
Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 التخصصية لألبحاث والتعليم البشرية التنمية مجلة

 .م1028 أكتوبر ، 4 المجلد ،4 العدد

e-ISSN 2462-1730 

 

 المـدني العـهد في النبوية التربيـة معـالم
 

 
 

 خالد بن مطر بن سمير السهلي
 alsehli.km@hotmail.com 

 أستاذ أصول التربية اإلسالمية المساعد بكلية التربية جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
 

 

 

 

 

 

 

 م1028-هـ 2341
 

mailto:alsehli.km@hotmail.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

081 
 

 

 

 

 

ABSTRACT  
 

        The aim of this research is to explain what the parameters of prophetic education 

in the civil covenant are. The research was based on the descriptive descriptive approach. 

The most important findings of the research were that the establishment of the Prophet 

for civil society was in full conformity with the constitutional and administrative 

requirements of the society. This was written in a document aimed at clarifying the rights 

and duties of the relevant parties The research also showed that Muslim women had 

received in the civil era - in the field of education - what was not enjoyed by others in a 

number of different civilizations; not only the request for knowledge, but also to seek to 

spread it between women and men. Research that the field of intellectual preparation of 

the most prominent hands Which focused on the Islamic education in the Civil 

Covenant, including its interest in the development of critical thinking and creative 

thinking and analytical thinking skills. The most important thing recommended by the 

researcher: The Ministry of Education to instill and develop the noble values of the 

students through the curriculum and programs and activities of the classroom and non-

class. The researcher also recommended that the Ministry of Social Affairs in its role to 

disseminate the principles and values of education derived from the biography of the 

Prophet peace be upon him, and the establishment of policies and special procedures to 

activate these principles and values in society. He also recommended that the Ministry 

of Culture and Information be interested in preparing educational programs aimed at 

educating members of the community in the field of the Prophet's biography. The 

researcher also recommended that the Ministry of Islamic Affairs, Da'wah and Guidance 

organize seminars and lectures to spread the Prophet's biography and its principles, 

values and ethics. 

    The researcher suggested at the end of this research: Research on the features of 

Islamic education in the Mecca era. The establishment of conferences interested in 

clarifying the reality of education in the covenants of the Makkah and the civil. Research 

on the proximity or after contemporary Islamic societies of the noble prophetic 

approach, and appropriate solutions. 
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املنهج  . كما اعتمد البحث  على هدفت هذا البحث  إىل بيان مـا معــامل الرتبيـة النبوية يف العـهد املـدين        
للمجتمع املدين كان على  الوصفي االستنباطي .وكان من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث : أن تأسيس النيب 

أمت ما حتتاجه اجملتمع من مقومات دستورية وإدارية؛وقد مت كتابة ذلك يف وثيقة استهدفت توضيح احلقوق والواجبات 
 -اف ذات العالقة االلتزام هبا.كما أوضح البحث أن املرأة املسلمة قد حظيت  يف العهد املديناليت جيب على األطر 

العلم فقط،بل  ؛ فكانت ال يكتفي بطلب مبا مل حيظى به غريها يف عدد من احلضارات املختلفة -يف جمال التعليم
ح البحث بأن ميدان اإلعداد الفكري من كما أوضو الرجال.             يتجاوز ذلك إىل  السعي لنشره بني النساء 

أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين، ومن ذلك اهتمامها بتنمية مهارات التفكري الناقد 
 والتفكري اإلبداعي والتفكري التحليلي . 

أن تقوم وزارة التعليم بغرس وتنمية القيم النبوية الكرمية لدى الطالب من خالل  وكان من أهم ما أوصى به الباحث :
مناهجها وبراجمها وأنشطتها الصفية وغري الصفية. كما أوصى الباحث بأن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بدورها يف 

إلجراءات اخلاصة قامة السياسات وانشر املبادئ والقيم  الرتبوية املستنبطة من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإ
لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف اجملتمع . كما أوصى بأن هتتم وزارة الثقافة واإلعالم بإعداد برامج تربوية هادفة تسعى 
إىل تثقيف أفراد اجملتمع يف جمال السرية النبوية العطرة . وأوصى الباحث كذلك  بأن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية 

 ة واإلرشاد بتنظيم الندوات واحملاضرات لنشر السرية النبوية وما فيها من مبادئ وقيم وأخالق.والدعو 
 قيام أحباث عن معامل الرتبية اإلسالمية يف العهد املكي.إقامة مؤمتراتوقد أقرتح الباحث يف هناية هذا البحث :    

سالمية املعاصرة ث عن مدى قرب أو بعد اجملتمعات اإلهتتم بتوضيح واقع الرتبية يف العهدين املكي واملدين .قيام أحبا
 من النهج النبوي الكرمي ، واحللول املناسبة لذلك .

 

 

 
 
 

 
 

 : المقدمـة
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احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على من أرسله ربه  باهلدى ودين احلق مبشراً ونذيراً ،وداعياً إىل اهلل بإذنه     
 .. وبعد،، البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ةوسراجاً منرياً ، معلم الربية وهادي اإلنسانية ، تركهم على احملج

ية املنشر آنذاك حتكي بأبلغ حال غلبة  اجلوانب السلب ملسو هيلع هللا ىلصئدة حلال البشرية قبل مبعث النيب الكرمي فإن الصورة السا     
نزر يسري من  ءمن انتشار  لكثري من اخلرافات و االحنرافات النامجة عن انتشار اجلهل ، كالشرك والظلم اجلور، باستثنا

 آلخرين .اليت متارس كعادات غايتها طلب املديح والثناء من ااألمور االجيابية  اليت كان يتمتع هبا أهل تلكم الفرتة  و 
ولقد جاء اإلسالم بكل ما يضمن هلذه األمة اخلريية والعز والتمكني ومبا حيقق مصاحلها ، سواًء أكان ذلك بإجياد      

ًا يف ا كان ساريما مل يكن موجودًا أو بتعديل ما كان لديهم من جتاوزات يف  العبادات والعادات ، كما أقر بعض م
اِت َأنَّ هَلُْم َأْجراً  }ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحلَِ أعرافهم ، قال تعاىل : 

 [ ٩اإلسراء: . ]سورة َكِبرياً {
ور ؛ وتسليماته مؤذناً مبيالد عهد جديد ملؤه الدعوة إىل اهلدى والنوقد جاء مبعث النيب الكرمي صلوات اهلل عليه      

فنظم حياة املسلم يف مجيع األمور ، يف جمال عالقة العبد مع ربه، وعالقته بنفسه ، وعالقته بأخيه املسلم ، وكذا مع 
 رية واالجتماعية .غري املسلم،وحىت مع ما حوله من الكائنات سواء احلية أو اجلامدة،  كما نظم العالقة األس

َلَقْد َمنَّ }وقد ذكر ذلك القرآن الكرمي ذلك على سبيل االمتنان من املوىل سبحانه وتعاىل على عباده، قال تعاىل:     
يِهْم َويـَُعلِّ  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن الّلهُ َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوالً مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ

 ]461:آل عمرانسورة [.قـَْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبنٍي{
 وجل  عزاهلل  يت شرعهاالاملبادئ والقيم اإلسالمية يدرك مدى بعدهم عن  ين كثري يف أحوال اللكن املتأمل        

عن طريق و التساهل والتفريط والتهاون، أعن طريق كان ذلك االبتعاد أألتباع هذا الدين سواًء  وسنها نبيه ومصطفاه 
 .ذموم املبالغة والغلو والتنطع يف أمور الدين ؛ وكال األمرين م

الة وأزكى على صاحبها أفضل ص -ويف هذا الصدد يأيت هذا البحث ليلقي الضوء على شيء من القيم النبوية       
 ية منها لتكون نرباساً هنتدي به يف حياتنا بشىت جماالهتا ومواقفها.وحتديداً يف الفرتة املدن -سالم 

 

 
 

 موضوع البحث :
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جاء اإلسالم وحررهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ومن جور جاهلية جهالء  إىل أن  كان العرب يفلقد       
خ ، سنة مهمة يف تأري ملسو هيلع هللا ىلص من حياة حممد أو حوايل هذه السنة تعد السنة األربعون، " و، األديان إىل عدل اإلسالم 
ففي هذه السنة نزل الوحي عليه، مبلغا إياه بأنه رسول اهلل رب العلمني إىل العامل أمجني وأن  العرب واإلسالم والعامل.

م ، 4661علي، [للميالد"ًا تقريب 646 وتصادف هذه السنة سنة عليه بالغ رسالته للناس ونشر دعوته بينهم.
 ]471ص

وص مجيع اجملاالت ويف اجملال الرتبوي على وجه اخلص رقي يفتإن ما وصلت إليه احلضارة اإلسالمية من ازدهار و       
  يكن إال باالعتماد على التعاليم النبوية يف جمايل الرتبية والتعليم.مل

ون فيما بينهم ا يتنازعالذين  كانو  -وإن الباحث ليقف مدهوشاً من هذه القدرة النبوية على حتويل عرب اجلاهلية     
يقود متميزاً  , وأن خيرّج جيالً واهلدى والنور  لحقلدعاة إىل   -ألتفه األسباب ويشنون لذلك حروباً طاحنة سنني عدداً 

 البشرية إىل مرافئ األمان والرتقي الرتبوي والعلمي .
 سالمأزكى و  دية على صاحبها أفضل صالةمن درر كنوز الرتبية احملم -ولو نزرًا يسرياً  -ويريد الباحث أن جيلي      

 ينري لنا طريقنا  للرقي اخللقي والعلمي يف آن معاً. عّلها أن تكون نرباساً وضاًء لنا يف احلياة
ي من خالل ماعاالجتالرتبوي و يف عملية اإلصالح  -بإذن اهلل تعاىل  -من هذا املنطلق يأيت هذا البحث ليسهم      

 فنسعد كما سعدوا بذلك.   االنبوي  الصايف الذي هنل منه الرعيل األول لننهل مما هنلو العودة  إىل املعني 
 ومن خالل ما سبق تتضح أمهية هذا  املوضوع ، لذا فإن البحث احلايل يسعى لإلجابة على السؤال الرئيس وهو: 

 معــالم التربيـة النبوية في العـهد المـدني ؟ اـم
 أسئلة البحث :

 الرئيس للدراسة وهو: سؤالعلى ال -بإذن اهلل تعاىل  - الدراسةيب ستج 

 هي معــالم التربيـة النبوية في العـهد المـدني ؟ اـم      
 : التاليةالفرعية  األسئلة  ن التساؤل الرئيسعويتفرع 

 ؟ أسباهبا وأبعادها الرتبويةما و مفهوم اهلجرة النبوية ما   -
 ؟ العهد املدين طبيعة التحدي الرتبوي يفما - 
 ؟ املبادئ الرتبوية األساسية يف العهد املدينما   -
 ؟ عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدينما   -
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 أهداف البحث :   

 يهدف البحث إىل التعرف على:

 مفهوم اهلجرة النبوية  وأسباهبا وأبعادها الرتبوية. -

 طبيعة التحدي الرتبوي يف العهد املدين. -
 الرتبوية األساسية يف العهد املدين.املبادئ  -
  عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين.  -

 أهمية البحث:

 تتمثل أمهية املوضوع يف عدد من األمور ومنها:

يعد التأســـــــــي باألخالق النبوية من أهم األمور  اليت جيب أن تتجلى يف حياة الفرد  املســـــــــلم ، فهو القدوة املكملة اليت  -
 أمر املوىل عزوجل باالقتداء به واالهتداء هبديه . 

اهـاهتم حـاجـة أفراد اجملتمع  إىل وعي صــــــــــــــحيح بـاملبـادئ والقيم  النبويـة يف الوقـت الـذي افرتق فيـه النـاس واختلفـت اجتـ -
 وأهوائهم يف ضوء املتغريات اليت تعصف بالعامل ، والتغيري لكثري من احلقائق واملسّلمات .

الضـــــــــــــعف الذي يشـــــــــــــهده  واقع بعض الشـــــــــــــباب اليوم من حيث االهتمام باملبادئ والقيم النبوية و بطهم بني  أنواع  -
 املغريات من شبهات وشهوات .  

لقلـــة االهتمـــام بـــاملبـــادئ والقيم النبويـــة  حيـــث تشــــــــــــــمـــل اآلثـــار األخالقيـــة   اآلثـــار الســــــــــــــلبيـــة  على اجملتمعـــات نتيجـــة -
 واالجتماعية... اخل.

 ويتوقع من هذا البحث :
أن يفيد القائمني على املؤسسات الرتبوية واالجتماعية  يف التعرف على املبادئ والقيم  الرتبوية املستنبطة من سرية  -

م مة السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف مؤسساهتالنيب األكرم صلى اهلل عليه وسلم ، وإقا
 . 
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جاء هذا البحث استجابة لتوصيات العديد من الدراسات واألحباث اليت دعت إىل مزيد من البحث والتنقيب يف سرية  -
اة األفراد بشكل يالنيب املعصوم الستخالص النتائج بغرض إصالح أحوال مؤسسات الرتبية والتعليم بشكل خاص وح

 عام .
 التطرق ملا هو نافع ومفيد يف خالل استعراض جزء من املبادئ والقيم النبوية وسبل تفعيلها يف واقع اجملتمع اليوم . -
يســـــاهم البحث احلايل يف اخلروج بتوصـــــيات واقرتاحات تســـــاعد يف حتقيق مؤســـــســـــات الرتبية والتعليم لدورها يف جمال  -

 والقيم لدى أفرادها .غرس وتنمية املبادئ 

 منهج البحث:

على املنهج الوصـــفي االســـتنباطي وهو: " املنهج الذي يقوم على جتميع النصـــوص املتعلقة بقضــــية   اعتمد البحث     
 .]461م ، ص 4771احلميد وكاظم ، دعب [معينة ودراستها وتفسريها واستخالص النتائج ". 

" وتعتمد البحوث الوصــــفية على دراســــة العالقات القائمة واملمارســــات الســــائدة واالجتاهات واملعتقدات اليت ترتبط    
 ]16م ، ص 4664باهي ، [باإلنسان واملواقف الكائنة ".

ية النبوية يف عة الرتب، ووصــف طبيمفهوم اهلجرة النبوية  وأســباهبا وأبعادها الرتبويةوهذا املنهج ســيســتخدم عند بيان      
الية يف اآلثار الرتبية اإلســــــــــالمية يف العهد املدين على املراحل التالعهد املدين والتحديات اليت واجهتها ، وإيضــــــــــاح أبرز 

 تاريخ الرتبية اإلسالمية.

 حدود البحث :
املبادئ و     تحدي الرتبويالطبيعة ، وبيان  مفهوم اهلجرة النبوية وأسباهبا وأبعادها الرتبويةاقتصر البحث على بيان     

يف  آثار الرتبية اإلسالمية، وإبراز عناصر املنهاج الرتبوي يف العهد املدين ، وبيان  الرتبوية األساسية يف العهد املدين
 لية يف تاريخ الرتبية اإلسالمية.العهد املدين على املراحل التا
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 مصطلحات الدراسة:
   وهي : بعض املصطلحاتتتضمن الدراسة 

  القرآن الكريم : -1

طع وقد ورد يف تعريفه بأنه : " كتاب اهلل عز وجل املنزل على خامت أنبيائه بلفظه ومعناه ، املنقول بالتواتر واملفيد للق    
وقد " . ] 7هـ،ص 4144أبو شهبه،  [واليقني ، املكتوب يف املصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس".

تسميته قـرآنا كونه متلو باأللسن ، كما روعي يف تسميته كتابا كونه مدونًا باألقالم، فكلتا التسميتني من روعي يف 
 . ]11هـ، ص 0111القطان، [تسمية الشيء باملعىن الواقع عليه ".

 السـنة : -2

افرتاض وال  املسلوكة يف الدين من غري الطريقةمرضية كانت أو غري مرضية، وشرًعا:  الطريقةيف اللغة:      
 م،4664،أبو منصور["احملمودةاملستقيمة  الطريقة. وقيل السُّنة :" ] 141،ص4هـ،ج4146ي،املناو [وجوب.

 كذلك  وتطلق السنة ، صلى اهلل عليه وسلمعلى األحاديث املروية عنه  صلى اهلل عليه وسلمتطلق سنته " و.] 446ص
 م0999ن زكريا،اب [  رسول  السرية  وتطلق كذلك على. " ]018، ص  1ج ، م 0991 ، النووي[" على املندوب

 . ]10، ص  1ج ،
 بأن للسنة يف  اجملال الرتبوي فائدتان عظيمتان : ] 11م ، ص 0991 [ويرى  النحالوي 

 إيضاح املنهج الرتبوي اإلسالمي الكامل الذي جاء به القرآن الكرمي على وجه العموم . -أ

 ول صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع شؤونه". استنباط أسلوب تربوي من حياة الرس  -ب

 التربية : -3
"ربا الشيء يربو ربوا: أي زاد ، والرابية الربو : وهي ما أرتفع من األرض... وربوت يف بين فالن أي نشأت فيهم"  
 ]1119،ص0هـ، ج0199اجلوهري،[

وقد وردت تعاريف متعددة ملفهوم الرتبية اإلسالمية ، فيعرفها البعض بأهنا : "نظام من احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية 
الثابتة ، واملعارف واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية ، نابع من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة ، يهدف 

ية درجة كماله اليت متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض، عن طريق اعمارها ، وترق إىل تربية اإلنسان وإيصاله إىل
 .]10هـ ، ص 0100مدكور،[احلياة على ظهرها ، وفق منهج اهلل" 
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 العهد المدني : -4
ويعرفها الباحث بأهنا : الفرتة املمتدة مابني هجرة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة املنورة ، وحىت  

 صلى اهلل عليه وسلم هبا  . وفاته 
 الدراسات السابقة:

 هـ( : آداب املعلم املسلم وواجباته خالل املوقف التعليمي , حبث مكمل4146أبورزيزة , حممد علي بن حممد ) .4
لنيل درجة الدكتوراه يف األصول اإلسالمية بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ,كلية الرتبية، جامعة أم القرى,اململكة 

 العربية السعودية.

هـ(  الرتبية يف العهدين املكي واملدين رسالة ماجستري بقسم الرتبية 4161احلريب ،عبد املعني عبد الغين ) .4
 الرتبية ، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.اإلسالمية واملقارنة ، كلية 

هـ(: الوسطية يف الرتبية اإلسالمية , رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة أم 4146الزهراين، عبد اهلل ) .3
 القرى،اململكة العربية السعودية.

ظم وأثرها،رسالة دكتوراه يف النهـ(:احلكومة اإلسالمية يف صدر اإلسالم نظامها وظيفتها 4166سفر ، حسن حممد ) .1
 اإلسالمية بقسم الدراسات العليا  ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى،اململكة العربية السعودية.

هـ(: املنهج الرتبوي النبوي يف معاجلة مواقف من أخطاء أفراد يف اجملتمع املدين،رسالة 4146كتيب ، أمحد بن إمساعيل ) .1
 مية واملقارنة ، كلية الرتبية،جامعة أم القرى،اململكة العربية السعودية. ماجستري بقسم الرتبية اإلسال

 . مفهوم الهجرة النبوية  وأسبابها وأبعادها التربويةأواًل: 
"واهلجرة  هو اهلجرة  املباركة لسيدنا وحبيبنا حممد  -اهلجرة -إن أول ما يتبادر إىل الذهن عند قراءة هذه الكلمة       

و املهاجر من هجر ما هنى (:       يف األصل اسم للخروج من أرض إىل أخرى ، من اهلجر مبعىن الرتك ، ومنه قوله 
هـ ، 4164عبدالرزاق،[ . مث غلب استعماهلا على هذا احلادث التارخيي العظيم ، الذي غري وجه البسيطة" )اهلل عنه 

 ] 444ص

  لهجرة النبوية:أسباب اختيار المدينة كوجهة ل 

 لقد كان  الختيار املدينة املنورة وجهة ملهاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم حكماً عظيمة ، لعل من أبرزها :

 أن سكان يثرب من األوس واخلزرج كانوا أهل خنوة وإباء،قد اعتادوا احلرية فلم خيضعوا ألي أحد يف اجلاهلية .  .4
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ن النجار( ، وكانت األرحام حيسب هلا حساب كبري يف حياة العرب )بنو عدي ب ملسو هيلع هللا ىلصأن يف املدينة أخوال النيب  .4
 هلذه اهلجرة كانت قبل والدته صلى اهلل عليه وسلم. التهيئة اإللهيةاالجتماعية، وكأن 

بقوله قبل اهلجرة: )  إىل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصتفردها بتحصني جغرايف  ال يوجد له مثيل يف اجلزيرة العربية ، وقد أشار النيب  .3
 ] 4431،حديث رقم 1ج ي،البخار [(  هجرتكم رأيت سبخة ذات خنل بني البتني ومها احلرتان قد أريت دار

 للهجرة النبوية:   التربوية األبعاد 

 للهجرة النبوية إىل املدينة املنورة عدد من األبعاد الرتبوية حري بنا أن نتوقف عندها ونتأملها ، ولعل من أمهها: 

 حياة أن التخطيط املسدد بالوحي يف هلا  ، وال شك بأن " التخطيطفي  دقة الالنبوية نلحظ  لهجرة عند تأملنا ل .4
به املسلم  لفكمن التكليف اإلهلي يف كل ما   جزء وأن التخطيط جزء من السّنة النبوية وهو كان قائًما، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ]317ج،ص4م ،4717، حوى["  

أنه فيما بعد مت التأريخ باهلجرة النبوية ومل يؤرخ بغريها من األحداث اهلامة  مما يدل على أمهية هذا احلدث العظيم ؛  .4
 كامليالد أ والبعثة أو غريمها .

الَِّذيَن أُْخرُِجوا  ) : تعاىل ية قالاإلهل ن الكونيةسنال من  ، وهودائم ومستمر صراع  الباطلأهل احلق و أهل الصراع بني أن  .3
َمْت َصوَ ِمن ِديَارِِهم ِبَغرْيِ َحقٍّ إِ  ُدِّ اِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات  َوَمَساِجُد الَّ َأن يـَُقوُلوا َربُـَّنا اهللُ َوَلْوالَ َدْفُع اهلِل النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض هلَّ

  [16احلج:  سورةيُْذَكُر ِفيَها اسُم اهلِل َكِثريًا َولََينُصَرنَّ اهللُ َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اهللَ َلَقِويٌّ َعزِيز  (]

واهلل إنك خلري أرض اهلل، ( بقوله: وأصحابه عن مكة املكرمة ، تضحية عظيمة وصفها النيب  ملسو هيلع هللا ىلصكان مهاجر النيب  .1
 ]744،حديث رقم 1الرتمذي،ج[وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أين ُأخرجت منك ما خرجت(

َك َأْو خُيْرُِجوَك ) َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك أَْو يـَْقتـُُلو  تعاىل: ما قالك،  قبأهل احل أهل الباطل كراستمرار م .1
ُر اْلَماِكرِيَن ( ]  [.36األنفال:سورة َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اهللُ َواهللُ َخيـْ

مواهلم  يف سبيل العقيدة اإلسالمية ، فقد فارق املهاجرون أوطاهنم وأ اإلخالص والتفانييف اهلجرة  النبوية دليل على  .6
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأهليهم  استجابة لنداء اهلل ورسوله 

ق ذلك ألن هذا أمر يتعل ائج املرجوة؛حصول النت  بالضرورة لكن ذلك ال يعين ،ضروري  األسباب أمرب ألخذن اأ .7
 األسباب. ب األخذضرورياًّ وهو من باب  أمراً  على اهلل ومن هنا كان التوكل ة اهلل تعاىل،مبشيئ
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 سب استطاعته وقدرتهحبأخًذا قويًّا  واملتاحة باألسباب املعقولةعلى األخذ صلى اهلل عليه وسلم  حرص النيب لقدف     
 .] 373، ص م4773، سبع [ .

 تعاىل كان دائم اللجأ إىل اهلل  الوقت ذات  يف ولكنه املادية املتاحة األسباب والوسائلباألخذ ب ومل يكتفي النيب       
 يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، وهنا يستجاب الدعاء، وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار، "

 .]411، صهـ4143الشامي،  [." يف األرض ويكلل العمل بالنجاح  فرس سراقة ح وتسي

أن يرجع  األمانات إىل أهلها رغم  الظروف الشديدة واليت  كان من  أمر النيب  صلى اهلل عليه وسلم علي بن أيب طالب  .1
ما كان  املفروض أن يكتنفها االضطراب،حبيث ال يتجه تفكريه إال إىل إجناح خطة هجرته فقط، رغم ذلك فإن الرسول 

 ]361هـ ، ص4147جزويل،[ لينسى أو يتشاغل عن رد األمانات إىل أهلها.

وصاحبه ملسو هيلع هللا ىلص كان للمرأة املسلمة دور أساس يف اهلجرة: كأمساء بنت أيب بكر واليت سامهت يف جلب املاء والغذاء  الرسول  .7
وأبو  ملسو هيلع هللا ىلصيف الغار،و حتملت  ميكن أن يلحق هبا من األذى من جراء ذلك ، تقول رضي اهلل عنها: )) ملا خرج رسول اهلل 

قريش، فيهم أبو جهل بن هشام،فوقفوا على باب أيب بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أتانا نفر من  بكر 
أيب بكر؟ قالت: قلت: ال أدري واهلل أين أيب؟ قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشًا خبيثًا فلطم خدي لطمة طرح 

 ]446هـ،ص 4141الرب،[منها قرطي قالت:مث انصرفوا..((

ون عليها املؤمنون اليت جيب أن يك والتمكين لوسائل العزةكانت اهلجرة النبوية  تلبية لواجب اإلميان ، والتماساً  .46
 ]446هـ، ص 4164عبد الرزاق،[. 

يف قصة اهلجرة كذلك دليل على مشروعية استقبال األمراء والعلماء عند مقدمهم باحلفاوة واإلكرام، فقد حدث  .44
 ]311هـ، ص4141أيب فارس، [عند مقدمه إىل املدينة . ملسو هيلع هللا ىلصذلك لرسول اهلل 

سنة من سبقه من األنبياء واملرسلني ، فما من نيب منهم إال وهاجر عن أرضه  ملسو هيلع هللا ىلصهبذه اهلجرة املباركة  مت للنيب    .44
 ]71اخلضري،د.ت،ص[اليت نشأ وترعرع هبا .

 م  لألمة اإلسالمية .مستقل ومنظ كيان سياسيتسبب هذه اهلجرة النبوية  املباركة يف تكوين  .43
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 ثانياً:طبيعة التحدي التربوي في العهد المدني.
تكون اجملتمع املدين اجلديد من ثالث فئات متجاورة : املؤمنون من املهاجرين واألنصار، ومن اليهود، واملنافقون         

" فقد كانت الدولة اإلسالمية الناشئة يف املدينة املنورة حباجة إىل املهاجرين من املؤمنني ليتوطد سلطان اإلسالم فيها؛ 
 ]61هـ، ص4163العمري،[ملنافقون،وحتيط به قوى األعراب املشركني من حول املدينة".إذ يغالبه اليهود واملشركون وا

ولقد شعر اليهود خبطورة هذا الدين على مصاحلهم الدنيوية ، وعلى عقيدهتم احملرفة املنحرفة ، القائمة على      
ى أحد، فـ" شن وأنه ال يعلو أحد عل، بعقيدة التوحيد وبالمساواة بين الناس االستعالء واحتقار اآلخرين، فهو ينادي 

وتنفري الناس منه، ونزع الثقة فيه    ملسو هيلع هللا ىلصوالذين آمنوا معه محالت إعالمية لتشويه صورة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاليهود على رسول اهلل 
 ]34،ص4هـ، ج4144أبو فارس، [منهم".

 ك:له ، ومن ذللقد استخدم  اليهود كل الوسائل الممكنة والمتاحة للتشكيك في هذا الدين وزعزعة أه    
دعم املنافقني والتآمر معهم، وقد أشار  القرآن الكرمي إىل ذلك يف مواطن كثرية مبيناً تعاون  اليهود مع املنافقني، فهم  .4

ِإَذا وَ  من خيططون هلم، ويوجهوهنم إىل أساليب املكر واخلداع و إثارة الفنت قال تعاىل: ) َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا
َا حَنُْن ُمْستَـْهزِئُوَن ( ]سورة البقرة:   [.41َخَلْوا إىل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإَّنَّ

؛ فقد أشاعوا يف أول األمر بأهنم سحروهم فال يولد هلم ولد؛أشاعوا  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصبث اإلشاعات املكذوبة ضد النيب  .4
ل على تأثري تلك اإلشاعات املكذوبة  على  الصحابة ؛ شدة فرحهم  حينما ذلك ليفسدوا عليهم حياهتم اجلديدة، ومما يد

 ، وهو أول مولود ذكر من أبناء  املهاجرين يف املدينة املنورة . ولد عبد اهلل بن الزبري
جلاهلية فيما احماوالهتم املستمرة للتفريق  بني  املسلمني و إىل متزيق وحدهتم  ، وذلك بإثارة الفنت والقالقل و النعرات  .3

 بينهم ، وبالسعي للوقيعة بني اإلخوة املتحابني يف اهلل .

 وخاصة األنصار منهم  ، فأخذوا يذكروهنم باالنتصارات ملسو هيلع هللا ىلصلقد  عمل اليهود على إثارة النزاع بني أصحاب النيب      
ما مالوا ناحية اخلزرج ، كالقدمية واحلروب اليت كانت بينهم وعلى األخص ) يوم بعاث ( الذي انتصر فيه األوس على 

،وقد ظهر ذلك واضحًا عقب واقعة بدر؛ إذ قام شعراء من اليهود  ملسو هيلع هللا ىلصقريش حني وقعت احلرب بينها وبني الرسول 
 ] 414م،ص4773،رسرو  [يرثون قتلى قريش ويعرضون باملسلمني.  

لى اهلل يهود إىل رسول اهلل ص، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : "جاء نفر من ال ملسو هيلع هللا ىلصإساءة التأدب مع مقام النيب   .1
عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقلُت: السام عليكم، وفعل اهلل بكم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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وسلم: )) مه يا عائشة، فإن اهلل ال حيب الفحش وال التفحش(( فقلت: يا رسول اهلل، ترى ما يقولون؟ فقال: )) ألست 
 ]4747،رقم 1صحيح مسلم، ج[م ما يقولون؟ وأقول: وعليكم((. تريين أرد عليه

بغرض إحراج   ورسالته، واإلكثار من األسئلة ملسو هيلع هللا ىلصحتايلهم على بنود وثيقة املدينة املنورة ، وتشكيكهم يف نبوة النيب  .1
 ]34،ص4هـ،ج4144أبو فارس،[ . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 لسكان المدينة. ملسو هيلع هللا ىلص الرسولثالثاً: القراءة التربوية للوثيقة التاريخية التي كتبها 
العالقات بني سكان  املدينة املنورة ، وكتب يف ذلك وثيقة استهدفت توضيح التزامات مجيع  ملسو هيلع هللا ىلصلقد نظم النيب       

ق والواجبات لكل منهم ، فنشأ اجملتمع املدين بناء على ذلك  على أسس دستورية األطراف ذات العالقة ، وحتديد احلقو 
ية على أمت ما قد حتتاجه الدولة من املقومات الدستور  -منذ أول بزوغ فجرها  - الدولة اإلسالميةحمكمة ، فلقد " قامت 

 ] 466م ، ص 4776البوطي ، [واإلدارية". 
}يَا أَيُـَّها :، فلنتأمل قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصوإذا أردنا فهم كنه البناء االجتماعي الذي  اليت أسس له ورعاه النيب الكرمي      

اُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليم  َخِبري  ا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـقَ النَّاُس ِإنَّ 
 ، فهو بناء متصف منذ اليوم األول بالعدالة واملساواة .]  ١3احلجرات: سورة [{

لليهود والثانية  ملسو هيلع هللا ىلصمث مجع املؤرخون بينهما ، إحدامها تتناول موادعة الرسول  وثيقتانوالراجح أن الوثيقة يف أصلها        
توضح التزامات املسلمني من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباهتم  ، ولعل الراجح أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل 

ول هاجرين واألنصار فكتبت بعدها ، حيث تشري املصادر بأن موادعة اليهود متت أموقعة بدر الكربى أما الوثيقة بني امل
 ]444هـ، ص4163العمري، [إىل املدينة املنورة.  ملسو هيلع هللا ىلصقدوم الرسول 

 إىل أن أمهية هذه الوثيقة املدنية ترجع إىل اعتبارين مها: ] 366 – 477م ، ص4143 [ويشري أحمزون       
 شؤونه. ملسو هيلع هللا ىلصطبيعة اجملتمع  اإلسالمي األول وكيف أدار النيب أمهيتها اخلاصة يف فهم   -4
 وفائدهتا البالغة يف تنظيم أي جمتمع معاصر. ملسو هيلع هللا ىلصالدروس  املستفادة من سياسة النيب   -4

 وبالنظر يف هذه الوثيقة فإنه ميكننا قراءهتا  تربوياً من خالل عدد من  النقاط، ولعل من أبرزها :
مبثابة تكتيك مرحلي حلاجة ما ريثما يتم التخلص من أعداء اخلارج ومن مث يتم التخلص من مل تكن الوثيقة النبوية  .4

هـ، 4167خليل،[املخالفني يف الداخل، وإَّنا صدر هذا املوقف وفقًا لسياسة نبوية حكيمة منبثقة من شريعة ربانية.
 ]414ص
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ومصادرة حرية   فني واختياراهتم ، والبعد عن التعصبتعد الوثيقة النبوية أَّنوذجًا تربويًا حيتذى يف احرتام آراء املخال .4
 الفكر واملعتقد . 

يها:"وإنه هو املرجع الوحيد يف أي خالف قد يقع بني املسلمني يف املدينة، فورد ف ملسو هيلع هللا ىلصنصت الوثيقة النبوية إىل أن النيب  .3
 ]436هـ، ص4163العمري،[".  ملسو هيلع هللا ىلصمهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد 

لعل الوثيقة النبوية هي أول وثيقة يف التاريخ تقرر مبدأ جواز االنضمام إىل املعاهدات بعد توقيعها ؛ وهو املبدأ الذي  .1
أصبح فيما بعد من املسلمات القواعد يف  املعاهدات الدولية يف هذا  العصر  ؛ فقد نصت فقراهتا األوىل على أن 

، )وأنه من تبعنا من يهود فإنه له النصر واألسوة  )تبعهم فلحق هبم  نصوصها منطبقة على أطرافها األصليني ) ومن
 ] 344هـ ،ص4143أحمزون،[غري مظلومني( . 

: ) ال حيول ملسو هيلع هللا ىلصتشري الوثيقة النبوية  على املسؤولية الشخصية ملن يرتكب أي جرمية اجلرائم،فنصت على ذلك  بقوله  .1
 إال نفسه وأهل بيته( -أي ال يهلك - فإنه ال يوتغ :)إال من ظلم وأمثملسو هيلع هللا ىلص الكتاب دون ظامل وال آمث (وبقوله

 نصت الوثيقة النبوية  على حتقيق العدالة االجتماعية بني الناس، وعلى حتقيق مبدأ املساواة بينهم . .6

وليس املقصود باملساواة املفهوم السليب منها و الذي يتبناه البعض والذي يشري  "املساواة العامة" بني الناس مجيعًا يف  
الذي دعت  "العدلكافة أمور احلياة، ؛ فاختالف املواهب ، وتفاوت القدرات غاية من غايات اخللق ،ولكن املقصود "

 إليه الشريعة اإلسالمية والذي يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه .
اءت متأخرة ج كفلت الوثيقة النبوية حرية املعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر ، ومما يؤكد ذلك أن حادثة جالء اليهود .7

عن هذه الوثيقة بعدد من السنوات و على خلفية خيانتهم لبنود هذه الوثيقة ، فــــــ" احلرية الدينية لغري املسلمني ظلت 
، وقد أشار  ]16هـ،ص4146كتيب،[مكفولة يف الدولة اإلسالمية كما أهنا من أبرز خصائص احلضارة اإلسالمية".

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفمَ  {اآليات، ومن ذلك قوله تعاىل : القران الكرمي إىل ذلك يف عدد من  يِن َقد تَـّبَـنيَّ ْن اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ
يع  َعلِ   [.416]سورة البقرة:  }م  يَيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن بِاهلِل فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى الَ انِفَصاَم هَلَا َواهللُ مسَِ

هتمت الوثيقة املدنية كذلك  بـــــــــ" الكيانات العشائرية ، واعتربت املهاجرين كتلة واحدة لقلة عددهم ، أما األنصار ا .1
فنسبتهم إىل عشائرهم ، وذكر العشائر ال يعين اعتبارها األساس األول لالرتباط بني الناس ، وال يعين اإلبقاء على 

ل اإلسالم ذلك  ) ليس منا من دعا إىل عصبية ( وإَّنا لالستفادة منها يف التكافالعصبية القبلية والعشائرية فقد حرم 
 ]436هـ، ص4163العمري،[االجتماعي".    
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إن رابطة الوالء للعشرية من الروابط املقوية للنسيج االجتماعي إذا مت تفعيلها بطريقة إجيابية متوازنة ؛ حبيث تكون    
إضافة إىل أن  انتقال والء األفراد من قبيلة  إىل أخرى يضعفها ، األمر الذي   داعمة للحق والعدل ال معيقة هلما،

سيؤدي  الحقاً إىل  خلق مشاكل اجتماعية وإدارية ال حتمد  إضافة إىل شيوع اخلوف وعدم االستقرار  ولذلك حرم 
 حمالفة املوىل دون إذن سيده.  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  اهلل 

وفها رة حبدودها اجلغرافية  املعروفة منطقة حراماً ، فنصت على أن : )  يثرب حرام جاعتربت الوثيقة النبوية املدينة املنو  .7
 ألهل هذه الصحيفة ( . 

تقرر الوثيقة  النبوية على حق النصرة ألهل هذه الوثيقة ؛ فإن وقع اعتداء على فرد أو مجاعة منهم فهو مبثابة  .46
لى نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم ، وأن بينهم النصر عاالعتداء على اجلميع ، فقد نصت على : ) أن على اليهود 

 من حارب أهل هذه الصحيفة ( .

: ) إن املؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلصنصت الوثيقة النبوية على مبدأ التكافل والتضامن بني أفراد اجملتمع ، ويؤكد هذا املعىن قوله   .44
 بعضهم مواىل بعض دون الناس ( .

طغى فيه بات اليت تقوي بالتايل من متاسكهم وترابطهم ككيان واحد ال تيتمتع أفراد اجملتمع املسلم باحلقوق والواج .44
 مجاعة على أخرى ألي اعتبار من االعتبارات .

 تؤكد  الوثيقة النبوية على فردانية العقوبة ؛ أي أهنا ال تتجاوز  مستحقها إىل أحد من أقاربه أو عصبته  .43

مظلوم (،وهو مبدأ مل يكن مألوفاً يف ذلك العصر حيث كان من فنصت على أنه:)  ال يأمث امرؤ حبليفه ، وإن النصر لل
 الشائع إقرار العقوبة على قرابة اجلاين وأوليائه يف حال عدم التمكن من تنفيذها عليه بشكل مباشر.

لحق تسعت الوثيقة النبوية إىل التأكيد على احلرية املنضبط لألفراد ؛ احلرية اليت تنبع  من الشعور باملسؤولية  وال  .41
 األذى والضرر باآلخرين .

نصت الوثيقة النبوية  ) أن اهلل جار ملن بر واتقى ( أي أن اهلل تعاىل جار للمؤمن اتصف بالرب والتقوى واألخالق  .41
 الفاضلة .

رسيخ هدفت الوثيقة النبوية إىل تكوين جمتمع قوي مرتابط، يتمتع أفراده باحلرية ، وهتتم القيادة فيه بالضبط األمين وت .46
  قيم العدالة والنزاهة .

 أشارت الوثيقة النبوية على حق  اجلوار يف اإلسالم ، وأن من حق كل مسلم أن جيري وال خيفر جواره . .47
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ث دماؤهم" ؛ فالدية عليهم واحدة ، بعكس احلال يف اجلاهلية ، حيتتكافأ أعلنت الوثيقة النبوية  أن" املسلمني  .41
 . ]11م، ص 4166سفر، [تماعية " دية األفراد  تلف تبعا ملكانتهم االج

نصت الوثيقة النبوية على اعتبار اليهود املقيمني يف املدينة املنورة من مواطين الدولة وجزء من تركيبة اجملتمع ،   .47
 وحددت ما عليهم من واجبات وما هلم من حقوق ، ومل تقتصر املواطنة فيها على املسلمني فقط .

د كانت فقراهتا شاملة فق -صلوات اهلل وسالمه عليه -جبالء حكمة عظيمة لنيب كرمي ملهم  إن هذه الوثيقة النبوية تظهر    
 ومرتابطة ومنصفة، وفيها من املبادئ والقيم  ما يكفل حتقيق العدالة والسالم اجملتمعي والدويل على حد سواء .

 . ملسو هيلع هللا ىلص رابعاً: مضامين التربية العسكرية المستنبطة من غزوات  الرسول
لقد كانت املكاسب العظيمة اليت حققها املسلمون إبان اهلجرة املباركة  مبثابة مقدرات كربى حتتم عليهم  االستعداد     

األمثل  حلمايتها ؛ ولذا فقد شرع اجلهاد يف سبيل اهلل دفاعاً عن تلكم املقدرات ، ولعل من احلكم األخرى ملشروعيته 
 اجلهاد:

 يعولون من أي اعتداء حمتمل  . محاية  املسلمني ألنفسهم ومن -4

 محاية الدعوة اإلسالمية وصد  كل من يقف يف طريقها  . -4
 نصرة املظلومني . -3

 : ملسو هيلع هللا ىلصوفيما يلي يورد الباحث بعضاً من املضامني الرتبية املستنبطة من غزوات  النيب 
 : غزوة بدر الكبرى 

ميكننا تقسيمها إىل  القرآن الكرمي بيوم الفرقان ، فانه بالنظر إىل هذه املعركة الكربى والفاصلة يف التاريخ واليت مست يف
 مرحلتني :

 املرحلة األوىل : ما قبل احلرب.
حيث اعتمدت هذه املرحلة على عدد من التكتيكات العسكرية واليت تدل على كمال هذا الدين وإىل مشولية      

أهنا تضمنت عددًا من األمور ] 71-73م،ص4766[املنهج اإلسالمي يف السلم واحلرب ،  حيث يرى خطاب  
 ولعل من أمهها :

االستطالع : حيث  متكن  املسلمون من إجراء مسح عام وشامل للتعرف على الطرق احمليطة باملدينة املنورة  -4
واملؤدية إىل مكة املكرمة ، خاصة الطريق التجارية احليوية اليت تسلكها قريش يف جتارهتا بني مكة املكرمة والشام ،  

 ا استطاعوا كذلك التعرف على قبائل املنطقة ومعاهدة عدد منها.كم
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القتال : أثبت املسلمون أن لديهم من القوة ما يستطيعون الدفاع به عن أنفسهم جتاه  أي معتد سواء من  -4
لدفاع عن ااملشركني من قريش أو القبائل اجملاورة أومن سكان  املدينة املنورة من غري املوالني هلم ، وأن بإمكاهنم 

 دينهم وأمواهلم عند احلاجة .

على الرسائل  املكتوبة للمحافظة على السرية و الكتمان،   ملسو هيلع هللا ىلصالسرية و الكتمان : حيث اعتمد  الرسول  -3
 وحرمان العدو من احلصول على املعلومات الالزمة ملعرفة  حتركات املسلمني ونواياهم القتالية .

املسلمون أهم الطرق التجارية بني مكة املكرمة والشام ؛ فأصبحت قوافل احلصار االقتصادي: فقد هدد  -1
 قريش غري آمنة حني تسلك هذه الطريق .

 املرحلة الثانية : مرحلة وقوع احلرب وفيها من مضامني الرتبية العسكرية ما يلي :

 ربية فيها .الستشارات احلالقيادية يف املعركة بالشجاعة املتناهية و بدقة ا ملسو هيلع هللا ىلصقوة القيادة:حيث جتلت حنـكته  .4

ارتفاع املعنويات : وقد ظهر ذلك جبالء  يف ثبات املؤمنني وبسالتهم  يف أرض العركة ، رغم أن لدى املشركني من  .4
العدة والعتاد أضعاف أضعاف ما لدى املسلمني، وذلك يظهر جبالء احلنكة العسكرية املتميزة وحسن اإلعداد والتهيئة 

 لكرام رضوان اهلل عليهم .للصحابة ا  ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب 

 
 

 :غزوة أحد 
بالنظر إىل هذه املعركة اليت تلت معركة بدر الكربى ، واليت هزم فيها املسلمون يف هنايتها بعد أن كانت هلم الغلبة       

  ملسو هيلع هللا ىلصوكانوا هم املنتصرين يف مبتدئها ، وكانوا قاب قوسني أو أدىن من حسمها لصاحلهم ، إال أن عصياهنم ألمر النيب 
 تسبب هلم باهلزمية يف آخر األمر .

وميكننا استخالص عدد من املضامني الرتبوية والعسكرية املهمة من هذه الغزوة، لكننا سنقف عند املضمون األهم      
؛ وهو أن حكمة  اهلل تعاىل وسنته قد جرت يف رسله وأوليائه بأن ال يتحقق هلم النصرة يف كل مرة ، وأن يدال عليهم 

من املرات ، لكن العاقبة يف هناية املطاف للمتقني  ، ويف ذلك من احلكم واملضامني الشيء الكثري ، وحينما يف عدد 
:"هل قاتلتموه ؟ قال: نعم . قال : كيف احلرب بينكم وبينه ؟   -وقد كان وقتذاك مشركاً  -سأل  هرقل أبا سفيان 

ج ،البخاري [ل : كذلك الرسل تبتلى ، مث تكون هلم العاقبة" قال : سجال ، يُدال علينا املرة، وندال عليه األخرى. قا
 ]6،حديث رقم 4
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 :غزوة األحزاب 

هذه العزوة هلا طابع خاص حيث تلت اهلزمية يف غزوة أحد ،ومتت فيها االعتماد على تكتيك وارد من حضارة       
 أخرى أال وهو حفر اخلندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي اهلل عنه .

 من هذه املعركة عدداً من املضامني الرتبوية والعسكرية ، ولعل من أمهها :وتتض
لو مل يشارك  ملسو هيلع هللا ىلصتوجيه القادة مبخالطة أتباعهم ومشاركتهم آالمهم ومهومهم ، وعدم التمايز عنهم ؛ فهذا رسول اهلل     

يشاركهم يف ر اخلندق، بل و كان يشاركهم يف حف  ملسو هيلع هللا ىلصيف حفر اخلندق واكتفى باإلشراف والتوجيه ملا المه أحد،ولكنه 
 ،وهو سيد ولد آدم أمجعني. ملسو هيلع هللا ىلصجوعهم فريبط على بطنه احلجر واحلجرين،وكان حيمل الرتاب بنفسه 

 :صلح الحديبية 
عند التأمل يف هذا الصلح "االسرتاتيجي" فإن قد يظهر للقارئ ما ظهر لعدد من الصحابة وهو أن فيه حيفاً على       

املسلمني ، ولكن احلقيقة اليت أظهرهتا األيام فيما بعد بأن نصر بل وفتح مبني كما شهد بذلك الكتاب احلكيم ، و يف 
 من أمهها : ذلك العديد من الدروس الرتبوية والعرب ولعل

 القائد  بطلب الصلح مع  العدو إذا رأى يف ذلك املصلحة ألتباعه . ابتداءجواز  .4

مل يكن عادته أن يقوم على  فهذا هو املغرية بن شعبة  -كما يف غريه   -أن الفخر واخليالء يف احلرب ليس مذموماً  .4
 ام األعداء .ولكنه فعل ألنه مطلب ميليه عليه ذلك  املوقف اخلاص  أم ملسو هيلع هللا ىلصرأس النيب 

 
 : فتح مكة 
إن املتأمل يف هذا الفتح املبني والذي ترتب على صلح  ظنه عدد من املسلمني فضاًل عن املشركني بأنه هزمية     

لكثري متواضعاً مطأطأ رأسه مع أنه دخلها  فاحتاً منتصراً ليخرج با  ملسو هيلع هللا ىلصللمسلمني ، واألحداث اليت صاحبت دخول النيب 
 لعرب ولعل من أمهها :والكثري من الدروس وا

التسامح مع املخالفني حال القدرة عليهم والتمكن منهم ، وعدم االنشغال مبعاقبتهم عما هو أهم من أمور  البناء   .4
 والتطوير واإلصالح .

 .ذلك ألم هانئ  ملسو هيلع هللا ىلصقبول إجارة املرأة وأماهنا للرجل ، كما أجاز النيب  .4

 التواضع هلل تعاىل حال االنتصار وشكره وعدم نسبة االنتصار إىل غريه .  .3
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 :غزوة حنين 
 عند التأمل يف هذه الغزوة فإنا نستخلص عدداً من املضامني الرتبوية العسكرية ومنها:

 ن التفوق.مالتوكل على اهلل واالعتماد عليه يف مجيع األمور صغريها وكبريها،واحلذر من االغرتار بقوانا مهم بلغت  .4

مجل حامل الراية وليس هذا من تعذيب  جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله كما عقر علي .4
 احليوان املنهي عنه .

 يف هذه الغزوة  بعدما توىل عنه الناس . ملسو هيلع هللا ىلصثبات القائد ولو  لى عنه أتباعه ، وهذا واضح من ثباته  .3
 :غزوة تبوك 

 من املضامني الرتبوية العسكرية من هذه الغزوة ، ومن ذلك :ميكننا استخالص عدد 
 أن القائد املسلم  إذا استنفر اجليش لزمهم النفري، وال جيوز ألحد منهم  التخلف واالعتذار إال بإذنه . .4

 تصريح القائد ألتباعه مبا يهمهم ، وإخبارهم مبا يضر  سرته وإخفاؤه ليستعدوا  له . .4

 ة األساسية في العهد المدني.خامساً: المبادئ التربوي
 اشتمل هذا العهد املبارك  على الكثري والكثري  من املبادئ والقيم  الرتبوية ، ولعل من أبرزها :

 :اإليمانية مبدأ األخوة  (1
قـُُلوهِبِْم َلْو أَنَفْقَت بـَنْيَ  قول تعاىل: ) َوأَلَّفَ ، ياجملتمع املسلمبني أفراد  والتآلف تالحموهو مبدأ مهم لتحقيق التعاضد وال    

نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيز  َحِكيم  ( ] يًعا مَّا أَلََّفْت بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ اهلَل أَلََّف بـَيـْ  [.63األنفال: ورة سَما يف اأَلْرِض مجَِ
 املهاجرين نستقبلو ار يفهاهم األنص ،الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم   يف نفوسأثرت هذه الرتبية الكرمية قد ل     

 تسام عجيب عن كل القوانني واألعرافمعهم يف الذين ال تربطهم هبم أي صلة أخرى غري أخوة الدين ، يتآخون 
 األرضية.
ذلك أن وال ميكن لو التعاضد بني أفراده ،  وحدةالمن  س قوية إال على أسيرتقي أن  جمتمعي إنه ال ميكن أل      

 بني أفراده.  واحملبة املتبادلةعاين األخوة يتم دون أن تتأصل فيه م
قد آخى بني املسلمني يف مكة املكرمة  قبل اهلجرة ،  فآخى بني محزة وزيد  ملسو هيلع هللا ىلصويشري البالذري إىل أن النيب         

بن حارثة ، وبني أيب بكر وعمر ، وبني عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف ، وبني الزبري بن العوام وعبد اهلل بن 
 أيب عبيدة بن وبني مسعود ، وبني عبيدة بن احلارث وبالل احلبشي ، وبني مصعب بن عمري وسعد بن أيب وقاص ،
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اجلراح وسامل موىل أيب حذيفة، وبني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد اهلل ، وبينه وبني على بن أيب 
 ]74هـ ، ص 4163العمري، [طالب .

م الرسول قد أقافاجملتمع،  قوة  يف  -رضوان اهلل عليهم  -اليت جرت بني الصحابة الكرام  املؤاخاة  لقد أسهمت        
 ات اجلاهليةفيه عصبي وبذتاإلخاء الكامل بينهم، هذا اإلخاء الذي  من  صلى اهلل عليه وسلم هذه الصلة على أساس

ت عواطف اإليثار وكان". لربه ومواله  تقواهعلى غريه إال ب حدفضل ألال لدين اإلسالمي ، و إال ل نصرة ، فال ومحاقاهتا 
 .] 473ص  ،د.ت،لغزايلا[ "األخوة ومتأل اجملتمع اجلديد بأروع األمثال واملواساة واملؤانسة متتزج يف هذه

 (مبدأ الوحدة واالجتماع:2
للوحدة و االجتماع بني إفراد اجملتمع الواحد، وأن  رمزاً  ليكون لقد كان املسجد املكان الذي أريد له أن يكون      

ر للنو  طلبًا  من خارج املدينة املنورة  الوافدين عليهبو   بأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يلتقي فيه ال الذي  لتقىيكون امل
 دى  والرشاد .هلوا

أنشئ ليجد فيه الغريب مأوى، وابن السبيل مستقراً ال تكدره منَّة أحد عليه فينهل من رفده وقد"      
 ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي، ال يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان

رحابه، مث  وكم من عامل استبحر علمه يف،اهلداية، فكم من قائد  رج فيه، وبرزت بطولته بني جدرانه
خرج به على الناس يروي ظمأهم للمعرفة،وكم من داٍع إىل اهلل تلقى يف ساحاته دروس الدعوة إىل اهلل 

ضيء عنها اهلداية لتستفكان أسوة الدعاة، وقدوة اهلداة،ورحيانة جذب القلوب شذاها فاجنفلت تأخذ 
 ]31،ص 3هـ،ج4141عرجون،". [بأنوارها

 :( مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث في التعليم3
مام اهلل تعاىل أ مسئولة فهي ، وهلا ماهلم وعليها ما عليه يف غالب األمر ،الرجلشقيقة  اعتبار أن الـمرأةوذلك على    

ق بل عليها واجب , هلذا كان هلا احلواملعامالت  عليها من العباداته اهلل تعاىل فيما فرض  ةعيحكام الشر األيف تطبيق 
ف اهدألى حتقيق الرجل يف العمل ع شقيقها  تشرتك مع إذًا  اليت ال يتحّقق الدين إال بتعلُّمها, فهي سائل تعلم امل

املرأة بل دخول هلل عليه وسلم كان ال يق, وهلذا فإن الرسول صلى اوزوجها  وولدهابيتها الرتبية اإلسالمية يف نفسها و 
 .  يق ما عِلمت, وتتعّهد بتطب املبادئ تلكم , وتبايع على حتقيق  مبادئ الدين حىت تتعلم أهم يدين اإلسالملل

  يد اخلدريعن أيب سعف ،كالمها مقرتن بالعملسواء بسواء ،و  يف حق الـمرأة كالتعلم يف حق الرجلإذاً فالتعلم     
فوعظهن وأمرهن  هلقيهن في فوعدهن يوماً  ،من نفسك غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً :  ملسو هيلع هللا ىلص ت النساء للنيبقالقال: 
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 ["واثنتني فقالت امرأة واثنتني فقال من النار فكان فيما قال هلن ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا حجاباً 

 ]77حديث رقم  ،4ج،البخاريصحيح .
اليت  نفس الدروسمرأة للدّرس يالفرص بني الذكور واإلناث يف العملية التعليمية ال يعين بالضرورة أن  تكافؤمبدأ و      

بل يعين ذلك أن يدّرس هلا ما يناسب  - املعاصرة املناهجكما هو حاصل يف عدد -تدّرس للرجل سواء بسواء  
 خصائصها كامرأة .

 : ريةـالحمبدأ (4
حقه يف  وحفظ هحبفظ  , وأمروكرمه به عن غريه من املخلوقات  بالعقل اإلنسان تبارك وتعاىلاخلالق خص لقد       

 تبين  علىاإلنسان  ربجيأن  فال جيوز, تمع ومصلحة اجملاملطهر  ذلك يف حدود الشرع التعبري مادامحرية و  حرية التفكري
 مل يرد فيه نص شرعي قطعي الداللة والثبوت .ما يرى مما واالجتهاد فيرأيه مينع من إبداء أن  , وال معني  رأي

عن غري  هبا اهلل تعاىله كرم  اليت آلدميته صوناً وقراراته واختياراته  يف فكره وتعبريه ناإلنسا يف احلفاظ على حرية إن       
مبا وهبها اخلالق  اثقةو لشخصيته لتكون قوية  وتطويراً  وتنمية , عن غريه لكيانه املستقل واملتميز ودعماً  ,من الكائنات 

 عزوجل ومن قدرات وإمكانات. 
حىت  ملطلقةا وهو يضرب لعباده املثل , وله وحده املثل األعلى , أقر لإلنسان حريته   - سبحانه وتعاىل -فـــاهلل        

ه ، وهذا هو ر ومحله مسؤولية حريته يف إميانه وكف  - وهي أمسى األمور -فيما يتعلق بأمور اإلميان والعقيدة والتوحيد 
 .]476م ، ص4773الزنتايل، [ .العدل التام ، وأقام عليه احلجة مبا أعطاه من حرية قوامها اإلرادة واالختيار والعقل

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ {: ويؤيد ذلك قول احلق سبحانه وتعال       يِن َقْد تـَبَـنيَّ وقوله  ]416البقرة: سورة } [ ال ِإْكرَاَه يف الدِّ
 ]47الكهف: سورة [ }َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر { :  تعاىل
 التعليم: التربية و ( مبدأ التدرج في5

, السيما عندما يتعّلق  التعليمية الرتبوية و من أهم الـمبادئ يف العملية يف الرتبية و التعليم واحداً  بدأ التدرجيعد م     
جيب  العلوم، بلو من الـمعارف  كثريالب على  طالب العلم ثقل يأن  أال  حيث  ينبغي ؛ األولى التعليم مراحلباألمر 

 وفقاً للمراحل العمرية والتغريات الفسيولوجية اليت مير هبا.  على التدرجمبنياً أن يكون تعليمه 
, بة األصعب فاألكثر صعو  سهل إىلاألالـمتعّلم من  يتدرج, أن ري وحىت يكون أدائه جيدًا ضرو ال من كما أنه     

من التحليل و  ،ومن الـمعلوم إىل اجملهول, ومن البسيط إىل الـمركب, ومن الواضح إىل الـمبهم,  ومن اجلزئي إىل الكلي
 إىل الرتكيب.
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 سادساً: تكامل ميادين التربية اإلسالمية  في العهد المدني.

دين العديد من اخلصائص واملميزات ما أدى إىل تكاملها ، ومن أوجه هذا لقد كان هلذه الرتبية احملمدية  يف عهدها امل
 التكامل :
 . تكامل ميدان العقيدة اإلسالمية 
فالسبب األساسي والرئيس يف إجناح هذه الرتبية وكفاءهتا يرجع باألساس إىل األثر الذي يرتكه قوة اإلميان وقوة       

العقيدة  فهو " يزكي الشعور الديين والوازع األخالقي اللذان حيثان على اإلخالص يف العمل،كما يثري وحيفز اجلهاز 
 477هـ، ص 4143أحمزون،  [م بدوره يف دفع العمل إىل درجة اإلتقان".(، فيقو  الضميرالرقايب داخل اإلنسان) أي 

[ 

إن العقيدة الصافية من الدخن والشوائب  هلا دور كبري يف إزالة العداوات ، ويف التأليف بني القلوب، وهو دور        
ني األنصار أنفسهم واألنصار، بل ب ال ميكن لغريها القيام به ، فقد مجعت تلكم العقيدة اإلميانية  الراسخة بني املهاجرين

 اللذين دارت بينهم حروب شهرية ومعارك طاحنة  امتدت على مدى عقود من الزمان. -األوس واخلزرج  -
 
 

 :تكامل ميدان التزكية 
لقد اهتمت الرتبية اإلسالمية بشكل عام ويف عهدها  املدين بشكل خاص بتزكية النفوس والعقول واألجسام ؛       
 ال يطغى فيه جانب على آخر. متوازنبشكل  هيرهابتطأي 
َلَقْد }وقد أشار الكتاب احلكيم  إىل ذلك  على سبيل االمتنان والتذكري بنعم املوىل الكرمي على عباده ، قال تعاىل :     

ُلو َعَلْيِهمْ  يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ آيَاتِِه َويُـ  َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوالً مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ زَكِّ
 .]461:آل عمرانسورة [ِمن قـَْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبنٍي{

وحني نتأمل كلمة )يزكيهم( جند فيها إشارة إىل انتزاع ما هو غري مرغوب فيه ،وتعزيز ما هو مرغوب به، فهي إذن     
 .] 14صم،4771،الكيالين [بأدبيات الرتبية احلديثة.  تعديل للسلوك

وحدهتم  لنفوس من اتبعه من الصحابة الكرام يف تنظيم صفوفهم، وتأكيد ملسو هيلع هللا ىلصلقد أسهمت التزكية اليت قام هبا النيب     
 ،وصالبة معتقدهم فلم يقم النزعات واألهواء الشخصية  بينهم قائم .
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 :تكامل ميدان اإلعداد الفكري 
يعد ميدان اإلعداد الفكري من أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية  يف العهد املدين، وذلك الهتمامها       
ضرب األمثال خيترب أصحابه ليقوى لديهم ملكة النظر والفهم ب ملسو هيلع هللا ىلص، فـــــ"  كان النيب  مهارات التفكير وإبداعاتهبتنمية 

هـ، 4143أحمزون ، [واألشباه لزيادة اإلفهام ، وتصوير املعاين لرتسخ يف الذهن ، ولتحديد الفكر للنظر يف حكم احلادثة"
 ] 471ص 

: " إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها،وإهنا مثل املسلم، فحدثوين  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اهلل  فعن ابن عمر        
ما هي ؟ " فوقع الناس يف شجر البوادي . قال عبد اهلل : ووقع يف نفسي أهنا النخلة، فاستحييت. مث قالوا : حدثنا ما 

 ]17،حديث رقم  4ج ،البخاريصحيح  هي يا رسول اهلل ؟ قال:)هي النخلة(".
 د الوظيفي:تكامل ميدان اإلعدا 
اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باإلعداد الوظيفي املناسب من خالل اإلعداد العلمي والعملي  والفكري      

يراعي مدى  ملسو هيلع هللا ىلصاجليد لكي يتم التكليف الوظيفي فيما بعد  على أسس متينة من املعرفة واملهارة ، فقد كان النيب 
 املسؤولية ألحد من الصحابة الكرام .  عند  إسناد والفكري التأهيل العلمي

لفهم على ضوئها من يك ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان العلم بالقرآن الكرمي وسنن اإلسالم من أهم املؤهالت اليت خيتار الرسول      
باملسؤوليات والواجبات املختلفة ، فلقد أرسل عدداً من الصحابة  الذين متيزوا بالفطنة واملعرفة إىل بعض القبائل والبلدان 
دعاة وأمراء وعماالً على الصدقات ، ومن هؤالء : أبو موسى األشعري ومعاذ بن جبل اللذان أرسلهما إىل اليمن وأمرمها 

 ] 471ص هـ،4143، نأحمزو  [أن يعلما الناس القرآن الكرمي .  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 سابعاً: عناصر المنهاج التربوي في العهد المدني.
كأي منهج من املناهج املهتمة بالرتبية والتعليم كان هلذا العهد املدين الزاهر عدد من العناصر اليت انتظمت فكونت       

 هذه املنظومة الرتبوية الغراء ، ومن أهم هذه العناصر :  
 :أهداف التربية اإلسالمية األساسية في العهد المدني 
فاهلدف األساس والغاية العظمى من الرتبية والتعليم  هو حتقيق " توحيد اهلل سبحانه وتعاىل وهذا يقتضي حتقيق       

العبودية هلل تعاىل ؛ لكي يكون اإلنسان أنسانًا مؤمنًا صاحلاً،  والعبودية هلل تشمل أعمال اإلنسان مجيعها الظاهرة و 
 .] 41هـ،ص4147احلريب, [الباطنة ."

 نبثق من هذا اهلدف العام عدد من األهداف الرتبوية األخرى ، مثل:وي
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 توضيح التشريعات العملية :  .4
فبعد أن كان الدرس الوحيد البارز  يف السور املكية هو درس العقيدة صارت معه دروس أخرى يف املدنية املنورة         

 ] 36،ص4هـ، ج 4164قطب، [من تشريعات وتوجيهات وتنظيمات .
 ث على طلب العلم :احل .4

قال : " ال حسد إال اثنتني:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  وذلك ببيان فضل  طلب العلم وبيان مكانة العلماء ، فعن ابن مسعود      
، البخاري صحيح[رجل آتاه اهلل مااًل فسلط على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها"

 ث الشريف جيلي لنا وبوضوح  أمرين مهمني :، فهذا احلدي ]74،حديث رقم 4ج
 األول: فضل طلب العلم والسعي إليه .

وليس على انفراد ، وقدميًا قيل" من كان شيخه كتابه كان خطأوه أكثر من  يف مجاعةالثاين: أن يكون طلب العلم    
 صوابه".
على تعلم أبناء الصحابة للقراءة والكتابة ؛ فكان مما عرض على أسارى بدر أنه من أراد منهم  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حرص النيب      

 أن يفتدي نفسه  فعليه أن يعلم عشرة من أطفال املسلمني القراءة والكتابة. 
 توسيع نطاق الدعوة اإلسالمية خارج املدينة املنورة : .3

ك ىل أمراء اجلزيرة العربية؛ كاملنذر بن ساوى أمري البحرين  وكذلإ  ملسو هيلع هللا ىلص ولكي يتم حتقيق هذا اهلدف أرسل النيب       
بني  اجزاً حملوك الدول اجملاورة  كنجاشي احلبشة و قيصر الروم ، فمن آمن قبل منه ومن أىب وجب قتاله لكي ال يقف 

ة  ، فلم يكن اإلسالمي للسرايا واجليوش ملسو هيلع هللا ىلصقومه وبني نور اهلداية احملمدية ؛ وهذا هو السبب الكامن وراء إرسال النيب 
 الغرض مادياً  كما حياول بعض املستشرقني إلصاقه زوراً وهبتاناً.

 حتقيق الوحدة بني أبناء اجلزيرة العربية كافة : .1

ن و حسن إدارته للمواقف أثر واضح يف اجملتمع املسلم  مم ملسو هيلع هللا ىلصاليت انتهجها  الرسول  للسياسة الشرعيةلقد كان        
 قوف يف سبيل نشر الدعوة اإلسالمية .يريد مهامجته أو الو 

 ملسو هيلع هللا ىلص .فأصبح لإلسالم جامعة وشريعة وقامت للمسلمني حكومة متمكنة دستورها القرآن وقائدها النيب       
 ]461م،ص4777عاشور،[

دي رجال على أي -بعد توفيق من  اهلل -إن هذه الوحدة اإلسالمية مل يكن ليكتب هلا النجاح لوال أهنا قامت      
ا ما عاهدوا اهلل عليه ؛ فقدموا ما ميلكون من األرواح واألموال يف سبيل نشر تعاليم الدين ومساحته حىت " ظهرت صدقو 
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بوادر الوحدة الدينية والسياسية جبزيرة العرب بعد عودة الرسول من تبوك يف السنة التاسعة للهجرة حيث أخذت القبائل 
 ] 466م، ص4773،رسرو  [واختيار".  العربية تفد إليه معلنة إسالمها عن طوع منها

 تطبيق النظرية اإلسالمية يف  اجملال االقتصادي : .1

مكونـات الدين اإلسـالمي ظاهراً وباطـناً فـ ـ" يعلمهم   أن هذا املـال الذي اكتسـبوه  التكـامل بنيوذلك يف إطار       
ق ، وهم فيه خـلفاء ووسـطاء ينفقونه بالطرق اليت رمسها هلم رهبم واليت هبا تتحق مال اهلل أصالبطـرقه املشـروعة هو 

 ] 31هـ، ص 4161احلريب، [مصلحة الفرد واجلماعة" .
  اإلسالمية األساسية في العهد المدني: نمحتوى ومضمو 

ول إىل البناء العقل ( سعياً للوص –اجلسد  –فاهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين مبكونات اإلنسان ) الروح     
 السليم لإلنسان الصاحل ، وفقا لأليت:

 أ( الرتبية الروحية يف العهد املدين: 
ه على منهج اهلل زكو نفسه و تستقيم حياتاهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باجلانب الروحي يف اإلنسان لت    

 وصراطه املستقيم، وحىت ينسجم يف حياته بني مكوناته الثالث فتنمو يف ضوء تربية إسالمية سليمة متوازنة.
وتعىن الرتبية اإلسالمية برتسيخ اجلانب الروحي لدى األفراد وغرس وتنمية اجلانب  اإلمياين يف نفوسهم , ويف ذلك       

زعتهم الفطرية للتدين وهتذيب لغرائزهم ,  وتوجيه سلوكياهتم  على أساس من تلكم  القيم الروحية املستمدة  إشباع لن
  ]463ـ, ص ه4146, الزهراين [من اإلميان اهلل عز وجل. 

لقد كان القرآن الكرمي  ينزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم ليعزز جانب الرتبية الروحية ؛  فيحث على اإلميان       
والتقوى واملراقبة هلل واخلوف منه واحملبة له عز وجل، ويف املقابل جنده حيذر من خطوات الشيطان كل ذلك لسمو روحه 

نُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر رمي ما وعد به عباده املتقني ، يقول تعاىل : )الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمئِ وتزكو نفسه فيتطلع إىل ما عند اهلل من ك
 [.41الّلِه َأالَ ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب( ] سورة الرعد: 

 :  ذلكجانب الرتبية الروحية ومن وقد ا ذت الرتبية اإلسالمية  يف العهد املدين عدة وسائل لتعزيز 

 ترسيخ اإلميان باهلل . -4
 األمر بالقيام بالفرائض . -4

 احلث للقيام بالنوافل . -3
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 ب( تـربيـة  اجلسـد يف العهد املدين.
يتكون اجلسد  البشري من مكونات مادية أمر املسلم باالهتمام هبا ، لكن االهتمام هبا مبعزل عن االهتمام        

 بالروح حيدث خلاًل جاء القرآن الكرمي بذمه ، قال تعاىل يف شأن املنافقني : ))َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإن
[ ، فعناية اإلسالم جاءت   كاملة ومتوازنة بني مجيع  1هلِِْم َكأَنَـُّهْم ُخُشب  مَُّسنََّدة  (( ] سورة املنافقني: يـَُقوُلوا َتْسَمْع لَِقوْ 

 مكونات اإلنسان .
ولقد اعتىن اإلسالم باجلسم حىت يقوى املسلم  على العبادة والضرب يف األرض  لطلب الرزق والدفاع عن نفسه         

: )) املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل  ملسو هيلع هللا ىلصويف ذلك يقول املصطفى  وإخوانه املسلمني  ، 
   ]1146،حديث رقممسلم صحيح  [خري ((  
لقد جاء اهتمام الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باجلسد ألنه هو الوعاء احملتوي على الروح والعقل، ولسالمته        

وبنائه بالشكل السليم دور يف تزكية النفوس وصفاء العقول ؛ ألن هناك اتصااًل قوياً بني روح  اإلنسان وعقله وجسده 
 لثالثة .وتفاعالً مشرتكاً بني تلكم األجزاء ا
 ج( الرتبية العقلية يف العهد املدين.

"والقرآن الكرمي  عن اهلل يف أرضه، باخلـالفةيشكل العقل أحـد أهم مكونات العنصر البشري،واجلزء املهم كلف بسببه     
 القرآن يفال يذكر العقل إال يف مقام التنظيم والتشبيه إىل وجوب العمل به والرجوع إليه..وتشمل اإلشارة  إىل العقل 

 .]441هـ, ص 4161عبد العال،[الكرمي وظائف اإلنسان العقلية على اختالف أعماهلا وخصائصها".
وقد نبه ديننا احلنيف  على قيمة العقل وأمهيته، فكثرياً ما امتدح اهلل تبارك وتعاىل العقول وأصحاهبا يف القرآن قال     

ُْويل األْلَبابِ ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت {تعاىل:  [ 476] سورة آل عمران:  }َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آليَاٍت ألِّ
 [ .13] سورة العنكبوت:  }َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن {.وقال تعاىل : 

 ئق والمؤسسات التربوية في العهد المدني:والطرا األنشطة والوسائل واألساليب 

اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين بعدد من األنشطة والوسائل واألساليب والطرائق يف سبيل السعي  
  للرتقي بفكر املتلقي ، وذلك على النحو التايل :
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 أ(األنشـطة التربوية في العهد المدني:
 التعليم : .4

وهو من أبرز هذه األنشطة الرتبوية اليت مت االهتمام هبا وارتبطت باملسجد النبوي الشريف ارتباطًا وثيقًا ، فكان      
من  الصحابة رضوان اهلل عليه جيتمعون فيه ليتلقي العلم  من معينه الصايف ، دوَّنا متييز بني املتعلمني كما حيدث يف غريه

 عض األحيان مقصورة على فئات من اجملتمع دون غريها .دور التعليم واليت قد تكون يف ب
فاحلق يف التعليم  يف شريعتنا الغراء ليس حكراً على فئة دون أخرى أو جنس دون آخر  كما  هو حاصل يف عدد      

 . من احلضارات البشرية األخرى ، بل هو حق للجميع؛ الذكر واألنثى والغين والفقري والصغري والكبري من املسلمني

 دور النساء يف احلركة العلمية : .4
خريات من كثريًا من املراحل اليت مل تستطع األ   -يف جمال التعليم  -لقد  طت  املرأة املسلمة يف العهد املدين     

بنات جنسها  طيه يف عدد من احلضارات املختلفة؛ فقد كانت الصحابيات رضوان اهلل عنهن وعلى رأسهم أمهات 
ديقة بنت ك إىل  السعي لنشره بني النساء و الرجال، فهاهي الصاملؤمنني ال يكتفني بطلب العلم فقط، بل يتجاوزن ذل

الصديق عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها واليت تعد من أكثر النساء علماً وفقهاً يف الدين والشعر وأنساب العرب واليت  
 كان الصحابة رضوان اهلل عنه أمجعني يطلبون العلم لديها ويسألوهنا عن أحكام الدين .

 ساليب والطرائق التربوية في العهد المدني:ب( األ
 أسلوب احلوار: .4

ن اهلل عليهم ، يعتمدها يف  تعليم الصحابة رضوا ملسو هيلع هللا ىلصهو األساليب الرتبوية النبوية  األساسية  اليت كان رسول اهلل       
 ] 441هـ،ص 4377النحالوي،[و"كانت رغبته أشد يف أن يكون الصحابة هم البادئون بالسؤال".

و أقدر الناس على توجيه  العواطف حن ملسو هيلع هللا ىلصيستخدم أحيانا أسلوب احلوار العاطفي فكان  ملسو هيلع هللا ىلصد كان رسول اهلل وق     
حىت تعرفه ، وإن  ملسو هيلع هللا ىلصمراد اهلل تعاىل، فقد كانت عائشة رضي اهلل عنها ال تسمع شيئًا ال تعرفه إال راجعت فيه النيب 

قال (  سرياً ي حياسب حساباً  ل: )أرأيت قوله عز وج : فقلت عائشة قالت ملا قال : " من حوسب ُعذِّب " ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 ]   43146، رقم احلديث16أمحد،ج [" كم العرض ولكن من نوقش احلساب عذبلإَّنا ذا

إقامة حياور يف سبيل اإلقناع و  ملسو هيلع هللا ىلصيستخدم أحياناً  أخرى أسلوب احلوار اإلقناعي؛ فكان رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان          
 ليس انتصاراً للذات وأهوائها .احلجة على اآلخر طلباً للحق و 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

111 
 

فعن أيب أمامة رضي اهلل عنه قال إن فىت شابا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل ائذن يل بالزنا فأقبل 
القوم عليه فزجروه قالوا :مه مه فقال: ادنه فدنا منه قريبا قال :فجلس قال: أحتبه ألمك قال :ال واهلل جعلين اهلل فداءك 

ال: وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال: أفتحبه البنتك قال: ال واهلل يا رسول اهلل جعلين اهلل فداءك قال: وال الناس حيبونه ق
لبناهتم قال: أفتحبه ألختك قال: ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال: وال الناس حيبونه ألخواهتم قال: أفتحبه لعمتك قال 

ال وال الناس حيبونه لعماهتم قال: أفتحبه خلالتك قال: ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال: و ال واهلل جعلين اهلل فداءك قال: 
الناس حيبونه خلاالهتم قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت 

 ]8112،رقم  54أمحد،ج  [يلتفت إىل شيء"
 :تخول باملوعظةالأسلوب  .4

يهتم باختيار املكان املناسب والوقت املناسب إللقاء املوعظة على الصحابة رضوان اهلل عليهم، دوَّنا أطالة  ملسو هيلع هللا ىلص كانف    
كان "قال: عود ،فعن ابن مساستيعاب ما يلقى عليهم من العلم يسهل عليهم وحىتوا حىت ال ميلمملة وال اختصار خمل؛ 

 ] 61 ،حديث رقم 4،جالبخاري[."علينا سآمةال يف األيام،كراهةَ  يتخولنا باملوعظة ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 :بني املتعلمني  راعاة الفروق الفرديةأسلوب م .3

جبل  يا معاذ بن : ))قالمعاذ بن جبل ف رديفه  كان راكباً على الدابة و  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب    أنس بن مالك فعن      
ا من أحد م :ملسو هيلع هللا ىلص قالف .لبيك يا رسول اهلل وسعديك ثالثاً  :قال .يا معاذ :قال .لبيك يا رسول اهلل وسعديك :قال

أخرب به  اليا رسول اهلل أف :من قلبه إال حرمه اهلل على النار قال رسول اهلل صدقاً  يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً 
 ويف ،]441حديث رقم ، 4جالسابق، عاملرج [(( .  إذا يتكلوا وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثاً  :الناس فيستبشروا قال
كراهية أن ال   غريهدون  احلديث اجلليل هبذاهذا الصحايب  خصّ  ؛ إذ لقدرات الذهنية للمتعلمنيلهذا احلديث مراعاة 

 املراد منه. يفهموا
 

 ضرب األمثال:أسلوب  -1
 تها اليتبالغ عن فضالً  ،اين كثرية يف كلمات موجزة إيصال معقوي يف املتلقي ، فهو يعمد إىل  رل أثامثألفل         
قال  ، ذلكمن كمة وأوضح احل ، من ضرب األمثالالكرمي  القرآن فقد  أكثر ولذلك  ،واأللباب  القلوب تستهوي
َوتِْلَك  {وقال تعاىل: ،   [13العنكبوت:سورة ]}.َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ {: تعاىل
 [.44احلشر: سورة ] }ثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن األمْ 

 باحلب : قيادةال أسلوب -1
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كرام،  ذلك يظهر له وبوضوح مدى احلب العميق املتبادل بينه وبني صحابته ال ملسو هيلع هللا ىلصفاملتتبع لسرية النيب املصطفى      
 زائفة . مصلحة دنيويةحباً ظاهرياً من أجل   مل يكن من القلب نابعالب احل

قبل غريه  -عاله  جل يف -احلميدة اليت أثىن هبا عليه اخلالق  صفاتهل فهو ملسو هيلع هللا ىلص أسباب هذا احلب لرسول اهلل أما      
عامل مع النفوس وتستطيع أن تت ، القيادة الصحيحة هي اليت تستطيع أن تقود األرواح قبل كل شيءمن البشر ، فــــــــ" 

 ["ر إحسان القيادة يكون إحسان اجلنود، وعلى قدر البذل من القيادة يكون احلب من اجلنودقبل غريها، وعلى قد

 ] 461، ص هـ4141الرب،.
 طرح املسائل:أسلوب  -6

 ألثر ا بالغ  ، مما كان لهرضوان اهلل عنهم  لتعليم الصحابةالستخدامها    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وهو من األساليب اليت عمد      
، فعن هم تشويقاملتلقني   و  إثارة السؤال جملرد  ملسو هيلع هللا ىلصحيان يوجه النيب في بعض األف ملراده ؛ يف حسن فهمهم وحفظهم

)) :  قال، ف : املفلس فينا من ال درهم له وال متاع قالوا ((أتدرون من املفلس))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   أيب هريرة
،  ا، وأكل مال هذ ، وقذف هذا د شتم هذاإن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت ق

فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما  ،، وهذا من حسناته ، فيعطى هذا من حسناته ، وضرب هذا وسفك دم هذا
 ]4777 ، رقم احلديث 1ج مسلم،صحيح  [((. ، مث طرح يف النار عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه

 فقد  قال تشجيع ، كما فعل مع ُأيب بن كعب و ال تحفيزال  بابمن يسأل  ملسو هيلع هللا ىلصكان   حيانويف بعض األ       
ملنذر يا أبا ا))قال: قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال:  ((يا أبا املنذر أتدري أيُّ آية من كتاب اهلل معك أعظم)):  ملسو هيلع هللا ىلص

يف صدري، وقال:  َقيُّوُم ( قال: فضربقال قلت: ) اهللُ الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ الْ  ((أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم
 ]116املرجع السابق ،رقم احلديث [((.ليهنك العلم أبا املنذر))
 

 : الرتبية بالقدوةأسلوب  -7
معهم  ر األرضوحيفعلى ظهره  فكان حيمل احلجارة فيما يقومون به من أعمال ؛ شارك أصحابه ي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فكان      
حية للقائد امللهم الذي ال يضع حواجز بينه  وبني رعيته مما ينعكس عليهم حمبة وتض رائعاً مثاالً  بذلك  ، فكان بيديه

 وفداءً .
 : التعريضأسلوب  -1
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إذا أراد ذم شيء ما أو تصرف ما  عّرض ومل يصرّح وكان يكثر من قوله:"ما بال أقوام يفعلون كذا  ملسو هيلع هللا ىلص فكان النيب     
 والنصح للجميع دوَّنا استثناء. يد على عموم التوجيهشعور املخطئ،والتأكلملا يف ذلك من مراعاة وكذا " 

 :أسلوب استثمار األحداث واملواقف  -7
مر بن ، ومن ذلك ما رواه ع يستثمرها و يوظفها تربوياً معينة، ف ومواقف أحداث ملسو هيلع هللا ىلص ت حتدث أمام النيب كانف     

إذ وجدت  سعىت قد حتلب ثدياها)فإذا امرأة يف السيب  قال: قدم على النيب صلى اهلل عليه وسلم سيب  اخلطاب
قلنا: ال،  (( النارأترون هذه طارحًة ولدها يف)): ملسو هيلع هللا ىلصصبيًا يف السيب أخذته فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النيب 

 احلديث البخاري، رقمصحيح  [((  هلل أرحم بعباده من هذه بولدها)): ملسو هيلع هللا ىلص وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال
1777[. 

 :للمحسن  والثناءأسلوب املدح  - 46
أيب  ةقراء على ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك ثناؤهوإقباالً ،  احملسن إحساناً وإجادة ليزداديستخدم هذا األسلوب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فكان     

لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارحة، ((: ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب   هصوته بالقرآن الكرمي، فعن مجالو    موسى األشعري
 ]116،حديث رقم4جمسلم،صحيح  [ .))ارا من مزامري آل دوادلقد أوتيت مزم

 املخطئ :تعامل احلسن مع الأسلوب  -44
عاوية م قصة ومن ذلكيستخدم هذا األسلوب للرفع من معنويات املخطئ اجتهادًا  ال عمداً ،  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فكان     

فعامله  ملسو هيلع هللا ىلصحيث مّشت رجال كان قد عطس يف صالته فثار عليه الصحابة رضوان اهلل عليهم ، أما النيب  بن احلكم 
ة إن هذه الصال))، وال شتمين قال:  وال ضربين اهلل ما َكَهرين فو:"   معاوية باحلب ووجهه بلطف وهدوء ،  يقول

 ]314،حديث رقم4املرجع السابق،ج[ ((.ءة القرآنال يصلح فيها شيء من كالم الناس إَّنا هو التسبيح والتكبري وقرا
 
 

 :الكالم  تكرارأسلوب  -43
 لفهم وعلى املتلقي  ا سهلي يستخدم األسلوب و حيرص على أن يكرر كالمه ثالثًا ؛ ألنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فكان      
إذا تكلم بكلمة كان النيب صلى اهلل عليه وسلم " قال: ، فعن أنس بن مالك واإلدراك  ملراد املتحدث  فظاحل

 .]411،حديث رقم 4جالبخاري،صحيح [ "، حىت تفهم عنهأعادها ثالثاً 
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 ب( الوسائل التربوية في العهد المدني:
السمو و مال العقلي الكغاية يف  كانتاليت   والرتبوية  الوسائل مجلة منيعمد  إىل الرتكيز على   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فكان        

وترسيخ  لتأكيد يمية " علبالوسائل التيه املهتمون بالرتبية والتعليم اليوم بـــــــ" يستخدم ما يسم   ملسو هيلع هللا ىلص كانخالقي ؛ فاأل
 هم مما يساعد ليه ؛عوتركيز انتباههم  املوضوعلالهتمام مبحتوى  حواسهمجذب  ، وأذهان و قلوب املتلقني  يفاملعاين 
 : ه الوسائلومن هذ استيعاب ما يعرض عليهم وإدراكهم حملتواه ، على

 :ركة اليد(  توضيح املراد حب4
عن  األشعري  فعن أيب موسىللداللة على قوة ومتانة البنيان ،  كتشبيكه صلى اهلل عليه وسلم بني أصابعه     

 ،حديث رقم1ج، املرجع السابق[.((وشبك بني أصابعه، املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ))قال:   النيب
4116 [ 

 :توضيحية ال لرسوم ا( استخدام 4
هذا ))  :خط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطا بيده مث قال:  قال عبد اهلل بن مسعود فعن الصحايب اجلليل       

و إليه مث هذه السبل وليس منها سبيل إال عليه شيطان يدع : مث خط عن ميينه ومشاله مث قال :قال سبيل اهلل مستقيماً 
 ]1461،حديث رقم7ج،أمحدمسند [ .هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل {} وإن :قرأ
 :ستخدام املواد العينية لتوضيح املراد ا ( 3

مث ، فجعله يف ميينه، وأخذ ذهبًا فجعله يف مشاله أخذ حريراً  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن نيب اهلل    فعن علي بن أيب طالب      
 .]1617رقم ، حديث 1،جداود أيبسنن [((. إن هذين حرام على ذكور أميت: ))قال
 :أمام املتلقي  العملي طبيق الت -(1

وقام الناس  ، قام على املنرب فاستقبل القبلة وكرب ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيت رسول اهلل  فعن سهل بن سعد الساعدي         
 إىل املنرب، مث قرأ ، مث عاد فسجد على األرض  ، مث رجع القهقرى ، مث رفع رأسه ، فقرأ وركع وركع الناس خلفه خلفه

أيها الناس : »الناس، فقال إىل  فلما فرغ أقبل...  ، فسجد على األرض ، مث رجع القهقرى ، مث رفع رأسه ، مث ركع
 ] 377رقم  ،حديث4،جالبخاريصحيح [«.، ولتعلموا صاليت إَّنا صنعت هذا لتأمتوا يب

 ج( المؤسسات التربوية في العهد المدني:
لقد أولت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين مؤسسات الرتبوية والتعليم اهتمامًا بالغًا ،وكان يف مقدمة تلكم        

 املؤسسات ما يلي :
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 المسجد: .1

وهو أول مدرسة مت الرتكيز عليها يف صدر  اإلسالم ، وقامت  على مبدأ التعليم للجميع ؛ إذ يتم من خالله        
م الرجال والنساء صغاراً وكباراً ، وقد ـ" كان هلذه املدرسة فرع ) ليلي ( ينام فيه من يأوي إليه من األرياف االهتمام بتعلي

، أو من الفقراء ) كأهل الصفة ( فيجمعون بني التعلم الديين والدنيوي ، حىت إذا أتقنوا حرفة أو وجدوا عماًل ذهبوا 
ية تقام النهار لطلب العلم وأداء العبادة ، وكانت األلعاب والتمارين احلرب يطلبون الرزق ، وبقوا يرتددون إىل مدرستهم يف

ينظر إليهم من حجرته ويقول هلم:) دونكم يا بين أرفدة(   ملسو هيلع هللا ىلصيف ساحته أحيانًا ، كما فعل األحباش ورسول اهلل 
 ]411هـ، ص 4377النحالوي،[.ملسو هيلع هللا ىلص "والسيدة عائشة تنظر إليهم مع النيب 

يف اإلسالم بعدد من املزايا اليت مل تتح لغريه  ؛ فهو دار عبادة هلل تعاىل  يف املقام األول ،   ولقد حظي املسجد     
ومن مث فهو دار للرتبية والتعليم، وهي كذلك دار للتطبيب ، ودار لعقد االجتماعات املهمة ، ودار لعقد لواء اجليش 

 ،ودار للراحة واللعب والشعر .
 :ملسو هيلع هللا ىلصبيوت النبي  .2

دور واضح يف نقل تراثه إىل األمة اإلسالمية بكافة ، فقد كن يتلقني منه الرتبية   ملسو هيلع هللا ىلصلقد كانت لزوجات النيب       
والتعليم بشكل مباشر يف شىت العلوم بعامة ومبا يتعلق بالشؤون  األسرية على وجه اخلصوص ، وبالتايل فقد مت نقل تلك 

اصة ما ، وخب ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية ، سواء أكان ذلك يف حياته أو بعد مماته  إىل األمة  -عن طريقهم  -العلوم واملعارف 
من سرية  زواجها  دوراً بارزاً يف نقل الرتاث الثري كان لصغر سنها إبانعائشة رضي اهلل عنها واليت   نقلت  أم املؤمنني

ي اهلل تعاىل عنها ليت روهتا رض؛  فقد تركت إرثًا علميًا  كبريًا  ظهر يف الكم الكبري من األحاديث ا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب اخلامت 
 وأرضاها .

 بيوت  كتاب الوحي: .3

اهتمامًا بالغًا بــــ" قراء الصحابة" الذين كانوا  يتقنون القراءة والكتابة وجييدون حفظ القران   ملسو هيلع هللا ىلصفقد اهتم النيب      
خصص بعضهم للوحي و  الكرمي" فقد أخذهم إىل جانبه وحثهم على الكتابة للقرآن الكرمي وحفظه وا ذ منهم كتاباً 

 ]466هـ، ص4161األملعي،[للمعاهدات اليت يعقدها مع من يعاهده ويصاحله من الدول والقبائل".
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 بيوت  الصحابة الكرام : .4

 املدينة املنورة يف مكة املكرمة وكذا يف -رضي اهلل عنه وأرضاه  -لقد كانت بيوت  اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق      
لو كنت متخذا خليال ال ذت أبا بكر خليال ولكنه أخي وصاحيب وقد  ((:   ملسو هيلع هللا ىلصمنارات للعلم واملعرفة ، ومما قال فيه 
 ]1374،حديث رقم 44ج،مسلم [((ا ذ اهلل عز وجل صاحبكم خليال

ان داراً للرتبية والتعليم  والضيافة ،     حيث ك -رضي اهلل عنه وأرضاه  -كما كانت دار أيب أيوب األنصاري         
.  للرتحيب به ولتعلم مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف -يف داره رضي اهلل عنه  - ملسو هيلع هللا ىلصالناس يأتون إىل رسول اهلل 

 ]13هـ،4161األملعي،[
 عمليات التقويم التربوي  في العهد المدني )التغذية الراجعة( :د( 

ة أسلوب التوجيه غري املباشر أثناء النقاش واحلوار املتبادل مع الصحاب  -أحياناً  -يستخدم  ملسو هيلع هللا ىلص فكان النيب           
يسألونه عما اجعونه و وير  ملسو هيلع هللا ىلصالكرام رضوان اهلل عليهم ، ومن مث كان الصحابة رضوان اهلل عليهم  يرجعون إىل النيب 

أشكل عليهم فهمه ومل يستوعبوه ؛ حرصاً  منهم على فهم معاين األحكام الشرعية والقضايا الفكرية ، ويعرضون عليه  
كذلك ما فهموه منها ، فكان أحيانًا يقرهم على فهمهم ، وأحيانًا  أخرى يبني هلم موضع اخلطأ  فيما فهموه من  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصكالمه 

 أن عملية التقومي الرتبوي )التغذية الراجعة( و املتبعة يف  الرتبية اإلسالمية يف العهد  ] 11ـ ، صه4146كتيب،   [ويرى 
 املدين قد أفادت عدداً من األمور ومنها :

 العناية بتكوين الفرد وعدم االكتفاء بالتوجيه العام  " اجلماعي و اجلماهريي "  -4
تعداد ليت يكون فيها التوجيه واملوعظة والتوعية أبلغ ، واالسحسن استثمار الفرص الرتبوية والظروف املناسبة ا -4

 النفسي للتلقي أكرب .

 :نتائج  البحث 
 هناك عدد من النتائج اليت توصل إليها الباحث ، ولعل من أبرز تلك النتائج ما يلي:     

التأســــي باألخالق النبوية من أهم األمور  اليت جيب أن تتجلى يف حياة الفرد  املســــلم ، فهو القدوة املكملة اليت أمر   -
 املوىل عزوجل باالقتداء به واالهتداء هبديه . 

هتم احـاجـة أفراد اجملتمع  إىل وعي صــــــــــــــحيح بـاملبادئ والقيم  النبوية يف الوقت الذي افرتق فيه الناس واختلفت اجتاه -
 وأهوائهم يف ضوء املتغريات اليت تعصف بالعامل ، والتغيري لكثري من احلقائق واملسّلمات .
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للمجتمع املدين كان على أمت ما حتتاجه اجملتمع من مقومات دستورية وإدارية؛وقد مت كتابة ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصتأسيس النيب   -
 ت العالقة االلتزام هبا.يف وثيقة استهدفت توضيح احلقوق والواجبات اليت جيب على األطراف ذا

يتضــح ذلك من خالل دقة التخطيط مع األخذ باألســباب  الذي   ،جزء من الســّنة النبويةاالســرتاتيجي  أن التخطيط  -
 من أحداث. دهاومروراً مبا جرى بعثة اهلجرة صاحب هذا العهد بدءاً من حاد

واحرتام آراء  الجتماعية وإرساء مبادئ حقوق اإلنسانتعد الوثيقة النبوية أَّنوذجاً حيتذى به يف جمال حتقيق  العدالة ا -
 املخالفني واختياراهتم ، والبعد عن التعصب  ومصادرة حرية الفكر واملعتقد . 

من صفات القائد الناجح التسامح مع املخالفني حال القدرة عليهم والتمكن منهم ، وعدم االنشغال مبعاقبتهم عما   -
 ء والتطوير واإلصالح .هو أهم من انشغاله بأمور  البنا

املختلفة  مبا مل حيظى به غريها يف عدد من احلضــــــارات  -يف جمال التعليم  -حظيت  املرأة املســــــلمة يف العهد املدين   -
 ؛ فكانت ال يكتفي بطلب العلم فقط، بل يتجاوز ذلك إىل  السعي لنشره بني النساء و الرجال .

من واحداً  -ب وفقاً للمرحلة العمرية والتغريات الفسيولوجية اليت مير هبا  الطال -يف الرتبية و التعليم  بدأ التدرجيعد م -
 .  األوىل التعليممراحل خصوصاً  يف  التعليمية الرتبوية و أهم الـمبادئ يف العملية

العقل (  –اجلسد -اهتمت الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين باإلعداد املتوازن لإلنسان مبكوناته األساسية: ) الروح  -
 .سعياً للوصول إىل البناء املتكامل  لإلنسان الصاحل 

ذلك اهتمامها  نيعد ميدان اإلعداد الفكري من أبرز امليادين اليت اهتمت هبا الرتبية اإلسالمية يف العهد املدين، وم  -
 بتنمية مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي والتفكري التحليلي . 

 التوصيات :
 بناًء على النتائج السابقة ، فإن الباحث يوصي بالتوصيات اآلتية:   
أنشطتها الصفية و أن تقوم وزارة التعليم بغرس وتنمية القيم النبوية الكرمية لدى الطالب من خالل مناهجها وبراجمها  -

 وغري الصفية.
أن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بدورها يف نشر املبادئ والقيم  الرتبوية املستنبطة من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم،  -

 وإقامة السياسات واإلجراءات اخلاصة لتفعيل هذه املبادئ والقيم يف اجملتمع  . 
وية العطرة برامج تربوية هادفة تسعى إىل تثقيف أفراد اجملتمع يف جمال السرية النب أن هتتم وزارة الثقافة واإلعالم بإعداد -

. 
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أن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بتنظيم الندوات واحملاضرات لنشر السرية النبوية وما فيها من مبادئ  -
 وقيم وأخالق.
 المقترحات :

 كرام استكمال اجلوانب األخرى املتعلقة هبذا البحث ومن ذلك  :يأمل الباحث من األخوة الباحثني ال     
 قيام أحباث عن معامل الرتبية اإلسالمية يف العهد املكي. -
 إقامة مؤمترات هتتم بتوضيح واقع الرتبية يف العهدين املكي واملدين . -
بة لذلك الكرمي ، واحللول املناسقيام أحباث عن مدى قرب أو بعد اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة من النهج النبوي  -

. 
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