ٣(

 .  ٢٩٧ص  ١،القاهرة ،ج 



 

 

فاملشورة تعين عرض األمـر الـذي فيـه إشـكال علـى مـن يتوسـم فيـه الفكـر          
ي التجـارب واخلـربات ،ومسـاع أقـواهلم املختلفـة      احلصيف والـرأي السـديد ،مـن ذو   
 .   )١(للوصول إىل حل مناسب لذلك اإلشكال

ومهما أويت اإلنسان من ذكـاٍء وقـاد ،وبصـرية نافـذة ،وقـدرة علـى التمييـز بـني         
اخلري والشر ،فإنـه يظـل قاصـراً عـن إدراك الصـواب ،والوصـول إىل احلقيقـة يف كـل         

أزمـات تتعطـل لديـه فيهـا ملكـة الـتفكري ،فـال مييـز          اتآونة وحني ،وقد متر عليه أوق
صواباً من خطأ ،وال صاحلاً مـن طـاحل ،ويشـعر أنـه يف مفتـرق طـرق ال يـدري أيهـا         

 .  طريق اهلدى والنجاة 
وعندها ال بد مـن أن يلجـأ إىل مـن يـأنس إليـه ، ويتوسـم فيـه الرشـد والفطنـة          

 .  شكلته وخالصاً ملعاناته وبعد النظر ،وسداد الرأي ،لعله جيد عنده حالً مل
ٿ  ڇ  -: وهذا يصدق علـى مجيـع بـين البشـر ،ألن الضـعف طبيعتـهم ،قـال تعـاىل        

 .  ٢٨سورة النساء اآلية   ڇٹ  ٹ   
والرسول عليه السالم ،وهو أكمل النـاس عقـالً وأغـزرهم علمـاً ،وأمتهـم تـدبريا       

مـن فـوق سـبع مسـوات      ،وأجودهم رأياً وفوق ذلك كله ،فهو مؤيد بالوحي اإلهلـي يأتيـه  
 ،سـورة آل عمـران   ڇ ڤ  ڦ  ڦڇ .:ومع ذلك فإن اهللا يأمره أن يشاور أصـحابه،فيقول تعـاىل  

 .  ١٥٩اآلية 
وكان النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يستشـري أصـحابه يف وقـائع كـثرية ،تطيبـاً         "

واملشــاركة ) أو التبعيــة ( لنفوســهم ،ورفعــاً ألقــدارهم ،وإســهاماً يف حتمــل املســئولية 
أشـريوا علـي أيهـا     (: يف اختاذ القرار احلاسـم ،وكـان يقـول عليـه الصـالة والسـالم       

كما فعـل يف استشـارته قبيـل معركـة بـدر الكـربى ،ملعرفـة مـدى اسـتعداد           )الناس 
أصحابه والسـيما األنصـار للقتـال ،ونـزل علـى رأي احلبـاب بـن املنـذر يف اختيـار          

قـام مـن مـاء بـدر واستشـار أصـحابه يف       املكان املالئم لـرتول اجلـيش ، وهـو أدىن م   
 .   )٢("قبول الفداء من أسرى بدر املشركني

                                     
 .  ٩ص  ٤٩ج مرجع سابق ،، سوعة القيم ومكارم األخالقموتنباك،مرزوق بن صنيتان، ) ١(

 .  ٢٠١م ،ص  ٢٠٠٢،دار الفكر ،دمشق ، أخالق املسلمالزحيلي ، وهبة،  ) ٢(



 

 

فهــم أصــحاب  اي يف املســائل العامــة واخلاصــة ،لــذوالشــورى نظــام ضــرور
َمـا َرأَيـُت أََحـدا    :قـال أَبِـو ُهَريـَرةَ    النيب صلى اهللا عليه وسلم أمهية هـذا اجلانـب حـىت   

م َحابِهأَصأَكْثََر َمُشوَرةً لَصلَّى اللَّه ن َوَسلََّم َرُسولِ اللَّه ه١(َعلَي(   . 
ــورى  وو ــذ بالش ــالً باألخ ــوالً وعم ــثرية ق ــة الك ــايا النبوي ــال ،ردت الوص فق

 .   ")٢(استعينوا على أموركم باملشورة ": صلى اهللا عليه وسلم
 

  التربية على التروي واحلكمة يف معاجلة األمور: سادساً
ة عـن معرفـة أفضـل األشـياء بأفضـل العلـوم ،ويقـال        احلكمة يف اللغـة عبـار  
 .   )٣(حكيم: ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها

فعـل مـا ينبغـي ،علـى الوجـه      :وقد عرف ابن القيم رمحـه اهللا احلكمـة بقولـه    
 . " )٤(الذي ينبغي ،يف الوقت الذي ينبغي

ومن خصـائص األزمـة أـا تضـطرب فيهـا األمـور وختـتلط ،وكـل خـط يف          
 .  ل مع األزمة يكون نتاج عدم احلكمةتعام

فكــل نظــام الوجــود مــرتبط ــذه الصــفة ،وكــل خلــل يف الوجــود ،ويف  "
 .  العبد فسببه اإلخالل ا 

أوفــرهم منــها نصــيبا ،وأنقصــهم وأبعــدهم عــن الكمــال ، :فأكمــل النــاس 
   .أقلهم منها مرياثاً 

 .  العلم ،واحللم ،واألناة: وهلا ثالث أركان 
اجلهل ،الطيش ،والعجلة: ا واضدادها وأفا  . 

 .   " )١(فال حكمة جلاهل ،وال طائش ،وال عجول

                                     
  .١٦٣٦: اجلهاد ، حديث رقم : أخرجه الترمذي ، كتاب )  ١(

ـ  ٤، حتقيـق مصـطفى السـقا ، ط     أدب الـدنيا والـدين  املاوردي ، علـي بـن حممـد،     ) ٢( ب العلميـة  ،دار الكت

 .  ٢٩٢م ،ص ١٩٨٧ -هـ١٣٩٨،بريوت ، 

 . ١٢/١٤٠فصل احلاء  باب امليم ،،  لسان العربابن منظور ،  ) ٣(

ــيم،  ) ٤( ــن ق ــة ، اب ــالكنياجلوزي ــدارج الس ــة ،   ٢ط  ، م ــة املكرم ــة ،مك ــة التجاري ـــ ١٤٠٨،املكتب -ه

 .  ٤٩٩،ص  ٢م ،ج ١٩٩٨



 

 

  �  �  �  �ې  ې  ې  ېڇ  .:يف تفسري قوله تعاىل -رمحه اهللا  –مام الطربي القال ا
 .  ٢٦٩:اآلية ،سورة البقرة   ڇ �  �    �   �

ـ  –جل ثنـاؤه   –يعين ذلك "  مـن يشـاء مـن     يت اإلصـابة يف القـول والفعـل   ؤي
 .   " )٢(عبادة ،ومن يؤت اإلصابة يف ذلك منهم فقد أويت خرياً كثرياً

ــه اهللا   ــب رمح ــيد قط ــال س ــد   ...  "–وق ــوخي القص ــي ت ــة ،وه احلكم
ــة   ــور يف نصــاا يف تبصــري وروي ــات ،ووضــع األم ــل والغاي ــدال ،وإدراك العل واالعت

 . " )٣(وإدراك
 -:منها  وأمهية احلكمة يف التربية تكمن يف عدة نقاط

أا من األخالق الكرميـة الشـريفة الـيت مـن أوتيهـا فقـد أويت خـرياً كـثرياً          -١
اآليــة ،ســورة البقــرة   ڇ �  �    �   �  �  �  �ڇ  .:كمــا قــال تعــاىل  

 .  وهذا يدل على جليل قدرها ،وعظم مرتلتها  "٢٦٩:
 . ألا تدل على اخلري وحتث عليه ،ومتنع من السفه وحتجب عنه

ــا   أن ا -٢  ــون ــاء ،ويتواص ــاء األتقي ــاء والعلم ــفات األنبي ــن ص ــة م حلكم
 .ويسريون على جها 

لـيس هديـة أفضـل مـن كلمـة حكمـة ـديها         ":قال أبو عبـدالرمحن احللـيب   
 .   "ألخيك 
أن احلكمة من أكـرب األسـباب الـيت يكسـب ـا املـريب ثقـة مـن حولـه           -٣

ــه ،  ــدد آراءه وأحكام ــه ويس ــم أقوال ــة حيك ــه ، ،إذ باحلكم ــه وأخالق ــذب طباع ويه
 .  فيظهر بصورة عرضية ،وشخصية معتدلة وطيدة

ــل ذي    -٤ ــى ك ــات ،ويعط ــرف األولوي ــات ،وتع ــتثمر الطاق ــة تس باحلكم
حــق حقــه ،وحيصــل التــوازن يف حيــاة املســلم ،وتنــتظم األمــور ،وحيصــل الكمــال 

 . )١(والبعد عن مواطن الزلل واإلخالل

                                                                                                                    
ــيم، )  ١( ــن ق ــة ، اب ــالكنياجلوزي ــدارج الس ــة ،   ٢ط  ، م ــة املكرم ــة ،مك ــة التجاري ـــ ١٤٠٨،املكتب -ه

 .     ٤٩٩،ص  ٢م ،ج ١٩٩٨

 ٣مكتبـة مصـطفى احللـيب ، مصـر ،ط      ، جـامع البيـان يف تفسـري القـرآن    الطربي ، حممـد بـن جريـر،    )  ٢(

 .  ٣٣٠ص  ٣،ج  ١٣٨٨،

 .  ٣١٢ص  ١،ج  يف ظالل القرآن قطب ، سيد ، ) ٣(



 

 

ـ     علـى احلكمـة والتـروي    ه صـحاب أللم وتتضح تربية الـنيب صـلى اهللا عليـه وس
 : تاليةالمثلة األ يف األمور من خالل

 -: مراعاة األولويات -أ
إىل الـيمن أرشـده   ذ إىل سـلم معـا  وفعندما أرسـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     

 .   وتقدمي األوىل فاألوىل، التدرج 
َعنهم إِلَى  اهللاَعلَيه َوَسلََّم َبَعثَ ُمَعاذًا َرضي  اهللاَعنهَما أَنَّ النبِي َصلَّى  اهللاَعنِ ابنِ َعباسٍ َرضي 

م ادُعُهم إِلَى َشَهاَدة أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَني َرُسولُ اللَّه فَإِنْ ُهم أَطَاُعوا لذَلَك فَـأَعلمهُ (: الَْيَمنِ فَقَالَ 
َصلََوات في كُلِّ َيومٍ َولَيلَة ، فَإِنْ ُهم أَطَاُعوا لذَلَك فَأَعلمُهم أَنَّ اللََّه  أَنَّ اللََّه قَد افَْتَرَض َعلَيهِم َخمَس

هِمَعلَى فُقََرائ َوُتَرد هِمأَغْنَِيائ نَخذُ مُتؤ هِمَوالي أَمَصَدقَةً ف هِم٢() افَْتَرَض َعلَي(  . 
ـ ن الـنيب صـلى اهللا  تضح كيـف بـي  يومن احلديث  هـي  سـلم أن األولويـة   ه و علي

صــدقة الالصــالة ،مث ها الشــرك وتوحيــد اهللا مث يــأيت بعــدنبــذ للــدخول يف اإلســالم و
   . ،وهذا من مراعاة األولويات

 .  : مراعاة المصالح والمفاسد -ب
ــة النظــ  ــتلزمات احلكم ــن مس ــد وتق فم ــاحل واملفاس ــدير املص ــا رر يف تق يره

ـ  يعة الـيت والترجيح بينها ،وحتقيـق مقصـود الشـر    ميلـها  بتحصـيل املصـاحل وتك  اءت ج
يل شــر الشــرين ،وحتصــورييــن اخلتــرجح خــري أــا ،وها قليلــتملفاســد وا ،وتعطيــل

 . )٣(ااحتمال أدنامهتني ببتفويت أدنامها ،وتدفع أعظم املفسدتني صلحاملأعظم 
عبة الكقض صلى اهللا عليه وسلم لن هنبوية يف هذا اجلانب من تركالتضح ذلك من احلكمة يو
َيا َعائَشةُ لَولَا قَوُمك  ":رضي اهللا عنها –حني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ها ء،وإعادة بنا

                                                                                                                    
ــر   )١( ــازن  ، حيالف ــن م ــدالكرميب ــدالر، عب ــدلس اخلضــراء ،جــدة ، ائ م ،ج ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣، ،دار األن

  .٤٢ ص ٣

دار السـالم ،الريـاض    ، شـرح صـحيح البخـاري   البـاري  فـتح  العسقالين ، أمحد بـن علـي بـن حجـر،      ) ٢(

ـــ ١٤١٨، ــاً  ٣٣٠ص ٣م ،ج ١٩٩٧-ه ــاب  : ، وأيض ــاري ، كت ــه البخ ــديث :أخرج ــاة  ، ح الزك

 . ١٣٠٨: رقم 

القاســم ،دار العربيــة بــن  نعبــد الــرمحترتيــب و عمجــ،  تــاوى شــيخ اإلســالمجممــوع فابــن تيميــة ،  ) ٣(

 ٠ ٤٨ص ٢٠،ج هـ١٣٩٨،بريوت ، 



 

 

َوَبـاب   َحديثٌ َعهُدُهم قَالَ ابُن الزَبيرِ بِكُفْرٍ لََنقَضُت الْكَعَبةَ فََجَعلُْت لََها َباَبينِ َباب َيدُخلُ النـاسُ 
 . ")١(فََعلَُه ابُن الزَبيرَِيخُرُجونَ فَ
ـ  يو": حجـر  ابـن   قال تـرك املصـلحة ألمـن الوقـوع يف املفسـدة      ه سـتفاد من
 .   " )٢(همن نكار املنكر خشية الوقوع يف أنكرإ،ومنه ترك 

ـ  فمع دخـول الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مكـة منتصـراً        مـن مكـة   ه ومتكن
ـ  ـ ره وأهلها ،إال أن عـن إعـادة بنـاء    امتناعـه  م يف ى قـرب عهـد املسـلمني باإلسـال    اع

ـ  الكعبة على قواعـد إبـراهيم وجعـل    ـ ا بـابني ألن امل هل الـيت سـتنتج عـن ذلـك     دة فس
 .املفسدة مع وجود مصلحة إعادة الكعبة كما كانت ىل درء هذه ،واألو ةكبري

ـ ذلك موقـف  كومن األمثلة  زعـيم املنـافقني   مـن  نيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    ال
ـ  :َرضي اللَّـه َعنـه قَُـالَ     عبداهللا بن أيب فعن َجابِرٍ َعلَيـه   ا َمـَع النبِـي َصـلَّى اللَّـه    غََزوَن

َوكَـانَ مـَن الُْمَهـاجِرِيَن     ، َوَسلََّم َوقَد ثَاَب َمَعـُه َنـاس مـَن الُْمَهـاجِرِيَن َحتـى كَثُـُروا      
ابـ      )٣(فَكََسـعَ  ، َرُجلٌ لَع ، با َشـديدا َحتـى َتـَداَعوا    أَنَصـارِيا فََغضـَب الْأَنَصـارِي غََض

فََخـَرَج النبِـي    ، الُْمَهـاجِرِي َيـا لَلُْمَهـاجِرِينَ    : َوقَـالَ ، الْأَنَصارِي َيـا لَلْأَنَصـارِ    : َوقَالَ
ُنُهم َمـا َشـأْ   :  ثُـم قَـالَ   )َما َبـالُ َدعـَوى أَهـلِ الَْجاهليـة    ( : َعلَيه َوَسلََّم فَقَالَ اهللاَصلَّى 

 : ( َعلَيـه َوَسـلَّمَ   اهللافَأُخبَِر بِكَسـَعة الُْمَهـاجِرِي الْأَنَصـارِي قَـالَ فَقَـالَ النبِـي َصـلَّى        
لَـئن  ، أَقَـد َتـَداَعوا َعلَيَنـا     : َوقَالَ َعبُداللَّـه بـُن أَُبـي ابـُن َسـلُولَ      )َدُعوَها فَإِنَها َخبِيثَةٌ

أَلَـا َنقُْتـلُ َيـا َرُسـولَ     : فَقَـالَ ُعَمـُر    ، الَْمديَنة لَُيخرَِجن الْـأََعز منَهـا الْـأَذَلَّ   َرَجعَنا إِلَى 
لَـا َيَتَحـدثُ النـاُس أَنـُه     : (َعلَيـه َوَسـلَّمَ   اهللاللَّه َهذَا الَْخبِيثَ لَعبداللَّه فَقَالَ النبِـي َصـلَّى   

 .)٤(" )كَانَ َيقُْتلُ أَصَحاَبُه

                                     
ـ عنـه  تـرك بعـض االختيـار خمافـة أن يقصـر فهـم النـاس        اب مـن  أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،ب)  ١( وا فيقع

 . ١٢٣: ، وأيضاً ١٢٦ فيه ،رقم

 . ٣٢٥ص ١،ج   يرفتح البا بن حجر ،العسقالين ،امحد بن علي ) ٢(

 ) .كسع ( مادة ،  ٨/٣٠٨لسان العرب : أنظر  أو يده ،ه قدمرب دبره بصدر ض أي: كسع )  ٣(

ـ ي املناقـب ،بـاب مـا    :كتـاب ،بخاري أخرجه ال)  ٤( خرجـه مسـلم يف   أ،و ٤/١٩١اجلاهليـة  ى مـن دعـو  ى هن

جــه البخــاري ، أخر: ، وأيضــاً  ٤/١٩٩٨،  أو مظلومــاً صــلة بــاب نصــر األخ ظاملــاًالالــرب و :كتــاب

مـن تـرك بعـض االختيـار خمافـة أن يقصـر فهـم النـاس عنـه فيقعـوا فيـه ،            :املناقب ، بـاب  : كتاب

 . ٣٢٥٧: حديث رقم 



 

 

ـ  مـن  فيه مـا كـان عليـه صـلى اهللا عليـه وسـلم        ": النووي قال  ه احللـم ،وفي
مـن أن يترتـب علـى     صـرب علـى بعـض املفاسـد خوفـاً     الترك بعض األمور املختارة ،و

 .   " )١(هذلك مفسدة أعظم من
بعد النظر واحلكمة يف معاجلة األمور ، والنظر إىل ما تصـري  من هذه املواقف النبوية ويتضح 

  .لية ،واملوازنة بني املصاحل واملفاسد وهذا هو عني احلكمة إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث الثاين 
 :مناذج من األزمات يف العهد املدين وتعامل النيب معها 

 -:أزمة أحد : أوال 
 .حد يف السنة الثالثة من اهلجرة من شهر شوال كانت غزوة أ

                                     
ــرف،    )١( ــن ش ــىي ب ــووي ، حي ــلمالن ــحيح مس ــرح ص ــريوت ، ، ٢ط ، ش ــريب ،ب ــراث الع ــاء الت  دار إحي

 . ٥/٥٥٤هـ ، ١٣٩١



 

 

ها الــدروس وخاصــة يف وغــزوة أحــد مــن أهــم املــواطن الــيت نســتلهم منــ
األزمات لكوا من أعظـم األزمـات الـيت مـر ـا املسـلمون يف املدينـة ، وقـد فصـل          

 . )١( القرآن الكرمي أحداثها يف ستني آية من سورة آل عمران
 : مة زوسبب كوا أ

 . من خيار املسلمني نيمقتل سبع -١
 ولقد سـقط يف هـذه الغـزوة سـبعون شـهيداً مـن خيـار صـحابة رسـول اهللا         

ـ      –صلى اهللا عليه وسلم   –ومصـعب بـن عمـري     – بمنـهم محـزة بـن عبـد املطل
 . )٢(وحنظلة الغسيل –وسعد بن الربيع 

ويتضح اثر هـذه األزمـة مـن تـأثر الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ـذه املقتلـة يف           
أصــحابه وخاصــة يف محــزة عــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فبعــد انتــهاء 

هللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أصـحابه مـن رأى مـنكم مقتـل محـزة         املعركة سأل رسول ا
رســول اهللا  فخــرج،  "فأرنــاه فــانطلق ": قــال،  مقتلــه رأيــت أنــا:  رجــل فقــال؟ 

،  بـه  مثـل  وقـد ،  بطنـه  شـق  قـد و فـرآه  ، محـزة  على وقف حىتصلى اهللا عليه وسلم 
صـلى اهللا عليـه    ملـا بلـغ الـنيب    "، ويف روايـة   واهللا بـه  مثـل  قد،  اهللا رسول يا:  فقال

 ":  فقـال  القتلـى  اينظهـر  بـني  وقـف و "وسلم قتل محزة بكى فلما نظـر إليـه شـهق    
ـ ف، ك هـؤالء  علـى  شـهيد  أنا  إاليف اهللا  جيـرح  جـرح  لـيس  فإنـه ،  دمـائهم  يف وهمن
هم أكثـر  قـدموا ،  املسـك  ريـح  ورحيـه ،  الـدم  لـون  لونـه ،  يـدمي  القيامـة  يوم جاء
 . " )٤( )٣(اللحد يف فاجعلوا قرآناً
 
 : تفرق مشل املسلمني يف املعركة وإصابة القائد -٢

فعندما قتل ابن قمئـة مصـعب ، وكـان شـديد الشـبه برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         
وشــاع أن حممــداً قــد قتــل فتفــرق .  )٥(قــد قتلــت حممــداً: وســلم قــال لقــريش 

                                     
 . ٥٨، ص  ٣ج ،مرجع سابق ،   السرية النبويةابن هشام ،    )١(

 .٣٣٣، مرجع سابق ، ص  ةالسرية النبوية دراسة حتليلي أبو فارس ،حممد بن عبد القادر ،  )٢(

 .  ٦٥٩٠اجلنائز ، حديث رقم : أخرجه البيهقي ، كتاب    )٣(

 . ١٥٥ص٢، مرجع سابق ، ج السرية النبوية الصاليب ، علي ،  )٤(

 . ٢٩٤ق ، ص ، مرجع ساب السرية النبويةابن هشام ،    )٥(



 

 

ــل ،    ــوق اجلب ــهم ف ــة من ــت طائف ــة ، وانطلق ــهم املدين ــل بعض ــلمون ، ودخ املس
على الصحابة أحـواهلم ، فمـا يـدرون كيـف يفعلـون مـن هـول الفاجعـة          واختلطت

، ففر مجع مـن املسـلمني مـن ميـدان املعركـة ، وجلـس بعضـهم إىل جانـب ميـدان          
قتـال ، وآثـر آخـرون الشـهادة بعـد أن ظنـوا أن رسـول اهللا صـلى اهللا          عركة بدونامل

 . )١(عليه وسلم  قد مات
 
 :شركني يف املسلمني راب املطمع القبائل حول املدينة من األع-٣
كانت نتائج غـزوة أحـد مشـجعة ألعـداء الدولـة اإلسـالمية علـى مواجهتـها ،              

ــب   ــراب املشــركني ، بإمكــان مناوشــة املســلمني والتغل ــدى األع وســار الشــعور ل
ــال    ــة الستئص ــزو املدين ــراب إىل غ ــن األع ــركني م ــار املش ــت أنظ ــيهم ، واجته عل

ت بنــو أســد يف املدينــة ، وشــرع خالــد بــن شــأفتهم ، وكســر شــوكتهم ، فطمعــ
 . )٢(سفيان اهلذيل جلمع احلشود لكي يهاجم ا املدينة

 
 

 :ي النبوي يف التعامل مع األزمة املنهج التربو
هـذه األزمـة مـبين علـى     لقد كان تعامـل الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـع       
بــأدق  اآليــات هــذه األزمــة املنــهج القــرآين يف ســورة آل عمــران حيــث عاجلــت

 .تفاصيلها وحلظاا 
الدقــة يف تنــاول كــل ....  ": ات هلــا يقــول ســيد قطــب عــن تنــاول اآليــ

ــنفس   ــوار ال موقــف ، وكــل حركــة ، وكــل خلجــة والعمــق يف التدســس إىل أغ
 .شمول جلوانب النفس وجوانب احلادثومشاعرها الدفينة ، وال

عر مـع التعـبري   كما جند يف التصـوير واإليقـاع واإلحيـاء، حبيـث تتمـاوج املشـا      
ــام الوصــف  ــدةً أم ــف جام ــك أن تق ــاً ، وال متل ــاً عنيف ــاًُ عميق ــوير متاوج ،  والتص

                                     
 . ١٥٠ص٢، مرجع سابق ، ج السرية النبوية الصاليب ، علي ،   )١(

 . ٢٠، ص املرجع السابق   )٢(



 

 

ــاهد   ــر املش ــو وصــف ، يستحض ــب ، فه ــرك  –والتعقي ــت تتح ــو كان ــا ل  –كم
 . )١("ويشيع حوهلا النشاط املؤثر واإلشعاع النافذ ، واإلحياء املثري

ـ      األزمـة لقد كان وقع هذه  صـلى اهللا عليـه   نيب علـى النفـوس عظيمـاً ولكـن ال
ل هــذه احملنــة إىل منحــة بفضــلٍ مــن اهللا ، حــىت أن بعــض ووســلم اســتطاع أن حيــ

 .)٢(جمملها نصر للمسلمني أُحداً يفاملؤرخني وأهل السري يرون أن 
 : وكان منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم على النحو التايل 

 : إلميايناالعلو  إىلالسابقة والدعوة  األممالتذكري بسنة اهللا يف  -١
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ٹ      ٹ  ڇ  :تعـاىل قال 

:  سورة آل عمران، اآليـات   ڇ  ڭ    ڭ   ہ  ه   ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 )١٣٩-١٣٧ . ( 

 زمــةواألفــالقرآن الكــرمي مل يتــرك املســلمني لوســاوس الشــيطان يف هــذه احملنــة      
 إىل وأرشـدهم يف القلـوب ،   األمـل الـيت تبعـث    اآليـات العظيمة ، بل خاطبـهم ـذه   

 األمـم يف مصـري مـن كـذب بـدعوة اهللا مـن       التأمـل ما يقويهم ويثبتهم ، ومن ذلـك  
 .السابقة ، فكان مصريها اهلالك 

 ڇ  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭڇ  : ويف قولـــه تعـــاىل      

 . ١٣٩: اآلية  ،عمران آلسورة 
ــوهن ، وعــدم   إىلدعــاهم  ــتخلص مــن ال ــة اجلــنب ، وال ــرك الضــعف ، وحمارب ت

 . إميامبسبب  األعلونهم  ألم –وهذا من آثار هذه احملنة  –احلزن 
 :تسلية املؤمنني وبيان حكمة اهللا فيما وقع يوم احد  -٢

  �  �ې  ې  ې     ې    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉڇ  :تعاىل قال    
 .١٤٠:اآلية  ،آل عمرانسورة  ڇ   �  �  �   �  �  ��

اجلـروح والقتلـى جيـب اال تـؤثر يف جسـدهم واجتـهادهم يف جهـاد         أنبني هلـم       
عـدوهم مثلـه مـن قبـل ذلـك ،       أصـاب كما أصام ذلـك فقـد    ألنهالعدو ، وذلك 

                                     
 . ٥٣٢ص١، مرجع سابق ، ج يف ظالل القرآن قطب ، سيد ،   )١(

 . ٣٣٦ص مرجع سابق ،  ، ةحتليليالسرية النبوية دراسة    )٢(



 

 

ذلـك يف احلـرب ، فبـأن ال     جـل ألعاقبتـهم مل يفتـروا    كانوا مع باطلـهم وسـوء   فإذا
 . )١(يلحقهم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك باحلق أوىل

 وإمنـا  :معناه:"اهلزمية الظاهرة يقول القرطيب بيان للحكمة من ڇ  ې  ې  ې     ېڇ  :وقوله     
 . )٢("رى املؤمن من املنافق فيميز بعضهم من بعضُيلكانت املداولة 

 .الفشل إىلتؤدي  األمرن خمالفة ويل أة وأن عاقبة املعصية وخيم - ٣
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڇ:تعاىل قالاحلياة،واقع  وكان هذا الدرس التربوي عملياً يف

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  
 . ١٥٢: اآلية  ،آل عمرانسورة  ڇڱ  ںں   ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  

رسـول اهللا   أمـر عـالج سـبب هـذه األزمـة وهـي خمالفـة        إىل هفارشد سـبحان 
 .قائدهم  ألمرصلى اهللا عليه وسلم عندما ترك الرماة مواقعهم وعدم استماعهم 

 أيباخنــزال عبــداهللا بــن  أننلحظ ،األمــرالطاعــة لــويل  أمهيــةعــرف تولكــي 
الرمـاة   ارتكبـه اخلطـأ الـذي   ومن معه من املنـافقني مل يـؤثر علـى املسـلمني ، بينمـا      

النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تربيتـهم واسـند لكـل واحـد منـهم عمـالً           أحسنالذين 
صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان ضـرره علـى املسـلمني عامـة ، حيـث           أمرهمث خالفوا 

 . )٣(سلط اهللا عليهم عدوهم
  �  �  �  �  �ڇ  : بعد طاعة اهللا ورسوله قال تعاىل تأيتضروري  أمر األمروطاعة ويل 

  �               �  �  �  �       �  �  �  �   �  �ی   ی  يي    �  �
 . ٥٩: اآلية ، سورة النساء  ڇ   �  �  �  �  �  ��  �  �

وحفظهــا وصــوا وقــت  األمــةكــبرية يف تربيــة  أمهيــةهلــا  األمــروطاعــة ويل      
 .واألزماتالشدائد 

ال نـرى اخلـروج    ":  أننـا سـنة واجلماعـة   ال أهـل مـذهب   أصـول وهلذا كان من   
علــى أئمتنــا ووالة أمورنــا ، وان جــاروا ، وال نــدعو علــيهم ، وال نــرتع يــداً مــن 

                                     
 .١٦٣ ص ٢، ج  السرية النبوية الصاليب ، علي ،  )١(

 . ٢١٨ص  ٤م ، ج ١٩٦٥التراث ، بريوت ،  إحياء، دار  القرآن إلحكاماجلامع القرطيب ،   )٢(

 . ١٩٨ص  ٢، ج  السرية النبوية الصاليب ، علي ،  )٣(



 

 

طاعتهم ، ونرى طاعتـهم مـن طاعـة اهللا عزوجـل فريضـة ، مـا مل يـأمروا مبعصـية ،         
 .")١( وندعوا هلم بالصالح واملعافاة

 : شخاصباألالتربية على التعلق باملبدأ وعدم التعلق  -٤
من املسلمني ربطوا  اًحد أن كثريأاملصائب اليت حدثت للمسلمني يوم اب البالء وبسألقد كان من 

ذا كلمته ، بشخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهل إلعالءاهللا  إىلوعقيدم ودعوم  إميام
ڇ  ڍ  ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  : وجل قوله نزل اهللا عزأ

 . ١٤٤: اآلية  ،سورة آل عمران ڇک    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک
بـني   وإرهاصـات  حـد كانـت مقدمـةً   أغـزوة   نإ ":قال ابن القـيم رمحـه اهللا   

فثبتـهم ووخبهـم علـى انقالـم علـى       ، يدي موت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   
لـه   قتـل  ، بـل الواجـب    أووسـلم ،   مـات رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     نإ أعقام
يعبـدون   إمنـا  فـإم يقتلـوا ،   أويثبتوا على دينـه وتوحيـده وميوتـوا عليـه ،      أنعليهم 

يصـرفهم   أنقتـل ، ال ينبغـي هلـم     أورب حممد ، وهـو ال ميـوت فلـو مـات حممـد      
ذلك عن دينه ، وما جاء بـه ، فكـل نفـس ذائقـة املـوت ، ومـا بعـث حممـد صـلى          

 .)٢("والتوحيد اإلسالمليخلد ، ال هو وال هم ، بل ليموتوا على  اهللا عليه وسلم
ــار  ــةومهمــا كانــت آث ــان  األزم ــادئف ــيم ال متــوت  املب ــاوالق متــوت  وإمن

عظـم الـدعامات   أ فالتربية علـى التعلـق باملبـدأ واهلـدف والغايـة هـو مـن        األشخاص
 . األزماتيف مواجهة 

 : أزمة اخلندق : ثانياً 
 األزمـة، لتبعـات   بأكملـه ق مدرسـة يف مواجهـة اتمـع    اخلنـد  أزمـة لقد كانـت  

فقـد اجتمـع عشـرة أالف     األحـزاب وزرعهـا كانـت مقصـد طمـع      بأهلـها فاملدينة 
 .املسلمنيمن املشركني على حرب 

 
  :يف اخلندق من النواحي التالية  األزمةووجه 

                                     
مؤسسـة الرسـالة    ،٤ط عبـداهللا التركـي،  . حتقيـق د ، شـرح العقيـدة الطحاويـة    ابـن أيب العـز ،    احلنفي ، )  ١(

 .٥٤٠ص  ٢م ، ج ١٩٩٢ -هـ١٤١٢، بريوت ، 

 . ٢٠١، مرجع سابق ، ص زاد املعاد  اجلوزية ، ابن قيم ، ) ٢(



 

 

  :املشركنيقلة عدد املسلمني وكثرة جيش  -١
ــريش  " ــت ق ــدهم  –فخرج ــفيأوقائ ــو س ــةيف  –ان ب ــو  أربع ــم بن آالف ، ووافقه

وكــان مــن أوىف . وغريهــم  وأشــجعســليم مبــر الظهــران ، وبنــو أســد وفــزارة ، 
 .اخلندق من املشركني ، عشرة آالف 

ــن املســلمني ،   ــة آالف م ــلم يف ثالث ــه وس وخــرج رســول اهللا صــلى اهللا علي
بالنســاء  وأمــروباخلنــدق أمامــه ،  –جبــل ســلع  –فتحصــن باجلبــل مــن خلفــه 
 . " )١(والذراري ، فجعلوا يف آطام املدينة

 : شدة اخلوف واجلوع والربد  ـ٢
الصـلح مـع املسـلمني وبنـو قريظـة يف اسـفل املدينـة         قريظـة فقد نقضت بنـو  

بـن   وعبـد اهللا سـعد بـن معـاذ وسـعد بـن عبـادة       رسول اهللا صلى اهللا عليه  أرسلفقد 
ـ          ىت أتـوهم ،  رواحة وخوان بـن جـبري للتأكـد مـن خـرب هـذا الـنقض فخرجـوا ح

 . )٢(فوجدوهم قد نقضوا العهد
ووصف ما وصل  ، املسلمني أصابتوحالة احلرج اليت  األزمةن عن هذه آوقد حتدث القر

ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  : وفزع يف تلك احملنة الرهيبة اصدق وصف قال تعاىل املسلمون من جزع وخوف إليه
 ڇ  ڱ  ڱ  ڱ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ

 ) . ١١-١٠: (سورة األحزاب ، اآليات 

منــهم ، وموقــف  أســفلفــاألحزاب جــاءوا مــن فــوقهم وبنــو قريظــة مــن 
، مــع مــا كــان يف ذلــك  )٣(وختــذيل املــؤمنني واإلرجــافاملنــافقني اتســم بــاجلنب 

٤(الوقت من الريح الباردة يف ليالٍ شاتية( . 
 :ألزمةا املنهج التربوية النبوي يف التعامل مع

 األزمـة كان الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يعـد الصـحابة رضـي اهللا عنـهم قبـل          
 :  األزمةومن اجلوانب التربوية يف هذه  أثناءهامباشرة ويربيهم 

                                     
 ٢٠٠٣ -هـــ  ١٤٢٤، مكتبــة الرشــد ، الريــاض ،  خمتصــر ســرية الرســول عبــد الوهــاب ، حممــد،   )١(

 .١٧٣ص  .م 

 . ٣٣٨، ص  السرية النبوية الصاليب ، علي ،   )٢(

 . ٢١٢من خالل السرية الصحيحة ، ص  وةمنهج النيب يف الدعأحمزون، حممد ،   )٣(

 . ٢ ١٨ص   ٣، ج السرية النبويةابن هشام ،    )٤(



 

 

  وأثناءهارفع املعنويات واإلعداد النفسي قبل األزمة  -١
اقتــرن حفــر اخلنــدق بصــعوبات مجــة ، فقــد كــان اجلــو بــارداً ، والــريح  

ـ  شديدة ،  م العـدو الـذي   وة صـعبة ، باإلضـافة إىل اخلـوف مـن قـد     يواحلالـة املعيش
حيـث كـان الصـحابة     ، يتوقعونه يف كل حلظـة ، ويضـاف إىل ذلـك العمـل املضـين     

 .حيفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم 
ــاج  أنوال شــك يف  ــذا الظــرف حيت ــزم واجلــد ،  إىله ــن احل ــبري م ــدر ك ق

وسـلم مل ينسـى يف هـذا الظـرف أن هـؤالء اجلنـد إمنـا        ولكن النيب صـلى اهللا عليـه   
هم بشر كغريهم ، هلـم نفـوس حباجـة إىل الراحـة ، مـن عنـاء العمـل ، كمـا أـا          

 السـرور حـىت تنسـى تلـك اآلالم الـيت تعانيهـا فـوق        عليهـا  حباجة إىل مـن يـدخل  
 . )١(عاناة العمل الرئيسيم

بكلمـات ابـن رواحـه     يرجتـز وهلذا جند أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان     
 :وهو ينقل التراب 

 اللهم لوال اهللا ما اهتدينا
 فأنزلن سكينة علينا

 إن األعادي قد بغوا علينا
 )٢(مث ميد صوته بآخرها

 وال تصدقنا وال صلينا 
 وثبت األقدام إن القينا
 وإن أرادوا فتنة أبينا

 
       ـدـَحاَب ُمَحمأََنـسٍ بـن مالـك رضـي اهللا عنـه أَنَّ أَص اهللاَصـلَّى   وَعن   ـهَعلَي

 :َوَسلََّم كَاُنوا َيقُولُونَ َيوَم الَْخنَدقِ 
 َعلَى الْإِسلَامِ َما َبقيَنا أََبدا   َنحُن الَّذيَن َباَيُعوا ُمَحمدا        
 : َعلَيه َوَسلََّم َيقُولُ اهللاَعلَى الْجَِهاد َشك َحماد َوالنبِي َصلَّى :أَو قَالَ 

    َرهُر الْآخَر َخيإِنَّ الَْخي اللَُّهم          َصارِ َواملَُهاجَِرهلْأَنل ر٣( فَاغْف( 
 

                                     
 .٣٣٣، ص  ١، ج  السرية النبوية الصاليب ، علي ،   )١(

 .٣٣٣، ص  ١، ج  السرية النبوية الصاليب ، علي ،    )٢(

 .٣٣٧٠: م غزوة األحزاب ، حديث رق: اجلهاد والسري ،باب : أخرجه مسلم ، كتاب   )٣(



 

 

ــره يف التخفيــف عــن        ــرح يف ذلــك الوقــت أث لقــد كــان هلــذا التبســيط وامل
أثـره يف  لـه   الصحابة مما يعانونه نتيجة للظـروف الصـعبة الـيت يعيشـوا ، كمـا كـان      

 . )١(والنشاط بإجناز العمل الذي كلفوا بإمتامه ، قبل وصول عدوهمبعث اهلمة 
  :واالنصراف عند احلاجة  األزماتقدير الظروف وقت ت -٢
كان الصحابة رضي اهللا عنـهم علـى قـدر كـبري مـن األدب مـع الـنيب صـلى اهللا              

عرضـت هلـم ضـرورة ، فيـذهبون      إذاعليه وسـلم فكـانوا يسـتأذنونه يف اإلنصـراف     
 .اء حوائجهم مث يرجعون إىل ما كانوا فيه من عمل لقض
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرض عليه الصحابة رضي اهللا عنهم حاجتهم فيأذن ملن شاء      

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڇ  : وقد أنزل اهللا عزوجل فـيهم 
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

 .٦٢: سورة النور ، اآلية  ڇچ    ڃ  چ
ـ  -٣ أعبـاء العمـل وعـدم     د صـلى اهللا عليـه وسـلم ألصـحابه يف    مشاركة القائ

 التميز عنهم 
كان النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يسـتطيع أن يبقـى مشـرفاً علـى العمـل يـوزع              

بعيـد ولـن يلومـه أحـد ، ولكنـه شـارك       األدوار بني الصـحابة ويـدير األمـور مـن     
 .الصحابة يف العمل املضين فأخذ يعمل بيده الشريفة يف حفر اخلندق 

لَمـا كَـانَ َيـوُم الْـأَحَزابِ     : َسـمعُت الَْبـَراَء ُيَحـدثُ قَـالَ     : إِسَحاَق قَالَ  فَعن ابن     
َرأَيُتـُه َينقُـلُ مـن ُتـَرابِ الَْخنـَدقِ َحتـى        َعلَيـه َوَسـلَّمَ   اهللاَوَخنَدَق َرُسولُ اللَّه َصـلَّى  

 .  )٢(َواَرى َعني الُْغَباُر جِلَْدةَ َبطْنِه َوكَانَ كَثَري الشَعرِ
وكـان عليـه الصـالة والسـالم ، ال يسـتأثر بشـيء لنفسـه دون أصـحابه فكــان              

مـر إىل أن  عليه الصـالة والسـالم يعـاين مـن أمل اجلـوع كغـريه ، بـل وصـل بـه األ         
 . )٣(يربط حجراً على بطنه الشريف من شدة اجلوع

                                     
 . ٣٣٤ص٢، ج السرية النبوية الصاليب ، علي ،  )١(

: ، وأيضــاً ٣٧٩٧: غــزوة األحــزاب ، حــديث رقــم : املغــازي ،  بــاب : أخرجــه البخــاري ، كتــاب   )٢(

 . ٤١٠٦رقم  ٥/٥٧غزوة األحزاب ، : املغازي ، باب : أخرجه البخاري ، كتاب 

م ، ١٩٨٣ -هــ  ١٤٠٣دار الفرقـان ، عمـان ،   ، حـزاب غـزوة األ أبو فارس ، حممـد بـن عبـد القـادر،       )٣(

 . ١١٦ص 



 

 

 
ــالَ  اهللايف حــديث َجــابِر َرضــي وكمــا       ــهَ قَ ــُر ، : َعن فــَدقِ َنح َم الَْخنــو ــا َي إِن

ـ  : َعلَيـه َوَسـلََّم فَقَـالُوا     اُءوا النبِـي َصـلَّى اللَّـه   فََعَرَضت كُدَيةٌ َشديَدةٌ ، فََج ةٌ َهـذه كُدَي
، ثُـم قَـاَم َوَبطُْنـُه َمعُصـوب بَِحَجـرٍ ،       )أََنـا َنـازِلٌ  (: َعَرَضت في الَْخنـَدقِ ، فَقَـالَ   

َعلَيـه َوَسـلََّم الْمعـَولَ     اهللاَولَبِثَْنا ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ لَـا َنـذُوُق ذََواقًـا ، فَأََخـذَ النبِـي َصـلَّى         
َيـا َرُسـولَ اللَّـه ائْـذَنْ لـي إِلَـى الَْبيـت ،        : و أَهَيَم ، فَقُلْـُت  فََضَرَب فََعاَد كَثيبا أَهَيلَ أَ

َعلَيـه َوَسـلََّم َشـيئًا َمـا كَـانَ فـي ذَلـَك َصـبر ،          اهللاَرأَيُت بِالنبِي َصلَّى : فَقُلُْت لامَرأَتي 
   ٌء ؟ قَالَـتَشـي َدكنفَـذََبحَ    : فَع ، َوَعَنـاق ريي َشـعـدنَري    عـعالش الَْعَنـاَق َوطََحَنـت ت

 ثُم ، َمةي الُْبرَم فى َجَعلَْنا اللَّحَصـلَّى اللَّـه    َحت بِـيجِئْـُت الن      َوَسـلََّم َوالَْعجِـُني قَـد ـهَعلَي
، فَقُـم   طَُعـيم لـي  : انكََسَر ، َوالُْبرَمةُ َبـيَن الْأَثَـافي قَـد كَـاَدت أَنْ َتنَضـَج ، فَقُلْـُت       

    َرُجلَـان َوَرُجـلٌ أَو َت َيا َرُسولَ اللَّـهُهـَو ؟  (: قَـالَ  . أَن ُت لَـُه ، فقَـالَ   ) كَـمفَـذَكَر :
)بطَي ريكَث( . 

: ، فَقَـالَ ) قُلْ لََهـا لَـا َتنـزِعِ الُْبرَمـةَ َولَـا الُْخبـَز مـَن التنـورِ َحتـى آتـيَ          (: قَالَ 
 .ُمَهاجُِرونَ َوالْأَنَصاُر فَقَاَم الْ.  )قُوُموا(

َعلَيـه َوَسـلََّم    َجـاَء النبِـي َصـلَّى اللَّـه     َويَحـك : فَلَما َدَخـلَ َعلَـى امَرأَتـه قَـالَ     
   َمَعُهـم َصارِ َوَمـنبِالُْمَهاجِرِيَن َوالْأَن .  فَقَـالَ   : َهـلْ َسـأَلََك ؟ قُلْـُت    : قَالَـت ، َنَعـم :

، فََجَعـلَ َيكِْسـُر الُْخبـَز ، َوَيجَعـلُ َعلَيـه اللَّحـَم ، َوُيَخمـُر         )َضـاغَطُوا ادُخلُوا َولَـا تَ (
الُْبرَمةَ َوالتنوَر إِذَا أََخذَ منـُه ، َوُيقَـرُب إِلَـى أَصـَحابِه ، ثُـم َينـزُِع فَلَـم َيـَزلْ َيكِْسـُر          

ـ    يـَي َبقى َشـبُِعوا َوَبقرُِف َحتَز َوَيغـاَس      (: ةٌ ، قَـالَ  الُْخبي ، فَـإِنَّ النـدـي َهـذَا َوأَهكُل
 . " )٢())١(أََصاَبتُهم َمَجاَعةٌ

 :  وقت األزمات تظهر معادن الناس وطبائعهم -٤
ــزايل       ــول الغ ــات    ": يق ــدى األزم ــبرياً ل ــاً ك ــاوت تفاوت ــاس تتف ــائع الن طب

معـه كمـا حتمـل    منها اهلش الـذي سـرعان مـا يـذوب وحيملـه التيـار       : العضوض 

                                     
 . ٣٧٩٢: املغازي ، باب غزوة األحزاب ، حديث رقم : أخرجه البخاري ، كتاب    )١(

هـــ ، ص ١٤٢٤، دار طيبــة ، الريــاض  ،  ٧، ط  وقفــات تربويــة مــع الســرية النبويــة فريــد، أمحــد ،  )٢(

٢٥٣ . 



 

 

املياه الغثاء واألوحال ، ومنـها الصـلب الـذي متـر بـه العواصـف اتاحـة ، فتنكسـر         
 .حدا على متنه وتتحول رغوة خفيفةً وزبدا 

أجل من الناس من يهجم على الشدائد ليأخذها قبل أن تأخذه ، ومنهم من إذا مسه الفزع 
وقد نعى القرآن . ب البقاء أوغل يف الفرار طاش لبه فوىل األدبار ، وكلما هاجه طلب احلياة وح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ڇ  : األحزاب فقال معركةالكرمي على هذا الصنف اجلزوع موقفه يف 
پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   

 . )١() ١٧ – ١٦ ( :األحزاب اآليات  سورة "ڇڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  
فمهمــا تكلــف املــرء مــن طبــائع وأخــالق فإنــه يظهــر زيفهــا عنــد األزمــات 

 .فينكشف املستور ، وتظهر أثر التربية عند ذلك 
 
 : تقدمي جانب الترغيب والتشجيع على الشدة واحلزم  -٥
نـدما كـان   وقد استعمل النيب هـذا األسـلوب مـع الصـحابة رضـي اهللا عنـهم ، فع           

رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يتـابع أمـر األحـزاب وأحـب أن يتحـرى عـن مـا          
َرُجـلٌ َيـأْتينِي بَِخَبـرِ     أَال( :َعلَيـه َوَسـلَّمَ   اهللافَقَـالَ َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى      حدث عن قرب

َياَمةَم الْقي َيومِ َجَعلَُه اللَُّه َمع٢() الْقَو( .  
الترغيــب وكــرره ثــالث مــرات  أســلوبيــه وســلم فاســتعمل صــلى اهللا عل

يف األمـر ، فعـني    وعندما مل ُيجـد هـذا األسـلوب جلـأ إىل أسـلوب اجلـزم واحلـزم       
 . " )٣(قُم َيا ُحذَيفَةُ فَأْتَنا بَِخَبرِ الْقَومِ ، َولَا َتذَْعرُهم َعلَي:فَقَالَ  : حداً بنفسهاو

هـي الـيت توجـه جنودهـا إىل أهـدافها      وهذا معىن تربوي هـو أن القيـادة الناجحـة    
 . )٤(عن طريق الترغيب والتشجيع وال تلجأ إىل األمر واحلزم إال عند الضرورة

 
 
 : عدم الركون لألزمة والعمل على فكها  -٦

                                     
 . ٣٢٣ص ،  فقه السرية الغزايل ، حممد ،  )١(

 .  ٣٣٤٣: اجلهاد والسري ، حديث رقم : أخرجه مسلم ، كتاب    )٢(

 .   ٣٣٤٣: اجلهاد والسري ، حديث رقم : أخرجه مسلم ، كتاب   )٣(

 . ٣٤٩، ص٢، ج  السرية النبوية الصاليب ، علي ،   )٤(



 

 

حاول الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يوجـد شـرخاً يف صـف األحـزاب ميـزق          
يهم ثلــث مثــار وحــدم ويصــدع صــفهم فاســتدعى قــادة غطفــان ، وعــرض علــ

املدينة إن هم رجعوا عـن قتـال املسـلمني وعـادوا إىل ديـارهم فوافقـوا علـى ذلـك ،         
وكتــب العــرض بــاألحرف األوىل ، ولكــن الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم  بعــث إىل 
السعدين سعد بـن معـاذ وسـعد بـن عبـادة يستشـريمها يف ذلـك فرفضـا الفكـرة ،          

 . )١(وأقرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد أبـرز صـلى اهللا عليـه وسـلم يف هـذه املفاوضـات جانبـاً مـن جوانـب           "

منهج النبوة يف التحـرك لفـك األزمـات عنـد اسـتحكامها وتأزمهـا لتكـون ألجيـال         
 . " )٢(اتمع املسلم درساً تربوياً من دروس التربية املنهجية عند اشتداد البالء

 
 : نصار يف غزوة بين املصطلق أزمة الفتنة بني املهاجرين واأل: ثالثاً 

خرج يف غزوة بين املصطلق عـدد كـبري مـن املنـافقني مـع املسـلمني وكـان يغلـب         
علــيهم التخلــف يف الغــزوات الســابقة ، لكنــهم ملــا رأوا إطــراد النصــر للمســلمني 

 . )٣(خرجوا طمعاً يف الغنيمة
مـن املهـاجرين مـع رجـل مـن      وقد سنحت فرصـة هلـم عنـدما ختاصـم رجـل      

ـ  َيـا لَلُْمَهــاجِرِيَن ،  : َيـا لَلْأَنَصــارِ ، َوقَـالَ الُْمَهـاجِرِي     -:ار ،َوقَـالَ الْأَنَصـارِي   األنص
فعلوهـا ؟  أمـا واهللا لَـئن َرَجعَنـا إِلَـى الَْمديَنـة       : فسمع بذلك عبـداهللا بـن أيب فقـال    

يـا رسـول اهللا دعـين أضـرب عنـق      : لَُيخرَِجن الْأََعز منَها الْـأَذَلَّ ، فَقَـاَم ُعَمـُر فقـال     
لَـا َيَتَحـدثُ النـاُس أَنـُه كَـانَ َيقُْتـلُ       : َوَسـلََّم  فَقَالَ النبِي َصلَّى اللَّه َعلَيـه  . هذا املنافق
 . )٥("ُ )٤(أَصَحاَبه 

                                     
 . ٣٥٨، ص  السرية النبوية دراسة حتليليةأبو فارس ، حممد عبد القادر،   )١(

 .   ١٧٦ص ٤ج مرجع سابق ، حممد رسول اهللاعرجون ، حممد الصادق ، )  ٢(

 . ٢٥٠ص  ٤ج مرجع سابق ،،  حممد رسول اهللاعرجون ، حممد الصادق ،    )٣(

مـن تـرك بعـض االختيـار خمافـة أن يقصـر فهـم النـاس عنـه          :أخرجه البخاري ، كتاب املناقب ، بـاب     )٤(

 . ٣٢٥٧: فيقعوا فيه ،  حديث رقم 

 م١٩٩٥ -هـــ ١٤١٥، املدينــة ، مرجــع ســابق ، ٦، ط الســرية النبويــة الصــحيحة العمــري ، أكــرم ،   )٥(

 . ٤٠٩ص  ٢ج،



 

 

ويثبتـها بـني مـن جيالسـه مـن املنـافقني يف        ، وكان عبداهللا بـن أيب يـزرع الفتنـة   
اللَّـه ابـَن أَُبـي     كُنـُت فـي غَـَزاة فََسـمعُت َعبـدَ     : َزيد بنِ أَرقََم قَالَ ، فَعن هذه الغزوة 

لَا ُتنفقُوا َعلَى َمن عنَد َرُسـولِ اللَّـه َحتـى َينفَضـوا مـن َحولـه ، َولَـئن َرَجعَنـا         : َيقُولُ
، فَـذَكَرُت ذَلـَك لَعمـي أَو لُعَمـَر ، فَـذَكََرُه       من عنده لَُيخـرَِجن الْـأََعز منَهـا الْـأَذَلَّ    

 اهللاَعلَيـه َوَســلََّم ، فَـَدَعانِي فََحدثُْتــُه ، فَأَرَسـلَ َرُســولُ اللَّـه َصــلَّى      اهللاللنبِـي َصــلَّى  
دَوَسلََّم إِلَى َعب هفََحلَفُـوا َمـا قَـالُ      َعلَي ـَحابِهَوأَص نِ أَُبـيب اللَّه    وا ، فَكَـذََّبنِي َرُسـولُ اللَّـه

َعلَيه َوَسلََّم َوَصدقَُه ، فَأََصـاَبنِي َهـم لَـم ُيصـبنِي مثْلُـُه قَـطُّ ، فََجلَسـُت فـي          اهللاَصلَّى 
َعلَيـه   اهللالَْبيت ، فَقَـالَ لـي َعمـي، َمـا أََردَت إِلَـى أَنْ كَـذََّبَك َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى          

، فََبَعـثَ إِلَـي النبِـي    )  إِذَا جـاَءك الْمنـافقُونَ  ( َوَمقََتـَك ، فَـأَنَزلَ اللَّـُه َتَعـالَى      َوَسلََّم
 . )٢(")١(إِنَّ اللََّه قَد َصدقََك َيا َزيُد: َعلَيه َوَسلََّم فَقََرأَ فَقَالَ  اهللاَصلَّى 

 

 :ووجه كون هذه احلادثة أزمة 
 -:لمني بني املس االقتتالخطر  -١

يريـد أن ينتصـر مـن اآلخـر ،      فقد كانت العصبية علـى أشـدها بـني النـاس ، كـلٌ     
 .ويسعر ذلك ويقويه ، املنافقون ومن خلفهم قائدهم عبداهللا بن أيب 

 -:مكانة عبداهللا بن أيب يف قومه  -٢
لـه مـن بعـض املسـلمني وهـذا مـا بينـه         سـمع فمع كونه رأس األزمة ، فلقد كـان يُ 

يـا رسـول اهللا إرفـق بـه ، فـواهللا لقـد جاءنـا اهللا بـك ،         : ما قال أسيد بن حضري عند
 . )٣(وإن قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه فإنه يرى أنك استلبت ملكه

 : وقد سلك النيب يف مواجهة هذه األزمة األمور التالية 
 :  إشغال الناس عن احلديث فيها -١
هللا صــلى اهللا عليــه إال برســول ا احلادثــةبعــد هــذه  املعســكرفلــم يشــعر أهــل  "

وسلم قد طلع على راحلتـه ، وكـانوا يف حـر شـديد ، وكـان ال يـروح حـىت يـربد         
                                     

 . ٤٥٢٠: تفسري القرآن ، حديث رقم : البخاري ، كتاب : أخرجه    )١(

 . ٣٩٤ص مرجع سابق ، ،  فقه السريةالغضبان ، منري،    )٢(

 . ٣٠٤، ص٢ج مرجع سابق ، ،  السرية النبوية الصاليب ، علي ،   )٣(



 

 

، مث مشى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بالنـاس يـومهم حـىت أمسـى ، وليلتـهم         
ـم الشـمس ، مث نـزل بالنـاس فلـم      أصبح ، وصـدر يـومهم ذلـك ، حـىت آذ     حىت

، وإمنـا فعـل ذلـك رسـول اهللا صـلى اهللا       يلبثوا أن وجدوا مـس األرض فوقعـوا نيامـاً   
عليه وسلم ليشغل الناس عن احلـديث الـذي كـان بـاألمس مـن حـديث عبـداهللا بـن         

 . )١("أيب
وذا التصرف البالغ الغايـة يف السياسـة الرشـيدة قضـى علـى الفتنـة قضـاءاً مربمـاً         

 . )٢(ومل يدع جماالً للحديث فيما قال ابن أيب
 :عليه وسلم األزمة بالقوة ولكن باحلكمة  مل يواجه النيب صلى اهللا -٢

علـى دفـع املفسـدة الكـربى وهـي إدعـاء       فقد حرص النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   
يقتـل أصـحابه وهـذا ممـا ينفـر النـاس مـن اإلسـالم ،          صلى اهللا عليه وسـلم أن النيب 

 .غدرات ابن أيب ل صلى اهللا عليه وسلمباملفسدة الصغرى وهي حتمل النيب 
ــنيب ــم ال ــلم ولعل ــه وس ــيعةً مســلمني أن ال صــلى اهللا علي ــاً وش ــن أيب أتباع ب

 .مغرورين ، ولو فتك به لغضب له رجال متحمسون له 
صـلى اهللا عليـه وسـلم مـع رأس املنـافقني أبعـد اآلثـار        ولقد كان لتسـامح الـنيب   

فيما بعد ، فقد كان ابن أيب كلما أحـدث حـدثاً بعـد ذلـك كـان قومـه هـم الـذين         
ذونــه ، ويعنفونــه ، ويعرضــون قتلــه علــى الــنيب ، والرســول يــأىب يعاتبونــه ، ويأخ

ويصفح ، فـأراد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يكشـف لسـيف احلـق عـن          
كيف تـرى يـا عمـر ؟ أمـا واهللا لـو قتلتـه يـوم قلـت          ": آثار سياسته احلكيمة ،فقال 

علمــت  –واهللا  –فقــال عمـر   "!! لـه انــف لـو أمرــا اليـوم لقتلتـه     يل ألرعـدت  
 . )٣(ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظم بركة من أمري

 
 
 -:معاجلة أسباب األزمة  -٣

                                     
 .٣٩٦ص  مرجع سابق ، ، فقه السريةالغضبان ، منري،    )١(

 .٣٠٥، ص ٢ج مرجع سابق ،  ، السرية النبوية الصاليب ، علي ،   )٢(

 .٢٠٩ص ٢، مرجع سابق ، ج السرية النبوية الصحيحة العمري ، أكرم ،   )٣(



 

 

فقــد كانــت شــرارة األزمــة هــي تلــك العصــبية املمقوتــة ، وهــي الــيت جتعــل 
 .املشتركني فيها يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم باحلق وبالباطل 

يالألنصــار ، : األنصــاري : فعنــدما ختاصــم املهــاجري مــع األنصــاري ، قــال 
مـع أن هـذه األوصـاف أوصـاف مبنيـة علـى        ، يـا للمهـاجرين  : وقال املهـاجري  

قَـالَ النبِـي   اخلري إال أـا اسـتخدمت يف هـذا الوقـت بطريقـة العصـبية املمقوتـة ، فَ       
 .  )١()َدُعوَها فَإِنَها َخبِيثَةٌ(: َعلَيه َوَسلََّم  َصلَّى اللَّه

رسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم أن العصـبيات هـي مـن دعـاوى         ولقد أوضح ال
َولَْينُصـرِ الرُجـلُ أََخـاُه ظَالمـا أَو َمظْلُومـا إِنْ كَـانَ ظَالمـا فَلَْينَهـُه         ( :اجلاهلية وقـال  

 . )٢()فَإِنُه لَُه َنصر َوإِنْ كَانَ َمظْلُوما فَلَْينُصرُه
أنصــر : أبطــل املفهــوم اجلــاهلي فجعــل التناصــر يف طلــب احلــق واإلنصــاف و

 . " )٣(أخاك ظاملاً أو مظلوماً
  :التثبت من األخبار حال األزمة  -٢
ــاا        ــق يف مالبس ــت والتحقي ــا التثب ــاد حلوهل ــة وإجي ــة األزم ــل معاجل ــد قب ال ب

 .وأخبارها ألن عدم التثبت قد يزيد األزمة سوءاً ويعقد األمور أكثر وأكثر 
صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـالث احتمـاالت قبـل أن يتـبىن        وقد وضـع رسـول اهللا        

 : هذا القول ويبين عليه 
 .أن يكون ناقل الكالم مغرضاً ، أو صاحب هوى :  االحتمال األول

: قـال  )لعلـك غضـبت عليـه؟   ( :  وهلذا سأل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم الغـالم        
 .  )٤(ال واهللا لقد مسعت منه

                                     
تـرك بعـض االختيـار خمافـة أن يقصـر فهـم النـاس عنـه         مـن  :أخرجه البخاري ، كتاب املناقب ، بـاب     )١(

ص ٢الســرية النبويــة الصــحيحة ، أكــرم العمــري ج: ، وأيضــاً  ٣٢٥٧: فيقعــوا فيــه ،  حــديث رقــم 

٢٠٩. 

الســرية النبويــة الصــحيحة ، .  ٤٦٨١الــرب والصــلة واآلداب ، حــديث رقــم : أخرجــه مســلم ، كتــاب    )٢(

 .٢٠٩ص ٢أكرم العمري ج

 . ٣٠٨ص ٢، مرجع سابق ، ج السرية النبوية ، علي ،الصاليب    )٣(

 . ١٩٤، مرجع سابق ، ص  املنهج احلركي للسرية النبويةالغضبان ، منري،    )٤(



 

 

، فلـم يقبـل الـنيب     أعالمـه هـو رأس النفـاق وأكـرب    ومع هذا أن عبـداهللا بـن أيب   
أن يتأكـد مـن صـدق الناقـل أنـه       شـرة ، وأحـب  صلى اهللا عليه وسلم القالة فيـه مبا 
 .ليس له غرض أو مصلحة أو هوى 

 :أن يكون ناقل الكالم غري دقيق يف نقله :  االحتمال الثاين
ـ  (:  وهلذا سأل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم الغـالم بعـدها      ،  ) )١(ه أخطـأ مسعـك  لعل

فلعله أن يكـون النقـل خطـأً ، فيـؤدي إىل زيـادة أو نقصـان يف الكـالم يغـري املعـىن          
 .كله ، فال يكون املنقول يصل إىل هذا احلد من اخلطورة 

 :أن يكون الفهم خاطئاً للكالم :  االحتمال الثالث
واهللا لقـد   ال: قـال   )فلعلـه شـبه عليـك ؟     (: وهلذا كـان السـؤال الثالـث للغـالم     

 .  )٢(مسعت منه يا رسول اهللا
  .كالم على غري قصده أو غري معناهفقد يفهم ال

ــم    ــتماع للخص ــاء دور االس ــول ج ــالم املنق ــن الك ــد م ــذا التأك ــد ه مث بع
 .ودفاعاته ، فلقد جاء ابن أيب وأقسم باهللا  تعاىل ما قال ، وحلف على ذلك 
لناقـل ومـن املنقـول    وهذا درس مهـم يف وجـوب التثبـت مـن نـاحيتني مـن ا      

ـ    : فالناقل  عنه ، ، أو فهمـه  اً للكـذب ، أو نقلـه خـاطئ    دال خيلـو إمـا أن يكـون قاص
طـرف   فهـو : وأمـا املنقـول عنـه     .نقـالً صـحيحاً    ناقـلٌ  سقيم ، أما غري ذلك فهـو 

 .مرمن االستماع إليه وتوضيحه لأل آخر ال بد
 

 :أزمة تبوك :رابعاً 
صـيف عـام تسـع للـهجرة بعـد العـودة مـن        كانت غزوة تبوك يف رجـب مـن        

، وأراد الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم غــزو  )٣(حصــار الطــائف بســتة أشــهر تقريبــاً
 .الروم

                                     
 . ١٩٥، ص  املرجع السابق   )١(

 .١٩٦ص  ، املرجع السابق   )٢(

  . ٥٢٢،مرجع سابق ، ص  السرية النبوية الصحيحة العمري ، أكرم ،  )٣(



 

 

وكانت غزوة تبوك من أكـرب الغـزوات الـيت غزاهـا الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم              
، فقــد أرســل الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم إىل أهــل مكــة والقبائــل العربيــة الــيت 

ثالثــون ألــف مقاتــل ، نقــت اإلســالم يســتنفرها لقتــال الــروم ، فلبــوا وحتشــد اعت
 . )١(منهم عشرة آالف فارس

 -:وجه كوا أزمة 

لعل أظهر برهان على شدة هذه الغزوة هو تسميتها غزوة العسرة ، وقد وردت تسميتها يف كتاب 
 :اىل ث عن هذه الغزوة يف سورة التوبة ، قال تعحدوجل حينما ُت اهللا عز

  �     �   �  �  �  �ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ڇ  
   .١١٧: ، اآليةسورة التوبة ڇ �  �  �  �      �  ��   �

وقد مسيت ذا االسم لشدة مـا القـى املسـلمون فيهـا مـن الضـنك ، فقـد كـان              
قلـة املؤونـة وقلـة الـدواب     اجلو شديد احلـرارة ، واملسـافة بعيـدة ، والسـفر شـاقاً ل     

 .اليت حتمل الصحابة إىل أرض املعركة 
أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أمـر أصـحابه بالتـهيؤ         ": قال ابن هشـام       

 مـن احلـر ، وجـدبٍ        لغزو الروم ، وذلك يف زمـان مـن   مـن عسـرة النـاس ، وشـدة
 . )٢(هم وظالهلمالبالد ، وحني طابت الثمار ، والناس حيبون املقام يف مثار

وقد كان املاء قليالً يف طريق السفر مع شـدة مـن احلـر وهـذا مـا بينـه عمـر بـن              
خرجنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       ":اخلطاب رضي اهللا عنه حيـث قـال   

إىل تبوك يف قيظ شديد فرتلنا مـرتالً أصـابنا فيـه عطـش شـديد حـىت ظننـا أن رقابنـا         
يـذهب يلـتمس اخلـالء فـال يرجـع حـىت يظـن أن رقبتـه          ستنقطع حىت إن كان أحدنا

 )٣("تنقطع ، وحىت أن الرجل لينحـر بعـريه فيعصـر فرثـه فيشـربه ويضـعه علـى بطنـه        
. 

 
 -:نهج التربوي النبوي على النحو اآليت وقد كان امل

                                     
 .٥٠٦، مرجع سابق ، ص  السرية النبوية دراسة حتليليةرس ، حممد بن عبد القادر، أبو فا  )١(

 . ١٢٥ص٤، مرجع سابق ، ج السرية النبويةابن هشام ،   )٢(

 . ٦٧٣ص ٢، مرجع سابق ، ج السرية النبوية الصاليب ، علي ،  )٣(



 

 

 : وضوح املريب وقت األزمات .١
م ، ألنـه  لقد كان الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم واضـحاً يف دعوتـه إىل قتـال الـرو        

صــلى اهللا عليــه وســلم ســيحتاج إىل تعبئــة عامــة للمجتمــع املســلم ، وكــان الــنيب 
 . )١(غزوة ورى بغريها إال يف هذه الغزوة وصلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يغز

ويف حالة كحال هذه األزمة ال بـد مـن وضـوح اهلـدف حـىت ميكـن اسـتعداد هلـا         
 .وإعطاءها حقها 

 -: اإلنفاق يف سبيل اهللايل على اجلزالترغيب يف األجر  .٢
مل يكن هلذه الغزوة مال ينفـق عليهـا مـن بيـت مـال املسـلمني فالنـاس كلـهم يف         
ضائقة ، وهلذا حـث الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى اإلنفـاق يف هـذه الغـزوة ،          

 .ووعد املنفقني باألجر العظيم من اهللا 
ـ       دفع اآلخـرين وجتعلـهم   وكانت الصدقة تسـلم إىل رسـول اهللا أمـام النـاس حـىت ت

 .يتسابقون يف اإلنفاق يف سبيل اهللا 
َعلَيـه َوَسـلََّم َوُهـَو     ى اللَّـه َشـهِدُت النبِـي َصـلَّ   : يقول َعبد الرحَمنِ بنِ َخبـابٍ  

ـ َيـا َرُسـولَ اللَّـه عَ   : َيُحثُّ َعلَى َجيشِ الُْعسَرة ، فَقَـاَم ُعثَْمـانُ بـُن َعفَّـانَ فَقَـالَ       ي لَ
سَها َوأَقَْتابَِها في َسـبِيلِ اللَّـه ، ثُـم َحـض َعلَـى الَْجـيشِ فَقَـاَم ُعثَْمـانُ         مائَةُ َبعريٍ بِأَحلَا
َيا َرُسولَ اللَّه َعلَـي مائََتـا َبعـريٍ بِأَحلَاسـَها َوأَقَْتابَِهـا فـي َسـبِيلِ اللَّـه ،         : بُن َعفَّانَ فَقَالَ 
ـ     : الَْجيشِ فَقَاَم ُعثَْمـانُ بـُن َعفَّـانَ فَقَـالَ      ثُم َحض َعلَى ثُ الَيـا َرُسـولَ اللَّـه َعلَـي ثَ

َعلَيـه   اهللامائَة َبعريٍ بِأَحلَاسَها َوأَقَْتابَِها في َسـبِيلِ اللَّـه ، فَأََنـا َرأَيـُت َرُسـولَ اللَّـه َصـلَّى        
َما َعلَـى ُعثَْمـانَ َمـا َعمـلَ َبعـَد َهـذه ، َمـا َعلَـى         (: ولُ َوَسلََّم َينزِلُ َعنِ الْمنَبرِ َوُهَو َيقُ

 .)٢( ")َمانَ َما َعملَ َبعَد َهذهُعثْ
ــديق   ــر الص ــو بك ــاق أب ــابقني يف اإلنف ــان أول الس ــه  –وك ــي اهللا عن  –رض

: جاء مباله كلـه ، أربعـة آالف درهـم فقـال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          

                                     
هــ  ١٤١٦، املدينـة ،   واحلكـم مكتبـة العلـوم   ، ٣، ط هـذا احلبيـب يـا حمـب    اجلزائري، أبو بكر جابر ،   )١(

 .٤٢٤م ، ص ١٩٩٦ -

الســرية  الصــاليب ، علــي ، :، وأيضــاً  ٣٦٣٣: املناقــب ، حــديث رقــم : أخرجــه الترمــذي ، كتــاب    )٢(

 . ٦٧٥النبوية ، ص



 

 

بنصـف   –رضـي اهللا عنـه    –اهللا ورسـوله ، وجـاء عمـر    : ، قـال  هل أبقيت شـيئاً ؟  
 . )١(أنه تسعون ألفاً: ماالً يقال  بومحل العباس بن عبد املطل.. ماله 

وتتــابع صــحابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم منــهم مــن يــأيت باملــال 
 ...ومنهم من يأيت بالبعري ومنهم من يأيت بالزاد 

يـه فكـن يلقـني يف ثـوب مبسـوط بـني يـدي        بكل مـا قـدرن عل   اءسوأتت الن
ــك  ــلم املس ــه وس ــلى اهللا علي ــنيب ص ــد )٢(ال ــة ، ،  )٣(واملعاض ــل ، واألقرط واخلالخ

 . )٥( )٤(واخلواتيم ، واخلدمات

واجلماعــة املســلمة حباجــة إىل أن تــتعلم مــن هــذا اتمــع النبــوي ، املســتوى  "
كـرب جـيش بالتـذكري    العايل الذي بلغـة يف التربيـة ، فيجهـز أعظـم جـيش وميـول أ      

 . " )٦(والترغيب فقط
 

 -: مبدأ المشارآة ولو بالقليل  .٣
إن املشاركة ولو بالقليـل دليـل علـى التـرابط والوحـدة وال يقتصـر اهلـدف علـى         
ــاركة    ــى روح املش ــة عل ــك إىل التربي ــدى ذل ــل يتع ــط ، ب ــة فق ــدة احملسوس الفائ

 .واجلماعية 
ــدموا بالي  ــلمني إال أن يتق ــراء املس ــد فق ــم جي ــه فل ــدرون علي ــذي يق ــري ال س

 .فجاءوا على استحياء متعرضني لسخرية املنافقني 
إن اهللا : بنصف صاع من متر فقال املنافقون فقد جاء خيثمة األنصاري بصاع متر ، وجاء أبو عقيل

  ��  �   �          �  �  �  �  ������ېڇ: فرتلت لغين عن صدقة هذا 
 . )٧( ٧٩: توبة ، اآلية سورة ال ڇی     �  �    �   �  �   �

                                     
 . ٣٧٩، مرجع سابق ، ص  فقه السريةالغضبان ، منري،   )١(

 .دها  مجع مسكة ، وهي السوار جتعله املرأة يف ي: املسك    )٢(

 .مثل السوار جتعله املرأة على عضدها بني الكتف واملرفق : املعضدة    )٣(

   .اخللخال جتعله يف رجلها : اخلدمة )   ٤(

  .  ٣٨٠، مرجع سابق ، ص  فقه السريةالغضبان ، منري،   )٥(

 . املرجع السابق   )٦(

 . ٥٢٦ص ، مرجع سابق ،  السرية النبوية الصحيحة العمري ، أكرم ،   )٧(



 

 

وقــد بلغــت ذروة التربيــة بــأن يســتلف الصــحايب ألجــل أن يشــارك مــع الــنيب 
َعلَيـه   اهللاكَـانَ َرُسـولُ اللَّـه َصـلَّى     : فَعن َواثلَةَ بـنِ الْأَسـقَعِ قَـالَ     صلى اهللا عليه وسلم

لْـُت َوقَـد َخـَرَج أَولُ َصـَحاَبة     َوَسلََّم فـي غَـزَوة َتُبـوَك ، فََخَرجـُت إِلَـى أَهلـي فَأَقْبَ      
أَلَـا َمـن َيحمـلُ    : فَطَفقْـُت فـي الَْمديَنـة أَُنـادي      -َعلَيـه َوَسـلََّم    اهللاَرُسولِ اللَّه َصلَّى 
 لََنـا َسـهُمُه َعلَـى أَنْ َنحملَـُه َعقََبـةً     : فََناَدى َشيخ مـَن الْأَنَصـارِ قَـالَ     َرُجلًا لَُه َسهُمُه ،

فََخَرجـُت  : فَِسـر َعلَـى َبَركَـة اللَّـه َتَعـالَى ، قَـالَ       : َنَعم ، قَـالَ  : َوطََعاُمُه َمَعَنا ؟ قُلُْت 
َمَع َخيرِ َصاحبٍ ، َحتى أَفَـاَء اللَّـُه َعلَيَنـا ، فَأََصـاَبنِي قَلَـائُص ، فَُسـقُْتُهن َحتـى أََتيُتـُه         

ُسـقُْهن ُمـدبَِرات ، ثُـم قَـالَ     : ة من َحقَائـبِ إِبِلـه ، ثُـم قَـالَ     ، فََخَرَج فَقََعَد َعلَى َحقيَب
إِنَمـا هـَي غَنِيَمُتـَك    : َمـا أََرى قَلَائَصـَك إِلَّـا كَرامـا ، قَـالَ      : ُسقُْهن ُمقْبِلَات ، فَقَالَ : 

 . " )١(َغيَر َسهمَك أََردَناُخذْ قَلَائَصَك َيا ابَن أَخي فَ: الَّتي َشَرطُْت لََك ، قَالَ 
 
 

 -: تربية عملية على الشدة والتحمل .٤
لقد كانت هذه الغزوة بـذاا تربيـة علـى التحمـل وقطـع املسـافات الطويلـة يف جـو         
شديد احلرارة ، قليـل املـاء ، وهـذا تـدريب يفيـد اجلنـد ويكسـبهم املنعـة والقـدرة          

 .على التحمل يف املستقبل 
إن غـزوة تبـوك تـدريب عنيـف للمسـلمني كـان        ": ب يقول حممود شـيت خطـا  

منـه إعـدادهم لتحمـل رسـالة محايـة نشـر        صـلى اهللا عليـه وسـلم   غرض الرسـول  
فقـد كانـت هـذه الغـزوة آخـر غـزوات       ... اإلسالم خارج شـبه اجلزيـرة العربيـة    

فـال بـد مـن اإلطمئنـان إىل كفـاءة جنـوده قبـل أن         صلى اهللا عليه وسـلم رسول اهللا 
 ." )٢(يق األعلىيلحق بالرف
 :الوقوف بقوة أمام املخذلني  .٥

                                     
ــاب : أخرجــه ) ١( ــو داود ، كت ــم : أب ــاد ، حــديث رق ــة ، : انظــر : ، وأيضــاً  ٢٣٠١: اجله الســرية النبوي

   . ٥١٢حممد أبو فارس ، ص 

ــدخطــاب ، حممــد شــيت، )  ٢( ــريوت ،  الرســول القائ ــاة ، ب ــة احلي ــة ، مكتب ــة الثاني م ، ص ١٩٦٠، الطبع

٢٨٢.   



 

 

وقت األزمات ال بد مـن العنايـة بالنفسـيات وقطـع مـا يـوهن النفـوس أو يفـت         
 .يف عضد األفراد 

وقف  صلى اهللا عليه وسلمولقد حرص املنافقون على ختذيل اتمع وويل املواقف ، ولكن النيب 
ون املتصدقني بأم أهل رياء ومسعة ، ومرة يقولون ال حبزم أمام هؤالء املنافقني الذين مرةً يلمز

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ :تنفروا يف احلر فأنزل اهللا سبحانه 
چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        

 .  ") ٨٢ – ٨١:( سورة التوبة، اآليات    ڇ  گ  گ
وبلغ النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أن أناسـاً مـن املنـافقني جيتمعـون يف بيـت سـويلم         

. اليهودي يثبطـون النـاس عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف غـزوة تبـوك          
فبعث النيب صلى اهللا عليه وسـلم طلحـة بـن عبيـد اهللا يف نفـر مـن أصـحابه ، وأمـره         

ـ   ـ . ويلم أن حيرق عليهم بيـت س بـن خليفـة مـن     ل طلحـة ، فـاقتحم الضـحاك   ففع
 . )١("واقتحم أصحابه ، وأفلتوا . ظهر البيت ، فانكسرت رجله 

هذا ينبغي للمريب أن يكون حاضر الذهن عاملاً مبا يدور حوله من متغريات حىت يتعامل معها  ومن
 .يف وقتها مبا يناسب ، كما فعل النيب عليه الصالة والسالم مع املنافقني

 
     

 
 
 
 

                                     
 . ٣٧٦، ص  فقه السريةالغضبان ، منري،    )١(



 

 

 : الفصل اخلامس 
 املنهج التربوي النبوي يف صناعة القائد

 
 .تعريف القيادة : املبحث األول 

 
 .أمهية القيادة يف اإلسالم : املبحث الثاين 

 
 .أمهية القيادة وقت األزمات : املبحث الثالث 

 
 .املنهج التربوي يف صناعة القائد : املبحث الرابع 

 
 .ر الصديق منوذج للتربية النبوية يف مواجهة األزمات أبو بك: املبحث اخلامس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تعريف القيادة: املبحث األول 
القائد واحد القواد والقادة ، ورجل قائد من قوم قواد وقواد ، وقادة : جاء يف لسان العرب 

اليت تقدم اإلبل : ل خيالً تقودها ، والقائدة من األب دكأعطاه إياه يقودها ، وأقت:  ، ، وأقاده خيالً
 . ")١(وتألفها

مبعـىن أن هنـاك   ... وتعين كلمة قائد الشخص الذي يوجه أو يرشد أو يهدي اآلخرين  "
 .عالقة بني شخص يوجه وأشخاص آخرين يقبلون هذا التوجيه 

والقيادة ذا املعىن املفهوم عملية رشيدة شخص يوجه ويرشد ، والطرف اآلخر أشـخاص  
 . " )٢(ه واإلرشاد الذي يستهدف حتقيق أغراض معينةيتلقون هذا التوجي

فالقائد هو من يكون يف مقدمة الناس يوجههم ويرشدهم ويتلقون منه سواء كانت هـذه  
 .القيادة تكليف أو قيادة معنوية حبيث ينظر الناس إىل عمله وفعله فيقتدون به 

 
 : الفرق بني القيادة واإلدارة 

ا شيئاً واحداً لذلك مل يكن هناك ومعىن اإلدارة باعتبارمه  القيادةوقد حدث خلط بني معىن
تفرقه بني املدير والقائد ولكن سرعان ما اتضحت الرؤية وأمكن التمييز بينهما على أساس أن املدير 
هو الشخص الذي يشغل مركز املسئولية يف املؤسسة ويسعى إىل حتقيق األهداف احملددة بواسـطة  

 .مرؤسيه 
الشخص الذي ميلك قدرة التأثري على سلوك الغري لتميز قدراته الشخصية عن أما القائد فهو 

املعرفة ، واخلربة ، وبعد النظر ، وسعة اإلدراك ، واألمانة ،  وحتمل املسـئولية  : باقي اموعة مثل 
 . )٣( خلا.  ...

 
 

                                     
 .باختصار ) قود ( ، باب القاف ، مادة  لسان العربابن منظور ،  ) ١(
ــواف ،  ) ٢( ــان ، ن ــة   كنع ــادة اإلداري ــاض ،   ٢، ط القي ــوم ، الري ـــ ١٤٠٢،دار العل م ، ص ١٩٨٢ -ه

٧٨ . 
هـــ ١٤٢٦، مكتبــة املتــنيب ، الــدمام ، دراســات يف اإلدارة والتخطــيط التربــوي فــؤاد ، عبــد اخلــالق ،  ) ٣(

 . ٨٥م ، ص ٢٠٠٥ -



 

 

 : أمهية القيادة يف اإلسالم : ملبحث الثاين 
نها فال تستقيم حياة اتمع دون وجود قيادات يف مستوياا القيادة ظاهرة اجتماعية ال بد م

لشخصني أو أكثر خيلق نوعاً من االفتقار إىل من ينظم العالقات  العليا أو الدنيا ، فالوجود املشترك
 .القائمة بينهم 

ولقد قرر اإلسالم هذه احلقيقة بل جعلها من الواجبات احملتمات على األمة عامة ، وحـىت  
إِذَا َخَرَج ثَلَاثَةٌ فـي َسـفَرٍ   ( :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف جمموعة صغرية جداً ، ولو كانت

ُروا أََحَدُهم١() فَلُْيَؤم( . 
ولقد كرم اإلسالم القائد خري تكرمي ووضعه يف أمسى مرتلة ، فحق القائد يف الطاعـة وارد  

 .ومقرر يف أكثر من آية يف كتاب اهللا 
 . ٥٩:سورة النساء،اآلية ڇی   ی  ي  �  �  �  �  �  �  �ڇ :قال تعاىل

 
َمن كَرَِه من أَمريِه َشيئًا فَلَْيصبِر فَإِنُه  : ( َعن ابنِ َعباسٍ َعن النبِي َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم قَالَو

 .)٢() َمن َخَرَج من السلْطَان شبرا َماَت ميَتةً َجاهليةً
َسأَلَ َسلََمةُ بُن َيزِيَد الُْجعفي َرُسولَ اللَّه َصلَّى :َوائلٍ الَْحضَرمي َعن أَبِيه قَالَ وعن أيب هنيدة 

فََما ، َيمَنُعوَنا َحقََّنا َو، أََرأَيَت إِنْ قَاَمت َعلَيَنا أَُمَراُء َيسأَلُوَنا َحقَُّهم :فَقَالَ َيا َنبِي اللَّه ،اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم 
ثُم َسأَلَُه في الثَّانَِية أَو في الثَّالثَة فََجذََبُه الْأَشَعثُ بُن ، فَأَعَرَض َعنُه ، ثُم َسأَلَُه ، فَأَعَرَض َعنُه ؟ َتأُْمُرَنا 

 . )٣( )وا َوَعلَيكُم َما ُحملُْتماسَمُعوا َوأَطيُعوا فَإِنَما َعلَيهِم َما ُحملُ: (قَيسٍ َوقَالَ 
ومن هنا يتبني أمهية القيادة واهتمام الشرع ا ، وأا من الدين ، فال ميكن أن يستقيم عيش 

: َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم َيقُـولُ  لقول النيب  وهذا يشمل اتمع بكامله. الناس وال دينهم دون قيادة 
 . )٤()كُلُّكُم َمسئُولٌ َعن َرعيتهَو، كُلُّكُم َراعٍ (

                                     
: يف القــوم يســافرون يــؤمرون أحــدهم ، حــديث رقــم :اجلهــاد ، بــاب : أخرجــه أبــو داود ، كتــاب )  ١(

٢٢٤١ . 
قـول الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم سـترون ، حـديث رقـم         : بـاب  : أخرجه البخاري ، كتـاب الفـنت   )  ٢(

املسـلمني عنـد ظهـور     وجـوب مالزمـة مجاعـة   : اإلمـارة ، بـاب   :، وأخرجه مسـلم ، كتـاب    ٦٥٣٠:
 . ٣٤٣٩:الفنت ، حديث رقم 

 . ٣٤٣٣:يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق ، حديث : اإلمارة ، باب : أخرجه مسلم ،كتاب )  ٣(
 . ٨٤٤: اجلمعة يف القرى واملدن ، حديث رقم : اجلمعة ، باب :أخرجه البخاري ، كتاب )  ٤(



 

 

 
 : املبحث الثالث 
 :قيادة يف األزمات أمهية ال

وإذا كانت القيادة مهمة يف األوقات العامة فهي يف وقت األزمات أكثر أمهية، فالنـاس  يف  
األزمات يبحثون عمن يوجههم بفعله وقوله حنو األسلوب األمثل لتاليف األزمات وذلك من خالل 

 : النقاط التالية 
قدرة القائد على مجع اجلهود املتفرقة وتوجيهها إىل هدف واحد مما يعطي إمكانية أكـرب   -١

 .حلل األزمة أو تالفيها 
قدرة القائد على حل اخلالفات ومجع اآلراء وتوجيهها واستثمار أصحاب التخصصـات   -٢

 .املختلفة يف ذلك 
لنفوس بالطمأنينـة والثقـة وعـدم اخلـوف     متتع القائد بالقبول والطاعة يعطي أثراً يف ا -٣

 .واالضطراب 
ولو استعرضنا التاريخ القدمي منه واحلديث لوجدنا أن نقطة التحول يف األزمات والعنصـر  

اعت أن توجه اتمعـات إىل  ت مقوماا واستطلك القيادات املتميزة اليت استوفالفاعل فيها هو ت
 .ألزماا  حلولٍ

اإلدارة واليت تتحدث عن األزمات قد أولت إهتماماً كبرياً جبانـب   هلذا جند كثرياً من كتب
 .القيادة وقت األزمات 

نعم القـدوة   ": ومن ذلك يقول حمسن أمحد يف كالمه عن خصائص فريق املهام األزموية 
واملثال الطيب لشخص قائد فريق املهام األزموية ، وصفاته الذاتية ، وما يضفيه علـى  ... احلسنة 
 ..من سجايا ، وُمثُل وسلوكيات هامة رجاله 

فأسلوب التعامل مع األزمة ، وردود الفعل ، وطرق التعامل ، وأساليب التدخل تتأثر تأثرياً 
 . )١(" كبرياً بالطبيعة الفكرية والنفسية والشخصية لقائد فريق املهام األزموية

األول فالتربية املتكاملة مع  إجياد القائد هي مهمة تربوية يف املقامويف نظر الباحث أن مهمة 
حسن االنتقاء واالختيار هلما األثر األكرب يف صناعة القيادات ووضـع األسـاس واللبنـة األوىل    

 .النطالقها 

                                     
 . ٢٠٧،مكتبة مدبويل ، بدون تاريخ ، ص  ٢ط ، اتإدارة األزماخلضريي ، حمسن بن أمحد،  ) ١(



 

 

ولقد وضح ذلك جلياً يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث رىب النيب صـلى اهللا عليـه   
 .ا واآلخرة وسلم جيالً قائداً قاد العامل إىل ما فيه خري الدني

إن هذا اجليل من كبار القادة الذي صاغه نيب اهلدى عليه الصالة والسالم هو الذي نقـل   "
 .روح النبوة وهديها إىل كل أرجاء الوجود فحكم ذا اهلدى وأضاء الوجود ذا النور 

 إنه جيل قيادي قد عز نظريه يف التاريخ ،ألنه ترىب بكتاب اهللا وآياته ، وتـرىب برسـول اهللا  
ومن عنده مثل هذه املدرسـة ، فليطلـع لنـا    ! عهد ؟فمن عنده مثل هذا امل. ومصطفاه من خلقه 

 . )١("!؟قرنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 . ٩ص ١م ، ج١٩٩٥ -هـ ١٤١٨، دار الوفاء ، املنصورة ، التربية القياديةالغضبان ، منري،  ) ١(



 

 

 :املبحث الرابع 
 :املنهج التربوي النبوي يف صناعة القائد 

 لقد أوىل النيب صلى اهللا عليه وسلم اهتماماً كبرياً بتكوين الطليعة األوىل لقيادة هذه األمـة 
 .وقد هيأ اهللا له من املعرفة والتسديد ما استطاع به أن يغري معامل هذا العامل من خالل تربية متميزة 

 :ولقد كان منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ينقسم يف نظر الباحث إىل قسمني مها      
 :مرحلة اإلنتقاء : أوالً 

م اإلمكانات الذاتيـة للقيـادة وميكـن    فكان عليه الصالة والسالم حيرص على من توفرت فيه
 :تلخيص هذه الصفات يف النقاط التالية 

 :اإلمكانات العقلية  -١
فالقائد ال بد أن يكون لديه مقدرة على حتليل األمور وإختاذ الرأي الصائب ، ويتضح هـذا  

 .املعىن من موقف خالد بن الوليد وعمرو بن العاص بعد عمرة القضاء
وحسبك  أن عمرة القضاء هذه قد مجعت يف آثارهـا أسـباب   ..  ": يقول حممود العقاد 

اإلقناع بالدعوة احملمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ، ومها يف رجاحة العقل واخللـق  
 . "مثالن متكافئان حيتذى ما 

احلمد هللا الذي  (: وهذا الذي قاله عليه الصالة والسالم خلالد بن الوليد عندما جاءه مسلماً قال    
 . ) )١(قد كنت أرى لك عقالً رجوت أال يسلمك إال إىل خري! هداك 

 
 : التأثري املكانة االجتماعية وقوة  -٢

فهذا النيب صلى اهللا عليه وسيلم حيرص على دعوة كبار قريش أشد احلرص حىت كان ابن أم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٱ ڇ  :مكتوم يأتيه فينشغل عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فيرتل عليـه 

 . )٤-١( :سورة عبس ، اآليات  ڇڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   
كما روى اإلمـام أمحـد يف فضـائل    : ويتضح أيضاً من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أَعز الْإِسلَاَم بِأََحب َهذَينِ  اللَُّهم : (َعن ابنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم قَالَالصحابة ، 

 . )٣( )٢( فَكَانَ أََحبُهَما إِلَى اللَّه ُعَمَر بَن الَْخطَّابِ )الرُجلَينِ إِلَيَك بِأَبِي َجهلٍ أَو بُِعَمَر بنِ الَْخطَّابِ
                                     

 .م ١٩٦٠، دار مكتبة النهضة ، بغداد ،  ٢، ط  الرسول القائد  العقاد ، حممود، ) ١(
 . ٥٤٣٧: ، حديث رقم : ين من الصحابة ، باب مسند املكثر:أخرجه أمحد يف مسندة ، كتاب )  ٢(
 . ٥٤٨، ص  السرية النبوية الصاليب ، علي ،)  ٣(



 

 

معهـم ،  ماعات وتعامله قائد عند اتصاله مع األفراد واجلوهذه الصفة ضرورية متيز سلوك ال
 .)١(فيستطيع التأثري فيهم كي يوجههم إىل ما فيه صالحهم

وقد راعى النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اجلانب فكان التركيز على اجلانب االجتماعي يف 
ان توزيعهم على من أصحاب املكانة االجتماعية وك بدايات الدعوة فكان أكثر من نصف املسلمني

 : )٢(النحو التايل

 .وجهاء قريش  فرداً من ٣١ -

 .فرداً من مواليهم وحلفائهم  ١٤ -
 .أمرأة موزعة على أكثر من سبعة بطون من بطون قريش  ١٢ -
 .أفراد من قبائل أخرى  ٣ -

 مع العلم باملكانة االجتماعية لقريش يف العرب وكيف أن اهللا هو الذي اختار قريش من بني
 .يه وسلم منهم العرب ليكون النيب صلى اهللا عل

 : جلسمية القدرة ا -٣
ركة ، وقوة التحمل ، والعمل لسـاعات متصـلة   ل القائد يتطلب بذل اجلهد ، واحلإن عم

 ،حتت ظروف الضغط يف كثري من األحيان ، واالحتفاظ بروح التحمس للعمل 
 

 . )٣( والتماسك يف املواقف العصيبة
نقص درجة وهذا يقتضي سالمة احلواس من السمع والبصر ، واللسان ، حىت ال تتعطل أو ت

 .اإلتصال مع الغري 
مع أن هذه القدرة اجلسمية ليست على إطالقها ، فقد توجد لدى القائد مـن احلماسـة   

 .هذا النقصبعض والصدق والفهم والرغبة ما يعوض 
 

                                     
، سلسـلة دعـوة احلـق ، رابطـة      مفهـوم القيـادة يف إطـار العقيـدة اإلسـالمية     مرسي ، سيد عبد احلميـد ،    ) ١(

 . بتصرف . ٦٨هـ ، ص ١٤٠٦مجادي اآلخرة ، )  ٥١( العامل اإلسالمي ، العدد 
 . ١١٤، ص  منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة أحمزون، حممد ،)  ٢(
 . ٦٩ص،  مفهوم القيادة يف إطار العقيدة اإلسالميةمرسي ، سيد عبد احلميد ،  ) ٣(



 

 

 : مرحلة اإلصطفاء والتربية : ثانياً 
يباً من قيادات واعيـة  إن التربية املتزنة إذا صادفت حمالً قابالً وأرضاً خصبة ، أمثرت نتاجاً ط

 .على مستوى عايل من النضج 
 حلة السابقة ومكلمةً هلا ، وكلما كان االنتقاء مـن  روهلذا كانت هذه املرحلة مبنية على امل

الناُس َمَعادنُ خَياُرُهم فـي  : (َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم فقد قال  عناصر متميزة كانت التربية متميزة ،
لَامِ إِذَا فَقُُهواالَْجاهي الْإِسف َياُرُهمخ ةي١() ل( . 

 -:وقد سلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا اال األساليب التالية 

 -:التربية اجلادة  -١
ـ لن تكون قائداً أبداً إذا مل تـتعلم أن تت : وكما قيل "،فالقائد الناجح هو الفرد الناجح ع ب

 . " )٢(وتقاد
صلى اهللا عليه وسلم مع القادة التربية على معايل األمور ، فإن كان هنـاك   ولقد ج النيب

موطن صرب فالقادة هم أول من يصرب ، وإن كان موطن شجاعة فمن يربيهم على القيادة هـو رأس  
َمَع َرُسـولِ   َولَقَد َرأَيُتنِي َسابَِع َسبَعة: رضي اهللا عنه يف حديث له ُعتَبةُ بُن غَزَوانَ عن  الناس فيها ،

فَالَْتقَطْـُت ُبـرَدةً   ، َما لََنا طََعام إِلَّا َوَرُق الشَجرِ َحتى قَرَِحت أَشَداقَُنا ، اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم 
فبِنِص دَزَر َسعَها َواتفُت بِنِصَزرفَات كنِ َمالب دَن َسعنِي َوَبيَها فََشقَقُْتَها َبي ،  ا أََحـدنَم مَبَح الَْيوفََما أَص

َوإِني أَُعوذُ بِاللَّه أَنْ أَكُونَ في َنفِْسي َعظيما َوعنـَد اللَّـه   ، إِلَّا أَصَبَح أَمريا َعلَى مصرٍ من الْأَمَصارِ 
 . )٤( )٣("َصغريا

وإميان ، وأخالق ، فالقائد  فإذا كانت التربية على األزمات تلزمها بعض الصفات من صرب ،
 .ال بد أن يكون أعلى من غريه يف التربية على هذه األمور 

                                     
ــاب )  ١( ــاري ، كت ــه البخ ــاب : أخرج ــاء ، ب ــث األنبي ــاىل : أحادي ــول اهللا تع ــان يف يوســف : ق ــد ك لق

ــم  ــديث رق ــه ، ح ــاب ،  ٣١٣١:وأخوت ــلم ، كت ــه مس ــاب : وأخرج ــائل ، ب ــائل : الفض ــن فض م
 .، من حديث أيب هريرة  ٤٣٨٣: يوسف عليه السالم ، حديث رقم 

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، دار العلوم ، الرياض ، أقوال يف اإلدارةاملنيف ، إبراهيم بن عبداهللا، )  ٢(
 . ٥٢٦٨: ، حديث رقم  الزهد والرقائق: أخرجه مسلم ، كتاب   )٣(
 . ٢٢٤، ص  منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوةأحمزون، حممد ،  ) ٤(



 

 

دىن من الفضائل فهي وإن كانت تثمر أفراداً على بىن على الرخص واحلد األوأما التربية اليت ُت
على مستوى من التربية لكنهم لن يستطيعوا أن يكونوا على مستوى القيادة أو ينظر إليهم على أم 

 .مستوى مواجهة األزمات والشدائد 
ولعل هناك من يرى أن القائد ال حيتاج إىل تربية خلقية وتزكية نفس بقدر مـا حيتـاج إىل   

 ! مهارات يف أساليب إدارية وطرق سياسة الناس؟
ولكن قد يصح هذا املعىن يف غري أمة اإلسالم وهلذا يقول أبو احلسن الندوي رمحـه اهللا يف  

إم مل يتولوا احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكيـة نفـس ،    ": ة يف اإلسالم خصائص القياد
خبالف غالب األمم واألفراد ورجال احلكومة يف املاضي واحلاضر ، بل مكثوا زمناً طويالً حتت تربية 
حممد صلى اهللا عليه وسلم وإشرافة الدقيق يزكيهم ويؤدم ويأخذهم بالزهد والـورع والعفـاف   

 . )١("مانة واإليثار على النفس وخشية اهللا وعدم االستشراف لألمارة واحلرص عليهواأل
 

 -: القدوة احلسنة يف القيادة  -٢
من أهم واجبات القائد أن يكون قدوة حسنة ملرؤسية ، فيلزم نفسه قبل غـريه بالسـلوك   

لوكه مطابقاً ملا أنزل القومي وااللتزام مبا يتطلبه عمله من صرب وأمانه وتضحية ، وأن يكون قوله وس
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ڇ  : اهللا التزاماً بقوله تعـاىل 

 .)  ٣ – ٢ ( :سورة الصف ، اآليات  ڇ
وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة احلسنة لكل قائد جاء بعده ،وهلذا كان عليه 

 .ته بأمر حىت يكون أول العاملني به الصالة والسالم ال يأمر صحاب
 

 :استكشاف وتوجيه اإلمكانات والقدرات القيادية  -٣
إن اكتشاف القيادات املهارية وتفعيلها مهمة ليست بالسهلة ، بل حتتاج إىل مريب صـاحب  

 .نباهة وعلم بالرجال 

                                     
نـزار البـاز ، مكـة املكرمـة     : ، مكتبـة   مـاذا خسـر العـامل باحنطـاط املسـلمني     الندوي ، أبـو احلسـن،    ) ١(

 . ٨٣م ، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،



 

 

ر وأبـو  ه أبو بكر وعمفهذا النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤمر عمرو بن العاص على جيش في
األنصار عباد بن بشر وسعد بن عبادة وأسيد بن حضري ، ومل يكن بـني إسـالمه   عبيدة وفيه قادة 

 . )١(وتوليه القيادة إال مخسة أشهر
ومن ذلك تكليفهم باملهمات الصعبة واليت ال يستطيعها إال من توفرت لديه صفات القيادة 

 .من احلنكة والشجاعة 
إِنُه قَد : (َدَعانِي َرُسولُ اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم فَقَالَ : رضي اهللا عنهَنيسٍ قَالَ َعبد اللَّه بنِ أُ

قُلُْت ، ف ) ُِعَرَنةَ فَأْته فَاقُْتلُْه بنخلة أو َبلََغنِي أَنَّ َخالَد بَن ُسفَْيانَ بنِ ُنَبيحٍ َيجَمُع لي الناَس لَيغُزَونِي َوُهَو
آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته هبته و فرقـت منـه    : قَالَ ، لي َحتى أَعرِفَُه صفها َرُسولَ اللَّه َي: 
 . وذكرت الشيطان َوَجدَت لَُه قَْشعرَِيَرةًو
: ( فقـال  . يا رسول اهللا ما فرقت من شيء قط : فقلت . وكنت ال أهاب الرجال :  عبد اهللا قَالَ

 . )٣( )٢( "،فأتاه فقتله)ينه ذلك أن جتد له قشعريرة إذا رأيتهبلى ، آية ما بينك وب
 صلى ارة النيب صلى اهللا عليه وسلم للطاقات الكامنة ، حيث حيدد رسول اهللاومن ذلك استث

 .اهللا عليه وسلم اهلدف ، ويدع للطاقات اإلميانية الكامنة أن تتفجر وتبدع 
من لكَعبِ :  يب صلى اهللا عليه وسلمالن قَالَكما يف قصة قتل كعب بن األشراف حيث 

 ولَهسرو آذَى اللَّه قَد هفَإِن فرنِ الْأَشةَ ؟ بلَمسم نب دمحقَالَ م : ولَ اللَّهسا ري لَهأَنْ أَقْت بح؟ أَت
 . )٥( )٤("فَأَتاه : قَالَ، نعم : قَالَ 

م حيرص كل احلرص يف اختيار القادة أن يكلف كل قائد ولقد كان النيب صلى اهللا عليه وسل
بالعمل الذي يناسبه فقد يكون من ضمن من يقودهم من هو من خري منه يف كثري من النـواحي ،  
لكن حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن جيعل القائد هو من ميلك القدرة على القيـام علـى   

 .احملددة  مةامله

                                     
اإلسـالمية ، مكـة املكرمـة     ، مركـز حبـوث الدراسـات    عمرو بـن العـاص األمـري ااهـد    الغضبان ، منري،  ) ١(

 . ١٧١م ، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،
حـديث عبـداهللا بـن أنـيس رضـي اهللا تعـاىل       : مسـند املكـيني  ، بـاب    :أخرجه أمحد يف مسنده ، كتـاب  )  ٢(

 . ١٥٤٦٩: عنه ، حديث رقم 
 . ٤٥٦، ص  التربية القياديةالغضبان ، منري، )  ٣(
 . ٢٨٠٦: الكذب يف احلرب  ، حديث رقم :، باب  اجلهاد والسري: أخرجه البخاري ، كتاب   )٤(
 . ٤٥٦ص مرجع سابق ، ،  التربية القياديةالغضبان ، منري،  ) ٥(



 

 

ا يونس عن أيب معشر عن بعض مشيختهم أن رسول اهللا صـلى  حدثن:فعن ابن اسحاق قال
إين ألؤمر الرجل على القوم فيهم من هو خري منه ألنه أيقظ عينـاً وأبصـر   (: اهللا عليه وسلم قال

 . )١()باحلرب 

 :التعاهد بالتربية والتوجية وقت القيادة  -٤
التوجيـه والتربيـة   إن التكليف بالقيادة أو تصدر الشخص هلا ال يعين هذا االستغناء عـن  

 .والتسديد 
وليتهم للقيادة أن يعلمهـم مـا   لى اهللا عليه وسلم مع صحابته يف تفلقد كان منهج النيب ص

بعثة رسول اهللا صـلى  فهذا أسامة بن زيد رضي اهللا عنه يينفعهم قبل القيادة والتسديد هلم أثناءها ، 
فََصـبحَنا   ، اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم إِلَى الُْحَرقَة َيقُولُ َبَعثََنا َرُسولُقوم ،  اهللا عليه وسلم إىل قتال

قَالَ لَا إِلََه إِلَّـا اللَّـُه    ، َولَحقُْت أََنا َوَرُجلٌ من الْأَنَصارِ َرُجلًا منُهم فَلَما غَشيَناُه ، فََهَزمَناُهم ، الْقَوَم
: فَقَـالَ  ، فَلَما قَدمَنا َبلَغَ النبِي َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم ، َحتى قََتلُْتُه ، ُه بُِرمحيفَكَف الْأَنَصارِي فَطََعنُت

يُت أَني لَم قُلُْت كَانَ ُمَتَعوذًا فََما َزالَ ُيكَرُرَها َحتى َتَمن ،) َيا أَُساَمةُ أَقََتلَْتُه َبعَد َما قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه(
 . )٢(أَكُن أَسلَمُت قَبلَ ذَلَك الَْيومِ

 
 -:التربية على عدم التعلق بإالمارة  -٥

َولَا أََحدا ، إِنا َواللَّه لَا ُنَولِّي َعلَى َهذَا الَْعَملِ أََحدا َسأَلَُه : (النبِي َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم يقول 
ه٣()َحَرَص َعلَي( 

والسالم يريب أصحابة على التعلق مبا عند اهللا ، فكان صحابته رضـوان   وكان عليه الصالة 
يتهافتون على الوظائف واملناصب افت الفراش على الضوء ، بل كانوا يتـدافعون يف  ال اهللا عليهم

ا األموال قبوهلا ويتحرجون من تقلدها ، فضالً عن أن يرشحوا أنفسهم وينشروا دعاية هلا ، وينفقو

                                     
، مركـز حبـوث الدراسـات اإلسـالمية ، مكـة املكرمـة        عمرو بـن العـاص األمـري ااهـد    الغضبان ، منري،  ) ١(

 . ١٥١م ، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١،
بعـث الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إسـامة  ، حـديث رقـم         : غـازي ، بـاب   امل: أخرجه البخاري ، كتاب )  ٢(

حتـرمي قتـل الكـافر بعـد أن قـال ال إلـه       : اإلميـان ، بـاب   : أخرجه مسلم ، كتـاب  : ، وأيضاً  ٣٩٣٥: 
 . ١٤٠: إال اهللا ، حديث رقم 

: ث رقـم  النـهي عـن طلـب اإلمـارة واحلـرص عليهـا ، حـدي       :اإلمـارة ، بـاب   : أخرجه مسلم ، كتاب )  ٣(
٣٤٠٢ . 



 

 

مور الناس مل يعدوه مغنماً أو طعمة أو مثناً ملا أنفقوا من جهد أو وراءها ، فإذا تولوا شيئاً من أ سعياً
مال ، بل عدوه امانة يف عنقهم وامتحاناً من اهللا ، ويعلمون أم موقوفون عند رم ومسؤولون عن 

 . )١(الدقيق واجلليل
لتعلق باملنصب واالفتتان به ، فإذا تصدر هلا من هو غري وهذه التربية تراعي طبيعة البشر يف ا

 .مؤهل هلا كانت فتنة علية وعلى من تأمر عليهم ، وكم زلت يف هذا الباب من أقدام
 

 :اخلامس  املبحث
 :القائد أبوبكر الصديق منوذج للتربية النبوية يف مواجهة األزمات 

متني واسلوب قومي وضح أثـره مـن    لقد رىب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على ج
سواءاً يف حياته عليه الصالة والسالم أم بعد وفاتـه ،   خالل األزمات اليت مرت على اتمع املنسلم

من الفهم والفقه باإلضافة إىل ما وهبه اهللا  ،لثيببات على احلقوذج يرتبط مبعىن التميز اإلمياين وامنوال
. 

 . )٢(هللا بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن متيمأبو بكر الصديق ، وامسه عبدا     
 . )٣(األمة بال خالفهذه يف  الرجل األول بعد النيب عليه الصالة والسالموهو     
لو وزن إميان أيب بكر بإميان أهل  ": فعن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     

 . )٤("األرض لرجحهم
 -:دية عند أيب بكر رضي اهللا عنه الصفات القيا

فهو عريب قرشي ، وقريش أفضل العرب وهي القبيلة الـيت حتمـل   :علو وشرف النسب -١
 . )٥(مقومات القيادة العامة

ومقام الصديقية هو أعلى املقامات يف الوجود بعد مقام األنبياء ، ولقد لقبـه   :الصديقية  -٢
 .األمة عليه الصالة والسالم ذا اللقب ومل تلقبه 

                                     
 . ٨٤ص مرجع سابق ، ،  ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني الندوي ، أبو احلسن،   )١(
ــود ،  )٢( ــاكر ، حمم ــرته ش ــديق وأس ــريوت ،  الص ــالمي ، ب ــب اإلس ـــ ١٤١٧، املكت م ، ص ١٩٩٧ -ه

١٧ . 
 .٤٤ص  ٣ج مرجع سابق ،  ، التربية القياديةالغضبان ، منري،   )٣(
  .مناقب املهاجرين وفضلهم : خاري ، باب أخرجه الب)  ٤(
 .٤٥ص  ٣ج مرجع سابق ،  ، التربية القياديةالغضبان ، منري،   )٥(



 

 

ـ فعن  و أََنَس بَن َمالك َرضَي اللَُّه َعنُه َحدثَُهم أَنَّ النبِي َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم َصعَد أُُحدا َوأَُب
 . )١()اناثُْبت أُُحُد فَإِنَما َعلَيَك َنبِي َوصديق َوَشهِيَد( :َبكْرٍ َوُعَمُر َوُعثَْمانُ فََرَجَف بِهِم فَقَالَ

فلما اسلم رضي اهللا عنه أظهر إسالمه ودعا إىل :يقول ابن اسحاق":متثله للصفات النبوية  -٣    
أنسب قريش لقريش وأعلم قريش مبا فيهـا   ،وكانرجالً مؤلفاً لقومه حمبباً سهالًاهللا عزوجل وكان 

نه ويتألفونه لغري من خري وشر ،وكان رجالً تاجراً ذا خلق حسن ومعروف وكان رجال قومه يأتو
 . " )٢(واحد من األمر لعلمله وجتارته وحسن جمالسته

مل أعقل أبوي قط إال ومها : وعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت       
يدينان الدين ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار بكرة وعشية 
، فلما ابتلي املسلمون خرج أبو بكر مهاجراً حنو أرض احلبشة حىت بلغ برك الغماد لقيه اب الدغنة 

أخرجين قومي فأريـد أن أسـيح يف   : وهو سيد القارة ، فقال أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال ابو بكر 
ـ  ك لتكسـب  األرض وأعبد ريب ، قال ابن الدغنة ، فإن مثلك يا أبا بكر ال خيرج وال ُيخرج ، إن

املعدوم ، وتصل الرحم ، وحتمل الكل ، وتعني على نوائب احلق فأنا جار ، ارجع واعبـد ربـك   
 )٣(..)ببلدك

 :أمهية التربية يف قيادية أيب بكر رضي اهللا عنه 
صلته بالنيب املريب صلى اهللا عليه وسلم قبل اإلسالم وبعـده ، فكـان   لقد كان األثر الكبري ل     

ن اكىت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هللا عليه وسلم يف جتارته ، ويف هجرته ، حصاحب النيب صلى ا
يتصرف يف مال أيب بكر رضي اهللا عنه كما يتصرف يف مال نفسه ، ولوال أن الصديق رضـي اهللا  

 . )٤(عنه بلغ من التجرد واحلب والتعظيم لشخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قبل ذلك
الناسِ َعلَي في ُصحَبته َوَماله أَُبو َبكْـرٍ   إِنَّ أََمن: (.... َصلَّى اللَُّه َعلَيه َوَسلََّم  وهلذا قال النيب 

... (")٥( . 

                                     
قـول الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لـو قلـت ، حـديث رقـم          : املناقب ، بـاب  :أخرجه البخاري ، كتاب   )١(

 :٣٣٩٩ . 
 . ٢٨٥ص  ١جمرجع سابق ، ، السرية النبويةابن هشام ،  ) ٢(
 . ٢٨٥ص  ١جمرجع سابق ،  ، التربية القياديةالغضبان ، منري،  ) ٣(
 .  ٥٣ص  ١، ج  املرجع السابق)  ٤(
 . ٤٤٦: اخلوخة واملمر يف املسجد ، حديث رقم : الصالة ، باب : أخرجه البخاري ،كتاب )  ٥(



 

 

ويتضح ذلك من عدم تردده يف قبول اإلسالم من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا الـذي   
احلصني التميمي أن رسول اهللا صـلى اهللا   عن عبداهللا بن بينه عليه الصالة والسالم كما يف احلديث

ما دعوت أحداً إىل اإلسالم إال كانت له كبوة وتردد ونظر إال أبا بكر ما عـتم  : (عليه وسلم قال 
 . )١()حني ذكرته له وما تردد فيه

فكان رضي اهللا عنه ال يتردد وال يرد إىل قلبه وهن أو ضعف فال يوازي أو يقارن بـأمر اهللا  
 .شيء من هوى أو رغبة  أو أمر رسوله

ولقد كان أيضاً من أعظم الناس فقهاً بشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلقـد تلقـى   "
 . ")٢(أعظم قدر من التربية النبوية ، وأخذ من مشكاة النبوة ما مل يأخذه أحد

واهللا سبحانه أثىن على أيب بكر رضي اهللا عنه فسماه صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ڇ  : تعاىل

  ��  �  �  �   ��  �  �ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
 . ٤٠: سورة التوبة ، اآلية  ڇ  �   �  �

 
 :موقف القائد يف أعظم أزمة 

من األمة على عقبه ، فمنهم من ارتـد   تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وانقلب كثري
 .عن الدين ، ومنهم من منع الزكاة 
ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتدت العـرب ،  : "تقول عائشة رضي اهللا عنها 

واشرأبت اليهودية والنصرانية ، وجنم النفاق ، وصار املسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية، 
 .)٣(" هللا عليه وسلم ، حىت مجعهم اهللا على أيب بكرلفقد نبيهم صلى ا

ومع هذه األزمة اخلطرية وهذا املنعطف اهلام يف مسرية اإلسالم ، وقف أبوبكر رضي اهللا عنه 
موقف الثبات وظهرت آثار تربية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فغري جمرى التاريخ وكان ذلك 

 :من خالل 
 .د وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مباشرة إنفاذ جيش أسامة إىل الروم بع 
 .قتال من منع الزكاة ومن ارتد عن دين اهللا عز وجل عامة  

                                     
 .  أمحد أخرجه)  ١(
 . ٤٧ص  ١جمرجع سابق ، ،  التربية القياديةالغضبان ، منري، )  ٢(
 ٠، باب رجم احلبلى من الزىن البخاري)  ٣(



 

 

 .فكان أن عادت اجلزيرة إىل حظرية اإلسالم وعادت لإلسالم قوته ومنعته  
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النـتجـائ: 
 -:توصل الباحث من خالل الفصول السابقة إىل النتائج التالية 

خاصة يف ظـروف  و حبسب مناسبتهأمهية دراسة السرية النبوية ، وتطبيقها يف كل زمان  -١
 .األزمات 

اجلانب اإلمياين على الصلة باهللا عز وجل والتعلق به من خالل التركيز على  ءتربية النش -٢
 . وأمهيته يف ثبات اتمع على األزمات

تنمية حمبة أفراد اتمع ملربيهم وقيادم وتنمية جانب الثقة م من خالل التفاعل أمهية  -٣
 .اإلجيايب وإحسان الظن 

 .  كيز على الكيف أكثر من الكم وخاصة وقت األزمات التر -٤
تعويد املتربني على من معىن الصرب واستشعار ما يعده اهللا للصابرين من أجر دنيوي أمهية  -٥

 .وثواب أخروي 
التربية على ضبط النفس وعلى عدم استعجال قطف الثمرة أو حماولة الوصول إىل أمهية  -٦

 .  م سنن اهللا يف التغيري املتدرج نتيجة دون مراعاة جانب التدرج ،وفه
وجود القائد املريب يف امليدان عامل مهم يف توجيه املتربني وإعانتـهم علـى مواجهـة     -٧

 .  األزمات 
، ومهما والثقة باهللا  وقت األزمات وأن بعد العسر يسر صمام أمان التربية على التفاؤل -٨

 .  بلغت األزمة مداها فهي إىل زوال بإذن اهللا 
 .عداد الطليعة األوىل من املربني وحسن اختيارهم وتأهيلهم التأهيل السليم أمهية إ -٩
عظم دور املسجد ، وأن املسجد ليس مكاناً خاصاً بالصالة فقط ، بل هو منطلق للتربية  -١٠

 .الصحيحة املوصلة باهللا عز وجل 
أمهية استغالل األزمات يف تغيري سلوك املتربني ولتوجيههم إىل الصـواب وإىل غـرس    -١١

 .املعاين النبيلة واألخالق الفاضلة 
أمهية األخالق عموماً واألخالق املتصلة باجلماعة املسلمة عموماً يف حفظ اتمع وقت  -١٢

 .األزمات 



 

 

واحلكمة والتروي وعدم االستعجال من أهم املعاين اليت جيب أن يتصف ا املسـلم يف   -١٣
وصول إليها إال عن طريق التربية األزمات ، وتزيد أمهيتها عند القائد املسلم وال ميكن ال

 .الصحيحة 
التعلق باملبدأ واملنهج أساس يف التربية اإلسالمية وخطورة أن يتعلق املتربون يف تربيتـهم   -١٤

 .باملتريب ، ألن املبدأ يبقى واألشخاص ال يبقون 
أمهية رفع املعنويات واإلعداد النفسي قبل مواجهة األزمات ، والوقـوف بقـوة أمـام     -١٥

 . املخذلني
 .ضرورة معاجلة أسباب األزمة وأصوهلا وعدم االنشغال بالظواهر  -١٦
أمهية إعـداد   ، مع ال ينفصل معىن القيادة عن معىن التربية يف التصور اإلسالمي للقيادة -١٧

القادة إعداداً تربوياً صحيحاً ، يبدأ باالنتقاء السليم ، وينتهي بالتربية اجلاد ، والتعلق مبا 
 .حظوظ النفس  عند اهللا وحده ، وترك

التعامل مع األزمة البد أن يكون حبذر وحماولة تقليل املفاسـد واخلـروج بتجـارب     -١٨
 .ومكاسب منها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التوصيات
أن توجه الدراسات و البحوث إىل دراسة وحتليل السرية النبوية واستخراج األسـاليب   -١

 التربوية فيما خيدم األمة 
القيادة ، وتقوم بوضع خط إلعداد قادة على مسـتوى  إقامة جلان تم بالربامج اخلاصة ب -٢

 من التربية 
التركيز على األنشطة الصيفية ، وإن تكون على مستوى من األعداد و اإلتقان حبيـث   -٣

 تدرج يف أهدفها معاين التربية اجلادة و غرس املعاين التربوية و األخالق الفاصلة 
الكليـات و   أخصمل مع األفراد  وورة وجود التربويني يف كل القطاعات اليت تتعاضر -٤

اليت يلتحق ا الطالب بعد املرحلة الثانوية وضرورة وضـع بـرامج    ةاملعاهد العسكري
 .تربوية هلم 

إقامة دورات لألسر يف تربية أبنائهم تربية جادة وكيفية زرع حمبة الوالدين لدى الشباب  -٥
. 

املتربني وقت األزمات وكيفيـة   التعامل معإقامة دورات للتربويني يف امليدان عن كيفية  -٦
 . اإلعداد التربوي هلا

وضع ضوابط لتعيني املعلمني تتعلق بتصرفات املعلم  اخلاصة وذلك لدعم جانب القدوة  -٧
 .إخل ... ، مثل عدم وجود خمالفات مثل التدخني ، التفحيط ، سوء األخالق 

اخلاصـة  عمل مسابقات على مستوى املناطق الكتشاف الطالب أصحاب القـدرات   -٨
 .وتوجيههم لربامج تربوية وتنمية مواهبهم 

 
 
 
 
 



 

 

 املقترحات

زيادة البحث يف جمال التربية يف مواجهة األزمات من خالل التربية االسالمية عموماً  .١
. 
توجية الباحثني لدراسة كيفية إنزال هذه املبادئ والقيم واألساليب على برامج ختدم  .٢

 .التربية سواء املدارس أو االنشطة ، أو األسرةاتمع حسب ما خيص كل مؤسسة تم ب
توجيه الباحثني لدراسة واقع التربية يف اتمع ومدى قوة هذه التربيـة ومناسـبتها    .٣

 .لتحمل األزمات
 .البحث يف جمال التربية القيادية من املنظور االسالمي للتربية .٤

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 واملراجع رصادقائمة  امل
 .القرآن الكرمي  .١
مجع وترتيب عبد الرمحن بن القاسـم ،  ،  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم امحد بن عبد احلليم ،، ابن تيمية .٢

 .هـ  ١٣٩٨دار العربية ، بريوت ، 
 .م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧دار املعرفة ، بريوت ،  ، البداية والنهايةامساعيل بن عمر ، ، ابن كثري  .٣
 ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣املعرفة ، بريوت ، ، دار  تفسري القرآن العظيم امساعيل بن عمر ،  ابن كثري ، .٤

 .م 
 ،دار الكتب العلمية ، بريوت لسان العربابن منظور ، حممد بن مكرم ،  .٥
 .م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢،دار اخلري ،  ١، ط السرية النبويةعبد امللك ، ابن هشام ، .٦
،  دمشـق  ، ، دار القلـم  ١ط ، السرية النبوية يف ضوء الكتاب والسنة، حممد بن حممد ، ة أبو شهب .٧

 .م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩
هــ ،   ١٤٠٣، دار الفرقان ، عمـان ،   ١، ط  غزوة األحزاب ،عبد القادربن حممد  أبو فارس ، .٨

 .م  ١٩٨٣
، بدون تاريخ دار الفرقان بدون طبعة ، ،  السرية النبوية دراسة حتليليةعبد القادر بن حممد ،أبو فارس  .٩

. 
 القـاهرة ، ، دار الفكر العـريب ،  ١، ط التعليمية يف املدارس إدارة األزمات ، إبراهيم، أمحد بن أمحد  .١٠

 .هـ  ١٤٢٢
،مركـز امللـك فيصـل     ١، ط  السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ،رزق اهللابن مهدي  أمحد ، .١١

 .م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢،  ، الرياض للدراسات والبحوث اإلسالمية
 ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧،  ١، ط  ظروف األزمات اختاذ القرارات يفخالد بن عبد اهللا ، ، آل سعود  .١٢

 .م 
م  ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣، دار السالم ، القاهرة ،  ١، ط  يف الدعوة منهج النيب حممد ، ، أحمزون .١٣

. 
 ١٤١١،  ،دار اتمع ، جدة بدون طبعة،  دور املسجد يف التربية، أمحد قادري بن اهللا  األهدل ، عبد .١٤

 .م  ١٩٩١ -هـ 
 .م  ١٩٨٧، دار القلم ، بريوت ،  صحيح البخاري  عيل ،حممد بن امسا،البخاري .١٥
 .هـ  ١٤٢٧،اإلسالم اليوم ، الرياض ،  ١، ط املناعة الفكرية،  عبد الكرمي ، بكار  .١٦



 

 

 ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩، دار السالم ، القاهرة ،  ٦، ط  فقه السرية النبوية،سعيد بن البوطي ، حممد  .١٧
 .م 
ر رواح للنشـر  دابـدون طبعـة ،   ،  قيم ومكارم األخالقموسوعة المرزوق بن صنيتان ، تنباك ،  .١٨

 .والتوزيع ، الرياض ،بدون تاريخ 
 .، حتقيق إبراهيم اإليباري ، دار الريان للتراث ، القاهرة  التعريفات، اجلرجاين ، علي بن حممد  .١٩
،  ٣ة ، ط ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنـور  بهذا احلبيب يا حمجابر ، بن أبو بكر ، اجلزائري .٢٠

 .م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦
بدون طبعة ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،  ،  عدة الصابرين وذخرية الشاكرين اجلوزية ، ابن قيم ، .٢١

 .بدون تاريخ 
 .م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ٢٦، ط  زاد املعاد ،ابن قيم اجلوزية ، .٢٢
 -هــ   ١٤٠٨املكتبة التجارية ، مكـة املكرمـة ،    ، ٢، ط  مدارج السالكني ،ابن قيم اجلوزية ، .٢٣

 .م  ١٩٨٨
، سلسلة دعوة احلق ، رابطة العامل اإلسالمي ، مكـة   التربية يف العهدين املكي واملدين ، حامد احلريب ، .٢٤

 .هـ  ١٤١٩، عام  ١٨٦املكرمة ، العدد 
هــ ،   ١٤١٢وت ، ، مؤسسة الرسالة ، بري ٤، ط  شرح العقيدة الطحاوية، حنفي ، ابن أيب العز  .٢٥

 .م  ١٩٩٢
 .م  ١٩٩٥هـ ،  ١٤١٦،  ، القاهرة ،دار السالم ٣ط ، األساس يف السنة وفقهها حوى ، سعيد ، .٢٦
 ١٤٢٥، دار طيبة ، الريـاض ،   ٩، ط  هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني، حممدبن حممود  اخلزندار ، .٢٧

 .م  ٢٠٠٤ -هـ 
 مدبويل ، بدون تاريخ،مكتبة  ٢، ط إدارة األزمات ،حمسن أمحد اخلضريي ، .٢٨
 .م ١٩٦٠، مكتبة احلياة ، بريوت ،  ٢، ط  الرسول القائد ،حممد شيت خطاب ، .٢٩
 ١٤١٧، دار الفكر ، بـريوت ،   ٢، ط  أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، اخلالوي ، عبد الرمحن  .٣٠

 .م  ١٩٩٦هـ ، 
 ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ريوت ، ، دار الكتب العلمية ، ب خمتار الصحاح الرازي ، حممد بن أيب بكر ، .٣١

 .م 
 .م  ٢٠٠٢،  ١، دار الفكر ، دمشق ، ط  أخالق املسلموهبة،  الزحيلي ، .٣٢
 .م  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، دار الوراق ،  ٤، ط السرية النبوية دروس وعربمصطفى ، ، يالسباع .٣٣
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، دار بلنسية ، الرياض، القواعد الفقهية الكربىصاحل ، السدالن ،  .٣٤



 

 

جـدة ،  دار املـدين ،  ،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبدالرمحن بن ناصر ، السعدي .٣٥
 .هـ  ١٣٧٦ -هـ  ١٣٠٧

، اختصره حممد بن أمحد الذهيب ، دار البشائر ، دمشق  خمتصر الروض األنفالرمحن ،  عبد، السهيلي  .٣٦
 .م  ٢٠٠٥ -هـ   ١٤٢٦،  ١، ط

 -هــ   ١٣٩٨العلمية ،الكويت ،  ،دار البحوث الم التربويةمعجزة اإلسأمحد ، بن  حممد، السيد  .٣٧
 . م ١٩٧٨

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧،املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  ١، ط الصديق وأسرته، حممود شاكر ، .٣٨
 .م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  ٣، ط  من معني السرية،  الشامي ، صاحل .٣٩
 -هــ    ١٤١٢، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  أمة وبناء دولة السرية النبوية تربيةصاحل ، ، الشامي .٤٠

 .م  ١٩٩٢
، دار  مصطلح حرية املرأة بني كتابات اإلسالميني وتطبيقـات الغـربيني  ، موسى  بن الشريف ، حممد .٤١

 .م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ ، جدة ،األندلس اخلضراء 
، بدون دار نشـر ، بـدون   ثاملدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوار عايض ،بن فهد الشمري ،  .٤٢

 .هـ  ١٤٢٣،  طبعة
 . دار الكتب العلمية،  فتح القديرلي ، حممد بن عالشوكاين، .٤٣
 ١٩٩٠ -هـ   ١٤١٠، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  ١٠، ط  كيف ندعو الناسعبد البديع ، ، صقر  .٤٤

 .م 
 .م  ٢٠٠٢كندرية ، دار اإلميان ، اإلس،  السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث علي ،،  الصاليب .٤٥
، مكتبة مصطفى احللـيب ، مصـر ،    ٣، ط  جامع البيان يف تفسري القرآن ،حممد بن جرير الطربي ، .٤٦

 .هـ  ١٣٨٨
،دار الفكـر ، القـاهرة ،   ٢، ط املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميبن فؤاد ،  حممد الباقي،عبد  .٤٧

 .هـ ١٤٠١
 .م  ١٩٩٠، دار النهضة العربية ،  ١ط،  علم النفسمناهج البحث يف التربية و،جابر ، عبد احلميد  .٤٨
 -هــ   ١٤٢٤، مكتبة الرشد ، الريـاض ،   ١ط ،  خمتصر سرية الرسول حممد،  ، عبد الوهاب .٤٩

 .م  ٢٠٠٣
ة ، بـدون  مطبعة عيسى البايب احلليب ، القـاهر بدون طبعة ، ،  أحكام القرآن ،أبو بكر حممد العريب ، .٥٠

 .تاريخ 



 

 

م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥،  ، دمشق ، دار القلم ٢، ط  حممد رسول اهللا ، حممد الصادق عرجون ، .٥١
 . 
، دار السـالم ،   ١، ط  فتح الباري شرح صـحيح البخـاري   ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، .٥٢

 .م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الرياض ، 
 م١٩٦٠، دار مكتبة النهضة ، بغداد ،  ٢، ط  لرسول القائدا ،العقاد ، حممود .٥٣
،  ، مركز األهـرام للترمجـة والنشـر    ١ط ، إدارة األزمات يف عامل متغري، اس رشدي عب، العماري  .٥٤

 .هـ  ١٤١٤،  القاهرة
 -هــ  ١٤١٥، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة ،  ٦، ط  السرية النبوية الصحيحة أكرم ،العمري ،  .٥٥

 .م  ١٩٩٥
 .م  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤، دار القيم ، دمشق ،  ٥ط  ، فقه السرية ، الغزايل ، حممد .٥٦
هـ  ١٤٢٧،دار الوفاء ، املنصورة ،  ١٥، ط  املنهج احلركي للسرية النبوية ، منري حممدالغضبان ،  .٥٧

 .م  ٢٠٠٦-
هــ ،   ١٤١٨،مكتبة املنار ، األردن ،  ٨، ط  املنهج احلركي للسرية النبوية ، منري حممدالغضبان ،  .٥٨

 .م  ١٩٩٨
 -هــ    ١٤١٧،  ، املنصـورة  ، دار الوفـاء  ١، ط فقه السرية النبويةحممد ، بن منري ،  الغضبان .٥٩

 .م  ١٩٩٧
 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٨، دار الوفاء ، املنصورة ،  ١، ط  التربية القيادية منري حممد، الغضبان ، .٦٠
،مركز حبوث الدراسات اإلسالمية ، مكة  ١ط ، عمرو بن العاص األمري ااهد منري حممد، الغضبان ، .٦١

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١املكرمة ، 
،مكتبـة املتـنيب ، الـدمام ،     ١، ط دراسات يف اإلدارة والتخطيط التربـوي ، اد ، عبد اخلالق فؤ .٦٢

 م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، بدون طبعة ،،  اخلروج من املأزق فن إدارة األزمات فتحي ، حممد ، .٦٣

 .م  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢القاهرة ، 
هـ  ١٤٢٣، دار األندلس اخلضراء ، جدة ،  ١، ط  ائدالـــر، عبد احلكيم بن الفريح ، مازن  .٦٤

 .م  ٢٠٠٣ -
 .هـ ١٤٢٧،دار طيبة للنشر ، الرياض ،  ٧، ط وقفات تربوية مع السرية النبوية، أمحد، فريد .٦٥
 –هــ   ١٤١٦، ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  القاموس احمليط يعقوب ،بن ، حممد الفريوز أبادي  .٦٦

 .م  ١٩٩٦



 

 

 .م  ١٩٦٥،  ، دار إحياء التراث ، بريوت بدون طبعة ،  حكام القرآناجلامع ألالقرطيب ،  .٦٧
 ١٤٢٣، الطبعة األوىل ، دار ابن حزم ، الريـاض ،   يف رحاب األخوة ، عايض بن عبد اهللا القرين ، .٦٨

 .م  ٢٠٠٢ -هـ 
 .م ١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠،دار الشروق ، بريوت،  ٩، ط يف ظالل القرآن قطب ، سيد ، .٦٩
م  ١٩٩٣ – ـه ١٤١٤، دار الشروق ، القاهرة ،  ١٤، ط  تربية اإلسالميةمنهج ال، قطب ، حممد  .٧٠

. 
بدون طبعة،دار النفائس ، بـدون   ،  دراسة حتليلية لشخصية الرسولبن رواس،  جي ، حممدقلعة  .٧١

 .دار نشر 
،  املنهج التربوي النبوي يف معاجلة مواقف من أخطاء أفراد يف اتمع املـدين ، إمساعيل  أمحد،  الكتيب .٧٢

 .غري منشورةرسالة ماجستري يف التربية اإلسالمية واملقارنة 
 ١٤١٨،دار الوفاء ، املنصورة ،  ١، ط  الدعوة الفردية بني النظرية والتطبيق عبد احلليم ،،  الكناين .٧٣

 .م  ١٩٩٨ -هـ 
 م ،١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، دار العلوم ، الرياض ،  ٢، ط القيادة اإلدارية، كنعان ، نواف  .٧٤
 -هـ  ١٣٩٨، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ٤، ط  أدب الدنيا والدين ،علي بن حممد ،املاوردي  .٧٥

 .م  ١٩٧٨
 .م  ١٩٩١ -هـ   ١٤١١،  ، املنصورة ، دار الوفاء الرحيق املختوم، صفي الرمحن املباركفوري ، .٧٦
 .م  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦القلم ، دمشق ،  دار،  ٦ط ،  خلق املسلم الغزايل ، حممد ، .٧٧
هــ   ١٤١٣، دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، القاهرة ،  ١، ط  قصة األخوة يف اهللا ، علي حممود ، .٧٨

 .م  ١٩٩٣ -
، سلسلة دعوة احلق ، رابطة  مفهوم القيادة يف إطار العقيدة اإلسالمية، عبد احلميد بن مرسي ، سيد  .٧٩

 هـ١٤٠٦مجادي اآلخرة ، )  ٥١( العامل اإلسالمي ، العدد 
هـ  ١٤٢٣، مكتبة ابن كثري ، الكويت ،  ١، ط مناهج املؤلفني يف السرية النبوية املرصفي ، سعد ، .٨٠

 .م  ٢٠٠٢ -
 م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣،دار العلوم ، الرياض ،  ١، ط أقوال يف اإلدارة ،عبداهللابن إبراهيم  املنيف ، .٨١
 .م  ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٩،  ، الكويت ،دار العروبة ٣، ط املريب حممد  املولوي، حممد سعيد ، .٨٢
 ١٤٢٣،دار القلم ، دمشق ،  ٦، ط  األخالق اإلسالمية ،حبنكة بن حسنبن عبد الرمحن  امليداين ، .٨٣

 .م  ٢٠٠٢ -هـ 



 

 

نزار الباز ، مكة املكرمـة ،   مكتبة،  ١ط ،  ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمنيأبو احلسن،  الندوي ، .٨٤
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 .م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ر الشروق ، جدة ، ،دا ١٠، ط السرية النبويةاحلسن ،  الندوي أبو .٨٥
 ١٣٩١،دار إحياء التراث العريب ، بـريوت ،   ٢، ط  شرح صحيح مسلم ،حيىي بن شرف النووي ، .٨٦
 .م
 .م  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١،دار الثقافة،  ١ط ،الرسول العريب املريب اهلامشي ، عبداحلميد ، .٨٧
 -هــ   ١٤٢٤راء ، مكة املكرمـة ،  ، دار طيبة اخلض ٤، ط  عصر الصحابةعبد املنعم ، ، اهلامشي .٨٨

 .م  ٢٠٠٣
 .هـ  ١٤١٦،  ، جدة ،دار اتمع ٣، ط  تأمالت يف سرية الرسول، حممد السيد ، الوكيل  .٨٩
،دار عامل الكتاب  ٢ط،  دور جامعات العامل اإلسالمي يف مواجهة التحديات املعاصرة ياجلن ، مقداد ، .٩٠

 .م  ١٩٩١ -هـ ١٤١١، الرياض ، 
 


