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منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي في الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية
أ .م .د .خالد هاشم محمد السرحان
مديرية تربية االنبار
معهد الفنون الجميلة الفلوجة

الملخص

ركز البحث على مبدأ العلم والتعلم وعالج القضايا المالية واصالح الخلل االقتصادي من
ربا وتكديس الثروات بشكل عادل وكان للجانب االجتماعي الطابع المميز في ترسيخ العالقات

الترابط واالخوة والمحبة وحسن الجوار الذي جاء بها الدين االسالمي الحنيف ودعا الرسول 

الى تعزيز االخوة القائمة على اساس العقيدة التي نادى بها االسالم ،فضال عن ذلك ركز على

النشاط االقتصادي بأنواعه المختلفة من خالل زكاة االموال التي اخرجها اصحاب االعمال
واالغنياء وانفاقها بين الشرائح االجتماعية الفقيرة ،وتنظيم االسالم لعملية البيع والشراء واالبتعاد
عن الغش والخداع واعترف االسالم بالملكية الفردية ،ووضع انظمة وقوانين تنظم الحدود وحساب

المتجاوزين على ملكية االفراد.
الكلمات المفتاحية :التعليم ،التربية ،أبي ذر ،االجتماعي ،االقتصادي ،الحبشة.
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...) التربوي والتعليمي( منهج الرسول

 خالد هاشم محمد السرحان. د. م.أ

The Prophet Method (peace be upon him) Educational in Social,
Economic and Political aspects
Assistant Prof Dr. Khalid H.M. El-Serhan
El-Anbar General Directorate of Education
Fine Arts Institute– Fallujah

Abstract
The research focuses on the principle of science and learning and
dealing with financial issues and reform of the economic imbalance of
Riba and the accumulation of wealth in a just manner. The social aspect
had a distinctive character in the consolidation of relations of
brotherhood, brotherhood, love and good neighborliness, which came
from the Islamic religion. The Prophet (peace be upon him) called for the
strengthening of the brothers based on the doctrine advocated by Islam.
The research focused on the economic activity of various kinds through
the Zakat of money that was brought out by the owners of the rich and
spent between poor social strata. Islam organized the sale and purchase
process away from fraud and deception. Islam recognized individual
ownership, established regulations and laws regulating borders, and
calculated the transgressors of an individual property.
Keywords: Science, Education, Abu Dhar, Social, Economic, Abyssinia.
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين...

كان الرسول ( ،)هو قائد المجتمع اإلسالمي ،ويجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية.

وكانت حياة الرسول ( )كلها أسوة سواء في أفعاله أم في أقواله ،ألن خلقه القرآن ،وأرسل رحمة
ل لعالمين .وكانت أفعاله وأعماله مدرسة يتعلم فيها الناس ،وعلى رأسهم الصحابة أساليب جديدة
في الحياة ،وقيماً في المعيشة ومفاهيماً ،جعلت من المسلمين مجتمعاً آمناً وقوياً ومتحاباً ورحوماً.

وتعطينا هذه الدراسة الفرصة لمعرفة المبادئ والقيم اإلنسانية التي اقرها اإلسالم في

المجتمع من خالل الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،التي سبق بها كل األنظمة

العالمية األخرى .ولذلك تكون دراسة التربية والتعليم في هذه النواحي االنفة الذكر في عصر النبوة

جزءاً مهماً من دراسة التاريخ الحضاري لالمة العربية .وإزاء ذلك دفعتني رغبة شديدة لدراسة هذا
الجانب المشرق من حياة االسالم في ظل نبينا محمد (.)
فقد نظم اإلسالم المجتمع ،ودعا اإلنسان الى التخلي عن القيم الجاهلية التي ال تتالءم

مع واقع المجتمع الجديد ،والتمسك بالقيم التي تنسجم مع إنسانية اإلنسان المسلم.

وقد قسمنا الدراسة الى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث تناول في المبحث االول منهاج

الرسول التربوي والتعليمي في الجوانب االجتماعية ،وفي المبحث الثاني مناهجه في الجوانب
االقتصادية اما الثالث فكان عن منهجه التربوي والتعليمي في الجانب السياسي ،ثم ختمت
الدراسة ...ومن هللا التوفيق.
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منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي...

تمهيد :العلم والتربية في المنظور االسالمي
العلم :هو إدراك الشيء بحقيقته ،وهو نور هللا يقذفه في قلب من يحب ،و ِ
ِ
العلمم  :المعرفمة،
ويطل ممق ِ
العل ممم عل ممى مجم مموع المس ممائل وأص ممول كلي ممة تجمعه مما جه ممة واح ممدة  ،كعل ممم الك ممالم والعل مموم

الطبيعية(.)1
وِ
العلمم تحصميل وبالتمالي يحتماج إلمى جهمد مخطمط  ،ولفمع العلمم جماء فمي القمرآن الكمريم فممي
ِ
ِ
ِ ِ
ين
ماعَل ْم أَلَنم م َمه َال ِإَلم م َمه ِإ َلال َل
اسم ممتَ ْغف ْر ل م م َذنِب َك َولِْل َم م م ْ ِمن َ
أمم مماكن عم ممدة ألهميم ممة العلم ممم ،قم ممال تعم ممالىَ{ :فم م ْ
َْ َو ْ
()2
واْلم ِمن ِ
َمن هو َق ِان ٌت آناء َل
اللْي ِل س ِ
ات َو َل
اجداً َوَق ِائماً
َْ َي ْعَل َم َمتََقَلل َب َك ْم َو َم ْث َو َ
َ
َ َْ َ
اك ْم }  ،وقوله تعالى { :أ َل ْ َ َ
َ
ِ
َل ِ
َل ِ
ِ
ين َال َي ْعَل َمممو َن ِإَلن َممما َيتَم َذ َلك َر أ َْوَلموا
ين َي ْعَل َمممو َن َوالممذ َ
َي ْحم َذ َر ْاخخم َمرَة َوَي ْرَجممو َر ْح َمم َة َربِممه َقم ْمل َهم ْمل َي ْسممتَ ِوي الممذ َ
ْاألَْلب ِ
اب}(.)3
َ
ولم تعرف الشريعة ديناً مثل اإلسالم عني بالعلم عناية بالغة حيث دفع العقمول إلمى مجمال
َ
العلمموم والمعرفممة ودعمماهم إلممى تفممتح آفمماق الفكممر  ،حيممث فممتح أمممامهم كتمماب الكممون علممى مص مراعيه
ظ َمروْا َمما َذا
ودعاهم إلمى العلمم والتأممل والتفكمر فمي الكمون للوقموف علمى أسم ارره ،قمال تعمالى {:ق ِمل ان َ
ِ
ات واأل َْر ِ
ض }(.)4
ِفي َل
الس َم َاو َ
فاإلسالم يدفع اإلنسان إلى تعلم كل علم نافع له ولمجتمعمه ولننسمانية جمعماء سمواء أكمان

هممذا العلممم فممي دائ مرة العلمموم الشممرعية أو االجتماعيممة أو الطبيعيممة أو غيممر ذلممك مممن أن مواع المعممارف

والعلوم (.)5

وأول خمممس آيممات نزلممت علممى النبممي ( )تممدعوه إلممى العلممم قممال تعممالى { :ا ْقم ْأ ِ
اس م ِم
َ
مر ب ْ
َل ِ
َل ِ
اإلنس ِ
َل ِ
َل ِ
ان َما َل ْم َي ْعَل ْم
نس َ
الذي َخَل َق َخَل َق ِْ َ َ
ان م ْن َعَل ٍق ا ْق َْأر َوَرب َ
ُّك ْاألَ ْك َرَم الذي َعل َم باْلَقَل ِم َعل َم ْاإل َ
ومممن المعلمموم أنممه ال أحممد مممن معلمممي الخيممر أفضممل وال أكثممر تعليممما مممن النبممي وال انصممح

مك
َربِم َ
()6
}

المته وال اصبر على تعليمه منه ولهمذا نمال أمتمه ممن تعليممه لهمم مما لمم تنلمه اممة ممن األممم سمواهم

وحصل لألمة من تعليمهم من العلوم النافعمة واألعممال الصمالحة مما صمارت بمه خيمر اممة أخرجمت

للعالمين فكيف تكون الصمالة علمى همذا الرسمول المعلمم للخيمر مسماوية للصمالة علمى ممن لمم يماثلمه
فممي هممذا التعلمميم وكممذلك أنممه ال أحممد مممن معلمممي الخيممر أفضممل وال أكثممر تعليممما مممن النبممي وال انصممح
المته وال اصبر على تعليمه منه ولهمذا نمال أمتمه ممن تعليممه لهمم مما لمم تنلمه اممة ممن األممم سمواهم

وحصل لألمة من تعليمهم من العلوم النافعمة واألعممال الصمالحة مما صمارت بمه خيمر اممة أخرجمت

للعالمين فكيف تكون الصمالة علمى همذا الرسمول المعلمم للخيمر مسماوية للصمالة علمى ممن لمم يماثلمه

في هذا التعليم

()7

.
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ويحممدد احممد البمماحثين

()8

المبممادئ التربويممة اإلسممالمية بأنهمما  :قواعممد وقموانين تربويممة عامممة

واسمعة الشممول مقتبسمة ممن القمرآن والسمنة وبالتممالي فمبمادئ التربيمة اإلسمالمية همي  :قواعمد أساسممية

شمماملة تسممتنبط مباش مرة مممن الكتمماب والسممنة وتنبثممق عنهمما سمملوكيات الفممرد المسمملم والمجتمممع المسمملم.
والمسلم مطالب باالستزادة من العلم النافع ،قال تعالىَ { :وَقل َلر ِب ِزْدِني عْلماً } (.)9
كما إن النبي ( )تعوذ من العلمم المذي ال ينفمع  ،فعمن زيمد بمن أرقمم ( )إن النبمي ()
قمال :االلهمم إنممي أعموذ بمك مممن علمم ال ينفممع وممن قلمب ال يخشممع وممن نفمس ال تشممبع وممن دعمموة ال

يستجاب لهاا (.)10

كل فرد في المجتمع اإلسالمي لمه رعيمة يرعاهما ،وبغمن النظمر عمن موقعمه ايمه فمي القممة

أو فممي القمماع  ،وسمواء كممان رجممال أو اممرأة  ،حم ار أو عبممدا  ،مهممما اختلفممت الظممروف واألحموال فإنممه
مس ول عن رعيته  ،يوضح هذا المعنى دراز

()11

ايقول  :ا والحق أن هذه الظروف ال تتخلف أبدا

فلكممل منمما بالضممرورة بعممن العالقممات وهممو يشممغل مكانمما معينمما ويمممارس بعممن الوظممائف فممي جهمماز

المجتم ممع  ،ف مماألب مسم م ول ع ممن رفاهي ممة أوالده المادي ممة واألخالقي ممة والمرب ممي مسم م ول ع ممن الثقاف ممة
األخالقية والعقلية للشباب ا.

وإنما يزيد هذه المس ولية خطورة وأهميمة قولمه ( )امما ممن عبمد يسمترعيه هللا رعيمة يمموت

يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه الجنمة ا

هللا رعيممة فلممم يحطهمما بنصممحه لممم يجممد رائحممة الجنممة ا

()12

()13

 ،وفمي روايمة  :ا مما ممن عبمد يسمترعيه

،وفممي روايممة :ا ممما مممن أميممر يلممي أمممور

المسلمين ثم ال يجتهد لهم وينصح لهم إال لم يدخل معهم الجنة ا

()14

.

وقال أيضا الرسول الكريم (:)ا من واله هللا عز وجل شيئا من أممر المسملمين فاحتجمب

دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب هللا عنه دون حاجته وخلتمه وفقمره ا

()15

 ،أال فليتفكمر فمي همذه

النصوص كل الممربين والمسم ولين عمن تربيمة أبنمائهم التمي همي حمق ممن حقموقهم المشمروعة  .قمال

الرسول الكريم (: )ا أحب العباد إلى هللا انفعهم لعياله ا

()16

( :)الخلق كلهم عيال هللا فأحب الخلق إلمى هللا انفعهمم لعيالمه

 ،وفي روايمة أخمرى قمال رسمول هللا

()17

وفي حاجة إليه  ،وخير ه الء من يقدم النفع لهم .

 ،فمالخلق كلهمم عالمة علمى هللا

ويقممول الرسممول ( : )ا إنممما العلممم بممالتعلم والحلممم بممالتحلم ومممن يتحممر الخيممر يعطممه ومممن

يتوق الشر يوقعه ا

()18

 ،وقمال عممر بمن الخطماب (رضمى هللا عنمه )  :تعلمموا العلمم وتعلمموا للعلمم

السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ا

()19

.

وذكر عبد هللا بن مسعود ( :)ا زيادة العلم االبتغاء ودرك العلمم السم ال فمتعلم مما جهلمت

واعمل بما علمت  ،كما ذكر قول ابن شهاب  :العلم خزانة مفاتحها المسألةا
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والطاق ممة الروحي ممة ف ممي اإلنس ممان ه ممي أكب ممر اقات ممه  ،وأعظمه مما  ،وأش ممدها اتص مماالً بحق ممائق

الوجود ،فطاقة الجسم محدودة بما تدركه الحواس  ،و اقة العقل أكثر القة ولكنها محدودة أيضاً
بالزممان والمكمان  ،أمما اقمة المروح فمال تعمرف الحمدود والقيمود  ،وهمي وحمدها تملمك االتصمال بماه،
و ريقة اإلسالم في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبمين هللا عمز وجمل فمي كمل لحظمة،

وكممل عمممل  ،والعبممادة هممي الوسمميلة الفاعلممة لتربيممة الممروح  ،ألنهمما تعقممد الصمملة الدائمممة بمماه سممبحانه

وتع ممالى  ،وكلم مما توجه ممت ال ممروح إل ممى ربه مما وخالقه مما نم ممت وترعرع ممت  ،وإذا انحرف ممت عن ممه ذبل ممت
وضعفت

()21

.

والتربية اإلسالمية تربية شاملة ومتوازنة  ،تشمل الجسمد والعقمل والمروح  ،وهمذا التموازن همو

سمممة اإلنسممان الصممالح الممذي يفممي بشممروط الخالفممة عممن هللا فممي األرض  ،وبممما أن الممروح نفخممة مممن

هللا  ،فإن تربيتهما تكمون بصملتها بماه عمز وجمل  ،وإن غمرس العقيمدة فمي النفموس همي أمثمل الطمرق
اليجاد أفراد صالحين يستطيعون أن يقوموا بدورهم كامالً في الحياة.
تعلممم المسمملمون مممن الرسممول ( )وسممنته الش مريفة األخممالق الحسممنة والصممفات الحميممدة ،
سواء أكانت عن ريق أقواله أم أفعاله الشريفة  .فاإلنسان في غيماب المدين الحمق تضمطرب أممور

حياته وتتفاوت الموازين والمقاييس الى حد يصل الى التناقن

()22

.

ولقمد كممان الصمبر والحلممم واألنمماة ممن خلممق الرسمول ( )وزاد هممذا الخلممق فمي نفممس الرسممول

( ، )بممألوان التربيممة التممي أدبممه هللا بهمما  ،وبالتجممارب التممي مارسممها فممي حياتممه  ،فكممان أعظممم قممدوة

للن مماس ( .)23ورب ممى الرس ممول ( )المس مملمين األوائ ممل عل ممى التحم ممل والص ممبر عل ممى أذى المش ممركين
وتعممذيبهم  ،فعممن خبمماب بممن االرت ( )قممال  :أتيممت النبممي ( )وهممو متوسممد ببممردة وهممو فممي ظممل
الكعبة  ،وقد لقينا من المشمركين شمدة  ،فقلمت اال تمدعو هللا ع فقعمد وهمو محممر وجهمه فقمال  :ا قمد

كممان مممن قممبلكم ليتمشممط بأمشمماط الحديممد ممما دون عظامممه مممن لحممم أو عصممب ممما يصمرفه ذلممك عممن

دينه  ،ويوضع المنشار على مفرق رأسه ايشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينمه  ،وليمتمن هللا همذا
األمممر حتممى يسممير ال اركممب مممن صممنعاء الممى حضممرموت ممما يخمماف إال هللا عممز وجممل ا

()24

 ،وحممث

الرسول ( )المسلمين على مخالطة الناس ومعاملتهم والصبر عليهم فقال  :المسلم الذي يخالط
الناس ويصبر على آذاهم أفضل من الذي ال يخالطهم وال يصبر على آذاهم .)25( 

وحممث الرسممول ( )أصممحابه الك مرام علممى العفممو والتجمماوز عممن المسمميئين والتواضممع وعممدم
التكبر فقال   :ما نقصت صدقة من مال وال عفا رجل من مظلمة اال زاده هللا عز وجل بها ع اًز
وال تواضع عبداً هلل اال رفعه هللا 

()26

 .وعندما كان فتح مكة  ،قال سعد بن عبادة البي سفيان:

ا اليموم يمموم الملحمممة اليموم تسممتحل الحرمممة ا  .فقممال ابمو سممفيان بممن حممرب للنبمي (  )لممما حمماذاه:
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أمرت بقتل قومك ع قال ال  :فذكر له مما قالمه سمعد بمن عبمادة ( ،)ثمم ناشمده هللا والمرحم ،فقمال :
يا ابا سمفيان اليموم يموم المرحممة  ،اليموم يعمز هللا قريشماً  .وأرسمل المى سمعد فأخمذ ال اريمة منمه فمدفعها

الى ابنه قيس

()27

.

كممما دعمما الرسممول ( )جماعممة المسمملمين علممى صممدق الحممديث وااللت مزام بممه ونهمماهم عممن

الكذب  ،ومما يجمره الكمذب ممن فسموق وفجمور فقمال ( : )ا علميكم بالصمدق  ،فمان الصمدق يهمدي

الى البر وان البر يهدي الى الجنة  ،وال يمزال الرجمل يصمدق ويتحمرى الصمدق حتمى يكتمب عنمد هللا
صممديقا  ،وإيمماكم والكممذب فممان الكممذب يهممدي الممى الفجممور  ،وإن الفجممور يهممدي الممى النممار  ،وال يمزال

الرجل يكذب ويتحرى الكمذب حتمى يكتمب عنمد هللا كمذابا ا ( ،)28والرسمول ( )يوجمه المسملمين فمي
تربية أبنائهم على الصدق ايقول  :ا ال يعد الرجل صبيه ثم ال ينجز لمه ا

()29

 ،ويمكمن ان نلممس

أهميممة الصممدق واألمانممة مممن خممالل الح موار الممذي دار بممين جعفممر بممن ابممي الممب( )والنجاشممي ،

فقال جعفر( : )ا … وامرنما بصمدق الحمديث  ،وأداء األمانمة  ،وصملة المرحم  ،وحسمن الجموار ،
والك ممف ع ممن المح ممارم وال ممدماء  ،ونهان مما ع ممن الفم مواحش  ،وق ممول ال ممزور  ،وأك ممل م ممال اليت مميم وق ممذف

المحضممات … ا وسمممة الصممدق واألمانممة مممن سمممات الرسممل واألنبيمماء (علمميهم الصممالة والسممالم) ،
فجبريممل ( )أمممين هللا علممى وحي مه

()30

 .قممال تعممالى  :نَ زلَ َ هِ زلر وح زالْأَ وحُ ز َ ر َ 

()31

 ،فل موال صممفة

األمانة ايمه لمما حصملت الثقمة بمما يبلم عمن هللا ممن شمرائع  ،ولمما اصمطفاه هللا لحممل رسماالته المى

رسله من البشر

()32

 .فالرسول ( )وجه المسلمين الى أداء األمانة ،واالبتعاد عن الخيانمة  ،فعمن

ابمي هريمرة( )قمال  :قممال رسمول هللا ( : )اأد األمانممة المى مممن ائتمنمك وال تخممن ممن خانممكا(.)33
وأصممبحت األمانممة خلممق مممن أخممالق الم م منين َْ  ،وحَّ زيرَ َ مَ زِأ حر َ َتنَززت رَِِأ َْهََأ زَرمرِأ َوهَ ز َ 

ائتمنوا لم يخونوا بل ي دونها الى أهلها  ،وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك

()35

()34

 ،أي إذا

.

ان األسمماس الممذي تنطلممق منممه القمميم اإلس ممالمية فممي التربيممة والتعلمميم هممو العقيممدة بأركانه مما

المعروفة متمثلة باإليمان باه ومالئكته ورسله وكتبمه واليموم اخخمر  ،لهمذا كانمت المبمادئ والتعماليم
اإلسالمية األولى كانت تدعو الى العلم والمعرفة  ،وتعلم القرآن وتعليمه

وفي الواقع العملي أكد رسول هللا ( ،)على أهمية مجالس العلم ،فعن عبد هللا بن عممرو

إن رسول هللا ( ،)مر بمجلسين في مسجده أحد المجلسمين يمدعون هللا ،ويرغبمون إليمه ،و اخخمر
يتعلمممون الفقممه ،ويعلمونممه ،قممال :ا كممال المجلسممين علممى خيم ٍمر ،واحممدهما افضممل مممن صمماحبه ،أممما
ه الء ،فيدعون هلل ،ويرغبون إليه ،و أمما هم الء ،فيتعلممون الفقمه ،ويعلممون الجاهمل فهم الء افضمل،

و إنممما بعثممت معلمماًا ( ،)36وتمثلممت نشمما ات الرسممول ( )التربويممة فممي دار األرقممم بممن ابممي االرقممم

في عدة أمور منها االجتماع بأصحابه في هذه الدار  ،وتعليمهم  ،وأقراؤهم القرآن
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الدار ملتقى المذين يتخيمرون اإلسمالم دينماً ايمأتون إليمه ناشمدين اإلسمالم

مسجداً للعبادة ومدرسة للتعليم والتهذيب

()39

()38

 .فكانمت تلمك المدار لهمم

.

وكانت ريقة التعليم تعتمد على التلقين والحفع في تعليم القرآن الكريم  ،وكان الحفع ممن

أهممم شممروط العلممم عنممد المسمملمين .فعممن عبممد هللا بممن مسممعود ( )قممال  :ا أتيممت رسممول هللا ( )

فقلت علمني من هذا القول الطيب  ،يعني القرآن  ،فقال إنك غالم معلم  ،فأخذت من ايه سمبعين

سورة ما ينازعني فيها أحد

()40

.

وألهمية العلم والتعليم في اإلسالم فقد كان اللقاء األول بين جبريل (  )والرسول (،)

باخية القرآنية  ،وبصميغة األممر وااللمزام  ،قمال تعمالى   :وقُزاَُْ هِتْزأ ِِ َهَزاَ وحَّزيرل قَ(َز َ )1قَ(َز َ وحُِِنَزَ ت َ رز أ
نَز ت َ َززت حَ زِأ َ أ(َ زِأ 
هَ(َ ز )2وقُ زاَُْ َْ َهل زاَ وحُ ز َ(ُاَ َ )3وحَّ زيرل هَ(َّ زَِ هِ زتحُ(َ(َِِ )4هَ(َّ زَِ وحُِِ زَ

()41

 .وعممن ابممي هري مرة ( )قممال

الرسممول ( " : )إن أول شمميء خلقممه هللا القلممم ثممم خلممق النممون وهممي الممدواة ثممم قممال لممه أكتممب  ،قممال
وما أكتب ع قال أكتب ما يكون – أو – مما همو كمائن ممن عممل أو رزق أو اثمراو أجمل فكتمب ذلمك
الى يوم القيامة ثم ختم القلم فلم يكتب الى يوم القيامة " (.) 42

وأقسممم هللا تعممالى بممالقلم لتنبيممه خلقممه علممى ممما أنعممم علمميهم مممن تعلمميم الكتابممة والتممي بهمما تنممال

العلمموم

()43

 ،فقممال َْ  :وحُ(َ(َزززِِ َْ َزززت َََأززز اَْ َ 

()44

 .ولممم يجعممل هللا سممبحانه العممالم والعممارف بممه

بمنزلة ومستوى تختلف عن منزلة الجاهل الذي ضل عن سبيل هللا قال تعمالى   :مَزُْ َََزأ وَ ِل وحَّزيرَ َ
َ أ(َمَ َ َْوحَّيرَ َ حَت َ أ(َمَ َ إِنَّمَت َوَيَ(َّاَ ْْأح و وحُ َحُبَتبِ 
َ أمَ( َ قَبِريٌ 

()46

()45

َ  ،اأفَعأ وح(َّلَ وحَّيرَ َ آ َنَ و رنأكِأ َْوحَّيرَ َ ْْ و وحُ ر(َُِ دَ َجَتتٍ َْوح(َّزلَ هِمَزت

.

وألهمية العلم في اإلسالم يكفي ان نشير الى ان كلمة علم بتصريفاتها المختلفة وردت في
عممدد مممن اخيممات جمماوزت السممبعمائة والخمسممين

()47

 ،فاإلسممالم يجعممل مممن العلممم وسمميلة يسممعى مممن

خاللهمما الممى تحقيممق الغايممة التممي مممن أجلهمما خلممق اإلنسممان  ،وهممي عبممادة هللا وعمممارة األرض  ،وممما

يعين على ذلك من شتى ظروف المعرفة المادية حتى تكون الحياة كلها هلل سبحانه

لقوله تعالى   :قُْ إِ َّ صَال ري َْنََكري َْ َحأيَتل َْ َمَت ري حر(َّلر َبَ وحُ َتحَمر َ

()49

()48

 ،وتحقيقاً

.

وقمد فهمم المسملمون ان المقصمود مممن القمرآن الكمريم لميس حفظممه فحسمب وإنمما تمدبره والعمممل
بما يأمر به

()50

 .قال تعالى (  :روَتبٌ َْنلَحُنَتهَ إِحَيأاَ َبَت َكٌ حريَََّهَّاَْو آََت رلر 
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وعندما نعود الى أسباب نمزول الكثيمر ممن آيمات القمرآن الكمريم نجمد انهما نزلمت لتجيمب عمن

أسئلة معينة رحها المتعلمون (الصحابة ونساءهم)  ،أو أنها نزلت لتوضيح كيفية التصرف حيال
موقف معين حار الفكر في كيفية التعامل الجديد معه

()52

.

وقممد تمموفرت للمسمملمين العوامممل التممي تجعلهممم يحرصممون علممى حفممع الق مرآن الممى أقصممى حممد

منها :

 .1قوة ذاكرتهم الفذة حتى كان الواحد فهم يحفع القصيدة الطويلة من الشعر بالسمعة الواحدة.
 .2نزول القرآن الكريم منجماً .

 .3لزوم قراءة شيء من القرآن في الصالة .

 .4وجوب العمل بالقرآن  ،فقد كان هو ينبوع عقيدتهم وعبادتهم وعظهمم وتمذكيرهم  ،وقمد ترجمموه
الى سلوك وأخالق .

 .5حن النبي ( )على قراءة القرآن والترغيب بما اعد للقارئ من الثواب واخجمر العظميم
فعن عثمان بن عفان ( )قال  :قال رسول (  : ) خيركم من تعلم القرآن وعلمه

()53

()54

.

 .6تعاهد النبي ( )جماعة المسلمين بتعليم القرآن (.)55

وكان المسلمون يتدارسون القرآن الكريم ويعلمونه بعضهم البعن  ،فكان خباب بن األرت

يختلممف الممى فا مممة بنممت الخطمماب يقرئهمما الق مرآن الك مريم .وعنممدما اجتمممع أصممحاب الرسممول ()

وقممرروا ان يسمممعوا ق مريش الق مرآن جه م اًر  ،كممان عبممدهللا بممن مسممعود( )أول مممن أسمممعهم  ،فق م أر ا
الرحمن علم القرآن ا  ،فقام إليه المشركون يضربوه في وجهه ثم انصرف الى أصحابه  .فقالوا له:
مي مممنهم االن  ،ولممئن شممئتم ألغممادينهم
هممذا الممذي خشممينا عليممك فقممال  :ممما كممان أعممداء هللا أهممون علم َل
بمثلها غدا  ،قالوا ال حسبك  ،قد اسمعتهم ما يكرهون(.)56
ودعا الرسول ( )الى نشر الدين وعدم كتمانه فقال  :ا من سئل عن علمم فكتممه الجممه

هللا بلجممام مممن نممار يمموم القيامممةا

( )57

 .وانطالقمما مممن ذلممك فقممد أرسممل الرسممول ( ، )مصممعب بممن

عمير( ، )يعلمم ممن اسملم ممن أهمل المدينمة القمرآن الكمريم  ،ويفقهموهم فمي المدين  ،وكمان مصمعب
بن عمير ي مهم  ،وجمع بهم لما بلغوا أربعين  ،فأسلم على يد يهما بشر كثير (.)58
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المبحث ال ول :التربية والتعليم وأثرهما في القيم االجتماعية

س ممعت الق مميم والتع مماليم اإلس ممالمية ال ممى ص ممياغة الف ممرد المس مملم بالس مملوك والخص ممال الحمي ممدة

وغرس ممها ف ممي نف مموس المس مملمين  ،وابع ممادهم ع ممن الرذائ ممل واألخ ممالق الت ممي ال تتناس ممب م ممع المب ممادئ
اإلسالمية  ،وقد أبقمى اإلسمالم بعمن العمادات واألعمراف االجتماعيمة ونبمذ المبعن األخمر المذي ال
يتفممق مممع المممنهج اإلسممالمي  .وتضمممنت تعمماليم ومبممادئ اإلسممالم فممي العهممد المكممي حممث المسمملمين

عل ممى مك ممارم األخ ممالق  ،والمس مماواة  ،ومس مماعدة المحت مماجين  ،وموعظ ممة المس مملمين بمم مواعع بليغ ممة

.ورب اإلسالم المسلمين علمى مبمدأ التقموى وأن قيممة اإلنسمان تعتممد علمى سملوكه ال علمى المفماخرة
َل
باخبم م م م مماء واألجم م م م ممداد  ،وقم م م م ممد عاتم م م م ممب الق م م م م مرآن الك م م م م مريم الرسم م م م ممول ( )عنم م م م ممدما أنصم م م م ممرف عم م م م ممن

ابن أم مكتوم( ، )الذي جاء الى الرسول ( )ليستقرئه القرآن  ،فشق ذلمك علمى الرسمول (،)
حت ممى أض ممجره  ،فلم مما أكث ممر علي ممه أنص ممرف عابسم ماً  ،وترك ممه

()59

 ،ف ممأنزل هللا س ممبحانه   :هَزززبَ َ

َْ َ َحَّى  َْ)1أ جَتءَهَ وحُ َهأمَى َ َْ)2ت ََأ َِاَ حَ َ(َّلَ َلَّ(َّى َْْ)3أ َيَّ(َّاَ فَوَنأفَ َلَ وحيِّ(ُاَى َّ َْ)4ت َز أ وْزأ وَغُنَى )5فَ َنُزََ حَزلَ َدزَ ََّى َ َْ)6زت
هَ(َيأاَ َْحَّت َلَّ(َّى َّ ََْْ)7ت َ أ جَتءَكَ ََأ َى َْ)8مَ َ َخُشَى )9فَ َنََُ هَنألَ َ(َََّى 

()60

.

وربممى الرسممول ( )المسمملمين علممى التواضممع وعممدم التكبممر  ،وفممي حممديث عممن أبممي هري مرة

(  )عن الرسول ( )انمه قمال  :ا يقمول هللا سمبحانه الكبريماء ردائمي والعظممة ازاري ممن نمازعني
واحدا منها القيته في جهنم ا ( ،)61ذلك ألن المنفس البشمرية تمرفن التمواؤم ممع ممن يترفمع او يتكبمر
أو يشمخ بأنفه عليها سواء أكان ترفعه ألصمله او حسمبه او لونمه أو لمما لمه وجاهمه  ،أو سملطانة ،

وإنما تتواقف مع من يلتزم خلق التواضع  ،ويتعامل مع اخخرين كأنه واحد منهم

()62

.

ودعى القمرآن الكمريم المسملمين المى نبمذ الظلمم وتمرك العمدوان فقمال تعمالى  :وحَّزيرَ َ آ َنَز و َْحَزِأ
َ(ُبََِ و إِميَتنَََِأ هِظ(ُِ ْْأحَئراَ حَََِأ وأل أ َ َْمَزِأ ََأوَزََْ َ 

()63

 ،وقولمه ََْ ز أ َ َ َز ل وحظَّزتحرَِ هَ(َزى َََأزلر ََ(ز ََزتحَيأوَنري و َّخَزيُتَ َزعَ

وحاََّْ ِ َْبِي(ًت  ،)64(وعن ابي ذر ( )قال  :رسول هللا ( )ايما يروي عن ربه تبمارك وتعمالى:
 إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فال تظالموا 

()65

.

وحم م م ممث الرسم م م ممول ( ) المسم م م مملمين علم م م ممى رعايم م م ممة اليتم م م ممامي واإلحسم م م ممان الم م م مميهم فقم م م ممال :

ا أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا او قال بإصبعه السبابة والوسطى ا
وقمد ورد فممي ذلممك قولمه تعممالى  :فَ َ َّززت وحُيَورززيَِ فَ(َززت َ(ََُزاأ 

وقوله َّ(َ( ت هَْ حَت كُاِ َ َ وحُيَوريَِ

()69

()67

()66

 ،وقولممه َ وريمًززت اَو َ(ُاَهَز ٍ ،)68(

وأمر هللا سبحانه بإكرام اليتيم  ،فعن ابي هريرة ( ) عن النبمي
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( ) قال  :ا خير بيت في المسلمين بيت ايه يتيم يحسن إليه وشر بيمت فمي المسملمين بيمت ايمه
يتيم يساء إليه – ثم قال بإصبعه – أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ا

()70

.

وربى الرسول الكريم محمد ( )المسلمين على حسن الخلق  ،فعن ابي هريرة ( )قمال:

قال رسول هللا ( : )ا أكمل الم منين إيمانا أحسنهم خلقماً  ،وخيماركم خيماركم لنسمائهم ا( ،)71كمما

أمر الرسول ( )المسلمين باالبتعاد عن الغيبة والنميمة  ،فعن ابي هريرة ( )ان الرسمول ()

قممال :اأتممدرون ممما الغيبممة ع قممالوا  :هللا ورسمموله أعلممم  .قممال ذكممر أخمماك بممما يكمره  ،قيممل  :أف اريممت ان

كان في أخي ما اقولع قال :اإن كان ايمه مما تقمول فقمد أغتبتمه  .وأن لمم يكمن ايمه  ،فقمد بهتمها(،)72

وعن حذيفة( )قال  :سمعت النبي ( )يقول  :ا ال يدخل الجنة قتمات

(*)

ا ( ،)73وقمد حمذر هللا

َشز تءٍ هِنَمرززيِ 
سممبحانه المسمملمين مممن ذلممك بقولممه ْ  :حَززت ر زعأ ( زَّْ ٍَ(َّززتٍٍ ََِ ز ٍ  )10مَمَّززت زَّ

()74

 ،وقولممه

سبحانه َْ  :أٌْ حركِّْ مَمَلَةٍ حمَلَةٍ .)75(
كممما أمممر الرسممول محمممد ( )أصممحابه باالبتعمماد عممن الغي مرة والحسممد والتبمماغن  ،وتقويممة
أواصر المحبمة واالحتمرام والتم لف ايمما بيمنهم

()76

 ،فعمن انمس بمن مالمك ( ،)أن رسمول هللا ()

قال  :ا ال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا  ،وال يحمل لمسملم ان يهجمر أخماه فموق ثمال
ليال "

()77

 ،وأن يكون لقاء األخوة ايما بينهم بوجه ليق سام  ،فعن ابي ذر( )قال  :قال لمي

النبي ( : )ا ال تحقرن من المعروف شيئا  ،ولو أن تلقى أخاك بوجه ليق ا (. )78

وأوصمى الرسممول ( )المسمملمين باالبتعمماد عممن قرنمماء السمموء ( .)79الممذين لممم تنضممج عقممولهم

بعد  ،فسرعان ما يتقبلون من غيرهم الخصال الذميمة

()80

.

فعممن ابممي موسممى االشممعري ( )عممن الرسممول ( )قممال :اإنممما مثممل الجلمميس الص ممالح ،

والجليس السوء كحامل المسك  ،ونافخ الكير ،فحامل المسك اما ان يجمذبك ،وأمما أن تبتماع منمه ،

وأما أن تجد منه ريحاً يبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك  ،وإما ان تجد منه ريحاً خبيثةا (.)81
ولقمد كانممت سمممة العممون والمسمماعدة للمحتمماجين  ،والسممعي فممي قضمماء الحاجممات وبممذل الجمماه
في الشمفاعات

الممذات
هللا

()83

()84

()82

 ،وذلمك لغمرس الرحممة والرفمق والشمفقة فمي أنفسمهم وابعمادهم عمن األنانيمة وحمب

فعممن جريممر بممن عبممدهللا ( )قممال رسممول هللا (  : )مممن ال يممرحم النمماس ال يرحمممه

 .وهنمما يتجسممد موقممف ابممي بكممر الصممديق (  )عنممدما قممال لممه والممده أبممو قحافممة  :ا يمما

بن م م م ممي ،أن م م م ممي أراك تعت م م م ممق رقاب م م م مما ض م م م ممعافا فل م م م ممو ان م م م ممك إذا م م م م مما فعل م م م ممت اعتق م م م ممت رج م م م مماال جل م م م ممدا
يمنعونك ويقومون دونك ع فقال  :أبو بكر ( : )يا أبت  ،إنمي إنمما أريمد مما أريمد هلل عمز وجمل

ا .وايه نزل قوله تعالى   :فَ َ َّت َ أ َْهأ َى َْو َّ(َى َْ)5صَََّقَ هِتحُحََأنَى )6فَََنَيَََاَهَ حر(ُيََأاَى 
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ومن القضايا المهمة في التربية قضية بر الوالدين وغرسها في نفوس األبناء  ،فمثال هدوء
اخباء واألمهات مع آبائهم وأمهماتهم أممام أبنمائهم يرسمخ لمدى األبنماء ضمرورة التعاممل الهمادئ البمار

مممع الوالممدين ،إضممافة إلممى ذكممر الوالممدين آبممائهم بممذكر يممب أمممام أبنممائهم  ،كممي يفتممدي األبنمماء بهممذا
السلوك .ومما يشجع على ذلك تربية وتعلميم األبنماء بعمن اخيمات القرآنيمة التمي تحمث علمى اعمة

الوالدين ،وبرهما  ،كقوله تعالى َْ  :قَضَى َهلاَ َْحَّت َ أبَََْو إِحَّت إََِّتهَ َْهِتحُ َوحرََأ ِ إٍِأََتنًت إِ َّت َبأ(غَ َّ هرنأََكَ وحُكربَاَ ٍََْزََمَمَت
َْْأ (ر(َتمَمَت فَ(َت َ(ُْ حَََمَت ٍٍّْ َْحَت َنأََاأمَمَت َْقُْ حَََمَت قَ أحًت (َاِميًت َْ)23وقأفر أ حَََمَت جَنَتأَ وحيُّ ِّ ر أ وحاٍَّأمَ ر َْقُْ َّبَ و أٍَمأََمَت (َمَت َهَّيَزتنري
صَغرريًو 

()86

 ،وقوله تعمالى ََْْ  :صَّيأنَت وحُِِنََت َ هِ َوحرََألر ٍَمَ(َوُلَ ْ للَ َْمأنًت هَ(َى َْمأ َْفردَتحلَ فري هَزت َيأ ِ َْ أ وشزأ كاأ حرزي

َْحر َوحرََأاَ إِحَيَّ وحُمَدرريَ . )87(
والرسول ( )أمر المسلمين بالبر والطاعة للوالدين ،فعن أم سملمة أن الرسمول ( )قمال:

 اعين م ممو أوالدك م ممم عل م ممى الب م ممر م م ممن ش م مماء اس م ممتخرج العق م مموق م م ممن ول م ممده 
 بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا عن النساء تعف نساؤكم 
ينشم الصمغير علمى مما كمان

() 89

()88

 ،وقول م ممه (: ) 

وفي ذلك يقول الشاعر :

إن األصول عليها ينبت

()90
الشجر
اعتهمام م م م م مو م م م م م م م م م
الدينم م م م م مو م م م م م م م م م م م م م م م م م م
وخدمة م م م م مالم م موم م م م م م م م م م
والم م م م م م م م م
ترك اعة هللا ومعصيته
اجبة م م م م ممامدهلم يكن فيها

()91

 ،فعمن سمعد

بن ابي وقاص ( )قال  :ا كنت رجالً ب ار بأمي فلما أسلمت قالمت يما سمعد مما همذا المذي أراك قمد

أحممدثت لتممدعن دينممك هممذا أوال أكممل وال أشممرب حتممى أممموت فتعيممر بممي ايقممال  :يمما قاتممل أمممه فقلممت ال

تفعلي يا أمه فإني ال ادع ديني هذا لشيء فمكثت ثالثة أيام لم تاكمل فأصمبحت قمد اشمتد جهمدها ،
فلما رأيت ذلك قلت يا امه تعلمين وهللا لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسماً نفسماً مما تركمت دينمي
ه م م م ممذا الش م م م مميء ف م م م ممان ش م م م ممئت فكل م م م ممي وأن ش م م م ممئت ال ت م م م ممأكلي
َْ إِ أ جَتمَََوكَ هَ(ى َْ أ شأاِكَ هِي َت حَيأ َ حَاَ هِلر هر(ٌُِ فَ(َت ر أََمَت 

()93

()92

 .واي م م م ممه ن م م م ممزل قول م م م ممه تع م م م ممالى :

.

وكذلك أمر الرسول ( )بصلة الرحم وزيارة األقرباء وتفقد حمالهم  ،فعمن عبمد المرحمن بمن

عمموف ( )قممال  :س مممعت الرسممول ( )يق ممول   :قممال هللا أن مما هللا وأنمما ال ممرحمن  ،خلقممت ال ممرحم
()94

وشققت لها من أسمي  ،فمن وصلها وصلته  ،ومن قطعها بتتَه ه
وممن العمادات االجتماعيمة التممي نبمذها اإلسمالم واد انهما هممي عمادة واد البنمات ودفمنهن وهممن

ْز ئر(ََأ )8هِ ز َلَ اَنُززُ قور(َ زَأ 
أحيمماء  ،قممال تعممالى َْ  :إِاَو وحُمَ ز أءَْدَةَ زَ
سبحانه يهب لمن يشاء الذكور ويهب من يشاء اإلنا
يشاء عقيماً فال يلد و ال يولد له

()96

()95

.

 .واقنممع الق مرآن الك مريم أن هللا

 ،أو يهبهم الذكور واإلنا

 ،او يجعل من

 .قال تعالى   :حر(َّلر َ(ُزاَ وحَزَّ مَتَْوتر َْوحُز َ أِِ َخُ(ز َ َزت ََشزَ تءَ َََزَُ حرمَز أ

174

مجلة الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية /المجلد  /6العدد  /16السنة السادسة /أيار 2019م

َشَتءَ إِنَتثًت ْ ََََُ حرمَ أ َشَتءَ وحيُّ( َ َْْ )49أ َلََْجَََِأ ا(ُاَونًت َْإِنَتثًت ْ َجأ َْ َ أ َشَتءَ هَ(ريمًت إِنَّلَ هَ(ريٌِ قََرَاٌ 
( )اخباء على االهتمام ببناتهم واإلحسان إليهم فقال   :من كان له ثال

()97

 .وحث النبي

بنات فصمبر علميهن

وأ عمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجبا من النار يموم القياممة  ، وقولمه (  : )ممن
عال ثال

الجنة 

بنات  ،أو ثال

()98

أخموات  ،أو أختمين  ،أو ابنتمين فمأدبهن وأحسمن إلميهن وزوجهمن  :فلمه

.

أما العصبية القبلية فقد دعي اإلسمالم المى نبمذها وأحمل محلهما عقيمدة األخموة فمي هللا  ،قمال

تعالى ْ :نَلَهأنَت َت فري صَََْ ِمرِأ ر أ غرٍّْ إِقأ َونًت هَ(َى َْاَ َوَ(َتهِ(ر َ 

()99

 ،ذلك ألن الرسول ( )لم يبعث

الى قومه خاصة وإنما بعث الى العالم أجممع  ،قمال تعمالى َ َْ  :زت َْ أْزَ (ُنَتكَ إِحَّزت (َتفَّز ً حر(نَّزتشِ هَشزر ريًو َْنَزيرَاًو
ْحَكر َّ َْ(ُثَاَ وحنَّتشِ حَت َ أ(َمَ َ 

()100

.

يظهر مما تقدم ان اإلسالم جاء ليغير بعمن العمادات واألعمراف القبليمة التمي كانمت سمائدة

آنممذاك واسممتبدالها بعممادات اجتماعيممة تممتالءم مممع حيمماة الفممرد مهممما كممان حسممبه ونسممبه وقيمتممه فممي
المجتمع .
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المبحث الثاني :التربية والتعليم وأثرهما في االقتصاد

كانممت المبممادئ االقتصممادية التممي جمماء بهمما اإلسممالم مغممايرة للمبممادئ التممي كانممت سممائدة قبممل

مجيئمه  ،كمسممألة الملكيمة  ،واالعتممدال فممي األنفماق  ،ومسمماعدة الفقمراء والمسماكين  ،كممما ان اخيممات

القرآنية نزلت لنقد أحوال المشركين وما يتصفون به من بخل وجممع الثمروات واإلسمراف والغمش فمي
المعامالت التجارية  ،وسنناقش ذلك في هذا المبحث .

حَ زمَتَْوتر َْوحُ ز َ أِِ َخُ( ز َ َززت
تعممد الملكيممة بكممل أشممكالها وأنواعهمما ملكمما هلل سممبحانه   :حر(َّ زلر َ(ُ زاَ و َّ

َشَتءَ

()101

َْ  ،حر(َّلر َ(ُاَ وحَزَّ مَتَْوتر َْوحُز َ أِِ ََْز أ َ َ(ز َ وحَزَّ تهَ َ أ َئرزيٍ َخَُزَ اَ وحُمَبأ ر(ز َ 

وحََّمَتَْوتر َْ َت فري وحُ َ أِِ َْإِحَى وح(َّلر اأجَعَ وحُ َ َ 

()103

()102

َْ  ،حر(َّزلر َزت فرزي

 ،فاإلسالم عندما ارجع أصل الثروة المى هللا تعمالى،

اسممقط حجممح أثريمماء ق مريش ورفممع معنويممات المسمملمين  ،وبالتممالي احتمموى هممذا الفهممم علممى فك مرة ان
اإلنسممان ال يتصممرف بمالممه علممى همواه  ،بممل علممى منفعممة ونيابممة

()104

 ،أي ان اإلنسممان وكيممل علممى

أضزكِأ فَز أقَ هَ أز
همذه األمموال ومسممتخلف عليهما  ،قممال تعممالى َْ  :مَز َ وحَّزيرل جَ َ(َكزِأ قَالألرزَِ وأل أِِ َْ َفَزعَ هَ زَ
دَ َجَتتٍ حريَبأ( َ(ِأ فري َت آ َت(ِأ إِ َّ َهَّاَ َْاَِعَ وحُ ر(َزتبِ َْإِنَّزلَ حَغَفز ٌ ٍَرزيٌِ 
وحُ َ أِِ
وحُ َ أِِ

()106
()108

()105

 ،وقوله ََْْ نُفر( و رمَّت جَ َ(َكِأ ََأوَخُ(َفر َ فريلر 

 ،وقولمه  مَز َ وحَّزيرل جَ َ(َكزِأ قَ(َزتألرَِ فرزي

()107

 ،قوله ََ تدَوَْْدَ إِنَّزت جَ َ(ُنَزتكَ قَ(ريفَز ً فرزي

.

وقممد عممد الق مرآن الك مريم الثممروة وكيفيممة التصممرف بهمما نوعمما مممن االختبممار واالبممتالء الربمماني

لننسان .فأما اإلنسان الصالح فهو يشكر هللا في حالتي الغني والفقر بينما يجزع اإلنسان الصالح
في حالة االبتالء بالفقر ويعد ذلمك عقابما وإهانمة ممن هللا تعمالى  .أمما فمي الغنمى  ،فأنمه يبخمل بمالمه
نَزززت َ إِاَو َزززت وهأوَ(َزززتهَ َهلزززلَ فَ َ(ُاَ َزززلَ ْنَ َّمَزززلَ فَيَ(ززز
وال يسمماعد اليتمميم والمسممكين( .)109قممال تعممالى  :فَ َ َّزززت وحُِِ َ

َْ(ُاَ َ ِ َّ ََْْ)15زت إِاَو َزت وهأوَ(َزتهَ فَ(َزََ َ هَ(َيأزلر ِ ُقَزلَ فَيَ(ز

َهَزززي

َهَزي َْمَزتنَ ِ َّ(َ()16زت هَزْ حَزت كُاِ َز َ وحُيَورزيَِ َْ)17حَزت َحَتُّزُّ َ هَ(َزى طَ َزت ِ

رَزكر ر َ َْ)18ز ُ(( َ وحوُّزاَوََ َْ(ُ(ًززت حَمززت  َْ)19حربلز َ وحُمَززت َ ٍَبززت جَمززت  ،)110( فعلممى اإلنسممان المسمملم ان يسممخر
وحُم زأ
أموالممه فممي أعمممال البممر والخيممر واإلحسممان لينممال اخجممر والث مواب ،ويبتعممد عممن البخممل والشممح الممذي
سيكون عليه هالكا وعذابا يوم القيامة ،قال تعالىَ ْ  :حأَََُ َْ أ حَِأ َاَهَ ٌٍَََْ ْ)7حَِأ نَجأ َُْ حَلَ هَيأنَيأ ِ َْ)8حرََتنًت
َشز فَوَيأ ِ َْ)9مَ زََأنَتهَ وحنَّجأ زََأ ِ )10فَ(َززت وقُ زوَحََِ وحُ َ(َبَ ز َ َ َْ)11ززت َْدأ َوكَ َززت وحُ َ(َبَ ز )12فَ زال َقَبَ ز ٍ َْْ )13أ إِطُ َززت ٌ فرززي َ ز أ ارل
ْ زَ
ََأغَبَ ٍ َ )14وريمًزت اَو َ(ُاَهَز ٍ َْْ)15أ رَزأ كرينًت اَو َوُاَهَز ٍ )16ثزَِّ (َزت َ رز أ وحَّزيرَ َ آ َنَز و َْ َ َوصزَ أو هِتحدزَّ بأاِ َْ َ َوصزَ أو هِتحُمَاأٍَمَز ر )17


()111

.
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فماه سمبحانه حمذر المسملمين ممن البخمل والتقتيمر وجممع األمموال وكنزهما فقمال َّ ََْْ  :زت َز أ
هَخرَْ َْوْأوَغُنَى َ(َْ)8يَّبَ هِتحُحََأنَى )9فَََنَيَََاَهَ حر(ُ ََأاَى َ َْ)10ت َغُنري هَنأزلَ َتحزلَ إِاَو َزاَدَّى 

()112

 ،وقولمه  وحَّزيرَ َ

خززززززززززِْ َْ َزززززززززز أ َ َوزززززززززز َ َّ َفزززززززززز ِِ َّ وح َّ(ززززززززززلَ َمزززززززززز َ و ُح َغ رنززززززززززيل وحُحَمريززززززززززََ 
َ أبخَ(زززززززززز َ َْزززززززززز ُ َاَْ َ وح َّنززززززززززتشَ ِهت ُح َب ُ

()113

،

وقوله َْ أٌْ حركِّْ مَمَلَةٍ حمَلَةٍ )1وحَّيرل جَمَعَ َتحًت َْهَََّدَهَ َ )2حأَََُ َْ َّ َتحَلَ َْقأ(َََهَ َّ(َ()3ت حَيَنأبَيَ َّ فري وحُحَ َمَ ر َ َْ)4ت َْدأ َوكَ َت
وحُحَ َمَززز 

()114

 ،ولكممن التحممذير مممن البخممل ال يعنممي اإلس مراف والتممرف والتبممذير  ،وبممذل األم موال

بطريق م م م م م م م م ممة ال تتناس م م م م م م م م ممب م م م م م م م م م ممع األمان م م م م م م م م ممة واالس م م م م م م م م ممتخالف عليه م م م م م م م م مما  ،ق م م م م م م م م ممال تع م م م م م م م م ممالى :
ََززززاِفر َ ،)115( 
َززززاِف و إِنَّززززلَ حَززززت َحرززززُل وحُم أ
َوشززززاَهَ و ْحَززززت أ
ََززززجٍَِ َْ((زززز و ْ أ
َ ززززتهَنري آدَ َ قَززززيْو َِنَززززوَكِأ هرنأززززََ (ززززِّْ أ
وقوله َْ آتر اَو وحُ(اأهَى ٍَ(َّلَ َْوحُمرَأكر َ َْوهأ َ وحََّبِيِْ َْحَت بَيِّ أ َبأيرَاًو )26إِ َّ وحُمَبَيِّ َِ َ (َتن و إِقأز َو َ وحشزَّ يَتطر ر َْ(َزت َ وحشزَّ يأ َت َ
حراَهَ زلر (َف ز ًو 

()116

 ،فاإلنفمماق فممي غيممر اعممة هللا هممو اإلس مراف  ،ومممن أمسممك عممن اعممة هللا عممز

وجل فهو اإلقتار  ،ومن أنفق فمي اعمة هللا تعمالى فهمو القموام  ،أي العمدل فمي األنفماق كمل حسمب

صممبره وجلممده علممى الكسممب  ،ولهممذا تممرك رسممول هللا (  )ابمما بكممر الصممديق( )يتصممدق بجميممع
مالممه ،الن ذلممك وسممط بنسممبه جلممده وصممبره فممي الممدين

واعتقهم جميعا

()118

.

()117

فاشممترى ابممو بكممر ( )اإلممماء والعبيممد

وكانت التعاليم اإلسالمية منذ بدايتها تدعو المسلمين الى المسماواة بمين المسملمين فمال فمرق

ب ممين فقي ممر مع ممدوم  ،وب ممين غن ممي موس ممر

()119

 ،ودع مما األغني مماء ال ممى مس مماعدة الفقم مراء والمحت مماجين

والمحممرومين  ،وحممثهم علممى فعممل الخيممر واإلحسممان  ،والممذي يعممد غايممة فممي النبممل األخالقممي
ََز اَى 
ََز اَهَ حر(ُي زأ
قممال تعممالى   :فَ َ َّززت َ ز أ َْهأ َززى َْو َّ(َززى َْ)5ص زَز ََّقَ هِتحُحََ زأز نَى )6فَََنَي زَ

()121

()120

،

 ،وهممو ممما أكممده

الرسول ( )في قوله  :ا المسلم أخو المسلم  ،ال يظلمه  ،وال يخذ له  ،من كمان فمي حاجمة أخيمه
فان هللا في حاجته  ،ومن فرج عمن مسملم كربمة فمرج هللا عنمه بهما كربمة ممن كمرب يموم القياممة وممن

ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة ا (.)122

وحممث الرسممول ( )المسمملمين علممى الزهممد والتقشممف وعممدم التبممذير  ،فعممن أبممي ذر الغفمماري

( )عن الرسول ( )قال   :لميس الزهمادة فمي المدنيا بتحمريم الحمالل وال إضماعة الممال  ،ولكمن

الزهادة في الدنيا أن ال تكون الدنيا بما في يمدك او ثمق منمك بمما فمي يمد هللا  ،وأن تكمون فمي ثمواب

المصم م م م م م مميبة إذا أصم م م م م م ممبت بهم م م م م م مما أرغم م م م م م ممب منم م م م م م ممك فيهم م م م م م مما لم م م م م م ممو أنهم م م م م م مما بقيم م م م م م ممت لم م م م م م ممك ،)123( 
أَ ز ً و 
ََز ًر فَوَ(ُ َ زََ َ( ًززت َح َ
أَ ز ََُت ( زَّْ وحُب زأ
قممال تعممالى ْ :حَززت َجأ َ زُْ َ زََكَ َغُ( حَ ز ً إِحَززى هَنَ(ر زاَ ْحَززت َب َ
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وقوله َْ  :وهأوَغِ فريمَت آ َتكَ وح(َّلَ وحََّو َ وحُآقراَةَ َْحَت َزن َ نَدزر يبَاَ رز أ وحزَلنُيَت ٍََْْأَزر أ (َمَزت ٍَْأَزَ َ وح(َّزلَ إِحَيأزاَ َْحَزت َبأزغِ وحُفََزَ تدَ فرزي
وحُ َ أِِ إِ َّ وح(َّلَ حَت َحرُل وحُمَفَُرَرَ َ 

()125

.

وعندما فرض المشمركون المقا عمة االقتصمادية علمى المسملمين فمي البيمع والشمراء  ،واألخمذ

والعطاء  ،حتى جاع المسلمون جوعاً شديدا  ،فأكلوا ورق الشجر على حلتمه  ،وتقرحمت أشمداقهم .
حتممى كممان الرجممل يعممود إلممى أ فالممه ولمميس فممي يممده شمميء يطعمهممم إيمماه  ،فترتفممع عقيمرتهم بكمماء مممن

شدة الجوع الذي يعانون منه

()126

 ،وكان أبو جهل الفاسق يغري بهم فمي رجمال ممن قمريش  ،ومما

كم م م م م م ممان أن يسم م م م م م مممع برجم م م م م م ممل قم م م م م م ممد اسم م م م م م مملم لم م م م م م ممه شم م م م م م ممرف ومنعم م م م م م ممه أنبم م م م م م ممه وخ م م م م م م مزاه وقم م م م م م ممال :
ا تركت دين أبيك وهو خير منك  ،لنسفهن حلمك  ،ولنهلكن مالك ا

()127

 .لكن المسلمون خرجوا

من هذه المحنة على الرغم من قساوتها وشدتها  ،أقوى عودا واصلب  ،ال تلين لهمم قنماة وال تهمون
لهم عزيمة  ،بفضل صبرهم وقوة إيمانهم

()128

.

ومممن التعمماليم االقتصممادية التممي جمماء بهمما اإلسممالم هممي التجمماوز عممن المعسممر والمفلممس كرممما

وعطفا عليه ،فعن ابي هريرة ( ) عن النبي ( ) قال  :ا كان رجل يداين الناس  ،فكمان يقمول
لفتاة  :إذا اتيت معس ار فتتجاوز عنه لعل هللا ان يجاوز عنا  ،قال  :فلقى هللا فتجاوز عنها

()129

وكذلك نهى الرسول ( )أصمحابه عمن الغمش فمي التعاممل والتطفيمف فمي الكيمل والميمزان.
أي النقص في الكيل او الميمزان أو المذراع

()130

 ،قمال تعمالى َْ  :أزٌْ حر(ُمَ َفِّفرز َ )1وحَّزيرَ َ إِاَو و(ُوَزتح و هَ(َزى

وحنَّتشِ ََأوَ أف َ َْ)2إِاَو (َتح مَِأ َْْأ َْ َن مَِأ َخَُراَْ َ  ،)131(وقولمه ََْْْ أف و وحُكَيأَْ إِاَو (ر(ُوِأ َْ ِن و هِتحُ(رَزأ َتشِ وحُمََزأ وَ(ريِِ
اَحراَ قَيأاٌ ٍََْْأََ َ َ َُِْ(ًت 

()132

.

وتشم ممجيعا للعمم ممل فقم ممد أقم ممر اإلسم ممالم الملكيم ممة الفرديم ممة  ،وذلم ممل أمم ممام الفم ممرد سم ممبل التملم ممك ،
والحصول على المال  ،ويعطي كل مجتهد جزاء اجتهاده من ثممرات الحيماة  ،ويفسمح المجمال أممام

المنافسة والعمل على التفوق وبذلك يحقق تكاف فرص بين الناس

()133

.

والعم ممل يش ممجع األبن مماء عل ممى ق مميم أخالقي ممة كالص ممبر واألمان ممة  ،والرحم ممة والعط ممف  ،فع ممن

عبممدهللا بممن مسممعود ( )قممال  :ا كنممت غالمماً يافعماً أرعممى غنمماً لعقبممة بممن أبممي معمميط بمكممة فممأتى

على رسول هللا ( )وابو بكر( )وقد ف ار من المشركين فقاال  :يا غالم هل عندك لمبن تسمقينا ع
قلت  :إني م تمن ولست بساقيكما  ،فقاال  :يا غالم هل عندك ممن جذعمة لمم ينمز عليهما الفحمل ع

قلت  :نعم  ،فأتيتهما بها فاعتقلها ابو بكمر واخمذ النبمي ( )الضمرع فمدعا فحفمل الضمرع وأتماه ابمو
بكر( )بصخرة منقعرة فحلب فيها ثم شربا وسقياني ثم قال للرضع أقلص فقلص ا
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والتجممارة تحفممز الفممرد علممى الصممدق واألمانممة  ،والشممجاعة  ،وتممرك الغممش  ،فعممن معمماذ بممن
جب ممل( )ق ممال  :ق ممال رس ممول هللا ( : )ا إن أ ي ممب الكس ممب كس ممب التج ممار ال ممذين إذا ح ممدثوا ل ممم
يكذبوا وإذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لهم لمم يمذموا وإذا بماعوا لمم يطمروا وإذا

كان عليهم لم ينطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا ا

()135

.

وحممث الرسممول ( )المسمملمين علممى العمممل والكسممب مممن أيممديهم  ،فمممن فضممل العمممل باليممد

الشغل باألمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلمه السم ال والحاجمة المى
الغير

()136

 .قال الرسول ( )قال  :ا ما أكل أحد عاماً قط خير ممن أن يأكمل ممن عممل يمده ،

وإن نبي هللا داود (  )كان يأكل من عمل يده ا (.) 137

ومممن اخبمماء مممن شممجع أبنمماءه علممى السممفر والتممردد الممى االقمماليم وإرجائهمما مممن اجممل العمممل ،

وتحقيق المكاسب والتجارات
ِ ُقرلر َْإِحَيألر وحنلشَ َ 

()139

()138

 .قال تعالى  :مَ َ وحَّيرل جَ ََْ حَكِأ وحُ َ أَِ اَح حًت فَت أشَ و فري َنَت(ربََِت َْ(( و ر أ

.

نسممتنتج مممما سممبق ان اإلسممالم عممالج القضممايا الماليممة واصممالح الخلممل االقتصممادي مممن ربمما

وتكديس للثروات واألموال من منطلق أخالقمي  ،فالمشماكل االجتماعيمة تعمود المى عمدم التموازن فمي
توزيع الثروات بشكل عادل  ،فقد أوضحت التعاليم االقتصادية للفرد ان جميمع أموالمه وأمالكمه همي

ملك هلل وحده  ،وأن اإلنسان مستخلف عليها  ،ايجب على اإلنسان ان ينفق أمواله في أعمال البر
واإلحسان للحصول على اخجر والثواب.
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منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي...

المبحث الثالث :التربية والتعليم وأثرهما في القيم السياسية

للقائد  ،المذي يتمولى األممر أهميمة فمي إدارة شم ون الدولمة واألممة  ،ويقمع علمى األسمرة تعلميم

وتوجيممه األوالد علممى االلتمزام واحتمرام القموانين واألوامممر التممي يصممدرها ولممي األمممر  ،وتأييممد ومسمماندة

ولي األمر  ،وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ذلك .

كممان مممن المبممادئ األساسممية التممي دعمما القمرآن الكمريم النمماس إليهمما هممي اعممة هللا ورسمموله ،

قال تعالى ََْْ  :طري َ و وح(َّلَ َْ ََْ حَلَ َْوح(َّلَ قَبِريٌ هِمَت َ أمَ( َ 
رزز أ وح(َّزززلر 

()141

()140

 ،وْأوَجِيبَ و حراَهَكِأ ر أ قَبأِْ َْ أ ََز ُ ريَ ََز أ ٌ حَزت َزاَدَّ حَزلَ

 ،ا وقممد شممكل ذلممك تهديممدا قويمما للزعامممة القبليممة فممي مكممة  ،ألن مممن شممان انتشممار

اإلسالم ان ي دي الى انتقال القيادة الى يد الرسول (  )بصورة تلقائية ا (.)142

ا وعنممدما أم ممر هللا س ممبحانه رس ممول الكم مريم ( )إن ممذار قوم ممه وتح ممذيرهم بقول ممه   :وان ممذر

عشيرتك االقربين  ، صعد النبي ( )على الصمفا فهتمف  :يما صمباحاه ا فقمالوا  :ممن همذا المذي
يهتف ع قالوا  :محمد  ،فقال يا بني فالن  ،يا بنمي عبمد المطلمب  ،يما بنمي عبمد منماف ا فماجتمعوا

إليه  ،فقال أرايتكم لو اخبرتكم ان خيال تخرج بسفح هذا الجبل  ،أكنتم مصدقين ع قالوا  :ما جربنا
عليك كذبا  ،قال فأني نذير لكم بين يدي عذاب شمديد  ،فقمال ابمو لهمب  :تبمأ لمك ا مما جمعتنما إال

لهذا ا …  ،ا

()143

 ،وهذا يدل على ان كبير المعارضة في تلك الدعوة المباركة هو أبمو لهمب عمم

النبي (  ، )لكيال يعلم الناس أنها عصبية أسرة او بطن من قبيلمة  ،إنمما همي رسمالة هللا تعمالى

الى خلقه

()144

.

ا فعدت قريش علمى ممن اسملم واتبمع رسمول (  )ممن أصمحابه فوثبمت كمل قبيلمة علمى ممن

فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش  ،برمضاء مكة إذا اشمتد

الحممر مممن استضممعفوه مممنهم يفتنممونهم عممن ديممنهم  ،فمممنهم مممن يفممتن عممن شممدة الممبالء الممذي يصمميبهم

ومنهم من يعلم لهم ويعصمه هللا ا (.)145

وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبابيه وأمه وكانوا أهل بيت إسالم  ،إذا حميت

الظهيمرة يعمذبونهم برمضماء مكمة  ،ايممر بهممم الرسمول ( )ايقمول  :صمب اًر آل ياسمر فمأن موعممدكم

الجنة

()146

.

وهكممذا لممم يكممن هنمماك بم َلمد مممن ان يكممون لنسممالم تضممحياته وضممحاياه  ،ولقممد أضمماء الق مرآن

الكريم هذا المعنى للمسلمين  ،قال تعالى ٍَََْ  :رَُ وحنَّتشَ َْ أ َوُاَ( و َْ أ ََ( ح و آ َنَّت َْمَزِأ حَزت َفُوَنَز َ ْ)2حَ(َزَأ فَوَنَّزت
وحَّيرَ َ ر أ قَبأ(رَِِأ فَ(َيَ أ(َمَ َّ وح(َّلَ وحَّيرَ َ صَََق و ْحَيَ أ(َمَ َّ وحُكَتارهِ َ  ،)147( وحث القمرآن الكمريم المسملمين علمى الصمبر
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على اذى المشمركين ْ  ،حَ(ََأ (يِّهََأ ٌََْْ ر أ قَبأ(راَ فَدَبَاَْو هَ(َى َت (يِّهَ و َْْْاْو ٍَوَّى َْ َتمَِأ نَدأاَنَت َْال َبَََ َ حركَ(رمَتتر
وح(َّلر ْحَ(ََأ جَتءَكَ ر أ نَبَِِ وحُمَاأَْ(ر َ 

()148

 ،وقوله  فَتصأبِاَْو ٍَوَّى َحأكَِ وح(َّلَ هَيأنَنَت َْمَ َ قَيأاَ وحُحَت(رمر َ

()149

.

وروى سعد بن أبي وقاص( )قال  :ا كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشمدته  ،فمال

نصمبر عليمه  ،فممما همو إال ان هاجرنما  ،فأصممابنا الجموع والشممدة فما ستضملعنا بهممما وقوينما عليهممما ،
وكان مصعب بن عمير اترف غالم بمكة بين أبويمه فلمما أصمابه مما أصمابنا  ،لمم يقمو علمى ذلمك ،
فلقد رايته وان جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية  ،ولقد رايته ينقطع به  ،فما يستطيع ان يمشي،

فتعرض له القسي ثم تحمله علمى عواتقنما ا وقمد كمان ممن األمهمات ممن تشمجع أبناءهما علمى اعمة

رسول هللا (  )ونصرته  ،فقد روى ابن األثير

()150

أن عقبة بن معيط شكا عثمان بن عفان

()151

الى أمه فقال لها  :ا ان ابنك قمد صمار مناصم اًر محممداً  ،فلمم تنكمر ذلمك ممن ابنهما وقالمت  :ا وممن
أولى به منا ع أموالنا وأنفسنا دون محمد ا.
ا وعنمدما أسمملم ليمب بممن عميمر (  )فممي دار األرقمم بممن أبمي األرقممم المخزوممي ثممم خممرج

فدخل علمى أممه أروى بنمت عبمد المطلمب فقمال لهما  :تبعمت محممداً وأسملمت هلل فقالمت لمه أممه  :أن
أحق من وازرت وعضدت خالك  ،وهللا لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه،
ِ
أخوك حمزة .ثم قالت :انظر
فقال ليب  :فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه ع  ،فقد أسلم
ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن  ،فقال ليب  :فأني اسلك باه إال اتيته فسلمت عليه وصدقته
وشممهدت إال إلممه إال هللا ان محمممد رسممول هللا  .ثممم كانممت تعضممد النبممي (  )بلسممانها وتحممن ابنهمما
على نصرته والقيام بأمرها(.)152

ومن الذين نصروا وأيمدوا المدعوة اإلسمالمية علمى المرغم ممن شمركهم وبمدافع العصمبية  ،ابمو

الممب قممائال لرسممول هللا ( )ا أمضممي علممى أمممرك وافعممل ممما أحببممت اممءهللا ال نسمملمه بشمميء أبممداا.
وكممذلك مطعممم بممن عممدي  ،عنممدما أرسممل الرسممول ( )إليممه رجممال مممن خ ازعممة قممائال لممه  :أدخممل فممي
جو ِ
ارك ع فقال نعم  :ودعا بنيه وقومه  ،فقمال  :البسموا السمالح  ،وكونموا عنمد أركمان البيمت  ،فماني
قد آجرت محمداً  ،فدخل فقام المطعم بمن عمدي علمى راحلتمه  ،فنمادى  :ا يما معشمر قمريش إنمي قمد
آجرت محمداً  ،فال يهجه أحد منكم ا (.)153

وبع ممد ان أس مملم أب ممو بك ممر الص ممديق ( )ب ممدء يبح ممث ع ممن أنص ممار أقوي مماء لتعزي ممز ال ممدعوة

اإلسالمية  ،ويدعوهم الى الدخول فمي اإلسمالم ونصمرة الرسمول ( ، )وقمد أسملم علمى يديمه الزبيمر
بن العوام  ،وعثمان بن عفمان  ،و لحمة بمن عبيمد هللا  ،وسمعد بمن ابمي وقماص  ،وعبمد المرحمن بمن

عوف .إضافة الى بذل أمواله في سبيل الدعوة اإلسالمية  ،قال رسول هللا (  : )ا ما مال رجمل
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منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي...

مممن المسمملين أنفممع مممن مممال ابممي بكممر قممال وكممان رسممول هللا ( )يقضممي فممي مممال ابممي بكممر كممما
يقضي في مال نفسه ا (.)154

أما السيدة خديجة الكبرى أم المومنين ( )فقمد سماهمت فمي نصمرة الرسمول (  )ونصمرة

اإلسالم بما بذلت من أموالها في سمبيل نشمر المدعوة اإلسمالمية

()155

 .واوجمب اإلسمالم علمى أفمراد

المسمملمين األوائممل وعلممى القممادرين ان يبممذلوا أم موالهم لمواجهممة المشممركين والحممد مممن اضممطهادهم ،

ضمممن الحقمموق التممي ينفممق فيهمما المممال فممي اإلسممالم نص مرة ولممي األمممر بالبممذل فممي وجمموه الخيممر الممال
منتاهية التي تعود على المجتمع واألمة بالخير

()156

.

ولم ممم تقتصم ممر النص م مرة والتأييم ممد علم ممى ذلم ممك فحسم ممب  ،فلقم ممد ضم ممرب المشم ممركون رسم ممول هللا

(  ، )حتى غشي عليه  ،فقام ابو بكر( ، )فقال  :ا ويلكم أتقتلون رجمال ان يقمول ربمي هللا ا

()157

 ،فالنصم مرة وتأيي ممد الرس ممول ( )ج مماءت هن مما ع ممن ري ممق الي ممد  ،فق ممد ق ممال الرس ممول ( : )

ا من رأى منكم منك ار فليغيره بيده  ،فان لم يستطيع فبلسانه فمان لمم يسمتطيع ابقلبمه وذلمك أضمعف
اإليمانا

()158

.

وأ مماع المسمملمون الرسممول ( )ايممما كممان يممأمرهم بممه مممن ذلممك عنممدما أمممرهم بممالهجرة الممى

الحبش م م م م م م م م ممة بع م م م م م م م م ممد ان تعرضم م م م م م م م م موا للتع م م م م م م م م ممذيب وال م م م م م م م م ممبالء ( .)159ان النب م م م م م م م م ممي ( )ق م م م م م م م م ممال :
ا السمع والطاعة على المرء ايما أحب وكره ما لمم يم مر بمعصمية  ،فمإذا أممر بمعصمية فمال سممع

وال اعة ا

()160

.

وعندما بايع األنصمار الرسمول ( )فمي بيعمه العقبمة الثانيمة قمالوا  :ا يما رسمول هللا  :عمالم

نبايعممك ع قممال  :ا علممى السمممع والطاعممة فممي النشمماط والكسممل  ،وعلممى النفقممة فممي العسممر واليسممر ،
وعلممى األمممر بممالمعروف والنهممى عممن المنكممر  ،وعلممى ان تقول موا فممي هللا ال تأخممذكم ايممه لومممة الئممم

وعلى ان تنصروني إذا قمدمت علميكم يثمرب وتمنعموني ممما تمنعمون ايمه أنفسمكم وأزواجكمم وأبنماءكم

ولكم الجنة ا (.)161

وعن عبادة بن الصمامت( )قمال  :بايعنما رسمول هللا ( )فمي ليلمة العقبمة األولمى علمى ا

أن ال نشرك باه شيئا  ،وال نسرق  ،وال نزنمي  ،وال نقتمل أوالدنما  ،وال نمأتي ببهتمان نفتريمة ممن بمين
أيدينا وأرجلنا  ،وال نعصيه في معمروف  ،فمإن وفيمتم فلكمم الجنمة وإن غشميتم ممن ذلمك شميئا فمأمركم

الى هللا عز وجل إن شاء عذب وأن شاء غفرا (.)162

ولقممد سممعى الرسممول ( )بعممد ان تمممت بيعممه العقبممة الثانيممة علممى تشممجيع أصممحابه المكيممين

للهجمرة الممى المدينممة قبممل ان يهمماجر هممو بنفسممه  ،وذلممك مممن اجممل توجيممه عمليممة الهجمرة واال مئنممان
على وصول أتباعه الى المدينة بسالم واستقرارهم فيها (.)163
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وقد تعرض بعن المسلمين الى الضغط من قبل المشركين لمنعهم من الهجرة فعنمدما أراد
صممهيب( )الهج مرة  ،قممال لممه أهممل مكممة  :أتيتنمما صممعلوكاً حقيم اًر  ،فتغيممر حالممك ا قممال  :ا اريممتم ان
تركت مالي  ،أمخلون انتم سبيلي ع قالوا نعم  .فخلمع لهمم مالمه  .فبلم ذلمك النبمي (  )فقمال ربمح
صهيب ا ربح صهيب ا

()164

 ،وايه نزل قوله تعالى  َْ  :ر أ وحنَّزتشِ َز أ ََشزأ اِل نَفَُزَ لَ وهأورغَزتءَ َاأُّزَ تةر وح(َّزلر

َْوح(َّلَ َءٌٍَْ هِتحُ ربَتدر.)165( 
وهكذا فقد كانمت الهجمرة عممال عظيمما بكمل مما تنطموي عليمه ممن تضمحية باألهمل والممو ن
والمال في سبيل الحفاظ على حرية الفكر والعقيدة

()166

.

لقد كان الرسول ( )يسعى لتكوين هذه األممة علمى المرغم ممن معارضمة زعمماء قمريش لمه

بقمموة  ،وكممان الم منممون األوائممل فممي مكممة هممم الن مواة األولممى لهممذه األمممة الناشممئة  ،وقممد تميممزوا عممن
مش م ممركي ق م ممومهم ف م ممي عقي م ممدتهم  ،وعب م مماداتهم وس م مملوكهم

()167

.فق م ممد وص م ممفهم هللا س م ممبحانه بقول م ممه :

َْ وحَّيرَ َ َجأوَنربَز َ (َبَزتألراَ وحُزِِثُِِ َْوحُفَز َوٍرََ َْإِاَو َزت غَضزر بَ و مَزِأ َغُفرزاَْ َ َْ )37وحَّزيرَ َ وْزأ وَجَتهَ و حرزاَهََِِأ ََْْقَزت َ و وحدزَّ (َتةَ ََْْ أزاَمَِأ
شَ َى هَيأنَََِأ َْ رمَّت َ َقُنَتمَِأ َنأفر( َ 

()168

.

كذلك بين القرآن الكريم القيم واألسس العامة التي تقوم عليها هذه األمة بقوله تعالى  :

ْ َ أ َ نَبأ َثَ فري (ِّْ ْ َّ ٍ شزَ َِيًَو هَ(َزيأَِِأ رز أ َْنفَزر َِِأ َْجِئُنَزت هِزاَ شزَ َِيًَو هَ(َزى مَََحَزتء ْنَلَّحُنَزت هَ(َيأزاَ وحُكروَزتبَ ربأيَتنًزت حركزِّْ شزَ يأءٍ َْمَزًَى
َْ ٍَأمَ ً َْهَشأاَى حر(ُمََأ(رمر َ )89إِ َّ وح(َّزلَ ََز ُ َاَ هِتحُ َزَأ ِ َْوٍِْأَزَ ت ِ َْإَِوَزتءر ارل وحُ(اأهَزى ْ َنأََزى هَز أ وحُفَحأشزَ تءر َْوحُمَنكَزاِ َْوحُبَغُزيِ َ رظكزِأ

حَ َ(َّكِأ َيَ(َّاَْ َ ََْْْ)90أف و هِ ََأَر وح(َّلر إِاَو هَتمََأ ِأ َْحَت َن(ض و وحُ َأمَزت َ هَ أزََ َ أ(ريزَرمَت َْقَزَأ جَ َ(ُزوِأ وح(َّزلَ هَ(َزيأكِأ (َفري(ًزت إِ َّ وح(َّزلَ َ أ(َزَِ َزت
َفُ َ( َ .)169( 
ويالح ممع ان القم مرآن الكم مريم ك ممان م موال الحقب ممة المكي ممة يح ممث المس مملمين عل ممى ال ممدعوة ال ممى

اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة  ،إال انه قبيل الهجرة الى المدينة بقليل سمح بالرد على عدوان
المشمركين وظلمهمم  ،كمما ابماح لهمم الثممأر مممن ظلمهمم  ،لقولمه تعمالى َْ :وحَّزيرَ َ إِاَو َْصزَ تهَََِأ وحُبَغُزيَ مَزِأ
َنأوَدراَْ (َْ)39جَلَوءَ َْيَئَ ٍ َْيَئَ ٌ رثُ(ََت فَمَ أ هَفَت ََْْصأ(َحَ فَ َجأاَهَ هَ(َى وح(َّلر إِنَّلَ حَت َحرُل وحظَّتحرمر َ ْ)40حَمَ أ ونوَدَاَ هَ أََ ظ(ُمرلر فَ ْأحَئراَ
َززت هَ(َزيأَِِأ رز أ ْزَزبِيْ  َ)41

()170

 .مممما يممدل علممى انممه كممان يعممد أذهممان المسمملمين ويهيئهمما للهجمرة الممى

المدينة  ،وتكوين ا األمة – الدولة ا فيها

()171
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الخاتمة

منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي...

مممن خممالل د ارسممتنا لواقممع ومممنهج الرسممول ) ) فممي التربيممة والتعلمميم فممي مجمماالت االجتممماع

واالقتصاد والسياسية فمي عصمر النبموة يمكننما أن نسمتخلص بعمن األممور منهما :أن اإلسمالم غيمر

مالمممح المجتمممع المممدني مممن مجتمممع قممائم علممى الوثنيممة ،إلممى مجتمممع إسممالمي قممائم علممى أسمماس

الوحدانية واألخوة والتسامح والعدل والمساواة.

فشمممجع اإلس م مالم علم ممى العلمممم والم ممتعلم فمممي كثيم ممر مم ممن اخيمممات واألحادي ممث النبويمممة ،إلعمممداد

المسلمين ليكونوا رسل الحضارة وحماتها.

وكممان للجوانممب االجتماعيممة األخممرى ،مثممل المجممالس واألنديممة ،واألعيمماد ،وزيممارة المرضممى،

والتعزية ،ابعها المميز في ترسيخ عالقات الترابط ،واألخموة ،والمحبمة ،وحسمن الجموار ،التمي جماء

بهما المدين اإلسمالمي ،وذلمك ممن خمالل قيمام الرسمول ( ، (وصمحابته بمأداء همذه الممارسمات ايمما
بيممنهم .وكممان لهمما أثرهمما اإليجممابي فممي تعزيممز اإلخمموة القائمممة علممى أسمماس العقيممدة التممي نممادى بهمما

اإلسالم ،وحث عليها الرسول (.)

كمممما شم ممكل النشم مماط االقتصم ممادي بأنواعم ممه المختلفم ممة شم ممكالً مم ممن أشم ممكال الت م مرابط والتضم ممامن

االجتماعي بين أبنماء المجتممع ،وذلمك ممن خمالل زكماة األمموال التمي أخرجهما مزاولمي همذه األنشمطة

في كل عام من أموالهم ،وأنفاقها بين الشرائح االجتماعية الفقيرة.

ونظم اإلسالم عملية البيع والشراء ،من خالل وضمع آداب جديمدة فمي التعاممل ،تمدعو إلمى

ضممبط الم موازين والمكاييممل ،والنهممي عممن البيمموع الفاسممدة ،واالبتعمماد عممن الغممش والخممداع ،والتالعممب
باألسعار.

وأعتممرف اإلسممالم بالملكيممة الفرديممة ،و بممق مبممدأ الملكيممة العامممة ،النمماس شممركاء فممي ثممال

النممار ،والم مماء  ،والك ممأل ووض ممع أنظم ممة وقم موانين تممنظم الح ممدود ،وتحاس ممب المتج مماوزين عل ممى ملكي ممة
األفراد.
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هوامش البحث:

مالحظة :سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها لول مرة مماا غننيناا عان اعاداد

جريدة للمصادر والمراجع.
()1

إبمراهيم مصممطفى ،أحمممد حسممن الزيممات ،حامممد عبممد القممادر ،محمممد علممي النجممار  ،المعجممم الوسمميط  ،ط( ،2بممال
مكان1392 ،هم 1972-م )  ،ص.655

()2

سورة محمد  ،اخية. 19

()3

سورة الزمر  ،اخية .9

()4

سورة يونس آية 101:

()5

فرحات ،اسحق أحمد  ،التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصمرة (،دار الفرقمان ،ط1411 ،3ه م 1991 -م)،
ص. 63

()6

سورة العلق  ،اخيات .5-1

ابن القيم الجوزية  ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،جالء األفهام في فضل الصمالة علمى محممد

()7

خير األنام  ،تحقيق  :شعيب األرناؤوط  -عبد القادر األرناؤوط  ( ،دار العروبة – ،الطبعة الثانيمة  ،الكويمت،
 1407هم – 1987م ) ص . 282ذكر سيد قطب  :ا تبرز حقيقة التعليم  ،تعلميم األب لننسمان بمالقلم  ،ألن
القلممم كممان وممما ي مزال أوسممع وأعمممق أدوات التعلمميم أث م اًر فممي حيمماة اإلنسممان  ،ولممم تكممن هممذه الحقيقممة إذ ذاك بهممذا
الوضوح الذي نلمسه اخن ونعرفه في حياة البشرية  .ولكمن هللا سمبحانه كمان يعلمم قيممة القلمم  ،ايشمير إليمه همذه

اإلشممارة فممي أول لحظممة مممن لحظممات الرسممالة األخيمرة للبشمرية ،فممي أول سممورة مممن سممور القمرآن الكمريم ا ينظممر :

في ظالل القرآن  ،ط ( ، 1بيروت  ،دار الشرق 1982 ،م) 3939/6،

()8

الممنحالوي  ،عبممد الممرحمن  ،اإلصممالح التربمموي واالجتممماعي والسياسممي مممن خممالل المبممادئ واالتجاهممات التربويممة
عن ممد الت مماج الس ممبكي  ( ،المكت ممب اإلس ممالمي  ،بي ممروت  1410 ،ه م م )  ،ص  50؛ وانظ ممر ايضم ماً لل ممنحالوي ،

التربيممة اإلس ممالمية والمش ممكالت المعاصم مرة ( ،مكتب ممة أسممامة  ،الري مماض و المكت ممب اإلس ممالمي بي ممروت  ،الطبع ممة

الثانية1405هم ) ص .55

()9

سورة

ه  ،جزء من االية . 114

()10مسملم :ابمو الحسممن بمن الحجماج القشمميري النيسمابوري ،صمحيح مسمملم ،تحقيمق :محممد فم اد عبمد البماقي( ،القمماهرة،
مطبعممة عيسممى البممابي الحلبممي وشممركاه) 1375ه مم1955 /م  2088 / 4 ،؛ النسممائي :ابممو عبممد الممرحمن بممن
ش ممعيب (ت 303هم مم915 /م) س ممنن النس ممائي بش ممرح الح ممافع ج ممالل ال ممدين الس مميو ي(لبنان ،دار إحي مماء التم م ار
العربممي) د.ت 263/8،.؛ ابممن ماجممة :ابممو عبممد هللا محمممد بممن يزيممد القزوينممي  ،سممنن ابممن ماجممة ،تحقيممق :محمممد
ف اد عبد الباقي( ،القاهرة ،عيسى البابي الحلبي وشركاه) 1372هم1952 /م. 92/1،

()11

دراز  ،محمممد عبممد هللا  ،دسممتور األخممالق فممي الق مرآن  ، :تعريممب وتحقيممق  /عبممد الصممبور شمماهين ( ،م سسممة
الرس ممالة ،بي ممروت  ،ودار البح ممو العالمي ممة  ،الكوي ممت  ،الطبع ممة الرابع ممة  1402 ،ه م م )  ،ص  139؛وانظ ممر:

المصري  ،محمد امين  ،المس ولية ( ،دار األرقم  ،الطبعة الثانية ،الكويت  1400 ،هم  ) ،ص .156
()12

مسلم  ،صحيح .125/1 ،
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منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي...

()13البخمماري :أبممو عبممد هللا محمممد بممن إسممماعيل بممن إبمراهيم بممن المغيمرة بممن بردزبممة ،صممحيح البخمماري ،تحقيممق :احمممد
محمد شاكر( ،القاهرة ،دار الحديث) د .ت . 331/ 4 ،

()14

أبممو داود :س ممليمان بممن األشممعث السجسممتاني األزدي( ،ت 275هممم888/م) ،سممنن أب ممي داود ،تحقيممق :محم ممد
محيى الدين عبد الحميد( ،بيروت ،دار إحياء السنة النبوية) د .ت . 356 / 3 ،

()15

أبو داود  ،سنن . 356/ 3،

( )16ابو يعلى :احمد بن علي بن المثنى التميمي  ،مسند ابو يعلمى الموصملي ،تحقيمق :حسمين سمليم أسمد( ،بيمروت،
دار الم مأمون للت م ار ) 1404ه مم1984 /م؛ البيهقممي :أبممو بكممر أحمممد بممن الحسممين (ت458ه مم1065/م) ،شممعب
اإليمان( ،بيروت ،دار الكتب العلمية)1410هم1989/م . 43/6 ،
( )17الطب ارنممي :أبممو القاسممم سممليمان بممن احمممد بممن أيمموب  ،المعجممم الكبيممر ،تحقيممق :حمممدي بممن عبممد المجيممد السمملفي،
(الموصل ،مكتبة العلوم والحكم) 1404هم1983/م . 86/10 ،
( )18األصبهاني :أبو نعيم احمد بن عبد هللا ( ،حلية األوليماء و بقمات األصمفياء( ،بيمروت ،دار الكتماب العربمي) د.
ت . 174/5 ،
()19

اب ممن رج ممب الحنبل ممي  ،ج ممامع العل مموم والحك ممم  ،ص  79؛ أحم ممد ب ممن حنب ممل  ،الزه ممد  ( ،دار الري ممان للتم م ار

،

القاهرة 1408 ،هم )  ،ص 149
()20

الرفمماعي  ،محمممد نسمميب  ،تيسممير العلممي القممدير الختصممار تفسممير ابممن كثيممر  ( ،مكتبممة المعممارف  ،الريمماض ،

()21

قطممب  ،محمممد  ،د ارسممات فممي الممنفس اإلنسممانية ( ،دار الشممروق  ،الطبعممة السادسممة  ،بيممروت  1403 ،ه)،

1407هم ) .88 87/1 ،
ص.63
()22

ايوب  ،حسن  ،السلوك االجتماعي في اإلسالم ( ،ط ، 1القاهرة  ،دار السالم  2002 ،م) . 27 :

()23الميداني  ،عبد الرحمن حسن حنبكة  ،األخالق اإلسالمية وأسسها ( ،ط ، 6دمشق  ،دار القلمم  2002 ،م) :
. 470 /2
()24

الحممافع أبممو الفممدا ابممن كثيممر الدمشممقي  ،السمميرة النبويممة  ،تممح  :احم مد عبممد الشممافي  ( ،بيممروت  ،دار الكتممب
العلمية) . 245 - 244 / 1 :

()25

ابن ابي الدنيا  ،أبمو بكمر عبمدهللا بمن محممد  ،ممدارة النماس ،تمح  :محممد خيمر رمضمان يوسمف (ط ،1بيمروت،

دار ابن حزم 1998 ،م) .21 :
()26

الترمذي  ،أبو عيسمى محممد  ،الجمامع الصمحيح  ،تمح  :كممال يوسمف الحموت ( ،ط ، 1بيمروت  ،دار الكتمب
العربية 1987 ،م) . 330/4 :

()27

ابن حجر العسقالني  ،احمد بن علي بن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخماري ( ،ط ، 3الريماض  ،دار

السالم  ،دمشق  ،دار الفيحاء 2000 ،م) .12/8 :

( )28صحيح البخاري .1372/3 ،
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()29

السمعاني  ،أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  ،أدب اإلمالء واالستمالء ( ،ط ، 1بيروت،
دار الكتب العلمية 1981 ،م) . 40 :

()30

البيضاوي ناصر الدين ابي سعيد عبدهللا ابي عمر بن محمد الشميرازي  ،أنموار التنزيمل وأسمرار التأويمل  ،تمح :

عبد القادر عرفان العشامونة  ( ،بيروت  ،دار الفكر 1996 ،م) .253/4 :

( )31الشعراء . 193 :

( )32الميداني  ،األخالق اإلسالمية . 649/1 :
( )33البيهقي  ،شعب اإليمان . 319/4 :
( )34الم منون . 9 :
()35

الطبري  ،أبو جعفر محمد بن جرير  ،جامع البيان عن تأويمل أي القمرآن المعمروف  ،تفسمير الطبمري  ،تمح :
العربي 2001 ،م) . 9/18 :

محمود شاكر ( ،ط ، 1بيروت  ،دار أحياء الت ار

) (36البغمموي ،ابممو محمممد الحسممين بممن مسممعود ،الف مراء البغمموي ،ت 516ه مم1122/م ،شممرح السممنة .تحقيممق :شممعيب
االرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي1390 ،هم1971/م ،شرح السنة ،ج ،1ص.275-274
( )37المممالح  ،هاشممم يحيممى  ،ا دار األرقممم بممن ابممي األرقممم مرك م اًز للممدعوة اإلسممالمية فممي مكممة ا  ،مجلممة المجمممع
العلمي ( ،بغداد 2000 ،م)  ،مج .19/1 : 47
()38

احمد  ،سعد مرسي  ،سعيد إسماعيل علي  ،تاريخ التربية والتعليم ( ،القاهرة  ،دار روتابرنيت 1974 ،م) :
 114؛ ينظممر  :محمممود عبممد الممرزاق شفشممق  ،منيممر عطمما هللا سممليمان  ،تمماريخ التربيممة د ارسممة تاريخيممة ثقاايممة
اجتماعية ( ،ط ، 2الكويت  ،دار القلم ) .189 :

()39

الدويممدار  ،أمممين  ،صممور مممن حيمماة الرسممول (صمملى هللا عليممه وسمملم) ( ،مصممر  ،دار المعممارف 1953 ،م) :

138
()40

الفسوي  ،ابمو يوسمف يعقموب بمن سميفان  ،المعرفمة والتماريخ  ،تمح  :خليمل المنصمور ( ،ط ، 1بيمروت  ،دار

الكتممب العلميممة 1995 ،م)  312/ 2 :؛ ينظممر  :الممذهبي ،شمممس الممدين محمممد بممن احمممد بممن عثمممان  ،السمميرة
النبوية  ،تح  :حسام الدين القدسي ( ،بيروت  ،دار ومكتبة الهالل 1927 ،م) . 80 :

( )41العلق . 5 - 1 :
()42

ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم40/4 :،

()43

المصدر نفسه .401/4 :

( )44القلم .1 :

( )45الزمر . 9 :
( )46المجادلة .11 :
()47

خليل  ،عماد الدين  ،التفسير اإلسالمي للتاريخ ( ،ط ، 4الموصل  ،مكتبة  30تموز 1986 ،م) .213 :

( )48الزين  ،عوض صالح احمد  ،الدولة العربية اإلسمالمية األولمى فمي المدينمة (11 - 1همم)  ،د ارسمة فمي جوانبهما
اإلداريممة  ،االجتماعيممة  ،االقتصممادية  ،والعمرانيممة  ،أ روحممة دكتمموراه غيممر منشممورة  ،جامعممة الموصممل ( ،كليممة

التربية 2000 ،م) . 98 :
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منهج الرسول ( )التربوي والتعليمي...

( )49األنعام . 162 :
()50

شلبي  ،احمد  ،تاريخ المناهج اإلسالمية مناهج التعليم في صدر اإلسالم ( ،ط ، 1القاهرة  ،مكتبمة النهضمة

المصرية 1978 ،م) . 28 :
()51

سورة ص . 29 :

()52

سامح بنية عبده  ،ا إشارات تربوية في القرآن الكريم ا  ،مجلة التربية  ،السنة  ، 29ع ( ، 133-134قطر،
2000م) . 172 :

()53

شلبي  ،نور الدين عتر  ،علوم القرآن الكريم ( ،ط ، 6دمشق  ،مطبعة الصباح 1996 ،م) . 162 :

()54

ابوداود  ،سنن . 460 /1 ،

()55

شلبي  ،علوم القرآن الكريم . 163 :

( )56ابن هشام :ابو محمد بن عبد الملك  ،السيرة النبويمة ،تحقيمق :د .هممام سمعيد ومحممد بمن عبمد هللا بمن صمعيليك
(الزرقاء ،دار المنار) 1409هم1988 /م . 295/1 :

()57
()58

ابي داود  ،سنن . 320/3 :
ابن قيم الجوزية  ،محمد بن ابي بكر بن ايموب بمن سمعد  ،سميرة خيمر العبماد  ،تمح  :صمالح احممد الشمامي ،
(ط ، 1بيروت  ،المكتبة اإلسالمي 2000 ،م) . 55 :

( )59السهيلي :عبد الرحمن بن عبد هللا  ،الروض األنف من شرح السميرة النبويمة البمن هشمام ،تحقيمق :عبمد المرحمن
الوكيل( ،القاهرة ،مطابع دار النصر) 1389هم1969/م . 109 - 108/2
()60عبس . 10 - 1 :
( )61الفارسممي  ،عممالء ال ممدين بممن بلبممان  ،صممحيح ابممن حبممان بترتيممب ابممن بلبممان  ،تممح  :شممعيب االرن م وط (ط، 3
بيروت ،م سسة الرسالة 1997 ،م) . 486/12 :
()62

األسمر  ،احمد رجب  ،النبي المربي ( ،ط ، 1عمان  ،دار الفرقان 2001 ،م) . 273 :

( )63األنعام . 82 :
( )64الفرقان . 27 :
()65

مسلم  ،أبو الحسين مسلم بن الحجماج القشميري  ،صمحيح مسملم  ،تمح  :محممد فم اد عبمد البماقي  (،الجماليمة ،

مطبعة دار أحياء الكتب العربية 1918 ،م) . 1995/4 :

( )66صحيح البخاري . 1356/3 ،
( )67الضحى . 9 :
( )68البلد . 15 :
( )69الفجر . 17 :

( )70ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم . 509/4 :
()71

البوصيري  ،احمد بن ابي بكر ابي إسماعيل  ،اتحاف الخيمرة المهمرة بزوائمد المسمانيد العشمرة  ،تمح  :أَبمي عبمد

()72

صحيح مسلم  2001/4 ،؛ ينظر  :سنن ابي داؤد .270/4 :

الرحمن وآخرون ( ،ط ، 1الرياض  ،مكتبة الرشيد 1998 ،م) . 361 - 360/7 :
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(*) قتات :هو الذي يتسمع على القوم وهم ال يعلمون ثم يمنم  ،الجرجماني ،علمي بمن محممد بمن علمي  ،التعريفمات ،
تح  :إبراهيم االيباري  ( ،بيروت  ،دار الكتاب العربي 2002 ،م) . 140 :

()73

عبد الباقي محممد فم اد  ،الل لم و والمرجمان ايمما اتفمق عليمه الشميخان أمامما المحمدثين ابمي عبمد هللا محممد بمن

إس ممماعيل اب ممي الحس ممين مس مملم ب ممن الحج مماج القش مميري النيس ممابوري ( ،ط ، 1بي ممروت  ،دار العل ممم 1986 ،م) :

. 34/1

( )74القلم . 11 - 1 :
( )75الهمزة . 1 :
()76

باحار

 ،عدنان حسن صالح  ،مس ولية األب المسلم فمي تربيمة الولمد فمي مرحلمة الطفولمة ( ،ط ، 9المدينمة

المنورة  ،دار المجتمع 2003 ،م) . 215 :

( )77القر بي  ،االستذكار .289/8 :
( )78صحيح المسلم. 2026/4 :
()79
()80
()81

الغزالي  ،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  ،أحياء علوم الدين ( ،دمشق) .62/3 :
العبادي  ،عبدهللا عبد الرحيم  ،من اخداب واألخالق اإلسالمية  ( ،صيدا  ،المكتبة العصرية) . 48 :

المنذري  ،أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي  ،الترغيب والترهيب من الحديث الشمريف  ،تمح :

محمد محي الدين عبد الحميد ( ،ط ، 1مصر  ،مطبعة السعادة 1962 ،م) .254/5 :
()82

الكتاني  ،إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد  ،المعروف بأبن جماعة  ،رسمالة تمذكرة السمامع والممتكلم فمي أدب

الع ممالم والم ممتعلم  ،نش ممرها  :عب ممد االمي ممر ش مممس ال ممدين  ،الم ممذهب الترب مموي عن ممد اب ممن جماع ممة ( ،ط ، 2الرمل ممة
البيضاء ،دار أق أر 1986 ،م) 80 :

()83

عودة ،محمد  ،محمد رفقي عيسى  ،الطفولة والصبا ( ،ط ، 1الكويت  ،دار القلم 1984 ،م) .225 :
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