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 :المقدمة
 الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد       
:  كبعد

مجتمع  المجتمع الذم أسس لو المصطفى       
فعاؿ، كيرجع السبب الرئيس في فاعمية ىذا المجتمع إلى 

فمقد كانت  طبيعة الشخصية التي بناىا المصطفى 
ر في ىذه السمة طبيعة شخصية فعالة، ككاف الس

المنيج الرباني كأثره البالغ في استثارة اليمـ، كحسف 
أرقى النتائج بأقؿ التكاليؼ، : تكظيؼ الطاقات كبالتالي

كلتسميط الضكء عمى المنيج النبكم في زيادة الفاعمية؛ 
المنيج النبكم في تنمية : أحببت أف يككف مكضكع بحثي

ألىمية لسببيف، الفاعمية، كىذا المكضكع في غاية ا
أف غالب الدراسات في الفاعمية دراسات غربية : األكؿ

متفقة مع قيـ المجتمعات الغربية، كفي سنة نبينا ما 
أف اليدم النبكم قد قدـ ليذه : كالسبب الثاني. يغنينا

األمة في كؿ زماف كمكاف أسس التقدـ كالنجاح، ىذه 
األسس كاضحة كقابمة لمتطبيؽ في نفس  

 

، الفقيية كالقانكنيةكمية الدراسات قسـ أصكؿ الديف، ذ مساعد، أستا   *
 .آؿ البيتجامعة 

الكقت، كما عمى المسمميف إال أف يصدقكا في تطبيقيا، 
كأشير ىنا إلى أف القكاعد كالمسالؾ التي تكصمت إلييا 
في ىذا البحث لـ تكف كليدة التكمؼ، بؿ ىي غاية في 

ستنطاؽ النص الكضكح، يحتاج اكتشافيا فقط إلى ا
كحسف التكظيؼ، كقد قسمت ىذا البحث إلى تمييد 

كمبحث كخاتمة، سائبلن المكلى التكفيؽ إنو سميع قريب 
.  مجيب الدعاء

 : لسان أهل التربٌةفً تعرٌف الفاعلٌة 

العمؿ عمى بمكغ أعمى : الفاعمية بشكؿ عاـ تعني      
درجات اإلنجاز، كتحقيؽ أفضؿ النتائج، بأقؿ 

. (ُ)التكاليؼ
معنى الفاعمية في ضكء دراسة الحديث النبكم       
كمف خبلؿ دراستي لؤلحاديث النبكية الشريفة : الشريؼ

الكاردة في ىذا المكضكع، ثـ مف خبلؿ قراءتي 
كمطالعاتي في كتب التربية، أستطيع تعريؼ الفاعمية 

المنهج النبوي فً تنمٌة الفاعلٌة 

  * ى الشرٌفٌنمحمد عٌس
م 6ٕٓٓ/6/4 :تاريخ قبول البحث    م5ٕٓٓ/ٔ/5ٕ: تاريخ وصول البحث

ملخص 

تناكلت في بحثي ىذا تعريؼ الفاعمية في لساف أىؿ التربية كعمـ النفس، ثـ في ضكء الحديث النبكم الشريؼ، ثـ تناكلت السبؿ التي       
كمف أىـ لمسمـ، كقد كانت ىذه السبؿ مستمدة مباشرة مف األحاديث النبكية الشريفة، سمكتيا السنة النبكية المطيرة في زيادة فاعمية الفرد ا

كقد قسمت ىذا ، ...التككؿ عمى اهلل، كالصبر عمى النكازؿ، التمٌيز، كاإليجابية: ىذه المسالؾ التي تكصمت إلييا كمسالؾ لزيادة الفاعمية
.  السدادالبحث إلى تمييد كمبحث كخاتمة سائبلن المكلى التكفيؽ ك

Abstract 
      In this research, I examined the definition of efficiency in the fields of education and psychology and 

then in the light of prophetic tradition. I studied the approaches that followed righteous prophetic 

tradition in order to increase the efficiency of the Muslims. These approaches were derived from 

prophetic traditions asking almighty Allah for success. 
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عممية ارتقاء الفرد المسمـ المؤطرة شرعان لتحقيؽ : بأنيا
.  الخيرية

كالفرؽ بيف ىذا التعريؼ كتعريؼ التربكييف كعمماء       
النفس، أف الفاعمية في ىذا التعريؼ مؤطرة بإطار الشرع 

أم منضبط، أما الفرؽ الثاني فيتمثؿ في اليدؼ، أال 
كىك تحقيؽ الخيرية، فيدؼ الفاعمية شرعان الكصكؿ إلى 

ٍة ُأْخِرَجْت  :الخيرية، قاؿ تعالى ِلمنَّاِس ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّمِه 

ْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا لَُّهم مِّ
َوَأْكَ ُرُهُم اْلَ اِاُ ونَ 

كالخيرية التي تميزت بيا األمة  (ِ)
أجؿ اآلخريف، كىي تفترؽ  العيش مف: اإلسبلمية، تعني

عف األفضمية التي نشدىا الييكد، حيث ىي بفمسفتيـ، 
تسخير اآلخريف ليـ أما الخيرية التي أرادىا لنا : تعني

، كأستدؿ الحؽ سبحانو كتعالى، فيي أف نككف لآلخريف
عمى ذلؾ بما أكرده اإلماـ القرطبي في معرض تفسيره 

ير الناس لمناس نحف خ: قاؿ أبك ىريرة: ليذه اآلية قاؿ
.  (ّ)نسكقيـ بالسبلسؿ إلى اإلسبلـ

 :مسالك زٌادة الفاعلٌة
لقد سمكت السنة النبكية المطيرة في سعييا لتعزيز       

فاعمية الفرد المسمـ مسالؾ متميزة كاضحة مجدية، 
ككانت السمة العامة في ىذه المسالؾ أنيا مسالؾ 

لتالي مشركعة مف شأنيا إحداث التغيير اإليجابي كبا
تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كأرل أف مراجعة ىذه المسالؾ 
مف شأنو اإلعانة عمى التطكير كالتقدـ، كقد عممت عمى 
استخبلص ىذه المسالؾ مف خبلؿ دراستي لؤلحاديث 
النبكية الشريفة، كىذه المسالؾ تدؿ داللة كاضحة عمى 

بتفعيؿ الفرد المسمـ كصكالن  مدل اىتماـ المصطفى 
جتمع الفعاؿ، كبالتالي األمة الفعالة المؤثرة، كىذه إلى الـ

المسالؾ كثيرة، أذكر أىـ ما تكصمت إليو باجتيادم، 
:  كىي

 التوكل على هللا :المسلك األول

التككؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى أمر في غاية       
األىمية، كال بد ألم عممية تفعيؿ منو، كالمتأمؿ يجد أف 

سر في تميز الفرد المسمـ، كأنو التككؿ عمى اهلل ىك اؿ
عامؿ أساس في زيادة فاعميتو، لذلؾ فقد ركز عميو 

ذا  القرآف الكريـ، كأكلتو السنة المطيرة أىمية متميزة، كا 
أردنا معرفة سر أىمية التككؿ عمى اهلل في عممية 

التفعيؿ فبل بد لنا مف أف نأخذ بعيف االعتبار طبيعة 
اإلنسانية تحتاج إلى مف  النفس اإلنسانية أكالن، فالنفس

تتككؿ عميو، كتكقف بو، كالناس في سعييـ إلى إشباع 
ىذه الحاجة متغايركف، فمنيـ مف يتككؿ عمى الناس، 
كمنيـ مف يتككؿ عمى الجف، كمنيـ مف يتككؿ عمى 
المخمكقات مف غير الجف كاإلنس، كال نجاة إال لمف 
مدبر يتككؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى، فيك خالؽ الككف ك

ذا أراد شيئان فإنما يقكؿ  أمكره كأمره بيف الكاؼ كالنكف كا 
لو كف فيككف، كذلؾ ال بد مف أف نعمـ أف اإلنساف 

يذكر في دعائو  محدكد القدرة، لذلؾ كاف المصطفى 
تككمو عمى خالقو مع أنو كاف يقدـ األسباب الكافية، 

ييعمّْـ المسمميف في كؿ زماف كمكاف ضركرة التككؿ عمى 
ا اؿ ٍنييمى حي الذم ال يمكت، فعف اٍبفى عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى

دي قىاؿى المَّييَـّ لىؾى  كىافى النًَّبيُّ )قىاؿى  ـى ًمٍف المٍَّيًؿ يىتىيىجَّ ًإذىا قىا
لىؾى  ٍف ًفيًيفَّ كى مى ـي السَّمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى ٍمدي أىٍنتى قىيّْ اٍلحى

ٍمدي  كٍَّمتي المَّييَـّ لىؾى أىٍسؿى ... اٍلحى مىٍيؾى تىكى ًبؾى آمىٍنتي كىعى ٍمتي كى
لىٍيؾى أىنىٍبتي  ككذلؾ فقد بينت السنة المطيرة  (ْ)...(كىاً 

ضركرة التككؿ عمى اهلل في مكاجية كيد البشر كصدىـ 
ـى : )عف سبيؿ اهلل، فعىٍف اٍبًف عىبَّاسو قاؿ ًنٍع ٍسبينىا المَّوي كى حى

مىٍيوً  ًكيؿي قىالىيىا ًإٍبرىاًىيـي عى ـ ًحيفى أيٍلًقيى ًفي النَّاًر  اٍلكى السَّبلى
مَّده  قىالىيىا ميحى ـٍ  كى مىعيكا لىكي ًحيفى قىاليكا ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى

ـى  ًنٍع ٍسبينىا المَّوي كى قىاليكا حى اننا كى ـٍ ًإيمى ـٍ فىزىادىىي فىاٍخشىٍكىي
ًكيؿي  . (ٓ)(اٍلكى
أف التككؿ يككف عمى  ف لنا المصطفى ثـ بيٌ       

أف اإلنساف  الىا درجة حؽ التككؿ، كبيف لنا درجات أع
إذا بمغ ىذه المرتبة رزؽ كما ترزؽ الطير، فعف عىٍف عيمىرى 

طَّاًب قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  كَّميكفى : )ٍبًف اٍلخى ـٍ كيٍنتيـٍ تىكى لىٍك أىنَّكي
ا ييٍرزىؽي الطٍَّيري تى  ًزٍقتيـٍ كىمى كًُّمًو لىري ؽَّ تىكى مىى المًَّو حى ا عى ٍغديك ًخمىاصن

كحي ًبطىاننا تىري ًحيحه : قىاؿى أىبيك ًعيسىى( كى سىفه صى ًديثه حى ىىذىا حى
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الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجوً 
كلذلؾ فقد كجينا المصطفى  (ٔ)

  إلى التككؿ عمى اهلل في غدكنا كركاحنا، فعىٍف أىنىًس ٍبًف
اًلؾو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍف  مى رىجى ًمٍف مى قىاؿى يىٍعًني ًإذىا خى

ٍكؿى كىالى قيكَّةى ًإالَّ ًبالمًَّو )بىٍيًتًو  مىى المًَّو الى حى كٍَّمتي عى ًبٍسـً المًَّو تىكى
ٍنوي الشٍَّيطىافي  ى عى تىنىحَّ ًقيتى كى قىاؿى أىبيك ( ييقىاؿي لىوي كيًفيتى كىكي

ًحيحه غىًريبه الى نىٍعًرؼي : ًعيسىى سىفه صى ًديثه حى قي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا حى
ىىذىا اٍلكىٍجوً 
(ٕ) .

كال بد ىنا مف أف أذكر أف التككؿ ال يعني بحاؿ       
كقد يظف أف : ترؾ األخذ باألسباب، يقكؿ اإلماـ الغزالي

معنى التككؿ ترؾ الكسب بالبدف، كترؾ التدبير بالقمب 
كالسقكط عمى األرض كالخرقة الممقاة، كىذا ظف 

الشرع، كالشرع قد أثنى عمى الجياؿ، فإف ذلؾ حراـ في 
المتككميف فكيؼ يناؿ مقاـ مف مقامات الديف بمحظكرات 

. (ٖ)الديف
:  عالقة التوكل بال اعمية -

التككؿ بما يتضمنو مف األخذ باألسباب، يضمف       
استغبلؿ األسباب المكجكدة لتحقيؽ النتائج المرجكة، كبما 

ني في أداء فيو مف حؽ التككؿ، كالثقة باهلل يضمف التفا
العمؿ الذم يرجى مف خبللو تحقيؽ ىدؼ معيف، كىذا 

الدافع مف الثقة كاإلتقاف ركف ميـ في جكدة النتيجة؛ فحسف 
استغبلؿ األسباب، كالتفاني في العمؿ المدفكع بالتككؿ 

يشكبلف صكرة كاضحة لما يقـك بو شخص فعَّاؿ كيؤدياف 
.  ة مف عممية فاعميةكإلى الثمرة المرج

 الصبر على النوازل :الثانًالمسلك 

ال بد لمف يحيا في ىذه الحياة الدنيا مف النكازؿ،       
فيي دارىا، كدار االبتبلء، كليذه النكازؿ أثر سمبي كبير 

عمى النفس اإلنسانية، كال يمكف تحمؿ ىذه النكازؿ 
يماف كثيؽ،  بحاؿ، إال باالستناد إلى عقيدة صحيحة كا 

طيرة أثر منفرد ال نظير لو كلقد كاف لمسنة النبكية الـ
 أىـ مففي التعامؿ مع المصائب كالنكازؿ، حيث إف 

بيف  حائبلأف ال تككف المصائب ، الفاعميةمسالؾ زيادة 
، كلقد كاف ليذا المنيج في التعامؿ النجاح الفرد المسمـ

مع النكازؿ دكره الكبير في تفعيؿ الفرد المسمـ، يقكؿ 
كتعقدت حباليا،  إذا استحكمت األزمات،: الغزالي

كترادفت الضكائؽ كطاؿ ليميا، فالصبر كحده ىك الذم 
يشع لممسمـ النكر العاصـ مف التخبط، كاليداية الكاقية 
مف القنكط، كالصبر فضيمة يحتاج إليو المسمـ في دينو 
كدنياه، يجب عميو أف يكطف نفسو عمى احتماؿ المكاره 

ىة دكف ضجر، كانتظار النتائج ميما بعدت، كمكاج
كالمصائب التي يصاب بيا . (ٗ)األعباء ميما ثقمت

اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا إما أف تككف مكت أك 
مرض أك فقر، ىذا كلقد تعاممت السنة مع ىذه األخطار 

قانكنان  الثبلثة تعامبلن رائعان، فبداية كضع المصطفى 
يىٍيبو  عامان يجمع ىذه األخطار الثبلة كغيرىا، فعىٍف صي

بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى  عىجى
ابىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى  دو ًإالَّ ًلٍمميٍؤًمًف ًإٍف أىصى لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى ٍيره كى خى

ابىٍتوي  ٍف أىصى ٍيرنا لىوي كىاً  ٍيرنا لىوي فىكىافى خى بىرى فىكىافى خى رَّاءي صى  (َُ)(ضى
مكاساة ألىؿ الببلء تتمثؿ في بياف أنيـ   ثـ قدـ النبي

سيجازكف جزاء عظيما عمى صبرىـ حتى أف أىؿ 
العافية سيتمنكف أف لك قرضت أجسادىـ في الدنيا 

اًبرو قىاؿى  دُّ أىٍىؿي ) قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  بالمقاريض، فعىٍف جى يىكى
ًة ًحيفى ييٍعطىى أىٍىؿي اٍلبى  ًء الثَّكىابى لىٍك أىفَّ اٍلعىاًفيىًة يىٍكـى اٍلًقيىامى الى

ٍت ًفي الدٍُّنيىا ًباٍلمىقىاًريضً  ـٍ كىانىٍت قيًرضى ميكدىىي قاؿ ( جي
ٍسنىاًد ًإالَّ : الترمذم ًديثه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي ًبيىذىا اإٍلً كىىىذىا حى

ًديثى عىٍف  ـٍ ىىذىا اٍلحى يي كىل بىٍعضي قىٍد رى ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو كى
كؽو قىٍكلىوي شىٍيئنا اأٍلىٍعمىًش عىٍف طىؿٍ  رّْؼو عىٍف مىٍسري ةى ٍبًف ميصى حى

قاؿ المنذرم في الترغيب : قاؿ المباركفكرم (ُُ)ًمٍف ىىذىا
ركاه الترمذم كابف أبي الدنيا مف : بعد ذكر ىذا الحديث

: قمت. (ُِ)ركاية عبد الرحمف بف مغراء كبقية ركاتو ثقات
 ىذا الحديث ضعيؼ بيذا السند، فيو عبد الرحمف بف
مغراء صدكؽ تيكمـ في حديثو عف األعمش كالحديث 

الذم بيف يدينا مف ركايتو عف األعمش، كفيو األعمش 
، كلـ يصرح بالسماع في ىذا (ُّ)ثقة حافظ لكنو يدلس

ثـ بينت لنا السنة المكقؼ الذم يجب عمينا أف السند، 
نقفو بعد المصاب، يمثؿ ىذا المكقؼ ثقة باهلل كبقدره 
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مىمىةى أىنَّيىا قىالىٍت سىًمٍعتي رىسيكؿى سبحانو كتعالى، ؼ ٍف أيْـّ سى عى
ا أىمىرىهي : )يىقيكؿي  المًَّو  ا ًمٍف ميٍسًمـو تيًصيبيوي ميًصيبىةه فىيىقيكؿي مى مى

ٍرًني ًفي ميًصيبىًتي  نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى المَّييَـّ ٍأجي المَّوي ًإنَّا ًلمًَّو كىاً 
ٍيرنا ًمٍنيىا إً  ٍيرنا ػالَّ أىٍخؿى كىأىٍخًمٍؼ ًلي خى ،  (ُْ) (ًمٍنيىاؼى المَّوي لىوي خى

فيو فضيمة ىذا القكؿ، كمعنى أجره : قاؿ اإلماـ النككم
. (ُٓ)أعطاه أجره: اهلل

تضح لنا معالـ تمف خبلؿ دراسة ىذه األحاديث       
منيج متميز في التعامؿ مع المصائب كالنكازؿ، كأىـ 

ق النكازؿ معالـ ىذا المنيج أنو يدعك إلى تقبؿ ىذ
كالمصائب، بترتيب األجر كالثكاب الجزيؿ عمييا، ثـ 

يدعك المصاب أف يتحمى بالصبر، ثـ يجب عمى 
المصاب أف يدعك بأدعية خاصة ليا أثرىا المتميز عمى 

.  نفسية المؤمف باهلل
ٌّز :المسلك الثالث  التم

إف ىذا الديف العظيـ جاء لتحقيؽ االستخبلؼ       
هلل لو الناس كي يؤدكه ضمف نطاؽ الحقيقي الذم خمؽ ا

العبكدية، كجكىر ىذا االستخبلؼ ال يتحقؽ إال بتحقؽ 
الفاعمية في كؿ فرد مستخمؼ، إذ عمى كؿ فرد أف يستغؿ 

ما أكدع اهلل فيو مف قدرات ليحقؽ اإلعمار في محيطو 
الذم ىك فيو، كما لـ تكجد االستقبللية لدل كؿ فرد فإنو 

عان بما حكلو دكف تغيير، فيك سيككف عالة عمى غيره مقتف
قد جمَّد ما كىبو اهلل إياه، كقطع خيره عف غيره، يأخذ كال 
يعطي كيقمد كال يجدد، فعندئذ ال فاعمية كال ثمرة ينتجيا 
ىذا الكائف؛ لذلؾ فقد أكدت السنة المطيرة عمى ضركرة 

المؤطر بالشرع؛ ألف الفرد ىك  تمٌيزاؿ، الفرد المسمـ تمٌيز
 تمٌيزعني مالفرد  تمٌيزلممجتمع، كألف  المككف األكؿ

المجتمع، كبالتالي استقبللية األمة التي ينتمي ليا ذلؾ 
الفرد، إف كجكد الفرد المستقؿ أمر في غاية األىمية 
بالنسبة لفاعمية األمة، كال يمكف بحاؿ أف يككف الفرد 

 فاعبلن دكف أف يككف مستقبلن، ىذا كلقد ركز المصطفى 
اللية في ركح الفرد المسمـ، كحتى تنمك عمى زرع االستؽ

عمى قضايا في غاية  في كيانو، فقد نبو  ةاالستقبللي

األىمية، يجب األخذ بيا حتى يصبح الفرد مستقبلن، كمف 
:  أىـ ىذه القضايا التي تنمي ركح االستقبللية

.  النهي عن التشبه ال يمي بالمخال ين: أووً 
، خمفيـيعني االنقياد  إف التشبو القيمي باآلخريف      

ف األمة القكية ليا قيميا الخاصة بيا ال تقمد أحدان في أك
ذلؾ بؿ تيقىمد، فإذا ما رأيت أمة تقمد أخرل في قيميا، 
فيي أمة ىالكة، ليس ليا أم اعتبار أك تقدير بيف 

القسـ : األمـ، كينقسـ التشبو بالمخالفيف إلى قسميف
التشبو : القسـ الثاني. دالتشبو بالمخالفيف بالمعتؽ: األكؿ

.  بالمخالفيف بالجنس
.  النهي عن التشبه ال يمي بالمخال ين بالمعت د -ٔ

تركز الفاعمية عمى قضية إحداث التغيير اإليجابي       
كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كال يمكف بحاؿ تحقيؽ ىذيف 

مف صميـ القيـ  ان منطمؽان األمريف إف لـ يكف التغيير ذاتي
مف بيا كالمجتمع اإلسبلمي مجتمع مستقؿ لو التي نؤ

ىكيتو الخاصة بو، مجتمع لو قيمو المتميزة، ىذه القيـ 
صالحة لكؿ زماف كمكاف، قيـ تستحؽ أف تيقمد ال أف 

نو لمف العجب أف  تترؾ كيستبدؿ بيا غيرىا مف القيـ، كا 
أف المقمد : تترؾ ىذه القيـ إلى غيرىا، كاألعجب مف ىذا

.  الييكد كالنصارل كغيرىـ يفتخر بتقميده لقيـ اآلخريف مف

:  األحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالك ار
كردت أحاديث كثيرة في مكضكع النيي عف التشبو       

ما يخبر بما سيؤكؿ إليو أمر ىذه األمة : بالكفار، منيا
ما يحذر مف ىذا : مف شأف التقميد لؤلمـ السالفة، كمنيا

كعدة الذيف دأبيـ التشبو بالكفار، السمكؾ، ميددة كمت
:  كأذكر مف ىذه األحاديث

ٍف أىًبي سىًعيدو  :الحديث األول       ٍنوي  -عى  -رىًضيى المَّوي عى
ـٍ ًشٍبرنا ًبًشٍبرو : )قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ  ٍف قىٍبمىكي لىتىتًَّبعيفَّ سىنىفى مى

ٍحرى ضىبٍّب  مىكيكا جي تَّى لىٍك سى ا ًبًذرىاعو حى ًذرىاعن مىٍكتيميكهي قيٍمنىا يىا  كى لىسى
ارىل قىاؿى فىمىفٍ  : قاؿ الطيبي (ُٔ)(رىسيكؿى المًَّو اٍليىييكدى كىالنَّصى

السنف ىنا جمع سنة كىي الطريقة، حسنة كانت أك 
. (ُٕ)قبيحة، كالمراد بيا ىاىنا طريقة أىؿ األىكاء كالبدع
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كقد أخرج الطبراني مف حديث المستكرد : قاؿ ابف حجر
ال تترؾ ىذه األمة شيئا مف سنف األكليف "ق بف شداد رفع
ككقع في حديث عبد اهلل بف عمرك عند " حتى تأتيو

لتركبف سنة مف كاف قبمكـ حمكىا "الشافعي بسند صحيح 
أف أمتو ستتبع المحدثات  أعمـ : قاؿ ابف بطاؿ" كمرىا

مف األمكر كالبدع كاألىكاء كما كقع لؤلمـ قبميـ، كقد 
ة بأف اآلخر شر، كالساعة ال تقـك أنذر في أحاديث كثير
كأف الديف إنما يبقى قائما عند ، إال عمى شرار الناس

 كقد كقع معظـ ما أنذر بو : قمت. خاصة مف الناس
 .(ُٖ)كسيقع بقية ذلؾ

ٍيرىةى  :الحديث ال اني       ٍنوي -عف أىبي ىيرى  -رىًضيى المَّوي عى
ارىل الى ًإفَّ اؿٍ : قىاؿ  ًإفَّ رىسيكؿى المَّوً : قىاؿ يىييكدى كىالنَّصى

اًلفيكىيـٍ  .  (ُٗ)يىٍصبيغيكفى فىخى
ٍف  :الحديث ال الث       ٍف أىًبيًو عى عىٍف عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو عى

دًّْه أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍف تىشىبَّوى ًبغىٍيًرنىا الى : )قىاؿى  جى لىٍيسى ًمنَّا مى
ارىل ؼى  ـى اتىشىبَّييكا ًباٍليىييكًد كىالى ًبالنَّصى شىارىةي ٍليىييكًد ًإفَّ تىٍسًمي اإٍلً

شىارىةي ًباأٍلىكيؼ ارىل اإٍلً ـى النَّصى تىٍسًمي اًبًع كى قىاؿى أىبيك ( ًباأٍلىصى
ًؾ ىىذىا : ًعيسىى كىل اٍبفي اٍلميبىارى ًعيؼه كىرى ًديثه ًإٍسنىاديهي ضى ىىذىا حى

ـٍ يىٍرفىٍعوي  ٍف اٍبًف لىًييعىةى فىمى ًديثى عى .  (َِ)اٍلحى
ٍف اٍبًف عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :يث الرابعالحد       عى

 ى اًلفيكا اٍلميٍشًرًكيفى أىٍحفيكا الشَّكىاًربى كىأىٍكفيكا المّْحى خى
(ُِ). 

ٍف اٍبًف عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : الحديث الخامس  عى
ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ  مى

: قاؿ ابف حجر في الفتح (ِِ)
. (ِّ)سنده حسف

، حيث ففي ىذا الحديث تحذير كاضح لممتشبيي      
أف مف قمد ناسان فيك منيـ، أم عمى  يبيف المصطفى 

شاكمتيـ، كفي ىذا الحديث دعكة صريحة لممسمـ أف 
حتى يكقف أنو عمى  ان يككف عمى حذر، كأف ال يقمد أحد

ىدل، ألنو ال يجكز لممؤمف بحاؿ تقميد الشر كالضبلؿ، 
يجب عميو أف يككف سعيو التقميد في الخير، فأم بؿ 

إف أثر ىذه  ؟دعكة لبلستقبللية أكضح مف ىذه الدعكة
.  الدعكة كبير عمى زيادة الفاعمية

أم مف : قاؿ العمقمي: يقكؿ صاحب عكف المعبكد      
كمف تشبو بالفساؽ ، تشبو بالصالحيف يكـر كما يكرمكف

ف لـ كمف كضع عميو عبلمة الشرفا ،لـ يكـر ء أكـر كا 
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في . يتحقؽ شرفو انتيى
كقد احتج اإلماـ أحمد كغيره بيذا : الصراط المستقيـ

كىذا الحديث أقؿ أحكالو أف يقتضي تحريـ ، الحديث
ـٍ : التشبو بيـ كما في قكلو ـٍ فىًإنَّوي ًمٍنيي لَّييـ مّْنكي مىف يىتىكى كى

قىٍكـى الظَّاًلًميفى ًإفَّ الٌموى الى يىٍيًدم اؿٍ 
كىك نظير قكؿ  (ِْ)

مف بنى بأرض المشركيف : عبد اهلل بف عمرك أنو قاؿ
كصنع نيركزىـ كميرجانيـ كتشبو بيـ حتى يمكت حشر 
نو إمعيـ يـك القيامة فقد يحمؿ ىذا عمى التشبو المطمؽ ؼ

كيقتضي تحريـ أبعاض ذلؾ، كقد يحمؿ ، يكجب الكفر
رؾ الذم يشابييـ فيو، فإف عمى أنو منيـ في القدر المشت

قاؿ . كاف كفرا أك معصية أك شعارا ليا كاف حكمو كذلؾ
: فيو ضعؼ لكف لو شكاىد، كقاؿ ابف تيمية: السخاكم

. (ِٓ)سنده حسف: سنده جيد، كقاؿ ابف حجر في الفتح
مف مجمكع ىذه األحاديث نصؿ إلى أف السنة       

كبيرة، كلـ  النبكية المطيرة أكلت قضية االستقبللية أىمية
يكف ىذا االىتماـ مف فراغ، بؿ لما في تقميد الكفار 

القيمي مف مضاعفات خطيرة، تيدد كياف األمة 
ككجكدىا، كذلؾ لما لقضية االستقبللية مف أثر كبير في 
مضاعفة العطاء كالتقدـ كالتطكر، حيث إف الشخصية 

المستقمة كاثقة مف نفسيا مكقنة أف بإمكانيا تقديـ 
 . ئمان األفضؿ دا

.  النهي عن التشبه بالمخال ين بالنوع -ٕ
نيت السنة المطيرة عف التشبو اإلرادم لمرجاؿ       

بالنساء، كلمنساء بالرجاؿ، إدراكان منيا أف في ذلؾ الفعؿ 
تيديد لمشخصية السكية التي ينشدىا الشارع مف الرجؿ 

كالمرأة، كفيو خطر كبير عمى فاعمية الفرد المسمـ، 
االلتباس الجنسي، : نس عمى التشبو المتبادؿكيطمؽ بام

كبعد حديثو عف المتشبييف مف الرجاؿ بالنساء 
إف استمرار حالة : كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ، قاؿ

يشكش النمك السكم ( فقداف اليكية)االلتباس الداخمي 
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لمشخصية، كيسبب فقداف االىتماـ بأم شيء يتجاكز 
لخنثكم يصعب عميو حدكد الصراع النفسي، فالشخص ا

رادتو، ألف الصراع  أف يعمؿ عمى تقكية شخصيتو كا 
الذم يعاني منو ال يترؾ كقتان كافيان لكي يقـك بأم عمؿ 
أبعد مف الحصكؿ عمى ىكية خارجية تضفي عميو قيمة 
في نظر أنداده، فإذا نجح في بحثو عف اليكية الخارجية 

ف غير فإنو سيمجأ أكثر فأكثر إلى العالـ الخارجي، ـك
المحتمؿ أف يطرح عمى نفسو أسئمة بطريقة تشجعو عمى 

تحميؿ شخصيتو كسمككو، فعبث الشخص يعميو عف 
إدراؾ القيمة الميمة، كاألكثر عمقان لمسائؿ الكضع 

اإلنساني، ككؿ مف يحاكؿ أف يكطد أىميتو كفقان ليذه 
المعايير سيدفع الثمف عف طريؽ معاناتو مف فراغ 

. (ِٔ)داخمي ال يمكف تحممو
ىذا كقد كردت أحاديث صحيحة صريحة في       

النيي عف ىذه الصكرة المنفرة، مف التشبو اإلرادم 
 : المتبادؿ بيف الرجاؿ كالنساء، أذكر منيا

ا  :الحديث األول       ٍنييمى ٍف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى عى
اًؿ ًبالنّْسىاًء اٍلميتىشىبًّْييفى ًمٍف ا لىعىفى رىسيكؿي المًَّو : )قىاؿى  لرّْجى

اؿً   .(ِٕ)(كىاٍلميتىشىبّْيىاًت ًمٍف النّْسىاًء ًبالرّْجى
لقد كاف مكقؼ السنة حازمان مف قضية التشبو       

المتبادؿ، كنستدؿ عمى ىذا الحـز مف خبلؿ ترتب المعف 
عمى مف يتشبو مف الرجاؿ بالنساء كمف النساء بالرجاؿ، 

ا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َفَممَّ  :فالرجؿ مختمؼ عف المرأة
َوَضْعُتَها أُنَ ى َوالّمُه َأْعَمُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر 

ليس : يقكؿ محمد فضؿ اهلل [آؿ عمراف: ّٔ]...َكاأُلنَ ى
كاردان في مقاـ تفضيؿ الذكر عمى األنثى في القيمة 

تؤكد اإلنسانية الدينية، لتككف دليبلن عمى الفكرة التي 
ذلؾ، بؿ الظاىر أنيا كاردة في المكرد الخاص كىك 

مسألة خدمة البيت المقدس التي كانت مخصصة لمذككر 
دكف اإلناث مف خبلؿ التكزيع الطبيعي لممياـ بيف 

الذككر كاإلناث، مما يعني تكزيع األدكار باعتبار أف كؿ 
كفي المحافظة عمى ىذا  .(ِٖ)كاحد ميسر لما خمؽ لو

كر كاألنثى محافظة عمى قكة المجتمع الفرؽ بيف الذ

كفاعميتو، كلتكضيح ىذا األمر أنظر إلى األسرة التي 
ىي المككف األساس لممجتمع، فدكر األـ يختمؼ عف 

دكر األب ككبلىما معد لذلؾ، فمكؿ منيما خصكصياتو 
ميقية، كفي المحافظة عمى ىذه األدكار نصؿ  مقية كالخي الخى

بطة، كلذلؾ فاألسرة في إلى األسرة المتماسكة المترا
اإلسبلـ أمر مقدس ال يجكز العبث بو، كالغرب يراجع 
حساباتو في ىذه األياـ لنظاـ األسرة كيدعك إلى تقكية 
األسرة، إف دعكة السنة النبكية الستقبللية المرأة عف 
الرجؿ ليست بحاؿ دعكة لمتفريؽ أك التفضيؿ بؿ ىي 

م مترابط دعكة لبناء أسرة قكية كبالتالي مجتمع قك
.  متماسؾ فعَّاؿ

ٍيرىةى أىفَّ النًَّبيَّ  :الحديث ال اني       ٍف أىًبي ىيرى أيًتيى  عى
ًرٍجمىٍيًو ًباٍلًحنَّاًء فىقىاؿى النًَّبيُّ  نَّثو قىٍد خىضَّبى يىدىٍيًو كى ا  ًبميخى مى
ًق فىنيًفيى بىاؿي ىىذىا فىًقيؿى يىا رىسيكؿى المًَّو يىتىشىبَّوي ًبالنّْسىاًء فىأىمىرى بً 

ًإلىى النًَّقيًع فىقىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو أىالى نىٍقتيميوي فىقىاؿى ًإنّْي نيًييتي 
ٍف  مّْيفى قىاؿى أىبيك أيسىامىةى كىالنًَّقيعي نىاًحيىةه عى ٍف قىٍتًؿ اٍلميصى عى

لىٍيسى ًباٍلبىًقيعً  ًدينىًة كى اٍلمى
حديث ضعيؼ بيذا : قمت (ِٗ)
.  (َّ)جيكؿ الحاؿاإلسناد، فيو أبك يسار ـ

مف خبلؿ استعراضنا ليذه األحاديث كغيرىا في       
ىذا المكضكع، نبلحظ شدة اىتماـ السنة النبكية المطيرة 
بقضية التشبو اإلرادم بيف الرجاؿ كالنساء، كلقد كقفت 
السنة المطيرة مكقفان حازمان مف ىذه القضية التي تؤثر 

ث أنو يتقمص تأثيران سمبيان كاضحان عمى المتشبو؛ حي
شخصية غيره لضعؼ فيو، كقد تمثؿ ىذا المكقؼ الحاـز 
بالتيديد تارة حيث ىددت السنة النبكية المطيرة مف مغبة 
تقميد الكفار ببيانيا أف مف تشبو بقـك فيك منيـ، كأخرل 
بمعف المتشبييف كالمتشبيات، كفي ىذا المعف زجر كبير 

لحديث يجب عمى العاقؿ أف ال يغفمو بحاؿ، ثـ في ا
قد أنزؿ العقكبة عمى  أف النبي  -إف صح -األخير 

.  مف سمؾ ىذا السمكؾ
.  اختبار الن س قبل اوعتماد عمى اآلخرين:  انياً 

كينقسـ اختبار النفس قبؿ االعتماد عمى اآلخريف       
. معنكم: كالقسـ الثاني. القسـ األكؿ مادم: إلى قسميف
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جب عمى الشخص أف أما المادم، فمف أىـ األمكر التي م
أف يعش أبد الدىر معتمدان عمى نفسو كأف يستغؿ : يرعاىا

ذلؾ أف  ما أكدعو اهلل فييا ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن؛
مف أكثر خصاؿ الخير مدحان اليد العميا، كمف أقبح القبائح 
أف يعيش اإلنساف معتمدان عمى غيره، مع أف باستطاعتو 

كغيرىا كاف تركيز  االعتماد عمى نفسو، ليذه األسباب
السنة النبكية المطيرة منصبان عمى تنمية اعتماد المسمـ 
عمى نفسو بدعكتو إلى استغبلؿ قدراتو، كقد تمثؿ ىذا 

االىتماـ بمدح اليد العميا تارة، كتارة بمدح المؤمف القكم، 
كتارة كاف بالتكجيو المباشر لمعمؿ لمكصكؿ إلى درجة 

ز المسألة إال لعاجز عف االستقبلؿ، كتارة ببياف عدـ جكا
االعتماد عمى نفسو، كأخرل بتكجيو المؤمف أف يغني 

كرثتو لكيبل يككنكا عالة عمى الناس، أما الجانب المعنكم 
في االعتماد عمى النفس فيتمثؿ في كجكب أف يثؽ 
اإلنساف المسمـ بنفسو، كأف يعتقد أنو قادر عمى فعؿ 

ريف دخكؿ الخير، كأنو قادر بدكف االعتماد عمى اآلخ
، حيف كاف يسأؿ الجنة الجنة، كىذا ما رعاه المصطفى 

أك يسأؿ عف الساعة، كاألحاديث الكاردة في ىذا 
:  المكضكع كثيرة أذكر منيا

ٍنوي  :الحديث األول       ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو رىًضيى المَّوي عى عىٍف حى
ٍف النًَّبيّْ  ٍيره ًمٍف اٍليى  عى ًد السٍُّفمىى كىاٍبدىٍأ قىاؿى اٍليىدي اٍلعيٍميىا خى

ٍف يىٍستىٍعًفٍؼ  مى دىقىًة عىٍف ظىٍيًر ًغننى كى ٍيري الصَّ ٍف تىعيكؿي كىخى ًبمى
ٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو المَّوي  مى ييًعفَّوي المَّوي كى
(ُّ)  .

ىذا كقد كرد تفسير اليد العميا كاليد السفمى في       
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  رىًضيى المَّوي   -ركاية ابف عمر، فعىٍف عى

ٍنييمىا ذىكىرى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -عى مىى اٍلًمٍنبىًر كى قىاؿى كىىيكى عى
ٍسأىلىةى  دىقىةى كىالتَّعىفُّؼى كىاٍلمى ٍيره ًمٍف اٍليىًد )الصَّ اٍليىدي اٍلعيٍميىا خى

ٍنًفقىةي كىالسٍُّفمىى ًىيى السَّاًئمىةي   (ِّ)(السٍُّفمىى فىاٍليىدي اٍلعيٍميىا ًىيى اٍلمي
كفي ىذا البياف النبكم الشريؼ دعكة صريحة لممؤمف 

يككف أدنى، كأف يعتمد  باهلل أف يحرص كؿ الحرص أالَّ 
 ان إف في ىذه الدعكة الصريحة أثر: عمى نفسو، كأقكؿ

في زيادة فاعمية الفرد المسمـ، كتميز شخصيتو  ان كاضح
عف غيره، فكأف السنة المطيرة بيذا التفضيؿ تقكؿ 

ف صاحب اليد العميا، ال تكف صاحب اليد ؾ: لممؤمف
.  الدنيا، أم كف مستقبلن 

ٍف أىفى  :الحديث ال اني       اًلؾو أىفَّ رىجيبلن ًمٍف   ًس ٍبًف ػعى مى
اًر أىتىى النًَّبيَّ  ا ًفي بىٍيًتؾى شىٍيءه : )يىٍسأىليوي فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى أىمى

نىٍبسيطي  وي كى قىٍعبه نىٍشرىبي قىاؿى بىمىى ًحٍمسه نىٍمبىسي بىٍعضى وي كى بىٍعضى
ا  ذىىيمى ا فىأىخى ا قىاؿى فىأىتىاهي ًبًيمى اًء قىاؿى اٍئًتًني ًبًيمى ًفيًو ًمٍف اٍلمى

ؿه أىنىا  رىسيكؿي المًَّو  ٍف يىٍشتىًرم ىىذىٍيًف قىاؿى رىجي قىاؿى مى ًبيىًدًه كى
تىٍيًف أى  مىى ًدٍرىىـو مىرَّ ٍف يىًزيدي عى ا ًبًدٍرىىـو قىاؿى مى ذيىيمى ثنا قىاؿى آخي ٍك ثىبلى

ٍيًف  ذى الدٍّْرىىمى ا ًإيَّاهي كىأىخى ٍيًف فىأىٍعطىاىيمى ا ًبًدٍرىىمى ذيىيمى ؿه أىنىا آخي رىجي
ا فىاٍنًبٍذهي  ًدًىمىا طىعىامن قىاؿى اٍشتىًر ًبأىحى اًرمَّ كى ا اأٍلىٍنصى كىأىٍعطىاىيمى

ا فىٍأًتًني ًبًو فىأىتىاهي  ًر قىديكمن ًبًو فىشىدَّ ًفيًو  ًإلىى أىٍىًمؾى كىاٍشتىًر ًباآٍلخى
ًبٍع كىالى  رىسيكؿي المًَّو  عيكدنا ًبيىًدًه ثيَـّ قىاؿى لىوي اٍذىىٍب فىاٍحتىًطٍب كى

اءى  يىًبيعي فىجى ؿي يىٍحتىًطبي كى ا فىذىىىبى الرَّجي ٍمسىةى عىشىرى يىٍكمن يىنَّؾى خى أىرى
ـى فىاٍشتىرىل ًببىٍعًضيىا ثىٍكبنا كى  ابى عىٍشرىةى دىرىاًى قىٍد أىصى ًببىٍعًضيىا كى

ا فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيره لىؾى ًمٍف أىٍف تىًجيءى  طىعىامن ىىذىا خى
ٍسأىلىةى الى تىٍصميحي  ًة ًإفَّ اٍلمى ٍسأىلىةي نيٍكتىةن ًفي كىٍجًيؾى يىٍكـى اٍلًقيىامى اٍلمى
ٍدًقعو أىٍك ًلًذم غيٍرـو ميٍفًظعو أىٍك ًلًذم دىـو  ثىةو ًلًذم فىٍقرو مي ًإالَّ ًلثىبلى

حديث ضعيؼ بيذا اإلسناد، فيو أبك بكر  .(ّّ)(ميكًجعو 
.  (ّْ)الحنفي، ال يعرؼ حالو

في ىذا الحديث منيج نبكم رائع لمتعامؿ مع       
البطالة كلزيادة فاعمية الفرد المسمـ، يتمثؿ ىذا المنيج 

في التكجيو نحك المشاريع اإلنتاجية، كالتنفير مف 
نظر كيؼ تعامؿ االعتماد عمى المسألة في آف كاحد، أ

مع السائؿ، لقد كاف مف أسيؿ األمكر عمى  النبي 
 أف يعطي ىذا الرجؿ أك أف يأمر  المصطفى 

بعيد نظر  أصحابو الكراـ بذلؾ، كلكف المصطفى 
أف ىذا ليس حبلن لمشكمة ىذا الرجؿ، ألنو  يدرؾ 

، كألف في تعكيد سيعكد مرة أخرل، كسيسأؿ غير النبي 
لمسألة تمكيت ليمتو كدفف لقدراتو، ىذا الرجؿ عمى ا

كبالتالي يصبح عالة عمى المجتمع، عممان بأنو قادر عمى 
، لقد كجيو إلى العمؿ اإلنتاج، فماذا فعؿ المصطفى 

مع ىذا الرجؿ  إلى اإلنتاج، كاآللية التي سمكيا النبي 
أنو أمره أف يأتي بمتاعو ثـ باع ىذا المتاع بدرىميف، 
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 ، ثـ كجيو لمعمؿ كاإلنتاج، فماذا كانت كأمره بشراء قدـك
النتيجة، لقد ربح ىذا الرجؿ خمسة أضعاؼ رأس مالو 
في أقؿ مف شير بؿ بنصؼ شير، كعندما جاء إلى 

بيف لو أف ىذا خير لو مف المسألة كنفره  المصطفى 
منيا، ككاف في ذلؾ درس بميغ لذلؾ الرجؿ ثـ لمصحابة 

اف كمكاف، كفي رضكاف اهلل عمييـ كلممسمميف في كؿ ـز
تنمية لئلنتاج كحد مف  العمؿ الذم قاـ بو المصطفى 

.  البطالة، تنمية لئليجابية كحد مف السمبية
قَّاصو  :الحديث ال الث       اًمًر ٍبًف سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى عىٍف عى

ٍف أىًبيًو  ٍنوي -عى  كىافى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  -رىًضيى المَّوي عى
ـى  ا عو اٍشتىدَّ ًبي فىقيٍمتي ًإنّْي قىٍد يىعيكديًني عى دىاًع ًمٍف كىجى ًة اٍلكى جَّ حى

دَّؽي  ًع كىأىنىا ذيك مىاؿو كىالى يىًرثيًني ًإالَّ اٍبنىةه أىفىأىتىصى بىمىغى ًبي ًمٍف اٍلكىجى
اًلي قىاؿى  الى فىقيٍمتي ًبالشٍَّطًر فىقىاؿى الى ثيَـّ قىاؿى الثُّميثي : ًبثيميثىٍي مى

ٍيره ًمٍف كىالثُّميثي كىبً  ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى خى يره أىٍك كىًثيره ًإنَّؾى أىٍف تىذىرى كىرى
الىةن يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى  ـٍ عى في ىذا الحديث  (ّٓ)(...أىٍف تىذىرىىي

تكجيو نبكم رائع لكالة األمكر أال كىك أف يساىمكا في بناء 
األبناء مف الناحية المالية بأف يترككا ليـ إف استطاعكا ما 

تمدكف عميو في حياتيـ كبيف لو أف ىذا أفضؿ مف يع
أراد  الصدقة، كىذا منيج يمفت األنظار إلى أف النبي 

تربية المسمميف عمى االستقبللية كأراد كذلؾ اجتثاث 
.  ظكاىر االعتماد عمى اآلخريف

ًبيعىةي ٍبفي كىٍعبو اأٍلىٍسمىًميُّ قىاؿى  :الحديث الرابع       عف رى
ًتًو فىقىاؿى  عى رىسيكًؿ المًَّو كيٍنتي أىًبيتي ـى  اجى كًئًو كىحى فىأىتىٍيتيوي ًبكىضي

نًَّة قىاؿى أىٍك غىٍيرى : )ًلي ٍؿ فىقيٍمتي أىٍسأىليؾى ميرىافىقىتىؾى ًفي اٍلجى سى
مىى نىٍفًسؾى ًبكىٍثرىًة  ذىًلؾى قيٍمتي ىيكى ذىاؾى قىاؿى فىأىًعنّْي عى

كدً  . (ّٔ)(السُّجي
بكم يتمثؿ في تكجيو الفرد في ىذا الحديث تكجيو ف      

المسمـ أف ال يتكؿ عمى غيره بؿ عميو أف يعتمد عمى 
معو إلى الجنة  ان ال يممؾ أف يصحب أحد نفسو فالنبي 

بأسمكب  إف لـ يمتـز بما أراد اهلل كلذلؾ كجو النبي 
حكيـ السائؿ أف يعينو عمى تحقيؽ ما طمب منو، ككاف 

.  أف يكثر السجكد ذلؾ بأف طمب منو 

ٍيرىةى قىاؿى  :الحديث الخامس       ٍف أىًبي ىيرى قىاؿى رىسيكؿي : عى
ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى المًَّو ًمٍف اٍلميٍؤًمًف ) :المًَّو  اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ خى

ا يىٍنفىعيؾى كىاٍستىًعٍف  مىى مى ٍيره اٍحًرٍص عى ًفي كيؿٍّب خى ًعيًؼ كى الضَّ
ا ٍف أىصى ٍز كىاً  بىؾى شىٍيءه فىبلى تىقيٍؿ لىٍك أىنّْي فىعىٍمتي ًبالمًَّو كىالى تىٍعجى

مىا شىاءى فىعىؿى فىًإفَّ لىٍك  لىًكٍف قيٍؿ قىدىري المًَّو كى كىذىا كى كىافى كىذىا كى
. (ّٕ)(تىٍفتىحي عىمىؿى الشٍَّيطىافً 
القكة ىنا المحمكدة يحتمؿ أنيا : قاؿ القاضي عياض

مان، الطاع، مف شدة البدف، فيككف أكثر عمبلن، كأطكؿ قيا
كأكثر صيامان كجيادان كحجان، كقد تككف القكة ىنا في 

عزيمة النفس، فيككف أقدـ عمى العدك في الجياد، كأشد 
عزيمة في تغيير المنكر، أك تككف القكة في الماؿ فيككف 
أكثر نفقة في سبيؿ الخير، كأقؿ ميبلن إلى طمب الدنيا، 

. (ّٖ)ككؿ ىذه الكجكه ظاىرة في القكة
ف قكة المؤمف أنو معتمد عمى نفسو، ـك: قمت      

معتز بما عنده مف قيـ، يميز بيف الخير كالشر، يقمد 
.  الخير كال يقمد الشر

.  عدم اوعتماد عمى نجاحات اآلخرين:  ال اً 
إف النجاح الذم يحققو شخص ما، ىك لنفسو ال       

يره لصالحو بحجة ميجكز ألم إنساف االعتماد عميو، كتج
ح تربطو معو عبلقة أسرية أك غيرىا، أف محقؽ النجا

صريحة لقكمو أنو ال  كقد جاءت دعكة المصطفى 
مف اهلل   -إف لـ يتبعكه كيعممكا صالحان  -يممؾ ليـ 

شيئان، لذلؾ يجب عمى الفرد المسمـ أف يعتمد عمى 
نجاحاتو ال نجاحات اآلخريف كىذا ما جاءت السنة 

ٍيرىةى  ٍنوي  -النبكية مؤكدة لو، فعىٍف أىًبي ىيرى أىفَّ  -رىًضيى المَّوي عى
ـٍ ًمٍف المًَّو : )قىاؿى  النًَّبيَّ  كا أىٍنفيسىكي ٍبًد مىنىاؼو اٍشتىري يىا بىًني عى

بىٍيًر  ـٍ ًمٍف المًَّو يىا أيَـّ الزُّ كا أىٍنفيسىكي ٍبًد اٍلميطًَّمًب اٍشتىري يىا بىًني عى
مَّدو اٍشتىًريىا  ٍبًف اٍلعىكَّاـً عىمَّةى رىسيكًؿ المًَّو يىا فىاًطمىةي  ًبٍنتى ميحى

ًني ًمٍف  ا ًمٍف المًَّو شىٍيئنا سىبلى ا ًمٍف المًَّو الى أىٍمًمؾي لىكيمى أىٍنفيسىكيمى
ا ا ًشٍئتيمى اًلي مى . (ّٗ)(مى

ألقرب الناس لو  دعكة صريحة مف سيدنا محمد       
فيك ال يممؾ ليـ مف اهلل شيئان إف لـ يؤمنكا، كفي ىذه 

لى ضركرة الدعكة تنبيو لضركر ة االعتماد عمى النفس، كا 
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العمـ بأف نجاح اآلخريف ليـ يسجؿ في سجميـ، ال يغني 
عنا شيئان، يجب عمينا أف ننظر إلى ىذا النجاح عمى أنو 
محفز لنا لكي نصؿ إلى مثمو ال أف نعتمد عميو، كعمى 
ىذه الدعكة يجب عمينا أف نربي أبنائنا، فيجب عمينا أف 

يف نجاح األب كنجاح الكلد، كيجب نفقييـ أنو ثمة فرؽ ب
عمى االبف أف يحذك حذك أبيو في النجاح ال أف يسرؽ 
مف مكتسبات أبيو أك قريبو، كما أكثر الذيف يسرقكف 

مكتسبات غيرىـ، كيساعدىـ عمى ذلؾ أصحاب 
المكتسبات، فاألب الغني يساعد ابنو عمى سرقة 

مكتسباتو، فترل أكسؿ الناس أكالد األغنياء، كصاحب 
المنصب يساعد ابنو عمى سرقة مكتسباتو، فتراه ال 

 ربشكؿ أك بآخ ميعرؼ الجد كال االجتياد ألنو يعتد
.  عمى مكتسبات أبيو

. اإلٌجابٌة: المسلك الرابع

مف أىـ معالـ الشخصية المسممة أنيا شخصية       
إيجابية، آمنت بالخير كأحبت اآلخريف، كأحبت أف 

تقاف العمؿ كعممت أف تكصؿ لآلخريف الخير، آمنت بإ
فيو النفع لمبشرية فأتقنت عمميا، آمنت بأف التفكير 

اإليجابي ضركرة مف ضركرات الحياة فكانت إيجابية 
التفكير، عممت أف اليأس كالتشاـؤ ال يأتي بخير 

فابتعدت عنو، كيكمف جماؿ اإليجابية في أنيا مكافقة 
لطبيعة النفس اإلنسانية بغض النظر عف انتمائيا، 

النفس اإلنسانية إيجابية تستمتع باإلنجاز كالتفاؤؿ ؼ
كالحب كالعطاء، كتكره نقيض ذلؾ، لذلؾ جاءت 

األحاديث النبكية لتركز عمى اإليجابية بشقييا المادم 
كالمعنكم، المادم بالعطاء كالتفاعؿ مع ما حكؿ اإلنساف 

تفاعبلن إيجابيان في كؿ زماف كمكاف، كمعنكم بطبيعة 
أف يممكيا الفرد المسمـ، فعف أىنىسى ٍبفى  النفس التي يجب

اًلؾو قىاؿى قىاؿى  ًبيىًد ) رىسيكؿي المًَّو : مى ًإٍف قىامىٍت السَّاعىةي كى
تَّى يىٍغًرسىيىا  ـٍ فىًسيمىةه فىًإٍف اٍستىطىاعى أىٍف الى يىقيكـى حى ًدكي أىحى

.  سنده صحيح رجالو ثقات: قمت (َْ)(فىٍميىٍفعىؿٍ 

كة لئليجابية المادية كالمعنكية في ىذا الحديث دع      
معان، ففيو تكجيو كاضح إلعمار الدنيا كيتمثؿ ىذا 

التكجيو بأنو يحض المسمـ عمى أف ييتـ كيحرص عمى 
إعمار ىذه الحياة في كؿ أحكالو حتى في أشد األكقات، 

.  كىؿ أشد مف ساعة قياـ الساعة
 

 بث روح المنافسة :المسلك الخامس
النفس البشرية أنيا تتأثر باآلخريف،  طبيعة مف طبائع      

كتتنافس معيـ ألنيا في بحث دؤكب لكي تصؿ إلى 
الكماؿ، كلقد استغؿ الشرع الحكيـ ىذه الحاجة كضبطيا 
بضابط الخير، فبل تنافس في األمكر المنيي عنيا في 

ديننا، كلعؿ ىذا التنافس مف أىـ مسالؾ زيادة فاعمية الفرد 
ة مضاعفة إلى الخير كال المسمـ؛ حيث يدفعو كبطاؽ

يقتصر الخير عمى العبادات، بؿ يتعداىا إلى كؿ ما مف 
شأنو إصبلح الدنيا كاآلخرة، كاألحاديث الكاردة في 

:  التنافس في الخير كثيرة، أذكر منيا
ٍبدما ركم         المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ  عف عى

سىدى ًإالَّ ًفي اٍثنىتى ) مىى الى حى ؿه آتىاهي المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى ٍيًف رىجي
ؿه آتىاهي المَّوي اٍلًحٍكمىةى فىييكى يىٍقًضي ًبيىا  ؽّْ كىرىجي ىىمىكىًتًو ًفي اٍلحى

ييعىمّْمييىا . (ُْ)(كى
ال غبطة : كأنو قاؿ في الحديث: قاؿ ابف حجر      
 -مف الغبطة في ىذيف األمريف  -أك أفضؿ  -أعظـ 

ف الطاعات إما بدنية أك مالية أك كائنة ككجو الحصر أ
عنيما، كقد أشار إلى البدنية بإتياف الحكمة كالقضاء بيا 

. (ِْ)كتعميميا
نرل مدل اىتماـ  السابؽ الحديث مف خبلؿ ىذا      

السنة المطيرة بتصكيب كضع التنافس المجبكلة عميو 
أف ما يستحؽ  في الحديث بيف المصطفى كالنفكس، 

ريف عميو ىك عمؿ الخير، كاإلنفاؽ في أف نغبط اآلخ
سبيؿ اهلل، ككذلؾ الحكمة المعمكؿ بيا، ككأنو يكجو 

المسمميف في كؿ زماف كمكاف يقكؿ ليـ إف ما تتنافسكف 
بو ال يستحؽ التنافس، كمف أراد التنافس فمينافس أمثاؿ 

الغني المنفؽ، كالحكيـ الذم يعمؿ بحكمتو، : ىؤالء
قد نمت التنافس في الخير،  كتككف السنة المطيرة بذلؾ
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كخففت مف حدة التنافس في غير ذلؾ، مف خبلؿ 
مدحيا لمتنافس في األمكر المرغكب بيا كذميا كنيييا 
عف التنافس في األمكر غير المرغكب بيا، فعف عيٍركىةي 

ًر  ٍف اٍلًمٍسكى بىٍيًر عى ك اٍبفي الزُّ ٍبًف مىٍخرىمىةى أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىفَّ عىٍمرى
اًمًر ٍبًف ليؤىمٍّب  ًميؼه ًلبىًني عى اًرمَّ كىىيكى حى ٍبفى عىٍكؼو اأٍلىٍنصى

كىافى شىًيدى بىٍدرنا أىٍخبىرىهي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  بىعىثى أىبىا عيبىٍيدىةى ٍبفى  كى
ٍيًف يىٍأًتي ًبًجٍزمى  رَّاًح ًإلىى اٍلبىٍحرى كىافى رىسيكؿي المًَّو اٍلجى ىيكى  ًتيىا كى

ٍضرىًميّْ  ءى ٍبفى اٍلحى ـٍ اٍلعىبلى مىٍيًي ٍيًف كىأىمَّرى عى الىحى أىٍىؿى اٍلبىٍحرى صى
اري ًبقيديكـً  ٍيًف فىسىًمعىٍت اأٍلىٍنصى ـى أىبيك عيبىٍيدىةى ًبمىاؿو ًمٍف اٍلبىٍحرى فىقىًد

ٍبًح مىعى ا ةى الصُّ بلى مَّى  لنًَّبيّْ أىًبي عيبىٍيدىةى فىكىافىٍت صى فىمىمَّا صى
ـى رىسيكؿي المًَّو  كا لىوي فىتىبىسَّ رىؼى فىتىعىرَّضي ـٍ اٍلفىٍجرى اٍنصى ًحيفى  ًبًي

قىاؿى  ـٍ كى اءى ًبشىٍيءو )رىآىي ـٍ قىٍد سىًمٍعتيـٍ أىفَّ أىبىا عيبىٍيدىةى قىٍد جى أىظينُّكي
كا كىأى  ٍؿ يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى فىأىٍبًشري ـٍ قىاليكا أىجى كي ا يىسيرُّ ميكا مى مّْ

ـٍ أىٍف  مىٍيكي شىى عى لىًكٍف أىخى ـٍ كى مىٍيكي فىكىالمًَّو الى اٍلفىٍقرى أىٍخشىى عى
ـٍ  ٍف كىافى قىٍبمىكي مىى مى ا بيًسطىٍت عى ـٍ الدٍُّنيىا كىمى مىٍيكي تيٍبسىطى عى

ا أىٍىمىكىٍتييـٍ  ـٍ كىمى تيٍيًمكىكي ا تىنىافىسيكىىا كى . (ّْ)(فىتىنىافىسيكىىا كىمى
 استغالل الوقت :سلك السادسالم

الكقت ىك الحياة، ككؿ ثانية تمر عمى ابف آدـ       
تقربو مف ساعة المحد، كالكقت ىك كعاء أفعالنا؛ ال 
يمكننا بدكنو أف نفعؿ شيئا، كقد قسـ اهلل تعالى لكؿ 
إنساف كقتان محددان، كلقد بينت السنة النبكية أىمية 

ق بما يعكد نفعو باستغبلؿ الكقت، حيث أمر المصطفى 
أشد التحذير  عمى الفرد المسمـ في الداريف، ثـ حذر 

يـك  -أف الفرد المسمـ سيسأؿ أماـ اهلل سبحانو كتعالى 
عف كقتو ماذا فعؿ بو، ثـ بينت  -ال ينفع ماؿ كال بنكف 

السنة النبكية أف الكثير مف الناس ال يحسف استخداـ 
 لتطكر أم أمةكيعتبر الكقت ىك العامؿ األساس . الكقت
ذا أرادت التقدـ كرقييا ، كأم أمة إذا أرادت أف تنيض، كا 

كالرفعة فبل بد ليا مف تعميـ أبنائيا حسف استغبلؿ 
:  الكقت، أما األحاديث الكاردة في المكضكع فأذكر منيا

ٍف اٍبًف عىبَّاسو        ٍنييمىا-عى قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى
 :( ًةي  ًنٍعمىتىاف حَّ ا كىًثيره ًمٍف النَّاًس الصّْ ٍغبيكفه ًفيًيمى مى

  .(ْْ)(كىاٍلفىرىاغي 

إنما أراد عميو السبلـ : قاؿ بعض العمماء: قاؿ ابف بطاؿ
بقكلو الصحة كالفراغ نعمتاف تنبيو أمتو عمى مقدار 

عظيـ نعمة اهلل عمى عباده في الصحة كالكفاية؛ ألف 
مؤنة العيش في  المرء ال يككف فارغان حتى يككف مكفيان 

... الدنيا، فمف أنعـ اهلل عميو بيما فميحذر أف يغبنيما
كمما يستعاف بو عمى دفع الغبف أف يعمـ العبد أف اهلل 

تعالى خمؽ الخمؽ مف غير ضركرة إلييـ، كبدأىـ بالنعـ 
الجميمة مف غير استحقاؽ منيـ ليا، فمف عمييـ بصحة 

كضاعؼ ليـ األجساـ كسبلمة العقكؿ، كتضمف أرزاقيـ، 
فمف أنعـ النظر ... الحسنات كلـ يضاعؼ ليما السيئات

في ىذا كاف حريا ن أف ال يذىب عنو كقت مف صحتو 
كفراغو إال ينفقو في طاعة ربو، كيشكره عمى عظيـ 

فمف لـ يكف ىكذا كغفؿ كسيا عف التزاـ ما ... مكاىبو
ذكرناه كمرت أيامو عنو في سيك كليك كعجز عف القياـ 

لربو تعالى فقد غبف أيامو، كسكؼ يندـ حيث  بما لزمو
. (ْٓ)ال ينفعو الندـ

قد يككف اإلنساف : قاؿ ابف الجكزم: قاؿ ابف حجر      
صحيحا كال يككف متفرغا لشغمو بالمعاش، كقد يككف 

مستغنيا كال يككف صحيحا، فإذا اجتمعا فغمب عميو الكسؿ 
ة عف الطاعة فيك المغبكف، كتماـ ذلؾ أف الدنيا مزرع

اآلخرة، كفييا التجارة التي يظير ربحيا في اآلخرة، فمف 
استعمؿ فراغو كصحتو في طاعة اهلل فيك المغبكط، كمف 

.  (ْٔ)استعمميما في معصية اهلل فيك المغبكف
أف الفرد سيسأؿ أماـ اهلل  ىذا كلقد بيف المصطفى       

يـك القيامة عف كقتو ماذا فعؿ بو، كفي ىذا تحفيز لممسمـ 
يحرص كؿ الحرص عمى استغبلؿ كقتو، فإنو عندما أف 

يعمـ أنو سيسأؿ أماـ اهلل عف ذلؾ ال يبقى لو عذر 
ٍف النًَّبيّْ  : قىاؿى  لمتقصير أك المماطمة، فعىٍف اٍبًف مىٍسعيكدو عى

تَّى ييٍسأىؿى ) بًّْو حى ًة ًمٍف ًعٍنًد رى ـى يىٍكـى اٍلًقيىامى ـي اٍبًف آدى كؿي قىدى الى تىزي
ٍمسو  اًلًو  عىٍف خى مى هي كى ـى أىٍببلى ـى أىٍفنىاهي كىعىٍف شىبىاًبًو ًفي عىٍف عيميًرًه ًفي

ـى  ًم اذىا عىًمؿى ًفيمىا عى مى ـى أىٍنفىقىوي كى ًفي قىاؿى أىبيك ( ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى
ًديًث اٍبًف مىٍسعيكدو : ًعيسىى ًديثه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي ًمٍف حى ىىذىا حى

ٍف النًَّبيّْ  سىٍيفي ٍبفي ًإالَّ  عى سىٍيًف ٍبًف قىٍيسو كىحي ًديًث اٍلحي  ًمٍف حى
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ٍف  ًفي اٍلبىاب عى ًديًث ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظًو كى عَّؼي ًفي اٍلحى قىٍيسو ييضى
أىًبي بىٍرزىةى كىأىًبي سىًعيدو 

 ، كلقد فقو صحابة رسكؿ اهلل (ْٕ)
ىذا المعنى، كاىتمكا بو ككانكا يتكاصكف بذلؾ، ككاف 

الذم كاف يحرص عمى  طفى قدكتيـ بذلؾ المص
ٍبًد المًَّو    -ٍبًف عيمىرى اتكصيتيـ باستغبلؿ الكقت، فعىٍف عى

ٍنييمىا  ذى رىسيكؿي المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى ٍنًكًبي فىقىاؿى  قىاؿى أىخى ًبمى
كىافى اٍبفي عيمىرى  اًبري سىًبيؿو كى كيٍف ًفي الدٍُّنيىا كىأىنَّؾى غىًريبه أىٍك عى

ذىا أىٍصبىٍحتى فىبلى يىقيكؿي ًإذىا  بىاحى كىاً  أىٍمسىٍيتى فىبلى تىٍنتىًظٍر الصَّ
يىاًتؾى  ًمٍف حى ًتؾى ًلمىرىًضؾى كى ٍذ ًمٍف ًصحَّ تىٍنتىًظٍر اٍلمىسىاءى كىخي

ٍكًتؾى  ًلمى
(ْٖ) .

 تنمٌة روح العمل الجماعً :المسلك السابع
تنيض األمة بالتجمع كاالتحاد، كفي ظؿ الشريعة       

الفرد عمى أنو جزء مف أمة، كيانو كياف اإلسبلمية يعامؿ 
العتداء عميو اعتداء عمى األمة بأسرىا، اىذه األمة، ك

مف أجؿ  كلقد قامت بعض الغزكات في حياة النبي 
امرأة، ال ألنيا امرأة، إنما ألنيا في ذلؾ الحدث تمثؿ 

األمة، كمف اعتدل عمى فرد مف أفراد ىذه األمة فمعنى 
ذلؾ فقد حرصت السنة النبكية ذلؾ أنو مستيتر بيا، ؿ

عمى بث ركح العمؿ الجماعي، كتنميتو لمكصكؿ إلى 
االتحاد كبالتالي إلى قكة األمة، ىذا كلقد سمكت السنة 
النبكية السبؿ الكفيمة في سبيؿ الكصكؿ إلى تنمية ركح 

:  العمؿ الجماعي ككانت أبرز ىذه السبؿ
.  الحض عمى وحدة األمة: أووً 

ـٍ : قاؿ تعالى       بُّكي ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كىأىنىا رى فَّ ىىًذًه أيمَّتيكي كىاً 
فىاتَّقيكفً 

كردت أحاديث كثيرة تحض المسمميف ، كقد (ْٗ)
عمى التجمع كاالتحاد، كتحذرىـ مف الفرقة كاالختبلؼ، 

:  أذكر منيا
ٍف  :الحديث األول       مىةى عى ٍرمى ًف ٍبًف حى ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف عى

 اٍلميسىيًَّب أىنَّوي كىافى يىقيكؿي قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  سىًعيًد ٍبفً 
ـٍ يىوُـّ ًباٍلكىاًحًد كىااٍلٍثنىٍيًف فىإً الشٍَّيطىافي يىو) ثىةن لى َـّ ذىا كىانيكا ثىبلى

فيو عبد الرحمف بف حرممة، كىك صدكؽ : قمت (َٓ)(ًبًيـ

، ثـ ىك مرسؿ، فالحديث ضعيؼ بيذا (ُٓ)ربما أخطأ
  .اإلسناد
اًلؾو عىٍف رىسيكًؿ المًَّو : الحديث ال اني       ٍف أىنىًس ٍبًف مى عى

  مىيىا فىريبَّ نىض)قىاؿى مى قىالىًتي ىىًذًه فىحى ٍبدنا سىًمعى مى رى المَّوي عى
اًمًؿ اٍلًفٍقًو ًإلىى مىٍف ىيكى  اًمًؿ اٍلًفٍقًو ًفيًو غىٍيري فىًقيوو كىريبَّ حى حى

ثه الى ييًغؿُّ عى  ًؿ أىٍفقىوي ًمٍنوي ثىبلى صي اٍلعىمى ٍدري ميٍسًمـو ًإٍخبلى لىٍيًيفَّ صى
ًة  مىاعى كـي جى ليزي ةي أيكًلي اأٍلىٍمًر كى حى مينىاصى ؿَّ كى ًلمًَّو عىزَّ كىجى

رىاًئًيـٍ  ـٍ تيًحيطي ًمٍف كى تىيي   (ِٓ)(اٍلميٍسًمًميفى فىًإفَّ دىٍعكى
.  فيو معاف بف رفاعة ليف الحديث

األحاديث مف خبلؿ ىذيف الحديثيف كغيرىما مف       
الكاردة في مكضكع كحدة األمة، ندرؾ مدل اىتماـ السنة 

ذلؾ أننا نصؿ بالكحدة إلى ما  المطيرة بكحدة األمة؛
نريد مف عزة كمف تفكؽ مادم كمعنكم، كلقد سمكت 
السنة المطيرة سبيؿ التخكيؼ مف الفرقة لتصؿ إلى 

الكحدة حيث بينت أف الشيطاف أقرب إلى الكاحد كييـ 
أما إذا كانكا ثبلثة فبل ييـ بيـ، ثـ بينت أف باالثنيف 

لزـك جماعة المسمميف مف األمكر التي يجب أف ال 
.  تفارؽ القمكب

في العبادات :  انياً 
كالمتأمؿ في العبادات يمحظ أنيا تنمي ركح العمؿ       

الجماعي، فكثير منيا عبادات جماعية،، يقكؿ الشيخ 
ق عمى اعتبار الفرد تقـك شرائع اإلسبلـ كآداب: الغزالي

جزءان ال ينفصـ مف كياف األمة، كعضكا مكصكالن بجسميا 
فإذا كقؼ المسمـ بيف يدم اهلل ليناجيو ... ال ينفؾ عنيا

كيتضرع إليو لـ تجر العبادة عمى لسانو كعبد منفصؿ عف 
ًإيَّاؾى : إخكانو، بؿ كطرؼ مف مجمكع متسؽ مرتبط يقكؿ

يَّاؾى نىٍستىًعيفي  ياؾ أستعيف، إف  نىٍعبيدي كاً  ال إياؾ أعبد كا 
إتبلؼ القمكب كالمشاعر، كاتحاد الغايات كالمناىج، مف 
أكضح تعاليـ اإلسبلـ كألـز خبلؿ المسمميف المخمصيف، 
كال ريب أف تكحيد الصفكؼ كاجتماع الكممة ىما الدعامة 
الكطيدة لبقاء األمة، كدكاـ دكلتيا، كنجاح رسالتيا كلئف 

باب اإلسبلـ فإف تكحيد الكممة سر كانت كممة التكحيد 
. (ّٓ)البقاء فيو
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في الجهاد  :  ال اً 
الجيش كحتى في مسيره إلى  كجو المصطفى       

الجياد أف يعمؿ بركح الفريؽ الكاحد، حتى أف المصطفى 
  نيى عف نزكؿ الجيش لمراحة متفرقيف مف عمؿ

شىًنيُّ قىاؿى كىافى اؿ نَّاسي ًإذىا نىزىؿى الشيطاف فعف أبي ثىٍعمىبىةى اٍلخي
ٍنوي ًفي الشّْعىاًب  رىسيكؿي المًَّو  قيكا عى مىٍنزالن فىعىٍسكىرى تىفىرَّ

ـٍ ًمٍف )كىاأٍلىٍكًديىًة فىقىاؿى  ا ذىًلكي ـٍ ًفي الشّْعىاًب ًإنَّمى قىكي ًإفَّ تىفىرُّ
ـٍ ( الشٍَّيطىافً  يي َـّ بىٍعضي ليكا اٍنضى قىاؿى فىكىانيكا بىٍعدى ذىًلؾى ًإذىا نىزى

ـٍ ًكسىاءن إً  مىٍيًي تَّى ًإنَّؾى لىتىقيكؿي لىٍك بىسىٍطتي عى لىى بىٍعضو حى
ـٍ أىٍك نىٍحكى ذىًلؾى  لىعىمَّيي

بف ا، إسناده صحيح، فيو الكليد (ْٓ)
.  مسمـ ثقة يدلس كلكنو صرح بالسماع في ركاية أحمد

كلكي ال ييف ىذا االتحاد  ثـ أف المصطفى       
عف عبادة الصياـ  كلكي ال يضعؼ ىذا االجتماع نيى

ٍدًرمَّ  في حاؿ الجياد، فعىٍف قىزىعىةي قىاؿى أىتىٍيتي أىبىا سىًعيدو اٍلخي
ٍنوي  - ا تىفىرَّؽى النَّاسي  -رىًضيى المَّوي عى مىٍيًو فىمىمَّ ٍكثيكره عى كىىيكى مى

ٍنوي سىأىٍلتيوي عىٍف  ًء عى ا يىٍسأىليؾى ىىؤيالى ٍنوي قيٍمتي ًإنّْي الى أىٍسأىليؾى عىمَّ عى
ٍكـً ًفي السَّفىًر فىقىاؿى سىافىٍرنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو ا ًإلىى مىكَّةى  لصَّ

ٍلنىا مىٍنزالن فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  نىٍحفي ًصيىاـه قىاؿى فىنىزى ـٍ قىٍد ) كى ًإنَّكي
ةن فىًمنَّا  ـٍ فىكىانىٍت ريٍخصى ـٍ كىاٍلًفٍطري أىٍقكىل لىكي كي دىنىٍكتيـٍ ًمٍف عىديكّْ

ـٍ مىٍف صى  رى فىقىاؿى ًإنَّكي ٍلنىا مىٍنزالن آخى ٍف أىٍفطىرى ثيَـّ نىزى ًمنَّا مى ـى كى ا
كىانىٍت عىٍزمىةن  كا كى ـٍ فىأىٍفًطري ـٍ كىاٍلًفٍطري أىٍقكىل لىكي كي بّْحيك عىديكّْ ميصى

كـي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  بىٍعدى  فىأىٍفطىٍرنىا ثيَـّ قىاؿى لىقىٍد رىأىٍيتينىا نىصي
ٍبًد المًَّو قىاؿى كىافى  (ٓٓ)(فىرً ذىًلؾى ًفي السَّ  اًبًر ٍبًف عى كعىٍف جى
ا ًفي سىفىرو قىاؿى  رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى أىبيك النٍَّضًر يىٍعًني ىىاًشمن

كفى بىٍينىا رىسيكؿي المًَّو  ًفي سىفىرو فىرىأىل  يىًزيدي يىٍعًني اٍبفى ىىاري
قىٍد ظي  مىٍيًو كى ؿه رىجيبلن قىٍد اٍجتىمىعى النَّاسي عى مىٍيًو قىاليكا ىىذىا رىجي لّْؿى عى

اًئـه فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو   (ٔٓ)(لىٍيسى اٍلًبرُّ أىٍف تىصيكميكا) صى
يفدم أفراد  ككذلؾ كمف أجؿ رفع ىمـ األفراد فقد كاف 

ًمي  ٍنوي  -الجيش، فعف عى يىقيكؿي مىا رىأىٍيتي  -رىًضيى المَّوي عى
سىٍعدو سىًمٍعتيوي يىقيكؿي اٍرـً ًفدىاؾى أىًبي  ييفىدّْم رىجيبلن بىٍعدى  النًَّبيَّ 
كىأيمّْي
حديث صحيح رجالو ثقات، فيو محمد : قمت (ٕٓ)

كىك  (ٖٓ)بف جعفر ثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفمة

مف شيكخ اإلماـ أحمد كقد ركل اإلماـ أحمد ىذا الحديث 
.  عنو
.  تنمية روح التكافل اوجتماعي بين أفراد المجتمع:  ال اً 

لقد حرصت السنة المطيرة عمى ضركرة تنمية       
ركح التكافؿ بيف أفراد المجتمع، كلقد بينت أف المؤمنيف 
اًف ٍبًف بىًشيرو قىاؿى  كحدة كاحدة مثميا مثؿ الجسد فعىٍف النٍُّعمى

ـٍ  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ًمًي تىرىاحي ـٍ كى مىثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى
تىعىاطيًفًيـٍ  سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي  كى مىثىؿي اٍلجى

مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي سىاًئري اٍلجى
كمف ىذا المنطمؽ فقد  (ٗٓ)

عدت السنة المطيرة أف كؿ فرد في ىذا المجتمع 
مسؤكؿ، يجب عميو أف ال يقصر بمسؤكليتو، كبدأت 

ل كؿ فرد باإلماـ ثـ مف يميو، كفي إلقاء المسؤكلية عؿ
مف أفراد المجتمع لفت لنظر الجميع أف ال يتياكف أم 

منو في تنفيذ مسؤكليتو تجاه اآلخر كمف أكلى 
المسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ الجميع التكافؿ 

 سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : االجتماعي، فعف اٍبفى عيمىرى قاؿ
ـٍ مىٍس )يىقيكؿي  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ـي رىاعو كؿه عىٍف رى ؤكيمُّكي ا مى ًعيًَّتًو اإٍلً
مىٍس  ؿي ؤكى كؿه رىاعو ًفي أىٍىًمًو كىىيكى مىٍسؤ كؿه عىٍف رىًعيًَّتًو كىالرَّجي

مىٍس  ٍكًجيىا كى ٍرأىةي رىاًعيىةه ًفي بىٍيًت زى كلىةه عىٍف ؤعىٍف رىًعيًَّتًو كىاٍلمى
مىٍس  اًؿ سىيًّْدًه كى ـي رىاعو ًفي مى اًد ًتًو كؿه عىٍف رىًعيَّ ؤرىًعيًَّتيىا كىاٍلخى

اًؿ أىًبيًو  ؿي رىاعو ًفي مى ًسٍبتي أىٍف قىٍد قىاؿى كىالرَّجي قىاؿى كىحى
مىٍس  مىٍس ؤكى ـٍ رىاعو كى كيمُّكي  (َٔ)(كؿه عىٍف رىًعيًَّتوً ؤكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو كى

ثـ كجيت السنة المطيرة إلى إنياء مشكمة الرقيؽ 
ٍف النَّبً  ٍيرىةى عى قىاؿى  مّْ المكركثة مف الجاىمية، فعىٍف أىًبي ىيرى

قىبىةن ميٍسًممىةن أىٍعتىؽى المَّوي ًبكيؿّْ عيٍضكو ًمٍنوي عيٍضكنا ) ٍف أىٍعتىؽى رى مى
وي ًبفىٍرًجوً  تَّى فىٍرجى ثـ كجيت السنة المطيرة  ((ُٔ)ًمٍف النَّاًر حى

إلى ضركرة كفالة اليتيـ، كالسعي عمى األرممة، فعىٍف 
كىاؼً :) سىٍيؿو قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  نًَّة ىىكىذىا أىنىا كى ؿي اٍليىًتيـً ًفي اٍلجى

فىرَّجى بىٍينىييمىا شىٍيئنا ٍسطىى كى ٍف (ِٔ)(كىأىشىارى ًبالسَّبَّابىًة كىاٍلكي ، كعى
ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ  مىًة ) أىًبي ىيرى مىى اأٍلىٍرمى السَّاًعي عى

اًىًد ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍك اٍلقىاًئـً  اًئـً  كىاٍلًمٍسًكيًف كىاٍلميجى المٍَّيؿى الصَّ
ككجيت السنة المطيرة أيضان إلى عيادة  (ّٔ)(النَّيىارى 

جابة الدعكة، فعىٍف أىًبي ميكسىى  المريض كفكاؾ األسير كا 
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ٍف النًَّبيّْ  فيكُّكا اٍلعىاًنيى كىأىًجيبيكا الدَّاًعيى كىعيكديكا )قىاؿى  عى
 .(ْٔ)(اٍلمىًريضى 

 بث روح المبادرة :المسلك الثامن
مف الشركط األساسية التي ال بد مف تكافرىا في       

أف يككف مبادران، فالمبادرة : المبادرة، أم: الشخص الفعاؿ
تعني أف يسارع الفرد باألعماؿ قبؿ أف يطمب ذلؾ منو، 

أف ال ننتظر أكامر : كىذه ىي قمة العطاء كاإلنجاز
اآلخريف حتى نقـك بالكاجبات المككمة إلينا، بؿ نقـك بيا 

أحسف كجو دكف أم تكجيو مف اآلخريف، كىذه كعمى 
قضية في غاية األىمية، كتبرز أىميتيا أنيا إف كجدت 
في أسرة نجحت تمؾ األسرة ككانت أسرة قكية، فإذا ما 
عرؼ الزكج الكاجبات المككمة إليو كقاـ بيا دكف تردد 
ذا ما قابمتو الزكجة بنفس  كدكف أف يطمب منو ذلؾ، كا 

ذا ما  الفعؿ ثـ ربي األكالد عمى ذلؾ نجحت األسرة، كا 
تكفر ىذا الخمؽ في أم مؤسسة أنجحيا كببل أدنى شؾ، 

أما أف يتكؿ الجميع عمى الجميع فبل يمكف ألسرة كال 
لمجتمع أف ينجح، كلذلؾ فقد كصت السنة المطيرة 

المسمميف في كؿ زماف أف يبادركا باألعماؿ، فعىٍف أىًبي 
ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  اًؿ ًفتىننا كىًقطىًع )قىاؿى   ىيرى كا ًباأٍلىٍعمى بىاًدري

ييٍمًسي كىاًفرنا أىٍك ييٍمًسي  ؿي ميٍؤًمننا كى المٍَّيًؿ اٍلميٍظًمـً ييٍصًبحي الرَّجي
ييٍصًبحي كىاًفرنا يىًبيعي ًدينىوي ًبعىرىضو ًمٍف الدٍُّنيىا  (ٓٔ)(ميٍؤًمننا كى

ينمي ركح المبادرة في  كذلؾ فقد كاف المصطفى 
سؤاؿ حيث كاف يثني عمى سؤاؿ السائؿ، فعىٍف ميعىاًذ ٍبًف اؿ

بىؿو قىاؿى كيٍنتي مىعى النًَّبيّْ  ا قىًريبنا  جى ًفي سىفىرو فىأىٍصبىٍحتي يىٍكمن
نىٍحفي نىًسيري فىقيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو أىٍخًبٍرًني ًبعىمىؿو  ًمٍنوي كى

ٍف النَّا ييبىاًعديًني عى نَّةى كى ٍف : )ًر قىاؿى ييٍدًخميًني اٍلجى لىقىٍد سىأىٍلتىًني عى
مىٍيوً  ٍف يىسَّرىهي المَّوي عى مىى مى نَّوي لىيىًسيره عى قىاؿى أىبيك ...( عىًظيـو كىاً 

ًحيحه : ًعيسىى سىفه صى ًديثه حى . (ٔٔ)ىىذىا حى
كىىيكى  كعف أبي أىيُّكب أىفَّ أىٍعرىاًبيِّا عىرىضى ًلرىسيكًؿ المًَّو       

ذى بً  اًميىا ثيَـّ قىاؿى يىا رىسيكؿى المًَّو ًفي سىفىرو فىأىخى ًخطىاـً نىاقىًتًو أىٍك ًبًزمى
ا ييبىاًعديًني ًمٍف  مى نًَّة كى بيًني ًمٍف اٍلجى ا ييقىرّْ مَّدي أىٍخًبٍرًني ًبمى أىٍك يىا ميحى

اًبًو ثيَـّ قىاؿى  النَّاًر قىاؿى فىكىؼَّ النًَّبيُّ  لىقىٍد : ثيَـّ نىظىرى ًفي أىٍصحى
فّْؽى أىٍك  . (ٕٔ)دىٍع النَّاقىةى ... لىقىٍد ىيًدمى قىاؿى كىٍيؼى كي
كفي سبيؿ تنمية ركح المبادرة فقد كاف المصطفى       

شراؾ  يشاكر أصحابو، كفي ىذا استثارة لعقكليـ، كا 
ًر  ٍبًف مىٍخرىمىةى اكاضح ليـ في اتخاذ القرارات، فعىًف اٍلًمٍسكى

دّْؽي كيؿُّ كىاحً  كىـً ييصى مىٍركىافى بىًف اٍلحى اًحًبًو كى ًديثى صى دو ًمٍنييمىا حى
رىجى رىسيكؿي المًَّو  دىٍيًبيىًة ًفي ًبٍضعى عىٍشرىةى  قىاالى خى زىمىافى اٍلحي

مىٍيفىًة قىمَّدى رىسيكؿي  تَّى ًإذىا كىانيكا ًبًذم اٍلحي اًبًو حى ًمائىةن ًمٍف أىٍصحى
بىعىثى  المًَّو  ـى ًباٍلعيٍمرىًة كى ٍيننا  اٍليىٍدمى كىأىٍشعىرىهي كىأىٍحرى بىٍيفى يىدىٍيًو عى

سىارى رىسيكؿي المًَّو  ٍف قيرىٍيشو كى زىاعىةى ييٍخًبريهي عى تَّى  لىوي ًمٍف خي حى
ٍينيوي  ًإذىا كىافى ًبغىًديًر اأٍلىٍشطىاًط قىًريبه ًمٍف عيٍسفىافى أىتىاهي عى
اًمرى ٍبفى  زىاًعيُّ فىقىاؿى ًإنّْي قىٍد تىرىٍكتي كىٍعبى ٍبفى ليؤىمٍّب كىعى اٍلخي
ـٍ  ميكعنا كىىي مىعيكا لىؾى جي اًبشى كىجى مىعيكا لىؾى اأٍلىحى ليؤىمٍّب قىٍد جى

ٍف اٍلبىٍيًت فىقىاؿى النًَّبيُّ  ادُّكؾى عى مىيَّ  ميقىاًتميكؾى كىصى كا عى أىًشيري
ـٍ  ـٍ فىنيًصيبىيي انيكىي ًء الًَّذيفى أىعى ٍكفى أىٍف نىًميؿى ًإلىى ذىرىاًرمّْ ىىؤيالى أىتىرى

قىاؿى يىٍحيىى فىًإٍف قىعىديكا ؽى  ٍكا كى ٍف نىجى كًبيفى كىاً  ٍكتيكًريفى مىٍحري عىديكا مى
ًف اٍبًف اٍلميبىارى  ٍف يىٍحنيكٍبفي سىًعيدو عى كًنيفى كىاً  تىكيٍف عينيقنا  اًؾ مىٍحزي

ٍنوي قىاتىٍمنىاهي  دَّنىا عى َـّ اٍلبىٍيتى فىمىٍف صى ٍكفى أىٍف نىؤي قىطىعىيىا المَّوي أىٍك تىرى
ا ًجٍئنىا  فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو  ـي يىا نىًبيَّ المًَّو ًإنَّمى المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى

بىٍيفى  اؿى بىٍينىنىا كى لىًكٍف مىٍف حى دنا كى ـٍ نىًجٍئ نيقىاًتؿي أىحى لى ميٍعتىًمًريفى كى
كىافى  اٍلبىٍيًت قىاتىٍمنىاهي فىقىاؿى النًَّبيُّ  كا ًإذنا قىاؿى الزٍُّىًرمُّ كى كحي فىري

ٍيرىةى  دنا قىطُّ كىافى أىٍكثىرى مىشيكرىةن : يىقيكؿي  أىبيك ىيرى مىا رىأىٍيتي أىحى
اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  . (ٖٔ)...أًلىٍصحى

 الترغٌب والترهٌب: المسلك التاسع
لمعبادات دكر متميز في تفعيؿ الفرد المسمـ كىي       

عبارة عف محطات يتزكد منيا الفرد المسمـ لحياة 
لي، كالعبادات التي شرعت في أفضؿ، يقكؿ الشيخ الغزا

اإلسبلـ كاعتبرت أركانان في اإليماف بو ليست طقكسان 
مبيمة مف النكع الذم يربط اإلنساف بالغيكب المجيكلة، 

كيكمفو بأداء أعماؿ غامضة، كحركات ال معنى ليا، 
كبل، كبل، فالفرائض التي ألـز اإلسبلـ بيا كؿ منتسب 

مرء أف يحيا بأخبلؽ إليو، ىي تماريف متكررة لتعكيد اؿ
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صحيحة، كأف يظؿ متمسكان بيذه األخبلؽ ميما تغيرت 
أمامو الظركؼ إنيا أشبو بالتماريف الرياضية التي يقبؿ 
اإلنساف عمييا بشغؼ؛ممتمسان مف المداكمة عمييا عافية 

كليذه المعاني كغيرىا كاف . (ٗٔ)البدف كسبلمة الحياة
قد  المصطفى  اىتماـ السنة بالعبادات متميزان، حتى أف

ربط خيرية الفرد بمحافظتو عمى النكافؿ مف العبادات، 
ٍف أىًبيوً  ٍنوي   -فعىٍف سىاًلـو عى ؿي  -رىًضيى المَّوي عى قىاؿى كىافى الرَّجي

يىاًة النًَّبيّْ  مىى رىسيكًؿ المًَّو  ًفي حى يىا عى ٍؤيىا قىصَّ  ًإذىا رىأىل ري
ٍؤيىا فىأىؽي  مىى رىسيكًؿ المًَّو فىتىمىنٍَّيتي أىٍف أىرىل ري يىا عى كيٍنتي  صَّ كى

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى ـي ًفي اٍلمىٍسًجًد عى كيٍنتي أىنىا منا شىابِّا كى غيبلى
  ذىاًني فىذىىىبىا ًبي ًإلىى مىكىٍيًف أىخى فىرىأىٍيتي ًفي النٍَّكـً كىأىفَّ مى

ذىا  ذىا ًفييىا النَّاًر فىًإذىا ًىيى مىٍطًكيَّةه كىطىيّْ اٍلًبٍئًر كىاً  لىيىا قىٍرنىاًف كىاً 
عىٍمتي أىقيكؿي أىعيكذي ًبالمًَّو ًمٍف النَّاًر قىاؿى  ـٍ فىجى ٍفتييي أينىاسه قىٍد عىرى
ةى  ٍفصى مىى حى ٍصتييىا عى ـٍ تيرىٍع فىقىصى ري فىقىاؿى ًلي لى مىؾه آخى فىمىًقيىنىا مى

مىى رىسيكًؿ المًَّو  ةي عى ٍفصى ٍتيىا حى ـى اؿ :فىقىاؿى  فىقىصَّ ٍبدي ًنٍع ؿي عى رَّجي
ـي ًمٍف المٍَّيًؿ  مّْي ًمٍف المٍَّيًؿ فىكىافى بىٍعدي الى يىنىا المًَّو لىٍك كىافى ييصى

. (َٕ)ًإالَّ قىًميبل

 التوبة: المسلك العاشر

مف األمكر التي تؤثر في فاعمية الفرد المسمـ إيجابان       
أف باب التكبة مفتكح، كبدكف كاسطة كالعبلقة فيو بيف 

القو مباشرة، كىذا لو أثره المتميز حيث أف الذنكب الفرد كخ
في ىذه الحالة ال تككف عائقان بيف اإلنساف كالعمؿ، 

فالمذنب ال يقعد عف العمؿ ألنو مذنب ال تكبة لو، بؿ 
يسارع إلى التكبة، كلقد أكلت السنة مكضكع التكبة أىمية 
منقطعة النضير، حيث بينت أف الخطأ طبيعة مف طبائع 

ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو البشر، ؼ ٍف أىًبي ىيرى كىالًَّذم نىٍفًسي  عى
اءى ًبقىٍكـو ييٍذًنبيكفى  لىجى ـٍ كى ـٍ تيٍذًنبيكا لىذىىىبى المَّوي ًبكي ًبيىًدًه لىٍك لى

كفى المَّوى فىيىٍغًفري لىييـٍ  فىيىٍستىٍغًفري
بيف  ، ثـ أف المصطفى (ُٕ)

ـك عمى االستغفار لنا كيؼ أنو يجب عمى المسمـ أف يدا
كثير  احترازان مف الذنكب صغيرىا ككبيرىا، فمقد كاف 

االستغفار مع أنو قد غفر لو ما تقدـ كما تأخر، فعىٍف أىًبي 
اًب النًَّبيّْ  كىافى ًمٍف أىٍصحى دّْثي  بيٍردىةى قىاؿى سىًمٍعتي اأٍلىغىرَّ كى ييحى

ىىا النَّاسي تيكبيكا ًإلىى يىا أىمُّ  اٍبفى عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 
المًَّو فىًإنّْي أىتيكبي ًفي اٍليىٍكـً ًإلىٍيًو ًمائىةى مىرَّةو 

ثـ بينت لنا  (ِٕ)
السنة المطيرة أف اهلل سبحانو كتعالى يفرح بتكبة عبده 

كفي ىذا دعكة كاضحة إلى ضركرة المسارعة في التكبة، 
ٍبدي  دَّثىنىا عى ٍيدو حى اًرًث ٍبًف سيكى ًديثىٍيًف  فعىٍف اٍلحى المًَّو ٍبفي مىٍسعيكدو حى

ٍف النًَّبيّْ  ديىيمىا عى ٍف نىٍفًسًو قىاؿى  أىحى ري عى ًإفَّ اٍلميٍؤًمفى : )كىاآٍلخى
فَّ  مىٍيًو كىاً  اؼي أىٍف يىقىعى عى بىؿو يىخى يىرىل ذينيكبىوي كىأىنَّوي قىاًعده تىٍحتى جى

مىى أىفٍ  قىاؿى  (ًفًو فىقىاؿى ًبًو ىىكىذىااٍلفىاًجرى يىرىل ذينيكبىوي كىذيبىابو مىرَّ عى
ٍبًدًه ًمٍف  أىبيك ًشيىابو ًبيىًدًه فىٍكؽى أىٍنًفًو ثيَـّ قىاؿى لىمَّوي أىٍفرىحي ًبتىٍكبىًة عى

مىٍييىا طىعىاميوي  مىعىوي رىاًحمىتيوي عى ٍيمىكىةه كى ًبًو مى ؿو نىزىؿى مىٍنزالن كى رىجي
ـى نىٍكمىةن  عى رىٍأسىوي فىنىا شىرىابيوي فىكىضى قىٍد ذىىىبىٍت رىاًحمىتيوي كى فىاٍستىٍيقىظى كى

رُّ كىاٍلعىطىشي أىٍك مىا شىاءى المَّوي قىاؿى  مىٍيًو اٍلحى تَّى ًإذىا اٍشتىدَّ عى حى
فىعى رىٍأسىوي فىًإذىا رىاًحمىتيوي  ـى نىٍكمىةن ثيَـّ رى عى فىنىا أىٍرًجعي ًإلىى مىكىاًني فىرىجى

لى االستغفار كذلؾ فقد شجعت السنة النبكية ع (ّٕ)ًعٍندىهي 
مف الذنكب، كبينت أف ىذا األمر أمر المغفرة يقع لمناس 

ٍف النًَّبيّْ  ًإفَّ : )قىاؿى  في كؿ لحظة، فعىٍف أىًبي ميكسىى عى
ؿَّ يىٍبسيطي يىدىهي ًبالمٍَّيًؿ ًليىتيكبى ميًسيءي النَّيىاًر  المَّوى عىزَّ كىجى

يىٍبسيطي يىدىهي ًبالنَّيىاًر ًليىتيكبى ميًسيءي  تَّى تىٍطميعى الشٍَّمسي كى المٍَّيًؿ حى
ٍغًرًبيىا . (ْٕ)(ًمٍف مى

زٌادة فاعلٌة األفراد على  :المسلك الحادي عشر

المستوى االقتصادي 

اىتمت السنة المطيرة بزيادة فاعمية األفراد عمى       
المستكل االقتصادم، ذلؾ أنو ثمة ارتباط كثيؽ، بيف 

ىذا االىتماـ الفاعمية كالماؿ كاالقتصاد، كقد تمثؿ 
:  بخطكات كثيرة أذكر منيا

.  الحض عمى العمل واإلنتاج -ٔ
اعتبرت السنة المطيرة أف أفضؿ طعاـ يأكمو       

المسمـ ما كاف مف كسب يده، كفي ىذا االىتماـ تفعيؿ 
لمفرد المسمـ بزيادة دخمو كاستقبللو عف اآلخريف، فعىٍف 

ٍف اٍلًمٍقدىاـً  اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى عى ٍنوي عىٍف رىسيكًؿ خى رىًضيى المَّوي عى
ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى : )قىاؿى  المًَّو  ا قىطُّ خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى مى

ـ كىافى يىٍأكيؿي  مىٍيًو السَّبلى دى عى فَّ نىًبيَّ المًَّو دىاكي ًؿ يىًدًه كىاً  ًمٍف عىمى
ًؿ يىًدهً  كفي ىذا الحديث تشجيع كاضح  (ٕٓ)(ًمٍف عىمى
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يحرص عمى كسب يده، كقد جاء ىذا  لممسمـ أف
التشجيع مف خبلؿ بياف السنة المطيرة أف طعاـ كسب 
اليد أفضؿ طعاـ، ماديان كمعنكيان، ثـ بينت أنو كحتى 

األنبياء كانكا يأكمكف مف كسب أيدييـ، فإذا كاف األنبياء 
يأكمكف مف كسب أيدييـ، فالناس كمف باب أكلى يجب 

.  كا مف كسب أيدييـعمييـ أف يحرصكا عمى أف يأكؿ
.  الدعوة إلى اات مار األراضي -ٕ

تمثؿ الزراعة كاستغبلؿ األرض المحرؾ القكم       
لعجمة االقتصاد الكطني، لذلؾ فقد نبيت السنة المطيرة 
إلى ضركرة الزراعة كاستغبلؿ األرض، فمقد بينت أف 

المسمـ يؤجر عمى زراعتو كاستغبللو األرض، كفي ترتيب 
الزراعة كاستغبلؿ األرض دعكة كاضحة األجر عمى 

كصريحو لمعمؿ في الميداف الزراعي الذم ىك ميداف 
ٍنوي  اًلؾو رىًضيى المَّوي عى أساسي في االقتصاد، فعىٍف أىنىًس ٍبًف مى

ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا أىٍك ): قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مى
ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طى  ٍرعن ٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى لىوي يىٍزرىعي زى

دىقىةه  كذلؾ فقد شجعت السنة استغبلؿ األرض  (ٕٔ)(ًبًو صى
ككاف ىذا التشجيع غاية في اإلغراء حيث أف مف أحيا 

ٍف النًَّبيّْ اأرضان عامة مكاتان فيي لو، فعف سىًعيًد  ٍيدو عى ٍبًف زى
  ا مىٍيتى )قىاؿى ٍف أىٍحيىا أىٍرضن لىٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاًلـو مى ةن فىًييى لىوي كى

ٍف أىًبيًو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍف يىٍحيىى ٍبًف عيٍركىةى عى ؽّّ، كعى قىاؿى  حى
ٍيتىةن فىًييى لىوي  ا مى ٍف أىٍحيىا أىٍرضن .  (ٕٕ)(مى

 اإلتقان واإلحسان: المسلك الثانً عشر
إتقاف العمؿ أمر يعكد بالنفع عمى العامؿ       

، كيؤثر إيجابان في زيادة فاعمية الفرد مف خبلؿ كالمجتمع
زيادة دخمو، فاألمة الجادة المتقنة لصناعاتيا أمة متقدمة 
متطكرة يدىا عالية، كأكثر ما نشتكي منو ىذه األياـ ىك 
عدـ إتقاف العمؿ مع أف دعكة ديننا إلى اإلتقاف كاضحة 

ًإفَّ المَّوى : )قىاؿى  كصريحة، فعىٍف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو أىفَّ النًَّبيَّ 
مىى كيؿّْ شىٍيءو فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى  ٍحسىافى عى كىتىبى اإٍلً
ٍلييًرٍح  تىوي كى ـٍ شىٍفرى ديكي ٍلييًحدَّ أىحى ةى كى ذىا ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذٍّْبحى كىاً 

تىوي  . (ٖٕ)(ذىًبيحى

مسالؾ ىذا ما تكصمت إليو باجتيادم القاصر مف       
خطتيا السنة النبكية في زيادة فاعمية الفرد المسمـ، أسأؿ 

كالحمد اهلل العمي العظيـ أف أككف قد كفقت في عرضيا، 
محمد كعمى  الة كالسبلـ عمى سيدناػماـ كالصػهلل عمى الت

.  آلو كصحبو كسمـ
 

 : الخاتمة

ليصؿ  الفرد المسمـتفعيؿ عمى  حرص المصطفى       
ات العطاء، كليككف كما أريد لو مؤثران في بو إلى أعمى درج

، كلقد اتبع سببلن متعددة تتكافؽ مع طبائع محيطو إيجابيان 
في ميداف  إلييا نتائج التي تكصمتاؿ ـقأمف كالبشر، 
أف التككؿ عمى اهلل ليس لفظان يقاؿ بؿ سمككان مف : الفاعمية

الصبر  كما أف في، شأنو أف يزيد مف فاعمية الفرد المسمـ
، في زيادة فاعمية الفرد المسمـ ان كاضح ان أثر ل النكازؿعؿ

فيك مف أىـ المسالؾ التي ركز عمييا  كذلؾ التميز
، ىذا كلقد كاف ليذه السبؿ لتفعيؿ الفرد المسمـ المصطفى 

األثر المتميز في تفعيؿ الفرد المسمـ كبالتالي المجتمع 
لمة، المسمـ، ككاف نتاج ىذا التفعيؿ كاضح عمى األمة المس
حيث تككنت األمة المسممة المتكاممة في فترة كجيزة، ثـ 

عمى  ان عمى العالـ بأسره، حيث كاف أثر ىذا النتاج كاضح
البشرية جمعاء، كىذا يدؿ داللة كاضحة أف بناء المجتمع 

اإلسبلمي، ثـ بناء األمة المسممة لـ يكف بحاؿ كليد 
الصدفة، إنما كاف كليد عمؿ مخمص دؤكب متقف مخطط 
لو، كىذا يقكدنا إلى حقيقة أال كىي أف األمة اإلسبلمية لف 

تتقدـ باألماني أك بالدعاء إنما تتقدـ بالعمؿ المخمص 
الدؤكب المتقف، كلذلؾ أكصي بأف تتكجو الدراسات إلى تمؾ 

الجكانب التي أدت إلى نيضت األمة اإلسبلمية، كأف 
تستخمص األسرار مف النصكص النبكية أسرار التقدـ 

زدىار خير مف أف تتجو الدراسات إلى ما ال يتعدل كاال
 . نفعو إلى األمة

 :الهوامش
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الكيبلني، ماجد عرساف، التربية كالتجديد، كتنمية الفاعمية  (ُ)
، ُعند المسمـ المعاصر، مؤسسة الرياف، لبناف، ط

ُُ. 
 .َُُاف، اآلية سكرة آؿ عمر (ِ)
القرطبي، محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، دار  (ّ)

 .َُٗ/ ْ، ُّٗٗالكتب العممية، 
 .َُُِالبخارم، الجمعة، باب التيجد بالميؿ، برقـ (ْ)
اس  ػإف الف: البخارم، تفسير القرآف، باب قكلو تعالى (ٓ)

 .ّْٔٓ اآلية، برقـ ...قد جمعكا لكـ
عف رسكؿ اهلل، باب في التككؿ، برقـ الترمذم، الزىد  (ٔ)

، ف، كابف ماجة، الزىد، باب التككؿ كاليقئِِٔ
 .ُْْٓبرقـ

، باب ما جاء فيما الترمذم، الدعكات عف رسكؿ اهلل  (ٕ)
 .ّّْٖ يقكؿ إذا خرج مف بيتو، برقـ

 .ّْٓ/ ْإحياء عمـك الديف،  (ٖ)
 .ُّْخمؽ المسمـ،  (ٗ)
لمؤمف أمره كمو خير، برقـ مسمـ، الزىد كالرقائؽ، باب ا (َُ)

ُّٖٓ. 
الترمذم، الزىد عف رسكؿ اهلل، باب ما جاء في ذىاب  (ُُ)

 .ِِّٔ البصر، برقـ
المباركفكرم، محمد بف عبد الرحمف، تحفة األحكذم  (ُِ)

/ ٕـ، ُٕٗٗ، ّبشرح جامع الترمذم، دار الفكر، ط
ْٖ. 

ابف حجر، أحمد بف عمي، تقريب التيذيب، بتحقيؽ  (ُّ)
، ـُِٗٗ ْة، دار الرشيد، سكريا، حمب، طمحمد عكاـ

 .، أما ترجمة األعمشَّٓص
مسمـ، الجنائز، باب ما يقاؿ عند المصيبة، برقـ  (ُْ)

، ك أبك داكد، الجنائز، باب في االسترجاع، برقـ ُِٓٓ
ُِّٕ. 

النككم، محيى الديف، المنياج شرح صحيح مسمـ بف  (ُٓ)
 .ْٗٓ/ ٔـ، ُٕٗٗالحجاج، دار المعرفة، لبناف، 

البخارم، أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عف بني  (ُٔ)
، مسمـ، العمـ، باب اتباع سنف ّْٔٓإسرائيؿ، برقـ

 .ِِِٖالييكد كالنصارل، برقـ

 

الٌطيبي، الحسيف بف محمد، الكاشؼ عف حقائؽ  (ُٕ)
/ َُـ، ََُِالسنف، دار الكتب العممية، بيركت، 

الزركشي، محمد بف : ، كأكرد نفس المعنى كذلؾِّ
بيادر، التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح، دار الكتب 

 .ُّّ/ ٖـ، ََِْالعممية، بيركت، 
 .َُّ/ ُّفتح البارم،  (ُٖ)
البخارم، أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عف بني  (ُٗ)

، مسمـ، المباس كالزينة، باب في ِّْٔإسرائيؿ، برقـ
 .ِّٔٗمخالفة الييكد بالصبغ، برقـ

، باب  آلداب عف رسكؿ اهلل الترمذم، االستئذاف كا (َِ)
 .ُِٗٔما جاء في كراىية إشارة اليد بالسبلـ، برقـ 

 .ِّٖمسمـ، الطيارة، باب خصاؿ الفطرة، برقـ  (ُِ)
 .ُِّٓأبك داكد، المباس، باب في لبس الشيرة، برقـ  (ِِ)
العظيـ آبادم، محمد شمس الحؽ، عكف المعبكد شرح  (ِّ)

، ُٗٔٗ/ ُّٖٗ ،ِسنف أبي داكد، المكتبة السمفية، ط
 .ْٓ، ْٕ/ ُُالمدينة المنكرة، 

 .ُٓسكرة المائدة، مف اآلية  (ِْ)
العظيـ آبادم، محمد شمس الحؽ، عكف المعبكد شرح  (ِٓ)

، ِسنف أبي داكد، المكتبة السمفية، ط
 .ْٓ، ْٕ/ ُُـ، المدينة المنكرة، ُٗٔٗ/ىػُّٖٗ

 .َٕ، ٗٔباينس، أخبلقيات القرف الحادم كالعشريف،  (ِٔ)
لبخارم، المباس، باب المتشبيكف بالنساء كالمتشبيات ا (ِٕ)

 .ٖٖٓٓبالرجاؿ، برقـ 
فضؿ اهلل، محمد، تفسير مف كحي القرآف، دار المبلؾ،  (ِٖ)

 .ّْٗ/ ٓـ، ُٖٗٗ، ِلبناف، ط
أبك داكد، األدب، باب في الحكـ في المخنثيف، برقـ  (ِٗ)

َِْٖ. 
 .ٖٓٔتقريب التيذيب،  (َّ)
 صدقة إال عف ظير غنى، البخارم، الزكاة، باب ال (ُّ)

 .ُِْٖبرقـ
البخارم، الزكاة باب ال صدقة إال عف ظير غنى،  (ِّ)

 .ُِْٗبرقـ
أبك داكد، الزكاة، باب ما تجكز فيو المسألة، برقـ  (ّّ)

ُّٖٗ. 
 .َّّتقريب التيذيب،  (ّْ)
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سعد بف خكلة،  البخارم، الجنائز، باب رثاء النبي  (ّٓ)
 .ُِٗٔبرقـ

فضؿ السجكد كالحث عميو، برقـ  مسمـ، الصبلة، باب (ّٔ)
ْٕٓ. 

مسمـ، القدر، باب في األمر بالقكة كترؾ العجز  (ّٕ)
 .ُْٖٔكاالستعانة باهلل، برقـ 

اليحصبي، عياض بف مكسى بف عياض، إكماؿ المعمـ  (ّٖ)
، ُٖٗٗ/ ُُْٗ، ُبفكائد مسمـ، دار الكفاء، مصر، ط

ٖ /ُٕٓ. 
ق في البخارم، المناقب، باب مف انتسب إلى آبائ (ّٗ)

 .ِّٕٓاإلسبلـ كالجاىمية، برقـ 
 .ُُِِٓأحمد، باقي مسند المكثريف، برقـ (َْ)
البخارم، العمـ، باب االغتباط في العمـ كالحكمة،  (ُْ)

، مسمـ، صبلة المسافر كقصرىا، باب فضؿ ّٕبرقـ
 .َُّٓ، برقـ ...مف يقـك بالقرآف كيعممو

 .ُٕٔ، ُٔٔ/ ُفتح البارم،  (ِْ)
، باب الجزية كالمكادعة مع أىؿ البخارم، الجزية (ّْ)

 .ُّٖٓالحرب، برقـ 
البخارم، الرقاؽ، باب ال عيش إال عيش اآلخرة، برقـ  (ْْ)

ُِْٔ. 
ابف بطاؿ، عمي بف خمؼ، شرح البخارم، مكتبة  (ْٓ)

 .ُْٕ، ُْٔ/ َُ، َََِ/ َُِْالرشيد، الريا 
 .ِِّ، ُِّ/ ُُفتح البارم،  (ْٔ)
، باب ما جاء في ...الترمذم، صفة القيامة كالرقائؽ (ْٕ)

 .َِّْشأف الحساب كالقصاص، برقـ 
كف في الدنيا كأنؾ  البخارم، الرقاؽ، باب قكؿ النبي  (ْٖ)

 .ُْٔٔ، برقـ ...غريب
 .ِٓسكرة المؤمنكف، اآلية  (ْٗ)
 .ُْٗٓمالؾ، برقـ  (َٓ)
 .ّّٗتقريب التيذيب،  (ُٓ)
 .ُُِٕٖأحمد، باقي مسند المكثريف، برقـ  (ِٓ)
 .ُّٖخمؽ المسمـ،  (ّٓ)
، كأبك داكد، الجياد، باب ما يؤمر ََُٕٕأحمد، برقـ  (ْٓ)

 .ِِٗٓمف انضماـ العسكر كسعتو، برقـ 
مسمـ، الصياـ، باب أجر المفطر في السفر، برقـ  (ٓٓ)

ُٖٖٖ. 

 

مسند اإلماـ أحمد، مسند جابر بف عبد اهلل، برقـ  (ٔٓ)
ُّٕٖٔ. 

البخارم، الجياد كالسير، باب المجف كمف يترس بترس  (ٕٓ)
، مسمـ، فضائؿ الصحابة، باب َِٓٗصاحبو، برقـ 

 .ِْْٗفي فضؿ سعد بف أبي كقاص، برقـ 
 .ِْٕتقريب التيذيب،  (ٖٓ)
مسمـ، البر كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف  (ٗٓ)

 .ِٖٔٓكتعاطفيـ كتعاضدىـ، برقـ 
البخارم، الجمعة، باب الجمعة في المدف كالقرل،  (َٔ)

اب فضيمة اإلماـ ، مسمـ، اإلمارة، بّٖٗبرقـ
 .َّْٖ، برقـ ....العادؿ

أك )البخارم، كفارات األيماف، باب قكؿ اهلل تعالى  (ُٔ)
  (.تحرير رقبة

 .َّْٓالبخارم، الطبلؽ، باب المعاف، برقـ  (ِٔ)
البخارم، النفقات، باب فضؿ النفقة عمى األىؿ،  (ّٔ)

، مسمـ، الزىد كالرقائؽ، باب اإلحساف إلى ّّٓٓبرقـ
 .ِٓٗٓمسكيف، برقـ األرممة كاؿ

 .ُْٕٓالبخارم، النكاح، باب حؽ إجابة الكليمة، برقـ  (ْٔ)
مسمـ، اإليماف، باب الحث عمى المبادرة باألعماؿ قبؿ  (ٓٔ)

 .ُٗٔتظاىر الفتف، برقـ 
، باب ما جاء في الترمذم، اإليماف عف رسكؿ اهلل  (ٔٔ)

 .ُِْٓحرمة الصبلة، برقـ 
ماف الذم يدخؿ بو مسمـ، اإليماف، باب بياف اإلم (ٕٔ)

 .ُْالجنة، برقـ 
 .ُُٖٔٔأحمد، أكؿ مسند الككفييف، برقـ  (ٖٔ)
 .ُُخمؽ المسمـ،  (ٗٔ)
 .ُُِِالبخارم، الجمعة، باب فضؿ قياـ الميؿ، برقـ  (َٕ)
 .ِْٕٗ، برقـ ...مسمـ، التكبة، باب سقكط الذنكب (ُٕ)
 .َِِٕمسمـ، الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، برقـ  (ِٕ)
 .َّٖٔبخارم، الدعكات، باب التكبة، برقـ اؿ (ّٕ)
ف  (ْٕ) مسمـ، التكبة، باب قبكؿ التكبة مف الذنكب كا 

 .ِٕٗٓتكررت، برقـ 
البخارم، البيكع، باب كسب الرجؿ كعممو بيده، برقـ  (ٕٓ)

َِّٕ. 
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البخارم، المزارعة، باب فضؿ الزرع كالغرس إذا أكؿ  (ٕٔ)
لغرس ، مسمـ، المساقاة، باب فضؿ اَِِّمنو، برقـ 

 .َُِٗكالزرع، برقـ 
أبك داكد، الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء  (ٕٕ)

قاؿ أبك عيسى ىذا  ، ركاه الترمذمُِٕٔ المكات، برقـ
 .حديث حسف صحيح

الترمذم، الديات عف رسكؿ اهلل، باب ما جاء في  (ٖٕ)
 .ُِّٗ النيي عف المثمة، برقـ


