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قواعد الن�شر

بالأ�صالة  تت�صم  متميزة  ببحوث  �إجناحها  نحو  و�ل�صعي  �لندوة،  �أهد�ف  حتقيق  على  ا  حر�صً
و�ملو�صوعية و�لإ�صافة �ملعرفية، �لتزمت �لأمانة �لعامة يف تقييم �لأبحاث على �لقو�عد �لآتية: 

�لأكادميية  بال�صروط  و�للتز�م  �للغوية،  و�ل�صالمة  و�لعمق،  و�لأ�صالة  باجلدة  �لبحث  يت�صم  �أن    - 1
�ملتبعة يف �لبحوث �لعلمية، وجتنب �ل�صتطر�د و�خلروج عن �ملو�صوع.

�أن تت�صمن مقدمُة �لبحِث �جلديَد �لذي �أ�صافه �لباحث على �لدر��صات �ل�صابقة، و�لإ�صارة �إىل    - 2
بع�ض �لنماذج من ذلك.

�أن يكون �لبحث و��صح �ل�صلة بالأهد�ف �ملعلنة للندوة، �صمن حمور من حماورها.   - 3
م للن�صر �إىل جهة حتكيمية، �أو نال به �صاحُبه درجة علمية،  �أل يكون �لبحث قد نُ�صر من قبل �أو ُقدِّ   - 4

وعلى �لباحث �أن يقدم تعهد�ً خطياً بذلك.
�أن تكون �لأدلُة �ملذكورة موثقًة بالتخريج من �مل�صادر �لأ�صلية، ومبينًة درجُة قبولها �إذ� كانت من    - 5

غري �ل�صحيحني.
�إل يف حدود �ل�صرورة، مع تو�صيحها يف �حلا�صية عند  ��صتعمال م�صطلحات غري عربية  عدم    - 6

�أول ِذْكٍر لها.
عدم �لتكلف يف �ل�صتدلل بالن�ض على ما هو بعيد �ل�صلة به، وتو�صيح وجه �لدللـة منه.   - 7

�أن تُْثَبَث قائمُة �مل�صـادر و�ملر�جع م�صتوفاًة يف �آخر �لبحث، مرتبًة على حروف �ملعجم.   - 8
�عتماد  حال  يف  �إل  �إليه  �ملحال  �لكتاب  بطبعة  �ملتعلقة  �ملعلومات  �إىل  �حلو��صي  يف  ي�صار  �أل    - 9

�لباحث �أكرَث من طبعٍة للكتاب �لو�حد.
ذكُر نتائج �لبحث وتو�صياته.   - 10

�أن يكون حجم �خلط يف كتابة �لبحث )16(، و�أما �حلو��صي فتكون بحجم )14(. على نظام    - 11
ويندوز بخط )Traditional Arabic(، مع ترك م�صافة 2.5 �صم يف جو�نب �ل�صفحة �لأربعة، 

و�أن يرت�وح �لبحث ما بني)25( �إىل )35( �صفحة.
�ملوعد  يف  و�إر�صاِلها  بحثه،  على  �لتحكيم  جلنُة  تطلبها  �لتي  �لتعديالت  باإجر�ء  �لباحث  يلتزم    - 12

�ملحدد.
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تنمية املهارات لتكوين الأ�سرة املتميزة 
يف �سوء ال�سنة النبوية

د. عبد اهلل حممد م�شبب الغرازي
جامعة �سنعاء - اليمن 



»�إن قيامنا با�صتعر��ض �صريع لبع�ض ن�صو�ض �ل�صنة �ملطهرة، 
�صائدة  كانت  �لتي  �لأ�صرية،  �ملهار�ت  بع�ض  ذكر  يف  �لو�ردة 
تكفي  جيدة،  �إ�صار�ت  �أمام  ي�صعنا   ،-- �لنبي  عهد  على 
�ملهار�ت  تلك  �ملعامل، عن و�صع  �أولية و��صحة  لر�صم �صورة 
�إيجابياً؛  -�آنذ�ك-، وكيف تعاملت معها �ل�صنة �ملباركة تعاماًل 
و�لفعل-؛  -بالقول  تنميتها  على  و�حلث  ت�صجيعها،  يف  متثل 
ن�صيطة،  فاعلة،  �أ�صرة  خلق  يف  �لأثر  �أبلغ  له  كان  �لذي  �لأمر 
منتجة، �صكلت �أ�صا�صاً قوياً لبناء جمتمع حريف مهني من �لطر�ز 
�لأول، ��صتحق -بجد�رة- كل ما و�صل �إليه من رقي ومتيز يف 

خمتلف �ملجالت.
�ل�صحابة  ون�صاء  �لطاهر،  �لنبوي  �لبيت  ن�صاء  كان  لقد 
فقد  �ل�صاأن؛  هذ�  يف  قدوة  خري  �أجمعني-  عنهم  �هلل  -ر�صي 
�صعني -جاهد�ت- �إىل تعلم كثري من �ملهن و�ملهار�ت �ملنزلية 
-د�خل �ملنزل وخارجه- فنجحن يف ذلك ومتيزن فيه، حتى 
و�صل بهن �حلال �إىل بلوغ درجة من �لكتفاء �لذ�تي يف كثري 
من �ل�صلع و�خلدمات �لتي حتتاجها �أ�صرهن، فكنَّ -بحق- نعم 

�لزوجات �ل�صاحلات، و�لعامالت �ملنتجات �ملاهر�ت«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

و�ملر�صلني،  �لأنبياء  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل 
�لدين.  �إىل يوم  باإح�صان  تبعهم  �لر��صدين، ومن  �لطاهرين، و�صحابته  �آله  وعلى 

�أما بعد:
فهذ� �لبحث �لذي ن�صعه بني يدي �لقارئ �لكرمي، مو�صوماً بـ: »تنمية �ملهار�ت 
�لعلمية  �لندوة  للم�صاركة يف  �ملقدمة  �لأبحاث  من  �ملتميزة« هو  �لأ�صرة  لتكوين 

�لدولية �ل�صاد�صة، يف رحاب كلية �لدر��صات �لإ�صالمية و�لعربية بدبي.
�لباحث  �صيحاول  �لتي  �مل�صكلة  لنا  تت�صح  �لبحث،  عنو�ن  على  وبالطالع 
�لبحث،  هذ�  يف  لها  �ملنا�صبة  �ملعاجلات  �إىل  و�لو�صول  ومناق�صتها،  طرحها، 
�لتميز  درجة  �إىل  �مل�صلمة  بالأ�صرة  �لو�صول  �إمكانية  مدى  معرفة  يف  وتتلخ�ض 
�لأ�صري، من خالل تنمية مهار�تها، وتطوير مو�هب وقدر�ت �أفر�دها، يف �صوء ما 

جاء يف �ل�صنة �لنبوية �ملطهرة من �لن�صو�ض �ملتعلقة بهذ� �ملو�صوع.
�لأ�صرة،  وهي  به  �مل�صتهدفة  �جلهة  �أهمية  من  �أهميته  �ملو�صوع  هذ�  يكت�صب 
ُلُح  يَ�صْ للج�صد!  كالقلب  للمجتمع  تَُعد  �لتي  �لأوىل،  �لجتماعية  �لوحدة  تلك 

ب�صالحها، مثلما يكون ف�صادها �صبباً لف�صاده.
بها،  و�لرقي  �لأ�صرة،  هذه  تطوير  يف  يبذل  جهد  �أو  عمل  لكل  كان  هنا  من 
�أنه يبحث يف  �أهميته �خلا�صة - وب�صمن ذلك مو�صوع بحثنا هذ� - على �عتبار 
�لنجاح و�لتميز، جتعل منها في�صاً ل  �إىل درجة من  كيفية �لو�صول بهذه �لأ�صرة 
يوؤهلها  �لذي  �لأمر  و�لإبد�ع،  و�لنتاج،  و�لعطاء  و�لن�صاط،  �لفاعلية  من  ينقطع 

للقيام بدورها �لإيجابي �لفعال يف بناء �ملجتمعات و�لأوطان.
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ومما يزيد هذ� �ملو�صوع �أهمية، ربطه بال�صنة �لنبوية �ملطهرة، و�لعمل - قدر 
�لإمكان - على تاأ�صيله منها، �إ�صهاماً يف �إخر�ج مكنونات �ل�صنة �ملباركة للنا�ض، 

وربطها بالو�قع �لعملي �ملعا�ض.
يُنتظر من هذ� �لبحث حتقيق جملة من �لأهد�ف �أهمها �لآتي:

حتقيق �لتميز �لأ�صري بو��صطة �لهتمام بتنمية مهار�ت �لأ�صرة. -
معرفة �أهم �ملهار�ت �لالزمة للو�صول �إىل �لتميز �لأ�صري، وطرق �كت�صابها،  -

وتنميتها، يف �صوء �ل�صنة �لنبوية.
ت�صليط �ل�صوء على بع�ض �ملهار�ت �لأ�صرية �لتي ز�ولتها �لأ�صرة على عهد �لنبي  -

-  - وعملت على تطويرها، وحت�صني �أد�ئها فيها، حتى متكنت من حتقيق 
�لكتفاء �لذ�تي يف كثري من �ل�صلع و�خلدمات �لتي حتتاجها. عّل ذلك ميثل 
�أمنوذجاً عملياً حتتذي به �لأ�صرة �مل�صلمة �ليوم، فت�صعى لتطوير ذ�تها، و�خلروج 
من طور �ل�صتهالك و�لبيات �ل�صتوي، �إىل منط �لفاعلية و�لنتاج و�لتميز.
وبح�صب علمي و�طالعي ل توجد در��صة علمية �أكادميية، تناولت مو�صوع 
عبارة  عليه  �طلعت  ما  وجل   ،- عنو�نه  يف  جاء  كما   - بالتحديد  �لبحث  هذ� 
�ملبثوثة على �صبكة �لنرتنت عن  �ملقالت  �إ�صار�ت ق�صرية وردت يف بع�ض  عن 
مو�صوع �لتميز �لأ�صري)1(. فاإن تاأكد لنا ذلك؛ كان من �ملتوقع لهذ� �لبحث �إ�صافة 
�صيء جديد يف بابه، ل�صيما فيما تعلق مبوقف �ل�صنة �لنبوية من �ملهار�ت �لأ�صرية، 

وتنميتها بغر�ض �لو�صول �إىل �لتميز �لأ�صري.
وباهلل �لهد�ية و�لتوفيق؛؛؛

com/.www.uae7 :من هذه �ملقالت: �لأ�صرة �ملتميزة، موقع معهد �لإمار�ت �لتعليمي، على �لر�بط  -1
www.saaid.net/doat/ :لر�بط� �لربيجاوى، على  �لأ�صري، عبد�للطيف  �لتميز  �إىل  �ل�صعي    .vb/t
�لر�بط:  على  م�صلمة،  �أنا  �صبكة  موقع:  �صربي،  �أمل  �مل�صلم،  �لبيت  متيز  �صر    .brigawi/15.htm

.www.muslmh.com/modules.php
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متهيـــد
اأوًل: املفاهيم وامل�سطلحات. 

تعريف املهارات:  -1
و�إحكامه  �ل�صيء  �إتقان  و�لهاء - وهي:  �مليم  بفتح  َمَهارة -  اللغة: جمع  يف  اأ-  
و�حلذق فيه. جاء يف �ملعجم �لو�صيط: »َمَهَر �ل�صيء وفيه وبه، َمَهارًة: �أحكمه 

و�صار به حاذقاً، فهو ماهر«)1(.
وبدقة  حمددة،  بكيفية  مهمة  �إجناز  من  �لتمكن  هي:  املهارة  ال�سطالح:  ب- يف 
متناهية، و�صرعة يف �لتنفيذ)2(. وتنمية �ملهار�ت تعني: �لعمل �مل�صتمر - بكل 
�لو�صائل �ملمكنة - على تطويرها وحت�صني �لأد�ء فيها، ورفع م�صتوى كفائتها 

وفاعليتها.
و�حد،  مكاين  حميط  يف  تعي�ض  �لتي  �جلماعة  »تلك  هي  الأ�سرة:  تعريف   -2

وتربطهم �صلة قر�بة«)3(.
تعريف التميز:   -3

مبعنى  �لتميز  منها:  معان  على عدة  �للغة  �لتميز يف  م�صطلح  �أتى  اللغة:  يف  اأ- 
�ل�صيء  ماز   ...« �لعرو�ض)4(:  تاج  يف  جاء  و�لتناف�ض.  و�لرفعة،  �لتفا�صل، 
مييزه ميز�ً: ف�صل بع�صه على بع�ض... و�مَلَْيُز: �لتمييز بني �لأ�صياء، و�لرفعة... 

و�متاز �لقوم: متيز بع�صهم من بع�ض، و�لتمايز: �لتحزب و�لتناف�ض«.
�ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى و�آخرون 889/2، و�نظر: خمتار �ل�صحاح، �لر�زي �ض266، تاج   -1

�لعرو�ض، �لزبيدي 157/14، 160، تهذيب �للغة، �لأزهري 159/6.
2013/1/25م،   ،/www.ar.wikipedia.org/wiki مهارة  �لر�بط:  �حلرة،  ويكيبيديا  مو�صوعة   -2

�ل�صاعة 7:00 م�صاًء.
م�صاوئ �لأخالق و�أثرها على �لأمة، خالد �حلازمي، �ض133.  -3

�ض341-340.  -4
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ب- يف ال�سطالح: التميز هو: »متتع فرد �أو جماعة بخ�صائ�ض عالية �أو قدر�ت 
يف  ومناف�صًة  وفاعليًة،  �أد�ًء،  �أكرث  جتعلهم  �أقر�نهم،  لدى  توجد  ل  �إبد�عية، 

جمال حمدد«)1(.
ثانيًا: اأهمية التميز الأ�سري: 

تاأتي �أهمية �لتميز �لأ�صري من �أهمية �لأ�صرة نف�صها، �إذ �إن �لأ�صرة هي �للبنة 
�لأوىل يف بناء �ملجتمع، فاإذ� كانت هذه �للبنة متميزة - ذ�ت جودة عالية - كان 

�لبناء كذلك، و�لعك�ض بالعك�ض. 
فتميز �لأ�صرة �مل�صلمة �إذ�ً، هو �لطريق �إىل متيز �ملجتمع �مل�صلم، ومتيز �ملجتمع 
يعني نهو�ض �لأمة من كبوتها، وخروجها من د�ئرة �ل�صعف، و�لوهن، و�لغثائية 
�لذي  و�لزدهار،  و�لتقدم،  و�لرقي،  �لقوة،  د�ئرة  �إىل  �ليوم،  منها  تعاين  �لتي 

كانت عليه بالأم�ض. 
�أَْن تََد�َعى َعَلْيُكْم َكَما  ِ  : »يُو�ِصُك �ْلأَُمُ  جاء َعْن ثَْوبَاَن َقاَل َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ٍة نَْحُن يَْوَمِئٍذ؟ َقاَل: »بَْل �أَْنُتْم يَْوَمِئٍذ  َعِتَها« َفَقاَل َقاِئٌل: َوِمْن ِقلَّ تََد�َعى �ْلأََكَلُة �إِىَل َق�صْ
ِمْنُكْم،  �مْلََهابََة  ُكُم  َعُدوِّ ُدوِر  ِمْن �صُ  ُ �هللَّ َولَيَْنِزَعنَّ  ْيِل.  �ل�صَّ َكُغثَاِء  ُغثَاٌء  َولَِكنَُّكْم  َكِثرٌي 
ِ َوَما �ْلَوَهُن؟ َقاَل: ُحبُّ  ُ ِفى ُقُلوِبُكُم �ْلَوَهَن«. َفَقاَل َقاِئٌل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ َولَيَْقِذَفنَّ �هللَّ

ْنيَا َوَكَر�ِهيَُة �مْلَْوِت«)2(.  �لدُّ

تر�جع �ملو��صيع �لآتية على �صبكة �لنرتنت:   -1
2013/1/25م،   ،www.manhal.net/articles.php �لر�بط:  �لرتبوي،  �لثقافة  منهل  موقع  �لتميز،   

10:30 م�صاًء.
 ،www.acc4arab.com �لر�بط:  �لعرب،  �ملحا�صبني  �صبكة  موقع:  �لأعمال،  منظمات  يف  �لتميز   

2013/1/25م، �ل�صاعة: 10:40 م�صاًء.
�أخرجه �أبو د�ود يف �ل�صنن، كتاب �ملالحم، باب يف تد�عي �لأم على �لإ�صالم، 111/4، رقم 4297.   -2
و�أحمد يف م�صنده 278/5، رقم 22450، و�صححه �لألباين يف: �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 2/ 647، رقم 

.958
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يف �حلديث دللة على �أن حالة �ل�صعف و�لهو�ن �لتي تعاين منها �لأمة �ليوم 
تكمن علتها يف  و�إمنا  م�صلم -،  مليار  �أنتم كثري« -�أكرث من  »بل  �لكم  لي�صت يف 
�لكيف »لكنكم غثاء كغثاء �ل�صيل«، و�أن �لعالج يتمثل يف �إيجاد �لو�صائل �ملنا�صبة 
لتفعيل هذ� �لكم �لهائل من �لطاقات �لب�صرية �ملهدرة، و�إعادة تاأهيل هذ� �لغثاء، - 
�بتد�ًء بتنمية مهار�ت �لأ�صرة - لي�صبح رقماً حقيقياً، ي�صتطيع �إحد�ث دفعة تغيريية 
كافية حل�صول �لتغيري �لإلهي حلال �لأمة نحو �لأح�صن، كما يقت�صي قانون �لتغيري 

�لإلهي �لذي عربت عنه �لآية �لكرمية: چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ     چ 
)�لرعد:11(.

�جلو�نب  خمتلف  يف  �ملعا�صرة  �مل�صلمة  �لأ�صرة  متيز  فاإن  �أخرى  جهة  من 
�أن  �صاأنه  من  و�ملهار�تية،  و�لجتماعية،  و�لأخالقية،  و�لثقافية،  �لدينية،  �حلياتية، 
يجعل منها منوذجاً ر�ئعاً، و�أ�صلوباً عملياً ناجحاً، للدعوة �إىل �هلل، وجذب �لآخرين 

�إىل �لإ�صالم.

ول �صيما �أننا يف ع�صر �لعوملة وما �أدى �إليه من تقارب للم�صافات، وتز�وج 
بني �لثقافات و�حل�صار�ت، مما هياأ فر�صاً جديدة - ونادرة - لعر�ض �لإ�صالم على 

�لنا�ض. 

ثالثًا: الأ�سباب ال�سرعية للتميز:

�أ�صباب �صرعية �صرورية لتحقيق �لتميز �لأ�صري، ينبغي على �لر�غب  هناك 
فيه، و�صعها ن�صب عينيه، وجعلها نقطًة لالنطالق �إليه، و�أهم هذه �لأ�صباب �لآتي: 
�إخال�ض  �إىل  يحتاج   - �لأعمال  من  كغريه   - �لأ�صري  فالتميز  الإخال�س:    -1
للق�صد و�لنية؛ باأن يق�صد به �صاحبه وجه �هلل - عز وجل - وخدمة دينه و�أمته، 
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�لرياء، و�ل�صمعة،  بعيد�ً عن  و�نتظار �لأجر و�لثو�ب عليه منه - �صبحانه - 
عز  �ملوىل -  �إ�صخاط  ذلك  �صاأن  من  لأن  �لنا�ض،  من  و�لثناء  �ملدح  و�نتظار 
وجل - عليه و�إفقاده �لتوفيق و�لنجاح يف م�صعاه. فقد جاء يف حديث ُعَمَر 
َا  ِ  يَُقوُل: »�إِمنَّ اِب ر�صي �هلل عنه َعَلى �مْلِْنرَبِ َقاَل �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ �ْبَن �خْلَطَّ
يُبَها  َا ِلُكلِّ �ْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن َكانَْت ِهْجَرتُُه �إِىَل ُدْنيَا يُ�صِ �لأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َو�إِمنَّ

لَْيِه«)1(.  ىَل َما َهاَجَر �إِ ٍة يَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه �إِ �أَْو �إِىَل �ْمَر�أَ

ال�ستعانة باهلل: وذلك باأن ميد طالب �لتميز يديه بالدعاء �إىل �هلل - عز وجل    -2
-، �صائاًل منه �لعون على هذه �ملهمة �ل�صاقة. فقد كان �لنبي  يحث �أهل 
بيته على دو�م �ل�صتعانة باهلل، وطلب �لغوث و�ل�صالح منه - �صبحانه- يف 
جميع �أحو�لهم؛ حيث �أو�صى �بن عبا�ض - ر�صي �هلل عنهما - بقوله: »...
ِ...«)2(. �أي: �إذ� �أردت �ل�صتعانة يف �لطاعة وغريها  َو�إَِذ� ��ْصَتَعْنَت َفا�ْصَتِعْن ِباهللَّ
من �أمور �لدنيا و�لآخرة )فا�صتعن باهلل( فاإنه �مل�صتعان وعليه �لتكالن)3(، فمن 

�أعانه فهو �ملعان، ومن خذله فهو �ملخذول)4(.

وكذلك �أو�صى -  - بذلك �بنته فاطمة �لزهر�ء - ر�صي �هلل عنها -؛ كما 
ِ   ِلَفاِطَمَة: »َما مَيَْنُعِك �أَْن تَ�ْصَمِعي  جاء عن �أن�ض - ر�صي �هلل عنه - َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ِبَرْحَمِتَك ��ْصَتِغيُث  َقيُّوُم  يَا  ْم�َصْيِت: يَا َحيُّ  َو�أَ َبْحِت  َذ� َ�صْ �إِ ْن تَُقوِل  �أَ ِبِه  يِك  �أُو�صِ َما 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه باب كيف كان بدء �لوحي �إىل ر�صول �هلل  ، 1/ 3، رقم1، وم�صلم   -1
كتاب �لإمارة، باب قوله: �إمنا �لأعمال بالنية...، 3/ 515، رقم 1907، و�للفظ للبخاري. 

�لقيامة و�لرقائق و�لورع، باب منه؛ 667/4،  �أخرجه �لرتمذي - �صمن حديث طويل - كتاب �صفة   -2
رقم 2516 وقال: حديث ح�صن �صحيح، و�أحمد يف م�صنده 293/1، رقم 2669، و�صححه �لألباين يف 

حتقيقه مل�صكاة �مل�صابيح 149/3، رقم 5302.
مرقاة �ملفاتيح �صرح م�صكاة �مل�صابيح، �لقاري 491/9.  -3

�نظر: �صبل �ل�صالم، �ل�صنعاين 177-176/4.  -4
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 .)1(» ُه، وَل تَِكْلِني �إِىَل نَْف�ِصي َطْرَفَة َعنْيٍ ِلْح ِل �َصاأْيِن ُكلَّ �أَ�صْ

يف �حلديث دللة على �صبب من �أهم �أ�صباب متيز �لأ�صرة �لنبوية �ملطهرة - �إن 
مل يكن �أهمها على �لإطالق - وهو �للجوء �إىل �هلل - عز وجل - وطلب �لعون 
و�ل�صالح، و�لتميز و�لنجاح، منه - �صبحانه - دون غريه، وهو ما ينبغي على كل 

ر�غب يف �لتميز فعله.
املطلب الأول: املهارات الإدارية واأثرها يف متيز الأ�سرة امل�سلمة.

�أو  �صناعية،  �أو  مالية،  موؤ�ص�صة  �أو  �صركة  �أي  لنجاح  �لرئي�صية  �لأ�صباب  من 
جتارية، وجود �إد�رة كفوؤة ت�صو�صها وترعى �صوؤونها؛ وهذه �لإد�رة ل يوكل �أمرها 
- عادة - �إل �إىل �أكفاأ �ملر�صحني لها، ممن تخ�ص�صو� يف هذ� �لفرع علمياً، ودربو� 

عليه عملياً، فوق ما وهبو� من ��صتعد�د�ت طبيعية لالإد�رة و�لقو�مة. 
�إذ� كان هذ� هو �ل�صاأن يف هذه �ملوؤ�ص�صات �لأقل �صاأناً من موؤ�ص�صة �لأ�صرة، 
فاأوىل �أن تتبع هذه �لقاعدة مع هذه �ملوؤ�ص�صة �خلطرية، �لتي تن�صئ �أثمن عنا�صر 

�لكون، وهو �لعن�صر �لإن�صاين)2(. 
فيها  �أكفاأ ع�صو  �إىل  �لأ�صرة  قيادة  �ل�صارع �حلكيم  �أ�صند  فقد  بناًء على ذلك 
تبعات هذه  لتحمل  توؤهله  به من خ�صائ�ض و�صفات  يتميز  ملا  نظر�ً  �لزوج،  وهو 
�لتحمل...  وقوة  و�خل�صونة،  و�ل�صدة،  �لعقل،  وكمال  �جل�صم،  كقوة  �لقو�مة، 
قيامه  عن  ناهيك  �ملر�أة،  لدى   - غالباً   - تتوفر  ل  �لتي  �ل�صفات  من  ذلك  ونحو 

بالإنفاق على �لأ�صرة، مما يجعله �أوىل بالقو�مة عليها من �ملر�أة.
�أخرجه �لن�صائي يف: �ل�صنن �لكربى كتاب عمل �ليوم و�لليلة، باب ما يقول �إذ� �أم�صى، 6 / 147، رقم   -1
10405، و�حلاكم يف: �مل�صتدرك كتاب �لإميان، 1 / 730، رقم 2000 وقال: �صحيح على �صرط �ل�صيخني 
ومل يخرجاه. وقال �لهيثمي يف: جممع �لزو�ئد 117/10: »رو�ه �لبز�ر، ورجاله رجال �ل�صحيح غري 

عثمان بن موهب، وهو ثقة«. و�صححه �لألباين يف: �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 449/1، رقم 227. 
�نظر: يف ظالل �لقر�آن، �صيد قطب، 652-648/2.   -2
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وقد �أ�صار �ملوىل عز وجل �إىل هذين �ل�صببني لقو�مة �لرجل على �ملر�أة فقال: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  چ 

)�لن�صاء: 34(. 
كما �أ�صار �لنبي  �إىل �إخفاق �ملر�أة يف �لولية على �لرجال -عموماً- وعدم 
فالح �أو جناح �ملولني لها عليهم فقال: »لَْن يُْفِلَح َقْوٌم َولَّْو� �أَْمَرُهُم �ْمَر�أًَة«)1(، وولية 

�ملر�أة على زوجها د�خلة يف هذ� �لعموم - و�هلل �أعلم -.
ونائبه  )�لزوج(  �لأ�صرة  مدير  يف  ممثلة   - �لأ�صرة  �إد�رة  فاإن  هذ�؛  علم  �إذ� 
)�لزوجة( - حتتاج �إىل �لإملام ببع�ض �ملهار�ت �لإد�رية �لأولية، لتتمكن من �إد�رة 

�لأ�صرة بنجاح، و�لو�صول - بالتال - �إىل �لتميز �لأ�صري �ملن�صود. 
ومن هذه املهارات الإدارية ما ياأتي: 

و�لأناة،  و�حللم،  و�ل�صرب،  كاحلكمة،  القيادية:  ال�سفات  ببع�س  التحلي    -1
وقوة �لإر�دة، و�لتفاوؤل، و�لو�قعية، و�لتو�صط بني �للني و�ل�صدة، و�لعدل، 
ذلك  غري  �إىل  �لأ�صري  �حلو�ر  مبد�أ  و�عتماد  �حل�صنة،  و�لقدوة  و�مل�صاو�ة، 
من �ل�صفات �لتي ينبغي توفرها يف �ل�صخ�صيات �لقيادية - ول �صيما �إد�رة 
�لأ�صرة - و�صناأتي على ذكر بع�ض هذه �ل�صفات، - قريباً �إن �صاء �هلل - فال 

نطيل بذكرها جتنباً للتكر�ر.
التخطيط الأ�سري: �أي و�صع �لأهد�ف، ثم �لتخطيط مل�صتقبل �لأ�صرة على    -2
باأي�صر جهد، و�أقل وقت  �صوئها، مبا يتوقع من خالله حتقيق تلك �لأهد�ف، 

ممكن. 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب كتاب �لنبي  �إىل ك�صرى وقي�صر، 4/ 1610، رقم4163. من   -1
حديث �أبي بكرة يف �أَنَّ �أَْهَل َفاِر�َض َقْد َملَُّكو� َعَلْيِهْم ِبْنَت ِك�ْصَرى.
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ومثال ذلك قبل الزواج: قيام رب �لأ�صرة بالتحري، ودقة �لختيار لزوجه 
و�صريكة حياته، من خالل �حلر�ض على تو�فر بع�ض �صفات �لزوجة �ملثالية �ل�صاحلة 

يف �ملر�أة �لتي �صيقع �ختياره عليها لت�صاركه مهمة تكوين �أ�صرة �صاحلة متميزة. 
وهذه �ل�صفات كثرية ول يت�صع �ملقام لتف�صيل �لكالم عنها)1(، لكن جماعها 
عائد �إىل �لدين، كما جاء يف حديث �أَِبى ُهَرْيَرَة ر�صى �هلل عنه َعِن �لنَِّبىِّ �صلى �هلل 
عليه و�صلم َقاَل: »تُْنَكُح �مْلَْر�أَُة لأَْربٍَع مِلَاِلَها َوحِلَ�َصِبَها َوجَلَماِلَها َوِلِديِنَها َفاْظَفْر ِبَذ�ِت 

يِن تَِربَْت يََد�َك«)2(. �لدِّ
يف  �لر�غب  بها  ي�صتهدي  �لتي  �لعري�صة،  �خلطوط  لبع�ض  ذكر  �حلديث  يف 
�لزو�ج، عندما يكون يف مرحلة �لتخطيط وو�صع در��صة �جلدوى مل�صروع �أ�صرته 

�لقادمة.
�لأهد�ف وو�صائل حتقيقها؛  �لدر��صة على حتديد  �أن حتتوي هذه  و�ملفرت�ض 
�صعيدة وناجحة  �أ�صرة  �إقامة  �إىل هدف و�حد هو:  فت�صري جميعها  �لأهد�ف:  �أما 
ومتميزة، و�أما �لو�صائل فكثرية، لكن �أهمها �إيجاد �صريكة حياة منا�صبة، تتوفر فيها 

�صفات حمددة، توؤهلها لإجناح هذ� �مل�صروع �حليوي �لهام.
وهنا تكفلت �ل�صنة �ملطهرة - كما �أ�صلفنا - باإر�صاد �لر�غب يف �لزو�ج - من 
تاأكيدها على  مع  �ملطلوبة،  �ل�صفات  تلك  �أهم  �إىل   - �حلديث وغريه  خالل هذ� 

و�لبيئة  �حل�صن،  و�لأ�صل  و�لبكارة،  و�لعقل،  و�جلمال،  �حل�صن،  و�خللق  �لدين،  �ل�صفات:  هذه  من   -1
�ملنا�صبة، وكونها بعيدة �لقر�بة عنه، ودود�ً ولود�ً، بكر�ً... �إىل غري ذلك من �ل�صفات �لتي ذكرها �لفقهاء 
يف هذ� �لباب، وملعرفة تفا�صيل �لكالم عن هذه �ل�صفات ينظر: �إحياء علوم �لدين، �لغز�ل، 2/ 36 - 
42، �إعانة �لطالبني، �أبو بكر �لدمياطي 3/ 270 - 273، �ملغني لبن قد�مه 7/ 82-83، فقه �ل�صنة، �صيد 

�صابق، 2/ 147 - 151، �لأ�صرة يف �صوء �لكتاب و�ل�صنة، �صيد فرج، �ض70-60.
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب �لأكفاء يف �لدين، 5/ 1958، رقم4802، وم�صلم كتاب �لنكاح،   -2
باب ��صتحباب نكاح ذ�ت �لدين، 2/ 1086، رقم1466 و�للفظ له. تربت يد�ك: �أي ل�صقتا بالرت�ب - 
كناية عن �لفقر -، وهو دعاء عليه، �أي ل �أ�صاب خري�ً، �إن مل يكن �لدين �ختياره �لأول، �نظر: خمتار 

�ل�صحاح، حممد بن �أبي بكر �لر�زي، �ض 32، ول�صان �لعرب، �بن منظور، 1 / 228. 
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معيار �لدين وتقدميه على غريه من �ملعايري �لن�صبية �لأخرى.
ومن �لو��صح �أن �ل�صنة �ل�صريفة ق�صدت بذلك و�صع �أ�ص�ض �صليمة و�صاحلة 
لأن تبني عليها -م�صتقباًل- �أ�صرة قوية، م�صتقرة، تتمتع بالدميومة و�لنجاح و�لتميز.
وقد �صرح �لنبي -  - بهذ� �لق�صد - �لدميومة و�لبقاء �مل�صتقبلي - حينما 
 :-  - أر�د �ملغرية بن �صعبة - ر�صي �هلل عنه - زو�ج �مر�أة، فقال له ر�صول �هلل�
»�ْنُظْر �إِلَْيَها َفاإِنَُّه �أَْحَرى �أَْن يُوؤَْدَم بَْيَنُكَما«)1(. فمعنى »يوؤدم بينكما«: �أي تكون بينكما 

- م�صتقباًل - �ملحبة و�ملودة و�لألفة، يقال: �أدم �هلل بينهما: �أي �ألف ووقف)2(.
بتخطيط  �لزوجني  قيام  الزواج:  بعد  الأ�سري  التخطيط  اأمثلة  ومن 
�لإجناب، وتنظيم �لن�صل، با�صتخد�م �إحدى �لو�صائل �مل�صروعة ملنع �حلمل - موؤقتاً 
- كالعزل، مبا يحقق م�صلحة �لأم و�لطفل، ول يتعار�ض مع مقا�صد �ل�صرع يف 
�لإجناب و�لتكاثر. فقد روي َعْن َجاِبٍر ر�صي �هلل عنه َقاَل: »ُكنَّا نَْعِزُل َعَلى َعْهِد 
�لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َو�ْلُقْر�آُن يَْنِزُل«)3(. ومفهوم كالمه �أنه لو مل يكن ذلك 
ت�صريع )على  زمن  �لزمان  وكون  بينهم،  ��صتهاره  رغم  عليه،  يُقرو�  جائز�ً، مل 
عهد ر�صول �هلل  (، ومع ذلك فقد �صرحت بع�ض �لرو�يات ببلوغ ذلك �لنبي 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ نَِبىَّ  َذِلَك  »َفَبَلَغ  م�صلم:  رو�ية  يف  كما  له  و�إقر�ره   
حملها.  لعدم  طلباً  �ملر�أة  عن  �لعزل  جو�ز  على  دللة  �حلديث  ففي  يَْنَهَنا«.  َفَلْم 
و�لزوجان - عادة - ما يلجاآن �إىل هذ� �لنوع من �لتخطيط ق�صد�ً لتحقيق �أهد�ف 

م�صتقبلية يرونها من م�صلحة �لأ�صرة.
رقم 1087  �ملخطوبة، 397/3،  �إىل  �لنظر  ما جاء يف  باب  �لنكاح،  كتاب  �صننه  �لرتمذي يف  �أخرجه   -1
وقال: حديث ح�صن، و�حلاكم يف �مل�صتدرك كتاب �لنكاح 179/2، رقم 2697 وقال: حديث �صحيح 
على �صرط �ل�صيخني ومل يخرجاه، وو�فقه �لذهبي، كما �أخرجه �ل�صياء �ملقد�صي يف �لأحاديث �ملختارة 

169/5، رقم 1789 وقال: �إ�صناده �صحيح.
�نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث لبن �لأثري 32/1.  -2

�أخرجه �لبخاري كتاب �لنكاح، باب �لعزل، 1998/5، رقم 4911، م�صلم: كتاب �لنكاح، باب حكم �لعزل،  -3 
2/ 1065، رقم 1440.



19

وهذه �لأهد�ف و�ملقا�صد تختلف من �أ�صرة �إىل �أخرى؛ فمنهم من يفعل ذلك 
للحفاظ على �صحة �لأم و�لطفل - كما �أ�صلفنا - على �عتبار �أن كرثة �لولد�ت 
وتتابعها ترهق �لأم وت�صعف �لطفل، مما قد يعر�صهما - يف �مل�صتقبل - لحتمال 
يتنا�صب  مبا  �لأطفال،  �لتحكم يف عدد  به:  يق�صد  بالأمر��ض، ومنهم من  �لإ�صابة 
مع �مل�صتوى �ملعي�صي لالأ�صرة وم�صادر دخلها، حتى يت�صنى لهم �لقدرة على تربية 
و�لتاأثري  بالفاعلية  تت�صم  نوعية  عنا�صر  يكونو�  لأن  توؤهلهم  ح�صنًة،  تربية  �أطفالهم 

و�لتميز.
�أفر�دها  �لتز�م  خالل  من  �لأ�صرة،  �أو�صاع  تنظيم  �أي  الأ�سري:  التنظيم    -3
�لع�صو�ئية و�لرجتال،  بالنظام، وتوزيع �لخت�صا�صات و�ملهام، و�لبعد عن 

و�إهد�ر �لأوقات و�لطاقات. 
ور�أ�ض  �لإن�صان  عمر  وهو  �حلياة،  هو  فالوقت  الوقت:  تنظيم  ذلك:  مثال 
ماله، ما ذهب منه ي�صتحيل �أن يعود، ومن فرط فيه و�أ�صاعه كان كمن ينتحر ويقتل 

نف�صه)1(. 
ومما ي�صاعد �لأ�صرة �مل�صلمة �ملتميزة على �لنتفاع باأوقاتها، �لعمل على ح�صن 
�إد�ر�تها، من خالل جدولتها، وتوزيعها على �ملهام �ملنوطة بكل فرد من �أفر�دها، 
ح�صب �أهمية �لعمل �ملر�د �إجنازه، ودرجته يف �صلم �لأولويات، فاإن من �صاأن ذلك 
�أن يحول دون وقوع �لتعار�صات، �لتي حت�صل - غالباً - بني �لأوقات و�لو�جبات، 

يف حال عدم �إد�رة �لوقت ب�صكل �صحيح. 
وبذلك يتمكن �أفر�د �لأ�صرة من �إجناز و�جباتهم ب�صكل جيد، دون �أن يطغى 
 -  - صيء منها على �لآخر، �أو ياأخذ بع�صها وقت بع�ض، وهو ما وجه به �لنبي�
بع�ض �أ�صحابه؛ حني حثهم على تنظيم �أوقاتهم مبا ميكنهم من �أد�ء جميع و�جباتهم، 

�نظر: خلق �مل�صلم، حممد �لغز�ل، �ض235- 243، �لفو�ئد، �بن قيم �جلوزية، �ض31.  -1
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من غري �إخالل مبا �صو�ها من �لو�جبات �لأخرى، ملا بلغه �أنهم - ر�صي �هلل عنهم- 
كانو� ي�صتغرقون �أوقاتهم يف �لعبادة فقط، ويهملون ما عد�ها، ول �صيما و�جباتهم 
ا َولأَْهِلَك  ا َوِلَنْف�ِصَك َعَلْيَك َحقًّ جتاه �أهليهم، فقال لهم -  -: »�إِنَّ ِلَربَِّك َعَلْيَك َحقًّ

ُه«)1(.  ا َفاأَْعِط ُكلَّ ِذى َحقٍّ َحقَّ َعَلْيَك َحقًّ
�لناجح  بها رب �لأ�صرة  �إد�رية مهمة، يقوم  املتابعة والتقييم: وهي عملية    -4
�لنجاح  يف  �أهد�فها  حتقيق  من  بعدها  �أو  قربها  ومدى  �أ�صرته،  و�صع  ملعرفة 
و�لتميز، فما كان من �إيجابيات عمل على تنميتها، وما وجد من �صلبيات بادر 

�إىل ت�صخي�صها، وو�صع �ملعاجلات �ملنا�صبة لها، قبل ��صتفحالها. 
ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: »�أَْنَكَحِنى �أَِبى �ْمَر�أًَة َذ�َت  مثال ذلك: ما جاء يف حديث َعْبِد �هللَّ
ُجُل ِمْن َرُجٍل! مَلْ  لَُها َعْن بَْعِلَها؟ َفَتُقوُل: ِنْعَم �لرَّ َتُه)2( َفيَ�ْصاأَ َح�َصٍب، َفَكاَن يََتَعاَهُد َكنَّ
ا َطاَل َذِلَك َعَلْيِه َذَكَر ِللنَِّبىِّ �صلى  يََطاأْ لََنا ِفَر��ًصا َومَلْ يَُفتِّ�ْض لََنا َكَنًفا)3( ُمْذ �أَتَْيَناُه، َفَلمَّ
وُم؟ َقاَل: ُكلَّ يَْوٍم،  �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: »�ْلَقِنى ِبِه«، َفَلِقيُتُه بَْعُد َفَقاَل: »َكْيَف تَ�صُ
ْم ِفى ُكلِّ �َصْهٍر ثاََلثًَة، َو�ْقَر�إِ �ْلُقْر�آَن ِفى  َقاَل: َوَكْيَف تَْخِتُم؟ َقاَل: ُكلَّ لَْيَلًة، َقاَل: �صُ

ُكلِّ �َصْهٍر....�حلديث«)4(. 
يف �حلديث دللة على ما ينبغي على رب �لأ�صرة �ملتميز من �ملتابعة �مل�صتمرة 
�ملنا�صبة،  و�لآليات  بالو�صائل  منها،  �عوج  ما  تقومي  على  و�لعمل  �أ�صرته،  لأحو�ل 
قال ذلك �صلمان �لفار�صي لأخيه �أبي �لدرد�ء، و�أقره �لنبي -  - عليه كما �أخرج �لبخاري يف �صحيحه   -1
- �صمن �صياق طويل- كتاب �ل�صوم، باب من �أق�صم على �أخيه ليفطر يف  �لتطوع... 694/2، رقم 
1867، وقال �لنبي -  - نحوه لعبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض،  كما �أخرج �لبخاري - �أي�صاً - كتاب 
�لنكاح، باب لزوجك عليك حق، 1995/5، رقم 4903، و�صريد ذكر �صبب �حلديث يف �لرو�ية �لتي 

تاأتي عقب هذ� - �إن �صاء �هلل -. 
َكنَّته: �أي زوجة �بنه. �لنهاية يف غريب �لأثر، �بن �لأثري، 206/4.   -2

مل يُفتِّ�ض لنا كنفاً: �لكنف هو: �ل�صرت و�جلانب، �أر�دت بذلك �لكناية عن عدم جماعه لها. �نظر: فتح �لباري،  -3 
�بن حجر، 69/9. 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه- �صمن �صياق طويل-كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب يف كم يقر�أ �لقر�آن، 1926/4،  -4 
رقم4765.
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�للني و�حلو�ر  مبد�أ  �ل�صرب، و�حلكمة، و�حللم و�لأناة، و�عتماد  تعتمد على  �لتي 
�هلل  ر�صي   - �لعا�ض  بن  فعمرو  بالر�أي؛  و�ل�صتبد�د  �ل�صدة،  عن  بدًل  �لأ�صري، 
عنه - هنا، مل يكتف بتزويج �بنه وح�صب، بل �أتبع ذلك بعملية متابعة م�صتمرة - 
َتُه َفيَ�ْصاأَلَُها َعْن بَْعِلَها »- حر�صاً منه على جناح  كما يفهم من قوله: »َفَكاَن يََتَعاَهُد َكنَّ
ذلك �لزو�ج. وملا - تبني له - من خالل هذه �ملتابعة - وجود خلل مهم يف عالقة 
ولده بزوجته، ميكن �أن يوؤدي ��صتمر�ره �إىل ف�صل هذه �لأ�صرة �لنا�صئة، �صارع �إىل 
حماولة �إ�صالحه بنف�صه، من خالل �حلو�ر، ومناق�صة �ملو�صوع مع �صاحب �ل�صاأن 
- ولده -، لأكرث من مرة، ومنحه �لفر�صة �لكافية ملر�جعة نف�صه، و�إ�صالح خطئه 
- كما يفهم من قوله: »فلما طال ذلك عليه«، وقوله يف رو�ية �أخرى: »َفاأَْقَبَل َعَلىَّ 
ْلَتَها  َفَع�صَ َح�َصٍب  َذ�َت  ُقَرْي�ٍض  ِمْن  �ْمَر�أًَة  �أَْنَكْحُتَك  َفَقاَل:  ِبِل�َصاِنِه  ِنى  َوَع�صَّ َفَعَذَمِنى 
َوَفَعْلَت َوَفَعْلَت....«)1( وحني �أ�صر �لولد على ر�أيه، ومل ي�صتجب لأبيه - �عتماد�ً 
منه على �أنه خالفه يف طاعة - مل يحاول �لو�لد �ل�صتبد�د بر�أيه، �أو فر�صه بال�صدة 
و�لعنف، و�إمنا �كتفى برفع �لأمر �إىل �لنبي -  -، و�إطالعه عليه، فما كان منه - 
 - �إل �أن �أقره على كل ما قام به من عمليتي �ملتابعة و�لتقومي، ثم م�صاعدته على 
حل هذه �مل�صكلة، باإقناع ولده على تغيري موقفه، وحثه على �لتز�م �لقدر �لذي 
�لو�جبة  �لأخرى  �حلقوق  بقية  يف  تفريطه  �إىل  يوؤدي  �أن  دون  �لطاعة،  من  يطيقه 

عليه-كما �أ�صلفنا قريباً-. 
املطلب الثاين: املهارات القت�سادية واأثرها على الأ�سرة امل�سلمة:

ومما ي�صاعد �لزوجني - �أي�صاً - على بناء �أ�صرة ناجحة ومتميزة؛ �لإملام مببادئ 
بع�ض �ملهار�ت �لقت�صادية يف جمال ك�صب �ملال و�إنفاقه، وفيما يلي تو�صيح �صريع 

لذلك:
يوم  �صوم  ��صتحباب  باب  �صحيحه  يف  خزمية  و�بن   6477 رقم   ،158  /2 م�صنده  يف  �أحمد  �أخرجه   -1
و�إفطار يوم، 293/3، رقم 2105 بنحو �لإ�صناد و�ملنت عند �أحمد، قلت: و�إ�صناده �صحيح - و�هلل �أعلم 

-. وقوله: " َفَعَذَمِنى«: لمني وعنفني. 
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�أن يكون لدى رب �لأ�صرة �ملتميز،  اأوًل: مهارات يف ك�سب املال: �ملفرت�ض 
�إىل  بها وجهه عن �حلاجة  �أو مهنة يك�صب منها رزقه ورزق عياله، ويكف  حرفة 

�لنا�ض، وذلك كالتجارة �أو �لزر�عة �أو �ل�صناعة، ونحوها. 
فقد حث �لنبي -  - �أ�صحابه على �لحرت�ف، وك�صب �أقو�تهم وعيالهم، 
بجهدهم وعرقهم، ونفرهم من �لبطالة و�لك�صل، و�تباع و�صائل �لك�صب �ل�صهل؛ 

مما يورث �صاحبه �ملذلة و�لهو�ن كامل�صاألة ونحوها.
»لأَْن  يَُقوُل:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �َصِمْعُت  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  �أَِبى  فعن 
َق ِبِه، َويَ�ْصَتْغِنَى ِبِه ِمَن �لنَّا�ِض، َخرْيٌ لَُه  دَّ يَْغُدَو �أََحُدُكْم َفيَْحِطَب َعَلى َظْهِرِه، َفيََت�صَ
ْفَلى،  ُل ِمَن �ْليَِد �ل�صُّ �أَْف�صَ �ْلُعْليَا  َفاإِنَّ �ْليََد  َمَنَعُه َذِلَك،  �أَْو  ْعَطاُه  �أَ �أَْن يَ�ْصاأََل َرُجاًل  ِمْن 

َو�ْبَد�أْ مِبَْن تَُعوُل«)1(.
وتنفري  �ليد،  عمل  من  و�لأكل  و�لحرت�ف،  �لعمل،  على  �حلديث حث  يف 
و��صح من �مل�صاألة، وبيان باأن مز�ولة �مل�صلم بع�ض �حلرف �أو �ملهار�ت، �لتي تدر 
�أف�صل له من مذلة  �أهله - رغم م�صقته -،  عليه دخاًل يكفي ل�صد حاجته وحاجة 
�ل�صوؤ�ل ومهانة �حلاجة �إىل �لنا�ض، �لأمر �لذي يتنافى مع عزة �لنف�ض وعلو �لهمة 
به  يليق  ول  عليها،  يكون  �أن  بامل�صلم  يفرت�ض  �لتي  �ل�صامية  �ل�صفات  من  وغريها 

�صو�ها.
ومما يزيد هذ� �ملعنى و�صوحاً ما جاء يف حديث �أن�ض - ر�صي �هلل عنه -: »�أَنَّ 
اِر �أَتَى �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم يَ�ْصاأَلُُه َفَقاَل: �أََما ِفى بَْيِتَك �َصْىٌء؟  َرُجاًل ِمَن �لأَْن�صَ

�أخرجه - بهذ� �للفظ - م�صلم: كتاب �لزكاة، باب كر�هية �مل�صاألة للنا�ض، 2/ 721، رقم 1042، و�أخرج   -1
�لبخاري نحوه، عن �لزبري بن �لعو�م -  - كتاب �لزكاة، باب �ل�صتعفاف عن �مل�صاألة، 535/2، 

رقم 1402.
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ُه َوَقْعٌب)2( نَ�ْصَرُب ِفيِه ِمَن �مْلَاِء. َقاَل:  ُه َونَْب�ُصُط بَْع�صَ َقاَل: بََلى ِحْل�ٌض)1( نَْلَب�ُض بَْع�صَ
َمْن  َوَقاَل:  ِبيَِدِه  �هلل عليه و�صلم  ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوُل  َفاأََخَذُهَما  ِبِهَما  َفاأَتَاُه  ِبِهَما.  �ْئِتِنى 
تنَْيِ �أَْو  ى َهَذْيِن؟ َقاَل َرُجٌل: �أَنَا �آُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم. َقاَل: َمْن يَِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم َمرَّ يَ�ْصرَتِ
. َو�أَْعَطاُهَما  ْرَهَمنْيِ َخَذ �لدِّ . َفاأَْعَطاُهَما �إِيَّاُه َو�أَ ثاََلًثا. َقاَل َرُجٌل: �أَنَا �آُخُذُهَما ِبِدْرَهَمنْيِ
ِبالآَخِر َقُدوًما  �أَْهِلَك، َو��ْصرَتِ  �إِىَل  َفاْنِبْذُه  ِباأََحِدِهَما َطَعاًما  َوَقاَل: »��ْصرَتِ   ، اِرىَّ �لأَْن�صَ
لَُه:  َقاَل  ُثمَّ  ِبيَِدِه  ُعوًد�  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �هللَّ َر�ُصوُل  ِفيِه  َف�َصدَّ  ِبِه  َفاأَتَاُه  ِبِه  َفاأِْتِنى 
يَْحَتِطُب  ُجُل  �لرَّ َفَذَهَب  يَْوًما«.  َع�َصَر  َخْم�َصَة  �أََريَنََّك  َوَل  َوِبْع  َفاْحَتِطْب  »�ْذَهْب 
َطَعاًما،  َها  َوِبَبْع�صِ ثَْوبًا  َها  ِبَبْع�صِ َفا�ْصرَتَى  َدَر�ِهَم،  َع�َصَرَة  اَب  �أَ�صَ َوَقْد  َفَجاَء  َويَِبيُع 
ىَء �مْلَ�ْصاأَلَُة نُْكَتًة ِفى  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َهَذ� َخرْيٌ لََك ِمْن �أَْن جَتِ َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
َوْجِهَك يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)3(. يف �حلديث - ك�صابقه - حث على �لعمل وبذل �جلهد 

يف حت�صيل �أ�صباب �لرزق، و�لتحذير من �لبطالة و�مل�صاألة.
�أو كرث -  �ل�صائل �صيئاً - قل  �إعطاء هذ�   - قادر�ً على  �لنبي -  لقد كان 
تلقينه - ومن  �أر�د   -  به رمقه، وينتهي �لأمر... لكنه -  نف�صه، وي�صد  به  يرد 
على �صاكلته ممن يتكففون �لنا�ض وهم قادرون على �لعمل - در�صاً �صرورياً يبني 
يطالبهم  بل  يقره،  �لإ�صالم ل ير�صى عنه ول  �أ�صلوبهم يف �حلياة، و�أن  لهم خطاأ 
�أرز�قهم ومن يعولون، من خالل قيامهم مبز�ولة بع�ض  ب�صرورة �ل�صعي لك�صب 

�ملهن �أو �حلرف �لتي يقدرون عليها.
�لقت�صادية  �ملهار�ت  بع�ض  على  عملياً  تدريباً   - �أي�صاً  �حلديث  يف  �أن  كما 
حل�ض: - �حلل�ض - بك�صر �حلاء و�صكون �لالم -، ك�صاء يب�صط يف �لبيت حتت حر �لثياب، �نظر: �لفائق   -1

للزخم�صري 304/1.
قعب: �لقعب - بفتح �لقاف و�صكون �لعني - �لقدح، �نظر: ل�صان �لعرب 683/1.  -2

�أخرجه �أبو د�ود كتاب �لزكاة، باب ما جتوز فيه �مل�صاألة، 120/2، رقم 1641، و�لرتمذي كتاب �لبيوع،   -3
باب ما جاء بيع من يزيد 522/3، رقم 1218 بلفظ خمت�صر، وقال: حديث ح�صن، و�ل�صياء �ملقد�صي 
رقم   ،126/1 و�لرتهيب  �لرتغيب  �صعيف  يف:  �لألباين  و�صعفه   .2263 رقم   ،246/6 �ملختارة  يف 
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قلت -  و�إن  �ملتاحة  �ملو�رد  ��صتثمار  و�إح�صان  �ملز�يدة -  بيع   - و�ل�صر�ء  كالبيع 
حل�ض وقعب -، للح�صول على مكا�صب �أكرب - ع�صرة در�هم مقابل درهم و�حد 
�صر�ء  �لأهم -  على  و�لرتكيز   - يوماً  ع�صر  ق�صرية - خم�صة  زمنية  مدة  -، يف 

�لطعام و�لقدوم - قبل �ملهم - �لحتياجات �لأخرى كالثياب -.

ثانيًا: مهارات يف الإنفاق: 

بح�صب  �ملال،  �إنفاق  ح�صن  على  �لزوجني  ت�صاعد  �لتي  �ملهار�ت  وهي 
�حتياجات �لأ�صرة، وعلى قدر �ملو�رد �ملتاحة لها، ومن �أهمها �لآتي: 

�ملال،  على  حتافظ  �ملتميزة،  فالأ�صرة  اإ�ساعته:  وعدم  املال  على  املحافظة  اأ- 
و�أهميتها،  �لنعمة  هذه  بقدر  منها  معرفة  �إ�صاعته،  �أو  �إهد�ره  وتتجنب 
و��صتجابة منها -قبل ذلك- لأمر �هلل -تعاىل- ور�صوله -- يف �لنهي عن 
َ َكِرَه لَُكْم ثاََلًثا: ِقيَل َوَقاَل،  �إهد�ره، فقد جاء يف �حلديث �ل�صحيح: »�إِنَّ �هللَّ
وؤَ�ِل«)1(. و�ل�صاهد يف قوله: »و�إ�صاعة �ملال« فهو  �ل�صُّ َة  َوَكرْثَ �مْلَاِل،  اَعَة  َو�إِ�صَ
عام يندرج حتته �لنهي عن جميع �أ�صاليب �إ�صاعته، كاإتالفه كما يفهم ذلك من 
ُ«)2(، وكما  �أَْتَلَفُه �هللَّ ْتاَلَفَها  �إِ يُِريُد  �لنَّا�ِض  �أَْمَو�َل  �أََخَذ  عموم قوله --: »َمْن 
جاء يف حديث �أَنَ�ٍض َقاَل: »َكاَن �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِعْنَد بَْع�ِض ِن�َصاِئِه 
�لنَِّبىُّ  �لَِّتى  َربَِت  َف�صَ َطَعاٌم،  ِفيَها  ْحَفٍة  ِب�صَ ِمِننَي  �مْلُوؤْ َهاِت  مَّ �أُ ْحَدى  �إِ َفاأَْر�َصَلْت 
ْحَفُة، َفاْنَفَلَقْت َفَجَمَع  �صلى �هلل عليه و�صلم ِفى بَْيِتَها يََد �خْلَاِدِم، َف�َصَقَطِت �ل�صَّ
َعاَم �لَِّذى  ْحَفِة، ثُمَّ َجَعَل يَْجَمُع ِفيَها �لطَّ �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفَلَق �ل�صَّ
ْحَفٍة  اِدَم َحتَّى �أُِتَى ِب�صَ ُكْم« ُثمَّ َحَب�َض �خْلَ ْحَفِة، َويَُقوُل: »َغاَرْت �أُمُّ َكاَن ِفى �ل�صَّ

�أخرجه �لبخاري كتاب �لزكاة، باب قول �هلل تعاىل ل ي�صاألون �لنا�ض �إحلافا، 2/ 537، رقم 1407.   -1
�أخرجه �لبخاري - عن �أبي هريرة - كتاب �لزكاة، باب ل �صدقة �إل عن ظهر غنى... ولي�ض له �أن يتلف   -2
�أمو�ل �لنا�ض 518/2، ويف كتاب �ل�صتقر��ض...، باب من �أخذ �أمو�ل �لنا�ض يريد �أد�ءها �أو �إتالفها، 

841/2، رقم 2257.
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ُك�ِصَرْت  �لَِّتى  �إِىَل  ِحيَحَة  �ل�صَّ ْحَفَة  �ل�صَّ َفَدَفَع  بَْيِتَها،  ِفى  ُهَو  �لَِّتى  ِعْنِد  ِمْن 
ْم�َصَك �مْلَْك�ُصوَرَة ِفى بَْيِت �لَِّتى َك�َصَرْت«)1(.  ْحَفُتَها، َو�أَ �صَ

و�أمته،  لأ�صرته  و��صحاً  عملياً  در�صاً   -    - �لنبي  �أعطى  �حلديث  هذ�  يف 
يف مو�صوع �ملحافظة على �ملال، و�لنهي عن �إ�صاعته باأي وجه كان، ومهما كانت 
 - �ملك�صورة  �ل�صحفة  فلق  بجمع   -    - قيامه  من  ذلك  لنا  يت�صح  ؛  �ملربر�ت 
عليه  �هلل  �لنَِّبىُّ �صلى  »َفاأََخَذ  د�ود -:  �أبي  كما جاء يف رو�ية  فلقتان -  وعددها 
مَّ �إِْحَد�ُهَما �إِىَل �ْلأُْخَرى« وهذ� يعني �أنه كان ل ز�ل بالإمكان  و�صلم �ْلِك�ْصَرتنَْيِ َف�صَ
فيها وطلبه ممن كان معه  �ملر�ق  �لطعام  ثم من جمعه  منها،  �إ�صالحها و�ل�صتفادة 
�إلز�م  �أي�صاً -)2(، وكذ� من  �أبي د�ود  ياأكلو� منه - كما جاء عند  �أن  �أ�صحابه  من 
�لكا�صر لها باإبد�لها باأخرى �صليمة، على �لرغم من كون �ملالك لل�صحفتني و�حد�ً، 
وهو �لنبي --، غري �أنه �أر�د - و�هلل �أعلم - بيان موقف �صرعي مما حدث �أمامه، 
و�لتعبري عن عدم ر�صاه به، بغ�ض �لنظر عن كون �لد�فع �إليه مربر�ً بع�ض �ل�صيء 
هنا - كما يفهم من قوله -- »غارت �أمكم« - �إل �أن ذلك ل يخرجه عن كونه 
�إتالفاً للمال و�إ�صاعة له، ي�صتحق فاعله - و�إن كانت �أم �ملوؤمنني - بع�ض �لعقوبة 
�ملالية و�لنف�صية؛ وهي �إلز�مها هنا - �أمام �حلا�صرين من �أ�صحابه - بتعوي�ض �لتالف 

مبثله، و�أخذه لإ�صالحه و�لنتفاع به، �صماناً لعدم �لعودة ملثله م�صتقباًل.

�أخرجه �لبخاري كتاب �لنكاح، باب �لغرية، 5/ 2003، رقم 4927.  -1
�نظر: �صنن �أبي د�ود كتاب �لإجارة، باب فيمن �أف�صد �صيئاً يغرم مثله، 297/3، رقم 3567 و�إ�صنادها   -2

�صحيح.
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اأو  به،  والتبذير  كالإ�سراف  ا�ستعماله،  باإ�ساءة  املال  اإ�ساعة  تكون  وقد 
»ُكُلو�،  فقال:  -�أي�صاً-  ذلك  عن   -- �لنبي  نهى  وقد  يفيد:  ل  فيما  اإنفاقه 
هو:  و�لإ�صر�ف  يَلٍة«)1(.  خَمِ َوَل  �إِ�ْصَر�ٍف  َغرْيِ  ِفى  ُقو�  دَّ َوتَ�صَ َو�ْلَب�ُصو�،  َو��ْصَربُو�، 
جماوزة �لق�صد و�لعتد�ل يف �إنفاق �ملال، وهو �لتبذير)2(، و�ملخيلة هي: �خليالء 

و�لتكرب)3(. 
ب- ا�ستغالل املوارد املتاحة: �لأ�صرة �ملتميزة يح�صن �أفر�دها - ل �صيما �لزوجان 
- ��صتغالل �ملو�رد �ملالية �ملتاحة لهم، وي�صتفيدون منها مهما قلت. وقد حثت 
�ل�صنة �ملطهرة على ذلك يف مو��صع عدة، نذكر منها هنا - على �صبيل �ملثال 
- ما جاء عنه -- يف �حلث على �ل�صتفادة من �لطعام �لذي وقع فيه �صيء 
من �حل�صر�ت �أو �لقو�ر�ض، و�لقت�صار على طرح �جلزء �ملت�صرر منه فقط. 

ِ �صلى �هلل  فقد جاء عن �أم �ملوؤمنني ميمونة - ر�صي �هلل عنها: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
َفاْطَرُحوُه  َحْولََها،  َوَما  �أَْلُقوَها  َفَقاَل:  �َصْمٍن  ِفى  �َصَقَطْت  َفاأَْرٍة  َعْن  �ُصِئَل  عليه و�صلم 

َوُكُلو� �َصْمَنُكْم«)4(. 
وقد مر معنا - قريباً- قيام �لنبي -  - بجمع �أجز�ء �ل�صحفة �لتي ك�صرتها 
�أمهات �ملوؤمنني لالنتفاع بها، وبع�ض �لطعام �ملهر�ق منها لأكله، تربيًة منه  �إحدى 
-  - لأ�صرته و�أمته، على �صكر �لنعمة، وحثاً لهم على �ل�صتفادة من �أي �صيء 
ذكره �لبخاري - تعليقاً - يف كتاب �للبا�ض، 5/ 2181، وقد و�صله - من طريق عمرو بن �صعيب عن   -1
�أبيه عن جده كل من: �لن�صائي يف �ل�صنن �ل�صغرى كتاب �لزكاة، باب �لختيال يف �ل�صدقة، 78/5، 
رقم 2559 و�بن ماجه يف �صننه كتاب �للبا�ض، باب �لب�ض ما �صئت ما �أخطاأك �صرف �أو خميلة، 1192/2، 
�لتعليق لبن حجر 54-52/5،  تغليق  رقم 3605، و�أحمد يف م�صنده 182/2، رقم 6708. و�نظر: 
وقد ح�صنه �لألباين �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب 246/2، رقم 2145 ثم قال: »رو�ه �لن�صائي و�بن ماجه، 

ورو�ته �إىل عمرو ثقات ويحتج بهم يف �ل�صحيح«.
�نظر: ل�صان �لعرب 9/ 148، وعمدة �لقاري، �لعيني 294/21.  -2

�نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �بن �لأثري، 2/ 89.  -3
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه كتاب �لو�صوء، باب ما يقع من �لنجا�صات يف �ل�صمن و�ملاء، 1/ 93، رقم   -4
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ميكن �ل�صتفادة منه مهما كان �صئياًل. 

كما مر معنا - �أي�صاً - كيف عالج �لنبي -- م�صكلة �ل�صائل �لذي طلب منه 
�ملعونة �ملادية، حينما �أر�صده للنظر فيما لديه من �إمكانات متوفرة يف بيته: »�أما يف 
ُه  بيتك �صيء؟« وكيف �أجابه �لرجل باأن ل �صيء يف بيته �صوى )ِحْل�ٌض نَْلَب�ُض بَْع�صَ
من  تغني  ول  ت�صمن  ل  تافهة  �أدو�ت  جمرد  �أنها  منه  ظنا  َوَقْعٌب(،  ُه  بَْع�صَ َونَْب�ُصُط 

جوع، ول ميكن �ل�صتفادة منها يف غري ما ذكر.

لكن �لنبي -- �أثبت له �أن �حلل �جلذري مل�صكلته يبد�أ من هذه �لأدو�ت 
ما  بالفعل -  توظيفها! وهذ� -  و�أجاد  ��صتغاللها،  �أح�صن  �إذ�  �ملتو��صعة  �لب�صيطة 
ح�صل؛ حني باعها �لنبي -- ثم �أمره �أن ي�صنع ما ذكر يف �حلديث؛ حيث عاد 
�لرجل بعد مدة ق�صرية وقد �أ�صبح لديه مبلغ جيد من �ملال، ي�صتطيع به تعوي�ض 
ما باع - �حلل�ض و�لقعب -، وكفاية نف�صه و�أ�صرته من بقية �لحتياجات �لأخرى 

�صو�ه.

�إن �إح�صان �لتدبري �لقت�صادي لالأ�صرة �أمر ي�صرتك فيه �لزوجان - كما �أ�صلفنا 
-، لكن �جلزء �لأكرب منه يفرت�ض ح�صوله من قبل �لزوجة؛ بحكم م�صوؤوليتها عن 

تدبري �لبيت و�إد�رة �صوؤونه �لد�خلية.

ت�صون مقدر�ت  �لتي  �ملدبِّرة،  �ملقت�صدة،  �لزوجة  تلك  �ملثالية هي  فالزوجة 
�أ�صرتها �ملادية، وحت�صن ��صتعمالها، مبا يتالءم مع دخل زوجها وقدرته �ل�صر�ئية.

ولذلك عد �لنبي -- �إح�صان �إد�رة �ملر�أة لقت�صادها �ملنزل من �ملهار�ت 
فقال: »َخرْيُ  �ملتميزة -  �ملر�أة  �لن�صاء( -  توفرها لدى )خري  ينبغي  �لتي  �لأ�صا�صية 
َولٍَد  َعَلى  �أَْحَناُه  ُقَرْي�ٍض  ِن�َصاِء  اِلُح  �صَ رو�ية  ويف  ُقَرْي�ٍض؛  ِن�َصاُء  �لإِِبَل  َرِكْبَ  ِن�َصاٍء 



28

ْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ِفى َذ�ِت يَِدِه«)1(. قال �لنووي: »فيه ف�صيلة ن�صاء  َغِرِه، َو�أَ ِفى �صِ
قري�ض، وف�صل هذه �خل�صال وهي: �حلنو على �لأولد، و�ل�صفقة عليهم، وح�صن 
وحفظه،  ماله،  يف  �لزوج  حق  مر�عاة  ذلك  ونحو  عليهم...،  و�لقيام  تربيتهم، 
ب  و�لأمانة فيه، وح�صن تدبريه يف �لنفقة وغريها و�صيانته ونحو ذلك«)2(، وقد بوَّ

عليه �لإمام �لبخاري فقال: »باب ِحْفِظ �مْلَْر�أَِة َزْوَجَها ِفى َذ�ِت يَِدِه َو�لنََّفَقِة«)3(.
الدخـار: و�لأ�صرة �ملتميزة، حتتاط مل�صتقبلها، وتخطط له - كما �صبق - يف  ج- 
�حتياجاتها  ل�صد  �لقوت  �أو  �ملال  بع�ض  �دخار  ذلك  ومن  �ملجالت،  �صتى 
�مل�صتقبلية ؛ فقد ثبت �أن �لنبي -- كان يدخر قوت �أهله �صنة كاملة، كما 
رِي مِمَّا �أََفاَء  جاء يف حديث عمر -ر�صي �هلل عنه- قال: »َكانَْت �أَْمَو�ُل بَِنى �لنَّ�صِ
ُ َعَلى َر�ُصوِلِه �صلى �هلل عليه و�صلم مِمَّا مَلْ يُوِجِف �مْلُ�ْصِلُموَن َعَلْيِه ِبَخْيٍل َوَل  �هللَّ
ًة، َوَكاَن يُْنِفُق َعَلى �أَْهِلِه  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َخا�صَّ ِرَكاٍب، َفَكانَْت ِلَر�ُصوِل �هللَّ
 .)4(»ِ �هللَّ �َصِبيِل  ِفى  ًة  ُعدَّ َو�ْلُكَر�ِع  اَلِح  �ل�صِّ ِفى  بَِقَى  َما  يَْجَعُل  ثُمَّ  �َصَنِتِه،  نََفَقَة 
�صنة، وجو�ز �لدخار  �دخار قوت  �لنووي: »ويف هذ� �حلديث جو�ز  قال 

للعيال، و�أن هذ� ل يقدح يف �لتوكل«)5(. 
املطلب الثالث: املهارات النف�سية واأثرها يف متيز الأ�سرة امل�سلمة.

�إىل  �مل�صلمة  بالأ�صرة  �لو�صول  يف  مهماً  دور�ً  �لنف�صي  للجانب  �أن  �صك  ل 
�لتميز؛ فال بد �أن يكون لدى �أفر�دها - ل�صيما �لزوجان - قدر جيد من �لدربة 
و�ل�صتعد�د �لنف�صي يكفي لتاأهيلهم لنيل هذ� �لهدف �ل�صامي. و�لو�قع �أن �ملهار�ت 
�أخرجه �لبخاري عن �أبي هريرة كتاب �لنفقات، باب حفظ �ملر�أة زوجها يف ذ�ت يده و�لنفقة، 2052/5   -1

وم�صلم كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل ن�صاء قري�ض 1959/4، رقم 2527.
�صرح �صحيح م�صلم 80/16.  -2
ر�جع تخريج �حلديث �ل�صابق.  -3

 /3 �صاحبه،  برت�ض  يترت�ض  ومتى  �ملجن  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب   - له  و�للفظ   - �لبخاري  �أخرجه   -4
1063، رقم 2748، و�صحيح م�صلم كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب حكم �لفيء، 3 / 1376، رقم 1757. 

�صرح �صحيح م�صلم 12 / 70.   -5
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�لنف�صية �لالزمة لهذ� �لإعد�د كثرية ومتنوعة، نذكر بع�صاً منها)1( فيما يلي:
القناعة ب�سرورة التميز: غري خاف على �أحد �أن من ي�صعى لتحقيق هدف   -1
�إليه، ف�صاًل عن  �لو�صول  منه  يتوقع  به، ل  مقتنع  �لأ�صل - غري  وهو - يف 
�لأمور،  �أمر من  باأي  �لتامة لدى �صخ�ض  �لقناعة  فيه. فح�صول  �لتميز  بلوغ 
كفيل بتحريكه �إليه، ودفعه لبذل ق�صارى جهده يف حت�صيله، و�لتم�صك به، و 

�لدفاع عنه)2(.
ولعل هذ� �ملعنى مما يفهم من قوله -- للحارث بن مالك - ر�صي �هلل عنه 
-: »عرفت فالزم« بعد �صوؤ�له له: »كيف �أ�صبحت؟« و�إجابة �حلارث: »�أ�صبحت 
�أعاد �صوؤ�له للحارث -  �إل بعدما  �لعبارة  فاإنه -- مل يقل هذه  موؤمناً حقاً«)3( 
�أن   -- له �أكدت  �إجابة  له  �حلارث  و�إجابة  �إميانه«؟  »حقيقة  �أخرى - عن  مرة 
له  �أكد  حينها  �لإميان،  باأمر  معرفة حقيقية  نتجت عن  تامة  قناعة  �إىل  تو�صل  مالكاً 
�لنبي -- �صحة �إجابته و�أنه - فعاًل - قد بلغ حقيقة �لإميان و�أمره بالثبات عليها 

و�لعمل مبقت�صاها.
و�أهميته  �لأ�صري  �لتميز  ب�صرورة  قناعة  لديه  حت�صلت  مبن  يفرت�ض  وهكذ� 

�صبقت �لإ�صارة �إىل طرف منها يف �لتمهيد، عند �لكالم عن بع�ض �لأ�صباب �ل�صرعية لتحقيق �لتميز -   -1
ل�صيما تقوية �ل�صلة باهلل - عز وجل - و�لإخال�ض له، و�ل�صتعانة به، ملا لذلك من �أثر كبري على نف�صية 
�صاحبه، �إذ ي�صعره قربه من �هلل - تعاىل - ومر�قبته له، بالر�حة، و�لطمئنان، و�ل�صتقر�ر �لنف�صي �لالزم 

حل�صول �لنجاح و�لتميز يف �أي عمل يقوم به - ومنه �صعيه للتميز �لأ�صري -.
�نظر: �أ�صول �لتميز، وحيد مهدي �ض28.  -2

  - أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري 266/3، رقم 3367، ولفظه عن �حلارث: �أنه مر بر�صول �هلل�  -3
- فقال له: »كيف �أ�صبحت يا حارث«؟ قال �أ�صبحت موؤمناً حقاً؟ فقال: »�نظر ما تقول فاإن لكل �صيء 
حقيقة، فما حقيقة �إميانك؟« فقال: قد عزفت نف�صي عن �لدنيا، و�أ�صهرت لذلك ليلي، و�طماأن نهاري، 
وكاأين �نظر �إىل عر�ض ربي بارز�ً، وكاأين �نظر �إىل �أهل �جلنة يتز�ورون فيها، وكاأين �نظر �إىل �أهل �لنار 
»رو�ه   :75/1 �لزو�ئد  جممع  يف:  �لهيثمي  قال  فالزم«.  عرفت  حارث  »يا  فقال:   - فيها  يت�صاغون 
�لطرب�ين يف �لكبري، وفيه �بن لهيعة، وفيه من يحتاج �إىل �لك�صف عنه«، قلت: �بن لهيعة، هو عبد�هلل بن 
لهيعة، �أبو عبد�لرحمن �حل�صرمي، �صعيف تويف �صنة 174هـ، �نظر: �لكا�صف للذهبي 590/1، ترجمة 

رقم 2934.
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لالأ�صرة و�ملجتمع -كما �أ�صلفنا- �أن ي�صعى لرتجمة هذه �لقناعة �إىل �أقو�ل و�أفعال، 
وو�قع معا�ض مليء بالإبد�ع و�لتميز.

قوة الإرادة والتفاوؤل: كما ينبغي ملن ر�م �لتميز �لأ�صري �أن يكون �صاحب    -2
بالإحباط  �ل�صعور  ويجافيه  و�لأمل  �لتفاوؤل  يحدوه  قوية،  و�إر�دة  عزم، 
 - وجل  عز   - باهلل  عالية  ثقة  من  كله  ذلك  يف  منطلقاً  و�لك�صل،  و�لعجز 

وت�صليم كامل بالق�صاء و�لقدر.
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�مْلُوؤِْمُن  جاء يف حديث �أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل: »َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ِعيِف َوِفى ُكلٍّ َخرْيٌ، �ْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك  ِ ِمَن �مْلُوؤِْمِن �ل�صَّ �ْلَقِوىُّ َخرْيٌ َو�أََحبُّ �إِىَل �هللَّ
ابََك �َصْىٌء َفاَل تَُقْل لَْو �أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذ� َوَكَذ�،  ِ َوَل تَْعِجْز، َو�إِْن �أَ�صَ َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
ْيَطاِن«)4(. يف �حلديث دللة  ِ َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل �ل�صَّ َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ
�أن »�ملوؤمن �لقوي خري و�أحب �إىل �هلل من �ملوؤمن �ل�صعيف«، وقوة �لعزم  على 
و�لإر�دة د�خلة يف عموم �لقوة �ملطلوبة يف �ملوؤمن �لقوي. فعلى طالب �لتميز 
�ل�صعاب عن  تثنيه  �أو  �ملعوقات،  قوة عزمه  من  توهن  ل  �لإر�دة  قوي  يكون  �أن 
�لو�صول �إىل هدفه، وعليه - قبل ذلك �أن يحر�ض على �لعمل بالأ�صباب �ل�صرعية 
ِ«، ثم عليه  - كما �أ�صلفنا -، و�ملادية - �أي�صاً - »�ْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
- بعد ذلك - �أن يوطن نف�صه على �أن �لنجاح و�لتميز قد ياأتي �أو ل ياأتي؟! فقد 
تتخلف �لأ�صباب عن م�صبباتها لوقوع خلل ما، �أو حلكمة �أر�دها �هلل - عز وجل -، 
فاإذ� ح�صل له ذلك، فاأخفق يف حتقيق �لتميز �لأ�صري - كله �أو بع�صه - فال ينبغي 
�أن ي�صبب له ذلك �صعور�ً بالإحباط و�لعجز و�لف�صل »َوَل تَْعِجْز«، و�إمنا يفرت�ض به 
مر�جعة نف�صه وعمله ليعرف مكمن �لعائق - �إن وجد -، ثم ي�صتمر يف �ملحاولة 
دون ياأ�ض �أو قنوط، فاإن حالفه �لنجاح فبها ونعمت، و�إل فح�صبه �أنه بذل جهده، 
هلل،  �ملقادير  وتفوي�ض  باهلل  و�ل�صتعانة  �لعجز  وترك  بالقوة  �لأمر  يف  باب  �لقدر،  كتاب  م�صلم  �أخرجه   -4

2052/4، رقم2664.
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و�لو�جب عليه حينئذ �لر�صى و�لت�صليم بهذه �لنتيجة - دون �أن يحول ذلك بينه 
نِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذ� َوَكَذ�،  ابََك �َصْىٌء َفاَل تَُقْل لَْو �أَ وبني �ملحاولة مرة �أخرى »َو�إِْن �أَ�صَ
ِ َوَما �َصاَء َفَعَل«. وله - حينئذ - عز�ء و�صلو�ن يف ق�ص�ض بع�ض  َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ
رو�د �لتميز �لذين مل يحالفهم �لنجاح يف بناء �أ�صر يكون جميع �أفر�دها متميزين 

على �لرغم من كونهم �أنبياء؛ - كنوح ولوط - عليهما �ل�صالم -.

�إىل  �حلكيم  �ل�صارع  �أوكلها  عظيمة،  �أمانة  �لأ�صرة  بامل�سئولية:  ال�سعور   -3
حديث  يف  جاء  ب�صئونها.  و�لقيام  رعايتها،  م�صئولية  وحملهما  �لزوجني، 
ُكْم  عبد�هلل بن عمر - ر�صي �هلل عنهما - عن �لنبي -  - �أنه قال: »�أََل ُكلُّ
ُكْم َم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفالأَِمرُي �لَِّذى َعَلى �لنَّا�ِض َر�ٍع َوُهَو َم�ْصُئوٌل  َر�ٍع َوُكلُّ
َر�ِعيٌَة  َو�مْلَْر�أَُة  َعْنُهْم،  َم�ْصُئوٌل  َوُهَو  بَْيِتِه  �أَْهِل  َعَلى  َر�ٍع  ُجُل  َو�لرَّ َرِعيَِّتِه،  َعْن 
َعَلى بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه َوِهَى َم�ْصُئولٌَة َعْنُهْم، َو�ْلَعْبُد َر�ٍع َعَلى َماِل �َصيِِّدِه َوُهَو 

ُكْم َم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)1(. ُكْم َر�ٍع َوُكلُّ َم�ْصُئوٌل َعْنُه، �أََل َفُكلُّ

َر�ِعيٌَة َعَلى  َو�مْلَْر�أَُة  َعْنُهْم،  َم�ْصُئوٌل  َوُهَو  بَْيِتِه  �أَْهِل  َر�ٍع َعَلى  ُجُل  فقوله: »َو�لرَّ
بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه َوِهَى َم�ْصُئولٌَة َعْنُهْم« يدل بو�صوح على حتميل �لزوجني �مل�صئولية 
�لكاملة عن هذه �لأ�صرة، و�أنهما �صي�صاألن، ويحا�صبان يوم �لقيامة عما �صنعا فيها، 

ط و�صيع فال يلومن �إل نف�صه. فمن رعى و�أح�صن كان جز�وؤه �حل�صنى، ومن فرَّ

عد�ها،  مبا  كتفريط  يكون  ل  كهذه،  وخطرية  مهمة  م�صوؤولية  يف  تفريطاً  �إن 
ْبِن   ِ �هللَّ َعْبِد  حديث  يف  جاء  كما  غريه؛  من  �أ�صد  �إثما  عليه  �ل�صارع  رتب  ولذ� 
يَِّع َمْن  �أَْن يُ�صَ �إِْثًما  ِبامْلَْرِء  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َكَفى  َعْمٍرو َقاَل: »َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب �ملر�أة ر�عية يف بيت زوجها، 1996/5، رقم 4904. وم�صلم،   -1
كتاب �لإمارة، باب ف�صيلة �لإمام �لعادل، 1459/3، رقم 1829. و�للفظ له.
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يَُقوُت«)1(، ومعلوم �أن ��صتحقاق �ملكلف لالإثم ل يكون �إل على فعل مع�صية �أو 
ترك و�جب)2(.

�إن ��صت�صعار �لزوجني لهذه �مل�صئولية �لكبرية �مللقاة على عاتقهما، من �صاأنه 
�أن ميثل لهما د�فعاً قوياً - وم�صتمر�ً - يحثهما على تقدمي كل ممكن يف �صبيل �صيانة 
و�لإبد�ع  �لنجاح  درجات  �أعلى  �إىل  بها  و�لرتقاء  عليها،  و�ملحافظة  �أ�صرتهما، 

و�لتميز، يف �صتى �ملجالت �لروحية، و�لأخالقية، و�لعلمية، و�ملهنية...�لخ.

الإيجابية: ومن �ل�صفات �لنف�صية �ملهمة �لتي ينبغي توفرها لدى �أفر�د �لأ�صرة    -4
�ملتميزة: �لإيجابية؛ وهي تتحقق بحر�صهم على �أن يكونو� ذوي �صخ�صيات 
قناعاتها،  على  بناًء  ت�صرفاتها  وجميع  قر�ر�تها  تتخذ  م�صتقلة،  فعالة،  قوية، 
�لناجتة عن  �لفعل  وتبادر لفعل �خلري و�لإح�صان من وحي ذ�تها، ل من ردة 

مو�قف �لنا�ض جتاهها، �أو من تاأثريهم �ل�صلبي عليها.

ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َل تَُكونُو�  جاء يف حديث ُحَذْيَفَة َقاَل: »َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ُنو� �أَْنُف�َصُكْم  َعًة، تَُقولُوَن �إِْن �أَْح�َصَن �لنَّا�ُض �أَْح�َصنَّا، َو�إِْن َظَلُمو� َظَلْمَنا، َولَِكْن َوطِّ �إِمَّ

�لرحم، 132/2، رقم 1692، و�لبيهقي يف  باب يف �صلة  �لزكاة،  �صننه، كتاب  �أبو د�ود يف  �أخرجه   -1
�ل�صنن �لكربى، كتاب �لنفقات، باب وجوب �لنفقة على �لزوجة، 467/7، رقم15472 -، و�حلاكم 
يف �مل�صتدرك كتاب �لزكاة، 575/1، رقم1515، وقال: »هذ� حديث �صحيح �لإ�صناد، ومل يخرجاه، 
ووهب بن جابر من كبار تابعي �لكوفة« قلت: وهب بن جابر هذ� مل يرو عنه �صوى �أبي �إ�صحاق �لهمد�ين، 
ولذ� قال عنه علي بن �ملديني و�لن�صائي: »جمهول«، لكن وثقه يحيى بن معني و�لعجلي، وذكره �بن 
حبان يف �لثقات. �نظر: تهذيب �لتهذيب، �بن حجر 141/11، رقم 272. فاإذ� �ن�صم �إىل ذلك توثيق 
�حلاكم له - كما ذكرنا - ز�لت هذه �جلهالة - و�هلل �أعلم -، �أما بقية رجال �لإ�صناد فهم ثقات من رجال 
�أن  �إثما  �ل�صحيحني، وقد �أخرج م�صلم نحوه من طريق �أخرى عن عبد�هلل بن عمرو بلفظ »كفى باملرء 
يحب�ض عمن ميلك قوته«. �نظر: �صحيح م�صلم كتاب �لزكاة، باب ف�صل �لنفقة على �لعيال و�ململوك و�إثم 
من �صيعهم �أو حب�ض نفقتهم، 692/2، رقم 996. فيكون �حلديث بذلك �صحيحاً - و�هلل �أعلم -، وقد 

ح�صنه �لألباين يف: �صحيح �أبي د�ود 376/5، رقم1485.
�نظر: �ملكا�صب، �حلارث �ملحا�صبي �ض33.  -2
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�ِصُنو�، َو�إِْن �أَ�َصاُءو� َفاَل تَْظِلُمو�«)1(. �إِْن �أَْح�َصَن �لنَّا�ُض �أَْن حُتْ

فقوله: »ل تكونو� �إمعة« �أي مقلدين لغريكم تقليد�ً �صليباً. وقد بني �لزخم�صري 
�أن �لإمعة - بك�صر �لهمزة وت�صديد �مليم - هو �لذي يتابع كل ناعق ويقول لكل 
�أحد �أنا معك، لأنه ل ر�أي له يرجع �إليه، ومعناه �ملقلد �لذي يجعل دينه تابعاً لدين 

غريه بال روؤية ول حت�صيل برهان)2(.
كما  �لنا�ض  مع  �أنا  يقول:  �لذي  هنا  �ملر�د  �أن  �لأحوذي)3(  حتفة  يف  وجاء 
يكونون معي؛ �إن خري�ً فخري، و�إن �صر�ً ف�صر، وهذ� �ملعنى هو �ملتعني كما يدل عليه 
قوله )تقولون: �إن �أح�صن �لنا�ض( �أي �إلينا �أو �إىل غرينا )�أح�صنَّا( �أي جز�ًء �أو تبعاً 
لهم )و�إن ظلمو�( �أي ظلمونا، �أو ظلمو� غرينا فكذلك نحن )ظلمنا( على وفق 
نو� �أنف�صكم �إن �أح�صن �لنا�ض �أن حت�صنو�...�لخ(. قال يف  �أعمالهم... )ولكن وطِّ
ن نف�صه على �لأمر ولالأمر:  �لقامو�ض)4(: توطني �لنف�ض متهيدها... ويف �ملنجد: وطَّ

هياأها لفعله وحملها عليه. 
تربية  على  وحثاً  �لأعمى،  �لتقليد  حرمة  على  دللة  �حلديث  ففي  وباجلملة 
و�ل�صو�ب،  �خلري  فعل  �إىل  �لذ�تية  و�ملبادرة  �لإيجابية،  على  وتوطينها  �لنف�ض 
و�لبعد عن ذلك �لدور �ل�صلبي �ملعتمد - �صلبياً �أو �إيجابياً - على ردة �لفعل جتاه 

ت�صرفات �لآخرين - كما �أ�صلفنا -.
علو الهمة: وهي من �ل�صفات �لتي توؤهل �لأ�صرة �إىل نيل ما ت�صبو �إليه من    -5

�أخرجه �لرتمذي يف �صننه كتاب �لرب و�ل�صلة، باب ما جاء يف �لإح�صان و�لعفو، 364/4، رقم 2007،   -1
وقال: هذ� حديث ح�صن غريب ل نعرفه �إل من هذ� �لوجه، و�لبز�ر يف م�صنده 229/7، رقم 2802، 
 ،77/2 و�لرتهيب  �لرتغيب  �صعيف  يف:  �لألباين  و�صعفه  �لرتمذي،  قول  نحو   :- �أي�صاً   - وقال 

رقم1494.
�لفائق يف غريب �حلديث 57/1 بت�صرف، و�نظر: حتفة �لأخوذي، �ملباركفوري 123/6.  -2

123/6، بت�صرف �أي�صاً.  -3
�نظر: �لقامو�ض �ملحيط 1598/1.  -4
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جناح ومتيز، لأنها �صفة جتعل من �صاحبها �صخ�صاً كبري�ً عند �هلل - عز وجل 
-، وعند �لنا�ض، و�أمام نف�صه - �أي�صاً -. كيف ل يكون كذلك! وهو �صاحب 
نف�صية عزيزة �صامية، حتب معال �لأمور وت�صعى �إليها، وتكره حقائرها وتنفر 
منها، وتطمح - دوماً - �إىل �لأح�صن، ل تكاد ت�صل �إىل درجة من �لرقي �إل 
وتاقت �إىل ما هو �أعلى منها، نف�ض حتب �خلري، وتبذله للغري، وتقد�ض �لعمل، 
وتبغ�ض �لعجز و�لك�صل، وحتث �صاحبها - د�ئماً - على تطوير نف�صه، وبناء 

ذ�ته، و�إظهار مو�هبه وطاقاته، وتنمية مهار�ته.
�أهل بيته   - وربى  لهذ� كله �أحبها �هلل - تعاىل - وحث عليها ر�صوله - 
و�أ�صحابه عليها، كما جاء يف حديث �حل�صني بن علي - ر�صي �هلل عنهما - قال: قال 
َ َعزَّ َوَجلَّ يُِحبُّ َمَعاِلَ �ْلأُُموِر، َويَْكَرُه �َصْف�َصاَفَها«)1(.  ر�صول �هلل -  -: »�إِنَّ �هللَّ
يف هذ� �حلديث �لذي يرويه �صبط �لنبي -  - وريحانته حث و��صح على علو 
�لهمة وحتري معال �لأمور ومكارمها، و�لتحذير من دنيئها ورديئها، لأنها �صفات 
ل تليق بطبيعة �مل�صلم �ملتميز، ول حتقق له عزته وكر�مته ومكانته �لعالية �لتي �أر�ده 
�لإ�صالم �أن يكون عليها. وما د�م �هلل - عز وجل - يحب �لهمة �لعالية، كما �أخرب 
عنه نبيه -  - يف �حلديث �ل�صابق - فاإنه يحب - �أي�صاً من �صاحبها �أن تدفعه 

همته هذه �إىل حتري �لدقة و�لرتكيز و�لإتقان يف كل عمل يعمله.
 :-  - جاء يف حديث عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - قالت: قال ر�صول �هلل
�أخرجه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري 131/3، رقم 2894 و�لق�صاعي يف م�صند �ل�صهاب 150/2، رقم   -1
1076، رقم 1077 وفيه خالد بن �إليا�ض، �أبو �لهيثم �لقر�صي �صعيف، �نظر: �لكامل يف �صعفاء �لرجال 
5/3، ترجمة رقم 571، وتذكرة �حلفاظ 608/2، لكن له �صاهد�ً �صحيحاً من حديث �صهل بن �صعد 
�لزو�ئد  �لذهبي يف جممع  قال  �لكبري 181/6، رقم 5928.  �لطرب�ين يف  �أخرجه  �للفظ -  بنحو هذ� 
188/8: رجاله ثقات. وقال �لعر�قي يف �ملغني عن حمل �لأ�صقار903/2: »�إ�صناده �صحيح«، كما �أن 
له �صو�هد �أخرى - ل يت�صع �ملجال لذكرها -، فريتقي �حلديث بذلك �إىل مرتبة �ل�صحيح لغريه - و�هلل 

�أعلم - وقد �صححه �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 168/4، 1627. 
وقوله: "�صف�صافها«: قال �بن �لأثري يف �لنهاية 373/2-374: »�ل�صف�صاف: �لأمر �حلقري و�لرديء من كل   

�صيء، وهو �صد �ملعال و�ملكارم«.
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َ َعزَّ َوَجلَّ يُِحبُّ �إَِذ� َعِمَل �أََحُدُكْم َعَماًل �أَْن يُْتِقَنُه«)1(. لي�ض ذلك فح�صب، بل  »�إِنَّ �هللَّ
�إن �ملتوقع من �صخ�ض يكون لديه هذه �لهمة �أن ي�صل �إىل �أعلى درجات �جلودة 
و�لإتقان؛ وهي درجة �لإح�صان �لذي كتبه �هلل على كل �صيء، كما جاء يف �حلديث 
نََّك تََر�ُه َفاإِْن  َ َكاأَ �ل�صحيح)2(. وف�صره �لنبي -- بقوله: »�لإِْح�َصاُن َقاَل �أَْن تَْعُبَد �هللَّ
مَلْ تَُكْن تََر�ُه َفاإِنَُّه يََر�َك«)3(، وهذ� - لعمري - قمة �لإبد�ع و�لتميز يف كل �أمر يتعبد 

به.
�لأ�صري - ل�صيما رب  �لتميز  نيل  �إىل  لل�صاعي  ينبغي  والت�سحية:  الإيثار   -6
�لأ�صرة - �أن يكون لديه ��صتعد�د نف�صي للبذل و�لعطاء، و�لت�صحية و�لإيثار، 
باملال،  �لت�صحية  ذلك  �لدرجة.وي�صمل  تلك  �إىل  باأ�صرته  �لو�صول  �أجل  من 

و�جلهد، و�لر�حة، وغري ذلك من �لأمور �لأخرى �لالزمة للنجاح و�لتميز.
ِ َهَلَك َوتََرَك ِت�ْصَع بََناٍت �أَْو َقاَل  : �أَنَّ َعْبَد �هللَّ ِ جاء يف حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هللَّ
َجاِبُر  »يَا  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  ىِل  َفَقاَل  ثَيًِّبا،  �ْمَر�أًَة  ْجُت  َفَتَزوَّ �َصْبَع 
 .ِ ْجَت«؟ َقاَل: ُقْلُت نََعْم. َقاَل: َفِبْكٌر �أَْم ثَيٌِّب؟ َقاَل: ُقْلُت بَْل ثَيٌِّب يَا َر�ُصوَل �هللَّ تََزوَّ
اِحُكَك! َقاَل: ُقْلُت لَُه �إِنَّ  اِحُكَها َوتُ�صَ َقاَل: َفَهالَّ َجاِريًَة تاَُلِعُبَها َوتاَُلِعُبَك، �أَْو َقاَل تُ�صَ
 ، ِجيئَُهنَّ مِبِْثِلِهنَّ ِ َهَلَك َوتََرَك ِت�ْصَع بََناٍت �أَْو �َصْبَع، َو�إِنِّى َكِرْهُت �أَْن �آِتيَُهنَّ �أَْو �أَ َعْبَد �هللَّ
ُ لََك« �أَْو َقاَل ىِل  ، َقاَل: »َفَباَرَك �هللَّ ِلُحُهنَّ ٍة تَُقوُم َعَلْيِهنَّ َوتُ�صْ ِجىَء ِباْمَر�أَ َفاأَْحَبْبُت �أَْن �أَ

�أبو يعلى يف م�صنده 349/7، رقم 4386، و�لطرب�ين يف �لأو�صط 275/1، رقم 897، وفيه  �أخرجه   -1
ب�صر بن �ل�صري؛ متهم بر�أي جهم، ونقل �حلافظ يف �لتقريب 123/1 توبته عنه، وكذلك فيه م�صعب 
�بن ثابت، قال �حلافظ عنه: »لني �حلديث«، �نظر: تقريب �لتهذيب 533/1، رقم 5315، لكن للحديث 
وقد  لغريه،  �حل�صن  مرتبة  �إىل  به  يتقوى  �أن  ميكن   ،335/4 �لإميان  �صعب  �لبيهقي يف  �أخرجه  �صاهد�ً؛ 

�صححه �ل�صيخ �لألباين يف: �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 106/3، رقم1113.
عن   ،1955 رقم   1548/3 و�لقتل،  �لذبح  باإح�صان  �لأمر  باب  و�لذبائح،  �ل�صيد  كتاب  م�صلم  �أخرجه   -2
�صد�د بن �أو�ض، عن ر�صول �هلل -  - قال: »�إن �هلل كتب �لإح�صان على كل �صيء، فاإذ� قتلتم فاأح�صنو� 

�لقتلة، و�إذ� ذبحتم فاأح�صنو� �لذبحة وليحد �أحدكم �صفرته ولريح ذبيحته«.
�أخرجه �لبخاري - �صمن حديث طويل - عن �أبي هريرة - �نظر: �صحيح �لبخاري كتاب �لإميان، باب   -3

�صوؤ�ل جربيل �لنبي -  - عن �لإميان و�لإ�صالم و�لإح�صان، 227/1، رقم50.
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َخرْيً�«)1(. يف �حلديث دليل على ت�صحية جابر بر�حته �ل�صخ�صية، وما ت�صتهي نف�صه، 
من �أجل �أخو�ته �ل�صغري�ت �لالتي تركهن له و�لده بعد موته، فقد كان يرغب يف 
نكاح �مر�أة بكر، غري �أنه ترك ذلك وتزوج ثيبا لكونها �أقدر على تربيتهن من �لبكر 
�لتي ل خربة لها بذلك، وقد �أقره �لنبي -  - على هذه �لت�صحية و�لإيثار ودعا 

له بخري.
من  و�لت�صحية  �أهلهم،  على  �لإنفاق  على  �أ�صحابه  يحث   -- كان  وقد 
ْقَت ِبِه  دَّ ِ، َوِديَناٌر �أَْنَفْقَتُه ِفى َرَقَبٍة، َوِديَناٌر تَ�صَ �أجلهم فيقول »ِديَناٌر �أَْنَفْقَتُه ِفى �َصِبيِل �هللَّ
ْنَفْقَتُه َعَلى �أَْهِلَك«)2(. ْجًر� �لَِّذى �أَ َعَلى ِم�ْصِكنٍي، َوِديَناٌر �أَْنَفْقَتُه َعَلى �أَْهِلَك، �أَْعَظُمَها �أَ
يف �حلديث ترغيب يف �لنفقة على �لأهل، وبيان ف�صلها، و�أن �أجرها �أعظم 
�أبو�ب �خلري �لأخرى؛ كالإنفاق يف �صبيل �هلل وعتق �لرقاب  �أجر �لإنفاق يف  من 

و�ل�صدقة على �ملحتاجني ونحو ذلك.
ومن �لأمثلة على حث �ل�صنة �لنبوية على �لت�صحية و�لإيثار لالأهل على �لنف�ض 
ِمُل �ْبَنَتنْيِ لََها َفاأَْطَعْمُتَها ثاََلَث  ما جاء يف حديث َعاِئ�َصَة �أَنََّها َقالَْت: »َجاَءْتِنى ِم�ْصِكيَنٌة حَتْ
مَتََر�ٍت، َفاأَْعَطْت ُكلَّ َو�ِحَدٍة ِمْنُهَما مَتَْرًة، َوَرَفَعْت �إِىَل ِفيَها مَتَْرًة ِلَتاأُْكَلَها َفا�ْصَتْطَعَمْتَها 
َفاأَْعَجَبِنى �َصاأْنَُها َفَذَكْرُت  بَْيَنُهَما،  تَاأُْكَلَها  �أَْن  ِت �لتَّْمَرَة �لَِّتى َكانَْت تُِريُد  �ْبَنَتاَها، َف�َصقَّ
ِبَها  لََها  �أَْوَجَب  َقْد   َ �هللَّ »�إِنَّ  َفَقاَل:  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ِلَر�ُصوِل �هللَّ َنَعْت  �لَِّذى �صَ

نََّة، �أَْو �أَْعَتَقَها ِبَها ِمَن �لنَّاِر«)3(. �جْلَ
يف �حلديث ذكر ق�صة عجيبة لإيثار �لو�لدة �أولدها على نف�صها، وقد عجبت 
وم�صلم  رقم 5052،  ولده، 2053/5،  �ملر�أة زوجها يف  باب عون  �لنفقات،  كتاب  �لبخاري  �أخرجه   -1

كتاب �لنكاح، باب ��صتحباب نكاح �لبكر، 1087/2، رقم715 و�للفظ له.
�أخرجه م�صلم عن �أبي هريرة: كتاب �لزكاة، باب ف�صل �لنفقة على �لعيال و�ململوك و�إثم من �صيعهم -   -2

692/2، رقم995.
وم�صلم   ،5649 رقم   ،2234/5 ومعانقته،  وتقبيله  �لولد  رحمة  باب  �لأدب،  كتاب  �لبخاري  �أخرجه   -3

كتاب �لرب و�ل�صلة و�لآد�ب، باب ف�صل �لإح�صان �إىل �لبنات، 2027/4، رقم 2630 و�للفظ به.
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�أم �ملوؤمنني من هذه �حلادثة فذكرتها للنبي -  - ف�صاركها هذ� �لإعجاب، وبني 
لها �أن مثل هذه �لت�صحية �لتي يقدمها �لو�لد�ن لأولدهما �صاأنها عظيم؛ حتى �أنها 
تكفي لفوزهما باجلنة و�لنجاة من �لنار، ول يخفى ما يف هذ� �لرتغيب �لكبري من 
ممكن  كل  وبذل  �أ�صرهم،  �أجل  من  �لت�صحية  على  �لأ�صر  لأرباب  وحث  ت�صجيع 

للنهو�ض بها نحو �لرقي و�لرفعة و�لتميز.
املطلب الرابع: املهارات املنزلية واأثرها يف متيز الأ�سرة امل�سلمة.

�ملنزلية  �ملهار�ت  بع�ض  تعلم  �لتميز،  �إىل  ت�صعى  �لتي  �ملثالية  للزوجة  ينبغي 
ت�صعى  �أن  بها  يفرت�ض  كما  ومتميزة.  ناجحة  بيت  ربة  منها  جتعل  �لتي  �لأ�صا�صية، 
- دوماً - �إىل تنمية و�صقل هذه �ملهار�ت، وتطوير قدر�تها فيها، وحت�صني �أد�ئها 
لها با�صتمر�ر، وبكل �لو�صائل �ملمكنة، و�صوًل بها �إىل درجة من �لن�صج و�لإتقان، 

توؤهلها لولوج عتبة �لإبد�ع و�لتميز يف هذ� �ل�صاأن.
عنهم  �هلل  ر�صي   - �ل�صحابة  ون�صاء  �لطاهر،  �لنبوي  �لبيت  ن�صاء  كان  لقد 
تعلم كثري  �إىل  �صعني - جاهد�ت -  فقد  �ل�صاأن؛  �أجمعني - خري قدوة يف هذ� 
من �ملهن و�ملهار�ت �ملنزلية - د�خل �ملنزل وخارجه - فنجحن يف ذلك، ومتيزن 
�ل�صلع  �لذ�تي يف كثري من  �لكتفاء  بلوغ درجة  �إىل  بهن �حلال  فيه، حتى و�صل 
�لزوجات  نعم  بحق -  فكّن -  �ملهار�ت،  ممار�صة هذه  تنتج عن  �لتي  و�خلدمات 

�ل�صاحلات، و�لعامالت �ملنتجات �ملاهر�ت.
وقد كان للتوجيهات �لنبوية - �ملبا�صرة وغري �ملبا�صرة - يف حثهن على تعلم 
هذه �ملهار�ت، وت�صجيعهن على تنمية قدر�تهن فيها، �أبلغ �لأثر يف و�صولهن �إىل 

تلك �لدرجة من �لنجاح و�لتميز.
�إن قيامنا با�صتعر��ض �صريع لبع�ض ن�صو�ض �ل�صنة �لنبوية �ملطهرة �لتي تعر�صت 
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لذكر بع�ض �ملهار�ت �ملنزلية يف �لعهد �لنبوي، ي�صعنا �أمام �إ�صار�ت جيدة، تكفي 
وكيف  �آنذ�ك،  �ملهار�ت  تلك  عليه  كانت  �لذي  �لو�صع  عن  �أولية  �صورة  لر�صم 
�ملهار�ت، مقرتنة  يلي ذكر لأهم هذه  �ملطهرة. وفيما  �لنبوية  �ل�صنة  تعاملت معها 

ببع�ض �لن�صو�ض �لتي �أ�صارت �إليها من �ل�صنة �مل�صرفة.
 :-- اأهم املهارات املنزلية يف عهد النبي

ميكننا تق�صيم �ملهار�ت �ملنزلية �لتي عرفت على عهد �لنبي -  - �إىل �أربع 
جمموعات رئي�صة هي:

اأوًل: مهارات الطبخ: وهي تلك �ملهار�ت �ملتعلقة باإعد�د �لطعام و�ل�صر�ب، 
كطحن �لدقيق، وعجنه، وخبزه، و�أ�صاليب �لطبخ، وجلب �ملاء، وغري ذلك من 
مثال  �آنذ�ك. ولعل خري  �ملطبخ  �لبيت - عادة - يف  بها ربة  تقوم  �لتي  �ملهار�ت 
على ذلك حديث علي - ر�صي �هلل عنه - �لذي �أْطَلعنا من خالله على بع�ض ما 
كان عليه حال فاطمة �لزهر�ء - ر�صي �هلل عنها - يف بيتها، فقد روى - كرم �هلل 
َحى مِمَّا تَْطَحُن، َفَبَلَغَها �أَنَّ  اَلُم ��ْصَتَكْت َما تَْلَقى ِمَن �لرَّ وجهه -: �أَنَّ َفاِطَمَة َعَلْيَها �ل�صَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �أُِتَى ِب�َصْبٍى َفاأَتَْتُه تَ�ْصاأَلُُه َخاِدًما.... َفَقاَل: »�أََل �أَُدلُُّكَما  َر�ُصوَل �هللَّ
َ �أَْربًَعا َوثاََلِثنَي، َو�ْحَمَد� ثاََلًثا  َ� �هللَّ اِجَعُكَما َفَكربِّ َعَلى َخرْيٍ مِمَّا �َصاأَْلُتَماُه؟ �إَِذ� �أََخْذمُتَا َم�صَ
َوثاََلِثنَي، َو�َصبَِّحا ثاََلًثا َوثاََلِثنَي، َفاإِنَّ َذِلَك َخرْيٌ لَُكَما مِمَّا �َصاأَْلُتَماُهه«)1(. ويف رو�ية: 
َحى َحتَّى  ْت ِعْنِدى ِبالرَّ : �إِنَّ َهِذِه َجرَّ ِ ُثَك يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِ �أَُحدِّ �أن علياً قال: ».. �أَنَا َو�هللَّ
�أَثََّرْت ِفى يَِدَها، َو��ْصَتَقْت ِباْلِقْربَِة َحتَّى �أَثََّرْت ِفى نَْحِرَها، َوَك�َصَحِت)2( �ْلَبْيَت َحتَّى 
�أَْو  َرِقيٌق  �أَتَاَك  َقْد  �أَنَُّه  َوبََلَغَنا  ِثيَابَُها)3(،  َدِكَنْت  َحتَّى  �ْلِقْدَر  َو�أَْوَقَدِت  ِثيَابَُها،  ْت  �ْغرَبَّ

،1133/3 ،-  - أخرجه �لبخاري كتاب فر�ض �خلم�ض، باب �لدليل على �أن �خلم�ض لنو�ئب - ر�صول �هلل�  -1 
رقم2945 و�للفظ له. وم�صلم كتاب �لذكر و�لدعاء، باب �لت�صبيح �أول �لنهار، 2091/4، رقم 2727.

َك�َصَحْت �لبيت: �أي كن�صته. �نظر: ل�صان �لعرب 571/2.  -2
َدَكنت ثيابها: �أي �ت�صخت و�غرب لونها، �نظر: ل�صان �لعرب 157/1، و�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر   -3

لبن �لأثري 128/2.
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َخَدٌم َفُقْلُت لََها: �َصِليِه َخاِدًما.. ثم ذكر نحو �للفظ �ل�صابق)1(.
يف �حلديث دليل على قيام فاطمة - ر�صي �هلل عنها - رغم علو قدرها يف 
�لدنيا و�لآخرة - بجميع �أعمال �لبيت - وب�صمنها �أعمال �ملطبخ من طحن، وطبخ، 
�هلل  ر�صي   - زوجها  لها  ورق  �لتعب  �أرهقها  حتى  ذلك،  ونحو  للماء،  وجلب 
عنه - ف�صكيا ذلك �إىل �لنبي -  - وطلبا منه خادماً تعينها على بع�ض ما تلقى، 
لكنه -  - مل ي�صتجب لهذ� �لطلب - رغم توفره لديه - وردها - وهي �أحب 
�لنا�ض �إليه -، و�كتفى باإحالتها وزوجها �إىل دعاء علمهما �إياه؛ خمرب�ً لهما �أنه خري 
لهما مما �صاأله، وكاأنه -  - �أر�د - فيما �أر�د - تعليمها �لعتماد على نف�صها يف 
تدبري �صوؤون بيتها، لتكون قدوة لغريها من ن�صاء �أمته؛ فاإن قيام �ملر�أة على رعاية 

�أ�صرتها بنف�صها، من �أهم �أ�صباب �صالح �لأ�صرة ومتيزها.

وغري بعيد من هذ� ما جاء يف حديث �أ�صماء بنت �أبي بكر - ر�صي �هلل عنهما - 
من ذكر لبع�ض �ملهار�ت �ملنزلية �لتي كانت �ملر�أة متار�صها على عهد �لنبي -  -؛ 
برَْيُ َوَما لَُه ِفى �لأَْر�ِض ِمْن َماٍل، َوَل مَمُْلوٍك، َوَل �َصْىٍء،  َجِنى �لزُّ حيث قالت: »تََزوَّ
َغْربَُه)3(،  َو�أَْخِرُز  �مْلَاَء،  َو�أَ�ْصَتِقى  َفَر�َصُه،  �أَْعِلُف  َفُكْنُت  َفَر�ِصِه،  َوَغرْيَ  ٍح)2(،  نَا�صِ َغرْيَ 
اِر َوُكنَّ ِن�ْصَوَة  َو�أَْعِجُن َومَلْ �أَُكْن �أُْح�ِصُن �أَْخِبُز، َوَكاَن يَْخِبُز َجاَر�ٌت ىِل ِمَن �لأَْن�صَ
ِ �صلى �هلل عليه  برَْيِ �لَِّتى �أَْقَطَعُه َر�ُصوُل �هللَّ ْدٍق)4(، َوُكْنُت �أَْنُقُل �لنََّوى ِمْن �أَْر�ِض �لزُّ �صِ
�ِصى َوْهَى ِمنِّى َعَلى ُثُلثَْى َفْر�َصٍخ، َفِجْئُت يَْوًما َو�لنََّوى َعَلى َر�أْ�ِصى،  و�صلم َعَلى َر�أْ

رقم   ،315/4 �لنوم،  عند  �لت�صبيح  يف  باب  �لأدب،  كتاب  �صنته  يف  د�ود  �أبو  �أخرجها  �لرو�ية  هذه   -1
5063، قلت: هذه �لرو�ية �صعيفة لأن يف �إ�صنادها علي بن �أعبد، وهو جمهول. �نظر: تقريب �لتهذيب 

لبن حجر 398/1، ترجمة رقم 4689، �ملغني يف �ل�صعفاء للذهبي 443/2، ترجمة رقم 4223.
نا�صح: و�حد نو��صح وهي �لإبل �لتي ي�صتقي عليها، �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث لبن �لأثري 68/5.  -2
�ز�ً، وقولها:  �أَْخِرُز َغْربَُه: �خَلْرز - بفتح �خلاء و�صكون �لر�ء - هو خياطة �جللد، وي�صَمى �صانع ذلك خرَّ  -3

َغْربه: �أي دلوه، �نظر: ل�صان �لعرب 344/5، وفتح �لباري 323/9.
ن�صوة �صدق: قال �حلافظ - يف �لفتح 323/9: »�إ�صافتهن �إىل �ل�صدق مبالغة يف تلب�صهن به يف ح�صن   -4

�لع�صرة، و�لوفاء بالعهد«. 
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اِر، َفَدَعاِنى ُثمَّ َقاَل: �إِْخ  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َوَمَعُه نََفٌر ِمَن �لأَْن�صَ َفَلِقيُت َر�ُصوَل �هللَّ
تَُه...  برَْيَ َوَغرْيَ َجاِل َوَذَكْرُت �لزُّ �أَ�ِصرَي َمَع �لرِّ ْن  �أَ َفا�ْصَتْحيَْيُت  ِليَْحِمَلِنى َخْلَفُه،  �إِْخ)1( 

�حلديث«)2(.
�لتي  �ملنزلية  �ملهار�ت  �أخرى من  ففي هذ� �حلديث - ك�صابقه - ذكر جملة 
كانت �صائدة يف زمن �لنبي -  - ومنها بع�ض �ملهار�ت �ملتعلقة باملطبخ - وهي 

�صاهدنا هنا - كالعجن، و �خلبز، وجلب �ملاء.

عهده  منزلية يف  مهار�ت  من  متار�صه  �ملر�أة  كانت  ملا  عاماً  �إقر�ر�ً  فيه  �أن  كما 
--، �صو�ء �أكانت هذه �ملهار�ت د�خل �ملنزل �أم خارجه، لعلمه -- بحال 
�أ�صماء وما تلقاه من عناء يف �ملنزل وخارجه؛ فهي �أخت لزوجته، و بنت خليله 

و�صاحبه، وزوجة حو�ريه �لزبري.

ولذلك عر�ض عليها �مل�صاعدة، فاأناخ لها بعريه ودعاها للركوب خلفه، رحمة 
بها، و�صفقة عليها، و�إظهار�ً منه -  - لحرت�مه، وتقديره، وت�صجيعه لها ولأمثالها 
من �لن�صاء �لعامالت، �لالتي ل يدخرن و�صعاً يف حت�صيل �لأ�صباب �لتي ت�صهم يف 

�إ�صعاد �أ�صرهن وجناحها، بل ومتيزها، ومنها �إتقان �ملهار�ت �لالزمة لذلك.

خدمة  ذلك  ر�أ�ض  على  وياأتي  والتنظيف:  املنزلية  اخلدمة  مهارات  ثانيًا: 
�لزوج و�لأولد و�ل�صيوف، باإعد�د �لطعام و�ل�صر�ب، وتقدميه، وغ�صل �لثياب، 
وتنظيف �لبيت، وترتيبه،... ونحو ذلك من �ملهار�ت �خلدمية �ملهمة �لتي يفرت�ض 

باملر�أة �لناجحة �إتقانها يف هذ� �لباب.
ومما جاء يف قيام �ملر�أة باخلدمة �ملنزلية حديث �صهل بن �صعد - ر�صي �هلل عنه 

�إِْخ �إِْخ: - بك�صر �لهمزة و�صكون �خلاء - كلمة تقال للبعري ملن �أر�د �أن ينيخه. فتح �لباري 323/9.  -1
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب �لغرية، 2002/5، رقم 4926 و�للفظ له، وم�صلم كتاب �ل�صالم،   -2

باب جو�ز �إرد�ف �ملر�أة �لأجنبية �إذ� �أعيت يف �لطريق، 1717/4، رقم 2182.
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ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِفى ُعْر�ِصِه، َوَكانَِت  اِعِدىُّ َر�ُصوَل �هللَّ - قال: »َدَعا �أَبُو �أُ�َصْيٍد �ل�صَّ
ِ �صلى  �ْمَر�أَتُُه يَْوَمِئٍذ َخاِدَمُهْم َوْهَى �ْلَعُرو�ُض، َقاَل �َصْهٌل: تَْدُروَن َما �َصَقْت َر�ُصوَل �هللَّ
�إِيَّاُه«)1(. يف �حلديث  �َصَقْتُه  �أََكَل  ا  َفَلمَّ ْيِل  �للَّ ِمَن  مَتََر�ٍت  لَُه  �أَْنَقَعْت  �هلل عليه و�صلم؟ 
دليل على �إقر�ر �لنبي -- لقيام �ملر�أة بتقدمي �خلدمة لزوجها و�صيوفه، باإعد�د 
�لطعام و�ل�صر�ب، وتقدميه لهم، وما يلحق ذلك من جتهيز �لبيت ل�صتقبالهم، ثم 

�لقيام بتنظيفه و�أو�ين �لطهي بعد خروجهم... ونحو ذلك.
و�إذ� كانت زوجة �أبي �أ�صيد قد �صنعت ذلك وهي ل تز�ل عرو�صاً - بح�صرة 
�لنبي  - فاإن �لأمر يكون يف حق غريها �ألزم. قال �لقرطبي - تعليقاً على �حلديث 
-: »... و�أخرجه �لبخاري وترجم له: باب قيام �ملر�أة على �لرجال يف �لعر�ض، 
وخدمتهم بالنف�ض)2(. قال علماوؤنا: فيه جو�ز خدمة �لعرو�ض زوجها و�أ�صحابه يف 
تفر�ض  �أن  �آخر: »... ولهذ� قال علماوؤنا: عليها  عر�صها...«)3(. وقال يف مو�صع 

�لفر��ض، وتطبخ �لقدر، وتَُقمَّ �لد�ر بح�صب حالها وعادة مثلها«)4(.
�أ�صماء -  �لبيتية لزوجها حديث  �أي�صاً - يف تقدمي �ملر�أة �خلدمة  ومما جاء - 
برَْيَ ِخْدَمَة  �ل�صابق ذكره -، حيث جاء يف �أحد �ألفاظه عند م�صلم »ُكْنُت �أَْخُدُم �لزُّ
�أنها كانت تقوم على خدمة زوجها وبيتها. جاء يف �ملحلى  �ْلَبْيِت«)5( فاأو�صحت 
�ل�صابق -: »...فاإذ� خدمت  تعليقاً على هذ� �حلديث، وحديث علي وفاطمة   -
هاتان �لفا�صلتان - �أي فاطمة و�أ�صماء - هذه �خلدمة �لثقيلة فمن بعدهما يرتفع عن 

ذلك من �لن�صاء«)6(.
�أخرجه �لبخاري كتاب �لنكاح، باب حق �إجابة �لوليمة و�لدعوة، 1984/5، رقم 4881، وم�صلم كتاب   -1

�لأ�صربة، باب �إباحة �لنبيذ �لذي مل ي�صتد ومل ي�صر م�صكر�ً، 1590/3، رقم 2005.
�نظر: �صحيح �لبخاري 1986/5، حديث رقم 4887.  -2

تف�صري �لقرطبي 68/6.  -3
�مل�صدر نف�صه 145/10.  -4

�صحيح م�صلم 1717/4، رقم 2182.  -5
نقل ذلك �بن حزم عن �أبي ثور. �نظر، �ملحلى 47/10.  -6
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�أما �لأحاديث �لتي تدل على �صرورة �هتمام �ملر�أة �لناجحة بالنظافة - نظافتها 
�ل�صخ�صية، ونظافة زوجها، وبيتها - فكثرية نذكر منها: حديث �أن�ض - ر�صي �هلل 
ى  �إِىَل َجاِريٍَة َفَقاَل: »�َصمِّ تَْنُظُر  �أُمَّ �ُصَلْيٍم  �أَْر�َصَل  �أَنَّ �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم  عنه 

َها، َو�ْنُظِرى �إِىَل ُعْرُقوبَْيَها«)1(. َعَو�ِر�صَ
يف �حلديث دليل على �صرورة عناية �ملر�أة �ملثالية بنظافتها �ل�صخ�صية عموماً، 
�ملر�أة قبل �لإقد�م  ينبغي للخاطب حتريها يف  �لتي  �ملهمة  �ل�صفات  و�أن ذلك من 

على خطبتها، ول تكون �لزوجة زوجة متميزة �إل بتحققها فيها.
ومن �لأحاديث �لتي تدل على �صرورة عناية �ملر�أة بنظافة زوجها و�حلر�ض 
�هلل  عائ�صة - ر�صي  ما جاء عن  �لنظيف؛  �لالئق  باملظهر   - �إظهاره - دوماً  على 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َو�أَنَا َحاِئ�ٌض«)2(  عنها - قالت: »ُكْنُت �أَْغ�ِصُل َر�أْ�َض َر�ُصوِل �هللَّ
ُلُه،  َفاأَُرجِّ َر�أْ�َصُه  �إِىَلَّ  يُْدِنى  �ْعَتَكَف  �إَِذ�  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبىُّ  »َكاَن  وقولها: 
َنابََة ِمْن ثَْوِب  َوَكاَن َل يَْدُخُل �ْلَبْيَت �إِلَّ حِلَاَجِة �لإِْن�َصاِن«)3(، وقولها: »ُكْنُت �أَْغ�ِصُل �جْلَ

اَلِة َو�إِنَّ بَُقَع �مْلَاِء ِفى ثَْوِبِه«)4(. �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفيَْخُرُج �إِىَل �ل�صَّ
فهذه ثالثة �أحاديث تدل جميعها على ما كان عليه حال �أم �ملوؤمنني عائ�صة - 
 ،-  - ر�صي �هلل عنها - وهي �لزوجة �ملتميزة - من �لعناية �لتامة بنظافة زوجها
�أخرجه: �أحمد يف �مل�صند حديث رقم 13628، و�للفظ له، و�حلاكم يف �مل�صتدرك كتاب �لنكاح 180/2،   -1
رقم2699 وقال: حديث �صحيح على �صرط م�صلم، وو�فقه �لذهبي، و�لبيهقي يف �ل�صنن �لكربى كتاب 
�لنكاح، باب من بعث بامر�أة لتنظر �إليها، 87/7، رقم13279، و�أبو د�ود �ل�صجتاين يف �ملر��صيل باب 
�ل�صعيفة  �لأحاديث  �صل�صلة  �نظر:  �إر�صاله،  �لألباين  ورجح  رقم216،  �ض186،  �لتزويج،  عند  �لنظر 

432/3 - 1273، رقم1273.
ل�صان  �لثنايا و�لأ�صر��ض، و�حدها عار�ض.  ما بني  �لفم، وهي  �لتي يف عر�ض  �لأ�صنان  عو�ر�صها: هي   

�لعرب 180/7.
�لأثري  �لنهاية يف غريب �حلديث لبن  �لعرب 611/1، و�نظر:  ل�صان  �لقدمني.  �أعقاب  عرقوباها: هما   

.269/3
�أخرجه م�صلم كتاب �حلي�ض، باب �ل�صطجاع مع �حلائ�ض يف حلاف و�حد، 244/1، رقم 297.  -2

�أخرجه م�صلم نف�ض �لكتاب و�لباب و�جلزء و�ل�صفحة ورقم �حلديث.  -3
�أخرجه �لبخاري كتاب �لو�صوء، باب غ�صل �ملني وفركه وغ�صل ما ي�صيب من �ملر�أة، 91/1، رقم 227.  -4
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ج�صماً وثياباً وهيئة - وهوما ينبغي �أن يكون عليه حال �لزوجة �ملثالية مع زوجها 
و�أولدها - �أي�صاً -.

و�أما �لأحاديث �لتي تدل على �صرورة �هتمام �ملر�أة �ملثالية بنظافة بيتها وترتيبه 
فمنها ما جاء يف حديث علي - �ل�صابق - حيث و�صف فاطمة - ر�صي �هلل عنها 
ْت ِثيَابَُها«)1(، �أي كانت تكن�ض �لبيت وتنظفه  - باأنها: »َوَك�َصَحِت �ْلَبْيَت َحتَّى �ْغرَبَّ

حتى �غربت لون ثيابها من كرثة تكر�رها ذلك، و��صتمر�رها عليه.

ثالثًا: مهارات ذات طابع حريف اإنتاجي: ويندرج حتتها تلك �ملهار�ت �لتي 
�أي�صاً - تعلمها، و�إتقانها، بغر�ض �لإ�صهام  ينبغي للزوجة �ملتميزة - بل وللزوج 
يف تغطية بع�ض �حتياجات �لأ�صرة �ملختلفة - �حلاجية منها و � لتح�صينية - لت�صبح 
بنف�صها،  و�خلدمية  �لغذ�ئية  �حتياجاتها  من  كثري�ً  توفر  منتجة،  فعالة  �أ�صرة  بذلك 

و�صوًل �إىل حتقيق درجة �لتميز �لتي يفرت�ض �أن يكون عليه حال �لأ�صرة �مل�صلمة.

وهذ� - يف �حلقيقة - هو ما كان عليه و�قع �لأ�صرة �مل�صلمة �ملتميزة على عهد 
�هتماماً  �ملنزلية  �ملهار�ت  من  �ملهم  �لنوع  هذ�  �أولت   -، حيث   - �هلل  ر�صول 
مو�هبهم  و�إظهار  قدر�تهم،  وتنمية  وتعليمها،  تعلمها  �إىل  �أفر�دها  ف�صعى  كبري�ً، 
�لذ�تي يف كثري من  �لكتفاء  �إىل درجة  بذلك  و�أبدعو�، وو�صلو�  فاأنتجو�  فيها، 

�ل�صلع و�خلدمات �ملختلفة.

لقد كان �لنبي -  - يحث �أزو�جه على تعلم �ملهار�ت ذ�ت �لطابع �لنتاجي 
  - و�إتقانها، كما جاء يف حديث �أبي برزة - ر�صي �هلل عنه - قال: كان للنبي
- ت�صع ن�صوة فقال يوماً: »خريكن �أطولكن يد�ً فقامت كل و�حدة ت�صع يدها على 

�صبق تخريجه وبيان غريبه يف �ض22-21.  -1
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�جلد�ر، قال �لنبي: ل�صت �أعني هذ� ولكن �أ�صنعكن يد�ً«)1(.
يف هذ� �حلديث يخرب �لنبي -  - �أزو�جه �أن خريهن هي �أكرثهن �صنعة 
ومهارة!، وهو بهذ� يفتح باب �لتناف�ض �لإيجابي بينهن لنيل درجة �لتميز - �خلريية 
�ملختلفة  �ملهار�ت  بتعلم  �إّل  يكون  ل  �ملرتبة  �إىل هذه  �لو�صول  �أن  -، ويخربهن 
و�إتقانها. فكان لذلك �أبلغ �لأثر يف نزوعهن - ر�صي �هلل عنهن - �إىل تعلم �ملهار�ت 

�ملختلفة و�حلر�ض على �إتقانها - كما �صياأتي -.
ومن اأهم هذه املهارات ما يلي:

تربية احليوانات املنزلية: قلما جتد بيتاً يف �ملدينة �ملنورة - على عهد �لنبي  اأ- 
-  - لي�ض فيه حيو�ن �أليف؛ من �لغنم �أو �لبقر �أو �لإبل �أو �خليل �أو �لبغال 
و�لدجاج ونحو ذلك من �حليو�نات �لد�جنة؛ فقد كانو� يربونها لال�صتفادة 
�لقتال  �أو  �حلرث  �أو  و�حلمل  وجلودها،  و�أ�صو�فها،  و�ألبانها،  حلومها  من 

عليها.
�ملهمة،  �ملهارة  هذه  ممار�صة  يف  كبري  باع  �لطاهر  �لنبوي  للبيت  كان  وقد 
و�لعناية بها؛ و�حلث عليها؛ �إذ وجد لديهم عدد من �لإبل، كان على ر�أ�صها ناقة 
�لنبي -- �مل�صهورة بالق�صو�ء �أو �لع�صباء؛ كما جاء يف حديث �أَنَ�ٍض ر�صى �هلل 

َباَء َل تُ�ْصَبُق«)2(. ى �ْلَع�صْ عنه َقاَل: »َكاَن ِللنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم نَاَقٌة تُ�َصمَّ

�أخرجه �أبو يعلى يف م�صنده 425/13، رقم 7430، و�لطرب�ين يف �ملعجم �لأو�صط 6/3، 2297 عن   -1
�أم �ملوؤمنني ميمونة - ر�صي �هلل عنها - قال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد 248/9 عن حديث �أبي برزة: 
عنها:  وقال  �لطرب�ين  عند  ميمونة  رو�ية  ذكر  ثم  ياأتي:  مبا  يعت�صد  لأنه  ح�صن  و�إ�صناده  يعلى  �أبو  »رو�ه 
»رو�ه �لطرب�ين يف �لأو�صط، وفيه م�صلمة بن علي، وهو �صعيف وذكر رو�ية �أخرى عن عمر - ر�صي 
�هلل عنه - بنحو �للفظ �ل�صابق وقال: »رو�ه �لبز�ر ورجاله رجال �ل�صحيح - قلت: �نظر: م�صند �لبز�ر 
 - من وجوه،  360/1-361، رقم 241. قال �لبز�ر: »وهذ� �حلديث قد يروى عن ر�صول �هلل - 
ول نعلم رو�ه �أحد عن ر�صول �هلل -  - �أجل من عمر...«، قلت: و�أ�صل �حلديث يف �ل�صحيح عن 

عائ�صة. كما �صياأتي.
�أخرجه �لبخاري كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ناقة �لنبي -  -، 1053/3، رقم 2717.  -2
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قال �حلافظ �بن حجر: »... وذكر له - �أي للنبي  - عدة نوق غري هذه 
تتبعها من �عتنى بجمع �ل�صرية«)1(. كما كان للنبي -- بغلة بي�صاء)2(.

�أَنَّ  َعبَّا�ٍض  �ْبِن  عن  جاء  كما  �لأغنام؛  برتبية   -- �أزو�جه  بع�ض  قام  وقد 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَماتَْت  ْتُه �أَنَّ َد�ِجَنًة َكانَْت ِلَبْع�ِض ِن�َصاِء َر�ُصوِل �هللَّ َمْيُمونََة �أَْخرَبَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أَلَّ �أََخْذُتْ �إَِهابََها َفا�ْصَتْمَتْعُتْم ِبِه«. ويف رو�ية  َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
�صبقت �أن هذه �لد�جن �ملذكورة، كانت �صاة لأم �ملوؤمنني ميمونة نف�صها، �أو ملولة 

لها)3(.
ومل يكتف �لنبي -- باإقر�ر �أزو�جه على تربية هذه �حليو�نات فح�صب، 
بل كان - يف �أحيان كثرية - ي�صاركهم عناء تربيتها بنف�صه، كما ورد َعِن �ْلَقا�ِصِم 
بَْيِتِه؟  ِفى  يَْعَمُل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �هللَّ َر�ُصوُل  َكاَن  َما  َقاَل: »�ُصِئَلْت  َعاِئ�َصَة  َعْن 
فدل  نَْف�َصُه«)4(  َويَْخُدُم  �َصاتَُه،  َويَْحُلُب  ثَْوبَُه،  يَْفِلى  �ْلَب�َصِر،  ِمَن  بَ�َصًر�  َكاَن  َقالَْت: 
قولها: »ويحلب �صاته« على قيامه -- بتاأدية بع�ض �ملهار�ت ذ�ت �ل�صلة برتبية 
�حليو�نات، و�أن ذلك كان عادًة له - كما يفهم من �صياق �حلديث -، ول يخفي 
ما يف ذلك من حث عملي وت�صجيع لأهله و�أمته على مز�ولة هذه �ملهارة �ملهمة 

و�لعناية بها.
ب- اخلياطة واحلياكة: وهما مهارتان يفرت�ض بربة �لبيت �لناجحة �ملتميزة، وكذ� 
رب �لبيت �ملتميز �لإملام بهما لأهميتهما، وكرثة �حتياج �أفر�د �لأ�صرة �إليهما. 
زوجاته،  �أيدي  على   -- �لنبي  بيت  يف  �حلرفتان  هاتان  مور�صت  وقد 
�لأ�صري  �لنجاح  �لر�غبات يف حتقيق  �لن�صاء  لغريهن من  بذلك قدوة  ليكنَّ 

فتح �لباري 74/6.  -1
�نظر �صحيح �لبخاري كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب بغلة �لنبي -  -، 1054/3، رقم 2718، 2719.  -2

�لرو�يتان �أخرجهما م�صلم كتاب �حلي�ض، باب طهارة جلود �مليتة بالدباغ، 277/1، رقم 364.  -3
�أخرجه �أحمد يف م�صنده 256/6، رقم 26237، و�أخرج �لبخاري نحوه يف: �لأدب �ملفرد �ض190،   -4

رقم 541 وقد �صححه �لألباين يف: �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 275/2، رقم 671. 
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 ُ َي �هللَّ و�لتميز. فعن كثري بن عبيد قال: »َدخلُت َعلى َعائ�صَة �أمِّ �ملُوؤمننَي َر�صِ
َعْنَها َفقالْت: �أَم�ِصك َحتى �أَخيَط نَقَبِتي)1(. َفاأم�َصكُت َفقلُت: يَا �أُم �ملوؤمننَي لَو 
ر �َصاأنَك. �إنُه َل َجديَد مِلن َل  َخرجُت َفاأخرَبتُهْم لَعُدوُه ِمنك بُخاًل. َقالت: �أَب�صِ
يَلَب�ُض �خَلَلَق«)2(. يف �حلديث دليل على ما كانت عليه �أم �ملوؤمنني من تو��صع، 
ورجاحة عقل، وبعد عن �لإ�صر�ف، و�إتقان ملهارة �خلياطة. ول غرو يف ذلك، 
وقدوتها ر�صول �هلل -- �لذي كان يخيط ثوبه بيده �ل�صريفة، تو��صعاً منه، 
وتعليماً لأمته ح�صن �لتدبري �ملنزل، و�لعتماد على �لنف�ض، يف توفري بع�ض 

�حتياجاتهم �ملعي�صية.
َنُع  وعن عروة بن �لزبري قال: »ُقْلُت ِلَعاِئ�َصَة: يَا �أُمَّ �مْلُوؤِْمِننَي، �أَيُّ �َصْيٍء َكاَن يَ�صْ
يِف  �أََحُدُكْم  يَْفَعُل  »َما  َقالَْت:  ِعْنَدِك؟  َكاَن  �إَِذ�  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل 
ُف نَْعَلُه، َويَِخيُط ثَْوبَُه، َويَْرَقُع َدْلَوُه«)3(. يف �حلديث دللة على  ِمْهَنِة �أَْهِلِه، يَْخ�صِ
ثَْوبَُه« و�أن ذلك مل يكن  َويَِخيُط  بنف�صه »...  �لنبي -- ملهارة �خلياطة  مز�ولة 
�صاأناً خا�صاً به --، بل عادة معروفة ي�صنعها �أغلب رجال �ل�صحابة يف بيوتهم 
- كما يفهم من قولها: »َما يَْفَعُل �أََحُدُكْم يِف ِمْهَنِة �أَْهِلِه« - فاإذ� كان �لرجال - وعلى 
ر�أ�صهم ر�صول �هلل -- ميار�صون هذه �ملهارة - وغريها من �ملهار�ت �ملذكورة 
يف �حلديث - فال �صك �أن ممار�صة �لن�صاء و�إتقانهم لها �صيكون �أكرث، - باعتبارها 
مهارة يغلب عليها �لطابع �لن�صائي - وهذ� يعني �أننا نقف �أمام �أ�صرة - بل جمتمع 

نقبتي: �لنقبة: �صر�ويل بغري �صاقني، �ملعجم �لو�صيط 943/2.  -1
ح�صن  �لألباين:  قال   ،471 رقم  �ض166،  �ملعي�صة  يف  �لرفق  باب  �ملفرد  �لأدب  يف:  �لبخاري  �أخرجه   -2

�لإ�صناد، �نظر: �صحيح �لأدب �ملفرد 192/2.
�مل�صند  يف  �أحمد  و�أخرجه   ،5676 رقم   ،490/12 �صحيحه  يف  حبان  �بن   - �للفظ  بهذ�   - �أخرجه   -3
بيوتهم«،  �لرجال يف  يعمل  ما  ويعمل  نعله  ثوبه، ويخ�صف  يخيط  »كان  بلفظ:  121/6، رقم 24947 
قال �ملناوي يف: �لتي�صري ب�صرح �جلامع �ل�صغري 274/2: �إ�صناده �صحيح، قلت: و�أ�صله عند �لبخاري يف 
�ل�صحيح عن �لأ�صود بن يزيد: »�صاألت عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - ما كان �لنبي -  - ي�صنع يف �لبيت؟ 
قالت: كان يكون يف مهنة �أهله، فاإذ� �صمع �لأذ�ن خرج«، �نظر: �صحيح �لبخاري كتاب �لنفقات، باب 

خدمة �لرجل يف �أهله، 2052/5، رقم 5048.
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- مهني، حريف، �إنتاجي، من �لطر�ز �ملتميز.
�أما مهارة �حلياكة فقد �أخرج �ل�صيخان عن عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- قالت: 
...�حلديث«)1(، ويف رو�ية  ِبيََدىَّ �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم  بُْدِن  َقاَلِئَد  »َفَتْلُت 

مل�صلم: »َقالَْت: �أَنَا َفَتْلُت ِتْلَك �ْلَقاَلِئَد ِمْن ِعْهٍن َكاَن ِعْنَدنَا«)2(.
فدلت هاتان �لرو�يتان على �إتقان �أم �ملوؤمنني - �أي�صاً - ملهارة �حلياكة؛ حيث 
كانت ت�صنع قالئد هدي �لنبي -- من �ل�صوف، فاإذ� كان هذ� حال �أهل بيت 

�لنبوة، فمن باب �أوىل �أن يكون حاًل لغريهم.
الدباغة واخِلَراَزُة:�لدباغة تكون للجلود، و�خلر�زة - كما مر معنا قريباً - هي:  ح- 
ترقيع �جللود. وقد وردت �أحاديث كثرية تدل على مز�ولة �لأ�صرة يف زمن 
�لنبي -- عموماً، و�لأ�صرة �لنبوية على وجه �خل�صو�ض لهاتني �ملهارتني 
�ملهمتني؛ منها: ما جاء يف حديث �أم �ملوؤمنني عائ�صة من و�صف لأم �ملوؤمنني 
َناَعَة �ْليَِد  زينب - ر�صي �هلل عنهما - حيث قالت: »...َوَكانَْت َزْيَنُب �ْمَر�أًَة �صَ

.)3(» ُق ِبِه يِف �َصِبيِل �هلِل َعزَّ َوَجلَّ دَّ تَْدبَُغ َوتَْخُرُز َوتَ�صَّ
ومنها: حديث �بن عبا�ض - �لذي مر معنا قريباً - يف �صاة ميمونة �لتي ماتت 
فاأر�صدهم �لنبي -- �إىل دباغة جلدها، و�لنتفاع به)4(. ومن ذلك - �أي�صاً - 
نَْعَلُه،  ُف  �لنبي -- »يَْخ�صِ �أن  فيه  ما �صبق معنا يف حديث عائ�صة �لذي تذكر 
�أخرجه �لبخاري كتاب �حلج، باب من �أ�صعر وقلد بذي �حلليفة...�لخ، 608/2، رقم 1609، وم�صلم   -1
كتاب �حلج، باب ��صتحباب بع�ض �لهدي �إىل �حلرم ملن ل يريد �لذهاب بنف�صه، و��صتحباب تقليده وفتل 

�لقالئد...�لخ، 957/2، رقم 1321 و�للفظ له.
�صحيح م�صلم 958/2.  -2

وقال:   6776 رقم   ،26/4 �ل�صحابة،  معرفة  كتاب  �مل�صتدرك  يف:  �حلاكم   - �لزيادة  بهذه   - �أخرجه   -3
»هذ� حديث �صحيح على �صرط م�صلم ومل يخرجاه«. وو�فقه �لذهبي - وهو عند م�صلم بلفظ: قالت 
قال ر�صول �هلل -  -: »�أ�صرعكن حلاقاً بي �أطولكن يد�ً«. قالت: فكن يتطاولن �أيتهن �أطول يد�ً. قالت: 
فكانت �أطولنا يد�ً زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وت�صدق«. �نظر: �صحيح م�صلم كتاب ف�صائل �ل�صحابة، 

باب من ف�صائل زينب �أم �ملوؤمنني - ر�صي �هلل عنها، 1907/4، رقم2452.
�صبق ذكر �حلديث وتخريجه يف �ض26 من هذ� �لبحث.  -4



48

َويَِخيُط ثَْوبَُه، َويَْرَقُع َدْلَوُه«)1(. وكذ� ما جاء يف حديث �أ�صماء �لذي َذَكَرْت فيه 
�أنها كانت »تَْخِزُز َغْربَه«)2( �أي: ترقع دلوه - كما �صبق -.

فقد دلت جميع هذه �لأحاديث على �أن مهارتي �لدباغة و�خلر�زة كانتا من 
�ملهار�ت �ل�صائعة بني �أفر�د �لأ�صرة �مل�صلمة على عهد �لنبي --، و�أن كثري�ً من 
كانو�   ،-- هلل� ر�صول  ر�أ�صهم  ون�صاًء - وعلى  �آنذ�ك - رجاًل  �لأ�صر  �أرباب 
ونحو  �جللدية  و�أو�نيهم  نعالهم  �إ�صالح  يف  �أنف�صهم  على  ويعتمدون  يتقنونها؛ 

ذلك، �لأمر �لذي مّثل �أحد �أ�صباب متيزهم.
�لتي  �ملهمة  �ملهار�ت  ومن  الأطفال:  ولعب  املنزيل  الأثاث  و�سناعة  �سيانة  د- 
ينبغي لأفر�د �لأ�صرة �ملتميزة - ول�صيما �لزوجان - تعلمها؛ تلك �ملهار�ت 
�لتي توؤهلهم ل�صيانة �أو ترميم - �أو حتى �صناعة - بع�ض �لأدو�ت �ملنزلية، 
كالأثاث، و�لأو�ين، و�ملالب�ض و�أدو�ت �لزينة، ولعب �لأطفال ونحوها من 
�مل�صتلزمات �ملنزلية �لب�صيطة �لتي ميكن �إنتاجها منزلياً با�صتخد�م خامات �أولية، 
�أو م�صتهلكة - كانت �صرتمى �أو تتلف - ول يحتاج ترميمها �أو ت�صنيعها �إىل 

كبري عناء، ول �إىل �أدو�ت �إنتاجية معقدة.
�إن قيام �لأ�صرة، بتعلم ومز�ولة مثل هذه �ملهار�ت �لنتاجية، يوفر عليها كثري� 
جودة  حت�صني  �إىل  �صعت  حال  يف  لدخلها؛  مهماً  م�صدر�ً  ي�صري  ورمبا  �ملال،  ًمن 
منتجاتها وعر�صها للبيع، ناهيك عما ي�صهم به ذلك، من �كت�صاف للطاقات �لإبد�عية 

لدى �أفر�د �لأ�صرة، وتنميتها، وت�صخريها خلدمة �ملجتمع.
لقد �أدركت �لأ�صرة �مل�صلمة يف زمن �لنبي -- �لأهمية �لكبرية لهذ� �لنوع 
من �ملهار�ت ف�صارعت �إىل �كت�صابها، وممار�صتها، وتطويرها، فاأنتجت، ومتيزت، 

�صبق تخريج �حلديث يف �ض27 من هذ� �لبحث.  -1
�صبق تخريج �حلديث وبيان غريبه يف �ض22 يف هذ� �لبحث.  -2
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و�كتفت ذ�تياً من كثري من �ل�صلع و�خلدمات �لتي حتتاجها - كما �أ�صلفنا -.
َنُع  و�لأمثلة على ذلك كثرية منها: ما جاء يف �صوؤ�ل عائ�صَة �أَيُّ �َصْيٍء َكاَن يَ�صْ
َم �إَِذ� َكاَن ِعْنَدِك؟ َقالَْت: »َما يَْفَعُل �أََحُدُكْم يِف ِمْهَنِة  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل �هللَّ

ُف نَْعَلُه، َويَِخيُط ثَْوبَُه، َويَْرَقُع َدْلَوُه«)1(. �أَْهِلِه، يَْخ�صِ
ر�صي   - �أ�صحابه  من  وكثري   ،-- �لنبي  قيام  على  �حلديث  دل  حيث 
و�مل�صتلزمات  �ملنزلية  �لأغر��ض  لبع�ض  و�لرتميم  �ل�صيانة  باأعمال   - عنهم  �هلل 

�ل�صخ�صية، كالثياب، و�لنعال، و�لدلء ونحوها.
ومن �لأمثلة �لو��صحة على قيام بع�ض �أزو�جه -- ب�صناعة بع�ض �لأغر��ض 
�هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  »َقِدَم  قالت:   :- عنها  �هلل  ر�صي   - عائ�صة  حديث  �ملنزلية: 
ا  ُت ِبِقَر�ٍم ىل)2( َعَلى �َصْهَوٍة ىل)3( ِفيَها مَتَاِثيُل، َفَلمَّ عليه و�صلم ِمْن �َصَفٍر، َوَقْد �َصرَتْ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َهَتَكُه، َوَقاَل: »�أَ�َصدُّ �لنَّا�ِض َعَذ�بًا يَْوَم �ْلِقيَاَمِة  َر�آُه َر�ُصوُل �هللَّ
رو�ية  ويف   ،» ِو�َصاَدتنَْيِ �أَْو  ِو�َصاَدًة  »َفَجَعْلَناُه  َقالَْت:   .»ِ �هللَّ ِبَخْلِق  اُهوَن  يُ�صَ �لَِّذيَن 
ْرتُُه َفَجَعْلُتُه َو�َصاِئَد()4(. يف �حلديث دليل على قيام �أم �ملوؤمنني بتجهيز  مل�صلم: )َفاأَخَّ
بع�ض �أثاث بيتها بنف�صها؛ حيث �صنعت و�صائد من �صرت لها نهاها �لنبي -- عن 
تعليقه - لعلة ذكرها يف �حلديث -، ول يخفى ما ي�صتلزمه ذلك منها، من �إجادة 
حتتاجه  مما  ذلك  ونحو  لطريقته،  و�إجادة  �حل�صو،  ملادة  �ختيار  وح�صن  للخياطة، 

�صناعة مثل هذه �لو�صائد -�آنذ�ك-.

�صبق تخريجه يف �ض27.  -1
بقر�م: �لقر�م هو: �ل�صرت �لرقيق، وقيل: �ل�صفيق من �صوف ذي �ألو�ن. �لنهاية يف غريب �حلديث لبن   -2

�لأثري 49/4.
�صالم  لبن  �حلديث  غريب  �نظر:  �ملتاع،  فيه  يو�صع  و�لطاق،  بالرف  �صبيهة  �صغرية  �أي خز�نة  �صهوة:   -3

.50/1
�أخرجه �لبخاري كتاب �للبا�ض، باب ما وطئ من �لت�صاوير، 221/5، رقم 5610، وم�صلم كتاب �للبا�ض   -4

و�لزينة، باب يف حترمي ت�صوير �صورة �حليو�ن...�لخ 1668/3، رقم 2107.
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ومن هذه �لأمثلة كذلك، ما جاء عنها - �أي�صاً - من قيامها ب�صناعة �ألعابها - 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ِمْن  وهي �صغرية - بنف�صها، حيث قالت: »َقِدَم َر�ُصوُل �هللَّ
رْتِ َعْن بََناٍت  َغْزَوِة تَُبوَك �أَْو َخْيرَبَ، َوِفى �َصْهَوِتَها �ِصرْتٌ، َفَهبَّْت ِريٌح َفَك�َصَفْت نَاِحيََة �ل�صِّ
ِلَعاِئ�َصَة لَُعٍب، َفَقاَل: َما َهَذ� يَا َعاِئ�َصُة؟ َقالَْت: بََناِتى. َوَر�أَى بَْيَنُهنَّ َفَر�ًصا لَُه َجَناَحاِن 
«؟ َقالَْت: َفَر�ٌض. َقاَل: »َوَما َهَذ� �لَِّذى  ِمْن ِرَقاٍع، َفَقاَل: »َما َهَذ� �لَِّذى �أََرى َو�ْصَطُهنَّ
ِل�ُصَلْيَماَن  �أَنَّ  �َصِمْعَت  َقالَْت:«�أََما  َجَناَحاِن!  لَُه  َفَر�ٌض  َقاَل:  َجَناَحاِن.  َقالَْت:  َعَلْيِه«؟ 

ِحَك َحتَّى َر�أَْيُت نََو�ِجَذُه«)1(. َخْياًل لََها �أَْجِنَحٌة!« َقالَْت: َف�صَ
�أربعة  �آنذ�ك  وعمرها   - �أي�صاً   - �ملوؤمنني  �أم  قيام  على  دليل  �حلديث  يف 
بنف�صها،  �لأطفال كالدمى و�لعر�ئ�ض  بع�ض لعب  ب�صناعة  �أكرث)2( -  �أو  �صنة  ع�صر 

م�صتخدمة بع�ض �خلامات �ملتوفرة كالرقاع و�ل�صوف ونحوه.
ومل يكتف �لنبي -- باإقر�رها على ذلك فح�صب، و�إمنا �أخذ يف ت�صجيعها 
�أبدى  حني  �جلانب،  هذ�  يف  قدر�تها  وتنمية  مو�هبها،  �إظهار  على   - وغريها   -
وهو  �لعمل،  هذ�  مفرد�ت  بع�ض  يف  يناق�صها  و�صرع  ر�أى،  مبا  و�هتمامه  �إعجابه 

ي�صحك �صرور�ً و�بتهاجاً مما يرى وي�صمع.
رابعًا: مهارات جتميلية وفنية:

�لر�غبة  �ملثالية  للزوجة  ينبغي  �لتي  �لزينة  مهار�ت  مهارات جتميلية: وهي  اأ- 
عديدة  مهار�ت  وهي  �إعجابه.  وتنال  لزوجها  تتزين  كي  �إتقانها  �لتميز  يف 
ومتنوعة؛ بع�صها يتعلق باملالب�ض وطريقة �ختيارها �أو لب�صها، وبع�صها يتعلق 
بنوعية �لزينة �ملعدنية من �لذهب �أو �لف�صة ونحوها، و�لبع�ض �لآخر يتعلق 

�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه كتاب �لأدب، باب يف �للعب بالبنات، 283/4، رقم 4932. و�لن�صائي يف   -1
�ل�صنن �لكربى كتاب ع�صرة �لن�صاء، باب �إباحة �لرجل �للعب لزوجته بالبنات، 306/5، رقم 8950، 

و�حلديث �صححه �لألباين يف: م�صكاة �مل�صابيح 241/2، رقم 3265.
�نظر: فتح �لباري 527/10.  -2
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بالأ�صباغ و�لعطور و�ملو�د �لتجميلية �لتي ت�صعها �ملر�أة على بدنها �أو �صعرها، 
ويلحق بذلك كله معرفة طرق و�أ�صاليب �لعناية بال�صعر وت�صريحه، وغري ذلك 

من مهار�ت �لتزيني �ملعروفة بني �لن�صاء.
و�لو�قع �أن �لأحاديث �لو�ردة يف هذ� �لباب من �ل�صنة كثرية جد�ً ل ي�صعفنا 
هريرة -  �أبي  هنا، وهو حديث  يكفينا  منها  ولعل حديثاً و�حد�ً  لذكرها،  �ملجال 
ر�صي �هلل عنه - قال: �صئل �لنبي --: �أي �لن�صاء خري؟ فقال: »�لتي ت�صره �إذ� 

نظر، وتطيعه �إذ� �أمر، ول تخالفه يف نف�صها ومالها مبا يكره«)1(.
�أهم �ل�صفات �لتي ينبغي توفرها يف خري �لن�صاء -  �إذ يبني لنا هذ� �حلديث 
�ملر�أة �ملثالية - ومنها كونها ل تظهر �أمام زوجها �إّل على حال )ت�صره �إذ� نظر( �إليها، 
�أمام �لزوجة �لناجحة، للتميز و�لإبد�ع يف  وهو لفظ جامع، يفتح �لباب و��صعاً 
هذ� �جلانب، ويعطيها �حلق - بل يحثها - على �صلوك كل و�صيلة �أو �كت�صاب �أي 
مهارة من مهار�ت �لتزين و�لتجميل يكون من �صاأنها �إظهارها �أمام زوجها مبظهر 

ي�صره ويثري �إعجابه بها، ما مل تكن هذه �ملهارة خمالفة لل�صرع.
و�حلقيقة �أن �لقيود و�ل�صو�بط)2( �لتي و�صعتها �ل�صنة �ملطهرة يف هذ� �لباب 
تتعار�ض مع  �أو  توؤثر  قليلة، و�صرورية، ولها ما يربرها �صرعاً وعقاًل وو�قعاً، ول 
ما ذكرنا من ت�صجيع �ل�صنة لهذه �ملهار�ت وحث �لن�صاء - ل�صيما �ملتزوجات - 

عليها.
�ل�صوت  كتح�صني  �ملباحة؛  �لفنية  �ملهار�ت  تلك  بها  ونق�صد  فنية:  ب- مهارات 
�أخرجه �لن�صائي يف �ل�صنن �لكربى كتاب ع�صرة �لن�صاء، باب طاعة �ملر�أة لزوجها 310/5، رقم 8961،   -1
و�حلاكم يف �مل�صتدرك كتاب �لنكاح، 175/2، رقم 2682، وقال: حديث �صحيح على �صرط م�صلم 
- وو�فقه �لذهبي، وقال �لعر�قي يف تخريج �أحاديث �لإحياء: �صنده �صحيح، �نظر: �إحياء علوم �لدين 

للغز�ل 39/2.
مثل حترمي و�صل �ل�صعر، و�لو�صم، ونتف �صعر �حلو�جب �لنم�ض وتفليج �لأ�صنان للح�صن �لو�صر وت�صبه   -2

�لن�صاء بالرجال يف �مللب�ض، وتربجهن �أمام �لأجانب، ونحو ذلك.
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ونظم  بالدف،  و�ل�صرب  حمرم،  يخالطه  ل  �لذي  �لربئ  و�لغناء  بالقر�آن، 
�ل�صعر ذي �ملعاين �ل�صامية، �أو �ل�صتماع �إليه ونقده، ونحو ذلك من �ملهار�ت 
لتعلمها،  �لأ�صرة  �أفر�د  وندبت  �لنبوية،  �ل�صنة  �أباحتها  �لتي  �لرفيعة،  �لفنية 
�ل�صعيدة كالأعر��ض  �ملنا�صبات  �أنف�صهم، وتن�صيطها، ل�صيما يف  للرتويح عن 

و�لأعياد وغريها.
حديث  �للطيفة؛  �ملهار�ت  هذه  بع�ض  �إباحة  يف  �لو�ردة  �لأحاديث  ومن 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم:  اِر َفَقاَل نَِبىُّ �هللَّ َعاِئ�َصَة �أَنََّها َزفَِّت �ْمَر�أًَة �إِىَل َرُجٍل ِمَن �لأَْن�صَ
يف  �حلافظ  قال  ْهُو!«)1(.  �للَّ يُْعِجُبُهُم  اَر  �لأَْن�صَ َفاإِنَّ  لَْهٌو!  َمَعُكْم  َكاَن  َما  َعاِئ�َصُة  »يَا 
�لفتح)2(: »قوله: )ما كان معكم من لهو( يف رو�ية �صريك: فقال: )فهل بعثتم معها 

جارية ت�صرب بالدف، وتغني؟( قلت: تقول ماذ�؟ قال: )تقول:
�أَتَْيَناُكْم، �أَتَْيَناُكْم...

َفَحيُّونَا، نَُحيِّيُكْم
َهُب �ْلأَْحَمُر... لَْوَل �لذَّ

َما َحلَّْت ِبَو�ِديُكْم
ْمَر�ُء... بَُّة �ل�صَّ َولَْوَل �حْلَ
َما �َصِمَنْت َعَذ�ِريُكْم«)3(.

�أخرجه �لبخاري كتاب �لنكاح، باب �لن�صوة �لالتي يهدين �ملر�أة �إىل زوجها، 1980/5، رقم 4867.  -1
فتح �لباري 226/9.  -2

بن  �صريك  عن  �جلر�ح  بن  رو�د  ع�صام  �أبي  طريق  من   315/3 �لأو�صط  �ملعجم  يف  �لطرب�ين  �أخرجه   -3
�جلر�ح  بن  رو�د  ع�صام  �أبو  فيه  قلت:  وذكره.  عائ�صة:  عن  �أبيه،  عن  عروة،  بن  ه�صام  عن  عبد�هلل، 
�صعيف. قال �لبخاري يف �لتاريخ �لكبري 336/3، ترجمة رقم 1139: »... كان قد �ختلط، ل يكاد �أن 
يقوم حديثه«، لكن له �صاهد�ً من حديث �بن عبا�ض، �أخرجه �بن ماجه يف �ل�صنن باب �إعالن �لنكاح، باب 
�لغناء و�لدف، 612/1 بنحو لفظه، فلعله يرتقي به �إىل مرتبة �حل�صن لغريه - و�هلل �أعلم -، وقد �صعفه 

�لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صعيفة، 483/6 رقم، 2981.  
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يف  بالدف  و�ل�صرب  �ملباح،  بالغناء  �للهو  �إباحة  على  دليل  �حلديث  يف 
جارية  ��صطحابها  عدم  عائ�صة  على   -- �لنبي  �أخذ  فقد  ونحوها؛  �لأعر��ض 
ت�صرب بالدف وتغني، وعلل ذلك باأن )�لأن�صار يعجبهم �للهو(، فكان يف ذلك 

�إقر�ر منه -- لعادة �لأن�صار هذه.
ومل يكتف بذلك فح�صب، بل علمها - �أي�صاً - بع�ض �لأبيات �لتي تقال يف 
مثل هذه �ملنا�صبات، فكان ذلك منه -- ت�صجيع و��صح لهذه �ملهارة، وحث 

على تنميتها، وحت�صني �لأد�ء فيها.
ومما يوؤكد هذ� �ملعنى ويزيده و�صوحاً ما جاء يف �حلديث �لآخر �لذي رو�ه 
ٍذ ْبِن َعْفَر�َء قالت: »َجاَء �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه  بَيِِّع ِبْنِت ُمَعوِّ �لإمام �لبخاري عن �لرُّ
َفَجَعَلْت  ِمنِّى،  َكَمْجِل�ِصَك  ِفَر��ِصى  َعَلى  َفَجَل�َض   ،)1( َعَلىَّ بُِنَى  ِحنَي  َفَدَخَل  و�صلم 
 : ، َويَْنُدْبَن َمْن ُقِتَل ِمْن �آبَاِئى يَْوَم بَْدٍر، �إِْذ َقالَْت �إِْحَد�ُهنَّ فِّ ِرْبَن ِبالدُّ ُجَوْيِريَاٌت لََنا يَ�صْ
َوِفيَنا نَِبىٌّ يَْعَلُم َما ِفى َغٍد، َفَقاَل: »َدِعى َهِذِه َوُقوىِل ِبالَِّذى ُكْنِت تَُقوِلنَي«)2(. فقد 
�أقر �لنبي -- يف هذ� �حلديث - �أي�صاً -غناء �جلو�ري و�صربهن بالدف، كما 
قام باملالحظة و�لتعديل عليهن حينما ت�صمن �ل�صعر �لذي �أن�صدتاه خمالفة �صرعية، 
هي و�صفه باأنه يعلم �لغيب، فلم يزد -- على �إيقافهن، ثم حثهن على حت�صني 
مهارتهن - من حيث �لكلمات -، و�أمرهن بال�صتمر�ر باإن�صاد �لأبيات �ل�صابقة �لتي 

ل حمذور فيها.

�أي تزوجت.  -1
�أخرجه �لبخاري كتاب �لنكاح، باب �صرب �لدف يف �لنكاح و�لوليمة، 1976/5، رقم 4852.  -2
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اخلامتة

ونذكر فيها اأهم نتائج البحث وتو�سياته:
اأوًل: النتائج:

�أ�صا�ض - 1 للفرد و�لأ�صرة و�ملجتمع، وهو ميثل  �أهمية كبرية  �لأ�صري ذو  �لتميز 
�لتميز �ملجتمعي ومنطلقه.

تكن - 2 �إن مل  �لأ�صري،  �لتميز  و�صائل حتقيق  �أهم  من  �لأ�صرية،  �ملهار�ت  تنمية 
�أهمها على �لإطالق.

�ملهار�ت �لالزمة لتميز �لأ�صرة �مل�صلمة عديدة ومتنوعة؛ منها ما يتعلق باجلانب - 3
�لنف�صي و�ملعنوي لأفر�د �لأ�صرة - مهار�ت نف�صية - ومنها ما تعلق باجلانب 

�ملادي - كاملهار�ت �لإد�رية و�لقت�صادية و�ملنزلية... وغريها -.
�أولت �ل�صنة �لنبوية �ملباركة �ملهار�ت �لأ�صرية عناية كبرية؛ فقد حثت - قوًل - 4

�إىل  �مل�صلمة  بالأ�صرة  و�صوًل  تنميتها،  و  وتعليمها،  تعلمها،  على   - وعماًل 
درجة �لإبد�ع و�لتميز.

ثانيًا: اأهم التو�سيات: يو�سي الباحث بالآتي:
�صرورة ��صت�صعار �لأ�صرة �مل�صلمة �ملعا�صرة لأهمية �لتميز �لأ�صري، و�لعمل - 1

�جلاد على حتقيقه بكل �لو�صائل �ملمكنة؛ وعلى ر�أ�ض ذلك �لهتمام باجلانب 
�حلريف و�ملهار�تي لالأ�صرة - �كت�صاباً، وممار�صًة، وتطوير�ً -.

ن�صر - 2 يف  بدورها   - ومدنية  حكومية   - �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  جميع  قيام 
وتر�صيخ ثقافة �لتميز وتنمية �ملهار�ت عند �لأ�صرة �مل�صلمة، و�لعمل على تقدمي 
�لأ�صرة  �أفر�د  وحث  لت�صجيع  �لالزم  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  �أ�صكال  كافة 
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�لذ�تية  �ملو�هب  و��صتك�صاف  وتنميتها،  �ملختلفة،  �ملهار�ت  �كت�صاب  على 
و�لقدر�ت �لإبد�عية لديهم، وتبنيها و�لعمل على �صقلها و�إن�صاجها، و�إيجاد 
�ل�صبل �ملنا�صبة ل�صتيعابها و�ل�صتفادة منها يف �لدفع بالأ�صرة و�ملجتمع نحو 

�لتقدم، و�لرقي، و�لإبد�ع و�لتميز.
و�حلمدهلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات،،
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فهر�شت امل�شادر واملراجع)))

بن  - �ملقد�صي، حت: عبد�مللك  بن عبد�لو�حد  �ملختارة، ت: حممد  �لأحاديث 
دهي�ض، ط:1، مكتبة �لنه�صة �حلديثة، مكة �ملكرمة، 1410هـ.

�أبو حامد، د�ر �ملعرفة،  -  �إحياء علوم �لدين، ت: حممد بن حممد �لغز�ل 
بريوت.

�لأدب �ملفرد، ت: حممد بن �إ�صماعيل �لبخاري، حت: حممد فوؤ�د عبد�لباقي،  -
ط:3، د�ر �لب�صائر �لإ�صالمية، بريوت، 1409هـ-1989م.

�لأ�صرة يف �صوء �لكتاب و�ل�صنة، ت: �صيد فرج، ط:3، د�ر �لوفاء، م�صر،  -
1413هـ-1992م.

م�صر،  - �جلديدة،  �لأندل�ض  د�ر  ط:1،  مهدي،  وحيد  ت:  �لتميز،  �أ�صول 
1431هـ-2010م.

�إعانة �لطالبني على حل �ألفاظ فتح �ملعني ل�صرح قرة �لعني مبهمات �لدين، ت:  -
�أبي بكر بن �ل�صيد حممد �صطا �لدمياطي، د�ر �لفكر، بريوت.

تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، ت: حممد مرت�صى �لزبيدي، حت: جمموعة  -
من �ملحققني، د�ر �لهد�ية للطباعة و�لن�صر.

�ل�صيد  - حت:  �لبخاري،  �إ�صماعيل  بن  حممد  عبد�هلل  �أبي  ت:  �لكبري،  �لتاريخ 
ها�صم �لندوي، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر.

حتفة �لأحوذي ب�صرح جامع �لرتمذي، ت: حممد عبد�لرحمن �ملباركفوري،  -
د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.

رمزنا بحرف ت للتاأليف، وبحريف حت للتحقيق، وبحرف ط للطبعة.  -1
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تذكرة �حلفاظ، ت: �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد �لذهبي، ط1، د�ر �لكتب  -
�لعلمية، بريوت.

تغليق �لتعليق على �صحيح �لبخاري، ت: �أحمد بن علي بن حجر �لع�صقالين،  -
حت: �صعيد عبد�لرحمن �لقزيف، ط:1، �ملكتب �لإ�صالمي، د�ر عمار للن�صر - 

بريوت، عمان - �لأردن.
�لأن�صاري  - �أحمد  بن  حممد  ت:  �لقر�آن(،  لأحكام  )�جلامع  �لقرطبي  تف�صري 

�لقرطبي، د�ر �ل�صعب، �لقاهرة.
تقريب �لتهذيب، ت: �أحمد بن علي بن حجر، حت: حممد عو�مة، ط:1، د�ر  -

�لر�صيد، �صوريا، 1406هـ-1686م.
تهذيب �لتهذيب، ت: �أحمد بن علي بن حجر، ط:1، د�ر �لفكر، بريوت،  -

1404هـ-1984م.
مرعب،  - عو�ض  حممد  حت:  �لأزهري،  �أحمد  بن  حممد  ت:  �للغة،  تهذيب 

ط:1، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2001م.
�لتي�صري ب�صرح �جلامع �ل�صغري، ت: زين �لدين عبد�لروؤوف �ملناوي، ط:2،  -

مكتبة �لإمام �ل�صافعي، �لريا�ض، 1408هـ-1988م.
1418هـ- - دم�صق،  �لقلم،  د�ر  ط:13،  �لغز�ل،  حممد  ت:  �مل�صلم،  خلق   

1998م.
�إ�صماعيل �لأمري، حت: حممد  - �ملر�م، ت: حممد بن  بلوغ  �ل�صالم �صرح  �صبل 

عبد�لعزيز �خلول، ط:4، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 1379هـ.
�صل�صلة �لأحاديث �ل�صعيفة و�ملو�صوعة و�أثرها �ل�صيء يف �لأمة، ت: حممد  -
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نا�صر �لدين �لألباين، د�ر �ملعارف، �لريا�ض.
 �ل�صلة �ل�صحيحة، ت: حممد نا�صر �لدين �لألباين، مكتبة �ملعارف، �لريا�ض. -
مكتبة  - �لألباين،  �لدين  نا�صر  حممد  ت:   ،)13/1( �ل�صعيفة  �ل�صل�صلة 

�ملعارف، �لريا�ض.
فوؤ�د  - حممد  حت:  �لقزويني،  ماجه  بن  يزيد  بن  حممد  ت:  ماجه،  �بن  �صنن 

عبد�لباقي، د�ر �لفكر، بريوت.
�صنن �أبي د�ود، ت: �صليمان بن �لأ�صعث، �أبو د�ود �ل�صج�صتاين، حت: حممد  -

حميي �لدين عبد�حلميد، د�ر �لفكر.
�صنن �لبيهقي �لكربى، ت: �أحمد بن �حل�صني �لبيهقي، حت: حممد عبد�لقادر  -

عطا، د�ر �لباز - مكة �ملكرمة، 1414-1994م.
عي�صى  - بن  حممد  عي�صى  �أبي  ت:  �ل�صحيح(،  )�جلامع  �لرتمذي-  �صنن 

�لرتمذي، حت: �أحمد حممد �صاكر و�آخرين، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت. 
�أبو  - �صنن �لن�صائي )�ملجتبى( ت: �أحمد بن �صعيب �لن�صائي، حت: عبد �لفتاح 

غدة، ط: 2، مكتب �ملطبوعات �لإ�صالمية، حلب، 1406هـ-1986م. 
�ل�صنن �لكربى، ت: �أحمد بن �صعيب �لن�صائي، حت: عبد �لغفار �لبند�ري، �صيد  -

ك�صروي، ط:1، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1411هـ-1991م. 
�لنووي،  - �لنووي على �صحيح م�صلم، ت: يحيى بن �صرف بن مزي  �صرح 

ط:2، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 1392هـ. 
�ل�صعيد  - حممد  حت:  �لبيهقي،  �حل�صني  بن  �أحمد  بكر  �أبي  ت:  �لإميان،  �صعب 

ب�صيوين، ط:1، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت- 1410هـ. 
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�صحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان، ت: حممد بن حبان بن �أحمد �لب�صتي،  -
حت: �صعيب �لأرناوؤوط، ط:2، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، 1414هـ - 1993م. 

م�صطفى  - بن خزمية، حت: حممد  �إ�صحاق  بن  �بن خزمية، ت: حممد  �صحيح 
�لأعظمي، �ملكتب �لإ�صالمي، بريوت، 1390-1970م.

�صحيح �أبي د�ود، ت: حممد نا�صر �لدين �لألباين، ط: 1، موؤ�ص�صة غر��ض،  -
�لكويت، 1423ه-2002م.

�لألباين،  - �لدين  نا�صر  حممد  ت:  �لبخاري،  لالإمام  �ملفرد  �لأدب  �صحيح 
ط:1، د�ر �ل�صديق، 1421هـ.

�إ�صماعيل  - بن  حممد  ت:  �ملخت�صر(،  �ل�صحيح  )�جلامع  �لبخاري  �صحيح 
�لبخاري، حتقيق: م�صطفى ديب �لبغا، ط: 3، د�ر �بن كثري، �ليمامة، بريوت، 

1407هـ-1987م. 
�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب، ت: حممد نا�صر �لدين �لألباين، ط:5، مكتبة  -

�ملعارف، �لريا�ض. 
�صحيح م�صلم، ت: م�صلم بن �حلجاج �لق�صريي �لني�صابوري، حت: حممد فوؤ�د  -

عبد�لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت.
مكتبة  - �لألباين،  �لدين  نا�صر  حممد  ت:  و�لرتهيب،  �لرتغيب  �صعيف   

�ملعارف، �لريا�ض.
�أحمد  - بن  حممود  �لدين  بدر  ت:  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لقاري  عمدة 

�لعيني، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت.
 غريب �حلديث، ت: �لقا�صم بن �صالم �لهروي، �أبو عبيد، حت: حممد عبد�ملعيد  -



60

خان، ط:1، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، 1396.
علي  - حت:  �لزخم�صري،  عمر  بن  حممود  ت:  �حلديث،  غريب  يف  �لفائق 

�لبجاوي - حممد �أبو �لف�صل، ط:2، د�ر �ملعرفة، لبنان.
فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري، ت: �أحمد بن علي بن حجر، حت: حمب  -

�لدين �خلطيب، د�ر �ملعرفة، بريوت. 
�لقاهرة،  - �لعربي،  لالإعالم  �لفتح  د�ر  ط:1،  �صابق،  �ل�صيد  ت:  �ل�صنة،  فقه 

1416هـ - 1996م. 
�لقيم(، ط:2،  - �لزرعي )�بن  بكر  �أبي  بن  �لدين حممد  �لفو�ئد، ت: �صم�ض 

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1393هـ-1973م. 
�لقاهرة،  - بريوت،  �ل�صروق،  د�ر  ط4،  قطب،  �صيد  ت:  �لقر�آن،  ظالل  يف 

1977م.
�لر�صالة،  - موؤ�ص�صة  �لفريوز�آبادي،  يعقوب  بن  حممد  ت:  �ملحيط،  �لقامو�ض 

بريوت.
�لكا�صف، ت: حمد بن �أحمد �لذهبي، حت: حممد عو�مة، ط:1، د�ر �لقبلة  -

للثقافة �لإ�صالمية - موؤ�ص�صة علو، جدة، 1413هـ-1992م. 
يحيى  - حت:  �جلرحاين،  عدي  بن  عبد�هلل  ت:  �لرجال،  �صعفاء  يف  �لكامل 

غز�وي، ط:3، د�ر �لفكر، بريوت، 1409هـ-1988م.
ل�صان �لعرب، ت: حممد بن مكرم بن منظور، ط: 1، د�ر �صادر، بريوت. -
�لريان  - د�ر  �لهيثمي،  بكر  �أبي  بن  علي  ت:  �لفو�ئد،  ومنبع  �لزو�ئد  جممع 

للرت�ث، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، 1407هـ. 
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خمتار �ل�صحاح، ت: حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي، حت: حممود  -
خاطر، ط: جديدة، مكتبة لبنان نا�صرون، بريوت، 1415هـ-1995م. 

�صعيب  - حت:  د�ود،  �أبو  �ل�صج�صتاين،  �لأ�صعث  بن  �صليمان  ت:  �ملر��صيل، 
�لأرناوؤوط، ط:1، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، 1408هـ. 

مرقاة �ملفاتيح �صرح م�صكاة �مل�صابيح، ت: علي بن �صلطان �لقاري، حت: جمال  -
عيتاين، ط: 1، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1422هـ-2001م. 

ط:2،  - �حلازمي،  حامد  خالد  ت:  �لأمة،  على  و�أثرها  �لأخالق  م�صاوئ 
و�لأوقاف،  �لإ�صالمية  �ل�صئون  وز�رة  �لعلمي،  و�لبحث  �ملطبوعات  وكالة 

�ل�صعودية، 1426هـ. 
�مل�صتدرك على �ل�صحيحني، ت: حممد بن عبد�هلل �حلاكم �لني�صابوري، حت:  -

1411هـ- بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  ط:1،  عطا،  �لقادر  عبد  م�صطفى 
1990م. 

�أبو يعلي �ملو�صلي، حت: ح�صني  - �ملثنى،  �أحمد بن علي  �أبي يعلي، ت:  م�صند 
�صليم �أ�صد، ط:1، د�ر �ملاأمون للرت�ث، دم�صق، 1404هـ-1984م. 

�ل�صيباين، موؤ�ص�صة  - �أبو عبد�هلل  �أحمد بن حنبل،  �أحمد بن حنبل، ت:  م�صند 
قرطبة، م�صر. 

حت:  - �لبز�ر،  عمرو  بن  �أحمد  بكر  �أبو  ت:  �لزخار(،  )�لبحر  �لبز�ر  م�صند   
�لعلوم  مكتبة   - �لقر�آن  علوم  موؤ�ص�صة  ط:1،  �هلل،  زين  �لرحمن  حمفوظ 

و�حلكم، بريوت - �ملدينة، 1409هـ.
 م�صند �ل�صهاب، ت: حممد بن �صالمة �لق�صاعي، حت: حمدي �ل�صلفي، ط:2،  -
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موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، 1407هـ-1986م.
�ملكتب  - ط:3،  �لتربيزي،  �خلطيب  عبد�هلل  بن  حممد  �مل�صابيح،  م�صكاة   

�لإ�صالمي، بريوت، 1405هـ-1985م.
�ملعجم �لأو�صط، ت: �أبي �لقا�صم �صليمان بن �أحمد �لطرب�ين، حت: طارق بن  -

عو�ض �هلل، عبد �ملح�صن �حل�صيني، د�ر �حلرمني، �لقاهرة، 1415هـ. 
 �ملعجم �لكبري، ت: �صليمان بن �أحمد �لطرب�ين، حت: حمدي �ل�صلفي، ط:2،  -

مكتبة �لزهر�ء، �ملو�صل، 1404هـ-1983م. 
�ملعجم �لو�صيط، ت: �إبر�هيم م�صطفى، �أحمد �لزيات، حامد �لقادر، حممد  -

�لنجار، د�ر �لدعوة، جممع �للغة �لعربية.
�ملغني عن حمل �لأ�صفار، ت: زين �لدين عبد�لرحيم بن �حل�صني �لعر�قي، حت:  -

�أ�صرف عبد�ملق�صود، ط:1، مكتبة طربية، �لريا�ض، 1415هـ-1995م.
�ملغني يف فقه �لإمام �أحمد بن حنبل �ل�صيباين، ت: عبد �هلل بن �أحمد بن قد�مة  -

�ملقد�صي، ط:1، د�ر �لفكر، بريوت، 1405هـ. 
�ملغني يف �ل�صعفاء، ت: �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي،  -

حت: نور �لدين عرت. 
بن  - �حلارث  ت:  وحمظورها...،  مباحها  وبيان  و�ل�صبهة  و�لورع  �ملكا�صب 

�أ�صد �ملحا�صبي، حت: نور �صعيد، ط:1، د�ر �لفكر �للبناين، بريوت، 1992م. 
حممد  - بن  �ملبارك  �ل�صعاد�ت  �أبي  ت:  و�لأثر،  �حلديث  غريب  يف  �لنهاية 

�جلزري، حتقيق: طاهر �لز�وي، حممود �لطناحي، �ملكتبة �لعلمية، بريوت، 
1399هـ-1979م.
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املواقع الإلكرتونية:
- www.Acc4arab.com

- www.ar.wikipedia.org

- www.manhal.net

- www.muslamh.com

- www.Saaid.net

- www.uae7.com





وظيفة املراأة يف �سناعة التميز
يف �سوء ال�سنة النبوية

اأ. د. عبدالرحمن العمراين
جامعة القا�سي عيا�س/مراك�س ـ املغرب



�لعامة  �حلياة  ولوج جمالت  على  �ملر�أة  �لإ�صالم  »�صاعد 
ب�صورة حتفظ كر�متها وت�صمن �حرت�مها، على خالف ما كان 
عليه و�صعها يف �جلاهلية؛ حيث عانت من عدم �مل�صاو�ة ومن 
م�صاهماتها  وجاءت  لها.  ير�صمه  �صيء  كل  يف  للرجل  تبعيتها 
�إيجابية متميزة يف جمموعة حمطات ح�صرتها �أثبتت من خاللها 
�أنها متلك قوة �قرت�حية يف �ملو�قف �ل�صعبة من حياة �مل�صلمني. 
ر�صول  على  عنها  �هلل  ر�صي  �صلمة  �أم  �إ�صارة  هذ�  يفيد  ومما 
�صعره  يحلق  باأن  �حلديبية  �صلح  و�صلم يف  عليه  �هلل  �صلى  �هلل 
ويخرج �إىل �لنا�ض ليتبعوه بعد �أن مل ي�صت�صيغو� رجوعهم �إىل 

�ملدينة دون دخول �لبيت«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة
عندما بعث �هلل ر�صوله حممد� �صلى �هلل عليه و�صلم باحلق، مل يخ�ض بدعوته 
جن�صا من �لنا�ض دون جن�ض، ولكن دعا �لرجال و�لن�صاء على �ل�صو�ء. لكن متثل 
�مل�صاو�ة بني �جلن�صني يف بد�ية �لبعثة كان يقف دون حتققه يف �لو�قع ما كان يحمله 
�لرجال من نظرة دونية للمر�أة؛ فقد كانو� يتطريون من ولدتها، ويرونها خلقت 
فقط للمتعة و�لولدة و�خلدمة مل�صلحة زوجها - �صاحب �لأمر و�لنهي - وهي 
عليها �لطاعة و�لمتثال لأو�مره. و�أما �أن ت�صارك بر�أيها يف �صيء من �صوؤون بيتها 

فاأمر م�صتحيل يف حقها.
�حلق  �إىل  بالإر�صاد  �لعدل،  حتقيق  يف  �أقوى  كانت  �لإ�صالم  �صلطة  �أن  غري 
�لكتاب  �لتكليفي يف  �إذ جاء خطابه  و�ل�صلوك؛  و�لقول  �لعتقاد  و�ل�صو�ب يف 
وتبني  باخلطاب  �لن�صاء  تخ�ض  ن�صو�ض  ووردت  و�لن�صاء.  للرجال  عاما  و�ل�صنة 
حقوقهن. وثبت �أن �ملر�أة كانت تاأتي ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ت�صتف�صر عن 
حقوق �لن�صاء �إىل جانب �لرجال، فيجيبها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم بالبيان 
�ل�صايف �أن ل فرق يف �لتكاليف �ل�صرعية بينها وبني �لرجل، �إل ما جاء تخ�صي�صه 
للحياة،  ت�صور�تهم  فتقومت  �ل�صرع،  �إىل  �لنا�ض  حتاكم  �أن  يلبث  ومل  دونها.  به 
�ملر�أة كاملة معهم. وقد عرب عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه عن  و�أقرو� بحقوق 
هذ� �لتحول يف نظرة �لرجل �إىل �ملر�أة، وعن حت�صن �صورتها بنزول �لوحي يف 
ُ، َر�أَْيَنا  ا َجاَء �ْلإِ�ْصاَلُم َوَذَكَرُهنَّ �هللَّ اِهِليَِّة َل نَُعدُّ �لنِّ�َصاَء �َصْيًئا، َفَلمَّ قوله: »ُكنَّا يِف �جْلَ

ا ِمْن َغرْيِ �أَْن نُْدِخَلُهنَّ يِف �َصْيٍء ِمْن �أُُموِرنَا«)1(. لَُهنَّ ِبَذِلَك َعَلْيَنا َحقًّ
�صحيح �لبخاري، كتاب �للبا�ض، باب ما كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يتجوز من �للبا�ض و�لب�صط، ح 5843.   -1
و�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �لطالق، باب يف �لإيالء و�عتز�ل �لن�صاء وتخيريهن، ح 3675.
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قوة  من  �لقدوة  �مل�صلمة يف عهد  �ملر�أة  به  متيزت  مبا  لت�صهد  �لأحاديث  و�إن 
�ل�صلوك،  يف  و�ل�صتقامة  �لقول،  يف  �ل�صدق  يف  ظهرت  بدينها،  �للتز�م  يف 
ك�صفها  �لبحث  هذ�  �صيحاول  ما  هي  �ملتميزة  �لقوة  وهذه  �ملوقف.  يف  و�جلر�أة 
املراأة  »وظيفة  �ليوم. وهو يحمل عنو�ن  �مل�صلمة  �ملر�أة  بها  ت�صتب�صر  �أن  �أجل  من 
�لندوة  به يف  للم�صاركة  هياأته  وقد  النبوية«.  ال�سنة  �سوء  التميز يف  �سناعة  يف 
بدبي.  �لإ�صالمية و�لعربية  �لدر��صات  تنظمها كلية  �لتي  �ل�صاد�صة  �لدولية  �لعلمية 
وهو بحث ل يروم بيان مكانة �ملر�أة يف �لإ�صالم يف �صوء �ل�صنة �لنبوية؛ ولكن 
يبتغي �لك�صف عن �ملنهج �لذي �عتمدته �ملر�أة �مل�صلمة على عهد �لقدوة، وتفوقت 
به يف �إبر�ز �صخ�صيتها �مل�صلمة، وفر�ض �حرت�مها يف حميطها، و�لإفادة من حقوقها 
�ل�صرعية كاملة �إىل جانب �صقيقها �لرجل، و�إثبات ح�صورها وم�صاركتها �لنبيلة يف 
�لنبوية  �ل�صرية  �لنبوية، وتتبع مر�حل  ��صتقر�ء �لأحاديث  �لعامة من خالل  �حلياة 
من  لي�ض  مو�صوع  وهو  فيه.  �جلدة  حمل  هو  وهذ�  �ل�صحيحة.  م�صادرها  يف 
�ل�صهل �صبط مادته �لعلمية ـ ما يدخل يف بابه وما ل يدخل ـ جلدة ��صطالحية لفظ 
»�لتميز«، و�ختالف نظر �لباحثني فيه. و�إن »كثري� من �لنز�ع ـ كما قال �بن تيمية ـ 

يعود �إىل �إطالقات لفظية ل �إىل معان عقلية«)1(. 
وبالنظر �إىل معناه يف �للغة، يظهر �أنه يدور على فرز �لأ�صياء وف�صل بع�صها 
�لتمييز بني �لأ�صياء. تقول: ِمْزت بع�صه  من بع�ض. جاء يف ل�صان �لعرب »�ملَيز: 
من بع�ض فاأنا �أَِميزه ًمْيز�. وقد �أماز بع�صه من بع�ض. وِمزُت �ل�صيء �أَِميزه َمْيز�؛ 
عزلته وفرزته. وكذلك َميزته متييز� )..(. ويقال: �متاز �لقوم، �إذ� تنحى ع�صابة 
منهم ناحية«)2(. وجاء يف �ملعجم �لو�صيط: »�متاز �ل�صيء بد� ف�صله على مثله )..( 

و�ملَيز �لرفعة«)3(.
جمموعة �لفتاوى، �بن تيمية، ج15/12.   -1

ل�صان �لعرب، �بن منظور، باب �لز�ي، ف�صل �مليم.   -2
�ملعجم �لو�صيط، ماز.   -3
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ومنه يكون معنى �لتميز، هو وجود بع�ض �صفات يف �ل�صيء �أو �ل�صخ�ض، 
يعلو بها �صائر �أفر�د جن�صه، ويعرف بها �إذ� تنحى ناحية. وهذ� �ملعنى، هو �لذي 
حاول هذ� �لبحث بيان وظيفة �ملر�أة يف �صناعته يف �صوء �ل�صنة �لنبوية �ل�صحيحة. 
وهو ينح�صر يف ثالثة جمالت؛ يتعلق �أولها بخدمتها دينها مت�صكا وتعلما. و�لثاين 
�لعامة. و�لثالث بعالقتها �لزوجية. وذلك يف ثالثة مطالب  مب�صاركتها يف �حلياة 

هي:
املطلب الأول: وظيفة املراأة يف �سناعة التميز يف خدمة الدين.

تعد خدمة �لدين �أمر� م�صرتكا بني �مل�صلمني، كل من موقعه وح�صب جهده. 
لكن ��صتقر�ء �لأحاديث �لو�ردة يف هذ� �لباب يك�صف عن متيز بع�ض �لن�صاء يف 
ذلك مبا بذلنه من جهد، و�أبدعنه من طرق يف �لعمل على حتقيقه، ومبا قمن به من 
حتد للمعوقات �لذ�تية و�لعرفية يف بلوغه، ومبا حتملنه من �أذى يف �صبيله. وجاء 
ذلك مببادرة ذ�تية من �ملر�أة، و�صلوك حر منها �صقلته رغبتها يف طلب �لأح�صن، 

ويف �لطموح نحو �لأعلى. ويتجلى دورها يف �لو�صول �إىل ذلك فيما ياأتي:
اأول- الثبات على الدين والعتزاز به: 

يحملها  من  وجود  �لأفكار،  من  بفكرة  �لعمل  جناح  عو�مل  من  �أن  �صك  ل 
ويتم�صك بها، وي�صحي من �أجلها، بحيث ل يرتكها خوفا من تهديد �صلطة، �أو طمعا 
يف �حل�صول على م�صلحة، �أو خ�صوعا لإغر�ء مادي من �أحد. بهذ� حتيى �لأفكار 
وتنت�صر، وي�صتمر �لعمل بها. وهذ� كله ح�صل من �ملر�أة �مل�صلمة يف بد�ية �لدعوة 

�لإ�صالمية، �إذ �أظهرت قوة يف ثباتها على دينها، ميكن بيان �صور منه فيما ياأتي:
�سربها وحتملها الهوان يف �سبيل الدين: يعد �ل�صرب يف �صبيل حتقيق �مل�صاريع   -1
فبمجرد  �مل�صلمة؛  �ملر�أة  به  قامت  ما  وذلك  �لتميز،  �إىل  �لو�صول  طريق 
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�ل�صديد  �لأذى  لقيت  �لتوحيد،  �إىل رحاب  باهلل  �ل�صرك  خروجها من و�صع 
لرت�صم  وتتحمل،  ت�صرب  �أن  �إل  لدفعه  قوة  من  جتد  ومل  وقومها.  ذويها  من 
عمار  �أم  �صمية  ومتثل  بعدها.  موؤمنا  ياأتي  ملن  �لعقبات  ملجاوزة  طريقا  بذلك 
يخل�صها  من  جتد  ول  تعذب  كانت  �إذ  ر�صي �هلل عنها �لنموذج يف ذلك، 
مما جتده �إل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم؛ كان يح�صها و�أهلها على �ل�صرب 
متميز�  و�لحت�صاب، ويب�صرها بجز�ئها يف �جلنة، ف�صربت وقدمت منوذجا 
بَُنو  �إ�صحاق قوله: »َوَكانَْت  �بن  �لثبات على �لدين. نقل �بن ه�صام عن  يف 
�إ�ْصاَلٍم،  بَْيِت  �أهَل  َوَكانُو�  ِه،  مِّ َو�أُ ِبيِه  َوِباأَ يَا�ِصٍر  ْبِن  اِر  ِبَعمَّ يَخرجون  ُزوٍم  خَمْ
 ِ �هللَّ َر�ُصوُل  ِبِهْم  َفيَُمرُّ  َة،  َمكَّ بَرْم�صاء  بُونَُهْم  يَُعذِّ ِهرَيُة،  �لظَّ َحِميت  َذ�  �إ
َمْوِعُدُكْم  فاإن  يا�صر،  �آَل   � رْبً بََلَغِني: »�صَ ِفيَما  َفيَُقوُل  َو�َصلََّم-  َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ -�صَ

ُه َفَقَتُلوَها، َوِهَي تاأبَى �إل �لإ�صالَم«)1(.  ا �أُمُّ نَُّة«. َفاأَمَّ �جْلَ
�لذي  كان  �إذ  �إ�صالمها،  ب�صبب  �لهو�ن  �خلطاب  بنت  فاطمة  وكذلك حتملت 
يوؤذيها وزوجها �إهانة لها و�إكر�ها لها للرجوع عن �لإ�صالم، هو �أخوها عمر. ول 
يخفى �أن �لأذى من ذوي �لقربى يكون �أ�صد و�أنكى على �ملرء. وقد حتملته ومل 
ت�صت�صلم، لت�صع بذلك حد� لآفة تقليد �لآباء، و�خل�صوع لتهديد �لإخوة �لأعد�ء. 
وكان من ف�صل �صربها �أن هدى �هلل على يدها �أخاها عمر لالإ�صالم. وما كانت لتنال 
هذ� �ل�صرف، لول ثباتها ومت�صكها مبا �آمنت به. �أخرج �لبخاري عن �صعيد بن زيد 
ِ لََقْد َر�أَْيُتِني، َو�إِنَّ ُعَمَر مَلُوِثِقي َعَلى �ْلإِ�ْصاَلِم ـ ويف رو�ية �أنا و�أخته)2( ـ  قال: »َو�هللَّ
َقْبَل �أَْن يُ�ْصِلَم ُعَمُر«)3(. وقد ترجم له �لبخاري يف مو�صع �آخر �أخرجه بقوله: »باب 
من �ختار �ل�صرب و�لقتل و�لهو�ن على �لكفر«)4(. وذكر �حلافظ �بن حجر �أنه ـ �أي 

�صرية �بن ه�صام، ذكر عدو�ن �مل�صركني على �مل�صت�صعفني ممن �أ�صلم بالأذى و�لفتنة، ج237/1.   -1
�صحيح �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�صار، باب �إ�صالم عمر بن �خلطاب، رقم �حلديث، 3867.   -2

�صحيح �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�صار، باب �إ�صالم �صعيد بن زيد، ح 3862.  -3
�صحيح �لبخاري، كتاب �لإكر�ه، باب من �ختار �ل�صرب و�لقتل و�لهو�ن على �لكفر.  -4
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�حلديث ـ »ظاهر فيما ترجم له، لأن �صعيد�ً وزوجته �أخت عمر، �ختار� �لهو�ن على 
�لكفر«)1(. ويف ذلك دللة على �أنهما كانا يدركان متام �لإدر�ك �أنهما ي�صري�ن يف 
�لجتاه �ل�صحيح، ف�صرب� على ما تلقياه من �أذى، وثبتا على دينهما. وبذلك يتقرر 
�أن �لذي يك�صب يف �لنهاية من يتقي وي�صرب، و�أن �ملرء حني ينجح يف م�صروعه 

ين�صى �لتعب �لذي يجده يف طريقه، ول يحتفظ �إل بلذة �لنجاح.
�ملر�أة  ثبات  �صور  من  �صورة  وهذه  لأحد:  تبعا  الدين  عن  حتولها  عدم    -2
�أ�صلمت  حني  �أنها  �لقدوة؛  عهد  على  به  متيزت  �لذي  دينها  على  �مل�صلمة 
�أ�صلمت عن قناعة ل عن تقليد. وبذلك �كت�صبت �لقدرة �لنف�صية على حتدي 
عاد�ت �جلاهلية، وعلى �لثبات على �حلق، وعدم �لتحول عنه تبعا لأحد ولو 
زوجته.  على  �صلطة  من  �جلاهلية  يف  للزوج  كان  ما  ومعلوم  زوجها.  كان 
لكن �صلطته �صرعان ما �ندحرت وتك�صرت على �صخرة �لإميان مبجرد �إ�صالم 
�لزوجة؛ فال جند �مر�أة حتولت عن دينها بعد �لإ�صالم تبعا لردة زوجها لثباتها. 
وهذ� موؤ�صر على متيزها ب�صخ�صيتها �مل�صتقلة يف بد�ية �لدعوة. وقد ح�صل 
هذ� �لأمر مع �أم حبيبة حني هاجرت مع زوجها عبد�هلل بن جح�ض �إىل �حلب�صة 
يف �لهجرة �لثانية، �إذ تن�صر و�رتد وحده، وثبتت ـ هي ـ على دينها ومل تاأبه 
ملخالفته)2(. و�صد هذ� �لأمر �نتباه �لإمام �لزهري فقال: »َوَما نَْعَلُم �أََحًد� ِمَن 
�مل�صلمة  �ملر�أة  بذلك قوة �صخ�صية  ليظهر  �إِميَاِنَها«)3(،  بَْعَد  ْت  �ْرتَدَّ �مْلَُهاِجَر�ِت 
يف ثقتها مبا �آمنت به، وقدرتها على جماوزة �ل�صعوبات �ملحيطة بها. وذلك 

طريق �لتميز.
دعوة الأقربني اإىل الإ�سالم: وهذه مرحلة متقدمة يف خدمة �لدين؛ �أن تنتقل    -3

فتح �لباري، ج12/ 383.  -1
�لطبقات �لكربى لبن �صعد، ج96/8.   -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صروط، باب �ل�صروط يف �جلهاد و�مل�صاحلة مع �أهل �حلرب وكتابة �ل�صروط،   -3
ح 2733.
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يف  بن�صره  �لقيام  �إىل  بدينها،  �ل�صخ�صي  �للتز�م  من  �إ�صالمها  بعد  �ملر�أة 
�لأقربني �أول، غري مكرتثة لقلق �أحد، �أو غ�صبه ولو كان زوجها. وقد ح�صل 
هذ� من �أم �صليم ر�صي �هلل عنها. �إنها حني �أ�صلمت، �نطلقت تلقن �بنها �أن�َض 
�لن�صر  بن  مالك  �لتوحيد. ودخلت يف مو�جهة مع زوجها  كلمة  مالك  �بن 
َبْوُت َولَِكنِّي �آَمْنُت  َبْوِت؟ َقالَْت: َما �صَ عندما خاطبها، َوَكاَن َغاِئًبا، َفَقاَل: �أَ�صَ
ُ ُقْل �أَ�ْصَهُد  رُي �إِلَْيِه ُقْل: َل �إِلََه �إِلَّ �هللَّ ُن �أَنَ�ًصا َوتُ�صِ ُجِل، َقالَْت: َفَجَعَلْت تَُلقِّ ِبَهَذ� �لرَّ
ًد� َر�ُصوُل �هلِل، َقاَل: َفَفَعَل، َقاَل: َفيَُقوُل لََها �أَبُوُه: َل تُْف�ِصِدي َعَليَّ �ْبِني  مَّ �أَنَّ حُمَ
َفَتُقوُل: �إِينِّ َل �أُْف�ِصُدُه«)1(. ويظهر من جو�بها وردها مدى �إدر�كها ملا تقوم به، 
وثقتها يف قدرتها على �لدفاع عن دينها. لقد �آمنت به عن قناعة تامة، و�إر�دة 
فيه،  �بنها  وم�صلحة  م�صلحتها  �أن  لديها  وثبت  باأحقيته.  كامل  حرة، ووعي 
فيه. هكذ�  �لتاأثري  بقدرتها على  موؤمنة  بيتها حمل دعوة، و�نطلقت  فجعلت 
يفعل �لإميان حني يتمكن يف �لقلب؛ فاإنه ينري كالقمر. وي�صيئ كال�صم�ض. فاإذ� 

�لبيت كله وحميطه، ينال من �صيائها ونوره. 
تقديـمها حظ الإ�سالم على حظ نف�سها وم�سالح زوجها: وهذ� دليل �عتز�ز    -4
�ملر�أة �مل�صلمة بدينها، �أنها حني �أ�صلمت �أخذت �أحكامه للتنفيذ، فامتثلت لها 
بقوة. ووقفت عند حدودها. ومل حتد عنها جتاهال �أو حتايال �أو جماملة، من 
�أجل م�صلحة �آنية تعر�ض لها. ولكنها جعلت م�صلحة �لدين فوق كل �عتبار. 
�صلبا  للتاأثري  فر�صة  �ملادي  لل�صغط  تدع  مل  �أنها  متيزها  مقومات  �أحد  وهذ� 
عليها. ومتثل �أم �صليم �لنموذج �لأرقى يف ذلك، �إذ ردت �أبا طلحة ل�صركه 
حني تقدم خلطبتها، ومل تخ�صع لإغر�ئهـ  وهو من هو يف قومه، ل ترده �لن�صاء 
�إذ� خطبهن. و��صرتطت عليه �أن يدع �ل�صرك ويدخل يف �لإ�صالم لتتزوجه. 
�أجل �صنع  �صائر م�صاحلها من  تتقدم  �لدين  يدل على جعلها م�صلحة  وهذ� 

�لطبقات �لكربى، �بن �صعد، ج425/8.   -1
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حياة ناجحة. ول ترى ذلك �إل يف ظل دينها. �أخرج �بن �صعد �أن �أبا طلحة 
لَ�ْصَت تَْعَلُم �أَنَّ �إِلََهَك �لَِّذي تَْعُبُد  جاء يخطب �أم �صليم فقالت: »يَا �أَبَا َطْلَحَة! �أَ
ُفاَلٍن؟. ويف رو�ية  بَِني  يُّ  َحَب�صِ جَنََرَها  َا  منَّ َو�إِ ِمَن �لأَْر�ِض  تَْنُبُت  �َصَجَرٌة  ُهَو  َا  �إِمنَّ
�آِل  َعْبُد  يَْنَحُتَها  تَْعُبُدوَن  �لَِّتي  �آِلَهَتُكُم  �أَنَّ  َطْلَحَة  �أَبَا  يَا  تَْعَلُم  »�أََما  قالت:  �أخرى 
اُر، َو�أَنَُّكْم لَْو �أَ�ْصَعْلُتْم ِفيَها نَاًر� َلْحرَتََقْت؟. ويف رو�ية �أخرى قالت:  ُفاَلٍن �لنَّجَّ
اَر َفيَْنُجُرَها  ِبَها �لنَّجَّ تَاأِْتي  �أَْو َخ�َصَبًة  َك َوَل يَْنَفُعَك  رُّ تَْعُبُدُه َل يَ�صُ ْيَت َحَجًر�  �أََر�أَ

َك َهْل يَْنَفُعَك؟«)1(.  رُّ لََك َهْل يَ�صُ

مَّ  وروى �لن�صائي ب�صنده �إىل ثابت �لبناين عن �أن�ض قال: »َخَطَب �أَبُو َطْلَحَة �أُ
، َولَِكنََّك َرُجٌل َكاِفٌر َو�أَنَا �ْمَر�أٌَة ُم�ْصِلَمٌة،  ِ َما ِمْثُلَك يَا �أَبَا َطْلَحَة يَُردُّ �ُصَلْيٍم َفَقالَْت: َو�هللَّ
َجَك. َفاإِْن تُ�ْصِلْم َفَذ�َك َمْهِري، َوَما �أَ�ْصاأَلَُك َغرْيَُه. َفاأَ�ْصَلَم َفَكاَن  َوَل يَِحلُّ ِل �أَْن �أَتََزوَّ
ِ َما ِمْثُلَك يَا �أَبَا َطْلَحَة  َذِلَك َمْهَرَها«)2(. ويوؤخذ من بدء �أم �صليم جو�بها بقولها: »َو�هللَّ
«، مدى ن�صجها يف خماطبة �ملخالف، وحتقيق �لتو��صل �لفعال معه، �إذ �صعت  يَُردُّ
�إىل �كت�صاب �حرت�مه باإقر�رها بالعنا�صر �لإيجابية فيه. ويف ذلك تهيئة له لال�صتماع 

لر�أيها، و�إعد�د له لقبول مقرتحها. 
لقبول  �صرطا  جعلتها  و�حدة  نقطة  يف  معه  �ختالفها  موطن  ح�صرت  وقد 
زو�جه، وهي �أن ي�صلم. ول ت�صاأله بعد ذلك �صد�قا. وكان لها ما اأرادت ل�سحة 
عزمها، و�سدق نيتها، وو�سوحها يف طرح راأيها، واكت�سابها مهارات الإقناع 
والتاأثري يف املخالف. وهذا من املقومات يف طريق �سنع التميز. قال �بن حجر: 
�إىل  فتو�صلت  كفره.  ذلك  من  ومنعها  طلحة،  �أبي  تزويج  يف  رغبت  �صليم  »�أم 
بلوغ غر�صها ببذل نف�صها، فظفرت باخلريين«)3(. يعني �أنها غلبت م�صلحة �لدين 

�مل�صدر نف�صه، ج426/8 427.   -1
�صنن �لن�صائي، كتاب �لنكاح، باب �لتزويج على �لإ�صالم، ح 3341.   -2

فتح �لباري، ج18/1.   -3
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فقدمتها على م�صلحة �لدنيا، فنالت بها �مل�صلحتني معا. وقد �أعجب ثابت بن �أ�صلم 
مِّ  ٍة َقطُّ َكانَْت �أَْكَرَم َمْهًر� ِمْن �أُ �لبناين ب�صنيعها، فعلق عليه بقوله: »َفَما �َصِمْعُت ِباْمَر�أَ
�ْصاَلَم«)1(. يعني �أنها متيزت يف هذ� �جلانب متيز� مل ت�صاهيها فيه �مر�أة؛  �ُصَلْيٍم؛ �ْلإِ
�لرغبة يف  كافر. ومل حتملها  لزو�جها وهو  �أبي طلحة  �إغر�ء  �أمام  ت�صعف  �إذ مل 
�جلاه و�ملال على �أن تخالف �أمر دينها مل�صلحة نف�صها. ولكنها جعلت م�صلحة دينها 

هي �لعليا ر�صي �هلل عنها. وكانت �صادقة يف ذلك، فكان خري� لها.  
ويظهر هذ� �ملنهج �أي�صا من �صلوك �ملر�أة �مل�صلمة على عهد �لنبوة يف �متثالها 
�ل�صحابة  ن�صاء  به  فيما قامت  نف�صها وزوجها  �إياه على حظ  �ل�صرع، وتقدميها  �أمر 
�هلل  ر�صول  �أمرهم  حني  تبوك  غزوة  يف  ي�صاركو�  ومل  خلفو�،  �لذين  �لثالث)2( 
�صلى �هلل عليه و�صلم باعتز�لهن. حيث مل تخالفه و�حدة منهن. ومل يتهاون ر�صي 
�هلل عليهن جميعا يف �لمتثال لأمره. روى �لبخاري وم�صلم عن كعب بن مالك 
َم يِف َغْزَوٍة َغَز�َها �إِلَّ يِف َغْزَوِة  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ قال: »مَلْ �أَتََخلَّْف َعْن َر�ُصوِل �هللَّ
َم  َم تََب�صُّ ْمُت َعَلْيِه تََب�صَّ ا �َصلَّ َه َقاِفاًل )...( ِجْئُتُه. َفَلمَّ ا بََلَغِني �أَنَُّه تََوجَّ تَُبوَك. )...( َفَلمَّ
)َما  ِل:  َفَقاَل  يََدْيِه،  بنَْيَ  َجَل�ْصُت  َحتَّى  ي  �أَْم�صِ َفِجْئُت  )تََعاَل(.  َقاَل:  ُثمَّ  ِب  �مْلُْغ�صَ
َفُقْمُت،  ِفيَك.   ُ َي �هللَّ يَْق�صِ َفُقْم َحتَّى  َظْهَرَك؟( )...(  �ْبَتْعَت  َقْد  تَُكْن  �أَمَلْ  َفَك؟  َخلَّ
َوثَاَر ِرَجاٌل ِمْن بَِني �َصِلَمَة َفاتََّبُعويِن )...( ثم ُقْلُت لَُهْم: َهْل لَِقَي َهَذ� َمِعي �أََحٌد؟ 
َقالُو�: نََعْم. َرُجاَلِن َقاَل ِمْثَل َما ُقْلَت، َفِقيَل لَُهَما ِمْثُل َما ِقيَل لََك. َفُقْلُت: َمْن ُهَما؟ 
ْت  ، َوِهاَلُل ْبُن �أَُميََّة �ْلَو�ِقِفيُّ )...(. َحتَّى �إَِذ� َم�صَ ِبيِع �ْلَعْمِريُّ َقالُو�: ُمَر�َرُة ْبُن �لرَّ
َم يَاأِْتيِني َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أَْربَُعوَن لَْيَلًة ِمْن �خْلَْم�ِصنَي �إَِذ� َر�ُصوُل َر�ُصوِل �هللَّ
�أَْم  ُقَها  �أَُطلِّ َفُقْلُت  �ْمَر�أَتََك.  تَْعَتِزَل  �أَْن  يَاأُْمُرَك  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �إِنَّ 
اِحَبيَّ ِمْثَل َذِلَك. َفُقْلُت  َماَذ� �أَْفَعُل؟ َقاَل: َل، بَْل �ْعَتِزْلَها َوَل تَْقَرْبَها. َو�أَْر�َصَل �إِىَل �صَ

�مل�صدر نف�ض.   -1
وهم: كعب بن مالك، ومر�رة بن �لربيع، وهالل بن �أمية ر�صي �هلل عنهم.  -2
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ُ يِف َهَذ� �ْلأَْمِر. َقاَل َكْعٌب:  َي �هللَّ ِلْمَر�أَِتي: �حْلَِقي ِباأَْهِلِك، َفَتُكويِن ِعْنَدُهْم َحتَّى يَْق�صِ
 ! ِ َم َفَقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َفَجاَءْت �ْمَر�أَُة ِهاَلِل ْبِن �أَُميََّة َر�ُصوَل �هللَّ
ْن �أَْخُدَمُه؟ َقاَل: َل َولَِكْن َل  اِئٌع لَْي�َض لَُه َخاِدٌم، َفَهْل تَْكَرُه �أَ �إِنَّ ِهاَلَل ْبَن �أَُميََّة �َصْيٌخ �صَ
ِ َما َز�َل يَْبِكي ُمْنُذ َكاَن ِمْن �أَْمِرِه  ِ َما ِبِه َحَرَكٌة �إِىَل �َصْيٍء. َو�هللَّ يَْقَرْبِك. َقالَْت: �إِنَُّه َو�هللَّ

َما َكاَن �إِىَل يَْوِمِه َهَذ�«)1(. 
�أمر ر�صول �هلل  �لتزمن  �لذين خلفو�،  �ل�صحابة  ن�صاء  �أن  ظاهر هذ� �حلديث 
�أزو�جهن. ومل يرتددن يف �ل�صتجابة  باعتز�ل  �صلى �هلل عليه و�صلم حني �صدر 
ياأخذن �لرخ�صة منه، كما فعلت �مر�أة هالل بن  �إليه مهما �صعبت �لأحو�ل حتى 
�أمية. فقد كان زوجها �صيخا كبري� يعجز �أن يدبر �أموره لوحده، ومع ذلك �متثلت 
�أمر ر�صول �هلل باعتز�له حتى ��صتاأذنته يف ذلك فاأذن لها. ويدل هذ� �ل�صلوك منها 
ر�صي �هلل عنها على متيزها بتقدمي حظ دينها على حظ نف�صها وزوجها �متثال لقوله 

تعاىل: چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹچ )�لأحز�ب: 36(.

5- حبها التطهر من ال�سوء: ما �أكرث ما يخطئ �ملرء يف حق �هلل فينتهك حرماته، 
ويتعدى حدوده، ثم يتوب م�صترت� دون �أن يعلم �أحد بجرميته ! و�أما �أن جند 
مالإ،  يف  بجهالة  �صوء  من  به  قام  ما  ويك�صف  يد�ه،  �قرتفت  مبا  ي�صرح  من 
ومتيز  �ملاألوف،  عن  خروج  فهذ�  منه؛  ليتطهر  عليه  �حلد  �إقامة  على  وي�صر 
يف �ل�صتدلل على كر�هة �لوقوع يف �ملع�صية، و�لندم على �قرت�فها. وقد 
 ِ ح�صل هذ� من �ملر�أة �مل�صلمة على عهد �لنبوة، فروى �لإمام م�صلم عن َعْبد �هللَّ
ِ ! �إِينِّ َقْد َزنَْيُت  �ْبُن بَُرْيَدَة َعْن �أَِبيِه قال: »َجاَءْت �ْلَغاِمِديَُّة َفَقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
َك �أَْن  يِن؟ لََعلَّ ِ ! مِلَ تَُردُّ ا َكاَن �ْلَغُد َقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ َها. َفَلمَّ ْريِن. َو�إِنَُّه َردَّ َفَطهِّ
م�صلم  �لع�صرة، ح 4415. و�صحيح  تبوك وهي غزوة  باب غزوة  �ملغازي،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -1

ب�صرح �لنووي، كتاب �لتوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك و�صاحبيه. 
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ا َل َفاْذَهِبي َحتَّى تَِلِدي.  ْبَلى. َقاَل: �إِمَّ ِ �إِينِّ حَلُ يِن َكَما َرَدْدَت َماِعًز�؟ َفَو�هللَّ تَُردَّ
ِعيِه  ِبيِّ يِف ِخْرَقٍة. َقالَْت: َهَذ� َقْد َولَْدتُُه. َقاَل: �ْذَهِبي َفاأَْر�صِ ا َولََدْت �أَتَْتُه ِبال�صَّ َفَلمَّ
ِبيِّ يِف يَِدِه ِك�ْصَرُة ُخْبٍز َفَقالَْت: َهَذ� يَا نَِبيَّ  ا َفَطَمْتُه �أَتَْتُه ِبال�صَّ َحتَّى تَْفِطِميِه. َفَلمَّ
ِبيَّ �إِىَل َرُجٍل ِمْن �مْلُ�ْصِلِمنَي، ُثمَّ �أََمَر  َعاَم. َفَدَفَع �ل�صَّ ِ َقْد َفَطْمُتُه. َوَقْد �أََكَل �لطَّ �هللَّ
َمَر �لنَّا�َض َفَرَجُموَها، َفيُْقِبُل َخاِلُد ْبُن �ْلَوِليِد ِبَحَجٍر  ْدِرَها، َو�أَ ِبَها َفُحِفَر لََها �إِىَل �صَ
 ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ ُم َعَلى َوْجِه َخاِلٍد َف�َصبََّها، َف�َصِمَع نَِبيُّ �هللَّ َح �لدَّ َفَرَمى َر�أْ�َصَها، َفَتَن�صَّ
ُه �إِيَّاَها َفَقاَل: َمْهاًل يَا َخاِلُد، َفَو�لَِّذي نَْف�ِصي ِبيَِدِه، لََقْد تَابَْت تَْوبًَة  َم �َصبَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ

لَّى َعَلْيَها َوُدِفَنْت«)1(.  اِحُب َمْك�ٍض لَُغِفَر لَُه. ُثمَّ �أََمَر ِبَها َف�صَ لَْو تَابََها �صَ
وندمها  توبتها،  �إعالن  يف  �ملر�أة  هذه  جر�أة  مدى  �حلديث  هذ�  من  يظهر 
�إىل ر�صول  بنف�صها  �لنا�ض عنها، و�نطلقت  �صيقوله  ما  يهمها  �إذ مل  �ملع�صية،  على 
�هلل تطلب �أن يقيم عليها �حلد جز�ء ما �قرتفته يدها. و�أ�صرت على ذلك �إ�صر�ر� 
مل يزده تقادم فعلها �إل قوة يف �ملطالبة بتطهريها منه. وهذ� �صر متيزها �أن كانت 
نيتها يف طلب �لتوبة �صادقة فاأمدها �هلل بالقوة، و�صرف عنها �ملو�نع، فلم تعد جتد 
ر�حتها و�طمئنانها �إل يف تنفيذ حكم �هلل فيها. ولقد �أو�صح ر�صول �هلل �صلى �هلل 
عليه و�صلم متيزها مبا �صنعته ببيانه ف�صل توبتها ومقد�رها، وب�صالته عليه �ل�صالة 

و�ل�صالم عليها. 
وبهذ� يظهر �خلط �لت�صاعدي خلدمة �ملر�أة دينها بثباتها عليه منذ �لوهلة �لأوىل 
لن�صره،  �صبيله، و�صعيها  �أذى يف  ما حلقها من  �ملتمثل يف �صربها على  لإ�صالمها، 
وعدم �رتد�دها عنه، وندمها على خمالفة �أحكامه. ثم مببادرتها �إىل تعلم �أحكامه 

و�لتفقه فيه. وهذه �ملبادرة هي مو�صوع �لنقطة �لثانية. 
ثانيا- احلر�س على تعلم دينها والتفقه فيه:

�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �حلدود، باب من �عرتف على نف�صه بالزنى، ح 4407.  -1
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يعد �حلر�ض على طلب �ملنفعة �أ�صا�صا يف ديننا، به يظهر �ملرء رغبته يف �لعمل، 
ويربهن على كر�هته �لك�صل. وهو خطوة مهمة يف طريق �لنجاح، يدل على �أن 
للمرء هدفا ي�صعى لتحقيقه، وميلك همة للو�صول �إليه. وتلك �صمة من �صمات قوة 
َخرْيٌ  �ْلَقِويُّ  »�مْلُوؤِْمُن  قوله:  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  بينها  كما  �لإميان 

ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ. �ْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك«)1(. ِ ِمْن �مْلُوؤِْمِن �ل�صَّ َو�أََحبُّ �إِىَل �هللَّ
و�إن �ملر�أة �مل�صلمة على عهد �لنبوة بعد �أن �صرح �هلل �صدرها لالإ�صالم، ��صتقر 
لديها �أن ما ينفعها يكمن يف دينها، فقامت بخدمته. وعربت عن ذلك بثباتها عليه ـ 
وقد تبني ذلك ـ وبحر�صها على تعلم �أحكامه و�لتفقه فيه. وكانت يف ذلك متميزة 
مبا قامت به من دور من �أجل �لتح�صيل، مل تعرف معه ملال ول ياأ�صا، حتى حققت 
هدفها باعتماد منهج بيد�غوجي ر�ق يف �لتعلم. وتتلخ�ض معامل هذ� �لدور فيما 

ياأتي:
به  �لتعلم.  �ل�صوؤ�ل من و�صائل  يعد  التعلم:  اأجل  ال�سوؤال من  اإىل  مبادرتها    -1
يدفع �جلهل، ويتميز �ل�صو�ب من �خلطاإ، ويبتعد �ملرء عن �لنحر�ف. دعا 
�إليه �ل�صارع يف قوله تعاىل: چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  چ )�لنحل: 
وؤَ�َل«)2(. وقد  �ل�صُّ �ْلِعيِّ  �ِصَفاُء  يَُكْن  »�أَمَلْ  43(، وقوله �صلى �هلل عليه و�صلم: 
�إىل �صوؤ�ل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  عرفت ن�صاء �لأن�صار مببادرتهن 
ومن  �حلياة.  جمالت  �صائر  لت�صمل  �أ�صئلتهن  وتنوعت  دينهن.  �أحكام  عن 

�صورها:
�أن ت�صاأل �ملر�أة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم عن �صفة تطهرها من �حلي�ض 
من دون �أي حرج جتده يف ذلك، وتلح عليه يف �ل�صوؤ�ل لتفهم. روى �ل�صيخان 

�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �لقدر، باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز و�ل�صتعانة باهلل وتفوي�ض   -1
�ملقادير هلل، ح 2664.

�صنن �أبي د�ود، كتاب �لطهارة، باب يف �ملجروح يتيمم، ح 336.  -2
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َم َعْن ُغ�ْصِلَها ِمْن �مْلَِحي�ِض،  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ًة �َصاأَلَْت �لنَِّبيَّ �صَ عن َعاِئ�َصَة: »�أَنَّ �ْمَر�أَ
رُ؟  ِري ِبَها. َقالَْت: َكْيَف �أَتََطهَّ ًة ِمْن َم�ْصٍك َفَتَطهَّ َفاأََمَرَها َكْيَف تَْغَت�ِصُل، َقاَل: ُخِذي ِفْر�صَ
َفُقْلُت:  �إَِلَّ  َفاْجَتَبْذتَُها  ِري.  تََطهَّ  ! ِ �هللَّ �ُصْبَحاَن  َقاَل  َكْيَف؟  َقالَْت:  ِبَها.  ِري  تََطهَّ َقاَل: 
تََتبَِّعي ِبَها �أَثََر �لدم«)1(. وروى �ل�صيخان عن �أم �صلمة قالت: »َجاَءْت �أُمُّ �ُصَلْيٍم �إِىَل 
 ، َ َل يَ�ْصَتْحِيي ِمْن �حْلَقِّ ِ ! �إِنَّ �هللَّ َم َفَقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوِل �هللَّ
َم: �إَِذ� َر�أَْت  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َفَهْل َعَلى �مْلَْر�أَِة ِمْن ُغ�ْصٍل �إَِذ� �ْحَتَلَمْت؟ َقاَل �لنَِّبيُّ �صَ
َتِلُم �مْلَْر�أَُة؟ َقاَل:  ِ! �أََو حَتْ ْت �أُمُّ �َصَلَمَة ـ تَْعِني َوْجَهَها ـ َوَقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ �مْلَاَء. َفَغطَّ

نََعْم تَِربَْت مَيِيُنِك، َفِبَم يُ�ْصِبُهَها َولَُدَها؟«)2(. 

�هلل  �مل�صاألة على ر�صول  �ملر�أة من طرح  �ثنتني ملوقف  �أمام �صورتني  هنا  �إننا 
ملعرفة �أحكام دينها؛ �إحد�هما تت�صم باجلر�أة على �ل�صوؤ�ل من �أجل �لتعلم، ومتثله 
�أم �صليم. و�لثانية تت�صم باخلجل منه بدعوى �حلياء، ومتثله �أم �صلمة بخجلها �لذي 
�صليم  �أم  كانت  ولقد  �صليم.  �أم  �صوؤ�ل  �صماعها  حني  وجهها،  بتغطية  عنه  عربت 
ر�صي �هلل عنهاـ  بفطنتها �لعاليةـ  �أدرى و�أعرف مبا ميكن �أن يحدثه �صوؤ�لها من حرج. 
لذلك مهدت له بتمهيد بارع، ب�صطت فيه عذرها يف ذكرها ما ت�صتحيي �لن�صاء من 
ذكره. فدلت بذلك على ح�صن خلقها و�أدبها. و�أبانت عن �متالكها مهارة توجيه 

 .)3(» َ َل يَ�ْصَتْحِي ِمْن �حْلَقِّ ِ ! �إِنَّ �هللَّ �ل�صوؤ�ل بقولها: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ

اِر، مَلْ يَُكْن  ويوؤخذ من قول عائ�صة ر�صي �هلل عنها: »ِنْعَم �لنِّ�َصاُء ِن�َصاُء �ْلأَْن�صَ
يِن«)4(، �أن �حلياء حا�صر عندهن، كما هو حا�صر  ْهَن يِف �لدِّ يَاُء �أَْن يََتَفقَّ مَيَْنُعُهنَّ �حْلَ
�صحيح �لبخاري، كتاب �حلي�ض، باب دلك �ملر�أة نف�صها �إذ� تطهرت من �حلي�ض وكيف تغت�صل، ح 314.   -1
و�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �حلي�ض، باب ��صتعمال �ملغت�صلة من �حلي�ض فر�صة من م�صك يف 

مو�صع �لدم، ح 476.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب �حلياء يف �لعلم، ح 130.   -2

ِحِك،ح 6158. ِم َو�ل�صَّ �صحيح �لبخاري، كتاب كتاب �لأدب، باب �لتََّب�صُّ  -3
�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �حلي�ض، باب ��صتحباب ��صتعمال �ملغت�صلة من �حلي�ض فر�صة من   -4

م�صك، ح 500. و�صنن �أبي د�ود، كتاب �لطهارة، باب �لغت�صال من �حلي�ض. 
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فيهن مل مينعهن  �أن �حلياء  �لأن�صار،  ن�صاء  ما مييز  �ل�صحابة. لكن  ن�صاء  �صائر  عند 
من �ل�صوؤ�ل عن دينهن وتعلمهن. ويدل جو�ب ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
�لعامل  �مل�صاألة على  �ملر�أة  باأ�ض من طرح  �أن ل  تقريره  وعدم �لعتذ�ر عنه، على 

باأدب، ولو يف �أمور تخ�صها يف نف�صها، تتحرج �لن�صاء من مثلها. 
ب- اأن تطرح املراأة امل�ساألة للتاأكد من �سحة ما يفتيها به �سخ�س ما. وهذ� 
منهج �أ�صا�ض يف متحي�ض ما يتلقاه �ملرء من �أجوبة. يدل على �إعمال �لعقل يف 
�ملت�صرعة  �لأ�صياء، و�إدر�كها و�حلكم عليها، وعدم �ل�صت�صالم لالأفكار  فهم 
�حلارث  بنت  �صبيعة  �صوؤ�ل  عليه  �لأمثلة  ومن  م�صروعها.  حتقيق  عن  �ملثبطة 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، وترددها يف قبول ما �أفتاها به �أبو �ل�صنابل. 
َت �َصْعِد ْبِن َخْولََة، )...(  روى �ل�صيخان عن �ُصَبْيَعَة ِبْنَت �حْلَاِرِث �أَنََّها َكانَْت حَتْ
َعْت َحْمَلَها بَْعَد  ِة �ْلَوَد�ِع َوِهَي َحاِمٌل، َفَلْم تَْن�َصْب �أَْن َو�صَ َ َعْنَها يِف َحجَّ َفُتُويفِّ
ْبُن  َناِبِل  �أَبُو �ل�صَّ َعَلْيَها  َفَدَخَل  اِب،  ِلْلُخطَّ َلْت  جَتَمَّ ِنَفا�ِصَها  ِمْن  تََعلَّْت  ا  َفَلمَّ َوَفاِتِه. 
اِب؟  ِلْلُخطَّ ْلِت  جَتَمَّ �أََر�ِك  ِل  َما  لََها:  َفَقاَل  ـ  �ِر  �لدَّ َعْبِد  بَِني  ِمْن  َرُجٌل  ـ  بَْعَكٍك 
ِ َما �أَْنِت ِبَناِكٍح َحتَّى مَتُرَّ َعَلْيِك �أَْربََعُة �أَ�ْصُهٍر َوَع�ْصٌر.  نَي �لنَِّكاَح ! َفاإِنَِّك َو�هللَّ تَُرجِّ
َو�أَتَْيُت  �أَْم�َصْيُت،  ِحنَي  ِثيَاِبي  َعَليَّ  َجَمْعُت  َذِلَك،  ِل  َقاَل  ا  َفَلمَّ �ُصَبْيَعُة:  َقالَْت 
َم َف�َصاأَْلُتُه َعْن َذِلَك، َفاأَْفَتايِن ِباأَينِّ َقْد َحَلْلُت ِحنَي  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوَل �هللَّ
ِج �إِْن بََد� ِل«)1(. يظهر من �صلوك �صبيعة هنا،  َمَريِن ِبالتََّزوُّ ْعُت َحْمِلي. َو�أَ َو�صَ
بانطالقها �إىل ر�صول �هلل للتاأكد من �صحة ما ذكره �أبو �ل�صنابل، �أنها �نتبهت 
ـ  فردته  خلطبتها  تقدم  �أن  �صبق  �إذ  ـ  لهو�ه  تبعا  �خلروج  من  تثبيطها  ملحاولته 
وبادرت �إىل ��صتف�صار ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم. ومعلوم �أن مقاومة 
»ويف  حجر:  �بن  قال  �لتميز.  �صناعة  يف  �أ�صا�ض  عامل  و�لإحباط  �لتثبيط 
ق�صة �صبيعة من �لفو�ئد )..( ما كان يف �صبيعة من �ل�صهامة و�لفطنة، حيث 
�لبخاري، كتاب �ملغازي، باب حدثني عبد�هلل بن حممد �جلعفي، ح 3991، و�صحيح م�صلم  �صحيح   -1
ب�صرح �لنووي، كتاب �لطالق، باب �نق�صاء عدة �ملتوفى عنها زوجها وغريها بو�صع �حلمل، ح 3706.
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ترددت فيما �أفتاها به �أبو �ل�صنابل، حتى حملها ذلك على ��صتي�صاح �حلكم من 
�ل�صارع«)1(. 

حقوق  جانب  اإىل  حقوقها  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ت�ساأل  اأن  ج- 
الرجال: وهو �صوؤ�ل يقوم على مو�زنة قامت بها �ملر�أة بني �أحكامها و�أحكام 
يخ�ض  هل  مثال  �جلهاد  عن  ف�صاألت  �لتكليفي،  �ل�صارع  خطاب  يف  �لرجل 
�لرجل،  مع  �لت�صارع  �أجل  من  عنه  �صوؤ�لها  يكن  ومل  وحدهم..؟  �لرجال 
ثقافة  مبادئها على  تبني  �ليوم؛ حيث  �لن�صوية  �جلمعيات  بع�ض  به  تقوم  كما 
باإلغاء  وتطالب  مثال.  �لإرث  يف  بامل�صاو�ة  فتنادي  �جلن�صني،  بني  �ل�صر�ع 
�لقو�مة. ولكن كان بد�فع �لرغبة يف �لفهم، و�لتناف�ض �ملحمود يف �لعمل. 
�لنبي  �أتت  �أنها  عنها  �هلل  ر�صي  �لأن�صارية  عمارة  �أم  عن  �لرتمذي  روى 
َجاِل! َوَما �أََرى �لنِّ�َصاَء  �صلى �هلل عليه و�صلم فقالت: »َما �أََرى ُكلَّ �َصْيٍء �إِلَّ ِللرِّ

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   چ  �ْلآيََة  َهِذِه  َفَنَزلَْت  ِب�َصْيٍء!  يُْذَكْرَن 
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅچ)2(. ومنه ��صتفادت �أن ل متييز يف �لعمل بني �جلن�صني، وكذلك 

يف �لأجر. ويكفيها �صرفا �أن �صوؤ�لها كان �صبب نزول �لآية. 
�ليوم  عليه  ي�صطلح  ما  وهذ�  للتعلم:  منتظمة  ح�سة  تخ�سي�س  طلبها   -2
منتظمة  تعليمية  ح�صة  �لنا�ض  من  معينة  لفئة  �ملدر�ض  يحدد  باأن  بالربجمة؛ 
فلم  و�صلم؛  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �لن�صاء  طلبته  ما  وهو  بها.  يخ�صهم 

فتح �لباري، ج7 / 445 عند �صرح �حلديث رقم 5318، من كتاب �لنكاح.   -1
�صنن �لرتمذي،كتاب �لفنت عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، باب ومن �صورة �لأحز�ب، ح 3211.   -2
وقال �لرتمذي: هذ� حديث ح�صن غريب، و�إمنا نعرف هذ� �حلديث من هذ� �لوجه. و�صححه �ل�صيخ 

�لألباين، ينظر �صحيح �صنن �لرتمذي، ج92/3، برقم 2565. �لأحز�ب: 35.
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وب�صماع  �مل�صجد،  يف  يعقدها  �لتي  �لتعليمية  جمال�صه  بح�صور  �ملر�أة  تكتف 
روى  فيه.  يعظهن  منتظما  جمل�صا  للن�صاء  يخ�ص�ض  �أن  طلبت  ولكن  خطبه، 
َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ ِللنَِّبيِّ  �لنِّ�َصاُء  »َقالَْت  قال:  �خلدري  �صعيد  �أبي  عن  �لبخاري 
َجاُل، َفاْجَعْل لََنا يَْوًما ِمْن نَْف�ِصَك، َفَوَعَدُهنَّ يَْوًما لَِقيَُهنَّ  َم: َغَلَبَنا َعَلْيَك �لرِّ َو�َصلَّ
عليه  كان  »ما  �بن حجر  �أخذ  �حلديث  هذ�  ومن   .)1(» َو�أََمَرُهنَّ َفَوَعَظُهنَّ  ِفيِه 
�حلر�ض على  �لدين)2(«. وبهذ�  �أمور  تعلم  �حلر�ض على  �ل�صحابة من  ن�صاء 
�لتعلم �رتفع م�صتو�هن �ملعريف و�رتقني. و�كت�صب منهجا علميا يف �لتفكري، 
ِل  ومهارة يف �لتو�صل �إىل �ملعلومة. ومن �صور هذ� �لرقي ما ثبت َعْن �أُمِّ �ْلَف�صْ
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ْوِم �لنَِّبيِّ �صَ ِبْنِت �حْلَاِرِث �أَنَّ نَا�ًصا �ْخَتَلُفو� ِعْنَدَها يَْوَم َعَرَفَة يِف �صَ
�إِلَْيِه  ْر�َصْلُت  َفاأَ اِئٍم.  ُهْم: لَْي�َض ِب�صَ اِئٌم. َوَقاَل بَْع�صُ ُهْم: ُهَو �صَ َفَقاَل بَْع�صُ َم،  َو�َصلَّ
�لف�صل ر�صي  �أم  �أن  َف�َصِربَُه«)3(. ظاهره  بَِعرِيِه  َعَلى  َو�ِقٌف  َوُهَو   ، لََبٍ ِبَقَدِح 
طريقة  يف  فاأبدعت  فيها،  �ملختلف  �مل�صاألة  حل  يف  مهارتها  وظفت  عنها  �هلل 
طرحها منهجا دقيقا يف باب �ملناظرة. وو�صعت بذلك حد� لختالف �لنا�ض 
ـ  �جلميع  وتو�صل  عرفة.  يوم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �صوم  حول 
رجال ون�صاء ـ �إىل �جلو�ب �ل�صايف مل�صاألتهم، من دون �أن تخاطب ر�صول �هلل 
ب�صوؤ�ل. ول ندري هل كان متيزها هنا يف �لو�صول �إىل حل �مل�صاألة موهبة �أو 
تعلما؟ و�أيا كان �جلو�ب، فاإن �لنا�ض ل يختلفون يف �أن عملها كان �إجناز� نوعيا 
يف بابه. لقد ح�صمت �خلالف يف �أوجز وقت، باأبدع طريقة �صلكتها. وبهذ� 

يثبت �أن �لتعلم طريق �صناعة �لتميز. 
هذه بع�ض مظاهر تدل على ما قامت به �ملر�أة �مل�صلمة يف �صبيل �صنع �لتميز 
مبا  عليه  ثباتها  �إحد�هما  �ثنتني؛  �صورتني  يف  يظهر  وهو  �لدين.  خدمة  جمال  يف 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب هل يجعل للن�صاء يوم على حدة يف �لعلم؟ ح 101.   -1
فتح �لباري، ج249/1، عند �صرح �حلديث رقم 101.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صوم، باب �صوم يوم عرفة. و�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �ل�صيام،   -3
باب ��صتح�صار �لفطر للحاج بعرفات يوم عرفة.
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على  وهجومها  وغريهم،  �لقربى  ذوي  من  �مل�صركني  �أذى  من  �صبيله  يف  حتملته 
�ل�صرك بدعوتها �إىل �لتوحيد، و�عتز�زها به بجعلها �أحكامه خطا �أحمر ل تخالفها 
مهما كلفها ذلك من ثمن. و�لثانية حر�صها على تعلم �أحكامه، و�لتفقه فيه بالجتهاد 
وحتدي �ل�صعاب �لتي تعرت�صها، وطرقها كل �لأبو�ب �ملوؤدية �إىل رفع �جلهل عنها. 
فانتقلت بذلك من �صغار �لقوم �إىل كباره؛ مبا ح�صل لها من تر�كم معريف يف دينها، 
ومبا فجرته من طاقات كامنة يف �لنف�ض منت �صخ�صيتها، ومبا وظفته من موؤهالت 
متلكها، ومبا �كت�صبته من مهار�ت ناف�صت �لرجال بها. ول �صك �أن هذ� �لتميز يف 
خدمة �لدين تعلما و�لتز�ما باأحكامه، وتفقها فيه، هو ما جعلها ت�صعر بر�صالتها يف 
�حلياة. و�صجعها على �مل�صاركة بكل م�صوؤولية يف �حلياة �لعامة بنجاح. وهذ� ما 

�صياأتي بيانه يف �ملطلب �لثاين.
املطلب الثاين: وظيفة املراأة يف �سناعة التميز يف احلياة العامة.

م�صاركتها  من  بد  يكن  �لأر�ض؛ مل  �إعمار  �لرجل يف  �صريكة  �ملر�أة  كانت  ملا 
جانب  �إىل  �لنبوة  عهد  على  ح�صورها  �صجلت  وقد  �حلياة.  جمالت  بع�ض  يف 
ل�صالة  �مل�صلى  �إىل  و�خلروج  �جلمعة،  بح�صورها  م�صوؤولية  بكل  �لرجل  �صقيقها 
على  و�ل�صالة  �ملري�ض،  وعيادة  بالتعزية،  و�لقيام  �لرجال،  مع  و�لتكبري  �لعيد 
�جلنازة، و�صنع �لطعام للمجاهدين ومد�و�ة جرحاهم، و�إبد�ء ر�أيها يف �صوؤون 
�أنه  �لتكليفي  �ل�صارع  �لو�رد يف خطاب  �لعموم  من  فهمت  لقد   .)..( �ل�صيا�صة 
�لنَِّبيِّ  َزْوِج  �َصَلَمَة  مِّ  �أُ َعْن  �لإمام م�صلم  ما رو�ه  يفيد هذ�  به.  يهمها، و�أنها معنية 
َومَلْ  �حْلَْو�َض،  يَْذُكُروَن  �لنَّا�َض  �أَ�ْصَمُع  ُكْنُت  َقالَْت:  �أَنََّها  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ
اِريَُة  ا َكاَن يَْوًما ِمْن َذِلَك َو�جْلَ َم. َفَلمَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أَ�ْصَمْع َذِلَك ِمْن َر�ُصوِل �هللَّ
َفُقْلُت  �لنَّا�ُض !  َها  �أَيُّ يَُقوُل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  َف�َصِمْعُت  مَتْ�ُصُطِني، 
�إِينِّ  َفُقْلُت:  �لنِّ�َصاَء.  يَْدُع  َومَلْ  َجاَل،  �لرِّ َدَعا  َا  �إِمنَّ َقالَْت:  َعنِّي.  ��ْصَتاأِْخِري  ِلْلَجاِريَِة: 
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ِمْن �لنَّا�ِض«)1(. يعني �أن �لند�ء عام، وهي معنية به. وهذ� ما ذهب �إليه غري و�حد 
�أن  �إل  �لرجال و�لن�صاء و�حد،  �أن حكم  �لأ�صل  »�إن  �بن ر�صد:  فقال  �لفقهاء  من 
يثبت يف ذلك فارق �صرعي«)2(. وقال �بن �لقيم: »قد ��صتقر يف عرف �ل�صارع �أن 
�لأحكام �ملذكورة ب�صيغة �ملذكر �إذ� �أطلقت، تقرتن باملوؤنث، فاإنها تتناول �لرجال 
و�لن�صاء«)3(. وكذلك �أو�صح �بن دقيق �لعيد �أن لفظ �لرجل حني يرد منفرد� غري 
مقرون بذكر �ملر�أة يف �لن�ض �ل�صرعي، فاإنه يتوجه للذكر و�لأنثى معا. قال: »�أما 
تت�صاوى  �أن  ينبغي  �مل�صجد  �إىل  للمر�أة �خلروج  يندب  �لرجولية، فحيث  و�صف 
مع �لرجل، لأن و�صف �لرجولية بالن�صبة �إىل ثو�ب �لأعمال غري معترب �صرعا«)4(.

�إذ� ثبت هذ�، فلنعلم �أن ما يهمنا يف هذ� �ملطلب لي�ض هو �إثبات ح�صور �ملر�أة 
وم�صاركتها يف �حلياة �لعامة، ـ فهذ� ثابت ت�صهد له �لن�صو�ض �ل�صحيحة ـ ولكن 
باعتبارها  �صلوكها ومو�قفها  �لتميز يف ذلك، من خالل  بيان وظيفتها يف �صناعة 

قيمة م�صافة يف عملها. وتتجلى هذه �لوظيفة فيما ياأتي:
اأول- الإ�سرار على الإفادة من حقها امل�سروع كامال: غري خاف �أن �حلقوق 
�ل�صرعية جاءت لالإعمال و�لتنفيذ. وقد فهمت �ملر�أة �مل�صلمة هذ� �لأمر فمار�صته 
�إحدى ن�صاء  �أحد ولو كان زوجها. وقد �صربت  تتنازل عنه لر�أي  بان�صباط، ومل 
�مل�صجد،  يف  لل�صالة  خروجها  على  باإ�صر�رها  ذلك،  يف  مثال  �خلطاب  بن  عمر 
وح�صور �جلماعة على �لرغم من كر�هة زوجها عمر لذلك. روى �لإمام �لبخاري 
َماَعِة يِف  ْبِح َو�ْلِع�َصاِء يِف �جْلَ اَلَة �ل�صُّ عن �بن عمر قال: »َكانَْت �ْمَر�أٌَة ِلُعَمَر تَ�ْصَهُد �صَ
�مْلَ�ْصِجِد، َفِقيَل لََها: مِلَ تَْخُرِجنَي َوَقْد تَْعَلِمنَي �أَنَّ ُعَمَر يَْكَرُه َذِلَك َويََغاُر؟ َقالَْت: َوَما 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  �إثبات حو�ض  باب  �ل�صحابة  ف�صائل  �لنووي، كتاب  ب�صرح  م�صلم  �صحيح   -1

و�صفاته، ح 5930.
بد�ية �ملجتهد لبن ر�صد، ج172/1.  -2
�إعالم �ملوقعني لبن �لقيم، ج92/1  -3

�إحكام �لأحكام �صرح عمدة �لأحكام، 197، عند �صرح حديث "�صالة �لرجل يف �جلماعة"، ح 59، من   -4
كتاب �ل�صالة.                                                              
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 ِ َم: َل مَتَْنُعو� �إَِماَء �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ مَيَْنُعُه �أَْن يَْنَهايِن؟ َقاَل: مَيَْنُعُه َقْوُل َر�ُصوِل �هللَّ
.)1(»ِ َم�َصاِجَد �هللَّ

ممار�صة حقها  لتثبيطها من  يعرت�ض عليها  �ملر�أة حني كانت جتد من  �أن  وثبت 
من  للتثبت  �هلل  ر�صول  �إىل  تنطلق  ولكن  ملحاولته.  ت�صت�صلم  تكن  مل  �مل�صروع، 
�حلكم �ل�صرعي يف ذلك للعمل به. يفيد هذ� ما رو�ه �لإمام م�صلم عن جابر بن 
عبد�هلل قال: »ُطلَِّقْت َخالَِتي، َفاأََر�َدْت �أَْن جَتُدَّ نَْخَلَها َفَزَجَرَها َرُجٌل �أَْن تَْخُرَج. َفاأَتَْت 
ِقي، �أَْو  دَّ ي نَْخَلِك، َفاإِنَِّك َع�َصى �أَْن تَ�صَ َم َفَقاَل: بََلى، َفُجدِّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �لنَِّبيَّ �صَ
تَْفَعِلي َمْعُروفاً«)2(. وبهذ� برهنت على �أن �ل�صتفادة من �حلقوق �مل�صروعة يكون 
بالتم�صك بها عند ح�صولها، وباملطالبة بها عند فقدها، وعدم �ل�صت�صالم لالأفكار 

�ملثبطة للتنازل عنها. وكل هذ� �أ�صا�ض يف بناء �ل�صخ�صية �ملتميزة.
روى  �أعتقت.  مغيث حني  زوجها  مفارقة  على  بريرة  �إ�صر�ر  هذ�  يفيد  ومما 
�لبخاري عن �ْبِن َعبَّا�ٍض �أَنَّ َزْوَج بَِريَرَة َكاَن َعْبًد�، يَُقاُل لَُه ُمِغيٌث. َكاأَينِّ �أَْنُظُر �إِلَْيِه 
َم  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ يَِتِه. َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صَ يَُطوُف َخْلَفَها يَْبِكي، َوُدُموُعُه تَ�ِصيُل َعَلى حِلْ
ِلعبَّا�ٍض: يَا َعبَّا�ُض! �أََل تَْعَجُب ِمْن ُحبِّ ُمِغيٍث بَِريَرَة، َوِمْن بُْغ�ِض بَِريَرَة ُمِغيًثا؟ َفَقاَل 
َا �أَنَا  ِ ! تَاأُْمُريِن؟ َقاَل: �إِمنَّ َم: لَْو َر�َجْعِتِه. َقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �لنَِّبيُّ �صَ

�أَ�ْصَفُع. َقالَْت: َل َحاَجَة ِل ِفيه«)3(.
ظاهره �أن بريرة كانت �أمة حتت ع�صمة زوجها مغيث، �صابرة على حكم �هلل 
عليها يف ذلك �إىل �أن فرج �هلل عنها باأن �أعتقها عائ�صة ر�صي �هلل عنها، فاأف�صحت 
عن بغ�صها �إياه وفارقته. وكان ذلك من جهتها وحدها، و�أما زوجها مغيث فكان 
يحبها لدرجة �أنه بكى على فر�قها. وطفق يطوف خلفها يبكي ودموعه ت�صيل على 

�صحيح �لبخاري، كتاب �جلمعة، باب، ح 899.  -1
�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �لطالق، باب جو�ز خروج �ملعتدة �لبائن و�ملتوفى عنها زوجها يف   -2

�لنهار حلاجتها، ح 3705.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لطالق، باب �صفاعة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف زوج بريرة، ح 4979.  -3
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�حرتم  وقد  تريد.  فيما  �مل�صروع  حقها  من  �إفادتها  على  �أ�صرت  وقد  حليته. 
مبر�جعة زوجها حني عر�ض  يلزمها  ر�أيها، ومل  و�صلم  عليه  �هلل  �هلل �صلى  ر�صول 
عليها ذلك، تقرير� لها على �أن ذلك حقها. ومن ثم �أجابته يف ح�صن �أدب بقولها: 
و�ل�صالم.  �ل�صالة  عليه  �صفاعته  رد  عن  تف�صح  �أن  دون  من  فيه«،  حاجة ل  »ل 
وثبت متيزها باإ�صر�رها على ممار�صة حقها، ثم بقوتها يف �لدفاع عنه �إذ بادرت �إىل 
��صتف�صار ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم عن قوله: »لو ر�جعته« هل هو �أمر يجب 

عليها �متثاله، �أو م�صورة فتتخري فيه؟ 
ثانيا- النخراط الإيجابي يف املجتمع باأعمال اخلري: يعد �لبذل و�لت�صحية 
باملال �صورة من �صور �لعمل �لتطوعي. وهو عن�صر م�صرتك بني �ملح�صنني. لكن 
�أمثاله فيه  �أو �صمعة، ويتفوق على  �أن يعرف �ملرء به يف �لنا�ض من دون رياء منه 
فذ�ك هو �لتميز. وقد ��صتهرت من ن�صاء �مل�صلمني بهذ� زينب بنت جح�ض ر�صي �هلل 
 ُ لَّى �هللَّ َعْنَها �أَنَّ بَْع�َض �أَْزَو�ِج �لنَِّبيِّ �صَ  ُ َي �هللَّ عنها. روى �ل�صيخان عن َعاِئ�َصَة َر�صِ
َنا �أَ�ْصَرُع ِبَك حُلُوًقا؟ َقاَل: �أَْطَولُُكنَّ  َم: �أَيُّ َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ َم ُقْلَن ِللنَِّبيِّ �صَ َعَلْيِه َو�َصلَّ
َكانَْت  َا  �أَمنَّ بَْعُد  َفَعِلْمَنا  يًَد�.  �أَْطَولَُهنَّ  َفَكانَْت �َصْوَدُة  يَْذَرُعونََها،  َبًة  َفاأََخُذو� َق�صَ يًَد�. 
ويف  َدَقَة«)1(.  �ل�صَّ بُّ  حُتِ َوَكانَْت  ِبِه.  حُلُوًقا  �أَ�ْصَرَعَنا  َوَكانَْت  َدَقُة.  �ل�صَّ يَِدَها  ُطوَل 
َدَق  َو�أَ�صْ  ،ِ هلِلَّ َو�أَْتَقى  َزْيَنَب،  ِمْن  يِن  �لدِّ � يِف  َخرْيً َقطُّ  �ْمَر�أًَة  �أََر  »َومَلْ  قالت:  رو�ية 
�لَِّذي  �ْلَعَمِل  يِف  ِلَنْف�ِصَها  �ْبِتَذ�ًل  َو�أَ�َصدَّ  َدَقًة،  �صَ ْعَظَم  َو�أَ ِحِم،  ِللرَّ َل  َو�أَْو�صَ َحِديًثا، 
ِ تََعاىَل«)2(. وروى �حلاكم عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها  ُب ِبِه �إِىَل �هللَّ ُق ِبِه َوتََقرَّ دَّ تَ�صَ
ُق يِف �َصِبيِل  دَّ نَّاَعَة �ْليَِد، َفَكانَْت تَْدبُُغ َوتَْخُرُز، َوتَ�صَ قالت: »َوَكانَْت َزْيَنُب �ْمَر�أٌَة �صَ

�صحيح �لبخاري، كتاب �لزكاة، باب حدثنا مو�صى بن �إ�صماعيل. و�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب   -1
ف�صائل �ل�صحابة، باب يف ف�صل زينب �أم �ملوؤمنني.

�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب يف ف�صل عائ�صة ر�صي �هلل عنها، ح 6240.   -2
�صنن �لن�صائي، كتاب ع�صرة �لن�صاء، باب حب �لرجل بع�ض ن�صائه �أكرث من بع�ض، ح 3883.
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 .)1(» ِ َعزَّ َوَجلَّ �هللَّ
متيزها  على  دليل  زينب  حق  يف  عنها  �هلل  ر�صي  عائ�صة  من  �ل�صهادة  وهذه 
يف �لبذل، وتفوقها يف �مل�صاهمة يف �أعمال �خلري. وهذ� ل يتاأتى �إل ممن ميلك قوة 

د�فعة للخري، وهي قوة �لإميان. ومن ل ميلكها ل ينتظر منه متيز فيما يقوم به.
ومن �صورها �أي�صا من �صلوك ن�صاء �ل�صحابة، ما كانت تقوم به �أم �صريك    
عن  م�صلم  �لإمام  روى  �ملهاجرين.  �هلل  ر�صول  �أ�صحاب  من  �ل�صيفان  �إيو�ء  من 
َوِل ـ �أن �لنبي  اِك ْبِن َقْي�ٍض ـ َوَكانَْت ِمْن �مْلَُهاِجَر�ِت �ْلأُ حَّ َفاِطَمَة ِبْنَت َقْي�ٍض �أُْخَت �ل�صَّ
مُّ �َصِريٍك �ْمَر�أٌَة َغِنيٌَّة ِمْن  �صلى �هلل عليه و�صلم قال لها: »�ْنَتِقِلي �إِىَل �أُمِّ �َصِريٍك. َو�أُ
يَفاُن. َفُقْلُت: �َصاأَْفَعُل. َفَقاَل  ِ. يَْنِزُل َعَلْيَها �ل�صِّ َفَقِة يِف �َصِبيِل �هللَّ اِر؛ َعِظيَمُة �لنَّ �ْلأَْن�صَ
يَفاِن«)2(. يعني �أنها �صتجد حرجا �إذ� �أقامت  َل تَْفَعِلي �إِنَّ �أُمَّ �َصِريٍك �ْمَر�أٌَة َكِثرَيُة �ل�صِّ

عندها لكرثة ما ينزل بيت �أم �صريك من �ل�صيفان من �ملهاجرين �لأولني.
بنت جح�ض يف  �صبق زينب  �نتباه عائ�صة ر�صي �هلل عنها  �أنه قد �صد  ويظهر 
كرثة �لبذل، وتفوقها فيه دون غريها من �لن�صاء، و�أخذها فيه مبا هو �أعلى و�أوىل. 
وكذلك �صهد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لها ر�صي �هلل عنها باأنها عظيمة �لنفقة 
يف �صبيل �هلل، و�أن بيتها ماأوى �ل�صيفان من �ملهاجرين. و�إن �صهادته �صلى �هلل عليه 

و�صلم لها بذلك دليل متيزها.

�مل�صتدرك على �ل�صحيحني، كتاب معرفة �ل�صحابة، ح 6850، وقال �حلاكم، على �صرط م�صلم.  -1
�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �لطالق، باب �ملطلقة ثالثا ل نفقة لها، ح 3684.   -2
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ثالثا- امل�ساركة بالتوجيه يف �سيا�سة النا�س: لقد �صاعد �لإ�صالم �ملر�أة على 
وت�صمن  كر�متها،  حتفظ  ب�صورة  فيها  و�لنخر�ط  �لعامة،  �حلياة  جمالت  ولوج 
من عدم  عانت  �جلاهلية؛ حيث  و�صعها يف  عليه  كان  ما  على خالف  �حرت�مها، 
�مل�صاو�ة، ومن تبعيتها للرجل يف كل �صيء ير�صمه لها. وجاءت م�صاهماتها �إيجابية 
متميزة يف جمموعة حمطات ح�صرتها، �أثبتت من خاللها �أنها متلك قوة �قرت�حية 
يف �لق�صايا �ل�صعبة من حياة �مل�صلمني. ومما يفيد هذ� �إ�صارة �أم �صلمة ر�صي �هلل عنها 
على ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف �صلح �حلديبية باأن يحلق �صعره، ويخرج 
�إىل �لنا�ض ليقتدو� به. وقد كان �أمرهم بالرجوع من حيث �أتو� فلم ي�صت�صيغو� ذلك 
ياأذن لهم ر�صول �هلل بحرب قري�ض لدحر  �أن  �لبيت. وكانو� يودون  دون دخول 
كربيائهم. روى �لبخاري عن �مل�صور بن خمرمة �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
ِ َما َقاَم ِمْنُهْم َرُجٌل َحتَّى َقاَل  قال لأ�صحابه: »ُقوُمو� َفاْنَحُرو� ُثمَّ �ْحِلُقو�. َقاَل: َفَو�هللَّ
ا مَلْ يَُقْم ِمْنُهْم �أََحٌد َدَخَل َعَلى �أُمِّ �َصَلَمَة َفَذَكَر لََها َما لَِقَي ِمْن  �ٍت. َفَلمَّ َذِلَك ثاََلَث َمرَّ
�أََحًد� ِمْنُهْم  بُّ َذِلَك؟ �ْخُرْج، ُثمَّ َل تَُكلِّْم  �أَحُتِ  !ِ �أُمُّ �َصَلَمَة: يَا نَِبيَّ �هللَّ �لنَّا�ِض، َفَقالَْت 
ِمْنُهْم  �أََحًد�  يَُكلِّْم  َفَلْم  َفَخَرَج  َفيَْحِلَقَك.  َحاِلَقَك  َوتَْدُعَو  بُْدنََك،  تَْنَحَر  َحتَّى  َكِلَمًة 
َفَنَحُرو�،  َقاُمو�  َذِلَك  َر�أَْو�  ا  َفَلمَّ َفَحَلَقُه.  َحاِلَقُه  َوَدَعا  بُْدنَُه،  نََحَر  َذِلَك؛  َفَعَل  َحتَّى 

ا«)3(. ا َغمًّ ُهْم يَْقُتُل بَْع�صً ا َحتَّى َكاَد بَْع�صُ ُهْم يَْحِلُق بَْع�صً َوَجَعَل بَْع�صُ
و�إن يف عمل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم بتوجيهها �عرت�فا بتميزها فيه، 
من  �بن حجر  �أخذه  ما  �لقر�ر. وهو  �صنع  �مل�صاركة يف  �ملر�أة يف  بدور  و�إقر�ر� 
�حلديث فقال: »وفيه ف�صل �مل�صورة )..(. وجو�ز م�صاورة �ملر�أة �لفا�صلة. وف�صل 
�أم �صلمة ووفور عقلها، حتى قال �إمام �حلرمني: »ل نعلم �مر�أة �أ�صارت فاأ�صابت 

�إل �أم �صلمة«)4(.
�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صروط، باب �ل�صروط يف �جلهاد و�مل�صاحلة مع �أهل �حلرب وكتابة �ل�صروط،   -3

ح 2731. 
فتح �لباري، ج409/5، عند �صرح �حلديث رقم 2731.  -4
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ومن �صورها �أي�صا �إ�صارة حف�صة على �أخيها عبد�هلل بعدم �لتخلف عن �جلمع 
�أجل  من  �صديدة  �إ�صارتها  وكانت  يتغيب.  ل  باأن  عليه  و�إ�صر�رها  �لتحكيم،  يوم 
َعَلى  »َدَخْلُت  َقاَل:  ُعَمَر  �ْبِن  َعْن  �لبخاري  �لإمام  روى  �مل�صلمني.  �صف  وحدة 
ْمِر �لنَّا�ِض َما تََرْيَن. َفَلْم يُْجَعْل ِل  َة َونَ�ْصَو�تَُها)1( تَْنُطُف)2( ُقْلُت: َقْد َكاَن ِمْن �أَ َحْف�صَ
ِمْن �ْلأَْمِر �َصْيٌء. َفَقالَْت: �حْلَْق، َفاإِنَُّهْم يَْنَتِظُرونََك. و�أَْخ�َصى �أَْن يَُكوَن يِف �ْحِتَبا�ِصَك 
عنها  �هلل  �إ�صارة حف�صة ر�صي  �أن  َذَهَب«)3(. ظاهره  َحتَّى  تََدْعُه  َفَلْم  ُفْرَقٌة.  َعْنُهْم 
جاءت �صريعة من دون تفكري، من �أجل درء فرقة �مل�صلمني. قال �بن حجر: »�أ�صارت 
على �أخيها عبد�هلل يوم �لتحكيم بني علي ومعاوية باللحاق بالنا�ض خ�صية �أن ين�صاأ 

من غيبته �ختالف يف�صي �إىل ��صتمر�ر �لفتنة«)4(.
يظهر من هذ� �أن حتول �صريعا �أحدثه �لإ�صالم يف �هتمامات �ملر�أة �مل�صلمة، �إذ 
جتاوزت بانخر�طها يف �حلياة �لعامة ـ وفق �صو�بط �ل�صرع ـ حدود �مل�صاركة بقوتها 
ومالها، �إىل �مل�صاركة بر�أيها يف �ل�صوؤون �ل�صيا�صية. وكان تدخلها �صديد� يف �جتاه 
حتقيق �مل�صلحة �لعامة، بح�صن نظرها للم�صلمني جمعا لكلمتهم، وتوحيد� ل�صفهم. 
و�إن يف �إقر�ر هذ� �حلق لها �إقر�ر� مبا ي�صطلح عليه �ليوم بحق �ملو�طنة وما تقت�صيه 
من �حلق يف �مل�صاركة. وقد �صمنه لها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، و�أمن لها 
برغبتها،  �لإجناز  �إىل  وبادرت  �لقيود،  فتحررت من كل  للعمل،  �ملنا�صبة  �لفر�ض 
وحر�صها، وعدم مبالتها باأنو�ع �ملثبطات، فاأبدعت وكان تاأثريها يف حميطها ظاهر�.
 ن�صتخل�ض من هذ� �أن �ملر�أة �مل�صلمة يف عهد �لقدوة و�ل�صتب�صار ل يختلف 
حال �لتز�مها بدينها عن �صقيقها �لرجل؛ فكل تخرج من �ملدر�صة �لنبوية، لكن من 
ن�صاء �ل�صحابة من عرفن بتميزهن يف �مل�صاركة يف �حلياة �لعامة. و�صارت �ملر�أة 

يعني ذو�ئبها.  -1
تنطف يعني تقطر كاأنها �غت�صلت.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة �خلندق وهي �لأحز�ب، ح 4108.  -3
فتح �لباري، ج492/7، عند �صرح �حلديث رقم 4108.   -4
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ب�صلوكها منوذجا يف �جلد، ومثال يف علو �لهمة، وقدوة يف �لطموح. و�إنها كما 
متيزت بذلك يف حياتها �لعامة يف �ملجتمع؛ متيزت يف بيتها يف عالقتها �لزوجية، 

وهذ� ما ياأتي تو�صيحه يف �ملطلب �لثالث. 
املطلب الثالث: وظيفة املراأة يف �سناعة التميز يف حياتها الزوجية.

�لعامة  �لتميز يف �حلياة  �ملر�أة يف �صناعة  �لعام لوظيفة  ننتقل من �لإطار   
�إىل وظيفتها يف �صناعته يف حياتها �لزوجية، حيث جندها جتاوزت يف �صلوكها 
به  قامت  مبا  �ل�صاحلة،  �ملر�أة  مو��صفات  متثل  �إىل  �لزوجية  �حلقوق  �لتز�م  حدود 
من �أجل �إ�صعاد حياتها �لزوجية، و��صتقر�ر �أ�صرتها و��صتمر�رها يف جو من �لتو�د 
و�لرت�حم. وقد �أثنى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم خري� على �صالح ن�صاء قري�ض، 
وذكر ما متيزن به يف هذ� �جلانب..روى �ل�صيخان عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه 
�أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »َخرْيُ ِن�َصاٍء َرِكْبَ �ْلإِِبَل ِن�َصاُء ُقَرْي�ٍض. َوَقاَل 
َغِرِه، َو�أَْرَعاُه َعَلى َزْوٍج يِف َذ�ِت  ْحَناُه َعَلى َولٍَد يِف �صِ اِلُح ِن�َصاِء ُقَرْي�ٍض؛ �أَ �ْلآَخُر: �صَ
يَِدِه«)1(. و�إن ��صتقر�ء �لأحاديث �لنبوية يك�صف لنا عن دور باقي ن�صاء �ل�صحابة 
فيما  وبيانه  �لزوجية.  �لعالقة  يف  �لتميز  �صناعة  يف  �لقدوة  عهد  على  �لطالئعي 

ياأتي:
 اأول - �سدق التعلق بالزوج: �إن تعبري �لزوجني عن تعلقهما ببع�صهما �أمر 
�لدقة، ل  بالغة يف  برمزية  �ملر�أة عنه  تعرب  �أن  فيه  �ملاألوف  ماألوف.. لكن غري  عاد 
ي�صعر بها كل و�حد. وقد �أبدعت فيه زينب بنت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
حني وقع زوجها �أ�صري� يف يد �مل�صلمني يف معركة بدر، �إذ بعثت �إىل ر�صول �هلل 
ما  �أغلى  وهو  خديجة.  لأمها  �لعقد  وكان  لتفديه.  بعقدها  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 
متلك. ويف �ختيارها �إياه من �أجل فد�ئه �إ�صارة رمزية �إىل �أبيها مل يدركها غريه، 
�صحيح �لبخاري، كتاب �لنفقات، باب حفظ �ملر�أة زوجها يف ذ�ت يده و�لنفقة، و�صحيح م�صلم ب�صرح   -1

�لنووي، كتاب �لنكاح، باب �إىل من ينكح و�أي �لن�صاء خري وما ي�صتحب �أن يتخري.
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�أنها متعلقة بزوجها ب�صدق، و�أن عمق حبها له يو�زيه عمق حب ر�صول �هلل �صلى �هلل 
�لتقط ر�صول �هلل ر�صالتها فا�صتجاب لطلبها،  عليه و�صلم لزوجته خديجة. ولقد 

وفك �أ�صر زوجها ب�صرط �أن يرد �إليه �بنته.
وبذلك �أثبتت �أن �لتعبري بالعمل �جليد حيث ل حمل للكالم، �أف�صل بكثري من 
�لكالم �جليد. نقل �بن ه�صام عن �بن �إ�صحاق حديث عائ�صة ر�صي �هلل عنها ب�صنده 
 ِ ِبْنُت َر�ُصوِل �هللَّ َزْيَنُب  بََعثَْت  �أَ�َصاَر�ُهْم،  ِفَد�ِء  َة يِف  َمكَّ �أَْهُل  بََعَث  ا  »مَّ �إليها قالت: 
َم يِف ِفَد�ِء �أَِبي �ْلَعا�ِض مِبَاٍل ِفيِه ِقاَلَدٌة َكانَْت َخِديَجُة �أَْدَخَلْتَها ِبَها  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
َم َرقَّ  َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللُ  ِ �صَ ا َر�آَها َر�ُصوُل �هللَّ �أَِبي �ْلَعا�ِض ِحنَي بََنى َعَلْيَها، َفَلمَّ َعَلى 
و� َعَلْيَها �لَِّذي لََها«)1(.  �ِصرَيَها َوتَُردُّ ْن تُْطِلُقو� لََها �أَ ْيُتْم �أَ ًة �َصِديَدًة َوَقاَل: »�إِْن َر�أَ لََها ِرقَّ
ومن �صور ذلك �أي�صا ما كان يح�صل من عائ�صة ر�صي �هلل عنها حني تغ�صب 
با�صمه يف  �لتلفظ  تتجنب  فاإنها كانت  �هلل عليه و�صلم،  على زوجها حممد �صلى 
 ِ �هللَّ َر�ُصوُل  ِل  »َقاَل  قالت:  عنها  �هلل  ر�صي  عائ�صة  عن  �ل�صيخان  روى  خطابها. 
َبى.  يًَة، َو�إَِذ� ُكْنِت َعَليَّ َغ�صْ َم: �إِينِّ َلأَْعَلُم �إَِذ� ُكْنِت َعنِّي َر��صِ َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ �صَ
يًَة َفاإِنَِّك تَُقوِلنَي َل  ا �إَِذ� ُكْنِت َعنِّي َر��صِ َقالَْت: َفُقْلُت: ِمْن �أَْيَن تَْعِرُف َذِلَك؟ َفَقاَل: �أَمَّ
َبى ُقْلِت: َل َوَربِّ �إِْبَر�ِهيَم. َقالَْت: ُقْلُت �أََجْل،  ٍد. َو�إَِذ� ُكْنِت َعَليَّ َغ�صْ مَّ َوَربِّ حُمَ

ِ َما �أَْهُجُر �إِلَّ ��ْصَمَك«)2(.  ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ َو�هللَّ
ظاهره �أن عائ�صة ر�صي �هلل عنها كانت ترتك �لت�صمية �للفظيةـ  حني غ�صبها على 
زوجهاـ  دون �أن يرتك قلبها �لتعلق بذ�ته �لكرمية �صلى �هلل عليه و�صلم مودة وحمبة. 
وقد ذكر �بن حجر �أن »يف �ختيار عائ�صة ذكر �إبر�هيم عليه �ل�صالة و�ل�صالم دون 
�أوىل  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  فطنتها، لأن  �لأنبياء دللة على مزيد  غريه من 

�صرية �بن ه�صام، ج268/2، غزوة بدر �لكربى.  -1
ب�صرح  م�صلم  و�صحيح   .5228 ح  ووجدهن،  �لن�صاء  غرية  باب  �لنكاح،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -2

�لنووي، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب يف ف�صل عائ�صة ر�صي �هلل عنها، ح 6235. 
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�لنا�ض به كما ن�ض عليه �لقر�آن. فلما مل يكن لها بد من هجر �ل�صم �ل�صريف �أبدلته 
مبن هو منه ب�صبيل، حتى ل تخرج عن د�ئرة �لتعلق يف �جلملة«)1(. وقد تفوقت 
بت�صرفها ـ على �لرغم من حد�ثة �صنها ـ �إذ �أنها تغ�صب ك�صائر �لن�صاء، لكنها كانت 
متلك نف�صها، ول ترتك لغ�صبها على زوجها فر�صة للت�صوي�ض على مكانته يف قلبها. 
وهنا مكمن �لتميز �أن يتعامل �ملرء بو�قعية مع حالت �لنف�ض �ملاألوفة، فال يتعنت 
على  مت�صي  ويرتكها  وحجمها.  قدرها  ح�صب  لها  ي�صتجيب  ولكن  �إخفائها،  يف 

وعي منه �إىل نهايتها بطريقة غري ماألوفة. 
�لزوجني  موؤ�زرة  تكون  رمبا  لتنفي�سها:  همومه  الزوج  م�ساركة  ثانيا- 
لبع�صهما عند �ل�صدة �أمر� عاديا تقت�صيه �لعالقة �لزوجية، ورغبتهما يف ��صتمر�ر 
ر�بطتهما؛ لكن ما مييز �حلديث عن هذ� �لعن�صر هو موقف �ملر�أة عند �أول وقت 
كانت  وقد  ملعاجلتها.  ومبادرتها  �إز�ءها،  �إح�صا�صها  حيث  من  �ل�صدة،  حل�صول 
�لتميز يف هذ� �جلانب، حينما  خديجة بنت خويلد ر�صي �هلل عنها مثال ل�صناعة 
جاءها زوجها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم خائفا مما ح�صل له يف غار حر�ء، 
�إذ �صاركته كل همه باإيجابية، فبادرت �إىل �لتخفيف عنه بكلمتها �لطيبة �لتي ذكرته 
فيها بخ�صاله �حلميدة، وت�صديقه يف حكايته، وبتحركها ملعرفة تف�صري ما حكاه لها. 
ِبِه  بُِدَئ  َما  ُل  »�أَوَّ قالت:  �أنها  �ملوؤمنني  �أم  عائ�صة  عن  �ل�صيخان  �أخرج 
َل  َفَكاَن  �لنَّْوِم،  يِف  ُة  احِلَ �ل�صَّ وؤْيَا  �لرُّ �ْلَوْحِي  ِمْن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل 
ْبِح. ثُمَّ ُحبَِّب �إِلَْيِه �خْلَاَلُء، َوَكاَن يَْخُلو ِبَغاِر ِحَر�ٍء  يََرى ُروؤْيَا �إِلَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق �ل�صُّ
ُد  َويََتَزوَّ �أَْهِلِه  �إِىَل  يَْنِزَع  �أَْن  َقْبَل  �ْلَعَدِد  َذَو�ِت  يَاِلَ  �للَّ ـ  ُد  �لتََّعبُّ َوُهَو  ـ  ِفيِه  َفيََتَحنَُّث 
ِحَر�ٍء  َغاِر  َوُهَو يِف  �حْلَقُّ  َجاَءُه  َحتَّى  مِلِْثِلَها  ُد  َفيََتَزوَّ َخِديَجَة  �إِىَل  يَْرِجُع  ُثمَّ  ِلَذِلَك. 
َعَلى  َفَدَخَل  ُفوؤَ�ُدُه،  يَْرُجُف  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  ِبَها  َفَرَجَع   )...(
ُلوُه َحتَّى َذَهَب  َفَزمَّ ُلويِن.  ُلويِن َزمِّ َفَقاَل: َزمِّ َعْنَها   ُ َي �هللَّ ِبْنِت ُخَوْيِلٍد َر�صِ َخِديَجَة 

فتح �لباري، ج9/ 271، عند �صرح �حلديث رقم 5228.   -1
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يُت َعَلى نَْف�ِصي. َفَقالَْت َخِديَجُة:  رَبَ: لََقْد َخ�صِ َها �خْلَ ْوُع، َفَقاَل خِلَِديَجَة َو�أَْخرَبَ َعْنُه �لرَّ
. َوتَْك�ِصُب �مْلَْعُدوَم.  ِمُل �ْلَكلَّ ِحَم. َوحَتْ ُل �لرَّ ُ �أَبًَد�. �إِنََّك لََت�صِ ِ َما يُْخِزيَك �هللَّ َكالَّ َو�هللَّ
. َفاْنَطَلَقْت ِبِه َخِديَجُة َحتَّى �أَتَْت ِبِه َوَرَقَة  ْيَف. َوتُِعنُي َعَلى نََو�ِئِب �حْلَقِّ َوتَْقِري �ل�صَّ
ى �ْبَن َعمِّ َخِديَجَة )...( َفَقالَْت لَُه َخِديَجُة: يَا �ْبَن  ْبَن نَْوَفِل ْبِن �أَ�َصِد ْبِن َعْبِد �ْلُعزَّ

َعمِّ ! ��ْصَمْع ِمْن �ْبِن �أَِخيَك«)1(.
ومل ين�ض ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم موقفها ووقوفها �إىل جنبه منذ   
�لوهلة �لأوىل، فا�صتمر يذكرها يف جمموعة منا�صبات بعد وفاتها ر�صي �هلل عنها، 
حتى ت�صايقت عائ�صة ر�صي �هلل عنها من كرثة ما يذكرها. روى �لإمام �أحمد عنها 
َم �إَِذ� َذَكَر َخِديَجَة �أَْثَنى َعَلْيَها  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ر�صي �هلل عنها قالت: »َكاَن �لنَِّبيُّ �صَ
ْدِق، َقْد  َفاأَْح�َصَن �لثََّناَء. َقالَْت: َفِغْرُت يَْوًما َفُقْلُت: َما �أَْكرَثَ َما تَْذُكُرَها ! َحْمَر�َء �ل�صِّ
َقْد  ِمْنَها؛   � َخرْيً َوَجلَّ  َعزَّ   ُ �هللَّ �أَْبَدلَِني  َما  َقاَل:  ِمْنَها.   � َخرْيً ِبَها  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ �هللَّ �أَْبَدلََك 
بَِني �لنَّا�ُض. َوَو��َصْتِني مِبَاِلَها �إِْذ َحَرَمِني  َقْتِني �إِْذ َكذَّ دَّ �آَمَنْت ِبي �إِْذ َكَفَر ِبي �لنَّا�ُض. َو�صَ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َولََدَها �إِْذ َحَرَمِني �أَْوَلَد �لنِّ�َصاِء«)2(. �لنَّا�ُض. َوَرَزَقِني �هللَّ
�أن تكون  لقد نفى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف جو�به هنا نفيا قاطعا 
�إحدى ن�صائه من بعد خديجة مبن فيهن عائ�صة ـ وقد تزوجها بكر� ـ قد مالأت مكانها 
�صائرهن  عنها عن  �هلل  متيزها ر�صي  عنا�صر  و�أو�صح  تفوقها،  �صر  بني  عنده. وقد 
به،  »�آمنت  قوله:  يف  ه�صام  �بن  ذكره  ما  وهو  بن�صيحتها.  وبثقته  ر�أيها،  ب�صحة 
و�صدقت مبا جاءه من �هلل. و�آزرته على �أمره. وكانت �أول من �آمن باهلل وبر�صوله. 
و�صدقت مبا جاء منه. فخفف �هلل بذلك عن نبيه �صلى �هلل عليه و�صلم؛ ل ي�صمع �صيئا 
مما يكرهه من رد عليه، وتكذيب له فيحزنه ذلك �إل فرج �هلل عنه بها �إذ� رجع �إليها. 
تثبته، وتخفف عليه، وت�صدقه، وتهون عليه �أمر �لنا�ض رحمها �هلل تعاىل)3(«. وبهذ� 
ب�صرح  م�صلم  و�صحيح  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  �إىل  �لوحي  بدء  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -1

�لنووي، كتاب �لإميان، باب بدء �لوحي.
�مل�صند، �أحمد بن حنبل، ح 23719  -2

�ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، ج1/ 180.  -3



93

ح�صم عليه �ل�صالة و�ل�صالم �خلالف يف �صبق خديجة، وكونها �صيدة �لن�صاء.
�أن �لع�صرة �لزوجية تك�صف للزوجني  ثالثا- مراعاة غرية الزوج: ل �صك 
من �صلوكات بع�صهما ما يحب �أحدهما يف �صاحبه وما يكره. ومن ثم يجتهد�ن 
زوجها  �أحو�ل  مر�عاة  �لزوجة  فطنة  من  ويكون  ع�صرتهما.  يف�صد  ما  جتنب  يف 
بتحمل بع�ض �مل�صقة يف ذلك. وقد متيزت من ن�صاء �ل�صحابة بهذ� �ل�صلوك �أ�صماء 
بنت �أبي بكر يف �صلوكها مع زوجها �لزبري بن �لعو�م؛ �إذ كان �صديد �لغرية. روى 
برَْيُ َوَما لَُه يِف  َجِني �لزُّ ُ َعْنُهَما َقالَْت: تََزوَّ َي �هللَّ �ل�صيخان َعْن �أَ�ْصَماَء ِبْنِت �أَِبي بَْكٍر َر�صِ
ٍح)1( َوَغرْيَ َفَر�ِصِه. َفُكْنُت �أَْعِلُف َفَر�َصُه،  �ْلأَْر�ِض ِمْن َماٍل َوَل مَمُْلوٍك َوَل �َصْيٍء َغرْيَ نا�صِ
ُكْن �أُْح�ِصُن �أَْخِبُز. َوَكاَن يَْخِبُز َجاَر�ٌت  ْخِرُز َغْربَُه َو�أَْعِجُن. َومَلْ �أَ َو�أَ�ْصَتِقي �مْلَاَء، َو�أَ
�لَِّتي  برَْيِ  �لزُّ �أَْر�ِض  ِمْن  �لنََّوى  �أَْنُقُل  َوُكْنُت  ْدٍق.  �صِ ِن�ْصَوَة  َوُكنَّ  ـ  اِر  �ْلأَْن�صَ ِمْن  ِل 
َم َعَلى َر�أْ�ِصي، َوِهَي ِمنِّي َعَلى ُثُلثَْي َفْر�َصٍخ.  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �أَْقَطَعُه َر�ُصوُل �هللَّ
َوَمَعُه  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  َفَلِقيُت  َر�أْ�ِصي،  َعَلى  َو�لنََّوى  يَْوًما  َفِجْئُت 
ْن �أَ�ِصرَي َمَع  اِر َفَدَعايِن. ُثمَّ َقاَل �إِْخ �إِْخ، ِليَْحِمَلِني َخْلَفُه. َفا�ْصَتْحيَْيُت �أَ نََفٌر ِمْن �ْلأَْن�صَ
 ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل �هللَّ َفَعَرَف  �لنَّا�ِض.  �أَْغرَيَ  َوَكاَن  تَُه.  َوَغرْيَ برَْيَ  �لزُّ َوَذَكْرُت  َجاِل،  �لرِّ

ى«)2(. َم �أَينِّ َقْد ��ْصَتْحيَْيُت َفَم�صَ َعَلْيِه َو�َصلَّ

هنا وجدت �أ�صماء ر�صي �هلل عنها نف�صها يف موقف حرج بني �أن ت�صتجيب   
ما  ثقل  من  ويخل�صها  تركب  باأن  �إياها  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  لدعوة 
حتمله، ـ وهي يف ماأمن تام من �لفتنة ـ وبني ��صتحيائها �أن ت�صري يف موكب �لرجال، 
فاختارت �أن تتحمل تعب ما تنقل من �لنوى على ر�أ�صها، ول تركب مر�عاة لغرية 

زوجها. وقد و�صفته باأنه »كان �أغري �لنا�ض«. 
�لنا�صح هو �لبعري ي�صتقى عليه، و�لأنثى نا�صحة. ينظر ل�صان �لعرب، باب �حلاء، ف�صل �لنون.  -1

�صحيح �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب �لغرية، ح 5224. و�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �ل�صالم،   -2
باب جو�ز �إرد�ف �ملر�أة �لأجنبية �إذ� �أعيت يف �لطريق، ح 5656. 
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وثبت من �صلوكها �أي�صا ـ مر�عاة لذلك ـ �أنها �جتنبت مرة �أن تاأذن لرجل فقري 
�أن يبيع يف ظل د�رها بدون �إذن من زوجها. ومل ترد ر�صي �هلل عنها �أن تتعر�ض ملا 
برَْيَ  ْخُدُم �لزُّ �ْصَماَء َقالَْت: »ُكْنُت �أَ نَّ �أَ ينافره. روى �لإمام م�صلم َعْن �ْبِن �أَِبي ُمَلْيَكَة �أَ
�َصدَّ َعَليَّ  ْدَمِة �َصْيٌء �أَ ِخْدَمَة �ْلَبْيِت. َوَكاَن لَُه َفَر�ٌض، َوُكْنُت �أَ�ُصو�ُصُه. َفَلْم يَُكْن ِمْن �خْلِ
ابَْت  �أَ�صَ �إِنََّها  ُثمَّ  َقاَل:  َو�أَ�ُصو�ُصُه.  َعَلْيِه  َو�أَُقوُم  لَُه،  �أَْحَت�ضُّ  ُكْنُت  �ْلَفَر�ِض؛  �ِصيَا�َصِة  ِمْن 
َم �َصْبٌي َفاأَْعَطاَها َخاِدًما. َقالَْت: َكَفْتِني �ِصيَا�َصَة  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َخاِدًما؛ َجاَء �لنَِّبيَّ �صَ
ِ ! �إِينِّ َرُجٌل َفِقرٌي،  �ْلَفَر�ِض، َفاأَْلَقْت َعنِّي َمُئونََتُه، َفَجاَءيِن َرُجٌل َفَقاَل: يَا �أُمَّ َعْبِد �هللَّ
برَْيُ، َفَتَعاَل  ُت لََك �أَبَى َذ�َك �لزُّ �صْ ِبيَع يِف ِظلِّ َد�ِرِك. َقالَْت: �إِينِّ �إِْن َرخَّ �أََرْدُت �أَْن �أَ
ِ ! �إِينِّ َرُجٌل َفِقرٌي، �أََرْدُت �أَْن  برَْيُ �َصاِهٌد. َفَجاَء َفَقاَل: يَا �أُمَّ َعْبِد �هللَّ َفاْطُلْب �إَِلَّ َو�لزُّ
�أَْن  لَِك  َما   : برَْيُ �لزُّ لََها  َفَقاَل  َد�ِري؟  �إِلَّ  ِبامْلَِديَنِة  لََك  َما  َفَقالَْت:  َد�ِرِك.  �أَِبيَع يِف ِظلِّ 

مَتَْنِعي َرُجاًل َفِقرًي� يَِبيُع؟ َفَكاَن يَِبيُع �إِىَل �أَْن َك�َصَب«)1(.
�لت�صرف يف  �حلق يف  لها  �أن  تعلم  عنها وهي  �هلل  ر�صي  بهذ�  قامت  ولقد   
�ل�صتجابة  �أجل  من  وحتايلت  غريته.  ر�عت  �أنها  بزوجها  لطفها  من  لكنها  ملكها، 
لطلب �لرجل من دون �أن تثري غ�صب زوجها. وهذ� من فطنتها و�صيا�صتها يف ح�صن 
تعاملها مع زوجها �إذ �أنها يف �حلديث �لأول حتملت م�صقة رعاية غرية زوجها ملا 
كان �صرر �لغرية يقع عليها، لكنها يف �حلديث �لثاين �حتالت لرعاية غريته حني 
وهذ�  منها.  تدبري  بح�صن  �أر�دت  ما  فنالت  غريها،  على  يقع  �لغرية  �صرر  ر�أت 
�إبد�ع يف �صيا�صة �حلياة �لزوجية. وهنا مكمن متيزها �أنها حر�صت على �أن تت�صرف 
باأن »فيه ح�صن  �لنووي على �صنيعها  يف ملكها مبو�فقة زوجها. وقد علق �لإمام 
تتميم ذلك)2(«. وبهذ�  �لنا�ض يف  �أخالق  �ملالطفة يف حت�صيل �مل�صالح، ومد�ر�ة 
�أثبتت �أن �صناعة �لتميز عملية �إنتاجية ذ�تية مبقدور �ملرء �لو�صول �إليها بنجاح، عن 
طريق �إعمال �لعقل، وتوظيف ما �أودعه �هلل فيه من قدر�ت ومو�هب توؤهله لذلك.
�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب �ل�صالم، باب جو�ز �إرد�ف �ملر�أة �لأجنبية �إذ� �أعيت يف �لطريق، ح   -1

 .5657
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رابعا- ال�سعي اإىل رفع معاناة الزوج: �لأ�صل �أن ينفق �لرجل على زوجته 
و�أولده، و�إذ� �أع�صر بنفقتها كان من حقها �أن تطالب مبفارقته. وهذ� ما ذكره �أبو 
ا �أَْن تَُطلَِّقِني«)1(، �أو تنظره مدة ليوفر  مَّ ا �أَْن تُْطِعَمِني َو�إِ هريرة فقال: »تَُقوُل �مْلَْر�أَُة: �إِمَّ
نفقتها. لكن �لتميز يظهر يف تطوع �ملر�أة مبالها لفائدة زوجها لع�صره. وقد ح�صل 
 ِ هذ� من غري و�حدة من ن�صاء �ل�صحابة، فروى �ل�صيخان عن َزْيَنَب �ْمَر�أَِة َعْبِد �هللَّ
َم َفَقاَل:  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ُ َعْنُهَما َقالَْت: »ُكْنُت يِف �مْلَ�ْصِجِد َفَر�أَْيُت �لنَِّبيَّ �صَ َي �هللَّ َر�صِ
ِ َو�أَْيَتاٍم يِف َحْجِرَها. َقاَل:  . َوَكانَْت َزْيَنُب تُْنِفُق َعَلى َعْبِد �هللَّ ْقَن َولَْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ دَّ تَ�صَ
َم �أَيَْجِزي َعنِّي �أَْن �أُْنِفَق َعَلْيَك  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ : �َصْل َر�ُصوَل �هللَّ ِ َفَقالَْت ِلَعْبِد �هللَّ
َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوَل �هللَّ �أَْنِت  �َصِلي  َفَقاَل  َدَقِة؟  �ل�صَّ ِمْن  �أَْيَتاٍم يِف َحْجِري  َوَعَلى 
اِر َعَلى  َم، َفَوَجْدُت �ْمَر�أًَة ِمْن �ْلأَْن�صَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َم. َفاْنَطَلْقُت �إِىَل �لنَِّبيِّ �صَ َو�َصلَّ
َم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �ْلَباِب َحاَجُتَها ِمْثُل َحاَجِتي. َفَمرَّ َعَلْيَنا ِباَلٌل َفُقْلَنا: �َصْل �لنَِّبيَّ �صَ
�أَيَْجِزي َعنِّي �أَْن �أُْنِفَق َعَلى َزْوِجي َو�أَْيَتاٍم ِل يِف َحْجِري، َوُقْلَنا: َل تُْخرِبْ ِبَنا. َفَدَخَل 
ِ. َقاَل: نََعْم  ُة َعْبِد �هللَّ يَاِنِب؟ َقاَل: �ْمَر�أَ لَُه َفَقاَل: َمْن ُهَما؟ َقاَل: َزْيَنُب. َقاَل: �أَيُّ �لزَّ َف�َصاأَ

دَقِة«)2(. لََها �أَْجَر�ِن؛ �أَْجُر �ْلَقَر�بَِة َو�أَْجُر �ل�صَّ

يظهر من �صلوك زوجة عبد�هلل بن م�صعود �أنها تعاملت باإيجابية مع و�صع   
زوجها �ملادي باإكر�مه مبالها من �أجل �صنع حياة ناجحة، و�أنه ما �أبطاأها عن م�صاعدته 
�إل �أنها مل تكن تعرف حكم �ل�صرع يف ذلك. ومل يثنها عجزه عن ��صتفتاء ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فيما تريد �أن تقوم به، فانطلقت بنف�صها ل�صوؤ�له. وملا �أجابها 
ر�صول �هلل، �صارت هي �لتي تنفق على زوجها و�أيتامها. ومل تدخل يف �صر�ع مع 
زوجها حول م�صوؤوليته يف �لنفقة، ومل تطالبه بها. وذلك من لطفها يف معا�صرتها، 
وحمبتها له، و�صفقتها عليه. وقد نقل �بن حجر عن �بن بطال قوله: »وعون �ملر�أة 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لنفقات، باب وجوب �لنفقة على �لأهل و�لعيال، ح 5355.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �لزكاة، باب �لزكاة على �لزوج و�لأيتام يف �حلجر، ح 1466، و�صحيح م�صلم   -2

ب�صرح �لنووي، كتاب �لزكاة، باب ف�صل �لنفقة و�ل�صدقة على �لأقربني و�لزوج.
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�صيمة  ومن  �لع�صرة،  جميل  من  هو  و�إمنا  عليها.  بو�جب  لي�ض  ولده  يف  زوجها 
�صاحلات �لن�صاء«)1(. 

خام�سا- موافقة الزوج يف عمل اخلري: ي�صرتك �لنا�ض يف فعل �خلري وبذل 
وهذ�  في�صيفونهم.  �أهليهم  على  �صيوفا  ينزلون  فالنا�ض  �ل�صيافة؛  ومنه  �ملعروف 
�إيثار �ل�صيف �لغريب مبا ميلكه  �لتميز يظهر يف  ماألوف بني �لأ�صر و�لأفر�د، لكن 
�مل�صيف على نف�صه و�أولده. ويتفق �لزوجان ويرت��صيان على ذلك. وقد ح�صل 
�أَنَّ  َعْنُه   ُ َي �هللَّ ُهَرْيَرَة َر�صِ ِبي  �أَ َعْن  �ل�صيخان  �إحدى ن�صاء �ل�صحابة. روى  هذ� من 
َم َفَبَعَث �إِىَل ِن�َصاِئِه َفُقْلَن: َما َمَعَنا �إِلَّ �مْلَاُء. َفَقاَل  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ َرُجاًل �أَتَى �لنَِّبيَّ �صَ
اِر:  يُف َهَذ�؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن �ْلأَْن�صَ مُّ �أَْو يُ�صِ َم: َمْن يَ�صُ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل �هللَّ
َم.  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ  ِ �هللَّ َر�ُصوِل  ْيَف  �صَ �أَْكِرِمي  َفَقاَل:  ِتِه  �ْمَر�أَ �إِىَل  ِبِه  َفاْنَطَلَق  �أَنَا. 
�ِصَر�َجِك.  ِبِحي  َو�أَ�صْ َطَعاَمِك.  َهيِِّئي  َفَقاَل:  ْبيَايِن.  �صِ ُقوُت  �إِلَّ  ِعْنَدنَا  َما  َفَقالَْت: 
َمْت  َونَوَّ �ِصَر�َجَها.  َبَحْت  َو�أَ�صْ َطَعاَمَها.  َفَهيَّاأَْت  َع�َصاًء.  �أََر�ُدو�  �إَِذ�  ْبيَانَِك  ِمي �صِ َونَوِّ
َفَباتَا  يَاأُْكاَلِن،  �أَنَُّهَما  يُِريَاِنِه  ْتُه، َفَجَعاَل  َفاأَْطَفاأَ ِلُح �ِصَر�َجَها  تُ�صْ َكاأَنََّها  َقاَمْت  ثُمَّ  ْبيَانََها.  �صِ
 ُ ِحَك �هللَّ َم. َفَقاَل: �صَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ َبَح َغَد� �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ ا �أَ�صْ . َفَلمَّ َطاِوينَْيِ
ِبِهْم  َكاَن  َولَْو  �أَْنُف�ِصِهْم  َعَلى  »َويُوؤِْثُروَن   :ُ �هللَّ َفاأَْنَزَل  َفَعاِلُكَما.  ِمْن  َعِجَب  �أَْو  ْيَلَة،  �للَّ

ٌة. َوَمْن يُوَق �ُصحَّ نَْف�ِصِه َفاأُولَِئَك ُهْم �مْلُْفِلُحوَن«)2(. ا�صَ َخ�صَ
 ُ ِحَك �هللَّ يظهر من خطاب ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم للزوجني بقوله: »�صَ
ْيَلَة، �أَْو َعِجَب ِمْن َفَعاِلُكَما« �أنهما �أبدعا يف �إكر�م �صيفهما �إبد�عا ياأخذ باإعجاب  �للَّ
�ل�صيافة من دون حت�صي�ض  بتو�فقهما يف تدبري �لأمر، وقيامهما بو�جب  �أحد،  كل 
�أ�صند  وقد   .)..( �لطعام  �إىل  حاجتهما  �صدة  من  �لرغم  على  باأمرهما،  �ل�صيف 

فتح �لباري، ج493/9، عند �صرح �حلديث رقم 5367  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�صار، باب قول �هلل عز وجل، ويوؤثرون على �أنف�صهم ولو كان بهم   -2
وف�صل  �ل�صيف  �إكر�م  باب  �لأ�صربة،  كتاب  �لنووي،  ب�صرح  م�صلم  و�صحيح   .3798 ح  خ�صا�صة"، 

�إيثاره، ح 5327. 
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ر�صول �هلل �لفعل �إليهما معا للدللة على �أنهما تو�فقا على �صناعة �لتميز باإجنازهما.
�ساد�سا- احلكمة يف الت�سرف عند النوائب: ل يظهر متيز �ملر�أة عندما تنزل 
م�صيبة باأحد �أفر�دها يف �صربها، وعدم �رتكابها ما يخالف �ل�صرع؛ فهذ� موقف 
ي�صرتك فيه كثري من �مل�صلمني. وهو مطلوب منهم. ولكن متيزها يظهر يف �متالكها 
�لقدرة على �إخفاء حزنها فال تبديه لأحد. ويف تفوقها يف ذلك بحيث ل يكت�صفه 
�أحد من �صلوكها. وقد �صربت �أم �صليم مثال منوذجيا يف ذلك باإخفائها خرب وفاة 
نَ�ٍض َقاَل: »َماَت  �بنها عن زوجها حتى يق�صي حاجته منها. روى �لإمام م�صلم َعْن �أَ
ُثو� �أَبَا َطْلَحَة ِباْبِنِه َحتَّى �أَُكوَن �أَنَا  ْهِلَها: َل حُتَدِّ �ْبٌن ِلأَِبي َطْلَحَة ِمْن �أُمِّ �ُصَلْيٍم َفَقالَْت ِلأَ
ْح�َصَن  نََّعْت لَُه �أَ بَْت �إِلَْيِه َع�َصاًء، َفاأََكَل َو�َصِرَب. َفَقاَل، ُثمَّ تَ�صَ ثُُه. َقاَل: َفَجاَء َفَقرَّ �أَُحدِّ
َقالَْت:  ِمْنَها.  اَب  �صَ َو�أَ �َصِبَع  َقْد  �أَنَُّه  َر�أَْت  ا  َفَلمَّ ِبَها.  َفَوَقَع  َذِلَك،  َقْبَل  نَُّع  تَ�صَ َكاَن  َما 
�أَلَُهْم  َعاِريََتُهْم  َفَطَلُبو�  بَْيٍت  ْهَل  �أَ َعاِريََتُهْم  َعاُرو�  �أَ َقْوًما  �أَنَّ  لَْو  �أََر�أَْيَت  َطْلَحَة !  �أَبَا  يَا 
َحتَّى  تََرْكِتِني  َوَقاَل:  َب،  َفَغ�صِ َقاَل:  �ْبَنَك.  َفاْحَت�ِصْب  َقالَْت:  َل.  َقاَل  مَيَْنُعوُهْم؟  �أَْن 
ُه  َم َفاأَْخرَبَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِتِني ِباْبِني؟ َفاْنَطَلَق َحتَّى �أَتَى َر�ُصوَل �هللَّ ْخُت ثُمَّ �أَْخرَبْ تََلطَّ
ُ لَُكَما يِف َغاِبِر لَْيَلِتُكَما«)1(. َم: بَاَرَك �هللَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ مِبَا َكاَن، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
�إذ  �بنها لزوجها يظهر له مدى كمال عقلها،  يتاأمل طريقتها يف نعي  و�إن من 
�لتي  وبالطريقة  تختاره،  �لذي  �لوقت  يف  تخربه  من  هي  تكون  باأن  �أهلها  �أمرت 
تر�ها تقنعه. وهذ� ما �أكده �لنووي بقوله: »�صربها ملثل �لعارية دليل لكمال علمها 
وف�صلها، وعظيم �إميانها وطماأنينتها)2(«. ول �صك �أنها ر�صي �هلل عنها تفوقت مبوقفها 
ب�صربها على ما �أ�صابها �أول، ثم بح�صن تدبري �لأزمة �لتي مرت بها حتى �صارت 
م�صرب �لأمثال يف �ل�صرب و�لحت�صاب عند م�صيبة �ملوت. ول يتبادر �إىل �لذهن 

عند �ملوعظة بال�صرب �إل حكايتها لتفردها.
�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل �أبي طلحة �لأن�صاري، ح 6272.  -1

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، �صرح �حلديث ح 6272.   -2
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خامتة

النبوية«.  ال�سنة  �سوء  يف  التميز  �سناعة  يف  املراأة  »وظيفة  بحث  هو  هذ� 
قدمت له ببيان ما جاء به �لإ�صالم لت�صحيح نظر �لرجل �إىل �ملر�أة من �أجل ح�صن 
�نطالقتها نحو �صناعة �لتميز. وجاء يف ثالثة مطالب. �أحدها وظيفتها يف �صناعة 
تعلمه  على  وحر�صها  به،  و�عتز�زها  عليه،  بثباتها  �لدين  خدمة  جمال  يف  �لتميز 
و�لتفقه فيه. و�لثاين وظيفتها يف �صناعة �لتميز يف حياتها �لعامة، بانخر�طها �إيجابيا 
يف م�صالح �ملجتمع. و�لثالث وظيفتها يف �صناعة �لتميز يف حياتها �لزوجية. وقد 
ت فيه �لرجوع �إىل �مل�صنفات �حلديثية �ل�صحيحة، و��صتخر�ج ما يظهر منها �صلوكا 
نحو �صناعة �لتميز. ورمبا يظهر للقارئ �أن هناك ن�صو�صا تخدم �ملو�صوع مل ترد 
وهذ�  فيه.  تعر�ض  مل  �ل�صحابة  ن�صاء  �صلوك  من  متميزة  ومو�قف  �لبحث،  يف 
حا�صل ميكن تد�ركه مبزيد �لتو�صع يف ذكر �لأمثلة، وتقدمي �لنماذج. وح�صبي �أين 
�قت�صرت على ذكر بع�ض �ل�صور �ملثلى من حياة �ملر�أة �مل�صلمة على عهد �لقدوة 

و�ل�صتب�صار، وو�صعتها يف �إطارها ليندرج فيه غريها.
ويبقى هذ� �لعمل �جتهاد� يف �لك�صف عن هذه �لوظيفة ب�صبب �ختالف   
�لنظر فيما يدخل يف باب �لتميز وما ل يدخل فيه. و�إن ما ت بيانه منه �إمنا هو معامل 
به  بثباتها على دينها، و�عتز�زها  �ملتميزة؛  �لأعمال  �إجناز  �ملر�أة نحو  �صارت عليها 
�إىل  مببادرتها  ثم  فيه.  و�لتفقه  �أحكامه  تعلم  على  �ل�صعبة، وحر�صها  �ملو�قف  يف 
�لنخر�ط �لإيجابي يف �حلياة �لعامة، بقوتها ومالها و�هتمامها ب�صوؤون �مل�صلمني، 
�صلوكها  بح�صن  و�أي�صا  �أمامها.  و�صعت  �لتي  و�لعر�قيل  �ل�صعاب  متحدية 
�مل�صلمة  �ملر�أة  �أن  بذلك  وظهر  ناجحة.  زوجية  حياة  �صناعة  �أجل  من  وت�صحيتها 
متلك من �لقدر�ت �لذ�تية ما ت�صتطيع �أن تنجز بها �أعمال متميزة، ل تقل �أهمية عن 
�إجناز�ت �صقيقها �لرجل يف كثري من جمالت �حلياة، ب�صرط �حرت�م حقها �ل�صرعي 



99

يف �لعمل، وعدم ممار�صة �لإق�صاء يف حقها. و�إن ما ينبهر له �ملرء من وظيفة �ملر�أة 
�مل�صلمة هنا، �أنها متيزت يف �إجنازها يف مدة زمنية حمدودة، ل تتجاوز مدة �لبعثة 

�لنبوية. وهذ� وحده متيز يف �لإجناز.
ومما ميكن اقرتاحه من تو�سيات للندوة ما ياأتي:

�ل�صحيحة  �لنبوية  �ل�صنة  ن�صو�ض  من  �لتميز  مل�صطلحات  معجم  و�صع  �أ- 
وترجمتها �إىل �للغات �لأخرى.

�إدر�ج �لأعمال �ملتميزة للمر�أة �مل�صلمة على عهد �لنبوة يف �لرب�مج �لدر��صية.  ب- 
وباهلل �لتوفيق.
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الئحة امل�شادر واملراجع

�لقر�آن �لكرمي. -
�لطبعة  - )702هـ(،  �لعيد  دقيق  لبن  �لأحكام  عمدة  �صرح  �لأحكام  �إحكام 

�لأوىل �صنة 2008، د�ر �لآثار، �لقاهرة. 
�لن�صاء: �حلافظ عبد�لرحمن بن علي بن �جلوزي)ت597هـ(، حتقيق  - �أحكام 

علي بن حممد بن يو�صف �ملحمدي، �ملكتبة �لع�صرية، �صيد� بريوت1408هـ 
ـ 1988.

�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني لبن �لقيم )ت751هـ(، حتقيق وتعليق ع�صام  -
�لدين �ل�صبابطي، �لطبعة �لأوىل �صنة 1993، د�ر �حلديث، �لقاهرة.

تاأمالت �إ�صالمية حول �ملر�أة: حممد ح�صني ف�صل �هلل، ط1413/4هـ ـ 1993،  -
د�ر �ملالك. 

ـ 1990،  - �أبو �صقة، ط1410/1هـ  �لر�صالة: عبد�حلليم  �ملر�أة يف ع�صر  حترير 
د�ر �لقلم، �لكويت.

�لدم�صقي،  - �لقر�صي  كثري  بن  �إ�صماعيل  �لفد�ء  �أبو  �لعظيم:  �لقر�آن  تف�صري 
ط1408/1هـ 1988، د�ر �لندى، بريوت لبنان.

حممد  - �لعام:  �ملحمدي  �لإ�صالح  من  وحظهن  �لإ�صالم  يف  �لن�صاء  حقوق 
ر�صيد ر�صا، تعليق حممد نا�صر �لدين �لألباين، مطبعة �ملكتب �لإ�صالمي �صنة 

1404هـ ـ 1984.
م�صطفى  - حتقيق  751هـ(،  )ت  �لقيم  لبن  �لعباد  خري  هدي  يف  �ملعاد  ز�د 

عبد�لقادر عطا، �لطبعة �لأوىل �صنة 1998، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
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�ل�صتيعاب يف معرفة �لأ�صحاب، للحافظ �بن عبد�لرب )ت 463هـ(، حتقيق  -
حممد علي �لبجاوي، �صنة 1992، د�ر �جليل، بريوت.

�لطبعة  - �صلمان،  �آل  ح�صن  بن  م�صهور  عناية  )ت275هــ(،  د�ود  �أبي  �صنن 
�لأوىل، مكتبة �ملعارف للن�صر و�لتوزيع، �لريا�ض.

�حلديث،  - د�ر  عبد�لباقي،  فوؤ�د  حممد  حتقيق  )ت279هــ(،  �لرتمذي  �صنن 
�لقاهرة.

�صنن �لن�صائي: �لطبعة �لأوىل، مكتبة �ملعارف للن�صر و�لتوزيع، �لريا�ض. -
�حلديث،  - د�ر  عبد�لباقي،  فوؤ�د  ماجة )ت 275هـ(، حتقيق حممد  �بن  �صنن 

�لقاهرة.
�ل�صنن �لكربى للبيهقي )ت 458هـــ(، د�ر �لفكر. -
�ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، �صبط �ل�صيخ حممد علي �لقطب و�ل�صيخ حممد  -

�لد�ل بلطه، �لطبعة �لأوىل �صنة 1998، �ملكتبة �لع�صرية، بريوت.
فريد  - للدكتور  و�ل�صورة  �لنف�ض  بني  �لإ�صالم  يف  �مل�صلمة  �ملر�أة  �صيمياء 

�لأن�صاري، �لطبعة �لأوىل �صنة 2003، مطبعة طوب بري�ض، �لرباط. 
�صحيح �لبخاري )ت 256هـ( د�ر �لفكر 1414هـ ـ 1994. -
�لطبعة  - �صيحا،  ماأمون  خليل  �ل�صيخ  حتقيق  �لنووي:  ب�صرح  م�صلم  �صحيح 

�ل�صابعة �صنة 2000، د�ر �ملعرفة، بريوت. 
�لطبقات �لكربى لبن �صعد، ن�صر د�ر �صادر، بريوت. -
فتح �لباري ب�صرح �صحيح �لبخاري لبن حجر )ت 852هـ(، عناية حممود  -
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�بن �جلميل، �لطبعة �لأوىل �صنة 2003، مكتبة �ل�صفا، �لقاهرة. 
�لغز�ل،  - حممد  �ل�صيخ  و�لو�فدة:  �لر�كدة  �لتقاليد  بني  �ملر�أة  ق�صايا 

ط1412/4هـ ـ 1992، د�ر �ل�صروق.
ل�صان �لعرب لبن منظور، )ت711هــ(، د�ر �صادر، بريوت. -
جمموعة �لفتاوى لبن تيمية )ت 728هـ(،، �لطبعة �لأوىل �صنة 1418هـ، د�ر  -

�لوفاء د�ر �لوفاء، ج م ع.
�أحمد )ت 241هـــ(، حتقيق �صعيب �لأرنوؤوط وعادل مر�صد،  - م�صند �لإمام 

�لطبعة �لأوىل، �صنة 1996، موؤ�ص�صة �لر�صالة.
معامل �ل�صنن لأبي �صليمان �خلطابي، �ملطبعة �لعلمية، حلب 1352 هـ.  -
�صنة  - �لثالثة،  �لطبعة  بالقاهرة،  �لعربية  �للغة  جممع  �إ�صد�ر  �لو�صيط:  �ملعجم 

.1998
فوؤ�د  - حممد  وتعليق  ت�صحيح  179هـ(،  )ت  �أن�ض  بن  مالك  �لإمام  �ملوطاأ: 

عبد�لباقي، �لطبعة �لثانية، 1413هـ ـ 1993م، د�ر �حلديث، �لقاهرة.



مراعاة احلاجات النف�سية للطفل 
يف �سوء ال�سنة النبوية 

مدخل ل�سناعة التميز وتنمية املهارات

د. عزيز البطيوي
اأ�ستاذ باحث/املغرب



»مد�ر �لروؤية �لنبوية يف �لتاأهيل �لنف�صي للطفل على مر�عاة 
و�إ�صباعها  بها  و�لوعي  فهمها  على  و�إقد�ره  �لنف�صية  حاجاته 
درجات  لأعلى  حتقيقا  �ل�صريعة،  وكليات  �لدين  مقا�صد  وفق 
�لتميز، و�متالكا لأكرب قدر من �ملهار�ت و�لقدر�ت...�إن وقفة 
�لب�صرية  �لتنمية  �أبحاث  تخو�صها  �أن  ينبغي  جريئة ومو�صوعية 
ودر��صات تنمية �ملهار�ت و�صناعة �لتميز تعلن فيها �لعودة �إىل 
�لنبع �ل�صايف للهدي �لنبوي، وتكف عن �لغرت�ر و�لت�صويق 
�لعقدية  �ملنظومة  مع  تتعار�ض  وعقدية  فل�صفية  خللفيات 

�لإ�صالمية وجتني على كينونة �لإن�صان وفطرته �ل�صليمة«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل �مللك �حلق �ملبني، و�أ�صهد �أن 
حممد�ً �صلى �هلل عليه و�صلم خات �لنبيئني و�ملر�صلني، �أما بعد،،،، 

�لطفولة من خ�صو�صية وما  ما ملرحلة  نظر وب�صرية  فال يخفى على كل ذي 
نه�صة  لتحقيق  مقدمة  منها  يجعل  �أهمية  من  �أحو�لها  ومر�عاة  بها  �لعتناء  ي�صكله 
�لأ�صا�ض  و�ملحك  �حلقيقي  �لرهان  يكون  حينما  خ�صو�صا  �حل�صار�ت  ورقي  �لأم 
مرتبطا بتحقيق ن�صب عالية من �لتميز و�لإبد�ع و�جلودة ومهار�ت �لقيادة �لناجحة 
�أمام ما تو�جهه هذه �لطفولة من حتديات عظيمة نتيجة �لتحولت �حل�صارية �لعاملية 

�ملعا�صرة.
وتكمن م�صكلة �لبحث يف مقاربة �لعالقة بني مر�عاة �حلاجات �لنف�صية للطفل 
يف �ل�صنة �لنبوية و�أثر ذلك على فاعلية �لطفل ومتيزه ود�فعيته نحو �لإجناز وذلك 
من خالل �جلو�ب عن �صوؤ�لني: ماهي �حلاجات �لنف�صية �لتي حر�ض �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم على مر�عاتها يف �لطفل: �إ�صباعا وتوجيها وت�صحيحا؟ وكيف جعل 
لتنمية  �أ�صا�صا  مدخال  �حلاجات  هذه  مر�عاة  من  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول 

مهار�ت �لأطفال و�صناعة متيزهم؟ 
ولعل �أهمية هذ� �ملو�صوع �إمنا تنبع من �لوعي بخطورة �لتحديات �لتي تو�جه 
ر�صم  �لذي  �لنبوي  �لهدي  وفق  تاأهيله  �إعادة  و�صرورة  �ملعا�صر  �مل�صلم  �لطفل 
�ملعامل �لكربى لهذ� �لتاأهيل، وقدم �ل�صمانات �حلقيقية �لتي ترعى حاجاته �لنف�صية، 
بال�صروط  باإمد�ده  �لكفيلة  �لتميز و�لفاعلية، وتنمي خرب�ته ومهار�ته  وتقوده نحو 
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نظريات  �جتهدت  وقد  و�لنتماء.  و�ل�صتقاللية  �لكفاءة  درجات  لأعلى  �ملحققة 
علم �لنف�ض �ملعا�صر يف تقدمي �لأطر �ملعرفية و�ملنهجية �ملتعلقة بفهم عامل �لطفولة 
تلك  �أن  طاملا  لكن  �لب�صرية،  �لتنمية  ميد�ن  �ليوم يف  �لكتابات  و��صتثمرتها جممل 
�لنظريات قد �أعر�صت عن ب�صائر �لوحي ومل ت�صتهد باأنو�ره فاإنه �صار من �لالزم 
مر�جعة تلك �لكتابات �لتي تخو�ض يف �حلديث عن �صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت 
لدى �لطفل وعر�صها على �صوء �ل�صنة �لنبوية. ولذلك كان من �أف�صل ما ي�صتاأثر 
ببذل �جلهد وجتديد �لنظر يف �ل�صنة �لنبوية هو �لك�صف عن تلك �لأبعاد �حل�صارية 
يف  �لعاملية  �لر�صالية  وفعاليتها  �أ�صالتها  �إبر�ز  يف  و�لإ�صهام  �لنبوية  لل�صنة  �لكربى 
�إخر�ج جيل �متلك �لفاعلية �لوظيفية و�لد�فعية �لإيجابية نحو �لإجناز وحاز �أعلى 

م�صتويات �لتميز �لجتماعي و�لعلمي و�ل�صيا�صي. 
�صبقها  بيان  خالل  من  �لنبوية  �ل�صنة  فهم  جتديد  �إىل  �لبحث  هذ�  وي�صعى 
�حل�صاري �لعاملي يف جمال �صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت لدى �لأطفال، مع �لتاأكيد 
على �أن �ل�صنة �لنبوية منظومة متكاملة يف �صناعة �لتميز و�لإبد�ع وتنمية �ملهار�ت 
لدى �لطفل من خالل بناء �جتاهات نف�صية �إيجابية ومتو�زنة لديه تقوم على مر�عاة 
حاجاته �لنف�صية مبا هي �صرور�ت �إن�صانية ودو�فع فطرية تنمي لديه �ل�صعور بالتميز 
وترعى �صناعته، وحتفزه على �لفاعلية و�لإيجابية وتزرع فيه قيم �لعطاء و�لبذل 
وتطلق لديه طاقاته �لإبد�عية وتوجه خمتلف �صلوكياته نحو �لإح�صا�ض بامل�صوؤولية 
و�أبحاث  بدر��صات  تزخر  �ملعا�صرة  �ملكتبة  كانت  و�إذ�  جديدة.  مهار�ت  وتعلم 
�لنف�صية و�رتباطها مبجموعة من �ملتغري�ت بح�صب  �أكادميية حول نظرية �حلاجات 
مو�صوع �لدر��صة فاإن �حلاجة �ليوم ما�صة �إىل �إجناز بحوث علمية �أكادميية تاأ�صيلية 
تنه�ض بقر�ءة �ل�صنة �لنبوية قر�ءة تك�صف عن ب�صائر وهد�يات �لنبوة يف توجيه 

�لنا�صئة و�إ�صباع حاجاتها �لنف�صية مبا يحقق متيزها وكفاءتها.
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متهيد
نبتغي يف هذ� �لتمهيد تقدمي تعريف ملفاهيم مو�صوع �لبحث مع بيان موقع 
نظرية �حلاجات �لنف�صية يف علم �لنف�ض �ملعا�صر متوخني يف ذلك �لدقة و�لخت�صار. 

مفاهيم البحث:  اأ-  
احلاجات: �حلاجة �ملاأربة و�لطلب)1(، وتدل على معنى �ل�صرورة و�لإحلاح،    -
فاحلاجة د�ئما ملحة و�صرورية وعدم �إ�صباعها يهدد �لإن�صان يف تو�زنه وبقائه، 
وثمة فرٌق بني �حلاجة و�لرغبة؛ حيث حتيل �حلاجة على كل ما هو �صروري 
لبقاء �لكائن، �أما �لرغبة فتحيل على نزوع وميل �لذ�ت �إىل كل ما يجلب لها 

�للذة و�ل�صتمتاع �صو�ء �أكانت هذه �لذ�ت حتتاجه عمليا وو�قعيا �أم ل.
النف�س: ت�صري �ملعاجم �للغوية �إىل �أن كلمة �لنف�ض د�لة على �لروح و �لدم    -
و�جل�صد و �لإن�صان)2(، وبالنظر يف �لتعريفات �لو�ردة يف هذه �ملعاجم يتبني 
�رتباط دللة �لنف�ض مباهو جوهري وعميق يف �لذ�ت �لإن�صانية وتعلقها بالبعد 
�ملعنوي )�لق�صد: �حلقيقة( و�لأخالقي )ذو خلق، �لهمة( و�لوجد�ين)�ملحبة، 

�لرغبة(. ولذلك عدت من �لأ�صماء �مل�صرتكة بني معاين متعددة. 
وميكن �لقول �إن �لنف�ض هي: »�لوجود �حلي لالإن�صان كله و�أن وجود �لنف�ض 
�إليه با�صم �لقلب، وق�صم مادي وهو  هذ� ينق�صم �إىل ق�صمني: ق�صم معنوي ي�صار 
�لنف�ض و�لقلب  �جل�صم، و�لإ�صار�ت)يف �لقر�آن و�حلديث( �لتي ذكرت كال من 
مل تتطرق للتعريف مباهية �أي منهما، و�إمنا وجهت �لوعي �إىل �أفعالهما �ملح�صو�صة 
�لقر�آن  تاأمل  ومن  �ل�صيئ...«)3(.  وتطهري  منها  �ل�صالح  لتنمية  �حلياة  و�قع  يف 
�لكرمي وجد �أن �لنف�ض تتخذ �أبعاد� خمتلفة يف �ل�صخ�صية: �جل�صمية منها و�لعقلية 

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة )حوج(.  -1
�نظر: مادة )نف�ض(: خمتار �ل�صحاح، �لر�زي، �ض556، ل�صان �لعرب، �بن منظور، 234235/14.  -2

مناهج �لرتبية �لإ�صالمية، ماجد عر�صان �لكيالين، �ض138.  -3
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و�لنفعالية و�لد�فعية و�لجتماعية. 
وجمعا  و�حد�  �لطفل  يكون  وقد  و�لناعم،  و�ل�صغري  �ملولود  هو  الطفل:    -
مبعنى:  طفل  �لو�صيط  �ملعجم  ويف  �للغة)1(.  �أهل  من  و�حد  غري  ذكر  كما 
نعم ورق...و�لطفل: �لولد حتى �لبلوغ، و�لطفولة: �ملرحلة من �مليالد �إىل 
»�لطفل:  فقال:  )طفل(  مادة  يف  كعادته  منظور  �بن  تو�صع  وقد  �لبلوغ)2(. 
�ل�صبي يدعى طفال  �لهيثم:  �بن  له، وقال  �ل�صغري من كل �صيء...ول فعل 
حني ي�صقط من بطن �أمه �إىل �أن يحتلم... وريح طفل �إذ� كانت لينة �لهبوب 

وع�صب طفل مل يطل«)3(. 
ف�صله على  بد�  �أي  �ل�صيء:  �متاز  و�لتفرد، وقولنا  و�لرفعة  �لف�صل  التميز:    -
�لتميز بهذ�  مثله، و��صتماز �ل�صيء تعني ف�صل بع�صه على بع�ض)4(. ويكون 
جمال  �أو  �لإجناز  �أو  �لتفكري  م�صتوى  على  عالية  بقدر�ت  �ملرء  تفرد  �ملعنى 

�لعالقات �لإن�صانية.
على  يقوم  �أد�ء  فاملهارة  وجتويده)5(.  و�إتقانه  �ل�صيء  يف  �حلذق  املهارة:    -

�لإحكام و�لدقة و�ل�صرعة و�لقت�صاد يف �جلهد و�لوقت.
�ملادية،  �حل�صية  �لأبعاد  تلك  هي  للطفل  �لنف�صية  �حلاجات  العام:  التعريف    -
و�لأخالقية �ل�صلوكية، و�لعقلية �لإبد�عية، و�لنفعالية �لعاطفية، و�لتو��صلية 
متا�صك  حتقيق  بغر�ض  �إ�صباعها  �صرورة  �صاحبها  على  تلح  �لتي  �لجتماعية 
�إمكاناتها و��صتقالليتها و�إيجابيتها وقدرتها على حل  �لذ�ت وتقديرها وتنمية 
حتقق  وت�صريعية  وقيمية  عقدية  منظومة  وفق  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�صكالت 

�نظر مادة )طفل(: خمتار �ل�صحاح، �لر�زي، �ض336، ل�صان �لعرب 174176/8.  -1
�ملعجم �لو�صيط، جممع �للغة �لعربية، �ض560.  -2

ل�صان �لعرب، �بن منظور، مادة طفل، 174176/8.  -3
�نظر مادة )ماز(: ل�صان �لعرب، �ملعجم �لو�صيط.  -4

خمتار �ل�صحاح، �لر�زي، مادة مهر، �ض529  -5
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مقا�صد �ل�صتخالف وعمارة �لأر�ض.
ب- نظرية احلاجات النف�سية للطفل يف علم النف�س املعا�سر:

 ت�صكل نظرية �حلاجات �لنف�صية �لأ�صا�ض �لنظري و�لإطار �ملرجعي للكتابات 
و�لأبحاث يف ميد�ن �لتنمية �لب�صرية يف �لغرب. ول �صك �أن لهذه �لنظرية خلفيات 
فل�صفية ��صتندت عليها ت�صتمد �أ�صولها من �حل�صارة �لغربية، لكنها مع ذلك �عتربت 
تنمية  و�لدين يف  �لقيم  دور  �أغفلت  �لتي  �لنظريات و�لجتاهات  تلك  على  ثورة 
�حلاجات �لنف�صية ومر�عاتها. وقد �أكدت �لدر��صات �ملعا�صرة �لتي �أجنزتها مدر�صة 
�أ�صل كل  �أن  ما�صلو؛  �بر�هام  �لأمريكي  �لنف�ض  بقيادة عامل  �لإن�صاين  �لنف�ض  علم 
�لدو�فع عند  نظرية  من  وتلتقي كل  نف�صية.  د�خلي وحاجة  د�فع  فعل  �أو  �صلوك 
ير�عي  �لذي  �لنبوي  �ملنهج  مع  ما�صلو)1(  عند  �حلاجات  ونظرية  ماكدوجال... 
هادفة  تربوية  ��صرت�تيجيات  ويعتمد  �لطفل  تربية  يف  �لنف�صية  �حلاجات  جانب 
�ملحلل  بعد  فيما  وقد وظفت  �صخ�صيته.  �لإيجابية يف  �لأبعاد  ت�صكيل  على  تعمل 
�لنف�صية ميالين كالين ثنائية �حلاجة و�لرغبة يف فهم نف�صية �لطفل حماولة تطبيق 
�آليات �لتحليل �لنف�صي على �لأطفال. كما ت�صري �آخر �لأبحاث �لتي �أجنزها دو�صي 
�لنف�صية  �حلاجات  �أن  �إىل   )SDT(لذ�ت� حمدد�ت  نظرية  خالل  من  وريان)2( 
و�أ�صا�صية  فطرية  مطالب  عن  عبارة  و�لكفاءة(  و�ل�صتقاللية  �لتميز  �إىل  )�حلاجة 
للو�صول �إىل �ل�صعادة و�لنمو �لنف�صي، و�أن فهم �لدو�فع �لإن�صانية يتطلب مر�عاة 

هذه �حلاجات.

�لأمنحاجات  �لف�صيولوجيةحاجات  �حلاجات  هي:  رئي�صة  جمموعات  يف  �حلاجات  ما�صلو  �صنف   -1
�لهرمي  �لرتتيب  هذ�  على  و�نتقاد�ت  مالحظات  وثمة  �لذ�ت.  حتقيق  �لتقديرحاجات  �لنتماءحاجات 

لهذه �حلاجات.
2- The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self Determination of 

Behavior ; Edward L. Deci & Richard M. Ryan; Psychological Inquiry; Volume 11، Issue 
4، 2000; pages 227268.



110

ومما جتدر �لإ�صارة �إليه �أن للعلم حدود� يقف عندها، ولذلك فاإن علم �لنف�ض 
بدون  �لإن�صانية  �لنف�ض  حقيقة  �إدر�ك  عن  قا�صر�  يظل  فاإنه  مناهجه  تطورت  مهما 
�لهتد�ء باآيات �لقر�آن و�صرية �لر�صول . وقد وعت بع�ض �لجتاهات يف علم 
�لنف�ض �لغربي هذ� �لأمر فدعت �إىل �صرورة �عتبار �لدين و�لقيم يف فهم �لنف�ض 
�ل�صبعينات  يف  �أمريكا  يف  �لنف�ض  علماء  جمعيات  رئي�ض  هوؤلء  ومن  �لإن�صانية، 
�أبر�هام ما�صلو �لذي يقول »لبد من طريقة جديدة للمعرفة، ولبد من معنى �أو�صع 
للعلم، فاإن ملحد �لقرن �لتا�صع ع�صر قد حرق �لبيت بدل �أن يعيد ترميمه، فلقد 
رمى بجميع �لأ�صئلة �لتي يطرحها �لدين وباإجاباتها معا و�أد�ر ظهره لكل مقرر�ت 
�لدين...ولكن �ليوم...�أ�صبح و��صحا �أن مو�صوعات �لبحث �لدينية ومباحث 
�لدين...هي ق�صايا علمية ت�صتحق �لحرت�م وهي ق�صايا عميقة �جلذور يف �لطبيعة 

�لب�صرية وميكن در��صتها ومتحي�صها باأ�صلوب علمي...«)1(.
وتاأ�صي�صا على ما �صبق ميكن �لقول �إن حاجة علم �لنف�ض �إىل �ل�صنة �لنبوية هي 
حاجة �إىل م�صدر �أ�صيل من م�صادر �ملعرفة �لإ�صالمية دون �أن يعني ذلك �عت�صار 
وقائعها ول �أعناق ن�صو�صها �أو �لتكلف يف فهمها، �إذ من �لعبث و�ل�صفه �أن جنري 
�صباقا بني كتاب �هلل و�صرية ر�صوله  ومعطيات علم �لنف�ض فهذه مغالطة كربى 

و�صوء منهج يف �لفهم و�ل�صتدلل. 
�إن �لهدي �لنبوي عطاء متجدد يتعاىل على �لزمان و�ملكان ويتنزل عليهما، 
يتحقق  و�أنى  �لأر�ض،  وعمارة  و�ل�صتخالف  �خلريية  �آفاق  نحو  لالإن�صان  تاأهيال 
ذلك بدون �إعد�د �لطفل وتنمية خرب�ته ومهار�ته و�صناعة متيزه عرب مدخل مر�عاة 
�لنبوية  �ل�صرية  �ل�صنة ووقائع  �لنظر يف مرويات  بنا  �أف�صى  �لنف�صية. وقد  حاجاته 
�إىل �لإ�صهام يف بيان �حلاجات �لنف�صية للطفل يف �صوء �لهدي �لنبوي ودورها يف 

تنمية �ملهار�ت و�صناعة �لتميز عرب مطالب خم�صة. 
فل�صفة �لرتبية �لإ�صالمية، ماجد عر�صان �لكيالين، �ض284.  -1
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املطلب الأول: احلاجة اإىل الإميان والنتماء للر�سالة.
�إمنا ينطلق من  �إن ت�صكيل هوية �لطفل �لذ�تية و�جلماعية وبناء �جتاهه �لنف�صي 
تنمية �لبعد �لإمياين يف �صخ�صيته، كحاجة �أ�صيلة يف �لنف�ض �لإن�صانية تنبني عليها 
�لو�قع  �أمان مينحه �لقدرة على مو�جهة  �لنف�صية �لأخرى وك�صمام  كل �حلاجات 

و�لثقة بالنف�ض. 
وقد وجه �لر�صول  عنايته �إىل �إ�صباع حاجة �لطفل �إىل �لإميان حتى يتحرر 
من �ل�صعور بالعزلة و�ل�صياع يف هذ� �لعامل، وحر�ض على غر�ض روح �لر�صالة 
فيه درء� للعبث و�لالمبالة. و�لأ�صل �أن �لهدى متمكن يف فطرة �لطفل، و�حلاجة 
ما  �إىل كل  �لتطلع  �إىل  ذ�ته  تن�صرف  ثابتة م�صتقرة، ولذلك  نف�صه  �لإميان يف  �إىل 
هو حق، و�لإميان باهلل و�لت�صديق بكلماته ما مل ي�صو�ض �ملجتمع على هذه �لفطرة 

ب�صتى �أ�صاليب �لإغو�ء و�لإغر�ء.
وقد روى �أبو د�ود و�لرتمذي وغريهما باأ�صانيد �صعيفة �أن ر�صول �هلل  �أذن 

يف �أذن �حل�صن بن علي حني ولدته 
فاطمة بال�صالة - �أي باآذ�نها)1(. ويك�صف �بن �لقيم عن �أ�صر�ر هذ� �لتاأذين، 
و�لأثر �لنف�صي �لإيجابي من تلقني كلمة �لتوحيد للمولود، و�أقت�صر هنا على �إير�د 
معنى و�حد - وهو �لذي يفيد �صياق �حلديث عن �أمر �لفطرة و�حلاجة �إىل �لإميان 
- قال رحمه �هلل: »وفيه معنى �آخر وهو: �أن تكون دعوته �إىل �هلل و�إىل دينه �لإ�صالم 
و�إىل عبادته �صابقة على دعوة �ل�صيطان كما كانت فطرة �هلل �لتي فطر عليها �صابقة 
�لتوحيد  كلمة  �ملولود  �لطفل  تلقني  �إن  عنها«)2(.  ونقله  لها  �ل�صيطان  تغيري  على 
�ل�صنن،  �لرتمذي،  �أذنه، 333/5،  فيوؤذن يف  يولد  �ل�صبي  باب يف  �لأدب،  �ل�صنن، كتاب  �أبو د�ود،   -1
كتاب �لأ�صاحي، باب �لأذ�ن يف �أذن �ملولود، ح1516، وقال: "حديث ح�صن �صحيح". ومد�ره على 
عا�صم بن عبيد �هلل وهو �صعيف. �لتقريب، �بن حجر، ح3082، �ض472. وذكره �لألباين يف �صل�صلة 

�لأحاديث �ل�صعيفة، ح321.
حتفة �ملودود، �بن �لقيم، �ض32.  -2
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يحفظ تو�زنه �لنف�صي يف بد�ية �أمره �إذ ولد على �لفطرة فيو�فق �لتلقني ما ولد عليه 
فيح�صل �لتو�زن و�لتناغم.

وثبت يف �ل�صرية �أنه قبل مقدم ر�صول �هلل  �ملدينة كان قد �أر�صل �إليها م�صعب 
�بن عمري و�بن �أم مكتوم يقرئان �لنا�ض �لقر�آن)1( وكان فيهم �ل�صغار و�لكبار، وقد 
روى �خلرب �لرب�ء بن عازب ر�صي �هلل عنه وكان يومئذ �بن �إحدى ع�صرة �صنة لأنه 
�أبناء خم�ض  �خلندق)2(، وكانو�  يوم  و�أجيز يف جماعة  و�أحد  بدر  يوم  ��صت�صغر 
ع�صرة �صنة، فحفظ حينها �صورة �لأعلى و�صور� من �ملف�صل)3(، وهذ� زيد بن ثابت 
�صنة، كان قد حفظ  �إحدى ع�صرة  �بن  �ملدينة، وهو حينها    ملا قدم ر�صول �هلل 
�ْليَُهوِد)4(،  ِكَتاَب  َم  يََتَعلَّ �أَْن  �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  و�أََمَرُه  �لقر�آن،  �صور� من 
وكتب �لوحي بني يدي ر�صول  وهوغالم، وتعلم �ل�صريانية و�لعرب�نية، وقيل 
ِ �صلى �هلل  َ َر�ُصوُل �هللَّ �لفار�صية و�ليونانية، وحكى �بن عبا�ض عن نف�صه فقال: »تُُويفِّ

نَا �ْبُن َع�ْصِر �ِصِننَي، َوَقْد َقَر�أُْت �مْلُْحَكَم«)5(. عليه و�صلم َو�أَ
ويف تن�صئة �لأطفال على حب �لقر�آن وتالوته �إ�صباع حلاجتهم �إىل �لإميان باهلل، 
و�لأن�ض بكالمه، و�إ�صعارهم بالإنتماء �إىل دين له كتاب من رب كرمي، من حفظه 
وتاله �أجر �لأجر �لعظيم، فيكون ذلك حفظا لفطرتهم وتنوير� لأفكارهم، فيوؤتون 

�حلكمة وهم �صغار كما �أوتيها �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما.
وقد كان حر�ض ر�صول �هلل  �صديد�ً على �إ�صباع حاجة �لطفل �إىل �لنتماء 

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب مناقب �لأن�صار، باب مقدم �لنبي و�أ�صحابه �ملدينة، ح 3925، وكتاب   -1
�لتف�صري، �صورة "�صبح ��صم ربك �لأعلى" ح4941. 

غزوة  وباب  ح3955و3956،  بدر،  �أ�صحاب  عدة  باب  �ملغازي،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -2
�خلندق4097. م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لإمارة، باب بيان �لبلوغ ح1868.

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب مناقب �لأن�صار، باب مقدم �لنبي و�أ�صحابه �ملدينة، ح 3925.  -3
�أخرجه �لبخاري معلقا يف �صحيحه من كتاب �لأحكام، باب ترجمة �حلكام وهل يجوز ترجمان و�حد.  -4

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب تعليم �ل�صبيان �لقر�آن ح 5035. ويف رو�ية �أخرى قال:   -5
ُل" ح5036.  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفُقْلُت لَُه: َوَما �مْلُْحَكُم َقاَل �مْلَُف�صَّ �مْلُْحَكَم يِف َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ "َجَمْعُت 
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للر�صالة، فعمل على تخريج جيل من �لأطفال ت�صبعو� بروح هذ� �لدين و�أح�صو� 
بعمق �لنتماء لهذه �لعقيدة حتى دفعهم ذلك �إىل �أن يعر�صو� �أنف�صهم للم�صاركة 
ثم  �أحد،  يوم  ��صت�صغر  من  ومنهم  بدر،  يوم  ��صت�صغر  من  فمنهم  �لقتال،  يف 
�أجيزو� يوم �خلندق)1(، ومنهم من ��صت�صغر يومئذ ورد �إىل �لذر�ري؛ ��صتكمال 
لرعايته  لهذه �حلاجة ومل يكن يجيز �إل من ��صتكمل خم�ض ع�صرة �صنة. وهذ� 
عمري بن �أبي وقا�ض �لذي كان يتو�رى يوم بدر حتى ل ير�ه �لر�صول فلما ر�آه 
�حلاجة  تلك  ذلك  �إىل  دعاه  وقد  يومئذ)2(.  �صهيد�  فمات  �أجازه  ثم  بكى،  ورده 
�ل�صليمة، توجيها وبناء  �ل�صياغة    �لتي �صاغها ر�صول �هلل  للر�صالة  �إىل �لنتماء 

وتر�صيد� حتى ��صتوت على �صوقها.

�لعمل  قيمتها وتن�صئتهم على  �لر�صالة وتفهيمهم  �ل�صغار على حمل  تربية  �إن 
م�صلم  �أخرج  فقد  بيعته.  يرجون    �لر�صول  نحو  يندفعون  جعلهم  مبقت�صياتها 
 ، برَْيِ حديث خروج �أ�صماء بنت �أبي بكر للهجرة وفيه: »َوِهَي ُحْبَلى ِبَعْبِد �هلِل ْبِن �لزُّ
�هلِل  َر�ُصوِل  �إِىَل  نُِف�َصْت  ِحنَي  َخَرَجْت  ُثمَّ  ِبُقَباٍء،  �هلِل  ِبَعْبِد  َفُنِف�َصْت  ُقَباًء،  َفَقِدَمْت 
ِمْنَها،  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ �هلِل  َر�ُصوُل  »َفاأََخَذُه  ِليَُحنَِّكُه  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ
َقْبَل  نَْلَتِم�ُصَها  �َصاَعًة  َفَمَكْثَنا  َعاِئ�َصُة:  َقالَْت  َقاَل:  ِبَتْمَرٍة«  َدَعا  ُثمَّ  َعُه يِف َحْجِرِه،  َفَو�صَ
َل �َصْيٍء َدَخَل بَْطَنُه لَِريُق َر�ُصوِل �هلِل  َقَها يِف ِفيِه، َفاإِنَّ �أَوَّ َغَها. ثُمَّ بَ�صَ َدَها، »َفَم�صَ �أَْن جَنِ
اُه َعْبَد �هلِل،  لَّى َعَلْيِه َو�َصمَّ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلََّم«، ُثمَّ َقالَْت �أَ�ْصَماُء: »ُثمَّ َم�َصَحُه َو�صَ �صَ
َم،  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �هلِل �صَ َر�ُصوَل  ِليَُباِيَع  ثََماٍن،  �أَْو  �ِصِننَي  �َصْبِع  �ْبُن  َوُهَو  َجاَء،  ثُمَّ 
ثبت يف �ل�صحيحني عدم �إجازة كل من �بن عمر و�لرب�ء بن عازب للقتال يوم بدر و�أحد )كما �صبق   -1
تخريجه(، وذكر �أهل �ل�صري و�ملغازي �أ�صماء �أخرى مثل: زيد بن ثابت، و�أن�ض بن مالك، و�أ�صيد بن ظهري، 
و�صمرة بن جندب، ور�فع بن خديج )وقد �أجيز� يوم �أحد(، و�أ�صامة بن زيد، وعر�بة بن �أو�ض، وعمرو 
بن  و�لرب�ء  �خلدري،  �صعيد  و�أبي  معيقب،  بن  و�صعيد  حبتة،  بن  و�صعد  جارية،  بن  وزيد  حزم،  �بن 

عازب، وجابر بن عبد �هلل، و�صعد بن �حلنظلية.
�نظر: جممع  �لبز�ر ورجاله ثقات".  "رو�ه  �لهيثمي:  قال  �لبز�ر، ح1770.  �لأ�صتار عن زو�ئد  ك�صف   -2

�لزو�ئد، 69/6.
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َم ِحنَي َر�آُه ُمْقِباًل �إِلَْيِه،  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ َم َر�ُصوُل �هلِل �صَ برَْيُ، َفَتَب�صَّ َو�أََمَرُه ِبَذِلَك �لزُّ
بَايََعُه«)1(. و�أخرج �لبغوي من طريق ه�صام عن عروة عن �أبيه »�أن عبد �هلل بن  ُثمَّ 
جعفر وعبد �هلل بن �لزبري بايعا �لنبي وهما �بنا �صبع �صنني«)2(. ومعلوم �أن للبيعة 
�صروطها ولو�زمها، وهي غري و�جبة يف حق �ل�صبي �ل�صغري كما ل تنعقد بيعته. 
وقد ذكر ذلك �بن حجر رفعا للوهم �لذي قد توحي به ترجمة �لبخاري باب: بيعة 
ِ ْبِن ِه�َصاٍم َوَكاَن َقْد �أَْدَرَك �لنَِّبَي �صلى �هلل  �ل�صغري، فقد �أخرج فيه حديثا َعْبِد �هللَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ ُه َزْيَنُب �ْبَنُة ُحَمْيٍد  �أُمُّ ِبِه  عليه و�صلم َوَذَهَبْت 
ِغرٌي، َفَم�َصَح  ِ بَاِيْعُه. َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »ُهَو �صَ َفَقالَْت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ

ْهِلِه« )3(. اِة �ْلَو�ِحَدِة َعْن َجِميِع �أَ ي ِبال�صَّ حِّ َر�أْ�َصُه َوَدَعا لَُه، َوَكاَن يُ�صَ
زياد)4(  بن  و�لهرما�ض  ه�صام  بن  �هلل  عبد  من  �لبيعة  تقع  مل  �إذ�  لكن 
لر�صول �هلل  ل�صغرهما، فاإنها وقعت من عبد �هلل بن �لزبري وعبد �هلل بن جعفر 
)كما تقدم( وعمر بن �أبي �صلمة)5(. ويجمع بني رو�ية �لبخاري ورو�ية م�صلم و�بن 
منده و�لبغوي، �أنه يحتمل �أن عبد �هلل بن ه�صام و�لهرما�ض بن زياد كانا �صغريين 
ل يعقالن يف حني �أن عبد �هلل بن جعفر وعبد �هلل بن �لزبري كانا �بني �صبع �أو ثماين 
�صنني، وكان عمر بن �أبي �صلمة �بن ت�صع �أو ع�صر �صنني؛ لأنه يكرب عبد �هلل بن �لزبري 
ب�صنتني)6(، �أو يرتبط �لأمر مبناقب �آباء هوؤلء �ل�صبية: جعفر بن �أبي طالب، و�لزبري 
 ر�عى  �بن �لعو�م، و�صلمة بن عبد �هلل بن عبد �لأ�صد. فقد يكون ر�صول �هلل 

م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لآد�ب، باب ��صتحباب حتنيك �ملولود، ح2146.  -1
�لإ�صابة، �بن حجر، 38/4.  -2

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لأحكام باب بيعة �ل�صغري، ح7210.  -3
�ل�صغرى، كتاب  �ل�صنن  �لن�صائي،  يبايعني«.  فلم  ليبايعني  و�أنا غالم    �لنبي  �إىل  "مددت يدي  قال:   -4

�لبيعة، باب بيعة �لغالم ح4189. ح�صنه �لألباين، �صحيح �صنن �لن�صائي 3899.
�لإ�صابة، �بن حجر، 80/4  -5

عبد �هلل بن �لزبري �أول مولود للمهاجرين باملدينة كما يف حديث م�صلم �ل�صابق، وعمر بن �أبي �صلمة ولد   -6
قبل �لهجرة ب�صنتني باحلب�صة ثم قدم �ملدينة مع �أبويه قبل �لهجرة و�حتلم يف عهد �لنبي وتزوج و�صاأله 
عن �لقبلة يف �ل�صيام)م�صلم ح 1108( وقد �صهد �أباه بدر�. فهو يكرب �بن �لزبري ب�صنتني كما �صرح بذلك 

�بن �لزبري نف�صه يف بع�ض �لرو�يات. 
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يتم عبد �هلل بن جعفر فكان يخ�صه بعناية خا�صة، وهو و�أبوه �صبيهان بخلق وخلق 
ر�صول �هلل . �أما �لزبري فهو حو�ري ر�صول �هلل ، وجمع له �أبويه يوم �خلندق. 
كما ر�عى ر�صول �هلل  يتم عمر بن �أبي �صلمة وهو ربيبه زوج �أمه �أم �صلمة، �أو 

لأنه �آن�ض منهم �إدر�كا متقدما على �أقر�نهم وكان �أبرزهم عبد �هلل بن �لزبري. 
�إن من �صاأن هذه �لبيعة �أن تكون لدى هوؤلء �ل�صغار �جتاهات نف�صية �إيجابية؛ 
و�لرتباط  بالنف�ض  �لثقة  �صعور  فيهم  وتنمي  بالنق�ض،  �صعور  �أي  من  فتحررهم 
و�لإميانية  و�لنف�صية  �لعقلية  �لطاقة  لديهم  وتطلق  عليها،  بايعو�  �لتي  بالر�صالة 
فيتحررون من كل �صلوك �أخالقي غري مقبول وي�صعون �إىل و�صع �أنف�صهم مو�صع 
�لرجال دون �أن يتخلو� عن �نتمائهم �إىل عاملهم. وثمة �إ�صارة �إىل �أن �صن �ل�صابعة 
بيعة  كانت  وفيها  بال�صالة)1(  �لطفل  يوؤمر  �ل�صابعة  ففي  متميزة،  خ�صو�صية  لها 
على  يدل  وهذ�  �لتوحيد  بعد  �لإ�صالم  رموز  �أعظم  و�لبيعة  و�ل�صالة  �ل�صبيان؛ 
�أن �صن �ل�صابعة هي �ل�صن �لتي ينبغي للو�لدين �حلر�ض �ل�صديد فيها على �لتوجيه 
و�لإر�صاد و�لرتباط �لوثيق بالطفل عن طريق �حلو�ر و�لتو��صل، فهي �ل�صن �لتي 
توؤ�ص�ض ملا بعدها، فهذه �صبع �ل�صنو�ت �إمنا هي �إعد�د ملرحلة �أخرى من عمر �لطفل 
تتميز مبجموعة من �خل�صائ�ض كما ت�صري �إىل ذلك در��صات �لباحثني يف علم نف�ض 

�لطفل جنملها فيما ياأتي:
تاأثره بالعاد�ت و�ل�صلوكات �ملحيطة به. -
تفتح ميوله وقدر�ته �لنف�صية و�لعقلية. -
بد�ية ت�صكيل جهاز ما ي�صمى »تر�بط �لأفكار« من خالل ما يخزنه �لطفل يف  -

ذ�كرته من خرب�ت، فريكب وي�صتخل�ض �لنتائج.

�أبو د�ود، �ل�صنن، كتاب �ل�صالة، باب متى يوؤمر �لغالم بال�صالة، ح494و495 وغريه. وح�صن �إ�صناده   -1
�لنووي يف ريا�ض �ل�صاحلني ح 301، و�صححه �لألباين، �إرو�ء �لغليل266/1.
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مر�وحة ذ�كرته بني �لنتباه و�لت�صتت، مما يدعو �إىل �إثارته �إيجابيا لتنمية ذهنه. -
حماولته �لوعي بذ�ته ومتثيلها �أمام �لآخرين لالعرت�ف به ككيان م�صتقل. -
رغبته يف �نتز�ع �إعجاب �لآخرين وحبهم. -
ن�صج عمليات �لنمو �حل�صي �حلركي و�لعقلي و�للغوي و�لإدر�كي)1(. -

ولعل �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما قد �أخذ حظا و�فر� من �لعناية �لنبوية برتبيته 
تاأهيلي خا�ض ودور�ت  لربنامج  وكاأنه خ�صع  و�لإميانية،  و�لعقلية  �لنف�صية  �لرتبية 
�لربنامج  �أهم حمطات هذ�  ففي   ،عليها ر�صول �هلل �لقائم  كان  مركزة  تدريبية 
�لنف�صي  �لقرت�ب  حلظة  ويف  عبا�ض  �بن  �لطفل  ل�صخ�صية  �لتاأهيلي  �لرتبوي 
و�أرقى  تربوي  توجيه  �أعظم  يتلقى   لر�صول� �صخ�صية  من  و�جل�صدي  �لعاطفي 
�إر�صاد نف�صي و�أ�صمى منهج و�أ�صلوب يف �إ�صباع �حلاجة �إىل �لإميان و�لنتماء �إىل 
 وكان خلف �لنبي ،لر�صالة، وذلك حينما كان �بن عبا�ض رديف ر�صول �هلل�
فبلغ �صمعه، ووعى قلبه، وتاأثر وجد�نه بذلك �خلطاب �لرتبوي �لنبوي وهو يومئذ 
ِ �صلى �هلل  َقاَل: »ُكْنُت َخْلَف َر�ُصوِل �هللَّ َعبَّا�ٍض  �ْبِن  َعِن  �لثالثة ع�صرة.  غالم دون 
�ْحَفِظ  يَْحَفْظَك،   َ �ْحَفِظ �هللَّ َكِلَماٍت:  �أَُعلُِّمَك  �إِينِّ  ُغاَلُم  َفَقاَل: »يَا  يَْوًما  عليه و�صلم 
َة  ِ، َو�ْعَلْم �أَنَّ �لأُمَّ َ، َو�إَِذ� ��ْصَتَعْنَت َفا�ْصَتِعْن ِباهللَّ ْدُه جُتَاَهَك، �إَِذ� �َصاأَْلَت َفا�ْصاأَِل �هللَّ َ جَتِ �هللَّ
َولَِو  لََك،   ُ َكَتَبُه �هللَّ َقْد  ِب�َصْيٍء  �إِلَّ  يَْنَفُعوَك  مَلْ  ِب�َصْىٍء  يَْنَفُعوَك  �أَْن  �ْجَتَمَعْت َعَلى  لَِو 
ُ َعَلْيَك، ُرِفَعِت  وَك �إِلَّ ِب�َصْيٍء َقْد َكَتَبُه �هللَّ رُّ وَك ِب�َصْيٍء مَلْ يَ�صُ رُّ �ْجَتَمُعو� َعَلى �أَْن يَ�صُ

ُحُف«)2(. ِت �ل�صُّ �لأَْقاَلُم َوَجفَّ
�إن ر�صول �هلل  وهو �لنبي �لر�صول �ملكلف بتبليغ ما �أنزل �إليه من ربه، كانت 
موقف  �لديهي،  �إبر�هيم  و�صعد  "بت�صرف".   5356 �ض  �أنت؟  من  �لطفل  �أيها  ن�صار،  كري�صتني  �نظر:   -1

�لإ�صالم من تن�صئة �لطفل 180-171.
ِحيٌح".  �لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �صفة �لقيامة، باب، ح 2516، َقاَل �أَبُو ِعي�َصى: "َهَذ� َحِديٌث َح�َصٌن �صَ  -2

و�أحمد، �مل�صند، ح2669. وح�صنه �بن رجب من هذه �لطريق. �نظر: جامع �لعلوم و�حلكم، �ض193.
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ت�صرفه  فلم  و�ملجتمع  �لدولة  لأمور  و�إد�رة  وتربية  وتعليما  ودعوة  جهاد�  حياته 
�أن يردف �صغار �ل�صحابة-  �مل�صوؤوليات �جل�صيمة عن  �لعظيمة وتلك  �ملهام  هذه 
ومنهم �بن عبا�ض - على د�بته ثم يخاطب عقولهم ووجد�نهم. ويف هذه �لو�قعة 
من �صريته - كما يحكيها لنا �بن عبا�ض - درو�ض غالية يف �لرتبية �لنف�صية للطفل، 
وقو�عد ذهبية يف علم نف�ض �لطفل من منظور �إ�صالمي، و�أ�صاليب تربوية يف فن 

�لتعامل مع �لطفل وكيفية توجيهه، و�صاأقف عند بع�صها مبا تي�صر ل من �لفهم:
�لعقدية - 1 و�ملبادئ  �ل�صامية  للمعاين  �لطفل  �إدر�ك  بق�صور  �لظن  ي�صح  ل 

يوؤخر منوه  �أن  �صاأنه  ما ز�ل �صغري� من  �أنه  �لطفل  فتفهيم  �لنبيلة،  و�لأخالقية 
ولذلك  وطاقاته،  مو�هبه  �نطالق  على  �صلبا  يوؤثر  و�أن  �لنفعال،  �لنف�صي 

خاطب ر�صول �هلل  �بن عبا�ض وهو طفل بكلمات عظيمة.
يخد�ض - 2 ما  فيه  لي�ض  معه  و�حلديث  و�إرد�فه  �ل�صغري  �لطفل  ��صطحاب  �أن 

�إذ�  بال�صبيان  يتلقى  �أن    هديه  كان  �إذ  مروءته،  يخرم  �أو  �لكبري  �صخ�صية 
دخل �ملدينة من �صفر فيحملهم ويردفهم معه؛ و�أثبتت �لعديد من �لدر��صات 
�لنف�صية �أنه كلما كانت �مل�صافة قريبة جد� من �ملخاطب فاإن �أثر �لر�صالة يكون 

�أقوى.
�أنه  هياأ �بن عبا�ض ل�صماع توجيهاته �لنبوية، وحمله على �لت�صويق و�لنتباه - 3

فناد�ه بـ »يا غالم« تلطفا به وحتببا �إليه، ومل يفاجئه  بخطابه �لرتبوي ليقع 
يف نف�ض �بن عبا�ض موقع �لقبول.

، فما �صيقوله - 4 �أوتيه  �أنه �خت�صر له �لتوجيه �خت�صار� بجو�مع �لكلم �لذي 
�لطفل كلمات موجزة جامعة،  يعلم هذ�  �إنه  تعليم لبن عبا�ض،   لر�صول�

. بدون زجر ول تعنيف �أو ق�صوة �أو غلظة، وما كان ذلك من خلقه
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حتفيز وجد�ن �لطفل وعقله نحو �لعمل بهذ� �لتوجيه �لذي �صي�صمعه، �إذ حني - 5
ي�صل �إىل �صمعه �أن �لأمر ل يتعدى �أن يكون جمرد كلمات فاإن �ملربي يكون 

قد جعل �أمر تطبيقها �صهال وهينا.
تثبيت قو�عد �لرتبية �لإميانية �لر�صالية و�أ�صولها مبا يوؤهل �لطفل خلو�ض غمار - 6

�حلياة و�إعمار �لأر�ض، تلبية لتلك �حلاجة �إىل �لتعلق باهلل و��صت�صعار مر�قبته، 
�ل�صد�ئد  ت�صرف عنه، وكيفية مو�جهة  �لتي  �لعالئق  بقدره، وقطع  و�لإميان 
و�لر�صى  هلل  و�لتجرد  �ل�صرب،  قيم  وغر�ض  �لن�صر  وفقه  لها،  و�ل�صتعد�د 

بق�صائه. 
�عتماد �ل�صيغ �لإيجابية يف توجيه �خلطاب �إىل �لطفل بدل من �ل�صيغ �ل�صلبية. - 7

كانت �صيغا  �لتوجيه  غالبية �صيغ  �أن  �صيجد   لر�صول� و�ملتاأمل يف خطاب 
�إيجابية �لتي من �صاأنها حتفيز �لطفل نحو �لفعل. ولذلك ي�صكل هذ� �حلديث 

وغريه تاأ�صي�صا نبويا لعملية �لربجمة �لفاعلة لل�صلوك �لإيجابي عند �لطفل.
�إن عملية �لربجمة �لفاعلة لل�صلوك �لإيجابي من خالل حديث �بن عبا�ض �إمنا 

�أتت نتائجها �ملرجوة لأنها �عتمدت على:
لغة �إيجابية ت�صهم يف برجمة عقل �لطفل و�صخ�صيته. �أ- 

�لتكر�ر �لذي يثبت �لأمر لدى �لطفل »�حفظ، �حفظ، �علم«. ب- 
بناء كثافة عاطفية لدى �لطفل باإرد�فه، و�لقرت�ب منه و�إ�صعاره بقيمته ومالطفته  ج- 

يف �لند�ء عليه.
عند  )مبيته  �لإيجابية  �ملمار�صات  من  جمموعة  على  وتدريبه  �صلوكه  متابعة  د- 

خالته ميمونة...(. 
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املطلب الثاين: احلاجة اإىل احلب والأمن والطماأنينة
وهي من �حلاجات �لنف�صية �لأ�صا�صية �لتي ت�صهم يف �لنمو �لعاطفي و�لنفعال 
�لإيجابية  �لدو�فع  لديه كل  فاإنها حترك  بتو�زن-  لديه -  �إ�صباعها  ت  متى  للطفل، 
وتنمي لديه مهار�ت �لندماج مع حميطه �لأ�صري وبيئته �لجتماعية وتخل�صه من 
كل ميل �إىل �لنطو�ء و�لنحر�ف. ولذلك يجد �لقارئ ل�صرية ر�صول �هلل  يف 
للمربني و�لآباء  �لأطفال و�ل�صبيان �صفحات م�صرقة ووم�صات م�صيئة  تعامله مع 
ميكنهم �أن ي�صتلهمو� منها �صور� و�أ�صاليب يف كيفية �إ�صباع هذه �حلاجة لدى �لطفل 

من �إظهار �حلب له ومد�عبته وممازحته و�ل�صوؤ�ل عنه وتفقد حاله وتقبيله و�صمه.
عن  عنهما  �هلل  ر�صي  زيد  بن  �أ�صامة  فعن  عنه:  والتعبري  له  احلب  اإظهار  اأ- 
ُهَما َفاأَِحبَُّهَما �أَْو َكَما  ُهمَّ �إِينِّ �أُِحبُّ �لنبي  �أَنَُّه َكاَن يَاأُْخُذُه َو�حْلَ�َصَن َويَُقوُل: »�للَّ
ى �لنَّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم �لنِّ�َصاَء  َقاَل«)1(، وَعْن �أَنَ�ٍض ر�صي �هلل عنه َقاَل: َر�أَ
ْبيَاَن ُمْقِبِلنَي. َقاَل: َح�ِصْبُت �أَنَُّه َقاَل ِمْن ُعُر�ٍض، َفَقاَم �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه  َو�ل�صِّ
ُهمَّ �أَْنُتْم ِمْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إَِلَّ َقالََها ثاََلَث ِمَر�ٍر«)2(. لقد  و�صلم مُمِْثاًل َفَقاَل: »�للَّ
�جتهت �لرتبية �لنبوية يف �إ�صباع حاجة �لطفل �إىل �حلب و�لأمن و�لطماأنينة، �إىل 
�إظهار حمبته لل�صبيان و�لإف�صاح عنها بالتعبري �للفظي �ملبا�صر وبالحتكاك 
 مل يكتف  �أو �لفخذ. فالر�صول  �لعاتق  �لإيجابي؛ مثل و�صع �لطفل على 
بالتعبري عن حبه للح�صن و�أ�صامة بالكلمات و�لألفاظ، و�إمنا �أ�صاف �إىل ذلك 
�أن حمل �حل�صن على عاتقه و�أجل�صه هو و�أ�صامة على فخذه ، ومن �صاأن 
كثافة  �لطفل  مينح  �أن  و�لأمن  �حلب  �إىل  �حلاجة  �إ�صباع  يف  �لأ�صلوب  هذ� 

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب مناقب �حل�صن و�حل�صن ر�صي �هلل عنه ح3747، ويف   -1
كتاب ف�صائل �أ�صحاب �لنبي باب ذكر �أ�صامة ح3735.

 ، اِر �أَْنُتْم �أََحبُّ �لنَّا�ِض �إَِلَّ �لبخاري، كتاب مناقب �لأن�صار، باب َقْوُل �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِلالأَْن�صَ  -2
م�صلم،  ح5180،  �لعر�ض،  �إىل  و�ل�صبيان  �لن�صاء  ذهاب  باب  �لنكاح  وكتاب  له(،  ح3785)و�للفظ 

�ل�صحيح، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل �لأن�صار، ح2508. 
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عاطفية عالية متكنه من تقوية �لرو�بط بينه وبني و�لديه وذويه، وثقة يف حميطه 
�لأ�صري و�لعائلي كما يوؤمن له هذ� �لأ�صلوب �إح�صا�صا بالطماأنينة و�لرتياح 
ِ �صلى �هلل عليه  �لنف�صي، فَعْن �أُ�َصاَمَة ْبِن َزْيٍد ر�صي �هلل عنهما َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ
و�صلم يَاأُْخُذيِن َفيُْقِعُديِن َعَلى َفِخِذِه، َويُْقِعُد �حْلَ�َصَن َعَلى َفِخِذِه �لأُْخَرى، ثُمَّ 

ُهمَّ �ْرَحْمُهَما َفاإِينِّ �أَْرَحُمُهَما«)1(.  ُهَما، ُثمَّ يَُقوُل: »�للَّ مُّ يَ�صُ
�ل�صبيان  روؤو�ض  على  مي�صح  كان  �أنه    عنه  ثبت  ال�سبيان:  روؤو�س  م�سح  ب- 
وخدودهم؛ مالطفة لهم و�إظهار� حلبه �إياهم. وقد �صدر ذلك عنه يف مو��صع 
كثرية ويف �أحو�ل خمتلفة مما يدل على �لأثر �لنف�صي �لذي يخلفه �مل�صح على 
ُه  ر�أ�ض �لطفل يف �إ�صباع حاجته �إىل �حلب و�لأمن و�لطماأنينة. فينما َذَهَبْت �أُمُّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  َزْيَنُب �ْبَنُة ُحَمْيٍد بابنها عبد �هلل بن ه�صام �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ
ِغرٌي،  �صَ »ُهَو  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبيُّ  َفَقاَل  بَاِيْعُه.   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقالَْت: 
اِة �ْلَو�ِحَدِة َعْن َجِميِع �أَْهِلِه«)2(. فلم  ي ِبال�صَّ حِّ �َصُه َوَدَعا لَُه، َوَكاَن يُ�صَ َفَم�َصَح َر�أْ
يرد ر�صول �هلل  �أن يجري �أمر �لبيعة على عبد �هلل بن ه�صام �إذ هو �صغري 
ل يعقل، لكنه مر�عاة ل�صعور �أمه وحر�صا على �إ�صباع حاجة هذ� �لطفل �إىل 
�حلب و�لإ�صفاق؛ م�صح  ر�أ�صه ودعا له، و�أ�صابه من ذلك خري كثري حتى 
كان �بن عمر وعبد �هلل بن �لزبري يجيئانه طلبا مل�صاركته يف �لطعام كما ثبت يف 
َعرْيٍ »َوَكاَن �لنَِّبيُّ �صلى �هلل  ِ ْبن ثَْعَلَبَة ْبِن �صُ �ل�صحيح)3(، وفيه �أي�صا عن َعْبد �هللَّ
كما م�صح على ر�أ�ض قرة بن �إيا�ض  عليه و�صلم َقْد َم�َصَح َوْجَهُه َعاَم �ْلَفْتِح«)4(. 
�ملزين)5( وعبد �هلل بن جعفر ملا حمله  �أمامه وم�صح على ر�أ�صه ثالثا، َوَقاَل 

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لأدب، باب و�صع �ل�صبي على �لفخذ، ح 6003.  -1
�صبق تخريجه.  -2

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لدعو�ت، باب �لدعاء لل�صبيان بالربكة، ح 6353.  -3
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ملغازي، باب مقام �لنبي  زمن �لفتح، ح4300، كتاب �لدعو�ت، باب   -4

�لدعاء لل�صبيان بالربكة وم�صح روؤو�صهم، ح 6356.
�أحمد، �مل�صند 19/4و 34/5، 35 ب�صند �صحيح.  -5
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ُهمَّ �ْخُلْف َجْعَفًر� ِفى َولَِدِه«)1(. كما م�صح ر�أ�ض �بن عبا�ض،  َما َم�َصَح: »�للَّ ُكلَّ
و�ل�صائب بن يزيد ر�صي �هلل عنه)2( وم�صح ر�أ�ض حنظلة بن حذمي)3( وحممد 

�بن �أن�ض بن ف�صالة �لظفري)4(. 
وعموما فكثري� ما كان  مي�صح روؤو�ض �ل�صبيان، وكان هذ� هو �لغالب على 
ار  ْن�صَ تعامله معهم، فَعن �أن�ض َقاَل َكاَن َر�ُصول �هلل �صلى �هلل َعَلْيِه َو�صلم: »يزور �ْلأَ

َفي�صلم على �صبيانهم َومْي�َصح بروؤو�صهم َويَْدُعو لَُهم«)5(. 
لكن جتدر �لإ�صارة هنا �إىل �أن هذ� �لفعل مل يكن ي�صدر منه  معزول عن 
�أهد�فه �لرتبوية، �أوبعيد� عن جمموعة من �لو�صائط �لتي جتعله موؤثر� وذ� مردودية 
على  بالت�صليم  يقرنه  ما  د�ئما  فكان  و�لأمن،  �حلب  �إىل  �حلاجة  �إ�صياع  يف  عالية 
�ل�صبيان، �أو �لدعاء لهم بالربكة، �أو حملهم معه على د�بة، �أو ��صتقبال �لولد�ن له بعد 
ِ �صلى �هلل عليه  ْيُت َمَع َر�ُصوِل �هللَّ لَّ �ل�صالة، كما يف حديث َجاِبِر ْبِن �َصُمَرَة َقاَل: »�صَ
اَلَة �لأُوىَل، ثُمَّ َخَرَج �إِىَل �أَْهِلِه، َوَخَرْجُت َمَعُه َفا�ْصَتْقَبَلُه ِوْلَد�ٌن، َفَجَعَل  و�صلم �صَ
ي، َقاَل: َفَوَجْدُت ِليَِدِه  ا �أَنَا َفَم�َصَح َخدِّ ْي �أََحِدِهْم َو�ِحًد� َو�ِحًد�، َقاَل: َو�أَمَّ مَيْ�َصُح َخدَّ
اٍر«)6(.ويف هذ� �حلديث مر�عاة مل�صاعر  نَِة َعطَّ �أَْخَرَجَها ِمْن ُجوؤْ َا  منَّ َكاأَ �أَْو ِريًحا  بَْرًد� 
من  فيه  ملا  �لآخر  و�إغفال  �لبع�ض  ر�أ�ض  م�صح  ي�صح  فال  كانو� جماعة  �إذ�  �لأطفال 

�ل�صرر �لنف�صي عليهم، بل �لعدل �لت�صوية بينهم.

�أحمد، �مل�صند ح 1760. و�صنده ح�صن  -1
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لو�صوء، باب ��صتكمال ف�صل و�صوء �لنا�ض ح150 )و�للفظ له(، م�صلم،   -2

�ل�صحيح، كتاب �لف�صائل، باب �إتيان خات �لنبوة و�صفته، ح 2345.
كما  �لتحتانية  وفتح  �ملعجمة  و�صكون  �ملهملة  بك�صر  وحذمي  ح�صن.  و�صنده   ،6768/5 �مل�صند  �أحمد،   -3

�صبطه �بن حجر يف �لتقريب: �ض278.
�لبيهقي، �لدلئل 214/6، �بن عبد �لرب، �ل�صتيعاب 421-422/3.  -4

�لن�صائي، �ل�صنن �لكربى، كتاب عمل �ليوم و�لليلة، باب �لت�صلم على �ل�صبيان 90/6.  -5
 .2329 ح  مب�صحه  و�لتربك  م�صه  ولني    �لنبي  ر�ئحة  طيب  باب  �لف�صائل،  كتاب  �ل�صحيح،  م�صلم،   -6

�جلوؤنة: بال�صم، �لتي يعد فيها �لطيب ويحرز. �نظر: �بن �لأثري، �لنهاية 318/1.
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�سم الأطفال وتقبيلهم: �صم �ل�صبيان وتقبيلهم من �لو�صائل �لفاعلة و�ملوؤثرة  ج- 
�إىل �حلب و�لأمن، ولذلك  �إ�صباع حاجته  �أثر� يف  �لطفل و�أبلغها  نف�صية  يف 
كان من تربيته  �أن ي�صم �إليه �ل�صبيان فيلتزمهم ويح�صنهم �إليه. فَعْن َعَطاٍء 
مُّ �إِلَْيِه َح�َصًنا َوُح�َصْيًنا  ُه �أَنَُّه َر�أَى �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم يَ�صُ �أَنَّ َرُجاًل �أَْخرَبَ
ُهَما َفاأَِحبَُّهَما«)1(. ومن جملة ما كان ينهجه  يف تربية  ُهمَّ �إِينِّ �أُِحبُّ يَُقوُل: »�للَّ
تعبري�  تقبيلهم  �لأمن و�حلب؛  �إىل  �إ�صباع حاجتهم  نف�صيا من خالل  �لأطفال 
خلقه  تزين  كانت  �لتي  �لرحمة  على  ودليال  معهم،  وتو��صعه  لهم  حبه  عن 
�لطفل  م�صاعر  حتريك  يف  فعال  دور�  للقبلة  »�إن  ثم  جميعا.  �لنا�ض  مع   
�إىل  بالإ�صافة  وغ�صبه،  ثور�ته  ت�صكني  يف  كبري�  دور�  لها  �أن  كما  وعاطفته، 

�ل�صعور بالرتباط �لوثيق يف ت�صييد عالقة �حلب بني �لكبري و�ل�صغري«)2(.
فَعْن َعاِئ�َصَة ر�صي �هلل عنها َقالَْت: َجاَء �أَْعَر�ِبيٌّ �إِىَل �لنَِّبِي �صلى �هلل عليه و�صلم 
ْبيَاَن َفَما نَُقبُِّلُهْم، َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أََو �أَْمِلُك لََك  َفَقاَل: تَُقبُِّلوَن �ل�صِّ
�لنبوي على هذ� �لأعر�بي  ْحَمَة«)3(. ويف هذ� �جلو�ب  �لرَّ َقْلِبَك  ِمْن   ُ نََزَع �هللَّ �أَْن 
)�أو �لأعر�ب �إذ ذكرت رو�يات جميء جماعة منهم ول ميتنع �أن تتكرر �حلادثة( 
�لرحمة من  �نتز�ع  �إىل  بيان �صريح  �ل�صبيان    �هلل  تقبيل ر�صول  �مل�صتغرب من 
قلوب �أولئك �لذين يرتفعون -وهم و�همون- عن تقبيل �صبيانهم و�أبنائهم ذلك 
»�أن تقبيل �لولد وغريه من �لأهل �ملحارم وغريهم من �لأجانب �إمنا يكون لل�صفقة 

و�لرحمة ل للذة و�ل�صهوة، وكذ� �ل�صم و�ل�صم و�ملعانقة«)4(.
ويت�صح كيف كان نكري ر�صول �هلل  على هوؤلء �صديد� فلم يجعلهم �أهال 
�أحمد، �مل�صند 369/5. قال �لزهر�ين: و�إ�صناده �صحيح و�إبهام ر�ويه �لأعلى ل ي�صر، فاإنه قد و�صف مبا   -1

يقت�صي �ل�صحبة، �نظر: �ملرويات �لو�ردة يف �أحكام �ل�صبيان 354/2.
منهج �لرتبية �لنبوية للطفل، نور �صويد، �ض310.  -2

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لأدب، باب رحمة �لولد وتقبيله ومعانقته، ح 5998)و�للفظ له(، م�صلم،   -3
�ل�صحيح، كتاب �لف�صائل، باب رحمته  �ل�صبيان و�لعيال وتو��صعه وف�صل ذلك، ح 3217.

�لفتح، �بن حجر 489/10.  -4
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للرحمة ول ميلك �أن يردها لهم لأنهم �متنعو� عن تقبيل �صبيانهم »�إما لال�صتكبار �أو 
لال�صتحقار«)1(.

و�إن كال من �ل�صلوك �ل�صتكباري و�لتحقريي �ملوجه �صد �لطفل من �صاأنه �أن 
يزعزع ثقته بنف�صه ويوقظ د�خله م�صاعر �خلوف و�لريبة ممن حوله، ويرت�جع تقديره 
لذ�ته ويوؤثر حتما على م�صتوى متيزه فين�صاأ حاد �لطبع، فيه من �جلفاء و�لغلظة كما 
هو حال �لأعر�ب، وعندها تطفو على �ل�صطح ظو�هر �لعناد و�لتمرد، و�لتحرر من 
�ملحيط �لأ�صري و�لفر�ر منه ما د�م مل يحقق له هذ� �لأخري �لأمن �لنف�صي. لكن 
�إىل �حلب و�لأمن و�لطماأنينة كان متو�زنا  �لطفل  �إ�صباع حاجة  �لنبوي يف  �ملنهج 
ل مييل مع �أهو�ء �لطفل ورغباته �ملخالفة لقو�نني �لفطرة وقو�عد �ل�صرع ومكارم 
�إن جمار�ة �لولد يف كل ما يرغب فيه وعدم منعه مما ي�صره بحجة  �إذ  �لأخالق، 
�صرورة �أن ي�صبع رغباته حتى ل ي�صاب باحلرمان �لعاطفي �أو �ل�صطر�ب �لنف�صي 

جمرد وهم بل جناية يجنيها �لو�لد �أو �ملربي على �لولد.
ل�صلوك  وت�صويبات  تربوية  توجيهات    �هلل  ر�صول  �صرية  يف  ثبت  وقد 
ي�صر  عما  منعهم  �أو  وتاأديبهم  تعليمهم  �ملوقف  يقت�صي  حينما  و�لأطفال  �ل�صبيان 
بهم، و�أذكر هنا باإذن �هلل تعاىل و�حدة من تلك �لتوجيهات �لنبوية على �أن �أعر�ض 
�ل�صبيان  تاأديب  يف  �لو�ردة  �لأحاديث  لباقي  �حلديث  �صياق  وح�صب  بعد  فيما 

وتعليمهم.
فقد �أخرج �لبخاري من حديث �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه قال: »�أََخَذ �حْلَ�َصُن 
َدَقِة َفَجَعَلَها يِف ِفيِه، َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صلى �هلل  �ْبُن َعِليٍّ ر�صي �هلل عنهما مَتَْرًة ِمْن مَتِْر �ل�صَّ

َدَقَة«)2(. نَّا َل نَاأُْكُل �ل�صَّ عليه و�صلم: ِكٍخ ِكٍخ ِليَْطَرَحَها، ثُمَّ َقاَل: »�أََما �َصَعْرَت �أَ
حتفة �لأحوذي، �ملباركفوري 19/6.  -1

له(، م�صلم،  للنبي ح 1491)و�للفظ  �ل�صدقة  ما يذكر يف  باب  �لزكاة  �ل�صحيح، كتاب  �لبخاري،   -2
�ل�صحيح،كتاب �لزكاة، باب حترمي �لزكاة على ر�صول �هلل ح 1069.
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�إن �إ�صباع كل حاجة من �حلاجات �لنف�صية للطفل له حدود و�صو�بط ل ي�صح 
�لنف�صية و�لعاطفية  �أو جتاوزها حتى ل ي�صرفها ذلك عن مقا�صدها  �خلروج عنها 
و�لرتبوية، و�أكرب هذه �حلدود و�أعظم هذه �ل�صو�بط هو تربية �لولد على �صرع �هلل 
تعاىل، و�أن كل حاجة نف�صية تعار�صت مع �صرع �هلل تعاىل تعار�صا بينا �صريحا ل 
تاأويل فيه ول ت�صويغ هي حاجة وهمية ل ميكنها �إل �أن تف�صد �لبناء �لنف�صي �لرتبوي 
للطفل، كما �أن �لتمادي يف �إ�صباع �حلاجات �لنف�صية للطفل دون مر�عاة �صو�بط 
�ل�صرع، و�صنن �لفطرة، ونو�مي�ض �لكون يورث �صخ�صية �صعيفة ه�صة ل تقيم وزنا 
�بن  ��صتنبط  وقد  ولأو�ئها.  �حلياة  م�صاق  مو�جهة  على  تقدر  ول  نهي،  ول  لأمر 

حجر من هذ� �حلديث فو�ئد منها:)1(.
»تاأديب �لأطفال مبا ينفعهم« فقد ل يعرف �لطفل غري �ملميز ما ينفعه فوجب - 1

تاأديبه به ل وفق �أهو�ئه هو �أو �أهو�ء و�لديه.
»منعهم مما ي�صرهم«.- 2
وهو - 3 بذلك«  ليتدربو�  مكلفني  غري  كانو�  و�إن  �ملحرمات  تناول  من  »منعهم 

�أمر توجبه حمبتهم ول يتعار�ض مع ��صت�صعارهم �لأمن و�لطماأنينة، �إذ كيف 
يح�صل للطفل �صعور بالأمن ونحن مل ندربه على �جتناب �ملحرمات.

»�لإعالم ب�صبب �لنهي« وفيه �صرورة �صرف �لطفل عما ي�صره مع بيان �لدليل، - 4
وتفهيمه �ل�صبب عن �لنهي �أو �لأمر، فيكون ذلك �أدعى لإذعانه و��صتجابته. 
�إليها �أحمد �لر��صد  وهي قاعدة من قو�عد علم نف�ض �لرتبوي �لإ�صالمي نبه 
من خالل ��صتق�صاء�ته �لفريدة وجولته �ملتميزة يف كتب �لرت�ث �لإ�صالمي 
فقال: فمن ح�صن �لرتبية: تعليل �لأو�مر، وبيان فقه �لأحكام وطريق �لتدرج 

�لرتبوي و�صببه و�حلكمة فيه.
�لفتح، �بن حجر 431/3 وقد �أوردتها جمز�أة لتظهر جلية و��صحة.  -1
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كان طفال« - 5 ذ�ك  �إذ  �حل�صن  لأن  مييز  من  �إ�صماع  لق�صد  مييز  ل  من  »خماطبة 
بينهما  جمع  و�إمنا  �لفعل  دون  �ملخاطبة  على  يقت�صر  مل    �لر�صول  �إن  ثم 
�إثارة  وهو �أقرب للتفهيم؛ مر�عاة لإدر�ك �ل�صبي يف مثل هذه �ل�صن.وهنا 
للذ�كرة �ل�صمعية و �لب�صرية و�حل�صية �جل�صدية و�أمعن يف تثبيت �ملوقف يف 

ذ�كرة �لطفل. 
»و�أما قوله: »�أما �صعرت« ويف رو�ية �لبخاري يف �جلهاد: »�أما تعرف« ومل�صلم: - 6

»�أما علمت« فهو �صئ يقال عند �لأمر �لو��صح و�إن مل يكن �ملخاطب بذلك 
عاملا �أي: كيف خفي عليك هذ� مع ظهوره، وهو �أبلغ يف �لزجر من قوله ل 
تفعل« وفيه من خماطبة �لطفل باأمر �أو نهي على �صبيل معرفته به ليكون �أقرب 
�إىل �لأخذ به، وعدم نهره وتوبيخه بكلمات حتط من قدره، وكاأن �لر�صول 
 ��صتثار يف �حل�صن بن علي �لأبعاد �لإيجابية يف �صخ�صيته حينما �أر�د نهيه 
و�صرفه عن �أكل متر �ل�صدقة، فاأ�صار �إىل �أن هذ� �أمر ل يخفى، و�ألفاظ �حلديث 
»�أما �صعرت« »�أما تعرف« »�أما علمت« �لد�لة على �ل�صعور و�ملعرفة و�لعلم 

تقوي هذ� �ملعنى.
مما  ومنعه  تاأديبه  تلغي وجوب  ل  و�لأمن  �ملحبة  �إىل  �لطفل  �أن حاجة  ويبقى 
  ي�صره، و�أن تلك م�صوؤولية ول �أمره ومن يت�صدى لرتبيته وتعليمه. ويف �صنته

�صو�هد كثرية على هذ� �لأمر �إل �أنني �صاأوردها يف غري هذ� �ملورد.
املطلب الثالث: احلاجة اإىل املداعبة واملمازحة واللعب

�لبالغة  بالأهمية  �لطفل  نف�ض  وعلم  �لرتبوي  �لنف�ض  علم  نظريات  جميع  تقر 
للعب و�ملد�عبة يف �لتكوين �لنف�صي للطفل. وذلك لأن �لطفل يتجه نحو �إ�صباع 
يعني  �للعب. وهذ�  �لنف�صية و�ملعرفية و�لجتماعية و�جل�صدية عن طريق  حاجاته 
تربوي  و�صيط  هو  بل  فح�صب؛  متعة  �أو  لهو  �أو  ت�صلية  جمرد  لي�ض  �للعب  �أن 
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�أمامه  فتتفتح  وج�صميا،  وعقليا  و�جتماعيا  �نفعاليا  �لطفل  لنمو  �أ�صا�صي  ومدخل 
�أبعاد �لعالقات �لجتماعية ويتعلم �ل�صبط �لذ�تي و�حرت�م �لقو�عد و�إبد�ع طرق 
جديدة وتخيل جميع �لحتمالت �ملمكنة حلل مع�صلة ما، كما يتحرر من متركزه 
حول ذ�ته)1(، ويكت�صب مهار�ت �لت�صال �لجتماعي، و�كت�صاف عو�مل حميطه 
�خلا�ض و�لعام، وينمي قدر�ته �ملعرفية و�للغوية و�ملنطقية فيتعلم مفاهيم جديدة، 
وي�صري قادر� على �لتحليل و�لتفكيك و�لرتكيب و�إعادة �لبناء، وغريها من �لآثار 
�لإيجابية للعب �لتي حدت »ببع�ض علماء �لنف�ض �إىل �لقول باأن �للعب ميثل -لدى 
�لطفل- منوذجا ممتاز� ملا ميكن ت�صميته با�صم »�لتجربة �ملفتوحة«)2( و�إن كان �لطفل 
»ل يلعب عادة من �أجل �لتعلم و�إمنا من �أجل �ملتعة و�لت�صلية، �إل �أن هذ� ل مينعه 

من تعلم �لكثري من خالل هذ� �للعب«)3(.
ونظر� لهذه �ل�صرورة �لكربى للعب يف منو �لطفل ومدى حاجته �لنف�صية �إليه 
�لذي �عتربته �ملناهج �لرتبوية �لغربية �إىل حدود �لقرن �ل�صابع ع�صر جمرد م�صيعة 
للوقت و�جلهد- كان ر�صول �هلل  يد�عب �لأطفال، وميازحهم، ويحملهم على 
عاتقه �أو بني يديه، ويلعب معهم، ومير بهم وهم يلعبون فيقرهم على ذلك. وقد 
�أخرج �ل�صيخان وغريهما من حديث �لرب�ء بن عازب ر�صي �هلل عنه قال: »َر�أَْيُت 
ُه َفاأَِحبَُّه«)4(،  ُهمَّ �إِنِّى �أُِحبُّ �لنَِّبَي �صلى �هلل عليه و�صلم َو�حْلَ�َصُن َعَلى َعاِتِقِه يَُقوُل: »�للَّ
وجاء يف حديث �صد�د عن �صالة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم:«...َفَقاَل �إِينِّ َرَفْعُت 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َوُهَو �َصاِجٌد، َفَرَجْعُت  ِبُي َعَلى َظْهِر َر�ُصوِل �هللَّ َر�أْ�ِصي َفاإَِذ� �ل�صَّ
اَلَة َقاَل �لنَّا�ُض: يَا  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �ل�صَّ ى َر�ُصوُل �هللَّ ا َق�صَ يِف �ُصُجوِدي، َفَلمَّ
اَلِتَك َهِذِه �َصْجَدًة َقْد �أََطْلَتَها، َفَظَننَّا �أَنَُّه َقْد  ِ �إِنََّك �َصَجْدَت بنَْيَ َظْهَر�يَنْ �صَ َر�ُصوَل �هللَّ

�للعب �جلماعي �ملنظم و�ملبدع هو �لذي ي�صمح بذلك.  -1
م�صكلة �حلياة، �إبر�هيم زكريا، �ض 93.  -2

�أولدنا من �لطفولة �إىل �ل�صباب منهج عملي للرتبية �لنف�صية و�ل�صلوكية، ماأمون مبي�ض، �ض 156.  -3
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ف�صائل �حل�صن و�حل�صني، 3749)و�للفظ له(، م�صلم،   -4

�ل�صحيح، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب ف�صائل �حل�صن و�حل�صني ر�صي �هلل عنهما، ح 2422.
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�ْرحَتََلِني،  �ْبِني  َولَِكنَّ  يَُكْن،  مَلْ  َذِلَك  »َفُكلُّ  َقاَل:  �إِلَْيَك،  يُوَحى  نَُّه  �أَ �أَْو  �أَْمٌر،  َحَدَث 
 حاجة، و�إنها  ف�صماها ر�صول �هلل  َحاَجَتُه«)1(.  َي  يَْق�صِ َحتَّى  �أُْعِجَلُه  �أَْن  َفَكِرْهُت 
حلاجة �إىل �ملوؤ�ن�صة و�ملد�عبة و�للعب. و�أقول: لي�ض هناك من عامل نف�ض �أو رجل 
تربية كان �أ�صبق يف �لتاأكيد على �صرورة مد�عبة �لطفل، وتقريب �مل�صافة بني �لأب 
بثقته و�كت�صافه لإمكاناته �جل�صدية )قفز،  �لطفل  �إح�صا�ض  �ملربي و�لطفل، وتعميق 
و�كت�صاف  �لتعلم،  على  حمفزة  �إيجابية  ذكريات  وتخزين  و�لعقلية،  وثب...( 

�أ�صياء جديدة، من ر�صول �هلل  وهو �لنبي �ملوحى �إليه �لذي هياأه �هلل تعاىل. 
 يف  وما ذكرته من فعل �حل�صن و�حل�صني ر�صي �هلل عنهما مع ر�صول �هلل 
�أنهما كانا دون  �ل�صاد�صة، و�لأرجح  �أو  �أنهما كانا دون �خلام�صة  �ل�صالة فال �صك 
ذلك ب�صنتني �أو ثالث لأن �لطفل عادة حينما يكون �بن �صنتني �أو ثالث فاإن لعبه 
يرتبط  �للعب ول  باحرت�م قو�عد  يهتم  يطغى عليه �جلانب �حل�صي- �حلركي ول 

باللعب �لتخيلي �لرمزي)2( �لذي عادة ما يبد�أ يف �ل�صنة �لر�بعة من عمر �لطفل. 
وهذه �ملرحلة �لأوىل من �ملد�عبة و�ملالعبة �أ�صا�صية يف �لنمو �لعقلي للطفل، 
ع�صر  �لثاين  �ل�صهرين  بني  تظهر  �لذكاء  �صفات  �أن  على  متفقون  �لنف�ض  فعلماء 
و�لثامن ع�صر »و�أن �لنمو �لذهني خالل �لأ�صهر �لثمانية ع�صر �لأوىل يكون �صريعا 
ومهما لأن �لطفل يف هذه �ل�صن يعي �لأ�صا�ض �ملعريف �لذي �صيكون نقطة �نطالق 
لبنياته �لإدر�كية و�لعقلية يف �مل�صتقبل، كما يهيئ �رتكا�صاته �لعاطفية �لأوىل �لتي 
تقرر جزئيا عاطفيته �لالحقة«)3( ولأبي حامد �لغز�ل �صبق �أدركه بعلمه �ل�صرعي 
�إبطال  �للعب �صبب يف  �أن منع �لطفل من  وخربته �لرتبوية و�إ�صر�قاته �لإميانية يف 
ذكائه ونفوره من طلب �لعلم فقال »�أن �ل�صبي ينبغي �أن يوؤدى له بعد �لن�صر�ف 

�أطول من �صجدة،230-229/2،  �أن تكون �صجدة  �لن�صائي، �ل�صنن، كتاب �لفتتاح، باب هل يجوز   -1
و�صححه �لألباين، �صحيح �صنن �لن�صائي، ح1093

�أيها �لطفل من �أنت؟ كري�صتني ن�صار، �ض 175173.   -2
علم نف�ض �لولد، جان بياجيه وبرييل �إنهلدر،، ترجمة خليل �جلر، �ض 8.  -3
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يتعب  ل  بحيث  �ملكتب  تعب  من  �إليه  ي�صرتيح  جميال  لعبا  يلعب  �أن  �لكتاب  من 
من �للعب فاإن منع �ل�صبي من �للعب و�إرهاقه �إىل �لتعلم د�ئما مييت قلبه ويبطل 

ذكاءه وينغ�ض عليه �لعي�ض حتى يطلب �حليلة يف �خلال�ض منه«)1(. 
وقد بلغ �لهدي �لنبوي يف �ملد�عبة و�ملمازحة مع �لطفل �أن ميج  جمة على 
�لنَِّبِي �صلى �هلل  ِمَن  �لربيع قال: »َعَقْلُت  �أخرب بذلك حممود بن  وجه �صبي، كما 
َها ِفى َوْجِهى َو�أَنَا �ْبُن َخْم�ِض �ِصِننَي ِمْن َدْلٍو«)2(، فهذه �ملد�عبة  ًة جَمَّ عليه و�صلم جَمَّ
لربكة  حت�صيله  منها:  خا�صة  نف�صية  �آثار  لها  �لربيع  بن  ملحمود    منه  و�ملالطفة 
�صار  �لغربيني ومن  �لنف�ض  علماء  و�أفهام  تدركه عقول  ل  ما   وهو  �هلل  ر�صول 
على منهجهم من �لباحثني و�لد�ر�صني، وهي بركة �لعمر؛ وقد مات حممود بن 
�لربيع ر�صي �هلل عنهما كما ذكر �بن حبان وغريه �صنة ت�صع وت�صعني وهو �بن �أربع 
وت�صعني �صنة)3(، ومنها ت�صكيل �جتاه نف�صي لدى حممود بن �لربيع يت�صم بالإيجابية 
و�لفاعلية و�لثقة بالنف�ض و�لندماج مع �ملحيط �لجتماعي. و�صحة �صماع �ل�صغري 
وهو �بن خم�ض، ولي�صت هذه �ل�صن �صرطا يف �ل�صماع فقد يكون دونها كما هو حال 
بني قريظة، وما ح�صل للح�صن  �لزبري حينما روى روؤيته و�لده يوم  عبد �هلل بن 
فلعله كان  �إل ملن كان �صغري� جد�  تقال  له«كخ كخ« وهي ل    �لر�صول  وقول 

حينها ر�صيعا �أو ما قارب ذلك)4(. 

�إحياء علوم �لدين، �أبو حامد �لغز�ل، 63/3  -1
كتاب  �ل�صحيح،  م�صلم،   ،77 ح  �ل�صغري؟  �صماع  ي�صح  متى  باب  �لعلم  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -2
�مل�صاجد ومو��صع �ل�صالة، باب �لرخ�صة يف �لتخلف عن �جلماعة بعذر ح33. قال �بن حجر: "و�ملج 

هو �إر�صال �ملاء من �لفم" �لفتح 210/1.
�لفتح، �بن حجر، 210/1.  -3

)(أبي �حلور�ء �ل�صعدي عن �حل�صن بن علي قال:"حملني� �صبق تخريجه، وثمة رو�ية �صحيحة عن   -4
على عاتقه فاأخذت مترة من متر �ل�صدقة...« رو�ه �أحمد يف �مل�صند ح 1723و1725و1727 و�صححه 

�أحمد حممد �صاكر.
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 ،)1(» �ْلأُُذننَْيِ َذ�  »يَا  �ملد�عبة و�ملمازحة قوله لأن�ض:  �أمر   يف  ومما ثبت عنه 
�لتي  �لإ�صغاء  �لإن�صات و�ل�صبط و�لذكاء وح�صن  ملهار�ت    منه  وهو و�صف 
كان يتمتع بها �أن�ض ر�صي �هلل عنه ب�صبب خدمته لر�صول �هلل  وبركة دعائه، وهذ� 

تقدير ومكافاأة بالتعبري �للفظي �لد�ل على م�صاعر �لقبول و�لإعجاب.
وقد جاءت �لرو�يات و�لأحاديث بخرب لعب �صغار �ل�صحابة جمتمعني �صو�ء 
على  مي�صح  �أو  عليهم،  في�صلم   ، �هلل  ر�صول  عليهم  فيمر  غريه  �أو  �ل�صوق  يف 
روؤو�صهم، �أو يردف معه بع�ض �ل�صبيان، فهذ� �أن�ض بن مالك - خادم ر�صول �هلل 
 ِ  - وهو يف معر�ض ذكره ملا كان عليه �لر�صول  من �خللق قال: »َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ
ِ َل  �صلى �هلل عليه و�صلم ِمْن �أَْح�َصِن �لنَّا�ِض ُخُلًقا، َفاأَْر�َصَلِني يَْوًما حِلَاَجٍة، َفُقْلُت: َو�هللَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم، َفَخَرْجُت  ْذَهَب مِلَا �أََمَريِن ِبِه نَِبىُّ �هللَّ �أَْذَهُب َويِف نَْف�ِصى �أَْن �أَ
عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفاإَِذ�  وِق،  �ل�صُّ يِف  يَْلَعُبوَن  َوُهْم  ْبيَاٍن  �صِ َعَلى  �أَُمرَّ  َحتَّى 
َحُك، َفَقاَل: »يَا �أُنَْي�ُض  لَْيِه َوُهَو يَ�صْ و�صلم َقْد َقَب�َض ِبَقَفاَي ِمْن َوَر�ِئي، َقاَل: َفَنَظْرُت �إِ

.)2(»ِ نَا �أَْذَهُب يَا َر�ُصوَل �هللَّ �أََذَهْبَت َحْيُث �أََمْرتَُك؟ َقاَل: ُقْلُت نََعْم �أَ
لقد كان �أن�ض ر�صي �هلل عنه مدفوعا بحاجة نف�صية �إىل م�صاهدة �ل�صبيان وهم 
يلعبون، وبرغبة جاحمة �إىل م�صاركتهم �للعب و�لنخر�ط معهم فيه دون �أن يكون 
ولكن  لها،    �هلل  ر�صول  �أر�صله  �لتي  �حلاجة  ق�صاء  نية على عدم  �أو  لديه عزم 
�صعر  فما  فيه  عنه  �هلل  �أن�ض ر�صي  فا�صتغرق  �ل�صبيان  لدى  �خلا�صة  للعب جاذبيته 
و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  ي�صحك  وهو  ور�ئه  من  بقفاه    �هلل  ر�صول  قب�ض  حتى 
لعلمه بحاجة �ل�صبي �إىل �للعب، ورحمته به، وزيادة يف �لتلطف معه وموؤ�ن�صته، 
فلم يعنفه �أو يوبخه و�إمنا �صحك ثم ناد�ه: يا �أني�ض مد�عبة وممازحة، وهذ� در�ض 
�أبودو�د، �ل�صنن، كتاب �لأدب، باب ما جاء يف �ملز�ح ح 5002، و�لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لرب و�ل�صلة،   -1
باب ما جاء يف �ملز�ح، ح 1991، وقال: "�صحيح غريب". و�حلديث �صححه �لألباين يف �صحيح �صنن 

�أبي د�ود ح4182، و�صحيح �صنن �لرتمذي، ح 1622.
م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لف�صائل، باب كان ر�صول �هلل  �أح�صن �لنا�ض خلقا، ح2310.  -2
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تربوي وقاعدة ذهبية يف �لتعامل مع �لطفل �لذي يفرط يف �للعب فن�صي ما كلف 
به �أو ��صتهو�ه لعب �لأطفال ف�صغله عن مهمة �أو حاجة �أر�صله �أبوه �أو �أمه لأجلها، 
وهو �صلوك طبيعي �إذ� ظل يف حدوده �ملعقولة يتعامل معه مبا تعامل به ر�صول �هلل 
�أن�ض بن مالك: مل�صة فيها مالطفة، ونظرة فيها رحمة، و�صحك يدل على   مع 
�ل�صفقة، و��صت�صعار �ل�صبي حلالة �لأمن �لنف�صي ثم ند�ء تذكريي فيه �أمر د�ل على 
�أن�ض  �أخو  �أبي عمري   مع  له  �حلزم. ومن قبيل هذه �ملمازحة و�ملد�عبة ما وقع 
�بن مالك من �أمه �أم �صليم و�أبوه �أبو طلحة. فعن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َقاَل: َكاَن َر�ُصوُل 
، َوَكاَن لَُه نَُغٌر  ِغرٌي يُْكَنى �أَبَا ُعَمرْيٍ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يَْدُخُل َعَلْيَنا، َوِل �أٌَخ �صَ �هللَّ
َحِزيًنا،  َفَر�آُه  يَْوٍم  َذ�َت  و�صلم  عليه  �هلل  �لنَِّبيُّ �صلى  َعَلْيِه  َفَدَخَل  َفَماَت،  ِبِه  يَْلَعُب 

َغرْيُ«)1( نُُه؟ َقالُو�: َماَت نَُغُرُه، َفَقاَل: »يَا �أَبَا ُعَمرْيٍ َما َفَعَل �لنُّ َفَقاَل: َما �َصاأْ

نف�ض �لطفل و�لأ�صرة، وفنون  �لفقه و�لرتبية وعلم  ويف �حلديث من وجوه 
عديدة.  فو�ئد  منه  ي�صتنبطون  �حلديث  �أهل  جعل  ما  و�ملخالطة  و�ملعاملة  �لأدب 
وكما يلعب �ل�صغري وحترتم رغبته وحاجته �إىل �للعب فاإن �ل�صغرية كذلك تلعب 
ما  مر�عاة  مع  و�ملوؤ�ن�صة  و�ملالطفة  �ملد�عبة  من  حقها  وتنال  معها  وميزح  وتلهو، 
بنت  خالد  �أم  ذلك حديث  فمن  وطبيعتها.  ويحفظ خ�صو�صيتها  �أنوثتها  ينا�صب 
خالد بن �صعيد)2(. ومل مينعه وقاره  وهو بني �أ�صحابه حني يرى �حل�صني وهو 
ماجه  �بن  روى  وقد  �للعب،  متعة  وي�صاركه  في�صاحكه  �لطريق  يف  يلعب  �صبي 
وغريه من حديث يعلى بن مرة »�أَنَُّهْم َخَرُجو� َمَع �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم �إِىَل 

�لنب�صاط  باب  �لأدب،  �ل�صحيح، كتاب  �ملفرد ح 375، ويف  �لأدب  �لبخاري يف  �ل�صياق  بهذ�  رو�ه   -1
�أن يولد للرجل ح 6203، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب  �إىل �لنا�ض ح 6129، وباب �لكنية لل�صبي، وقبل 
�لآد�ب، باب ��صتحباب حتنيك �ملولود، ح2150. �لنغري: طري كالع�صافري حمر �ملناقري )خمتار �ل�صحاح 

553( و�حدة نغرة ويجمع على نغر�ن. 
ح  مازحها،  �أو  قبلها  �أو  به  تلعب  حتى  غريه  �صبية  ترك  من  باب  �لأدب،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،   -2

.5993
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�لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه  َم  َفَتَقدَّ َقاَل:  ِة)1(  كَّ يَْلَعُب يِف �ل�صِّ َفاإَِذ� ُح�َصنْيٌ  لَُه،  َطَعاٍم ُدُعو� 
اِحُكُه �لنَِّبيُّ  و�صلم �أََماَم �ْلَقْوِم َوبَ�َصَط يََدْيِه، َفَجَعَل �ْلُغاَلُم يَِفرُّ َها ُهَنا َوَها ُهَنا َويُ�صَ
َت َذَقِنِه َو�لأُْخَرى ِفى َفاأْ�ِض  �صلى �هلل عليه و�صلم َحتَّى �أََخَذُه، َفَجَعَل �إِْحَدى يََدْيِه حَتْ
ُح�َصْيًنا،  �أََحبَّ  َمْن   ُ �هللَّ �أََحبَّ   ، ُح�َصنْيٍ ِمْن  َو�أَنَا  ِمنِّي  َوَقاَل: »ُح�َصنْيٌ  َلُه،  َفَقبَّ َر�أْ�ِصِه)2( 

ُح�َصنْيٌ �ِصْبٌط ِمَن �لأَ�ْصَباِط«)3(.
املطلب الرابع: احلاجة اإىل املدح والقبول والت�سجيع.

�ملدح و�لقبول و�لت�صجيع حاجة نف�صية لدى �لطفل متى ت �إ�صباعها ومر�عاتها 
و�ملجتمع  �لأ�صرة  د�خل  مبكانته  و�عرت�فا  بالإيجابية،  �صعور�  �لطفل  يف  �أورثت 
لتوجيهات  و�لنقياد  للو�جبات  و�ل�صتجابة  �لإجناز  �لذ�تية، ورغبة يف  وبقدر�ته 
�لو�لدين و�ملربني. فتتعزز لديه قيم �لإبد�ع و�لعتماد على �لذ�ت و�لثقة بالنف�ض 
ويتخل�ض من �ل�صلوكات �لعدو�نية ومن �لعناد و�لتمرد �لتي لي�صت �صوى رد فعل 
على ممار�صات ي�صعر من خاللها �لطفل �حلط من قيمة ذ�ته وت�صخيم �أخطائه ويخيل 

�إليه �أنه غري مرغوب فيه.
�ل�صلبية  من  �لطفل  �صلوك  حتول  قد  �لتي  �حلاجة  لهذه  �لعالية  للقيمة  ونظر� 
�إىل �لإيجابية �إذ� ما روعيت فيها �صو�بط وقو�عد-فقد كان ر�صول �هلل  ي�صجع 
معهم  �لعدل  �إىل  ويدعو  بينهم  وي�صوي  �أخطاءهم  ويتحمل  وميدحهم  �ل�صبيان 

و�مل�صاو�ة بني ذكورهم و�إناثهم لي�صعر �جلميع باأنه مقبول ومرغوب فيه.
وقد فقه �أبو حامد �لغز�ل هذ� �ملعنى ف�صطر يف �لإحياء �أ�صطر�ً - يف �لقرن 
�خلام�ض �لهجري- تدل على مدى �أهمية مر�عاة هذه �حلاجة �لنف�صية وعدم �إحر�ج 

�ل�صكة، �لزقاق )�ض ك ك( خمتار �ل�صحاح 265.  -1
فاأ�ض ر�أ�صه: طرف موؤخره �مل�صرف على �لقفا« �لنهاية 405/3.  -2

�بن ماجه، �ل�صنن، �ملقدمة، باب ف�صل �حل�صن و�حل�صني �بني علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنهم، 51/1،   -3
و�أحمد، �مل�صند 172/4، و�لبخاري، �لأدب �ملفرد ح366 وجود �لألباين �إ�صناده، �ل�صحيحة ح1227 

و�حلديث ح�صن �إن �صاء �هلل.
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�لطفل باإظهار �أخطائه ومعاتبته عليها فقال رحمه �هلل: »ومهما ظهر من �ل�صبي خلق 
جميل، وفعل حممود فينبغي �أن يكرم عليه ويجازى عليه مبا يفرح به، وميدح بني 
�أظهر �لنا�ض. فاإن خالف ذلك يف بع�ض �لأحو�ل مرة و�حدة فينبغي �أن يتغافل عنه 
ول يهتك �صرته ول يكا�صف،... ول �صيما �إذ� �صرته �ل�صبي و�جتهد يف �إخفائه، 
فاإن �إظهار ذلك عليه رمبا يفيده ج�صارة حتى ل يبال باملكا�صفة، فعند ذلك �إن عاد 
ثانيا فينبغي �أن يعاتب �صر� ويعظم �لأمر فيه ويقال له: �إياك �أن تعود... فتف�صح بني 

�لنا�ض«)4(.
�لنف�ض �لإ�صالمي  �أجنزه علم  تاريخيا  وما ذكره �لغز�ل رحمه �هلل يعد �صبقا 
للمناهج  نتاج  و�أنها  �لأفكار  مبثل هذه  �لكثريون  يتبجح  �لطفل يف حني  تربية  يف 
�لغز�ل و�أمثاله، وما  �لطفل، ولكنهم ماقروؤو�  تربية  �لناجحة يف  �لغريبة  �لرتبوية 

�صمو� ر�ئحة �ل�صرية �لنبوية �لعطرة �لتي �متاح �لغز�ل من ريا�صها �لن�صرة.

وهذ� زيد بن ثابت ر�صي �هلل عنه يحدثنا �بنه خارجة عن �لت�صجيع وح�صن 
�لتقدير �لذي لقيه �أبوه زيد من ر�صول �هلل  حني قدم �ملدينة قال زيد: »ُذِهَب 
َم َفاأُْعِجَب ِبي، َفَقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هلِل، َهَذ� ُغاَلٌم  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِبي �إِىَل �لنَِّبيِّ �صَ
َفاأَْعَجَب َذِلَك �لنَِّبيَّ  َع َع�ْصَرَة �ُصوَرًة،  َعَلْيَك ِب�صْ  ُ �أَْنَزَل �هللَّ مِمَّا  َمَعُه  اِر،  ِمْن بَِني �لنَّجَّ
ِ َما �آَمُن يَُهوَد  ْم ِل ِكَتاَب يَُهوَد، َفاإِينِّ َو�هللَّ َم، َوَقاَل: يَا َزْيُد، تََعلَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �صَ
ْت ِبي َخْم�َض َع�ْصَرَة لَْيَلًة َحتَّى َحَذْقُتُه  ْمُت لَُه ِكَتابَُهْم، َما َمرَّ َعَلى ِكَتاِبي َقاَل َزْيٌد: َفَتَعلَّ

َذ� َكَتُبو� �إِلَْيِه، َو�أُِجيُب َعْنُه �إَِذ� َكَتَب«)5(. َوُكْنُت �أَْقَر�أُ لَُه ُكُتَبُهْم �إِ
و�إذ� كان زيد بن ثابت ر�صي �هلل عنه قد حفظ ب�صع ع�صرة �صورة، فاإن تعلمه 

�إحياء علوم �لدين، �أبو حامد �لغز�ل، باب ريا�صة �ل�صبيان، 66/3  -4
ْهِل �ْلِكَتاِب،  �أحمد، �مل�صند، 186/5)و�للفظ له(، و�أبو د�ود، �ل�صنن، كتاب �لعلم، باب ِرَو�يَِة َحِديِث �أَ  -5
ح 3645، و�لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لأدب، باب يف تعليم �ل�صريانية ح 2715، وقال: "حديث ح�صن 

�صحيح".
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لغة �ليهود، ولغات �أخرى كما ذكر �بن حجر و�ل�صخاوي يف خم�ض ع�صرة ليلة �أو 
�صبع ع�صرة ليلة كما يف رو�ية �أخرى وهو �بن �إحدى ع�صرة �صنة فهو دليل على 
ما يفعله �لت�صجيع و�ملدح و�لإعجاب باإجناز�ت �لطفل من �لتدعيم �لنف�صي للطفل 
و�إطالق قدر�ته �لإبد�عية وطاقاته �خلفية، وكان هذ� هو حال زيد بن ثابت �حلافظ 
�للبيب �لعامل �لعاقل حتى كتب �لوحي لر�صول �هلل  باملدينة، وجمع �لقر�آن باأمر 
من �أبي بكر، وغريها من �ملناقب �لتي حفلت بها كتب �لرت�جم و�ل�صري وم�صنفات 

�ل�صنن.

و�لذي يتاأمل نف�صية �لطفل وي�صرب �أغو�رها يجد �أن من �أعظم ما يلحق �ل�صرر 
باأ�صرته وجمتمعه، ويهدد �إح�صا�صه بالنتماء و�لأمن  �لنف�صي بالطفل، ويفقده ثقته 
عدم �لت�صوية بينه وبني �إخو�نه و�أقر�نه، وتف�صيل �أحد �لأبناء على �لآخر بعطية �أو 

هبة �أو ما �صابه ذلك مما يخل بقيمة �لعدل كقيمة �أخالقية و�جتماعية.

وكلما ذكر �أمر �لعدل بني �لأبناء و�ل�صبيان �إل وحت�صر ق�صة �لنعمان بن ب�صري 
  ر�صي �هلل عنهما حني �أعطاه �أبوه ب�صري عطية و�أر�دت �أمه �أن ت�صهد ر�صول �هلل
رٍي - ر�صى �هلل عنهما - َوُهَو َعَلى  ْعَماَن ْبَن بَ�صِ على ذلك. َعْن َعاِمٍر َقاَل: �َصِمْعُت �لنُّ
تُ�ْصِهَد  َحتَّى  ى  �أَْر�صَ َل  َرَو�َحَة:  ِبْنُت  َعْمَرُة  َفَقالَْت  َعِطيًَّة،  �أَِبى  �أَْعَطاِنى  يَُقوُل  �مْلِْنرَبِ 
�هلل عليه و�صلم-  ِ -�صلى  �هللَّ َر�ُصوَل  َفاأَتَى  ِ - �صلى �هلل عليه و�صلم-.  �هللَّ َر�ُصوَل 
�ْصِهَدَك  �أُ ْن  �أَ َمَرْتِنى  َفاأَ َعِطيًَّة،  َرَو�َحَة  ِبْنِت  َعْمَرَة  ِمْن  �ْبِنى  ْعَطْيُت  �أَ نِّى  �إِ َفَقاَل 
 ،َ �هللَّ »َفاتَُّقو�  َقاَل:  َل.  َقاَل:  َهَذ�«.  ِمْثَل  َولَِدَك  �َصاِئَر  »�أَْعَطْيَت  َقاَل:   .ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا 
َو�ْعِدلُو� بنَْيَ �أَْوَلِدُكْم«. َقاَل: َفَرَجَع َفَردَّ َعِطيََّتُه)1(. قال �لبخاري يف ترجمة �أخرى 
�أورد فيها �حلديث يف �صحيحه: »باب �ْلِهَبِة ِلْلَولَِد، َو�إَِذ� �أَْعَطى بَْع�َض َولَِدِه �َصْيًئا مَلْ 

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لهبة، باب �لإ�صهاد يف �لهبة ح2587 )�للفظ له(،وكتاب �ل�صهاد�ت، باب ل   -1
ي�صهد على �صهادة جور �إذ� �أ�صهد ح2650، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لهبات، باب كر�هة تف�صيل بع�ض 

�لأولد يف �لهبة ح 1623و 1624. وللحديث رو�يات وطرق فيها زياد�ت وفو�ئد. 
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يَُجْز َحتَّى يَْعِدَل بَْيَنُهْم، َويُْعِطَى �لآَخِريَن ِمْثَلُه، َوَل يُ�ْصَهُد َعَلْيِه، َوَقاَل �لنَِّبيُّ �صلى 
�ْلَعِطيَِّة«)1(. فدلت طرق هذ� �حلديث  ِفى  �أَْوَلِدُكْم  بنَْيَ  �هلل عليه و�صلم: »�ْعِدلُو� 
وطاوو�ض  �صبق-  -كما  �لبخاري  �صرح  وبه  �لأولد  بني  �لت�صوية  وجوب  على 
وعروة وجماهد و�لثوري و�أحمد و�إ�صحاق ود�ود و�بن �ملبارك و�آخرون وبع�ض 
�ملالكية وهو �لذي �صححه �بن تيمية و�بن �لقيم و�نت�صر له �بن حجر وغريه)2(، وهو 
�ملو�فق لأحكام �ل�صريعة ومقا�صدها وعليه يدل ظاهر �حلديث وما يف معناه. وقد 
��صتدل �لطحاوي على �لعدل بني �لأنثى و�لذكر حتى يف �لتقبيل بحديث �أَنَ�ٍض، 
َو�أَْجَل�َصُه  َلُه  َفَقبَّ لَُه  �ْبٌن  َفَجاَء  َم َرُجٌل  َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ َقاَل: »َكاَن َمَع َر�ُصوِل �هلِل �صَ

َعَلى َفِخِذِه ثُمَّ َجاَءْت ِبْنٌت لَُه َفاأَْجَل�َصَها �إِىَل َجْنِبِه َقاَل: »َهالَّ َعَدْلَت بَْيَنُهَما«)3(. 
املطلب اخلام�س: احلاجة اإىل حتمل امل�سوؤولية وحتقيق الذات واكت�ساب مهارات جديدة.

�لنف�صي  �لنمو  �لأخرى يف حتقيق  �حلاجات  مع  �لنف�صية  �حلاجة  هذه  تتكامل 
و�لن�صج �لنفعال لدى �لطفل وتنمية �صعوره بالتميز وحترير طاقاته ومهار�ته نحو 
و�إ�صعاره  �مل�صوؤولية،  حتمل  على  �لطفل  ت�صجيع  كان  وكلما  و�لفاعلية.  �لإيجابية 
بقيمته �لذ�تية، وت تهييء �لفر�ض �لتي يثبت من خاللها ذ�ته ويتذوق طعم جناحاته 
ذ�ته  �إيجابية عن  نظرة  تكوين  للطفل على  �أكرب م�صاعدة  �إل وكان ذلك  و�إجناز�ته 

وتاأمني د�فعيته نحو �لإجناز و�كت�صاب مهار�ت جديدة.
�صليم  �إىل فهم  �لنف�صية كغريها من �حلاجات حتتاج  و�إذ� كانت هذه �حلاجة 
يف  تتبعها  فاإن  مر�ميها،  حتقيق  عن  فهم  �صوء  �أو  جنوح  �أي  ي�صرفها  ل  حتى 
�أثناء تعامله مع �ل�صبيان و�لنظر يف جملة �لوقائع و�لأخبار    �صرية ر�صول �هلل 

�لبخاري، �ل�صحيح مع �لفتح، كتاب �لهبة وف�صلها، باب �لهبة للولد 255/5.  -1
�ملنهاج، �لنووي، 69/11، جمموع �لفتاوى، �بن تيمية 294/31-297، و�لفتح، �بن حجر، 258/5   -2

و259 و�ل�صوكاين، نيل �لأوطار، �ض 1175.
�لطحاوي، �صرح �ملعاين 246/2، وقال �لهيثمي: "رو�ه �لبز�ر، فقال: حدثنا بع�ض �أ�صحابنا ومل ي�صمه،   -3

وبقية رجاله ثقات". جممع �لزو�ئد، )156/8(، و�صححه �لألباين، �ل�صحيحة 3098.
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�لتي  �ملتطرفة  �ملغالية  �لأفهام  من  �لعا�صم  هو  �حلاجة  بهذه  �ملتعلقة  و�لأحاديث 
�لنموذج  هو  �إليه  و�صلت  ما  �أن  وتدعي  غربية  معرفية  م�صادر  من  تنهل  �صارت 
�لرتبوي �لأقدر على تربية �لطفل تربية نف�صية متو�زنة وناجحة، معر�صة عن فطرة �هلل 

�لتي فطر �ل�صبيان عليها.
مقدرة  ميتلكون  �لأطفال  �أن  و��صحا  �إدر�كا  يدرك    �هلل  ر�صول  كان  لقد 
يتعهدها ويرعاها، و�أنهم يف  �مل�صوؤولية متى �صعرو� بوجود من  عالية على حتمل 
حاجة �إىل من يح�ص�صهم بتقدير ذ�تهم ومينحهم فر�صا و�إمكانات خمتلفة توؤهلهم 

�أن يلجو� �ملرحلة �لعمرية �لقادمة بكل �تز�ن و�إيجابية. 
 زيد بن ثابت بتعلم  وقد ثبت يف �ل�صحيح كما تقدم تكليف ر�صول �هلل 
وهو  �لنبوي  �لأمر  لهذ�  �ل�صتجابة  �إىل  عنه  �هلل  ر�صي  زيد  ف�صارع  �ليهود،  لغة 
يومها �بن �إحدى ع�صرة �صنة فاكت�صب مهارة جديدة يف �لتو��صل �للغوي يف مدة 
زمنية خيالية، خم�ض ع�صرة ليلة �أو �صبع ع�صرة ليلة، ليتحمل بعد ذلك م�صوؤولية 
ويبدو  عنه.  �هلل  بن كعب ر�صي  كاأبي  كبار  بجانب �صحابة  باملدينة  �لوحي  كتابة 
�أن ��صرت�تيجية تعليم �ل�صبيان �لكتابة مقابل �لفد�ء �لتي �صلكها ر�صول �هلل  مع 
�ملجتمع  �صتحول  جهة  من  فهي  عديدة،  دللت  ذ�تها  يف  حتمل  بدر)1(  �أ�صرى 
ومن  و�لكتابة،  �لقر�ءة  مهارتي  �إتقان  طريق  ومعرفة عن  علم  �إىل جمتمع  �مل�صلم 
�أخرى �صتلبي حاجة لدى �ل�صبيان �ملولعني بحب �ل�صتطالع، �لر�غبني يف  جهة 

�لتفوق وحتقيق �لذ�ت. 
�لتي  �لأ�صر�ر  حفظ  م�صوؤولية  حتمل  على  �ل�صبيان  يدرب    كان  كما 
كان ي�صر بها �إىل بع�صهم. فعن عبد �هلل بن جعفر ر�صي �هلل عنهما قال: »�أَْرَدَفِني 
ُث ِبِه �أََحًد�  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َذ�َت يَْوٍم َخْلَفُه، َفاأَ�َصرَّ �إَِلَّ َحِديًثا َل �أَُحدِّ َر�ُصوُل �هللَّ

�مل�صتدرك140/2  يف  �حلاكم  �أي�صا  ورو�ه  �صاكر،  حممد  �أحمد  و�صححه   ،2216 ح  �مل�صند،  �أحمد،   -1
وقال: "هذ� حديث �صحيح �لإ�صناد ومل يخرجاه"،وو�فقه �لذهبي، و�بن �صعد يف �لطبقات،51/1.
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ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ِمَن �لنَّا�ِض«)1(. َعْن ثابٍت عن �أَنَ�ٍض َقاَل: »�أَتَى َعَلىَّ َر�ُصوُل �هللَّ
ا  َم َعَلْيَنا َفَبَعثَِني �إِىَل َحاَجٍة َفاأَْبَطاأُْت َعَلى �أُمِّي، َفَلمَّ َو�أَنَا �أَْلَعُب َمَع �ْلِغْلَماِن، َقاَل: َف�َصلَّ
حِلَاَجٍة.  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  بََعثَِني  ُقْلُت:  َحَب�َصَك؟  َما  َقالَْت:  ِجْئُت 
ِ �صلى �هلل عليه  ثَنَّ ِب�ِصرِّ َر�ُصوِل �هللَّ . َقالَْت: َل حُتَدِّ �إِنََّها �ِصرٌّ َقالَْت: َما َحاَجُتُه؟ ُقْلُت: 
ْثُتَك يَا ثَاِبُت«)2(. ويف رو�ية  ْثُت ِبِه �أََحًد� حَلَدَّ ِ لَْو َحدَّ نَ�ٌض: »َو�هللَّ و�صلم �أََحًد�. َقاَل �أَ
�أََحًد�  ِبِه  ُت  �أَْخرَبْ َفَما   � �ِصرًّ �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  َلَّ  �إِ »�أَ�َصرَّ  �أن�ض:  قال  �أخرى 

تَُها ِبِه«)3(. ْخرَبْ لَْتِني �أُمُّ �ُصَلْيٍم َفَما �أَ بَْعَدُه، َولََقْد �َصاأَ

و�لذي يبدو من حديثي عبد �هلل بن جعفر و�أن�ض بن مالك ر�صي �هلل عنهم �أن 
�لتدريب على ق�صاء �حلاجات وحتمل م�صوؤولية حفظ �لأ�صر�ر يك�صب �لطفل ثقة 
بنف�صه، ويوفر له ر�صيد� �إيجابيا �إ�صافيا �إىل ما ميلك من �خلرب�ت و�لتجارب، ويقبل 
على �حلياة بكل فاعلية و�نفتاح، غري منطو على ذ�ته �إذ »يتعرف على جماهيل �حلياة، 
�إذ  م�صتقبله،  �لأمور، وفعال يف  مو�جهة  وثقة يف  �ملعرفة،  ون�صوة  بفرح  في�صعر 
يكون قد �كت�صب مهارة وخربة يف طفولته �لتي متكنه من متابعة حياته، بخطى ثابتة، 
مركزة بدون خلل، �أو ��صطر�ب«)4( ولعل م�صاركة بع�ض �صغار �ل�صحابة)5( �لذين 
مل يكونو� قد �أجيزو� للقتال - يف غزوة بني �مل�صطلق كانت لها �لأثر �لإيجابي 
و�لفعال يف �إعد�دهم ملو�جهة �ملو�قف �لقادمة، ومنحهم فر�صا ميد�نية يف حتمل 

م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �حلي�ض، باب ما ي�صترت به لق�صاء �حلاجة، ح342، وكتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب   -1
ف�صل عبد �هلل بن جعفر ر�صي �هلل عنهما ح2429.

م�صلم، �ل�صحيح، كتاب ف�صائل �ل�صحابة باب من ف�صائل �أن�ض بن مالك ر�صي �هلل عنه ح 2482.  -2
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ل�صتئذ�ن، باب حفظ �ل�صر ح 6289.  -3

منهج �لرتبية �لنبوية للطفل، نور �صويد، �ض 275.  -4
بينهم عبد �هلل بن عمر: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لعتق، باب من ملك من �لعرب رقيقا فوهب  من   -5
ح2541، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب جو�ز �لإغارة على �لكفار �لذين بلغتهم دعوة 
ويف  ح4900  �ملنافقني،  �صورة  باب  �لتف�صري،  كتاب  �لبخاري،  �أرقم:  بن  وزيد  ح1730،  �لإ�صالم، 

مو��صع �أخرى من �صحيحه.
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�مل�صوؤولية و�إثبات �لذ�ت)1(، و�كت�صاب مهار�ت حربية ع�صكرية، وخرب�ت ميد�نية 
مبا�صرة كما ح�صل مع زيد بن �أرقم)2( يف غزوة بني �مل�صطلق حينما ك�صف مقالة 
عبد �هلل بن �أبي بن �صلول، و��صت�صارته  مع �أ�صامة بن زيد يف �أمر حادثة �لإفك)3( 
ويثبتها  �حلاجة  يقوي هذه  �خلام�صة ع�صرة من عمره)4(. ومما  قد جاوز  يكن  ومل 
يف �صخ�صية �لطفل �أخذه �إىل جمال�ض �لكبار: فقد كان �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم 
في�صاهدون حو�ر    �هلل  �إىل جمال�ض ر�صول  �ل�صغار معهم  �أبناءهم  ي�صطحبون 
�لكبار و�أدبهم فيما بينهم، وت�صمو نفو�صهم، وتنمو مد�ركهم، وتتهذب �أخالقهم 
م�صوؤولية  �لكلي يف  لالنخر�ط  لهم  و�إعد�د�  لهم  تدريبا  ذلك  ويكون  وطباعهم، 

�لأ�صرة و�ملجتمع و�لدولة.
�لذي  �ل�صحابة و�صغارهم - هو  كبار  �لأجيال- بني جيل  بني  �لتو��صل  �إن 
�لر��صدة  �خلالفة  عهد  يف  و�صيا�صية  فكرية  وقياد�ت  علمية  طاقات  بظهور  �صمح 
وبعده مل تتجاوز �لع�صرين من �صنها. ولي�ض �بن عبا�ض �صوى منوذج من �لنماذج 
زيد  بن  كاأ�صامة    �هلل  ر�صول  رباهـــا  �لتي  �لإ�صــالم  تاريـــخ  بد�ية  يف  �مل�صيئـة 
وعبد �هلل بن عمر وزيد بن ثابت و�أبي �صعيد �خلدري و�أن�ض بن مالك وعبد �هلل بن 
�لزبري وعبد �هلل بن جعفر... وما �لبيعة �لرتبوية �إل �صورة �أخرى من �صور �إ�صباع 
حاجة �لطفل �إىل حتمل �مل�صوؤولية و�عتبار �لذ�ت. �إن حقيقة هذه �لبيعة �لرتبوية 
تتجلى يف كونها تاأهيل نف�صي و�إعد�د تربوي للطفل على معاين �لفعالية و�جلدية 

مفهوم  مع  يتعار�ض  ل  و�أعمال  باأن�صطة  �لفرد  قيام  من خالل  وتقديرها  �لذ�ت  �إثبات  �أن  �إىل  هنا  �أ�صري   -1
�لإخال�ض.

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لتف�صري، باب �صورة �ملنافقني، ح4900 ويف مو��صع �أخرى من �صحيحه،   -2
وم�صلم يف �أول �صفات �ملنافقني، ح 2772.

�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ملغازي، باب حديث �لإفك، ح 4141 ويف مو��صع �أخرى من �صحيحه.  -3
ع�صرون  وقيل  ع�صرة،  ت�صع  وقيل  ع�صرة،  ثماين  فقيل:   لنبي� وفاة  حني  �أ�صامة  �صن  يف  �ختلف   -4
)�ل�صتيعاب، �بن عبد �لرب، 170/1( و�إذ� علم �أنه كان ممن ��صت�صغر يوم �أحد، و�أنه �أجيز يوم �لأحز�ب 
وهي بعد بني �مل�صطلق �لتي وقعت يف �أعقابها حادثة �لإفك وهو �بن خم�ض ع�صرة �صنة فتكون �صنه ر�صي 

�هلل عنه يف �صعبان �صنة خم�ض)زمن وقوع غزوة بني �مل�صطلق( خم�ض ع�صرة �صنة على �لأكرث.
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و�ل�صعور  و�لتكالية  �لعجز  معاين  كل  من  وتخلي�صه  و�مل�صوؤولية  و�لن�صباط 
ب�صبب  تتحقق  ثمة حكما وفو�ئد  فاإن  تنعقد  �ل�صغري ل  بيعة  كانت  و�إذ�  بالنق�ض. 

هذه �لبيعة �لرتبوية ومنها)1(.
�إعد�د �ل�صغري بعد �صن �ل�صابعة وتدريبه على جمموعة من �لقو�عد �لجتماعية - 1

و�ملبادئ �لأخالقية، ذلك �أن �ل�صابعة من عمر �لطفل هي مرحلة ت�صكل �لوعي 
�لأخالقي.

عدم �عتبار �ل�صغري بعد �صن �ل�صابعة عاجز� عن حتمل م�صوؤولية ما �أو �لتدرب - 2
عليها، كما يظن كثري من �لآباء فاإن ذلك �صيوؤثر على منوه �لنف�صي و�لنفعال 

و�صيوؤخر تفاعله مع حميطه �لجتماعي. 
�أن �لأو�مر و�لتوجيهات �ملوجهة �إىل �لطفل حتتاج �أن تكون م�صحوبة بتفاعل - 3

من  يزيد  مما  كالتب�صم يف وجهه، وم�صافحته، ومعانقته، وغري ذلك  �إيجابي 
�عتباره لذ�ته وتقديره لها وت�صجيعه على �لدخول باأمان �إىل عامل �مل�صوؤولية.

متر عرب - 4 �أن  ينبغي  مهار�ت جديدة  وتعلم  �مل�صوؤولية  على  �لطفل  تدريب  �إن 
م�صاعر �حلب و�لعطف.

وجتدر �لإ�صارة هنا �إىل �أن عملية تدريب �لطفل على حتمل �مل�صوؤولية و�كت�صاب 
مهار�ت جديدة ل ميكن �أن تتم بدون �صدور �أخطاء وهفو�ت من لدن �لطفل، فكان 
لز�ما لإجناح هذه �لعملية من �لتعامل بحكمة مع هذه �لأخطاء، فحينما ينتبه �لآباء 
من  يعمقون  حينها  فاإنهم  بها  ويذكرونهم  عليها،  ويركزون  �أبنائهم  لأخطاء  كثري� 
لذو�تهم،  �عتبارهم  وترت�جع درجة  باأنف�صهم  �لثقة  ويفقدونهم  باخلطاأ،  �صعورهم 
ومما يذكره علماء �لنف�ض: »�أن �ل�صلوك �لذي ينتبه �إليه يتكرر، و�لذي ل ينتبه �إليه 

كنت قد ذكرت بع�صا من هذه �لفو�ئد جب حديثي عن �حلاجة �إىل �لإميان و�لنتماء للر�صالة.  -1
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�لتجربة  يتعلم ويرتقى يف خرب�ته ومهار�ته من خالل  فالطفل  للزو�ل«)1(.  يوؤول 
و�ملحاولة باخلطاأ، ول ينبغي �أن ينتظر منه فوق قدر�ته وطاقاته. ففي م�صند �أحمد 
من حديث �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك َقاَل: »َخَدْمُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم َع�ْصَر �ِصِننَي، 
ْهِلِه �إِلَّ َقاَل:  يَّْعُتُه َفاَلَمِني، َفاإِْن َلَمِني �أََحٌد ِمْن �أَ َفَما �أََمَريِن ِباأَْمٍر َفَتَو�نَْيُت َعْنُه، �أَْو �صَ

َي �أَْن يَُكوَن َكاَن«)2(. َر �أَْو َقاَل لَْو ُق�صِ َدُعوُه َفَلْو ُقدِّ
على  كان  �إذ�  �لكبري  قبل  ونحوه  �ل�صر�ب  �ل�صبي يف  تقدمي  م�صروعية  ويف 
�ليمني كما دل حديث �صهيل بن �صعد ر�صي �هلل عنه دليل على تقدير حاجة �لطفل 
�إىل �عتبار ذ�ته وعدم بخ�ض قيمته وقدره. فَعْن �َصْهِل ْبِن �َصْعٍد ر�صي �هلل عنه: »�أَنَّ 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �أُِتَي ِب�َصَر�ٍب َف�َصِرَب ِمْنُه، َوَعْن مَيِيِنِه ُغاَلٌم، َوَعْن  َر�ُصوَل �هللَّ
يَا   ِ َو�هللَّ �ْلُغاَلُم:  َفَقاَل  َلِء.  َهوؤُ �أُْعِطَي  ْن  �أَ ِل  �أَتَاأَْذُن  ِلْلُغاَلِم:  َفَقاَل  �لأَ�ْصيَاُخ،  يَ�َصاِرِه 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ُه َر�ُصوُل �هللَّ يِبي ِمْنَك �أََحًد�، َقاَل: »َفَتلَّ ِ َل �أُوِثُر ِبَن�صِ َر�ُصوَل �هللَّ
�لقيام  �مل�صوؤولية حمله على  �لطفل على حتمل  تدريب  مظاهر  يَِدِه«)3(. ومن  يِف 
بفر�ئ�ض �لدين خ�صو�صا ذ�ت �لطابع �جلماعي مثل �ل�صالة يف �مل�صجد و�حلج)4( 
ويكت�صبون  و�أ�صا�صها،  �مل�صوؤولية  روح  وهو  �لن�صباط  فيتعلمون  و�ل�صيام)5(. 
مهار�ت �لتو��صل �لجتماعي و�لنخر�ط �لإيجابي �لفعال يف �مل�صروع �لر�صال 

لالأمة. 

�أولدنا، ماأمون مبي�ض، �ض 226 على ما يف هذ� �لقول من ن�صبية، فهو لي�ض على �إطالقه ون�صو�ض �ل�صنة   -1
ووقائع �ل�صرية تفيد هذ� �لذي ذكرته، و�هلل �أعلم.

�أحمد، �مل�صند، 124،200،256/3 و�أ�صله يف �ل�صحيحني.  -2
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لأ�صربة، باب هل ي�صتاأذن �لرجل من عن ميينه يف �ل�صرب ليعطي �لأكرب؟   -3
ح5620، ويف مو��صع �أخرى من �صحيحه، وم�صلم، �ل�صحيح. كتاب �لأ�صربة، باب ��صتحباب �إد�رة 
�ملاء و�للب، ح2030. "فتله" و�صعه...و�أ�صله من �لرمي على �لتل... ثم ��صتعمل يف كل �صيء يرمى به 

ويف كل �إلقاء". فتح �لباري، �بن حجر،100/10. 
�لبخاري، �ل�صحيح، كتاب جو�ز �ل�صيد، باب حج �ل�صبيان، ح1858.  -4

�لبخاري، �ل�صحيح، حديث �لربيع بنت معوذ، كتاب �ل�صوم، باب �صوم �ل�صبيان ح1960.  -5
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اخلامتة

لقد �أبرز هذ� �لبحث �أن �لنبي  كان ميلك ر�صالة وروؤية ومنهجا وهو يربي 
�أمانة  تاأهيال لهم لقيادة �لعامل و�إعمار �لأر�ض، وقياما مبقت�صيات  �صغار �ل�صحابة 
�ل�صتخالف و�لعبودية هلل عز وجل، ومد�ر هذه �لروؤية �لنبوية يف �لتاأهيل �لنف�صي 
وفق  و�إ�صباعها  بها  و�لوعي  فهمها  على  و�إقد�ره  �لنف�صية  حاجاته  مر�عاة  للطفل 
لأكرب  و�متالكا  �لتميز،  درجات  لأعلى  حتقيقا  �ل�صريعة،  وكليات  �لدين  مقا�صد 

قدر من �ملهار�ت و�لقدر�ت.
وقد خل�س البحث اإىل خم�س ق�سايا كربى:

�حلاجات  - �أم  هي  من حيث  للر�صالة  و�لنتماء  �لإميان  �إىل  �حلاجة  مر�عاة  �أن 
�لطفل،  لدى  عاطفية  وكثافة  �إيجابية  نف�صية  �جتاهات  بتكوين  كفيل  �لنف�صية 
وحترير طاقاته �لعقلية و�لنف�صية و�لإميانية، و�ل�صعور بالتحدي و�لندفاع نحو 

حتقيق �لأهد�ف بكل �إيجابية وفعالية.
مهار�ت  - �لطفل  لدى  ينمي  و�لطماأنينة  و�لأمن  �حلب  �إىل  �حلاجة  �إ�صباع  �أن 

�إىل  �لندماج مع حميطه �لأ�صري وبيئته �لجتماعية، ويخل�صه من كل ميل 
ويك�صبه  حوله،  ممن  و�لريبة  �خلوف  م�صاعر  كل  ومن  و�لنحر�ف  �لنطو�ء 

مهارة �ملرونة يف �لتفكري و�لنفتاح �لإيجابي على �لآخرين.
�لطفل  - متكن  �أن  �صاأنها  من  و�للعب  و�ملمازحة  �ملد�عبة  �إىل  �حلاجة  تلبية  �أن 

�لقو�عد و�إبد�ع طرق جديدة و�كت�صاب  �لذ�تي و�حرت�م  �ل�صبط  تعلم  من 
مهار�ت حل �مل�صكالت وت�صكيل �جتاه نف�صي يت�صم بالإيجابية و�لفاعلية و�لثقة 

بالنف�ض.
�أن مر�عاة �حلاجة �إىل �ملدح و�لقبول و�لت�صجيع طريق نحو �لإبد�ع و�لتميز  -
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و�لعتماد على �لذ�ت وتقديرها وتخلي�ض �لطفل من �ل�صلوك �لعدو�ين ومن 
مظاهر �لعناد و�لتمرد وتدعيمه نف�صيا فتعزز قدر�ته �لعقلية و�لأد�ئية. 

�أن �إ�صباع �حلاجة �إىل حتمل �مل�صوؤولية وحتقيق �لذ�ت هو تاأهيل نف�صي و�إعد�د  -
تربوي للطفل على معاين �لفعالية و�جلدية و�لن�صباط و�مل�صوؤولية و�ل�صتقاللية 
وهي مد�خل �أ�صا�صية للتميز يف �تخاذ �لقر�ر وتول �لقيادة خ�صو�صا حينما 
يحوز �لطفل عرب هذه �حلاجة على نظرة �إيجابية عن ذ�ته توؤمن د�فعيته نحو 

�لتميز و�لإجناز.
�لتي  - لالأطفال  �لفردية  �ل�صياقات �لجتماعية و�لفروق  �أن  �لبحث  �أثبت هذ� 

حلاجات  و�لإيجابي  �ملتو�زن  لالإ�صباع  مدعمة  عو�مل  هي    �لنبي  ر�عاها 
�لطفل �لنف�صية حتى تكون �لأمة قادرة على �صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت.

لقد كان �لهدي �لنبوي متمثال ملبادئ �ل�صمولية و�لتكاملية و�لتو�زن و�لفاعلية 
وتو��صلية  ونف�صية  �نفعالية  مهار�ت  �لطفولة  �إك�صاب  يف  و�لإيجابية  و�لو�صطية 
مكنت  �لأخالق،  �ل�صرع ومكارم  وقو�عد  �لفطرة  �صنن  مع  تناغم  وح�صارية يف 

�لأمة من �أن تفتح �لعامل وحتوز �حرت�م �حل�صار�ت �لأخرى.
�لب�صرية  �لتنمية  �أبحاث  تخو�صها  �أن  ينبغي  ومو�صوعية  جريئة  وقفة  �إن 
�ل�صايف  �لنبع  �إىل  �لعودة  فيها  تعلن  �لتميز  و�صناعة  �ملهار�ت  تنمية  ودر��صات 
للهدي �لنبوي، وتكف عن �لغرت�ر و�لت�صويق خللفيات فل�صفية وعقدية تتعار�ض 

مع �ملنظومة �لعقدية �لإ�صالمية وجتنى على كينونة �لإن�صان وفطرته �ل�صليمة.
وقد كتبت ما غلب على ظني �أنه �صو�ب، �صائال �هلل تعاىل �أن ينفع ب�صو�به 

و�أن يتجاوز عما �أخطاأت فيه، و�حلمد هلل رب �لعاملني. 
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التطبيقات النبوية يف �سناعة التميز 
وتنمية املهارات )الدعوة والإعالم(

د. حممد عبد الرزاق اإمام
 جامعة طيبة - ال�سعودية



دعى  ما  كل  تطبيق  يف  �لأعلى  �ملثل  هو  ؛    »�لر�صول 
�أعلى مقايي�ض  �لقر�آن �حلكيم، من �صر�ئع، و�أحكام، وفق  �إليه 
�ل�صر�ط  هي  �لنبوية  �لتطبيقات  وتعد  و�لتفوق،  �لتميز، 
و�لعملي،  �لعلمي،  �لتميز  ل�صناعة  �لقومي  و�ملنهاج  �مل�صتقيم، 
�لتفوق  �إىل  و�لدعوة  و�ملكت�صبة،  �لفطرية،  �ملهار�ت  وتنمية 
�لأولية،    وله  و�لدنيوية،  �لدينية،  �حلياة  �أمور  جميع  يف 
ْهُت  و�لتقدم، و�ل�صبق يف ذلك، حيث يقول يف دعائه: »َوجَّ
َمَو�ِت َو�لأَْر�َض َحِنيًفا ُم�ْصِلًما َوَما �أَنَا ِمَن  َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر �ل�صَّ
ِ َربِّ �ْلَعامَلِنَي َل  يَاَي َومَمَاِتي هلِلَّ اَلِتي َونُ�ُصِكي َوحَمْ �مْلُ�ْصِرِكنَي �إِنَّ �صَ

ُل �مْلُ�ْصِلِمنَي«. �َصِريَك لَُه َوِبَذِلَك �أُِمْرُت َو�أَنَا �أَوَّ

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

�إن �حلمد هلل، نحمده ون�صتعينه ون�صتهديه ون�صتغفره، ونعوذ باهلل من �صرور 
�أنف�صنا، ومن �صيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال هادي له، 

و�أ�صهد �أن ل لإله �إل �هلل وحده ل �صريك له، و�أ�صهـد �أن حممد�ً عبده ور�صوله.
�صناعة  يف  �لر�قية،  و�لنماذج  �ل�صو�هد  من  بكثري  �لنبوية  �لتطبيقات  تزخر 
كافة  يف  بها  يُقتدى  ومعلماً،  نرب��صاً  تكون  �أن  ت�صتحق  �ملهار�ت،  وتنمية  �لتميز 
وبالأخ�ض  �لتخ�ص�صات،  كافة  يف  و��صتثمارها  وتوظيفها،  �حلياة،  ونظم  ميادين 
موؤ�صلني،  و�إعالميني  دعاة  �صخ�صية  �صياغة  �أجل  من  و�لإعالم،  �لدعوة  جمال 
�لإبد�عي،  �لتفكري  �ملهار�ت، وكفاءة يف  ذوي ملكة علمية متميزة، وجودة يف 
و�ملنهجي يف جميع جمالت �حلياة، ل�صتنباط منا�صط �لعمل �لدعوي و�لإعالمي، 
�لنبوية،  للتطبيقات  �ملعتربة  �ل�صرعية  و�لقو�عد  �لدلئل،  من  �لدقيق  و�لفهم 
�لو�قع  ق�صايا  ومعاجلة  و�ل�صتنباط،  �ل�صتقر�ء،  قومي، يف  منهاج  على  في�صريون 
يف �صوئها، وقدر�ت مهارية، على �لتعامل مع �مل�صتجد�ت �حل�صارية و�لتطور�ت 
�حلياة،  وجمالت  ميادين،  كافة  يف  �لنبوية،  �ل�صنة  ن�صو�ض  وتوظيف  �لعاملية، 
ومو�كبة �ملعطيات �حلديثة يف �لنمو �حل�صاري، و�لرقي �لجتماعي، على �أ�صا�ض 

من �لإبد�ع، و�لتميز، وبناء �لثقة وتطوير �لذ�ت. 
�إن مو�صوع »�لتطبيقات �لنبوية يف �صناعة �لتميز، وتنمية �ملهار�ت«، مو�صوع 
�أ�صيل يف منظومة خدمة �ل�صنة �لنبوية، �أولته كلية �لدر��صات �لإ�صالمية، و�لعربية 
�إىل  �إ�صرت�تيجيتها �لتنموية، و�حل�صارية، ودعت  بدبي، جل عنايتها، ور�صمته يف 
فكر�ً،  وتنميته  وتفعيله،  بتاأ�صيله  و�لعناية  و�لعملي،  �لعلمي،  �لو�قع  يف  تفعيله 
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�صابقة،  در��صات  من  �ملو�صوع  هذ�  حول  كتب  ما  ولإثر�ء  وممار�صًة،  و�صلوكاً، 
�أثر �لتطبيقات �لنبوية، يف تعزيز و  رغبت �لكتابة فيه م�صتعينا باهلل تعاىل، وتبيان 
ومعيار�  �لأمة،  لتقدم  مقيا�صا  ميثل  وكونه  �ملهار�ت،  وتنمية  �لتميز،  �صناعة  دعم 
يف  و�لثقايف  و�لقت�صادي،  �لجتماعي،  �ل�صتقر�ر  حتقيق  يف  ر�قيا،  ح�صاريا 
�ملجتمع �مل�صلم، و�َصكر �هلل تعاىل �صعي �مل�صوؤولني يف �لأمانة �لعامة لندوة �حلديث 
�ل�صريف، �إد�رة، و�أع�صاء، ون�صر �هلل وجوههم، ورفع درجاتهم، ملا يقومون به 
من جهود عظيمة يف خدمة حديث �لر�صول ، و�لذب عن �صنته، وتفعيلها يف 

جو�نب �حلياة، �قتد�ء بعلماء �ل�صلف �ل�صاحلني ر�صو�ن �هلل عليهم.
تتجلى �لأهمية �لكربى للتطبيقات �لنبوية، يف كونها ت�صكل منظومة متكاملة، 
من �أ�ص�ض �لبناء �لتعاوين �خلري، لتنمية �لقدر�ت و�صقل �ملهار�ت، وتربية �لقياد�ت 
�لدعوية و�لإعالمية �لفاعلة، ولها دور عظيم يف غر�ض منابت وجذور �لتميز، وتنمية 
�ملهار�ت يف �حلياة �لجتماعية، وفق �صو�بط وحمفز�ت �صرعية موؤ�صلة؛و�إن ن�صر 
ثقافة �لتميز، وتنمية �ملهار�ت، وتفعيلها بقوة، من خالل هذه �لتطبيقات �لنبوية، 
ي�صهم يف تعميق �لوعي، لدى �لفرد، و�ملجتمع، و�لأمة، و�إدر�ك �آثارها وثمر�تها 
�جلنية، ول �صك �أن �لتميز، و�لإبد�ع، بكل ما يحمله هذ� �مل�صطلح من زخم كبري، 
بل  و�لنجاح،  و�لتفوق،  �لعلو،  م�صلم يحب  لكل  مهم  �أخاذة، مطلب  ودللت 
و�لدعاة  و�لدول؛  و�ملوؤ�ص�صات،  و�ملجتمعات،  لالأفر�د  �لأهد�ف  �أ�صمى  من  هو 
و�لإعالميون، �أحوج ما يكونون �ليوم �إىل معرفة �أ�ص�ض �لتميز، وتنمية �ملهار�ت، 
�حل�صارة  �صرح  ت�صييد  يف  لي�صهمو�  �لنبوية،  �لتطبيقات  يف  ومكوناته  وركائزه 
�لإ�صالمية، من خالل �ملنابر �لدعوية و�لإعالمية، وحتقيق �ملكا�صب، و�لنت�صار�ت 

لأمة �لإ�صالم. 
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اأ�سباب البحث ودواعيه تكمن يف الآتي:
�لأمة �لإ�صالمية يف هذ� �لع�صر، بحاجة ما�صة �إىل �إبد�ع �ملتميزين من �أبنائها    -1
للخروج  �لنافعة، وذلك  �لعلوم، و�ملعارف  �صتى  �لدعاة و�لإعالميني، يف 

من �لذلة و�ل�صعف، و�لتخلف �لذي �صرب عليها بجر�نه.
�صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت، يف جمال �لدعوة و�لإعالم من �أعظم �ألو�ن    -2
يعنى  �لذي  �حلا�صر،  �لوقت  يف  م�صاء،  و�أ�صدها  �أ�صلحته  و�أقوى  �جلهاد، 

بالتفوق، و�لعلو �لعلمي، و�لعملي.
و�إدر�ك  �لأ�صباب،  مع  �لدقيق  �لتعامل  و�لإعالم،  �لدعوة  جمال  يتطلب   -3
ويف  و�ملجتمع،  �حلياة،  يف  �لت�صخري  وقو�نني  �لتغيري  و�صنن  �لأ�صياء،  علل 
هدي �ل�صنة �لنبوية، و�لتطبيقات �لعملية؛ بيان لكيفية �صناعة �لتميز، وتنمية 

�ملهار�ت من خاللها.
�لعقلية،  �ملهار�ت  تنمية  هي  �لنبوية:  �لتطبيقات  يف  �ملهار�ت  تنمية  �أ�ص�ض   -4
و�لنف�صية، و�جل�صدية، هذه �لأ�ص�ض ل بد من وجودها يف كل د�عية و�إعالمي، 

ول يت�صور وجود متميز بدونها.
وهو  و�لتطبيقية،  �لنظرية،  �ملعرفة  فروع  من  مهم  فرع  و�لإعالم  �لدعوة   -5
بحاجة ملحة �إىل هذ� �ملنهج �لنبوي، وخ�صائ�صه، وقو�عده ب�صورته �مل�صرقة 

�مل�صتقاة من هذه �لتطبيقات.
�أ�صد  من  و�لإعالم؛  �لدعوة  جمال  كون  يف  �لبحث  م�صكلة  وتتلخ�ض 
�لتقنية، و�ملتغري�ت �لعاملية �ملت�صارعة  تاأثري�ً، وتاأثر�ً، يف ظل �لتطور�ت  �ملجالت 
يف ع�صرنا �حلا�صر، حيث يحتاج �لد�عية و�لإعالمي �إىل �صياغة ر�قية يف �صناعة 
�لتميز، وتنمية �ملهار�ت، و�ل�صنة �لنبوية �ملطهرة تزخر برثوة هائلة، من �لتطبيقات 
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�لدعوة  وبخا�صة جمال  �ملجالت،  �صتى  �ملهار�ت يف  وتنمية  �لتميز،  �صناعة  يف 
�ل�صوؤ�ل  عن  لالإجابة  �لباحث  وي�صعى  منها،  كثري  ي�صتثمر  مل  حيث  و�لإعالم، 
�صناعة  يف  كبري  تاأثري  لها  �لتي  �لنبوية،  �لتطبيقات  �أبرز  ما  وهو:  للبحث  �لرئي�ض 

�لتميز، وتنمية �ملهار�ت )جمال �لدعوة و�لإعالم(؟
يهدف البحث يف جملته اإىل:

بيان دور �لتطبيقات �لنبوية، و�أثرها يف �صناعة �لتميز، وتنمية �ملهار�ت، لدى   -1
�لد�عية و�لإعالمي. 

بناء �مللكات �لعلمية، و�لعملية �ملتميزة، للدعاة و�لإعالميني، ليكونو� قدو�ت   -2
�صاحلة، يف تربية �أنف�صهم، وخدمة �لإ�صالم، و�لعلو به على �لعاملني، ولكي 

ي�صهمو� يف تطوير جمالتهم.
توظيف ن�صو�ض �ل�صنة �لنبوية، يف كافة ميادين، وجمالت �حلياة، ومو�كبة   -3
�أ�صا�ض من  �ملعطيات �حلديثة، يف �لنمو �حل�صاري، و�لرقي �لجتماعي على 

�لإبد�ع، و�لتميز، وبناء �لثقة، وتطوير �لذ�ت.
و�أ�صاأل �هلل جل وعال، �أن ينفع بهذ� �لعمل، و�أن يجعله منار� ي�صيء لل�صائرين، 

هذ� �لطريق �لطويل، طريق �لإبد�ع، و�لتاألق، و�لتفوق، و�لتميز.
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التمهيد
املطلب الأول: يف التعريف مب�سطلحات البحثً 

�أميزه  - �ل�صيء  قال �جلوهري: »مزت  ميز  لغة: من  التميز  التميز:  تعريف 
ميز�: عزلته وفرزته يقال: �متاز �لقوم، �إذ� متيز بع�صهم من بع�ض«)1( و�ْمَتاُزو�: 
ْنِزيِل:چ ڦ  ڦ    ڦ  ڦچ)2( �أْي: �ْنَفرُدو� ِمن  اُرو� يف نَاِحيٍَة، ويف �لتَّ �صَ
�ملُوؤِمِننَي، و�لتميز يف �ل�صيء هو »�أن يكون كّل نوٍع منه مبايناً لغريه و�صائر�ً 

على حدته«)3(. 
�ل�صخ�صية،  - �حلياة  يف  �لإيجابي  »�لتفوق  هو:  العام  ال�سطالح  يف  التميز 

�لنا�ض«)4(،  من  غريه  عن  ومتطور�  متقدما،  �لإن�صان  يجعل  مبا  و�لعملية، 
�لبتكاري،  و�لتفكري  �لعقلية،  �لقدر�ت  يف  »�لتفوق  فقال:  بع�صهم  وعرفه 
�لأد�ئية،  و�ملهار�ت  و�لفنون،  �لقيادية،  و�لقدر�ت  �لأكادميي،  و�ل�صتعد�د 

و�لب�صرية«)5(. 
وميكن تعريف �لتميز يف �ل�صطالح �ل�صرعي باأنه: �لإنفر�د، و�لتفوق، و�لعلو   
عن �لغري، ب�صفات �لإميان، و�لعبادة، و�لأخالق، �لذي ت�صاغ به �ل�صخ�صية 

�لإ�صالمية يف �لعلم، و�لعمل، وفق �ملنهاج �لنبوي.
تعريف املهارات: املهارات لغة: من مهر، قال �لفر�هيدي: »و�ملاِهُر: �حلاِذُق  -

بكّل َعَمل«)6(، وقال �بن دريد: »وَمَهَر �لرجُل َمهارًة، �إذ� �أحكَم �ل�صيء، ومنه 

�ل�صحاح، للجوهري 897/3، و�نظر: �ملحكم و�ملحيط �لأعظم، لبن �صيده 97/9.  -1
�صورة ي�ض �لآية 59.  -2

�ل�صناعتني: �لكتابة و �ل�صعر، �أبو هالل �حل�صن �لع�صكري 83/1.  -3
دعوة للتميز، �أحالم جمعة، مقال يف موقع �مل�صت�صار، 2004،2005.  -4

تعريف فيلدهو�صني وزمالئه، �نظر: �أطفال عند �لقمة، زكريا �ل�صربيني، ي�صرية �صادق، �ض 29.   -5
كتاب �لعني، للفر�هيدي 51/4.  -6
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قيل: �صابح ماهر«)1(، ويقال: »َمَهرُت بهذ� �لأمر �أمَهُر به مهارًة: �إذ� �صرَت به 
حاِذقاً«)2(. 

بعمل  - �لقيام  على  �لفرد  قدرة  »�ملهارة  بع�سهم:  عرفها  �سرعًا:  املهارات 
ما، �أو تعلم �صيء ما، �صو�ء كان ج�صديًا �أم عقلًيا، ب�صهولة، ودقة، وبدرجة 
�ملهارة  وتعرف  �ملبذول«)3(.  �جلهد  �لقت�صاد يف  مع  و�لإتقان  �ل�صرعة،  من 
باأنها: »قدرة �ل�صخ�ض، على ��صتخد�م يديه، ومعارفه، ومو�هبه، ومو�رده، 
وجميع خ�صائ�صه �ل�صخ�صية )�لبدنية، و�لعقلية، و�لنف�صية، و�لجتماعية(، 

�ملميزة لإجناز �أهد�ف معينة«)4(.
تعريف الدعوة: الدعوة لغة: ماأخوذة من »دعو« وت�صمل معاين، ودللت  -

و�لعبادة،  و�ل�صتدعاء،  �لند�ء،  منها:  �للغة)5(،  علماء  فيها  �أفا�ض  كثرية 
، على ق�صده، و�ل�صوق �إىل �ل�صيء.  و�ل�صوؤ�ل، و�حلثَّ

�أمرين:  - �ل�صرعية يطلق على  �لن�صو�ض  �لدعوة يف  م�صطلح  الدعوة �سرعًا: 
دين �لإ�صالم، �أو على �صبل �لتبليغ وو�صائل �لن�صر، وميكن �أن ن�صتنبط تعريفاً 
للدعوة، ي�صم �أركانه �لرئي�صة: قيام �لدعاة �ملوؤهلني علماً، وب�صريًة، بدعوة 
�ملنهاج  وفق  و�لإح�صان،  و�لإميان،  �لإ�صالم،  �أركان  �إىل  جميعا،  �لنا�ض 

�لنبوي، و�لو�صائل و�لأ�صاليب �ل�صرعية، �ملو�ئمة لأ�صناف �ملدعوين.
�أ�صٌل  - و�مليم  و�لالم  »�لعني  فار�ض:  �بن  قال  لغة:  الإعالم  الإعالم:  تعريف 

�صحيح و�حد، يدلُّ على �أثٍَر بال�صيء يتميَُّز به عن غريه«)6(، وقال �لفر�هيدي: 
جمهرة �للغة، لبن دريد 447/1.  -1
تهذيب �للغة، لالأزهري 159/6.   -2

�صر�ف �لرتبوي، رد�ح �خلطيب و�آخرون، �ض 37. د�رة و�لإ �لإ  -3
مهار�ت �لت�صال، حممد عبد�لغني، �ض 19.  -4

ل�صان  لالأزهري 119/3،  �للغة،  تهذيب  فار�ض 279/2،  �للغة، لبن  مقايي�ض  بالتف�صيل: معجم  �نظر   -5
�لعرب، لبن منظور 360/4.

معجم مقايي�ض �للغة لبن فار�ض 109/4.  -6
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ويقال:  �مليل.  �ِصْبه  بهِا  يُْهَتَدى  عالمًة  ليكوَن  �لّطريِق،  يف  ُب  يُْن�صَ ما  »�لَعَلُم 
�لإعالم  بني  �ملناوي  �أَعلمه«)1(. وفرق  و�أْعِلمنيه حتى  ��صتعِلْم ل خرَب فالن 
معنى  يف  ��صتعمل  ورمبا  ذلك،  لت�صور  �لنف�ض  تنبه  »�لتعلم  فقال:  و�لتعليم 
�لإعالم، لكن �لإعالم �خت�ض مبا كان باإخبار �صريع«)2(. الإعالم �سرعًا: كما 
يقول د. حجاب: »جهد فني وعلمي مدرو�ض، وخمطط، و م�صتمر، و�صادق 
و��صعة  خلفية  لديه  فرد�،  �أم  جماعة  �أم  كانت  هيئة  بالت�صال،  قائم  قبل  من 
ومتعمقة يف مو�صوع �لر�صالة �لتي يتناولها، �أو ي�صتهدف �لت�صال باجلمهور 
�لعام، وهيئته �لنوعية، و �أفر�ده بكافة �إمكانيات و�صائل �لإعالم، و�لإقناع، 
وذلك بغر�ض تكوين ر�أي عام �صائب، يعي �حلقائق �لدينية، ويدركها، ويتاأثر 
بها يف معتقد�ته، وعباد�ته، و معامالته«)3(، وعرفه بع�صهم باأنه: »فن �إي�صال 
�حلق للنا�ض ق�صد �عتناقه، و�لتز�مه«)4(، وبذلك يت�صح �أن �ملق�صود بالإعالم: 
جمموعة �لو�صائل، و�لأدو�ت، �لتي ت�صهم يف �صياغة �لفكر، و�صناعة �لر�أي 

�لعام، وبث �لأخبار. 
املطلب الثاين: اأهمية التميز، وتنمية املهارات يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية:

جميع  يف  �ل�صريعة،  وكلية  �مللة،  وقاعدة  �لدين،  �أ�صا�ض  هو  �لكرمي  �لقر�آن 
�لأحكام، و�لعقائد، و�لت�صريعات و�لنظم، �أنزله على خات �أنبيائه، ور�صله حممد�ً 
تعاىل:  قال  كما  �لنافع،  و�لعملي  �لعلمي،  بالتطبيق  وتفا�صيله  �أحكامه  ليبني   ،
�لقرطبي  قال  ڦچ)5(  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      چٿ   

بقولك، وفعلك،  �لأحكام، و�لوعد، و�لوعيد  �لكتاب من  رحمه �هلل: »يف هذ� 

كتاب �لعني، للفر�هيدي 153/2 و�نظر: تهذيب �للغة، للالأزهري254/2.   -1
�لتوقيف على مهمات �لتعاريف، للمناوي 188/1.  -2

مبادىء �لإعالم �لإ�صالمي، حممد منري حجاب، �ض 135.   -3
نحو تاأ�صيل للدر��صات �لت�صالية، �صيد �صاد�تي �ض53.  -4

�صورة �لنحل، �لآية 44.  -5
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فالر�صول  مبني عن �هلل عز وجل مر�ده، مما �أجمله يف كتابه من �أحكام �ل�صالة 
و�لزكاة، وغري ذلك مما مل يف�صله«)1(، ومتيز  بتف�صيل كل ما �أنزل �هلل �إليه من 
�لأو�مر، و�لتكاليف، و�أو�صحه بالطريقة �لقولية، و�لعملية �لتطبيقية �أو�صح بيان، 
بالهد�ية،  �لتميز  خ�صائ�ض  �أجل  من  هو  �لذي  و�لتدبر،  �لتفكر  ليح�صل  و�أكمله 
وبهذ� �لبيان �لكامل و�ل�صامل �ملر�د هلل تعاىل، قامت �حلجة و��صتبانت �ملحجة لكافة 
جمهور �ملدعوين، و��صتحق بذلك �أن يكون �لر�صول  �أ�صوة ح�صنة متميزة، يف 

�لعلم، و�لعمل، وكمال �لتطبيق قال تعاىل: چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     
ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  یچ)2(، حيث جاءت �لتطبيقات �لنبوية، جت�صيد�ً 
للمنهج �لإلهي، يف �صورة دعوة عملية حية �إىل منهاجه، وكافية يف باب �لهد�ية 
و�لبالغ  �لدعوة  كمال  م�صتلزمات  من  و�أ�صحت  و�لفالح،  و�لنجاح  و�ل�صعادة 

�ملبني كما قال تعاىل:چ جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  چ)3(، وقال تعاىل: چ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  چ )4(، فالر�صول  هو �ملثل �لأعلى يف تطبيق كل ما دعى 
�لتميز، و�لتفوق،  �أعلى مقايي�ض  �لقر�آن �حلكيم، من �صر�ئع، و�أحكام، وفق  �إليه 
�لتميز  ل�صناعة  �لقومي  و�ملنهاج  �مل�صتقيم،  �ل�صر�ط  هي  �لنبوية  �لتطبيقات  وتعد 
�لتفوق  �إىل  و�لدعوة  و�ملكت�صبة،  �لفطرية،  �ملهار�ت  وتنمية  و�لعملي،  �لعلمي، 
يف جميع �أمور �حلياة �لدينية، و�لدنيوية، وله  �لأولية، و�لتقدم، و�ل�صبق يف 
َمَو�ِت َو�لأَْر�َض َحِنيًفا  ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر �ل�صَّ ذلك، حيث يقول يف دعائه: »َوجَّ
ِ َربِّ �ْلَعامَلِنَي،  يَاَي َومَمَاِتي هلِلَّ اَلِتي َونُ�ُصِكي َوحَمْ ُم�ْصِلًما، َوَما �أَنَا ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنَي، �إِنَّ �صَ
ُل �مْلُ�ْصِلِمنَي«)5(، وفيه دعوة للموؤمنني للمبادرة  نَا �أَوَّ َل �َصِريَك لَُه، َوِبَذِلَك �أُِمْرُت، َو�أَ

�جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي، 109/10.  -1
�صورة �لحز�ب: �لآية 21.  -2
�صورة �ملوؤمنون: �لآية: 73.  -3

�صورة �ملائدة �لآية: 67.  -4
ْيِل 185/2، ح1848،  �للَّ اَلِة  َعاِء ِفى �صَ �لدُّ �مل�صافرين، باب  �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �صالة   -5

اَلُة 277/1، ح760، و�للفظ له. و�أبو د�ود يف �صننه، كتاب �ل�صالة، باب َما يُ�ْصَتْفَتُح ِبِه �ل�صَّ
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�إىل هذ� �لتميز، وتنويه باأهميته، حيث �إن له منزلة �صامية، ومرتبة عالية مرغوبة. 
�لرئي�ض،  و�مل�صدر  �لأول،  �لأ�صا�ض  هو  �لكرمي:  �لقر�آن  يكون  �أن  غرو  ول 
و�لنو�ة �لكربى �لتي �نطلقت منها هذه �لتطبيقات �لنبوية ل�صناعة �لتميز �لدعوي 

و�لإعالمي، ومن هذه �لدلئل �لتي تبني �أهميته، قوله تعاىل: چ ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      چ)1(، قال �ل�صعدي رحمه �هلل: »يقول تعاىل م�صجعاً 

حتزنو�}  ول  تهنو�  {ول  لهممهم:  منه�صاً  و  لعز�ئمهم  ومقوياً  �ملوؤمنني،  لعباده 
�أ�صابتكم  عندما  قلوبكم،  يف  حتزنو�  ول  �أبد�نكم،  يف  وت�صعفو�  تهنو�  ول  �أي: 
عليكم،  م�صيبة  زيادة  �لأبد�ن،  على  و�لوهن  �لقلوب،  يف  �حلزن  فاإن  �مل�صيبة، 
بالعلو  و�ملق�صود  و�صربوها«)2(  قلوبكم  �صجعو�  بل  عليكم،  لعدوكم  وعون 
�لتميز بالإميان »وباحلجة و�لتم�صك بالدين، و�لعاقبة �حلميدة«)3(، وهي من �أعظم 
�صمات �لتميز �لتي دعي �إليها �ملوؤمنون يف هذه �لآية �لكرمية، لأنه يورث �لقلب 
ثباتاً و�صجاعة وقوة، و�صبب للتفوق، و�لنجاح، مما يدعوهم �أن يكونو� د�ئما يف 
�ملنزلة �لعليا، يف هذه �حلياة علماً، وعماًل، ويرتبو� على هذه �ملزية م�صتعينني باهلل 
تعاىل، وقد دعانا �هلل تعاىل �إىل �رتيا�ض خلق �لتميز، بالرفعة وعلو �لدرجة قاَل 
تََعاىَل: چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج     چ)4(، �إن 
�صناعة �لتميز، وتنمية �ملهار�ت، مبد�أ �أ�صيل، ورد تنظريه وتاأ�صيله و�حل�ض عليه، 
و�لآية:فيها  و�لعلم،  �لإميان،  يف  �لر�قي  �لتميز  ومن�صوؤها  �لدرجات،  يف  بالرفعة 
و�أن  �لإميانية، و�لعلمية، و�لعملية،  مهار�تهم  بتنمية  �لناه�صني،  للمتميزين  ب�صارة 
�هلل مييزهم بالرقي يف �لدرجات �لعالية، و�لكر�مة يف �لدنيا و�لآخرة، �إن �لتميز 
تعاىل:   قوله  من  و�لإعالمي،  �لد�عية  يعيها  �أن  يجب  ثابتة  و�صنة  م�صطرد،  قانون 

�صورة �آل عمر�ن �لآية: 139.  -1
تي�صري �لكرمي �لرحمن يف تف�صري كالم �ملنان، لل�صعدي 149/1.  -2

مفاتيح �لغيب، للر�زي 12/9.  -3
�صورة �ملجادلة �لآية: 11.   -4
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چہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ چ)1( »فاأخرب �صبحانه 

وتعاىل �أنه ل يجوز يف حكمته �أن يذركم على ما �أنتم عليه، من �ختالط �ملنافقني 
بكم، و�إظهارهم �أنهم منكم ومن �أهل �لميان، بل كان يجب يف حكمته �إلقاء هذه 
و�أهد�ف  حكم،  له  فالتميز  �لمتياز«)2(،  هذ�  يح�صل  حتى  و�لوقائع  �حلو�دث، 
عليا، »وعلى �مل�صلم �أن ي�صتح�صر كل ملكاته �لعقلية، حتى مييز �خلبيث من �لطيب 
ويرف�ض �ل�صيء �خلبيث«)3(، ليتحقق له �لتميز �ملحبوب، و�ملنجي عند �هلل تعاىل 

گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   چ  تعاىل:  قال  كما  و�لآخرة،  �لدنيا،  يف 
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ    چ)4(، قال 
�ل�صعادة  �أهل  فميَّز  يِِّب«  �لطَّ ِمَن  ِبيَث  �خْلَ  ُ �هللَّ »ِليَِميَز  عنهما:  �هلل  ر�صي  عبا�ض  �بن 
من �أهل �ل�صقاوة«)5(، و�لآية فيها دعوة لأهمية تنمية �مللكات �ملهارية، يف �لتفرقة 
�لدعاة  من  �حلق  و�أهل  و�ل�صر،  و�خلري  و�ل�صالل،  و�لهدى  و�لباطل،  �حلق  بني 
و�لإعالميني، �أوىل �لنا�ض بهذه �لتنمية، و�لتميز، و�لتمييز، ملا فيه من حتقيق خري 

عميم، وم�صلحة عظيمة لالإ�صالم، و�أهله.
املطلب الأول: التميز الدعوي والإعالمي، وتنمية املهارات يف العقيدة.

يف  �لعقدي  �لتميز  �صناعة  �إن  مهارتها:  وتنمية  العقيدة،  قوة  يف  التميز  اأ- 
جمال �لدعوة و�لإعالم، تاأتي يف �ملرتبة �لأوىل، يف �صلم �أولويات �لتطبيقات 
�لنبوية، وذلك لأن �لإميان باهلل تعاىل؛هو �لقاعدة �لأ�صا�صية �لتي تبنى عليها 
من  بال�صرورة  �ملعلوم  ومن  و�لباطنة،  �لظاهرة،  و�لأعمال  �لأقو�ل،  جميع 
�لدين �أنه ل �صعادة، ول خري، ول �صالح، ول ��صتقامة، ول فالح للعباد يف 

�صورة �آل عمر�ن �لآية: 179.  -1
مفاتيح �لغيب، للر�زي 441/9.  -2

تف�صري �ل�صعر�وي، حممد متول �ل�صعر�وي 2370/1.  -3
�صورة �لأنفال �لآية: 37.  -4

�أخرجه �لطربي يف جامع �لبيان، 535/13، و�لبيهقى يف دلئل �لنبوة 76/3.  -5
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�آية  �ل�صحيحة، وما من  �لقوي، و�لعقيدة  �لإميان  بهذ�  �إل  �لدنيا، و�لآخرة، 
يف كتاب �هلل تعاىل، �أو ن�ض من حديث ر�صول �هلل ، �إل وقد ��صتمل على 
ومطالبه  �أ�صوله  و�لتز�م  تعاىل،  باهلل  �لإميان  �إىل  و�لدعوة  و�لإعالم،  �لبيان 

�عتقاد�ً و�صلوكـاً، وتنمية و��صتثمار� للمهار�ت، و�لطاقات. 
�لنف�ض،  يف  ومتكنها  و�لإعالمي،  �لد�عية  قلب  يف  قوتها  بح�صب  و�لعقيدة 
ينعك�ض عطاوؤها �لقوي على �جلو�رح و�ل�صلوك، و�لأعمال، �إن �لدعوة و�لإعالم 
مهمتان متالزمتان حتتاجان �إىل �لتميز ب�صفة �لقوة �لإميانية، حلمل �لتكاليف �ل�صرعية 
ومقام  و�لريادة،  �لقيادة،  مركز  يف  يكون  َمن  عند  وخ�صو�صا  للنا�ض،  وتبليغها 
مقا�صد  �أجل  من  كان  لذلك  �لتاأثري،  قوة  ميتلك  من  ومقام  و�لتوجيه،  �لإر�صاد، 

ۇ  ۆ   چ  تعاىل:  قال  �لأمور، كما  �ملتميز يف جميع  �لقوي  �ل�صريعة �لإعد�د 
�هلّل  »�أمر  چ)1(،  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
تعاىل �ملوؤمنني، بالتما�ض �أ�صباب �لقوة �ملادية �إىل جانب �لقوة �لروحية �لتي عمر 
�لإ�صالم قلوبهم بها«)2(، وهي قوة �لعقيدة، ور�صوخ �لإميان، وبهذ� يدرك �لد�عية 
َعايَِة �حْلَ�َصَنِة يِف هذه �لآية �لكرمية«)3(، و�لتي تر�صد �إىل �صرورة  و�لإعالمي »�أَثََر �لدِّ
بهما  يت�صلح  �أن  و�أهمية  و�لقيمية،  �ملادية،  �لقوي  �أنو�ع  �لتو�زن يف جميع  حتقيق 
�لدعاة و�لإعالميني  ثبات  تاأثريها، يف  لها  �لإميان  فقوة  �لدعوة و�لإعالم،  حملة 
وقوة ت�صميمهما، و�لتز�مهما باملنهاج �لنبوي �لقومي، و��صتم�صاكهما باأ�صباب �لقوة 
�ملتاحة �مل�صروعة، و�حلديثة يف جميع �لو�صائل، و�لأ�صاليب، و�لجتهاد يف تعلم 
تلك �ملهار�ت وتنميتها علماً وعماًل، م�صتعينني باهلل تعاىل يف �لإفادة من معطيات 
�لدعاية  و�صائل  حتديات  ملجابهة  فيها،  و�حلذق  و�ل�صناعات  و�لفنون،  �لعلوم، 
و�لإعالم �ملف�صدة، وبخا�صة يف ع�صر عوملة �لت�صال و�لإعالم �ملتقدم، و�صيطرته 

�صورة �لأنفال �لآية: 60.  -1
�لتف�صري �لقر�آين للقر�آن، عبد �لكرمي �خلطيب 665/5.  -2

�أ�صو�ء �لبيان، لل�صنقيطي 21/8.  -3



160

من قبل دعاة �لباطل، حيث ك�صرت فيه حو�جز �لزمان، و�ملكان، و�أ�صحى موؤثر�ً 
�لقناعات  وت�صكيل  �ل�صخ�صيات،  وبناء  �لأفكار  و�صياغة  �لنفو�ض،  �جتذ�ب  يف 
يف   ، �لر�صول  تطبيقات  جاءت  وقد  �لنف�صية،  �خل�صائ�ض  وتهمي�ض  �لعقيدية، 
لها  �لقوه بجميع عنا�صرها، و�أنو�عها، بطرق متنوعة، و�أ�صبح  �إىل هذه  �لدعوة 
�أثرها �لبالغ يف �صناعة �لتميز �ملحبوب و�خلري، وهي من �صفات �لكمال �لتي يحبها 
�لقيم رحمه �هلل: »من و�فق �هلل يف �صفة من �صفاته، قادته تلك  �هلل، كما قال �بن 
بته من رحمته، و�صريته حمبوباً  �ل�صفة �إليه بزمامها، و�أدخلته على ربه، و�أْدنَْتُه وقرَّ
�أ�صلوب �لرتغيب، حيث يدعو �إىل �صناعة منهج    له«)1(، و��صتخدم �لر�صول 
َو�أََحبُّ  َخرْيٌ  �ْلَقِويُّ  »�مْلُوؤِْمُن   : قوله  �لإميان و�لعقيدة. كما يف  قوة  �لتميز يف 
 ِ ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ �ْحِر�ْض َعَلى َما يَْنَفُعَك، َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ ِ ِمَن �مْلُوؤِْمِن �ل�صَّ �إِىَل �هللَّ
َفَعْلُت َكاَن َكَذ� َوَكَذ�، َولَِكْن ُقْل  ينِّ  �أَ لَْو  تَُقْل  َفاَل  ابََك �َصْيٌء  َوَل تَْعِجْز، َو�إِْن �أَ�صَ
ْيَطاِن«)2(، �إن �أركان �لدعوة و�لإعالم،  ِ َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل �ل�صَّ َقَدُر �هللَّ
بحاجة �إىل �ملوؤمن �لقوي يف �إميانه، وعلمه وعمله وبدنه، �لذي يحمل علو �لهمة، 
�لإح�صان  رتبة  فارتقى  و�ملادي،  �لروحي،  �لتكامل  �صمات  �صخ�صيته  يف  وتنتظم 
بعد �لإميان، و�جتمعت فيه �صفات �لتميز بالعقيدة �ل�صحيحة، و�لعبادة �لقومية، 
و�لعلم �لنافع، و�لعمل �ل�صالح، وحري بالد�عية و�لإعالمي �أن يحر�صا على هذ� 
�لتميز �لفاعل و�ملوؤثر، وينميان فيهما جو�نب قوة �ل�صخ�صية و�لإر�دة، م�صتفيدين 
�لقوي  للموؤمن  �ملهار�ت،  وتنمية  �لطاقات  توظيف  يف   ، �لر�صول  قدرة  من 
بعوث �حلرب، وبعوث  بتجنيد  �خلبري   ، �هلل  »فكماكان ر�صول  �صخ�صيته،  يف 
�إن  �لقتال،  وجب  متى  يده،  يف  قوة  كل  بتجنيد  خبرًي�كذلك  كان  �ل�صتطالع، 
كانت قوة ر�أي، �أو قوة ل�صان، �أو قوة نفوذ، فما نعرف �أن �أحًد� وجه قوة �لدعوة 

�جلو�ب �لكايف ملن �صاأل عن �لدو�ء �ل�صايف، لبن �لقيم، �ض 116.  -1
ِة 56/8، ح 6945، و�لن�صائي يف �ل�صنن  �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �لقدر، باب ِفى �لأَْمِر ِباْلُقوَّ  -2

�لكربى، كتاب عمل �ليوم و�لليلة، باب َما يَُقوُل �إَِذ� َغَلَبُه �أَْمٌر 230/9، ح10382.
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�ل�صالم«)1(، و�لقوة من  توجيهه عليه  �لغاية من  بلوغ  �أنفع يف  �أ�صد، ول  توجيًها 
بها،  �ل�صالة و�ل�صالم و�متازو�  �لأنبياء و�لر�صل عليهم  �إليها  �لتي دعي  �ل�صفات 
كما قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چ)2(، و�إن ت�صافر �لقوة باأبعادها �لعقلية، 
و�لقلبية، و�جل�صدية، و�ملهارية، يف جميع �أ�صول �لدعوة و�لإعالم، وتنمية ملكة 
�لتي  نو�هيه، هي  �هلل و�جتناب  لأو�مر  و�لطاعة  �لن�صاط  �جلد و�حلر�ض، ومنتهى 
ت�صندها،  قوة  بغري  تنت�صر  �أن  ميكن  ل  وحدها،  �حلق  ودعوة  �حلق،  بدعوة  تقنع 
وطاقة فاعلة تديرها، و�إن »قوة �لدعوة يف قوة دعاتها، وثباتها يف ثباتهم، وقدرتها 
على غزو قلوب �لنا�ض من قدرة دعاتها على حل م�صكالتهم كل م�صكالتهم، ول 
ميكن �أن نرجو ن�صر� يف معركة ما، تخاذلت همتنا فيها عن ��صتعمال نف�ض �ل�صالح، 
�لذي ي�صتعمله �أعد�وؤنا، �أو ��صتعمال ما هو �أف�صل منه«)3(، وفيما يتعلق بقوة ومتيز 
فهو لزم  �لناجحة يف ع�صرنا،  �حلرب  لو�زم  من  فقد غد�  �لإعالمي،  »�لن�صاط 
لتقوية �لروح �ملعنوية للمجاهدين، وزرع �لثقة و�لأمل يف �لنفو�ض، وبث �لرعب 
�لعام  �لر�أي  لتجنيد  بالرعب، وهو لزم  �لن�صر  يكون  وقد  �لأعد�ء،  قلوب  يف 
 �صالح �لإعالم يف ن�صرة  �لعاملي للوقوف بجانبهم«)4(، وقد وظف �لر�صول 

�لدعوة، و�أهلها.
�أروع    �لر�صول  �صرب  مهارتها:  وتنمية  القوية،  العزمية  يف  التميز  ب- 
�لتوحيد،  �إىل عقيدة  �لقوية، و�لثبات يف دعوته  بالعزمية  �لأمثلة، يف متيزه 
ومن �صو�هد ذلك �لتميز، قوله  لعمه �أبو طالب-حني عر�ض كفار قري�ض 
»يَا   :فقال باملال، و�مللك و�لن�صاء-  �لدعوة  م�صاومته على  �أخيه  �بن  على 
ْم�َض يِف مَيِيِني، َو�ْلَقَمَر يِف �ِصَماِل، َعَلى �أَْن �أَْتُرَك َهَذ�  ُعو� �ل�صَّ َعمِّ َو�هلِل لَْو َو�صَ

عبقرية حممد ، عبا�ض حممود �لعقاد، �ض 60.  -1
�صورة مرمي، �لآية 12.  -2

)30( طريقة خلدمة �لدين، ر�صا �أحمد �صمدي، 94/1.  -3
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تََرْكُتُه«)1(، فهذه �صورة من �إ�صر�ر  َما  ِفيِه  �أَْهَلَك  �أَْو  �ْلأَْمَر، َحتَّى يُْظِهَرُه �هللُ، 
فيها عمه حاميه، وكافيه،  عنه  تخلى  �لتي  �للحظة  على دعوته، يف  �لنبي 
هذه  فيه،  �ملتذ�مرين  به  �ملرتب�صني  مينعه  �لأر�ض،  ح�صون  من  ح�صن  و�آخر 
�صورة قوية ر�ئعة جديدة جدة هذه �لعقيدة، قوية قوة هذه �لعقيدة«)2(، 
يف  و�لإعالم،  �لدعوة  �أهل  ي�صتثمره  �أن  يجب  �لنبوي  �لتطبيق  وهذ� 
�لإميانية،  و�ملبادئ  �ملعتقد�ت  على  �لر��صخ  و�ليقني  �لو��صح،  �لقوي  �لتميز 
حقاً  باأنهما  و�لطمئنان:  و�لوعي  �لباطل،  كلمة  و�إزهاق  �حلق  كلمة  و�إعالء 
�لنجاح  �إىل  ماآلها  �ل�صاخمات،  �لر��صيات  ر�صوخ  ر��صخة  ثابتة  عقيدة  على 
�ل�صادقة،  و�لأخبار  �لأقو�ل  على  تبعث  �لتي  وهي  و�لتفوق،  و�لفالح 
و�لأعمال �لر��صدة و�ل�صلوكيات �حلميدة، وقطع �أطماع دعاة �لباطل، و�صد 
�أ�صاليبهم وو�صائلهم �ل�صيئة للنيل من �أ�صول �لعقيدة، ومن �لدرو�ض  جميع 
�لإخال�ض،  على  تبنى  �أن  يجب  و�لإعالمي  �لد�عي  ر�صالة  �أن  �مل�صتفادة: 
و�ل�صدق، و�ل�صرب، و�ل�صجاعة بال �صعف، ول مد�هنة، ول تغرت بزخارف 
�لدنيا وزينتها، ليتحقق لها �لنجاح �لفريد، ويف �حلديث تنمية مهارة �لعزمية، 
وتقويتها للوقوف �أمام �لتحديات، وقد �أقام �لنبي  يف �صناعة �لتميز �صمة 
ُ َعْنُه، �أَنَّ  َي �هللَّ �لتو�زن بني �لقوة، و�لأخالق، كما يف حديث �أَِبي ُهَرْيَرَة، َر�صِ
ِديُد �لَِّذي مَيِْلُك نَْف�َصُه ِعْنَد  َا �ل�صَّ َرَعِة، �إِمنَّ ِديُد ِبال�صُّ َر�ُصوَل �هلِل  َقاَل: »لَْي�َض �ل�صَّ
ِب«)3(، �إن �لد�عية و�لإعالمي بهذه �لعزمية �لر��صخة، و�ليقني �لر��صخ  �ْلَغ�صَ
و�إ�صهارها،  �إظهارها،  على  وت�صميماً  بالدعوة،  �إعالناً  �إل  ذلك  يزيدهما  ل 
و�لند�ء بها يف جمامع �لنا�ض، عرب جميع و�صائل �لإعالم و�لت�صال، و�لقائد 
وله   ،187  ،186/2 �لنبوة،  دلئل  يف  و�لبيهقي   ،480/1 و�مللوك،  �لأم  تاريخ  يف  �لطربي  �أخرجه   -1
�صاهد خمت�صر يف م�صند �أبي يعلى �ملو�صلي 191/6، ح6771، وقال �لهيثمي: ورجال �أبو يعلى رجال 
�ل�صحيح، �نظر: جممع �لزو�ئد 14/6، 15. قال �لألباين للحديث طريقة �أخرى ب�صند ح�صن، �ل�صل�صة 

�ل�صعيفة، 410/2.
يف ظالل �لقر�آن، �صيد قطب 3660/6.  -2

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه كتاب �لأدب، باب �حلذر من �لغ�صب 2267/5 ح5763، وم�صلم يف   -3
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�لأتباع  تبكيت  يف  �لوقت  مُي�صي  ول  �لإ�صغاء،  فن  يُتقن  �لذي  هو  �لناجح 
و�لتنظري عليهم، و�لذي يُتقن فن �لإ�صغاء؛ويدرك مفتاح �لتميز، وي�صتطيع 

ه �أتباعه ويطيعونه. ق �لأهد�ف، فيُحبُّ ليم، فتتحقَّ �تِّخاذ �لقر�ر �ل�صَّ
 ج- التميز الأخروي، وتنمية املهارت ال�سخ�سية املتميزة: ويلفت �لنبي
�لأنظار باأ�صلوب �لرتغيب، �إىل �أن �لتميز كما هو حا�صل يف �لدنيا، يتحقق 
و�لر�صل  �لأنبياء  ب�صفاعة  �ملوحدون،  �ملوؤمنون  يتميز  �لآخرة حيث  �أي�صا يف 
عليهم �ل�صالة و�ل�صالم، كما يف حديث جابر ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول 
�لنَّاِر  َو�أَْهُل  َة  نَّ �جْلَ نَِّة  �جْلَ �أَْهُل  يَْدُخُل  �لنَّاِر،  َو�أَْهُل  ِة  نَّ �جْلَ �أَْهُل  ُميَِّز  »�إَِذ�   : �هلل 
�ُصُل َف�َصَفُعو�، َفيَُقاُل: �ْذَهُبو� َفَمْن َعَرْفُتْم يِف َقْلِبِه ِمْثَقاَل ِقرَي�ٍط  �لنَّاَر، َقاَمِت �لرُّ
�لرتبية  هذه  من  و�لإعالمي  �لد�عية  ي�صتفيده  ومما  َفاأَْخِرُجوُه«)1(،  �إِميَاٍن  ِمْن 
�لنبوية، قوة �لأمل، و�لتفاوؤل، وعدم �لقنوط، و�لياأ�ض، و�لتنبه �إىل م�صوؤولية 
ن�صح �جلمهور، وتذكريهم وتوعيتهم، بنتائج �لتميز يف �ملعاد بعد متيزهم يف 
�ملعا�ض بالإميان، مما يدل على �أهمية �إخال�ض �لتوحيد، وتنمية �لأمل يف نفو�ض 
بالتوبة،  و�لذنوب،  �ملعا�صي  عو�ئق  لتخطي  هممهم،  و�صحذ  �ملدعوين، 
�ل�صفاعة، و�لطمع يف  لتنفعهم هذه  �لكبائر،  �لإ�صر�ر على  و�لإنابة، وعدم 
رحمة �هلل و�صفاعة �ل�صافعني، »وي�صرق �لتميز يف حياتهم، فال ياأ�ض عند �أهل 
�لتميز من روح �هلل ول من رحمته ومغفرته مهما كانت �لذنوب، ولكن عمل، 
وجهاد، ونية، حتى يتحقق �لنجاح و�لتقدم، ويح�صل �لتميز و�لإبد�ع«)2(، 
�جلنَّة،  يف َ �لدرجات  رفعة  وهو  �لآخرة،  يف  �لتميز  �صناعة  من  �آخر  ولون 
وهذه �لدرجات متفا�صلة تفا�صال عِظيما، و�أَوِلياء �هلل �ملُوؤِمنون �ملُتقون، يف 
�لدنيا،  َوتقو�هم، وعملهم يف  �إمياِنهم  متيز  بح�صب  و�ملنازل  �لدرجات  تلك 
�أحمد بن حنبل، يف م�صنده، 325/3 ح14531، و�بن حبان يف �صحيحه 409/1 ح  �لإمام  �أخرجه   -1

183، قال �صعيب �لأرنوؤوط: �إ�صناده �صحيح على �صرط م�صلم رجاله ثقات.
�صناعة �لتميز، حممد �ليامي، �ض، 66.  -2
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ِة لَيرََتَ�َءْوَن،  نَّ عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه �أن ر�صول �هلل  قال:»�إِنَّ �أَْهَل �جْلَ
ِمَن  �لأُُفِق  ِمَن  �ْلَغاِبَر  ىَّ  رِّ �لدُّ �ْلَكْوَكَب  ترََتَ�َءْوَن  َكَما  َفْوِقِهْم،  ِمْن  �ْلُغَرِف  �أَْهَل 
ِ ِتْلَك َمَناِزُل �لأَْنِبيَاِء  ِل َما بَْيَنُهْم، َقالُو�:يَا َر�ُصوَل �هللَّ �مْلَ�ْصِرِق �أَِو �مْلَْغِرِب، ِلَتَفا�صُ
ُقو�  دَّ َو�صَ  ِ ِباهللَّ �آَمُنو�  ِرَجاٌل  ِبيَِدِه،  نَْف�ِصي  َو�لَِّذي  بََلى  َقاَل:  َغرْيُُهْم.  يَْبُلُغَها  َل 
�مْلُْر�َصِلنَي«)1(، قال �لقرطبي رحمه �هلل: »مل يذكر عماًل ول �صيئاً، �صوى �لإميان 
و�لت�صديق للمر�صلني، وذلك ليعلم �أنه عنى �لإميان �لبالغ، و ت�صديق �ملر�صلني، 
من غري �صوؤ�ل �آية، ول تلجلج، و�إل فكيف تنال �لغرفات بالإميان �إل �لت�صديق 
�لغرفات،  �أعال  يف  �ملوحدين  جميع  كان  كذلك،  كان  ولو  للعامة!  �لذي 
ويب�صر  �لآخرة،   يف  �لنبي  ويرغب  و هذ� حمال«)2(،  �لدرجات  و�أرفع 
�لعظيمة  �لرغبة  يوجب  بليغ  بو�صف  و�لتحبيب،  �لت�صويق  باأ�صلوب  بنعيمها 
فيها، وحت�صيل هذه �لدرجات �لرفيعة؛ �لتي هي نتيجة مرتتبة لعربون �لتميز 
�ملر�صلني، و�لنا�ض  باهلل ور�صوله، وت�صديق  �أل وهو كمال �لإميان  �لدنيا،  يف 
يتمايزون يوم �لقيامة بعقد �لقلوب وعمل �جلو�رح من �لأقو�ل و�لأعمال، 
قال �لرتمذي: »�أر�د به �إميان �ل�صديقني، ل �إميان �ملخلطني من �ملوحدين«)3(. 
وهذ� �لأ�صلوب �لنبوي، له تاأثري يف �صقل �أ�صاليب �لدعوة و�لإعالم، و�إثارة 
همم �ملخاطبني، و�صحذ عز�ئمهم، لتن�صرح �صدورهم، وتنطلق بعزمية وثابة، 
من  و�لتحبيب؛ هي  �لت�صويق  �أ�صاليب  �إن  �ل�صاحلات،  �لباقيات  �غتنام  نحو 
�أن  يجب  �لتي  �ملحبذة،  �ملهار�ت  ومن  و�لإعالم،  �لدعوة  و�صائل  فنون 
ت�صتثمر جلذب �جلمهور �إىل �لتميز، يف رفعة �لدرجات لأهل عليني، وعلى 
�لدعاة و�لإعالميني، ت�صجيع �ملوؤمنني لهذ� �لت�صابق �ملغتبط عليه، و��صت�صعاره 

و�لتفكر فيه، وتفعيله كماً وكيفاً.
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب بدء �خللق، باب ما جاء يف �صفة �جلنة 3083/3 ح1188 وم�صلم،   -1

نَِّة 2177/4ح2831. يف �صحيحه، كتاب �جلنة و�صفة نعيمها، باب تََر�ِئى �أَْهِل �جْلَ
�لتذكرة يف �أحو�ل �ملوتى، للقرطبي، 101/2.  -2

نو�در �لأ�صول يف �أحاديث �لر�صول، للرتمذي، 93/3.  -3
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املطلب الثاين: التميز الدعوي والإعالمي، وتنمية املهارات يف العبادة
ووردت �لتطبيقات �لنبوية متميزة، يف �لعبادة �صكاًل، وجوهر�ً، وم�صموناً، 
�صالكًة نهج �لقر�آن، يف بناء منظومة �لتميز، بدء�ً بتحويل �لقبلة �إىل �لكعبة، متييز�ً 

ڱ  ڱ   چ  تعاىل:  قال  وتوجههم،  �لكفار  عبادة  عن  وتوجههم،  �مل�صلمني  لعبادة 
ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  

ے            ۓ  ۓ  ڭڭ   چ)1(، ويف هذه �لدعوة �لعملية، تنويه بالثبات على منهج 

�حلق، وتنمية مهارة �للتز�م �لعملي �ملتميز، يف �لتطبيق ل�صعائر �لعبادة. 
�أن  ينبغي  مما  �إن  العتدال:  مهارات  وتنمية  الو�سطية،  يف  التميز  �سناعة  اأ-  
يُعتنى بن�صره، وتبليغه، و�إعالنه، يف جمال �لدعوة و�لإعالم، ثقافة �لو�صطية، 
ويف �لتطبيقات �لنبوية مناذج فريدة، ��صتملت على �صناعة �لتميز �لو�صطي يف 
�لعبادة، وغريها من �أمور �حلياة، ب�صتى و�صائل �لدعوة و�لإعالم �ل�صخ�صي، 
و�جلماهريي، عن �أن�ض ر�صي �هلل عنه قال: »َجاَء ثاََلثَُة َرْهٍط �إِىَل بُيُوِت �أَْزَو�ِج 
َفَقالُو�  تََقالُّوَها  َكاأَنَُّهْم  �أُْخرِبُو�،  ا  َفَلمَّ  ، �لنَِّبيِّ  ِعَباَدِة  َعْن  يَ�ْصاأَلُوَن   ، �لنَِّبيِّ 
َر، َقاَل �أََحُدُهْم:  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما تَاأَخَّ َو�أَْيَن نَْحُن ِمَن �لنَِّبيِّ  ؟َقْد ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
ْهَر، َوَل �أُْفِطُر َوَقاَل �آَخُر:  وُم �لدَّ ْيَل �أَبًَد� َوَقاَل �آَخُر: �أَنَا �أَ�صُ لِّي �للَّ ا �أَنَا َفاإِينِّ �أُ�صَ �أَمَّ
ُج �أَبًَد�، َفَجاَء َر�ُصوُل �هلِل َفَقاَل: �أَْنُتُم �لَِّذيَن ُقْلُتْم  �أَنَا �أَْعَتِزُل �لنِّ�َصاَء َفاَل �أَتََزوَّ
َو�أُْفِطُر،  وُم،  �أَ�صُ لَِكنِّي  لَُه،  َو�أَْتَقاُكْم   ِ هلِلَّ لأَْخ�َصاُكْم،  �إِينِّ   ِ َو�هللَّ �أََما  َوَكَذ�،  َكَذ� 
ِمنِّي«)2(،  َفَلْي�َض  �ُصنَِّتي  َعْن  َرِغَب  َفَمْن  �لنِّ�َصاَء،  ُج  َو�أَتََزوَّ ْرُقُد،  َو�أَ لِّي،  َو�أُ�صَ
و�صمة  �لنبوية،  �لتطبيقات  حما�صن  �أبرز  من  �لو�صطية،  خا�صية  جند  وهكذ� 
عالية يف مميز�تها، حيث يربي �لنبي  �أ�صحابه، على �لعتد�ل، و�لو�صطية، 

�صورة �لبقرة �لآية: 144.  -1
ِغيُب يِف �لنَِّكاِح 1949/5ح 4776 و م�صلم يف  ْ �أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لنكاح، باب �لرتَّ  -2
كتاب  �صننه،  يف  و�لن�صائي   ،3469 129/4،ح  �ض  �لنَِّكاِح  ��ْصِتْحَباِب  باب  �لنكاح،  كتاب  �صحيحه، 

�ل�صيام، �صوم يوم و�إفطار يوم، 210/4،ح2391 ، و�للفظ له0
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ويف  حكيم،  باأ�صلوب  �لعبادة  يف  و�لق�صد  و�لت�صدد،  �لغلو  عن  و�لبعد 
تنا�صق بديع بني �أمور �لعبادة، و�حلياة، و�لنبي بهذ� �لتطبيق ير�صم معامل 
ًة  �لو�صطية، و�لعتد�ل، �لتي هي و�صام �صرف، ومتيز لهذه �لأمة،»ِبكوِنها �أمَّ
ة �لعتد�ل يف �لعقاِئد، َو�لأَخالق، و�لأَعمال، وت�صعى  و�صطا تقوم على جادَّ
�لدعوة  وجمال  �ملنكِر«)1(  عن  و�لنَّهي  باملعروف،  بالأمر  �لَب�صِر  �إ�صاَلح  يف 
وتنمية  �لدين،  يف  �لو�صطية  بهذه  للتميز  �ملجالت،  �أوىل  هو  و�لإعالم، 
جتلت  وقد  و�أعماله،  و�أركانه،  �أ�صوله،  جميع  يف  وتفعيلها  �ملهار�ت،  هذه 
مظاهرها يف �لعقيدة، و�ل�صريعة، و�ل�صلوك، و�لأخالق، جمعا بني مطالب 
�حلياة �لدنيا باإعمارها، ومطالب �لآخرة بالطاعات �ملعتدلة، وتَتَّ�صم قمة �لتميز 
�ملتو�زن، و�ملعتدل، يف مر�عاة �لطبيعة �لب�صرية، وبناء �لعقيدة يف �مل�صلم، 
بناًء، يت�صم بالدقة، و�لتنا�صب، و�لتو�زن بال �إفر�ط ول تفريط، ول �عوجاج، 
فكل عبادة يوؤديها �مل�صلم؛حتقق له تو�زن من�صجم يف حياته، وجميع منا�صطه 
�ليومية، وتو�زن يف عالقاته �لجتماعية، وتو�زن بني روحه وج�صده، وقلبه، 
وتنا�صب  �عتد�ل،  يف  وذلك  وت�صرفاته،  مد�ركه  وجميع  ونف�صه،  وعقله، 

كامل، بال غلو ول تق�صري. 
وتتجلى �صناعة �لتميز �ملعتدل �ملوزون، بني هذه �جلو�نب، كلها يف و�صية   
ْيَل  �لنبي  لعبد �هلل بن عمرو ر�صي �هلل عنهما، َفَقاَل:»�أَمَلْ �أُْخرَبْ �أَنََّك تَُقوُم �للَّ
َفاإِنَّ  َو�أَْفِطْر،  ْم  َو�صُ َوُقْم،  َنْ   ، تَْفَعَلنَّ َفاَل  َقاَل:  بََلى،  ُقْلُت:  �لنََّهاَر؟  وُم  َوتَ�صُ
ا، َو�إِنَّ  ا، َو�إِنَّ ِلَزْوَجِتَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َو�إِنَّ جِلَ�َصِدَك َعَلْيَك َحقًّ ِلَعْيَنْيَك َعَلْيَك َحقًّ
ا«)2(. ويف هذه �لو�صية تتجلى خ�صي�صة �لتو�زن �لو�صطي  ْيِفَك َعَلْيَك َحقًّ ِل�صَ
�لروح  مطالب  بني  فريد  بتو�زن  حقه،  حق  ذي  كل  �إعطاء  يف  �لو��صح، 

تف�صري �ملنار، ملحمد ر�صيد ر�صا، 135/1.   -1
يف  م�صلم  و  ح5783   ،1949/5 �ل�صييف،  حق  باب  �لدب،  كتاب  �صحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -2
كتاب  �صننه،  يف  و�لن�صائي   ،2769 165/3،ح  �لنَِّكاِح،  ��ْصِتْحَباِب  باب  �لنكاح،  كتاب  �صحيحه، 

�ل�صيام، �صوم يوم و�إفطار يوم، 210/4، ح2391، و�للفظ له0
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و�جل�صد، وبني حقوق �لدين، و�لدنيا، و�أمور �لدنيا و�لآخرة، وبني حقوق 
و�عتد�ل،  و��صتقامة،  وحكمة،  و�صطية،  يف  �لآخرين،  حقوق  وبني  �لنف�ض 

و�إن�صاف. 
العبادات  من  الرباءة  معاين  وتنمية  العبادة،  يف  بالإخال�س  ب- التميز 
�لقر�آن،  يف  �لتميز  �أهد�ف  �أعظم  حتقيق  على   ، �لنبي  حر�ض  ال�سركية: 

لدين �لإ�صالم، فال يخالطه ب�صيء من دين �ل�صرك، متبعا قول �حلق تعاىل:چٻ  
�هلل  ر�صول  َدَعو�  »من جهلهم  �هلل:  كثري رحمه  �بن  قال  پ  پ  پچ)1(، 
، �إىل عبادة �أوثانهم �صنة، ويعبدون معبوده �صنة، فاأنزل �هلل هذه �ل�صورة، 
�لفا�صلة  بالكلية«)2(، وقال قولته  �أن يترب�أ من دينهم   فيها  و�أمر ر�صوله 
)معاذ �هلل �أن �أ�صرك به غريه()3(، وفيه تعليم �لنبي  �أمته، على �أهمية �لثبات 
باليقني،  �لإر�د�ت  لتنمية  بديع  �ملكني بدعوة �حلق، و�أ�صلوب  و�ل�صتم�صاك 
و�ل�صرب، قال �صيد قطب رحمه �هلل: »�إجمال حلقيقة �لفرت�ق �لذي ل �لتقاء 
ِديِن} مفا�صلة كاملة  َوِلَ  ِديُنُكْم  فيه:{لَُكم  �لذي ل �ختالط  فيه، و�لتمييز 
لإي�صاح  �صرورية  �ملفا�صلة  هذه  كانت  ولقد  دقيق،  و��صح  ومتيز  �صاملة، 
معامل �لختالف �جلوهري �لكامل، �لذي ي�صتحيل معه �للقاء على �صيء يف 
�لت�صور، وحقيقة  و�أ�صل  �لعتقاد،  �لطريق. �لختالف يف جوهر  منت�صف 
للد�عية  �صرورية  �لو�صوح  بهذ�  �ملفا�صلة،  وهذه  �لطريق،  وطبيعة  �ملنهج، 
]و�لإعالمي[ و�صرورية للمدعوين، �إن ت�صور�ت �جلاهلية تتلب�ض بت�صور�ت 
�نحرفت  ثم  قبل،  من  �لعقيدة  عرفت  �لتي  �جلماعات  يف  وبخا�صة  �لإميان، 
�نحر�فاتها  تتعقد  �لذي  �لوقت  يف  �لهدى،  بنف�صها  تظن  �أنها  ذلك  عنها، 
وتتلوى! و�ختالط عقائدها، و�أعمالها وخلط �ل�صالح بالفا�صد فيها، قد يغري 

�صورة �لكافرون �لآية: 2.    -1
تف�صري �لقر�آن �لعظيم، لبن كثري، 507/8.  -2

�أ�صباب �لنزول، للو�حدي 307/1، و�نظر: �لك�صف و�لبيان عن تف�صري �لقر�آن، للني�صابوري 315/10.  -3
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تعديل  �ل�صالح، وحاول  �جلانب  �أقر  �إذ�  �جتذ�بها،  بالأمل يف  نف�صه  �لد�عية 
جاهلية،  �جلاهلية  �إن  �خلطورة!  منتهى  يف  �لإغر�ء  وهذ�  �لفا�صد،  �جلانب 
بعيد، و�ل�صبيل هو �خلروج عن �جلاهلية  بينهما  �إ�صالم، و�لفارق  و�لإ�صالم 
�لد�عية،  متيز  هي  �لطريق  يف  خطوة  و�أول  بجملته،  �لإ�صالم  �إىل  بجملتها 
و�صعوره بالنعز�ل �لتام عن �جلاهلية: ت�صور�ً، ومنهجاً، وعماًل، ومتيز هذه 
�أن�صاف  هناك  لي�ض  و�أنه  �لأ�صا�ض،  حجر  هو  �لد�عية:  �صعور  يف  �ل�صورة 
حلول، ول ترقيع مناهج، �إمنا هي �لدعوة �إىل �لإ�صالم كالدعوة �إليه �أول ما 
كان، و�لتميز �لكامل عن �جلاهلية«)1(، وبهذ� �ملنهج �لنبوي، يجب �أن يتميز 
نظام �لدعوة و�لإعالم عن جميع نظم �لدعوة و�لإعالم �لأخرى، وي�صتقى 
ت�صور�ته وقيمه، وعقيدته، و�صريعته، كلها من �هلّل وحده ل �صريك له، يف كل 
نو�حي �حلياة، و�أمناط �لفكر، و�ل�صلوك، وعليه ترتكز �أ�ص�صه، ووظائفه، ويف 
�لرب�مج  و�إثر�ء  �لقدر�ت، وحت�صني  �ملهارت، و�صناعة  تنمية  يتم  ذلك  �صوء 
�ملرئية، و�مل�صموعة، و�أ�صاليب �لت�صال �حلديثة، ولقد طبق �لنبي  �لد�عي 
�إىل �هلل باإذنه، ما �أمره ربه من �صناعة هذ� �لتميز يف �لدين كله، وهو در�ض 
بليغ يف وجوب متيز جمال �لدعوة و�لإعالم، و�نفر�د كافة �أن�صطته، ومهامه 
�أقوى و�صائج �لإميان، و�أوثق عر�ه،  بر�بطة عقيدة �لولء و �لرب�ء؛ لأنها من 
ومن �لأ�ص�ض �لتي يقوم عليه بناء �صخ�صية �مل�صلم بعامة، و�لد�عية و�لإعالمي 
على �خل�صو�ض، و�إن عليهما م�صوؤولية �لدعوة �إىل ذلك باحلكمة، و�ملوعظة 
نظم  جميع  يف  �لكاملة،  �ملفا�صلة  و�إعالن  �لتبليغ،  �أ�صلوب  يف  �حل�صنة، 
�لإ�صالم، باأ�صلوب مميز يت�صم بطابع قوة �حلجة، و�لربهان �ل�صرعي، و�لعقلي.
التميز يف اأداء ال�سنن، والنوافل، وتنمية املهارات فيها: �صرع �هلل تعاىل  ج- 
�ل�صنن، و�لنو�فل حلكم عظيمة، وفو�ئد نفي�صة، منها �ملحافظة على �لفر�ئ�ض 

يف ظالل �لقر�آن، �صيد قطب، �ض 3993/6.  -1
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وتعظيم �أمرها، وجرب�ً ملا ينق�ض منها بطريق �خلطاأ و�ل�صهو، وت�صهم يف �صناعة 
�لنبوي يوؤكد هذه �ملعاين، كما ورد  باإخال�ض و�إتقان، و�لتطبيق  �لتميز فيها 
 ِ �هللَّ َر�ُصوَل  َدَعْت  ُمَلْيَكَة  تَُه  َجدَّ �أَنَّ  عنه:  �هلل  َماِلٍك ر�صي  ْبِن  �أَنَ�ِض  يف حديث 
لَِّي لَُكْم«،  َنَعْتُه َفاأََكَل ِمْنُه ُثمَّ َقاَل: »ُقوُمو� َفاأُ�صَ َم ِلَطَعاٍم �صَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �صَ
ْحُتُه  رٍي لََنا َقْد ��ْصَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُِب�َض، َفَن�صَ ىَل َح�صِ َقاَل �أَنَ�ُض ْبُن َماِلٍك: َفُقْمُت �إِ
�أَنَا َو�ْليَِتيُم َوَر�َءُه  َفْفُت  َم، َو�صَ َعَلْيِه َو�َصلَّ  ُ لَّى �هللَّ ِ �صَ َعَلْيِه َر�ُصوُل �هللَّ َفَقاَم  مِبَاٍء 
َم َرْكَعَتنْيِ ثُمَّ  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ لَّى لََنا َر�ُصوُل �هللَّ َو�ْلَعُجوُز ِمْن َوَر�ِئَنا، َف�صَ

َرَف«)1(.  �ْن�صَ
لأنها  و�لإعالمي؛  للد�عية  �صخ�صية  �صرورة  �لنو�فل  �أد�ء  على  و�ملحافظة   
�لدينية،  �لأعمال  جميع  يف  و�لفر�ئ�ض  �لأ�صول،  على  �ملحافظة  متام  من 
و�لدنيوية، ويف هذ� �لتطبيق �لنبوي �ل�صريف تنمية »�ل�صعور بالتميز، �لذي 
يعطى للم�صلم فى نف�صه د�فع �لدعوة لغريه، و�لتهجد م�صدر �أ�صا�صي لهذ� 
بالعزم،  د و متيز  تفرَّ �إل من  �إن هذه �ل�صالة ل يقوى عليها  �ل�صعور، حيث 
و�لقوة، وقد ق�صد �لنبي  �أن يوؤكد �صعور �لتميز من خالل �صالة �لع�صاء، 
 ِ ْبيَاُن َفَخَرَج َر�ُصوُل �هللَّ اِب: »نَاَم �لنِّ�َصاُء َو�ل�صِّ فاأخرها �إىل �أن َقاَل ُعَمُر ْبُن �خْلَطَّ
�أََحٌد  يَْنَتِظُرَها  َما  َعَلْيِهْم  َفَقاَل لأَْهِل �مْلَ�ْصِجِد ِحنَي َخَرَج  �صلى �هلل عليه و�صلم 
 ِ ُرو�! �إِنَّ ِمْن ِنْعَمِة �هللَّ ِمْن �أَْهِل �لأَْر�ِض َغرْيُُكْم«)2(، ويف رو�ية �لبخاري: »�أَْب�صِ
لَّى  ُكْم، �أَْو َقاَل َما �صَ اَعَة َغرْيُ لِّي َهِذِه �ل�صَّ َعَلْيُكْم �أَنَُّه لَْي�َض �أََحٌد ِمَن �لنَّا�ِض يُ�صَ
اَعَة �أََحٌد َغرْيُُكْم«)3(، فو�صح �أن متيز �ل�صحابة بال�صالة، يف وقت ل  َهِذِه �ل�صَّ
ي�صلى فيه �أحد غريهم كان هدف ر�صول �هلل  من تاأخري �ل�صالة، و�صالة 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �ل�صالة، باب �ل�صالة على �حل�صري 149/1، ح373، وم�صلم يف   -1
َماَعِة ِفى �لنَّاِفَلِة 398/3، ح658. �صحيحه، كتاب �مل�صاجد، باب َجَو�ِز �جْلَ

ِخرِيَها 116/2، ح1479.  �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �مل�صاجد، باب َوْقِت �ْلِع�َصاِء َوتَاأْ  -2
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �ل�صالة، باب ف�صل �لع�صاء 208/1ح545.  -3
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�لر�صول  �أمر  مقا�صد  �لهدف«)1(، ومن  لهذ�  �لليل حتقيق  من  بوقتها  �لتهجد 
تزكيتها،  و�لأولد،  �لأهل  �أمام  �لبيوت  يف  و�لنو�فل،  �ل�صنن،  ب�صالة   ،
وتطهريها، و�إ�صاعة �خلري فيها، و�إثارة ميول �لقتد�ء، و�ل�صالح يف ميادين 
وتعويد  وتدريب،  باإتقان،  �لعبادة  �أد�ء  يف  �لأطفال  ملهارة  وتنمية  �ملجتمع، 

لهم على حب �لطاعات، وتهذيب �صلوكياتهم. 
�سناعة التميز يف الت�سامح امل�سروع واملمنوع: لقد حر�ض �لنبي ، على  د-  
بيان �لت�صامح �مل�صروع، ومتيزه عن �لت�صامح �ملمنوع، وجند تطبيق ذلك يف 
ق�صة وفد ثقيف: فقد جاوؤو� �إىل �لنبي ، و�أنزلهم يف �مل�صجد، وبنى لهم 
�أَّياًما  �ْلَوْفُد  َفَمَكَث  �صلو�،  �إذ�  �لنا�ض  ويرو�  �لقر�آن،  ي�صمعو�  لكي  خياما؛ 
يَالْيل:  َعْبُد  لَُه  َفَقاَل  �ْلإِ�ْصاَلِم،  �إىَل  يَْدُعوُهْم  َو�لّنِبّي    �لّنِبّي  �إىَل  يَْخَتِلُفوَن 
:»نََعْم  �هلّلِ  َر�ُصوُل  َفَقاَل:  َوَقْوِمَنا؟  ْهِلَنا  �أَ �إىَل  نَْرِجَع  َحّتى  يَنا  ُمَقا�صِ �أَْنَت  َهْل 
ْلَح بَْيِني َوبَْيَنُكْم«،  ّيَة، َوَل �صُ ْيُتُكْم، َو�إِّل َفاَل َق�صِ ْقَرْرُتْ ِباْلإِ�ْصاَلِم َقا�صَ �إْن �أَْنُتْم �أَ
رِبُ  ْيت �لّزنَا؟ َفاإِنّا َقْوٌم ُعّز�ٌب ِبَغْرٍب، َل بُّد لََنا ِمْنُه، َوَل يَ�صْ َقاَل َعْبُد يَالْيل: �أََر�أَ
�أََحُدنَا َعَلى �ْلُعْزبَِة. َقاَل: »ُهَو مِمّا َحّرَم �هلّلُ َعَلى �مْلُ�ْصِلِمنَي، يَُقوُل �هلّلُ تََعاىَل:َ{ل 
نَى �إِنُّه َكاَن َفاِح�َصًة َو�َصاَء �َصِبياًل} َقاَل: �أََر�أَْيت �لّربَا؟ َقاَل: �لّربَا َحَر�ٌم  تَْقَربُو� �لزِّ
�أَّيَها  تََعاىَل: {يَا  �هلّلُ  يَُقوُل  �أَْمَو�ِلُكْم،  ُرُءو�ُض  لَُكْم  ِربًا،  ُكّلَها  �أَْمَو�لََنا  َفاإِّن  َقاَل: 
ْيت  �ّلِذيَن �آَمُنو� �تُّقو� �هلّلَ َوَذُرو� َما بَِقَي ِمَن �لّربَا �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي}، َقاَل: �أََفَر�أَ
تاََل  ثُّم  َحّرَمَها،  َقْد  �هلّلَ  َفاإِّن  َقاَل:  ِمْنَها.  لََنا  بُّد  َل  �أَْعَناِبَنا،  رُي  َع�صِ َفاإِنَّها  �خْلَْمَر؟ 
اُب  َو�ْلأَْن�صَ َو�مْلَْي�ِصُر  ْمُر  �خْلَ �ْلآيََة {�إِمّنَا  َهِذِه  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �هلّلِ �صَ َر�ُصوُل 
�لوفد،  مع    تعامله  متيز  فقد  �ْلَقْوُم«)2(،  َفاْرتََفَع  َقاَل:  َو�ْلأَْزَلُم رج�ض}، 
لهم،  �خليام  وبناء  �مل�صجد،  يف  ��صت�صافتهم  يف  �ملتمثل  �مل�صروع  بالت�صامح 

يف �لنف�ض و�لدعوة، رفاعي �صرور، �ض 265 0  -1
�أخرجه �بن �صبة، يف �أخبار �ملدينة 271/1 874، و �لو�قدي، يف �ملغازي 207/1.   -2
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وهو تكرمي لهم بالتعامل �لظاهري �حل�صن؛ لي�صتاألفهم للدخول يف �لإ�صالم، 
وحينما طلبو� �لتنازل عن بع�ض �ملحرمات، رف�ض �لت�صامح معهم يف ذلك، 
و�أعلن �لتميز �لفا�صل، وعدم �لتنازل لهم، مبيناً حرمتها باأدلة �لقر�آن �لكرمي، 
هذ� و�إن فقه �لد�عية، و�لإعالمي للتميز �ملطلوب، يف �أنو�ع �لت�صامح، من 
و�مل�صالح،  �لعالقات  ت�صابكت  حيث  فيه،  نعي�ض  �لذي  �لع�صر  �صرور�ت 
يفتح  باأهميته  �مل�صلمة، و�لعلم  �مل�صلمة، وغري  �لدول  �مل�صافات بني  وتقاربت 
غري  مع  �لتعامل  ومنهجية  �لت�صرف،  ح�صن  يف  و�أبعاد�نافعة،  و��صعة،  �آفاقا 
�مل�صلمني، وكيفية ��صتقطاب هذه �لفئات �إىل دين �لإ�صالم، وي�صهم يف حتقيق 
عوملة �لإ�صالم و�نت�صاره يف �أقطار �لأر�ض، با�صتغالل عاملية �لدولة �لإعالمية 
�أنه يحمي �لد�عية، و�لإعالمي، من  �لو�حدة يف هذ� �لع�صر �حلديث، كما 
�لتنازل  وت�صتدعي  �لإ�صالم،  �أعد�ء  �إليها  يهدف  �لتي  �لعوملة،  يف  �لذوبان 
و�لت�صامح يف فر�ئ�ض �لدين، و�صر�ئعه، و�ن�صهار �صعوب �لعامل �أجمع يف 
بوتقة و�حدة، بدون متيز للهوية �لدينية، و�لفكرية، و�ل�صخ�صية للم�صلم، مما 
ي�صتلزم �صرورة �أن يتفقها بدر��صة هذه �لتطبيقات �لنبوية �لتي تعينهما على 
معرفة �لتميز �ل�صحيح للت�صامح �مل�صروع، و�لفرق بينه وبني �لولء، فالت�صامح 
هو: »�لرب وح�صن �لتعامل، وهو�صلوك، وعمل، ومكانه �جلو�رح، و�لولء، 
م�صد�قية  يحقق  �لتميز؛  هذ�  و�صبط  �لقلب«)1(،  ومكانه  معتقد  و�لرب�ء 
�لقتد�ء بالنبي ، ودقة �لتعامل يف �لعالقات، و�لتعامالت، و�لت�صرفات، 
عن  و�لبعد  له  ومطابقة  �لو�قع  مع  مت�صقة  �ل�صرعية  �لن�صو�ض  هذه  وتنزيل 

�لزدو�جية، �أو �لت�صارب.
املطلب الثالث: التميز الدعوي والإعالمي، وتنمية املهارات يف الأخالق: 

�حتوت �لتطبيقات �لنبوية، على قيم عظيمة، وكنوز �أخالقية مميزة، جديرة  �أ-  
�لت�صامح يف �لإ�صالم، زيد عبد�لكرمي �لزيد �ض 21.  -1
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�أن تكون �صمن مناهج وبر�مج، وخطط، �لدعوة و�لإعالم، �إذ �لأخالق:تعترب 
 :مق�صد�ً من مقا�صد �لبعثة �ملحمدية، بل من �أبرز �أهد�فها وغاياتها، كما قال
»ويدخل  �هلل:  عبد�لرب رحمه  �بن  قال  �ْلأَْخاَلِق«)1(،  اِلَح  �صَ ِلأُمَتَِّم  بُِعْثُت  َا  »�إِمنَّ
و�لإح�صان  و�ملروءة  و�لف�صل  و�لدين  كله  و�خلري  �ل�صالح  �ملعنى  هذ�  يف 
على  �لنبوية  �لتطبيقات  وت�صتمل   ،)2(» ليتممه  بعث  فبذلك  و�لعدل 
�صناعة �لتميز �لأخالقي؛ و�لتي يتح�صل منها متام مكارم �ل�صلوك، ومعال 
�ل�صيم، وحما�صن �لأعمال، وكمال �لآد�ب، وجميلها، و�ملهارة يف تهذيب 
و�لإعالم  �لدعوة  وجمال  و�لريا�صة،  باملجاهدة  �لنف�ض  وتزكية  �لأخالق، 
�صالح  من  �لأ�صلية  �ملقا�صد  بهذه  ت�صطبغ  �أن  يجب  �لتي  �ملجالت  �أهم  من 
و�لأمانة،  كالإخال�ض،  �لف�صائل،  وحما�صن  �لآد�ب،  وجميل  �لأخالق، 
وقوة  �لأحقاد،  من  �ل�صدر  و�صالمة  �حلديث،  و�أدب  و�ل�صدق؛  و�لوفاء، 
و�لعدل،  و�حلياء،  و�لطهارة  و�لعفة،  و�لق�صد،  و�لأناة،  �لعزمية؛و�حللم، 
و�ل�صخاوة، و�لإخاء، وقد علمنا  بتطبيقه �لفعلي، و�لقول كيفية �لتخلق، 
َكِرْيٍز  ْبِن  َطْلَحَة  فَعْن  فيها،  و�لتفوق  بها،  �لتحلي  �أ�صاليب  �إىل  و�أر�صدنا  بها 
يُِحبُّ  َكِرميٌ  تََعاىَل   َ �هللَّ »�إِنَّ   :  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل:  َز�ِعيِّ ر�صي �هلل عنه  �خْلُ
لتتميز  للنف�ض  فيه حتري�ض  �َصْف�َصاَفَها«)3(، و�حلديث  َويَْكَرُه  �لأَْخاَلِق،  َمَعاِلَ 
بالأخالق �لزكية، وتنميتها بالأخالق �ل�صرعية �لعالية، ولترتبى على �خل�صال 
 لدينية �ملر�صية، و�ملحبوبة عند �هلل، و�لتخلي عن حقريها، ورديئها، و�لنبي�
ي�صتحث على علو �لهمة، و�حلر�ض على، »�إعز�ز �لنف�ض، و�إكر�مها، وتعظيم 
 ،4278 514/3،ح  �مل�صتدرك،  يف  و�حلاكم   ،273 143/1،ح  �ملفرد،  �لأدب  يف،  �لبخاري  �أخرجه   -1
و�لإمام �أحمد يف م�صنده 56/9، ح 8932، و�صححه �ل�صيخ �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 112/1، 

ح 45.
�لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�لأ�صانيد، لبن عبد�لرب، 334/24.  -2

�أخرجه �حلاكم يف �مل�صتدرك، 216/1،ح 157، و�بن �أبي �لدنيا يف مكارم �لأخالق، �ض2، و�خلر�ئطـي   -3
يف مكارم �لأخالق، �ض27، وقال �حلافظ �لعر�قي: �إ�صناده �صحيح، �نظر: تخريج �أحاديث �إحياء علوم 

�لدين، للحد�د 1917/4، ح 3036. 
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و�لدنايا،  �لرذ�ئل  عن  و�صيانتها  �لنف�ض،  �صرف  ذلك  من  فيتولد  مالكها، 
و�ملطامع �لقاطعة لأعناق �لرجال، فريباأ بنف�صه �أن يلقيها يف ذلك«)1(، وهذ� 
ين�صئ يف �لد�عية و�لإعالمي ملكة �لتدرب على مهارة �لتمييز بني حما�صن 
�لأخالق، وم�صاوئها، بتن�صيط نفو�ض �ملدعوين، لتتناف�ض يف هذه �لأخالق 
�لربانية، وتنفر من م�صاوئها، و�ل�صعي �جلاد لتغيري �لأحو�ل �لفا�صدة يف �صتى 
تربوية  �أ�صاليب  وفق  �صاحلة،  و�صلوكيات  باأحو�ل  وتبديلها  �حلياة،  جمالت 
�أنه �صئل عن  تخاطب �لعقل، وتنبه �لقلب، كما ورد عن �لقا�صم بن حممد، 
�لغناء فقال: »�أنهاك عنه و�أكرهه« قال: �أحر�م هو؟ قال: »�نظر يا �بن �أخي، �إذ� 
ميز �هلل �حلق من �لباطل يف �أيهما جتعل �لغناء«)2(، فا�صتخدم مهارة �ل�صتفتاء، 
لينبهه بخطورة �لغناء، حيث �إن له تاأثري، و�صرر يف �إف�صاد �لأخالق و�ل�صلوك.
ب- �سناعة التميز الأخالقي، باملجاهدة، واملهارة يف اكت�سابه: �إن من و�صائل 
مكارم  �كت�صاب  يف  و�ملهارة  �حلقة،  �ملجاهدة  �لأخالقي،  �لتميز  حتقيق 

ڄ   ڦ   ڦ    چ  �لكرمي  �لقر�آن  �إليه  دعا  ما  وهو  �لآد�ب،  وحما�صن  �لأخالق، 
مكارم  �أمهات  من  �لب�صر،  يحتاجه  ما  بتكميل  بعث    و�لنبي  چ)3(،  ڄ    
�لأخالق، وغر�صه يف نفو�صهم، وتثبيته يف جو�رحهم، و�صلوكياتهم، ب�صتى 
�لطرق، و�لأ�صاليب �ملهارية، قال �لغز�ل رحمه �هلل: »�كت�صاب هذه �لأخالق 
يقت�صيها  �لتي  �لأعمال،  على  �لنف�ض  حمل  به  و�أعني  و�لريا�صة،  باملجاهدة 
�خللق �ملطلوب«)4(، وجميع �لأخالق �ملحمودة �صرعاً، ترت�صخ وت�صري ملكًة 
و�صجيًة مطبوعًة، بالتعويد و�ملد�ومة، يقرر ذلك �لر�غب �لأ�صفهاين فيقول: 
»كل متعاط لفعل من �لأفعال �لنف�صية، فاإنه يتقوى فيه بح�صب �لزدياد منه، �إن 

م�صابيح �لتنوير على �صحيح �جلامع �ل�صغري لالألباين،�إعد�د: معتز �أحمد، 261/1.  -1
حلية �لأولياء لأبي نعيم، 430، 62/8.  -2

�صورة �ل�صم�ض �لآية 9.  -3
�إحياء علوم �لدين، �لغز�ل 58/3.  -4



174

خري�ً فخري�ً، و�إن �صر�ً ف�صر�ً، و�إن �لتخلق معه ��صتثقال، و�كت�صاب ويحتاج 
بالأفا�صل �صربان:�صرب  �إىل بعث، وتن�صيط من خارج، و�لتخلق و�لت�صبه 
حممود،:وذلك ما كان على �صبيل �لرتيا�ض، و�لتدريب، ويتحر�ه �صاحبه 
و�صرب  ينبغي،  �لذي  وباملقد�ر  ينبغي،  �لذي  �لوجه  على  وجهر�ً،  �صر�ً، 

مذموم، وذلك ما كان على �صبيل �ملر�ء�ة. 
وجميع �لف�صائل �لنف�صية �صربان: نظري، وعملي، وكل �صرب منهما يح�صل   
وممار�صة،  وتدرب،  زمان  �إىل  فيه  يحتاج  ب�صري،  �أحدهما  وجهني:  على 
ومن  �إلهي«)1(،  بف�صل  يح�صل  و�لثاين  فدرجة،  درجة  فيه  �لن�صان  ويتقوى 
�لتطبيقات �لنبوية، يف تنمية �لأخالق �بتد�ًء، لترت�صخ طبعاً، حديث معاوية 
�ْلِعْلُم  َا  �إِمنَّ �لنَّا�ُض:  َها  �أَيُّ قال:»يَا    �لنبي  �أن  عنهما  �هلل  �صفيان ر�صي  �أبي  �بن 
يِن«)2(، دعوة �إىل  ْهُه يِف �لدِّ � يَُفقِّ ُ ِبِه َخرْيً ِه، َوَمْن يُِرِد �هللَّ ِم، َو�ْلِفْقُه ِبالتََّفقُّ ِبالتََّعلُّ
فيهما،  و�لرتغيب  عليهما،  و�حلث  بهما،  و�لأمر  و�لعلم،  �لفقه،  يف  �لتميز 
و�لإتقان،  و�حلفظ،  �لتعليم،  �لتدريب؛من  و�آليات  �لتمرن،  و�صائل  ب�صتى 
يف  و�جتهاد  د  بَق�صْ و�ملناظرة،  و�لفكرة،  و�ملد�ر�صة،  و�ملذ�كرة،  و�لتفهم، 
ي�ض �ل�صيء بالفعل و�لقول، ليكون �صجيًة له وطبعاً  �لطلب، وَعْزم على تخ�صِ
له، فاإذ� حاول وجاهد نف�صه، ح�صل له ما يريد من �لتفوق، و�لعلم �إمنا يكون 
بتنمية مهارة �لتعلم، و�لطلب من �أ�صباب �لتميز فيه، قال �ل�صافعي رحمه �هلل: 
�لطبع  فاإذ� كان  بالطلب،  �إل  �لعلم  بذرة، ول يكون  �أر�ض، و�لعلم  »�لطبع 
قاباًل، زكا ريع �لعلم، وتفرعت معانيه«)3(، و�لعلم ثمرة، يجني من ور�ئها، 
و�لعلم  عملياً،  وتطبيقها  بها،  �لتخلق  يف  و�لجتهاد  �لأخالق،  ف�صائل  تعلم 

�لذريعة �إىل مكارم �ل�صريعة، لالأ�صفهاين، 54، 58.  -1
يف  و�لطرب�ين   ،37/1 و�لعمل،  �لقول  قبل  �لعلم  باب  �لعلم،  كتاب  �صحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -2

�ملعجم �لكبري، 324/14، ح 16296 
�ملد�رك  ترتيب  يف  عيا�ض  و�لقا�صي  ح835،  و�ملتفقه،449/1،  �لفقيه  يف  �لبغد�دي  �خلطيب  �أخرجه   -3

وتقريب �مل�صالك، 142/1.



175

ما مل  �لنف�ض،  �لدينية يف  �لأخالق  تر�صخ  �لأخالق لجتنابها، ولن  مب�صاوئ 
�ل�صيئة،  �لأفعال  جميع  ترتك  مل  وما  �حل�صنة،  �لعاد�ت  جميع  �لنف�ض  تتعود 
بها  ويتنعم  �جلميلة،  �لأفعال  �إىل  ي�صتاق  من  مو�ظبة  عليه  تو�ظب  ومامل 
يِف  َعْيِني،  ُة  ُقرَّ »َوُجِعَلْت   : قال  كما  بها  ويتاأمل  �لقبيحة،  �لأفعال  ويكره 
�لتي  �ل�صناعية،  �مللكات  جن�ض  من  �ملكت�صبة،  �لأخالق  وهذه  اَلِة«)1(،  �ل�صَّ
ي�صعب  �لقلب  ثابتة يف  �لنف�ض،  ر��صخة يف  �لأفعال، �صفات  بتكر�ر  ت�صري 
ِم،  ِبالتََّعلُّ �ْلِعْلُم  َا  »�إِمنَّ فيقول:  �لقاعدة  هذه  �إىل  ينبهنا    و�لنبي  خروجها، 
يُوِقِه«)2(،  رَّ  �ل�صَّ يََتَوقَّى  َوَمْن  يُْعَطُه،  رْيَ  �خْلَ ى  يََتَحرَّ َوَمْن  ِم،  ِبالتََّحلُّ ْلُم  َو�حْلِ
فاأر�صد  �إىل مر�قي �لفالح، و�ل�صالح، و�لكمال، لتنمية ما �أودع �هلل يف 
�إىل  تدفع  �لتي  و�لدربة،  باملر�ن  �لفطرة،  يف  و�لف�صيلة،  �خلري  من  �لنفو�ض 
و�إن  وهدياً �صاحلاً، و�حللم  �صلوكاً  و�أجلها  منزلة  �لأخالق، و�أعالها  �أح�صن 
�لنف�ض  وتدريب  و�لرتبية،  بالتعويد  �كت�صابه،  مُيكن  �إنه  �إل  جبلياً،  خلقاً  كان 
عليه بالتدرج، وهكذ� كل خلق جميل، وعلم نافع، حمتاج فيه �إىل �إيجاده، 
وبر�عة  �ل�صجية،  بكرم  لي�صبح  �أخروياً،  �أو  كان،  دنيويا  وتزيينه  وجتويده، 
�لقريحة وجودة �ملهارة و�مللكة �جلميلة، قيمًة من �لقيم �لجتماعية، ومقوًما من 
مقومات �ل�صخ�صية �مل�صلمة، ومعياًر� للمروءة و�جلمال، ومن �أكرب �لعو�مل 
رو�فد  تعد  �لتي  و�لإميان،  �لعقيدة  وتفعيله؛�أ�صول  حتقيقه،  على  �مل�صاعدة 
توجيه، وتزكية لها، و مد�رج كمال و�صمو ترتقي يف معاليها �لأخالق، وت�صري 
يف حممود طر�ئقها، و�صريف خ�صالها، هذ� و�إن ميد�ن �لدعوة و�لإعالم، 
من �أهم �مليادين، �لتي حتتاج �إىل ن�صر هذه �لف�صائل �خللقية، وتبنيها �صناعًة 
يف  و�حلاكم   ، ح3940   ،61/7 �لن�صاء  حب  باب  �لن�صاء،  ع�صرة  كتاب  �صننه،  يف  �لن�صائي  �أخرجه   -1

�مل�صتدرك،174/2،ح 2676، وقال: حديث �صحيح على �صرط م�صلم، وو�فقه �لذهبي.
�أخرجه �لطرب�ين، �ملعجم �لأو�صط 118/3،ح 2663 و�لبيهقي، �صعب �لإميان 236/13،ح 10254 من   -2

حديث �أبي �لدرد�ء ر�صي �هلل عنه. و�صححه �لألباين يف كتاب �لعلم، لأبي خيثمة 47/1.
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�لغزو  مو�جهة  يف  وبخا�صة  وممار�صًة،  وتطبيقاً  ونظاماً،  وفكر�ً،  ومنهجاً، 
�لإ�صالم،  يف  �لأخالقي  �لنظام  متييع  �إىل  يهدف  �لذي  �لكافر،  �لإعالمي 
�لتميز للمجتمع �مل�صلم، وبذلك  �لعليا، و�لإطاحة ب�صعار  وهدم قيمه ومثله 
يتبني:�أن جماهدة �لد�عية، و�لإعالمي لنف�صه، �أ�صا�ض، ومنهج ل بد منه؛»لكي 
تزويد  من  يتمكن  ولكي  �لنا�ض،  نفو�ض  يف  وموؤثرة  ناجحة،  دعوته  تكون 
�لآخرين بالطاقة، و�لقدرة على جماهدة نفو�صهم، و�لنت�صار عليها«)1(، ومنه 
ي�صتفيد تنمية مهارة �لتقومي �مل�صتمر، ليعم �لنفع �خلا�ض، و�ملتعدي، يف عملية 

�لت�صال �لفردي، و�جلماعي، و�جلماهريي.
ج- التميز بح�سن اخللق، وحما�سن الآداب، والأعمال، هي من �أوكد �لو�صايا 
 و�قعاً عملياً، وترجمًة حية لآد�ب �لقر�آن، وقد �صهد �هلل  �لنبي  �لتي طبقها 
چ)2(،  ں      ڱ   ڱ      ڱ   وعال:چ  جل  بقوله  عليه  و�أثنى  بذلك،  له  تعاىل 
وظهرت �صمة �لتميز، يف تخلقه باآد�ب �لقر�آن، يف قول عائ�صة ر�صي �هلل عنها 
 ، ِ حينما �صاألها �صعد بن ه�صام:»يَا �أُمَّ �مْلُوؤِْمِننَي �أَْنِبِئيِنى َعْن ُخُلِق َر�ُصوِل �هللَّ
ِ -�صلى �هلل عليه  َقالَْت: �أَلَ�ْصَت تَْقَر�أُ �ْلُقْر�آَن؟ ُقْلُت بََلى. َقالَْت: َفاإِنَّ ُخُلَق نَِبىِّ �هللَّ
تطبيق  �لأعلى، يف  و�ملثل  �حل�صنة،  �لأ�صوة    �ْلُقْر�آن«)3(، وهو  َكاَن  و�صلم 
بها يف جميع جمالت  �لقتد�ء  �مل�صلم  �لتي يجب على  �لأخالق،  حما�صن 
مبنية على كل ما  تعاىل،  �إىل �هلل    �حلياة، »ولقد كانت دعوة ر�صول �هلل 
تطلبه �لدعوة، من �أخالق �لد�عية، و�لدعوة، كما كانت عليه �لر�صل عليهم 
�ل�صالة و�ل�صالم قبله، ولكنها كانت فيه ، ويف دعوته �أكمل كماًل، وبياناً، 

تزكية �لنف�ض، �أن�ض كرزون �ض 402.  -1
�صورة �لقلم �لآية: 4.  -2

ْيِل، 168/2، ح1773، و�أبو د�ود يف  اَلِة �للَّ �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �مل�صاجد، باب َجاِمِع �صَ  -3
ْيِل، 512/1، ح1344، و�لبيهقي يف �ل�صنن �لكربى، 499/2،  اَلِة �للَّ �صننه، كتاب �لتطوع، باب ِفى �صَ

ح4413.
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نظر�ً ملقام �لد�عي، و�صمول �ملدعوين، و�لدعوة، وغلظ �ملدعويني«)1(.
جناح  مقومات  من  يعد  �لنبوية،  �لدعوة  به  متيزت  خلقي  كمال  كل  �إن 
�لإعالم، و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل، وبخا�صة �إذ� كان ر�ئدها، �لإخال�ض، و�ل�صرب، 
و�لت�صحية، وقوة �حلجة، و�لبيان �لإعالمي �لو��صح، و�صو�هد ذلك �أكرث من �أن 
حت�صر هنا، و�صنقت�صر على ذكر مناذج �صاحلة، �أو�صى بها �لدعاة، عن �أن�ض ر�صي �هلل 
عنه قال: بعث �لنبي  معاذ بن جبل ر�صي �هلل عنه، �إىل �ليمن د�عياً، ومعلماً، 
َ َحْيُثَما ُكْنَت �أَْو �أَْيَنَما ُكْنَت، َقاَل:  ِني، َقاَل: »�تَِّق �هللَّ ِ �أَْو�صِ فقال معاذ: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ
يِّئََة �حْلَ�َصَنَة مَتُْحَها«. َقاَل: »ِزْديِن«. َقاَل: »َخاِلِق �لنَّا�َض ِبُخُلٍق  ِزْديِن. َقاَل: »�أَْتِبِع �ل�صَّ
َح�َصٍن«)2(، قال �لباجي رحمه �هلل: »باأن يظهر منه ملجال�صه، �أو�لو�رد عليه �لب�صر، 
و�حللم، و�لإ�صفاق، و�ل�صرب على �لتعليم، و�لتودد �إىل �ل�صغري، و�لكبري«)3(، و�إن 
متيز �لد�عية و�لإعالمي بالأخالق �حل�صنة، وحتليه بالآد�ب �ل�صريفة؛ له �أثره على 
جميع �أركان �لعملية �لدعوية، و�لإعالمية، �إذ �إن ح�صن �خللق، هو �ل�صلعة �لغالية 
�ملميزة، �لتي جتعله حمبوباً، وماألوفاً لدى �ملدعوين و�ملتلقني، ومقبوًل عندهم، 
وهذ� ي�صتدعي طبعاً، وعقاًل قبول ما يقوله، ويبلغه، ويو�صله، وي�صبح من �لدعائم 
�لقوية، يف �لتاأثري على �لنا�ض، و�جتذ�بهم �إىل �صبيل �لهد�ية، و�لنجاة، و�ل�صعادة 
�إن �لي�صر، و�لرحمة، و�ل�صماحة، هي من �أهم �خل�صائ�ض، �لتي ت تنميتها يف �صرية 
�لنبي  �لعلمية، و�لعملية، َعْن َعاِئ�َصَة ر�صي �هلل عنها، َزْوِج �لنَِّبيِّ  �أَنََّها َقالَْت: 
َ بنَْيَ �أَْمَرْيِن �إِلَّ �ْخَتاَر �أَْي�َصَرُهَما َما مَلْ يَُكْن �إِْثًما، َفاإِْن َكاَن �إِْثًما َكاَن �أَبَْعَد �لنَّا�ِض  »َما ُخريِّ
ِبَها«)4(،   ِ هلِلَّ َفيَْنَتِقُم  �هلِل  ُحْرَمُة  تُْنَتَهَك  �أَْن  �إِلَّ  ِلَنْف�ِصِه،    �هلِل  َر�ُصوُل  �ْنَتَقَم  َوَما  َعْنُه، 

�أخالق �لنبي، للحد�د �ض 1065.  -1
�أخرجه �لإمام �أحمد يف م�صنده 543/15، ح 21379، و�بن عبد �لرب يف �لتمهيد 55/6، 300/24،   -2

وقال: �حلديث ثبت عنه، وح�صنه �لألباين يف ، �صحيح و�صعيف �جلامع �ل�صغري، 97/1ح 97. 
�ملنتقى �صرح �ملوطاأ، للباجي 285/4.  -3

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب بدء �لوحي، باب �صفة �لنبي 1306/3، ح3567، وم�صلم يف   -4
�صحيحه، كتاب �لف�صائل، باب ُمَباَعَدِتِه ِلالآثَاِم 80/7، ح6190، و�أبو د�ود يف �صننه، كتاب �لأدب، 

باب ِفى �ْلَعْفِو�ض727، ح 4785.
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وبهذ� �لتطبيق كان يوجه �لدعاة. عْن �أَِبي ُمو�َصى ر�صي �هلل عنه َقاَل: »بََعثَِني َر�ُصوُل 
َر�  ِ ، َوُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل �إِىَل �ْليََمِن، َفَقاَل: �ْنَطِلَقا َفاْدُعو� �لنَّا�َض �إِىَل �لإِ�ْصالِم، َوبَ�صِّ �هللَّ
َر�«)1(، ومما يفيده �لد�عية، و�لإعالمي، من هذ� �لتوجيه  َر� َول تَُع�صِّ َر�، َويَ�صِّ َول تَُنفِّ
�لنبوي، �أن �لب�صارة، و�لي�صر؛مفتاح �صناعة �لأمل، و�لتفاوؤل، �لذي يالئم �لفطرة 
�لب�صرية، وي�صتحث �إىل قمة �لن�صاط، و�جلد، و�لبعد عن �صبح �لتكا�صل، و�لتو�ين، 
ويف ذلك �أعظم د�ع ومرغب للمدعوين، يف معال �لأخالق، وناه عن م�صاوئها، 
منها،  يختار  �أن  �لدعوة و�لإعالم �حلديثة يجب،  و�أ�صاليب  ورذ�ئلها، وو�صائل، 
�لنهج  وهذ�  �مل�صتقبلني،  �أحو�ل  مع  وين�صجم  �جلميلة،  �لأخالق  روح  يو�ئم  ما 

�لنبوي، يجب �أن يكون �صمة �لدعوة، و�لإعالم. 
�حْلََكِم  ْبِن  ُمَعاِويََة  فَعْن  والتاأديب،  التعليم،  يف  الرفق  بجميل  التميز  د-  
اَلٍة، �إِْذ َعَط�َض َرُجٌل ِمَن �ْلَقْوِم،  َلِميِّ َقاَل: بَْيَنا �أَنَا َمَع َر�ُصوِل �هلِل  يِف �صَ �ل�صُّ
َما  يَاُه  �أُمَّ َو�ُثْكَل  َفُقْلُت:  اِرِهْم،  ِباأَْب�صَ �ْلَقْوُم  َقِني  َفَحدَّ �هللُ،  يَْرَحُمَك  َفُقْلُت: 
ْيُتُهْم  َر�أَ ا  َفَلمَّ �أَْفَخاِذِهْم،  َعَلى  ِباأَْيِديِهْم  �ْلَقْوُم  َرَب  َف�صَ َقاَل:  ؟  �إَِلَّ تَْنُظُروَن  لَُكْم 
َفِباأَِبي  َدَعايِن،  اَلِتِه  �صَ ِمْن    �لنَِّبيُّ  َرَف  �ْن�صَ ا  َفَلمَّ  ، �َصَكتُّ لَِكنِّي  يُ�ْصِكُتونَِني، 
َما  َو�هلِل  ِمْنُه،  تَْعِليًما  �أَْح�َصَن  َكاَن    بَْعَدُه  َوَل  َقْبَلُه  ًما  ُمَعلِّ َر�أَْيُت  َما  ي  َو�أُمِّ ُهَو 
ُلُح  يَ�صْ َل  َهِذِه  اَلتََنا  َقاَل ِل: »�إِنَّ �صَ َولَِكْن  �َصبَِّني،  َوَل  َكَهَريِن،  َوَل  َربَِني،  �صَ
َا ِهَي �لتَّ�ْصِبيُح، َو�لتَّْكِبرُي، َوِتاَلَوُة �ْلُقْر�آِن«. ويف  ِفيَها �َصْيٌء ِمْن َكاَلِم �لنَّا�ِض، �إِمنَّ
ِ«)2(. قال �لنووي رحمه �هلل:  ، �أَْرَفَق ِمْن َر�ُصوِل �هللَّ لفظ: »َفَما َر�أَْيُت ُمَعلًِّما َقطُّ
»فيه بيان ما كان عليه ر�صول �هلل  من عظيم �خللق، �لذي �صهد �هلل تعاىل له 
به، ورفقه باجلاهل، ور�أفته باأمته، و�صفقته عليهم، وفيه �لتخلق بخلقه ، يف 
�أخرجه �أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب بدء �لوحي، بَاٌب َما يُْكَرُه ِمَن �لتََّناُزِع، وم�صلم يف �صحيحه،   -1
كتاب �جلهاد، باب ِفى �لأَْمِر ِبالتَّْي�ِصرِي 334/6، ح 1005،، و�أبي عو�نة يف م�صتخرجه 26/9، ح6406، 

و�للفظ له
اَلِة 70/2، ح1227، و�أبو د�ود  ِرمِي �ْلَكاَلِم ِفى �ل�صَّ �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �مل�صاجد، باب حَتْ  -2

اَلِة 349/1، ح931. يف �صننه، كتاب �ل�صالة، باب تَ�ْصِميِت �ْلَعاِط�ِض ِفى �ل�صَّ
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�لرفق باجلاهل، وح�صن تعليمه، و�للطف به، وتقريب �ل�صو�ب �إىل فهمه«)1(، 
وتبيني خطاأه باأ�صلوب متميز بطابع �لعطف، و�لرحمة، وهذه من �ملهار�ت، 
�لتي ينبغي تنميتها يف �لد�عية و�لإعالمي، مقتديا مبا كان عليه �لنبي  من 
من  ها  ملا  و�أناة؛  ولني، وحلم،  رفق،  �لدعوة، يف  �لتعليم، وجودة  ح�صن 
�ل�صرعي،  باحلكم  و�لقتناع  للحق،  و��صتمالتهم  �ملخاطبني،  جذب  يف  �أثر 
�إىل  �لنا�ض  فيكون  �أ�صفا،  لهم  و�لقلوب  �أوطاأ،  لهم  �لنفو�ض  وبذلك«تكون 
�إجابتهم �أ�صرع، ولأو�مر�هم �أطوع«)2(، فتعامل �لر�صول  باللني، و�لرفق، 
له،  و�ل�صتجابة  حمبته،  جلب  بلطف،  وتعليمه  �لرجل،  خطاأ  معاجلة  يف 
�لأدبية،  �ل�صناعة  وهذه  و�ل�صتكبار،  �لنفرة،  جتلب  فهي  �ل�صدة،  بخالف 
�لتعامل  مهار�ت  كافة  يف  وتغر�ض  بالرتبية،  تنمى  �أن  ينبغي  و�لأخالقية، 

�لدعوي، و�لإعالمي، وبخا�صة عند تعليم �ملدعوين، وتثقيفهم.
هـ- التميز اخلال�س من الت�سبه: من �لتطبيقات �لنبوية لتفعيل �لتميز �لأخالقي، 
 : نهيه عن �لت�صبه بالكفار، َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه َقاَل:َقاَل َر�ُصوُل �هلِل
�، َحتَّى لَْو  رْبً � َف�صِ »لََتتَِّبُعنَّ �صنن من قبلكم،باعاً فباعاً، َوِذَر�ًعا َفِذَر�ًعا، َو�ِصرْبً
اَرى،  بٍّ لََدَخْلُتُموُه َمَعُهْم َقاَل: ِقيَل:يَا َر�ُصوَل �هلِل �ْليَُهوُد َو�لنَّ�صَ َدَخُلو� ُجْحَر �صَ
َقاَل: َفَمْن �إًِذ�؟«)3(، قال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية رحمه �هلل: »فاأخرب �أنه �صيكون 
لفار�ض  وم�صاهاة  �لكتاب،  �أهل  وهم  و�لن�صارى،  لليهود  م�صاهاة  �أمته  يف 
و�لروم وهم �لأعاجم، وقد كان  ينهى عن �لت�صبه بهوؤلء وهوؤلء، ولي�ض 
هذ� �إخبار�ً عن جميع �لأمة، فعلم بخربه �ل�صدق �أن يف �أمته قوم متم�صكون 
بهديه، �لذي هو دين �لإ�صالم حم�صاً، وقوم منحرفون �إىل �صعبة من �صعب 

�صرح �لنووي على م�صلم، 20/5.  -1

�أعالم �لنبوة للماوردي، 215/1.  -2
�أخرجع �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لعت�صام، باب قول �لنبي �صلى �هلل عليه و �صلم لتتبعن �صنن من   -3
اَرى  كان قبلكم 2669/6، ح6889، وم�صلم يف �صحيحه، كتاب �لعلم، باب �تَِّباِع �ُصنَنِ �ْليَُهوِد َو�لنَّ�صَ

57/8، ح6952 وحلاكم يف �مل�صتدرك، 93/1 ح106 و�للفظ له 
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بكل  يكفر  ل  �لرجل  كان  و�إن  �لن�صارى،  �صعب  من  �صعبة  �إىل  �أو  �ليهود، 
�أي�صا، بل قد يكون �لنحر�ف كفر�ً، وقد يكون  �نحر�ف، بل وقد ل يف�صق 
ف�صقاً، وقد يكون مع�صية وقد يكون خطاأ«)1(، و�حلديث ذو دللت دعوية 
يقينياً �صادقاً، عن حتقق وقوع  �إليها حيث جاء خرب�ً  �لتنبه  ينبغي  و�إعالمية، 
ملا يرتتب عليه من وقوعه يف  يفعله ويق�صده،  �لت�صبه، و�لذم و�لتوبيخ ملن 
�ل�صالل، و�لنحر�ف �لعلمي، و�لعملي، و�أخذ �حليطة، و�حلذر، و�لتحذير 
من عدم �لتميز، و �ملباينة �لكاملة، و�تخاذ �لتد�بري �لو�قية منه، لأنه يعد ذنباً 
باخلذلن،  �صاحبه  ويبوء   ، ور�صوله  تعاىل،  �هلل  عند  ومذموما  مرذوًل، 
وحيث �إن و�صائل �لدعاية و�لإعالم، من �أ�صد �لو�صائل دعوة للت�صبه، و�لتقليد، 
و�لتبعية، ملا متلكه من تكنولوجيا �لت�صال �ل�صناعي، عرب �لأقمار �ل�صناعية، 
للد�عية  �ل�صروري  من  بات  لغات،  وبعدة  كلها  �لب�صرية  يخاطب  و�لذي 
و�لإعالمي �أن ينتبها خلطر �لت�صبه، و�أن ياأخذ� �لعربة و�لعظة من �إخبار �لنبي 
، حيث يقوي فيهما، �تخاذ �صبل �لوقاية وطر�ئقها، وينمي لديهما خا�صية 
�حلذر، و�لتحذير، ويوؤ�صل قاعدة �صد �لذر�ئع، و�لتي يجب �أن تكون قانوناً 
م�صاعاً عرب �أ�صاليب، وو�صائل �لدعاية، و�لإعالم، ويقرر �لإمام �بن تيمية رحمه 
  �هلل، هذه �ملعاين بالتف�صيل فيقول: »قد بعث �هلل عبده ور�صوله حممًد� 
باحلكمة، �لتي هي �صنته، وهي �ل�صرعة، و�ملنهاج �لذي �صرعه له، وكان من 
�حلكمة، �أن �صرع له من �لأعمال، و�لأقو�ل ما يباين �صبيل �ملغ�صوب عليهم، 
و�ل�صالني، فاأمر مبخالفتهم يف �لهدي �لظاهر، و�إن مل يظهر لكثري من �خللق 
يف ذلك مف�صدة لأمور: منها �أن �مل�صاركة يف �لهدي �لظاهر؛تورث تنا�صباً و 
ت�صاكاًل بني �ملت�صابهني، يقود �إىل مو�فقة ما يف �لأخالق، و�لأعمال، وهذ� �أمر 
�إليهم،  �ن�صمام  �لعلم يجد من نف�صه نوع  �أهل  حم�صو�ض؛فاإن �لالب�ض ثياب 

�قت�صاء �ل�صر�ط �مل�صتقيم، لبن تيمية 81/1.  -1
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باأخالقهم،  تخلق  نوع  نف�صه  من  -يجد  �ملقاتلة-مثال  �جلند  لثياب  و�لالب�ض 
وي�صري طبعه متقا�صيا لذلك، �إل �أن مينعه مانع، ومنها: �أن �ملخالفة يف �لهدي 
�لغ�صب،  موجبات  عن  �لنقطاع  توجب  ومفارقة  مباينة،  توجب  �لظاهر 
و�أ�صباب �ل�صالل، و�لنعطاف على �أهل �لهدى، و�لر�صو�ن، وحتقق ما قطع 
�هلل من �ملو�لة بني جنده �ملفلحني، و�أعد�ئه �خلا�صرين، وكلما كان �لقلب �أت 
حياة، و�أعرف بالإ�صالم - �لذي هو �لإ�صالم-ل�صت �أعني جمرد �لتو�صم به 
مبفارقة  �إح�صا�صه  كان  �جلملة،  من حيث  �لعتقاد�ت  مبجرد  باطناً  �أو  ظاهر�ً، 
�ليهود و�لن�صارى باطناً، وظاهر�ً �أت، وبعده عن �أخالقهم �ملوجودة يف بع�ض 
�لختالط  توجب  �لظاهر،  �لهدي  م�صاركتهم يف  �أن  �أ�صد، ومنها:  �مل�صلمني 
�ملغ�صوب  وبني  �ملر�صيني،  �ملهديني  بني  ظاهر�،  �لتميز  يرتفع  حتى  �لظاهر، 
عليهم، و�ل�صالني، �إىل غري ذلك من �لأ�صباب �حلكمية، هذ� �إذ� مل يكن ذلك 

�لهدي �لظاهر، �إل مباحاً حم�صاً لو جترد عن م�صابهتهم. 
فاأما �إن كان من موجبات كفرهم؛كان �صعبة من �صعب �لكفر؛ فمو�فقتهم فيه   
مو�فقة يف نوع من �أنو�ع معا�صيهم، فهذ� �أ�صل ينبغي �أن يتفطن له«)1(، هذ� 
و�إن تنمية معاين �حلذر، و�أخذ �حليطة، و�لتحرز من �لت�صبه بهم يف �لعقائد، 
�أو �لعباد�ت �أو �لقيم، و�لأخالق، يورث �لعزة و�لتميز، وعدم �لتميز عنهم 
يف �لعتقاد، و�لقول و�لعلم، و�لعمل؛ من نتائجه �ل�صقاء، و�لذل، و�لتبعية 
لأعد�ء �لإ�صالم، يف كافة �ملجالت، وجمال �لدعوة �لإعالم من �أخطرها،، 
لعظم �أثرها وتاأثريها، و�صرعة �نت�صارها، وبخا�صة ونحن نعي�ض ع�صور غربة 
�لدين، يف هذه �لأزمنة، ونحوها من �أزمنة �لفرت�ت، �لتي ت�صبه �جلاهلية من 
و�عتقاد�ً،  منهجاً،  و�لإعالمي:  للد�عية،  �لتميز  وخ�صي�صة  �لوجوه،  بع�ض 
وت�صور�ً، وممار�صًة، يف جميع �صوؤون حياته �لفردية، و�لأ�صرية و�لجتماعية، 

�قت�صاء �ل�صر�ط �مل�صتقيم، لالمام �بن تيمية 94/1.  -1
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عن  وبعده  و�لعامة،  �خلا�صة  �أموره  وتدبري  و�لثقافية،  و�لروحية،  و�ملادية، 
بوتقة  يف  و�لذوبان،  �لتميع  من  �ملانع  و�لأ�صالة،  �لثبات،  له  يحقق  �مل�صابهة 
لهم،  �ل�صلوكية  �أو  �لجتماعية،  �أو  �لفكرية،  و�لتبعية  �لتقليد،  �أو  �لكفرة، 
ويجعل له �صخ�صيته �ملتميزة وهديه �لأ�صنى، و�لأ�صمى، وفق �صبغة �إ�صالمية 
هي:چ ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ    چ)1(، وبهذ� تكون 

�أمة �لدعوة و�لإعالم، �أمة قائدة ل مقودة، ومتبوعة ل تابعة.
�لعاد�ت،  وحما�صن  �لأخالق،  مكارم  يف  �لنبوية  �لتطبيقات  جاءت  لقد 
و�ل�صلوك مثاًل حياً، ومنوذجاً فريد�ً، ي�صرت�صد منها �لدعاة، و�لإعالميون: �لقدوة 
�ل�صاحلة، �لتي متيز لهم طريق �خلري من �ل�صر، وتدلهم على �ل�صلوك �ل�صوي، يف 
خمتلف �لعالقات، و�ملعامالت، و�صبط �لت�صرفات، و�إحكام �مل�صاعر، و�ملو�زنة 

يف �مللكات، و�لغر�ئز وبناء �ملهار�ت �لفريدة. 
املطلب الرابع: التميز الدعوي والإعالمي، وتنمية املهارات العلمية.

�ملتخ�ص�ض،  �لعلمي  �لتميز  �صناعة  املتخ�س�س:  العلمي  التميز  �سناعة  اأ-  
 بع�ض  هو �أحد �ملرتكز�ت �لرئي�صة يف �لتطبيقات �لنبوية، فقد ميز �لنبي 
�ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم، باأخ�ض و�صف له، فَعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك ر�صي �هلل عنه 
ُ ُعَمُر،  ُهْم يِف ِديِن �هللَّ �َصدُّ ِتي �أَبُو بَْكٍر، َو�أَ ِتي ِباأُمَّ �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل  َقاَل: »�أَْرَحُم �أُمَّ
اُهْم َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب، َو�أَْقَروؤُُهْم ِلِكَتاِب �هلِل  َدُقُهْم َحيَاًء ُعْثَماُن، َو�أَْق�صَ َو�أَ�صْ
ْبُن  َزْيُد  ُهْم  َو�أَْفَر�صُ َجَبٍل،  ْبُن  ُمَعاُذ  َر�ِم  َو�حْلَ ِباحْلَاَلِل  َو�أَْعَلُمُهْم  َكْعٍب،  ْبُن  �أُبَيُّ 
�ِح«)2(،  �جْلَرَّ ْبُن  ُعَبْيَدَة  �أَبُو  ِة  �لأُمَّ َهِذِه  َو�أَِمنُي  �أَِميًنا،  ٍة  �أُمَّ ِلُكلِّ  َو�إِنَّ  �أََل  ثَاِبٍت، 
ومن مز�يا هذ� �لتخ�صي�ض، قول �ل�صاطبي رحمه �هلل: »وما جاء يف �لرتجيح 

�صورة �لبقرة �لآية:138.  -1
�أخرجه �لرتمذي يف �صننه، كتاب �ملناقب، مناقب معاذ بن جبل 665/5 ،ح3791 وقال: هذ� حديث   -2
اِئُل َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت 107/1،ح 0 154، و�للفظ لبن ماجه. نَِّة، َف�صَ ح�صن، و�بن ماجة يف �صننه، �أَْبَو�ُب �ل�صُّ
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فيه  لي�ض  وجميعه  �لدين،  �صعائر  من  عليه  ينبني  ما  لأجل  كثري  و�لتف�صيل، 
�إ�صارة �إىل تنقي�ض �ملرجوح، و�إذ� كان كذلك؛ فهو �لقانون �لالزم، و�حلكم 
�ملنربم، �لذي ل يتعدى �إىل �صو�ه، وكذلك فعل �ل�صلف �ل�صالح«)1(، و بنو� 
�لخت�صا�ض  �أن  على  يدل  �ملثلى،»مما  �حل�صارة  عنا�صر  �لقاعدة  هذه  على 
�أكرث من  �لأمة  يفيد  �أ�صل، وقد  له  بع�ض مو�ده  �لعلم، و�لتخ�ص�ض يف  يف 
غريه، وقد كانت نتائج هذ� �لتخ�ص�ض �أو تلك �خل�صو�صيات �أنهم ر�صي �هلل 
ل�صاحب  �لعلوم رجعو�  تلك  من  م�صاألة  �ختلفو� يف  �إذ�  كانو�  عنهم  تعاىل 

�لخت�صا�ض فيها«)2(.
و�صيا�صة  منهج،  عنهم،  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  لدى  �ملهار�ت  �كت�صاف  �إن 
كل  يف  وي�صتثمره  �لفريد،  �لتميز  منهم  لي�صنع  �لنبوية؛  �لتطبيقات  يف  حكيمة، 
جانب، وفن، فهذ� ح�صان ر�صي �هلل عنه، �صاحب �حلمالت �لإعالمية �لكربى يف 
�لإ�صالم، ميزه  يف تخ�ص�ض �ل�صعر، وهياأ له �ملنرب �لإعالمي، ت�صجيعاً وحتفيز�ً 
له، عن جابر ر�صي �هلل عنه، قال:ملا كان يوم �لأحز�ب، وردهم �هلل بغيظهم، مل 
�أَنَا. َكْعٌب:  َقاَل  ؟  �مْلُوؤِْمِننَي  �أَْعَر��َض  يَْحِمي  »َمْن   : �هلل  قال ر�صول  ينالو� خري�ً، 
اُن ْبُن ثَاِبٍت: �أَنَا �إًِذ�، َقاَل:  ْعَر. َقاَل َح�صَّ َقاَل �ْبُن َرَو�َحَة: �أَنَا، َقاَل: »�إِنََّك لَُتْح�ِصُن �ل�صِّ
»�ْهُجُهْم، َفاإِنَُّه �َصيُِعيُنَك َعَلْيِهْم ُروُح �ْلُقُد�ِض«)3(، فميز �لنبي  �ل�صحابة ر�صي �هلل 
عنهم بهذه �لتخ�ص�صات تقدير�ً، لقيمتها �ملوؤثرة يف جمالت �لدعوة، و�لإعالم 
�ملتعددة  لأبعادها  و�إدر�كاً  و�لأخالقية،  و�ل�صرعية،  �لعقدية،  �لإ�صالم  بر�صالة 
يف  �ملبدعة،  �لطاقات  لهذه  وتهيئة  و�لت�صكيل،  و�ل�صياغة  �لتغيري  يف  و�خلطرية 
�إمكانيات  �صوء  يف  �حل�صا�صة،  وملعطياتها  لها،  �ملبكر  و�لتنبه  �لتخ�ص�صات،  هذه 

�ملو�فقات، �ل�صاطبي 297/5.  -1
�صرح �لأربعني �لنووية ملحمد عطية �صامل، 2/42.  -2

�لآثار،  معاين  �صرح  يف  و�لطحاوي   ،931 631/2،ح  عمر  م�صند  �لآثار  تهذيب  يف  �لطربي  �أخرجه   -3
/297، ح7000، و�حلديث له �صو�هد يف �صحيح �لبخاري ِكَتاب بَْدء �ْلَوِحي، 1512/4 ح 3897.
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�أ�صلوب  �لعلمي  �لتخ�ص�ض  مهار�ت  وتنمية  �مل�صتقبل،  و��صت�صر�ف  �لو�قع، 
نبوي �صروري، تتعاظم �أهميته يف ع�صرنا �حلديث، حيث �أ�صبح جمال �لدعوة، 
لهما  لهما، مناهجهما ومبادئهما، ومقوماتهما �خلا�صة، و�أ�صحى  و�لإعالم علمان 
�لتميز  ومعايري  و�صو�بط  �صروط  وفق  �جلامعات،  يف  متخ�ص�صة  ومقاعد  معاهد 
فناً  و�أ�صبح  وخرب�ءمتخ�ص�صون،  وو�صائل،  �خلطابة  و�آليات  وتقنيات  و�جلودة، 
يف  تتناف�ض  جنيًة،  ثمرًة  �أ�صبحا  كما  و�أ�صاليبه،  و�أدو�ته،  وم�صتلزماته،  خططه،  له 
�أرقى  لهما  وتوظف  و�لعلوم،  و�ملعارف،  �لثقافات،  كل  وتطويرهما  �إن�صاجهما 
�خلرب�ت، ليكون هند�صًة، و�صناعة من �ل�صناعات �لفكرية �لثقيلة، �لتي لها نظامها 
و�لتخ�ص�ض  �لدول،  ميز�نية  يف  �خلا�صة  ونفقاتهما  و�ل�صرت�تيجي،  �ملوؤ�ص�صي، 
�لعلمي ي�صد هذه �لثغر�ت، بحيث ل يوؤتى �لإ�صالم من قبله، وتعطى كل مهارة ما 
ت�صتحقها من �لتميز، و�لإبد�ع، و�لتطور �لإيجابي �لفعال �ملعطاء، يف ت�صييد معاقد 

�حل�صارة.  
 �إىل �صناعة �لتميز  ب- �سناعة التميز العلمي الديني النافع: يوجه �لنبي 
�لديني، �لذي هو فوق �لتميز بالن�صب، �أو �ملال، �أو �جلاه وغريها من �أمور 
َفاِر�َض«)1(،  ِمْن  ِرَجاٌل  لََتَناَولَُه  يَّا،  َ ِبالرثُّ ًقا  ُمَعلَّ يُن  �لدِّ َكاَن  :»لَْو  َقاَل  �لدنيا، 
�لإمياين،  �لعلمي  �لتفوق  هو  �إمنا  للتميز،  �حلقيقي  �ملعيار  �أن  وبيان  �إر�صاد، 
�حلديث  هذ�  م�صد�ق  ظهر  وقد  و�لعلم،  �لدين  يف  �ملعال  �إىل  و�لت�صابق 
ومنهم  رغبة،  �لإ�صالم  يف  »دخلو�  حيث  فار�ض،  من  خر��صان  �أهل  يف 
يف  �ملحدثني  ح�صلت  و�إذ�  و�ملتعبدون،  و�لن�صاك،  و�ملحدثون،  �لعلماء 
منها«)2(،  �لرجال  رو�ة  وجل  خر��صان  �أهل  من  ن�صفهم  وجدت  بلد،  كل 
فمدحهم �لر�صول ؛ لأنهم متيزو� بعلو �لهمة يف �لإميان، وحت�صيل �أ�صبابه؛ 
�أحمد يف م�صنده 308/2، ح8067، و�بن  ، و�لإمام  �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، 191/7 ح 6661   -1

حبان يف �صحيحه 63/16، ح 7123 و�للفظ له.
معجم ما ��صتعجم، للبكري 490/2.  -2



185

و�فر،  ب�صهم  فيها  و�ملعرفة، و�صربو�  �لعلوم،  �أنو�ع  �لأ�صل يف جميع  وهو 
نف�ض  يف  �خلري  كو�من  يثري  وقوي،  موؤثٌر  تربوٌي  �أ�صلوٌب  �لثناء  »هذ�  ولأن 
�لإن�صان، ويف نف�ض �ملجموعة، ويف نف�ض �لقبيلة، �إذ� كان ثناًء معتدًل، لي�ض 
مبالغة، ول خروج على حدود �لعتد�ل«)1(،  تزلف، ول  فيه جماملة، ول 
ويف �حلديث تذكرة للدعاة و�لإعالميني، و�صحذ لهممهم؛ ليعو� �أن �لتميز 
�حلقيقي، و�لرقي �لإيجابي، �إمنا يكون بالدين، و�لإميان، و�لعلم، وعلى هذه 
�ملقايي�ض يتفا�صل �لنا�ض، وتعلو �لهمم �ل�صاخمة، وتتحرك �لبو�عث للتناف�ض 
يف زيادة �لإميان، وفعل �خلري�ت، و�إي�صال هذه �لهمة و�لتفوق لأمة �لإجابة، 
و�إن تقوية �لهمة �لقلبية و�إ�صالحها، و�ل�صدق فيها، له �أثر يف �صناعة متميزة، 
�هلل  مبوعود  �لطمع  �لهمة  يقوي  ومما  و�لإعالم،  �لدعوة  ميد�ن  وبخا�صة يف 
�أن يحفظا همتهما، فاإن �لهمة  �لقيامة، فعلى �لد�عية و�لإعالمي،  تعاىل يوم 
ذلك  ور�ء  ما  له  �صلح  فيها،  و�صدق  همته،  �صلحت  فمن  �لأ�صياء،  مقدمة 
�لطريق  هذ�  يف  �أحد  �صل  �لن�صرباذى»وما  �لقا�صم  �أبو  قال  �لأعمال،  من 
�إمنا  �لهمة  ولأن  �لنتهاء«)2(،  يف  يوؤثر  �لبتد�ء  ف�صاد  فاإن  �لبتد�ء  بف�صاد  �إل 
ترمي، �إىل توليد قوة د�فعة، حترك قلب �ملوؤمن، وتوجهه �إىل �إقامة �لطاعات، 
وجتنب �ملعا�صي و�ملخالفات، لذ� فهما مدعو�ن، �إىل بعث �لهمة، وحتريكها 
و��صتحثاثها للتناف�ض يف �خلري�ت، عرب جميع �حلمالت �لإعالمية، و�لدعائية. 
ج- �سناعة التميز العلمي يف امل�سابقة، وتنمية مهارة ا�ستباق اخلريات: من 

و�صائل �صناعة �لتميز، �مل�صابقة �لتي دعي �إليها �ملوؤمنون قال تعاىل: چ ھ  
�صكًر�  �ل�صاحلة،  بالأعمال  »فبادرو�  �هلل:  رحمه  �لطربي  قال  چ)3(،  ھ  
بّينت لكم �صُبل �لنجاة، فال  دو� يف دنياكم لآخرتكم، فاإين قد  لربكم، وتزوَّ

درو�ض لل�صيخ �صلمان �لعودة، 28/132.  -1
طبقات �ل�صوفية، �أبو عبد �لرحمن �لأزدي، 1/365.  -2

�صورة �ملائدة �لآية: 48.  -3
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عذر لكم يف �لتفريط«)1(، لقد وظف �لر�صول ، هذ� �خلطاب �لإلهي يف 
ملكة  فيهم  فنمى  عنهم،  �هلل  ر�صي  �أ�صحابه  بني  و�لإعالمية  �لدعوية  ر�صالته 
رْيَ�ِت َو�ملُ�صارعة �إليها; وجعلها �صبباً للتََّناف�ض ِفيها و�غتنامها،  �ملبادرَة �إىل �خْلَ
َومُيْ�ِصى  ُموؤِْمًنا  ُجُل  �لرَّ ِبُح  يُ�صْ �مْلُْظِلِم  ْيِل  �للَّ َكِقَطِع  ِفَتًنا  ِبالأَْعَماِل  »بَاِدُرو�  فقال: 
فدعا  ْنيَا«)2(،  �لدُّ ِمَن  ِبَعَر�ٍض  ِديَنُه  يَِبيُع  َكاِفًر�  ِبُح  َويُ�صْ ِمًنا  ُموؤْ مُيْ�ِصى  �أَْو  َكاِفًر� 
�لأعمال  يف  �لتميز،  �صناعة  متطلبات  من  لأنها  بالطاعات،  �ملبادرة  �إىل 
�ل�صاحلة �لدينية و�لدنيوية، وحتذيرهم من �لفنت باأنو�عها؛ لأنها معوقات يف 
على  يتوجب  مهمة  توعية  وهذه  �لتنمية،  �صبيل  يف  وعقبات  �لتميز،  طريق 
�إنها  و�لتقدم،  �لف�صل،  ل�صابقة  �إحر�ز�ً  مغز�ها،  �إدر�ك  و�لإعالميني  �لدعاة 
)يف  قال  �إليها، كما  ويت�صابقو�  ي�صتثمروها،  �أن  �لتي يجب  �لتميز  مفاتيح 

كل قرن من �أمتي �صابقون()3(.
وقد جاء �لتطبيق �لنبوي مت�صقاً مع ما يهدف �إليه �لقر�آن من �مل�صابقة و�لرفعة، 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱ  ڱ  ں       َقاَل تََعاىَل:چ 
ں  ڻ  ڻ  چ)4(، فمن �صابق يف هذه �لدنيا، و�صبق �إىل فعل �خلري، كان يف 
�لآخرة من �ل�صابقني �ملقربني �إىل د�ر �ل�صالم، و�لكر�مة قال �ملناوي: »�ملر�د بال�صابق 
�لد�عي، �إىل �هلل �ملبعوث، على ر�أ�ض كل قرن، ليجدد لهذه �لأمة �أمر �لدين«)5(، 
له من �صابقني متميزين، يف كل �ملجالت،  �لتميز يف كل ع�صر ل بد  �إن �صناعة 
بهذ�  �ملقربون،  �ل�صابقون  يكونو� هم  باأن  �لنا�ض  �أوىل  فالدعاة و�لإعالميون، هم 

جامع �لبيان تف�صري �لطربي، 196/3 و�نظر تف�صري �ملنار - حممد �صيد ر�صا 347/6.  -1
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �لإميان، باب �حْلَثِّ َعَلى �مْلَُباَدَرِة ِبالأَْعَماِل 76/1، ح328، و�لرتمذي   -2

يف �صننه، كتاب �لفنت، ما جاء �صتكون فنت 487/4، ح 2195.
�أخرجه �أبو نعيم يف، حلية �لأولياء 8/1، و�حلكيم �لرتمذي يف نو�در �لأ�صول يف �أحاديث �لر�صول،   -3

369/1، و�صححه �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة 500/4، ح2001.
�صورة �حلديد �لآية: 21.  -4

في�ض �لقدير �صرح �جلامع �ل�صغري، للمناوي 602/4.   -5
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�خلري  وطلب  وتطبيقها،  �ل�صرعية،  �لأو�مر  �لتز�م  يف  و�لأولية  بالأ�صبقية،  �لتميز 
يف تلبيغها، وحر�صاً على �ملزيد و�ملزيد من م�صاعفة �لأجر و�لثو�ب، �إن م�صروع 
�لدعاة  بني  �ملحمودة،  للمناف�صة  م�صمار�  يكون  �أن  يجب  �خلري�ت،  يف  �مل�صابقة 
�هلل  من حقوق  وم�صتحب،  فر�ض  لكل  �ل�صاملة  و�إن هذه»�خلري�ت  و�لإعالميني 
وحقوق عباده، ل ي�صري فاعلها �صابقا لغريه م�صتولياً على �لأمر، �إل باأمرين: �ملبادرة 
�أد�ئها  �لفر�صة حني يجيء وقتها ويعر�ض عار�صها، و�لجتهاد يف  �إليها، و�نتهاز 
ميد�ن  يف  �إىل»�ل�صباق  �لدعوة  جاءت  ثم  به«)1(ومن  �ملاأمور  �لوجه  على  كاملة 
�ل�صباق �حلقيقي، للغاية �لتي ت�صتحق �ل�صباق، �لغاية �لتي تنتهي �إليها م�صائرهم، 

و�لتي تالزمهم بعد ذلك يف عامل �لبقاء«)2(
املطلب اخلام�س: التميز الدعوي الإعالمي.

�سناعة التميز املنهجي للدعوة والإعالم، وتنمية املهارات: من �لتطبيقات  اأ-  
�لنبوية، �لتي تو�صح �لأ�صول �ملنهجية يف جمال �لدعوة و�لإعالم، وتربي يف 
�لد�عية �لناجح و�لإعالمي �حلاذق، ملكة �لوعي باأحو�ل جمهور �ملدعوين، 
َعبَّا�ٍض  �ْبِن  حديث  وقدر�تهم  وميولهم،  و��صتعد�د�تهم،  بطبائعهم،  و�لعلم 
ِ  مِلَُعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحنَي بََعثَُه �إِىَل �ْليََمِن:  َعْنُهما َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ  ُ َي �هللَّ َر�صِ
َل  �أَْن  يَ�ْصَهُدو�  ىَلَ:ْن  �إِ َفاْدُعُهْم  ِجْئَتُهْم،  َفاإَِذ�  ِكَتاٍب،  �أَْهَل  َقْوًما  �َصَتاأِْتي  »�إِنََّك 
ُهْم،  َفاأَْخرِبْ ِبَذِلَك،  لََك  �أََطاُعو�  ُهْم  َفاإِْن   ،ِ �هللَّ َر�ُصوُل  ًد�  مَّ حُمَ َو�أَنَّ   ُ �هللَّ لَّ  �إِلََه، 
َلَو�ٍت، يِف ُكلِّ يَْوٍم َولَْيَلٍة، َفاإِْن ُهْم �أََطاُعو�  َقْد َفَر�َض َعَلْيِهْم َخْم�َض �صَ  َ �أَنَّ �هللَّ
َدَقًة، تُوؤَْخُذ ِمْن �أَْغِنيَاِئِهْم َفرُتَدُّ  َ َقْد َفَر�َض َعَلْيِهْم �صَ ُهْم �أَنَّ �هللَّ لََك ِبَذِلَك، َفاأَْخرِبْ
ْمَو�ِلِهْم، َو�تَِّق َدْعَوَة  َعَلى ُفَقَر�ِئِهْم، َفاإِْن ُهْم �أََطاُعو� لََك ِبَذِلَك، َفاإِيَّاَك َوَكَر�ِئَم �أَ

تي�صري �لكرمي �لرحمن، لل�صعدي، 234/1  -1
يف ظالل �لقر�آن ل�صيد قطب، 3492/6.  -2
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ِ ِحَجاٌب«)1(، قال �لقرطبي رحمه �هلل تعاىل:  َفاإِنَُّه لَْي�َض بَْيَنُه َوبنَْيَ �هللَّ �مْلَْظُلوِم، 
»و�إمنا نبهه على هـذ� ليتهيـاأ ملناظرتهم، ويعد �لأدلة لإفحامهم؛ لأنهم �أهل علم 
�لنبوية،  �لو�صية  هذه  ويف  �لأوثـان«)2(،  وعبدة  �مل�صركني،  بخالف  �صابق 
�حل�صنة،  و�ملوعظة  باحلكمة،  و�لإعالم،  �لدعوة  مهارة  تنمية  باأهمية  توعية 
�ملدعوين،  قدر�ت  تفاوت  رعاية  �صوء  يف  �أح�صن،  هي  بالتي  و�ملجادلة 
و��صتعد�د�تهم وتنوع مر�تبهم، كما قال �لإمام �بن تيمية: »فالقلوب �لتي لها 
فهم، وق�صد تدعى باحلكمة، فيبني لها �حلق علماً، وعماًل فُتبلَّغه، وتعمل به، 
و�آخرون يعرتفون باحلق، لكن لهم �أهو�ء ت�صدهم عن �أتباعه، فهوؤلء يدعون 
باملوعظة �حل�صنة، و�لدعوة بهذين �لطريقني ملن قبل �حلق، ومن مل يقبله، فاإنه 
يجادل بالتي هي �أح�صن«)3(، وهكذ� يُعطي لكل حالة ما تقت�صيها من �حلكمة، 
�أو �ملوعظة �حل�صنة، �أو �ملجادلة �ملحمودة، حقها �لكامل �أد�ًء لو�جب �لدعوة، 
و�إبر�ًء للذمة، فعلى �لدعاة و�لإعالميني، �أن يكونو� من �أحر�ض �لنا�ض على 
مر�عاة هذ� �جلانب �حليوي �ملوؤثر، وهو �إعطاء كل ذي حق حقه، ورعاية مبد�أ 
�لتفا�صل بني �لنا�ض، م�صرت�صدين يف ذلك، بقول عائ�صة ر�صي �هلل عنها:)�أََمَرنَا 

َل �لنَّا�َض َمَناِزلَُهْم()4(.  ِ �أَْن نَُنزِّ َر�ُصوُل �هللَّ
�إن �صناعة �لتميز �ملعريف، �لب�صري باأ�صناف �ملدعوين، له دور مهم يف �لعلم   
�لد�عية  فقه  و�إن  لـه،  �حلق  قبول  يف  مد�ركهم  متيز  حيث  من  باأحو�لهم، 
�لدعوة،،  جنـاح  حتقيق  يف  �لأمثل،  �ل�صبيل  هو  �ملر�تب  بهذه  و�لإعالمي، 
د�عي  �إىل  ليكونو�  وعقولهم،  قلوبهم،  يف  و�لتاأثري  �ملدعوين،  و�حتو�ء 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لزكاة، باب �أخذ �ل�صدقة من �لأغنياء 544/2، ح1425، وم�صلم   -1
َهاَدتنَْيِ 37/1، ح130.  َعاِء �إِىَل �ل�صَّ يف �صحيحه، كتاب �لإميان، باب �لدُّ

�ملفهم، للقرطبي 181/1.  -2
معارج �لو�صول، لالإمام �بن تيمية �صمن جمموعة �لر�صائل �لكربى 182/1.  -3

�لأدب،  كتاب  د�ود �ض733،  �أبو  �أخرجه  �لنووي،  للنووي، 4/1، و�صححه  م�صلم،  مقدمة �صحيح   -4
بـاب 23 ح 4842، وح�صنه �ل�صخاوي يف �ملقا�صد �حل�صنة �ض111، ح 179.
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وعياً  لديه  تبني  و�لإعالمي،  �لد�عي  لدى  �ملهارة  هذه  وتنمية  �أ�صرع،  �حلق 
م�صتنري�ً بالفروق �لفردية، و�لذ�تية للب�صر، للوقوف على �لأ�صاليب �حلكيمة، 
و�لو�صائل �ملنا�صبة، يف خماطبة �ملدعوين و�مل�صتقبلني، و�أ�صاليب �لتاأثري فيهم، 
وتزيده �إميانا، يف كمال قدرة �هلل تعاىل»وبديع �صنعه حيث، خلق كل �إن�صان 
و�صكله،  �صورته،  يف  �خلا�صة  فروقه  وله  و�صخ�صيته،  وميزته،  فرديته،  له 
وقدرته، وتركيب ج�صمه«)1(، وتربز له �حلكمة �لرتبوية، و�لجتماعية يف هذ� 
ومن  �مل�صلم،  �ملجتمع  يف  و�لرت�بط  و�لتعاون  �لتكامل،  لتحقيق  �لتفاوت، 
فو�ئد هذ� �لتطبيق �لنبوي، �صناعة �لتميز يف فقه �أولويات �أ�صول �لدعوة، 
�لنووي رحمه  قال  �ل�صرعية،  �لأحكام  وترتيب  �لن�صب،  و�ملهارة يف �صبط 
َفاْلأََهّم«)2(،  ِباْلأََهمِّ  َوبََد�أَ  �ْلإِ�ْصاَلم  �إِىَل  َعاء  �لدُّ َذِلَك يِف  َرتََّب    �هلل: »وِلأَنَُّه 
فتحققت �لأولوية يف �لبتد�ء بالدعوة �إىل عقيدة �لتوحيد �أول، ثم �أركان 
�لإ�صالم، ثم �لأخالق �حل�صنة«، ول �صك �أن نهج �لنبي ، يف و�صيته ملعاذ، 
بهذه �لكيفية �لبديعة، وتنبيهه �إىل �لتدرج يف �لدعوة، و�لبدء بالأهم فاملهم، 
و�إعطاء كل م�صاألة، و�أ مر ما ي�صتحق من �لعناية و�لأهمية، ليدل دللة و��صحة 
على �حلكمة �لنبوية �لعالية يف �لدعوة، و�لنظرة �حل�صيفة يف ما ينفع �لنا�ض 
وميكث يف �لأر�ض)3(، وبهذ� �لتطبيق �لنبوي �لر�ئع؛ يبني �لر�صول  منهج 
�لدعوة و�لإعالم، �لذي يجب �أن يكون �ملنطلق �ل�صرعي جلميع �لن�صاطات 
�لدعوية و�لإعالمية، ومقيا�صاً جلميع �أعمالهما، �ملقروءة، و�مل�صموعة، و�ملرئية، 

و�صابطا �صرعيا جلميع �ملو�د و�لو�صائل و�لقنو�ت �لنظرية، و�لتطبيقية.
دعوية  و�صيلة  �لقول  الكلمة:  مهارة  وتنمية  اخلطابي،  التميز  �سناعة  ب- 
وح�صن  ��صتثمارها،  جاء  وقد  و�لفهم،  �لتخاطب،  �أد�ة  و�لكلمة  �إعالمية، 

�ملنهاج �لنبوي، �صليمان �لعيد، �ض 157.  -1
�صرح �لنووي على م�صلم، 89/1.  -2

منهج �لدعوة �إىل �هلل، عبد �لرحيم �ملغذوي �ض129.  -3
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توجيهها يف �لتطبيقات �لنبوية لأغر��ض �صتى، من �أهمها �خلطابة، حيث وظفها 
�لف�صائل،  ون�صر  �ل�صريعة،  وتبليغ  �لقلوب،  يف  �لعقيدة  لتمكني   ، �لنبي 
ومعاجلة �مل�صكالت بح�صب �لوقائع و�لأحد�ث، و�خلطابة:هي �ملنرب �لإعالمي، 
ي�صتعان  و�لذي  �ملخاطبني،  مع  �ملبا�صر  �ل�صفهي  لالت�صال  �لهام،  و�لدعوي 
و�ل�صتعد�دت  �لعقلية،  �لقدر�ت  وتنمية  �لإ�صالم،  حما�صن  �إ�صاعة  يف  به 
�لفطرية، و�ملو�هب �لعلمية، ولأهمية فن �خلطابة، وخ�صائ�صها �لفريدة، يف 
»كونها �لو�صيلة �ملثلى لالت�صال باجلماعات، و�لتاأثري فيها، و��صتمالها، �تخذها 
�تخذها  ثم  ر�صالته،  ب�صدق  �مل�صركني  و�إقناع  دعوته،  لن�صر  �أد�ة    لذلك 
تعاليم �لإ�صالم، ووعظ �مل�صلمني«)1(، و�إ�صالح  �أد�ة لإي�صاح  بعد �لهجرة، 
مبز�يا  �لنبوية  �لتطبيقات  يف  �خلطابة  وتخت�ض  و�لدنيوية،  �لدينية،  �أحو�لهم 
فريدة، وعو�مل جذب موؤثرة، و�صريعة، و�صهلة، وعميقة، يف �إي�صال دين 
�لإ�صالم، ون�صر �أحكامه، وتعاليمه لدى جمهور �ملدعوين، و�إقناع �ل�صامعني، 
�لأفكار،  ون�صاعة  �لألفاظ،  وبالغة  و�ل�صياغة،  �لأ�صلوب،  بجودة  ومتيزت 
ومن  وعبادية،  �صرعية،  ب�صبغة  و��صطبغت  و�لأخيلة،  و�ل�صور،  و�ملعاين، 
�هلل  ِ ر�صي  �هللَّ َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  ما وردَعْن  ذلك،  �لد�لة على  �لعملية  �ل�صو�هد 
ْوتُُه، َو��ْصَتدَّ  ْت َعْيَناُه، َوَعاَل �صَ ِ  �إَِذ� َخَطَب �ْحَمرَّ عنه، َقاَل: »َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ
اُكْم«. َويَُقوُل: »بُِعْثُت �أَنَا  بََّحُكْم َوَم�صَّ ُبُه َحتَّى َكاأَنَُّه ُمْنِذُر َجْي�ٍض يَُقوُل: »�صَ َغ�صَ
ا بَْعُد َفاإِنَّ  بَّابَِة، َو�ْلُو�ْصَطى َويَُقوُل: »�أَمَّ َبَعْيِه �ل�صَّ «. َويَْقُرُن بنَْيَ �إِ�صْ اَعَة َكَهاتنَْيِ َو�ل�صَّ
َدثَاتَُها،  ٍد، َو�َصرُّ �لأُُموِر حُمْ مَّ ِ، َوَخرْيُ �ْلُهَدى ُهَدى حُمَ َخرْيَ �حْلَِديِث ِكَتاُب �هللَّ
َماًل  تََرَك  َمْن  نَْف�ِصِه،  ِمْن  ُموؤِْمٍن  ِبُكلِّ  �أَْوىَل  »�أَنَا  يَُقوُل:  ثُمَّ  اَللٌَة«  �صَ ِبْدَعٍة  َوُكلُّ 
�هلل:  �لنووي رحمه  قال   .)2(» َوَعَلىَّ َفاإِىَلَّ  يَاًعا  �صَ �أَْو  َدْيًنا،  تََرَك  َوَمْن  َفالأَْهِلِه، 

�خلطابة يف ع�صرها �لذهبي، �إح�صان �لن�ض �ض 29.  -1
و�بن حبان يف  �ل�صالة، 11/3، ح 2042،  تخفيف  باب  �جلمعة،  كتاب  م�صلم يف �صحيحه،  �أخرجه   -2

�صحيحه 186/1، �ملقدمة، 10.
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»ي�صتدل به على �أنه ي�صتحب للخطيب، �أن يفخم �أمر �خلطبة، ويرفع �صوته، 
ويجزل كالمه، ويكون مطابقاً للف�صل �لذي يتكلم فيه من ترغيب، وترهيب، 
ولعل ��صتد�د غ�صبه كان عند �إنذ�ره �أمر�ً عظيماً، وحتذيره خطباً ج�صيماً«)1(. 
ومتيزت خطب �لنبي  ب�صفات، ومقومات منها: �أنها و�صيلة �صفهية �صمعية 
ب�صرية، وهذه �خلا�صية متنحها مزيد�ً من �لقوة، و�لتاأثري يف �ل�صامعني، و�إذ� 
�أح�صن �لد�عي �خلطيب خ�صائ�ض هذه �لو�صيلة، و�نتقى لها �ملعاين �ل�صريفة 
�لأد�ء،  وح�صن  �ملي�صرة،  �ل�صهلة  و�لعبار�ت  �جلزلة،  و�لألفاظ  �لقوية، 
قلوبهم  ميلك  �أن  وتوفيقه،  �هلل  بعون  ��صتطاع  �ملدعوين  مع  �لتفاعل  وعمق 
ويوجه عقولهم، وي�صتثري عو�طفهم �لقلبية، نحو �حلق و�لهدى و�خلري، و�أن 
يالم�ض بخطبته �أحا�صي�صهم وم�صاعرهم، ويرتك فيها �آثار�ً �إميانية يقينية �صادقة 
�لتكر�ر، كخطبة �جلمعة  تاأخذ طابع  تعاىل، و�خلطابة و�صيلة دعوية  �هلل  باإذن 
و�لعيدين، ونحوهما، ومن خ�صائ�ض �لتكر�ر، ولو�زمه �لتثبيت، و�لتقرير، 
�إليه،  ��صتمالهم  و  بر�أيه،  �ملخاطبني  �إقناع  مهارة  وتت�صمن  و�لبناء،  و�لإقناع 
من  �ملختلفة،  �لتوكيد  �أ�صاليب  �إىل  كاللجوء  نفو�صهم،  يف  �لفكرة  وتقرير 
تطبيقياً يف �صناعة  �لتوكيد، وجند منوذجاً  باأدو�ت  تكر�ر، وق�صم، و��صتعانة 
�لتميز �خلطابي، يف خطبة �لود�ع، فَعْن �أَِبي بَْكَرَة ر�صي �هلل عنه �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل 
�أَْعَلُم،  َوَر�ُصولُُه   ُ َقالُو� �هللَّ َهَذ�؟  يَْوٍم  �أَيُّ  تَْدُروَن  »�أََل  َفَقاَل:  �لنَّا�َض   َخَطَب 
يَا  بََلى  �لنَّْحِر؟ُقْلَنا  ِبيَْوِم  �أَلَْي�َض  َفَقاَل  ��ْصِمِه،  ِبَغرْيِ  يِه  �َصيُ�َصمِّ �أَنَُّه  َظَننَّا  َحتَّى  َقاَل: 
َر�ُصوَل �هلِل َقاَل: �أَيُّ بََلٍد َهَذ� �أَلَْي�َصْت ِباْلَبْلَدِة، ُقْلَنا:بََلى يَا َر�ُصوَل �هلِل، َقاَل: َفاإِنَّ 
يَْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَر�ٌم  َعَلْيُكْم  َو�أَْب�َصاَرُكْم،  ُكْم،  ْعَر��صَ َو�أَ َو�أَْمَو�لَُكْم،  ِدَماَءُكْم، 
ُهمَّ  َقاَل:�للَّ ُقْلَنا:نََعْم  ْغُت؟  بَلَّ َهْل  �أََل  َهَذ�،  بََلِدُكْم  يِف  َهَذ�،  �َصْهِرُكْم  يِف  َهَذ�، 
َفَكاَن  لَُه،  �أَْوَعى  ُهَو  َمْن  ُغُه  يَُبلِّ ٍغ  ُمَبلِّ َفاإِنَُّه ُربَّ  �ْلَغاِئَب،  اِهُد  �ل�صَّ َفْليَُبلِِّغ  ��ْصَهْد، 

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم 247/3.  -1
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ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍض«)1(، فكان  ِرُب بَْع�صُ اًر�، يَ�صْ َكَذِلَك َقاَل: َل تَْرِجُعو� بَْعِدي ُكفَّ
للمدعوين،  بامل�صافهة  �لتاأثر  عمق  ِليتاأتَّى   ، للنبي  �ل�صادق  �لتفاعل  هذ� 
وجتاوبهم بال�صماع، و�مل�صاهدة، مع حر�صه  على �لبالغة �لو��صحة، ومن 
�أوجه متيز خطبته، بكونها و�صيلة دعوية، ذ�ت �أثر وبعد تربوي، وتعليمي، 
و�جتماعي، و�إعالمي فذ- حيث جعلها و�صيلة، تذرف منها �لدموع، خ�صية 
جلبار �ل�صمو�ت و�لأر�ض، وتخ�صع منها قلوب �ملدعوين، وتخبت هلل �لو�حد 
جاء  تعاىل-ما  �هلل  ذكر  �إىل  وتلني  ت�صكن  ثم  �جللود،  منها  وتق�صعر  �لقهار، 
يف خطبته بعد غزوة حنني حينما �أعطى �ملوؤلفة قلوبهم من �لغنائم ومل يعط 
لَّْت  �ْخ�صَ َحتَّى  �ْلَقْوُم  بََكى  ُخْطَبِتِه  ِمْن  َفَرَغ  »مَلَّا  �لر�وي:  قال  �صيئا،  �لأن�صار 
َي �هللُ َعْنُهْم«)2(، و�لد�عية و�لإعالمي �لب�صري�ن هما �لذ�ن  ُموِع َر�صِ حِلَاُهْم ِبالدُّ
ي�صتثمر�ن هذه �لأبعاد، من حكمته و�صيا�صته يف �خلطب، و�أ�صاليب �جلذب 

و�لتاثري، وفق ما يقت�صيه �ملقام، و�حلال يف مو�قف �لدعوة و�لإعالم.
ج- التميز يف �سناعة الراأي العام، وتنمية املهارات: �لر�أي �لعام فن من فنون 
�لإعالم �لإ�صالمي، وثمرة �لو�صائل �لإعالمية، »فهدف �لإعالم �لأول �إيجاد 
�لر�أي �لعام، �أو توجيهه نحو ق�صية ما، �أو وجهة نظر مطلوبة وتاأثري �لإعالم 
يف �لر�أي �لعام ر�جع �إىل �ت�صاله �ملبا�صر باجلماهري، على �ختالف طبقاتهم، 
�أو  �أو�جتماعية،  دينية  ق�صية  �إثارة  به:  و�ملق�صود  �لثقافية«)3(،  وم�صتوياتهم 
فيها،  للرتغيب  �ملتنوعة،  �لت�صال  وو�صائل  باأ�صاليب  �صيا�صية  �أو  �قت�صادية، 
�لتميز يف  ، على  �لنبي  �لتنفري منها، و�جتنابها، وقد حر�ض  �أو  وتثبيتها، 
يف  وم�صلم  ح1654،   ،620/2 منى  �أيام  �خلطبة  باب  �حلج،  كتاب  �صحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1

َماِء 107/5، ح4478. ِرمِي �لدِّ �صحيحه، كتاب �لق�صامة، باب تَْغِليِظ حَتْ
�لإِ�ْصاَلِم 106/3،  َعَلى  ُقُلوبُُهْم  لََّفِة  �مْلُوؤَ �إِْعَطاِء  باب  �لزكاة،  كتاب  �صحيحه،  م�صلم يف  �لإمام  �أخرجه   -2

ح2486، و�لإمام �أحمد بن حنبل يف م�صنده 76/3، ح11748. 
�ملنورة،  باملدينة  �لإ�صالمية  �جلامعة  جملة  �لكياَلين  زيد  �إبر�هيم   ، �لإ�صالِميِّ �ملُجتمع  يف  �لَعاُم  �أُي  �لرَّ  -3
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�صناعة �لر�أي �لعام �لإ�صالمي، وطوعه خلدمة �لقيم �لإميانية؛جللب �مل�صالح، 
كثرية،  لأغر��ض  ووظفه  �ملجتمع،  يف  وتقليلها  و�ملفا�صد،  ودرء  وتكميلها، 
للتاأديب،  و�صيلة  �لعام،  �لر�أي  تاأنيب  �تخاذه  �ملثال:  �صبيل  على  منها  نذكر 
و�لتهذيب، و�إ�صالح �لأخطاء بحكمة، َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه َقاَل:َجاَء 
رِبْ  �ٍت: »��صْ َرُجٌل �إِىَل �لنَِّبيِّ ، َف�َصَكا �إِلَْيِه َجاًر� لَُه، فَقاَل �لنَِّبيُّ  ثاََلَث َمرَّ
ِريِق َفَفَعَل، َقاَل: َفَجَعَل  �ِبَعِة �أَِو �لثَّاِلثَِة: �ْطَرْح َمَتاَعَك يِف �لطَّ ، َقاَل لَُه يِف �لرَّ ثُمَّ
وَن ِبِه َويَُقولُوَن: َما لََك؟ َفيَُقوُل: �آَذ�ُه َجاُرُه، َفَجَعُلو� يَُقولُوَن: لََعَنُه  �لنَّا�ُض مَيُرُّ
فا�صتخدم  �أَبًَد�«)1(،  �أُوِذيَك  َل   ِ َو�هللَّ َل  َمَتاَعَك،  ُردَّ  فَقاَل:  َجاُرُه،  َفَجاَءُه   ُ �هللَّ
 �صالح �لر�أي �لعام، للتقومي و�لإ�صالح، وجعل هذه �لو�صيلة »�صلطًة لها 
وزنها �لكبري يف �لتوجيه، و�لإر�صاد، ومقاومة �ل�صر، و�لف�صاد، و�لوقوف يف 
مو�جهة �لظلم و�لطغيان، ويف حر��صة �لقيم �لإ�صالمية، و�صيانتها، ويف �لأمر 
باملعروف، و�لنهي عن �ملنكر، ويف ت�صامن �لأمة، وتعاونها على �لرب و�لتقوى، 
ويف رفع �لروح �ملعنوية، و�إعالء كلمة �هلل، ويف تاأييد �حلق، ومقاومة �لباطل 
�لعام،  �لر�أي  مهار�ت  تنمية  �أهمية  �إىل  �إ�صارة  �حلديث  ويف  وخذلنه«)2(، 
�لكربى  �لتنظيمية  �لقوة  لهذه  ويح�صب  و�أن  �لجتماعية،  �حلياة  يف  و�أثرها 
ح�صابها يف �صوء منهج، �لتقومي، و�ملر�جعة، و�ملنا�صحة، و�لنقد، و�صرورة 
تنمية مهارة ��صتخد�م هذه �ل�صلطة، حيث �إنها �صلطة �ختيارية �أدبية لها �أهمية 
�إ�صاعة روح  �لف�صاد، ويف  بذور  و�قتالع  �ل�صالح،  بذور  بالغة، يف غر�ض 
ترتك  ل  و�أن  �ل�صحيحة،  �ملعتقد�ت  يف  �مل�صلمني  بني  و�لوحدة  �لت�صامن، 
لأهو�ء �أفر�د �ملجتمع، وين�صاقو� لها دون وزن مبعايري �حلق و�لهدى و�لر�صاد 
َعًة،  ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل : »َل تَُكونُو� �إِمَّ َي �هللَّ كما يف حديث ُحَذْيَفَة، َر�صِ

�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه، 504/4، ح5155، و�حلاكم يف �مل�صتدرك، 183/4، ح7302، وقال: هذ�   -1
حديث �صحيح �لإ�صناد على �صرط م�صلم، و�صكت عنه �لذهبي.

�أ�صول �لإعالم �لإ�صالمي، �إبر�هيم �إمام 299.   -2
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�أَْنُف�َصُكْم  ُنو�  �َصاأْنَا، َولَِكْن َوطِّ �أَ �أَ�َصاوؤُو�  �أَْح�َصنَّا، َو�إِْن  �أَْح�َصَن �لنَّا�ُض  �إِْن  تَُقولُوَن: 
، ينمي  تَْظِلُمو�«)1(، وقول �لنَِّبيُّ  لَّ  �أَ �أَ�َصاوؤُو�  َو�إِْن  �ِصُنو�،  �أَْن حُتْ �أَْح�َصُنو�  �إِْن 
يف �لد�عية و�لإعالمي �لرفعة، و�لإبد�ع �لفكري �لناقد، و��صتقاللية �لر�أي، 
و�لتميز باأ�صالة �ل�صخ�صية �لذ�تية، وتربية للنف�ض على �إتباع �لهدى، و�لر�صد، 
وعدم �ملد�هنة و�لنفاق، و�حلذر من �لتبعية، و�لتقليد �لأعمى، لالأ�صخا�ض 

لون ويُ�صلون.  �أو �لأفكار، دون ب�صرية، وعلم، َفيَ�صَ

�صناعة  يف  �لنبوي،  �لتطبيق  جاء  للمجددين:  احلقيقي  التميز  �سناعة  د-  
من  نقياً  خال�صاً  �لدين،  هذ�  للمجددين، خا�صية يف حفظ  �حلقيقي،  �لتميز 
عنه،  �هلل  ر�صي  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  و�ملحدثات،  و�لبدع،  �ل�صو�ئب،  جميع 
ِمائَِة  ُكلِّ  َر�أْ�ِض  َعَلى  ِة،  �لأُمَّ ِلَهِذِه  يَْبَعُث   َ �هللَّ »�إِنَّ  َقاَل:    �هلِل  َر�ُصوِل  َعْن 
�أن  ِديَنَها«)2(، قال �حلافظ �بن حجر رحمه �هلل: »ل يلزم  لََها  ُد  �َصَنٍة، َمْن يَُجدِّ
يف  ذكر  كما  فيه  �لأمر  يكون  بل  فقط،  و�حد  �صنة  مائة  كل  ر�أ�ض  يف  يكون 
�لطائفة، وهو متجه فاإن �جتماع �ل�صفات �ملحتاج �إىل جتديدها، ل ينح�صر 
يف نوع من �أنو�ع �خلري، ول يلزم �أن جميع خ�صال �خلري كلها يف �صخ�ض 
و�حد، فعلى هذ� كل من كان مت�صفاً ب�صيء من ذلك، عند ر�أ�ض �ملائة، هو 
تعاىل-موؤكد�ً  �بن كثري رحمه �هلل  �أم ل«)3(. وقال �حلافظ  تعدد  �ملر�د �صو�ء 
�ملر�د  �أنه  �إمامهم  يف  قوم  كل  �دعى  »وقد  �ملجددين-:  تخ�ص�ض  �صمولية 
طائفة،  كل  من  �لعلم،  حملة  يعم  �أعلم-�أنه  و�هلل  و�لظاهر-  �حلديث،  بهذ� 

�أخرجه �لرتمذي يف �صننه، كتاب �لرب، ما جاء يف �لإح�صان و�لعفو 364/4، ح2007، وقال: ح�صن   -1
غريب، و�لبز�ر يف م�صنده، 229/7، ح2802، وقال �لألباين: وي�صح وقفه على �بن م�صعود. م�صكاة 

�مل�صابيح، 112/3.
�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه، كتاب �ملالحم، باب َما يُْذَكُر ِفى َقْرِن �مْلِائَِة 178/4،ح 4291. و�حلاكم يف   -2
�مل�صتدرك، و�صكت عنه �لذهبي يف �لتلخي�ض 567/4، ح8592. وقال �ل�صخاوي يف �ملقا�صد �حل�صنة: 

و�صنده �صحيح ورجاله كلهم ثقات، �نظر: 203/1. 
فتح �لباري، �بن حجر، 295/13.  -3
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وكل �صنف من �أ�صناف �لعلماء؛ من مف�صرين، وحمدثني، وفقهاء، ونحاة، 
ولغويني، �إىل غري ذلك من �لأ�صناف، و�هلل �أعلم«)1(، وبهذ� يعلم �أن جمال 
�لدعوة، و�لإعالم ي�صمله �لتجديد بال�صرورة، و�لدعاة و�لإعالميون، يجب 
�أن يتميزو� بهذ� �لتجديد، و�أن تكون لهم ب�صمات و��صحة، يف هذ� �لبعث 
�لنهو�ض،  �صر�ئعه وقيمه، و�لإ�صهام يف  �لدين، و�لذب عن  �ملبارك، حلفظ 
وهذ�  �ملعا�صر،  �لإ�صالمي  للخطاب  و�لدعوة  �لتو�صيل،  باأدو�ت  و�لرتقاء 
من  �صافياً  نقياً  �لدين  ببقاء  و�لتب�صري،  �لرتغيب،  �أ�صلوب  يت�صمن  �حلديث 
�ملجدين، من  تعاىل من هوؤلء  �هلل  يهيوؤه  ما  بف�صل  �ل�صو�ئب، و�ملحدثات، 
�لدعاية،  وو�صائل  �أ�صاليب،  ب�صتى  �حلق،  دين  ين�صرون  �لذين  �ل�صنة  علماء 
تََز�ُل  »َل  فقال:  بظهورها    ب�صر  �لتي  �ملن�صورة،  �لطائفة  وهم  و�لإعالم، 
اَعُة«)2(، و�إن من �أجل مقا�صد  ِتي َظاِهِريَن َعَلى �حْلَقِّ َحتَّى تَُقوَم �ل�صَّ َطاِئَفٌة ِمْن �أُمَّ
و�لرجاء،  و�لتفاوؤل  �لأمل،  معاين  وتنمية  �لنفو�ض،  يف  �لثقة  بناء  �حلديث، 
�لياأ�ض  وطرد  �ل�صاعة،  قيام  �إىل  و�لتمكني  بالن�صرة  و�أهله  �لدين  هذ�  بتميز 
يَْغِر�ُض   ُ و�لقنوط، و�لإحباط، ومما يوؤكد هذه �ملعاين، قوله : »َل يََز�ُل �هللَّ
على  و�إن  �لقيامة«)3(،  يوم  �إىل  بَطاَعِتِه  ِفيه  يَ�ْصَتْعِمُلُهْم  َغْر�ًصا  يِن  �لدِّ َهَذ�  يِف 
�لدعاة و�لإعالميني، م�صوؤولية تطبيق موعود ر�صول �هلل ، و�لإعالم باأنه ل 
يتحقق هذ� �لو�صف، و�لثناء لكل م�صلم على ثغرة من ثغر �لإ�صالم، �إل ملن 
مت�صك بهدي �هلل تعاىل، �لذي هو دين �لإ�صالم حم�صاً، ور��ض نف�صه، و�أدبها، 
و�عتقاد�ً،  وعماًل،  علماً،  و�ل�صنة  بالقر�آن،  و�عتني  بتدبريه،  �أخالقها  وقوم 
يف  بتطبيقها،  و�لعناية   ، �لنبي  �صنة  على  و�حلدب  �حلر�ض،  يف  و�جتهد 

�لنهاية لبن كثري، �ض31،32.  -1
يف  و�حلاكم  ح412،  َمْرمَي95/1َ،  �ْبِن  ِعي�َصى  نُُزوِل  باب  �لإميان،  كتاب  �صحيحه،  يف  م�صلم  �أخرجه   -2

�مل�صتدرك 496/4، ح 8389 و�للفظ له.
نَِّة 6/1، ح8، و�بن حبان يف �صحيحه 32/2، ح326، وقال  �ل�صُّ �أَْبَو�ُب  �أخرجه �بن ماجه يف �صننه،   -3

�لبو�صريي: هذ� �إ�صناد �صحيح، رجاله كلهم ثقات، م�صباح �لزجاجة، 5/1.
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�أر�صه،  �أمناء �هلل يف  يكون من  �أن  لي�صتحق  �لتميز،  �لتنمية، و�صناعة  عملية 
وم�صهما يف تثبيت حجج �هلل يف �أر�صه، و�إن حقيقة �لتجديد �لتي يجب �أن 
تعيها �أذن و�عية، عرب �لدعوة و�لإعالم �ل�صمعي، و�لب�صري، و�ملقروء، �إمنا 
�لدين مفهوماً، وممار�صًة، علماً، وعماًل، و�إىل  �إىل  �لإجابة  �أمة  باإعادة  تكون 
�صورته �لأوىل يف عهد �لنبوة، و�لقرون �خلرية �لفا�صلة، و�إبطال ما �أحدثه 
و�لإ�صافة،  �لتحريف،  قبل  يُْف�ِصده  مِمَّا  �ملبطلني،  و�نتحال  �جلاهلني،  تاأويل 
ويتقدمون،  ويربزون،  يتميزون،  �ملجددون،  و�لإعالميون  و�لدعاة، 
ويتفوقون على غريهم، بهذه �خل�صال �ل�صريفة، ومما يجب �أن يعتنى ببيانه، 
��صتئناف  ويعني  للتجديد،  �حلقيقي  »�ملفهوم  و�لإعالم،  �لدعوة  �أوعية  يف 
�لعمل بالدين �عتقاًد�، وعماًل، و�إحياء ما �ندثر من �ل�صنن، و�إماتة ما �بتدع من 
�لبدع، و�ملحدثات، كما �صنع �ملجددون من �أئمة �لدين يف تاريخ �مل�صلمني 
�إىل يومنا، حيث كانو� يجددون �لعمل بال�صنة، وهدي �ل�صلف �ل�صالح يف 
�لعلم، و�لعمل، كما فعل �خلليفة عمر بن عبد �لعزيز، و�لإمام �أحمد، و�صيخ 
�لإ�صالم �بن تيمية، و�لإمام حممد بن عبد �لوهاب رحمهم �هلل، وغريهم من 

�أئمة �ل�صنة«)1(.
�لدعوة،  با�صم  تقدم  �لتي  و�لفقر�ت  �ملو�صوعات،  معظم  �لتجديد يف  �إن   
�لإعالمية،  و�لقو�لب  و�ل�صمات،  �خل�صائ�ض،  و�لتي حتمل  �لإ�صالمي،  و�لإعالم 
عميق،  و��صع  ثقايف  فكري  جتديد  �إىل  »بحاجة  و�ملوؤثرة  �ملتخ�ص�صة،  و�لدعوية 
�لرتجيحي  بنوعيه:  و�لجتهاد  جديد،  من  ون�صاطه  حياته،  لالجتهاد  يعيد  جتديد 
من  حلولها،  �ملعا�صرة  للم�صكالت  ي�صع  �جتهاد  �لإن�صائي،  و�لإبد�عي  �لنتقائي 
�لع�صر،  بلغة  �لإ�صالم  عر�ض  يعيد  �أن  على  قادر  جتديد  �لإ�صالم،  �صريعة  د�خل 
�لإ�صالم،  وخ�صائ�ض  �لع�صر،  خل�صائ�ض  و�عياً  بل�صانهم،  قوم  كل  خماطباً 

�لفرت�ق.. مفهومه، �أ�صبابه، نا�صر �لعقل 34/1.  -1



197

وخ�صائ�ض �لأقو�م، مدركاً �ملفهوم �لأو�صع، و�لأعمق، لقوله تعاىل: چ ڳ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ)1(، »وهذ� يقت�صي تطوير �أجهزة �لدعوة، و�أ�صاليبها، 

ي�صنعه  ما  ويحتمه  �لإ�صالم،  ويوجهه  �لع�صر،  يتطلبه  ملا  وفقاً  رجالها،  وقدر�ت 
�لعلوم  من  �لكفايات(  يف)فرو�ض  �لتفوق  �لإ�صالم  لأمة  يتيح  جتديد  �لآخرون، 
و�لع�صكرية،  �ملدنية  �ملجالت  وتطبيقاتها)�لتكنولوجية( يف  و�لريا�صية،  �لكونية، 
ويجعل �أمة )�صورة �حلديد( قادرًة على ت�صنيع �حلديد، وعلى ��صتغالل ثرو�تها 
�ملطمورة، و�ملن�صورة، بحيث ل تكون عالة على غريها يف �لقوت �لذي يحييها، 
و�أجهزته،  �لتعليم،  مناهج  تطوير  يقت�صى  وهذ�  يحميها،  �لذي  �ل�صالح  ويف 
ملا يتطلبه �لع�صر، ويفر�صه �ل�صالم، و يحتمه �لتطور«)2(،  وغاياته، و�أ�صاليبه وفقاً 
و�ملقروءة،  �مل�صموعة،  و�لإعالم  �لدعوة،  و�صائل  عرب  �لتجديدية  و�لدعوة 
و�أ�صكالها«،  وظو�هرها،  وجو�هرها،  �لأ�صياء،  بو�طن  تعم  �أن  يجب  و�ملرئية، 
ول مت�ض هذه �لثو�بت �إل من جهة �أ�صلوب عر�صها، �أما غري �لثو�بت، فهي �لتي 
يدخلها �لجتهاد، و�لتجديد، وهي معرتك لأفهام �أهل �لعلم �لأ�صالء ففيها جمال 
و�لجتهاد  �ملطلق،  و�لجتهاد  �ملقيد،  و�لجتهاد  و�لكلي،  �جلزئي،  لالجتهاد 
على  �مللقاة  �لعظمى  �مل�صوؤوليات  هذه  ومن  �لإن�صائي«)3(،  و�لجتهاد  �لنتقائي، 
�لع�صر�نيون  ومر�د  �مل�صتغربني«،  دعاوى  ك�صف  و�لإعالميني،  �لدعاة  عاتق 
وثو�بته،  م�صلماته،  يف  وفروعه،  �لدين،  �أ�صول  يف  �لنظر  �إعادة  هو  بالتجديد، 
ما  ورف�ض  �لتاأويل،  يقبل  ما  وتاأويل  �حلا�صر،  �لع�صر  مع  يتنا�صب  ما  منه  و�لأخذ 
جممعاً  �أو  و�ل�صنة  بالكتاب،  ثابٌت  �أمٌر  كان  ولو   ! �لع�صر  روح  مع  يتما�صى  ل 
فاإن على  �ملنطلق  �لتح�صر«)4(، ومن هذ�  لركب  م�صايرة  بدعوى  عليه، كل ذلك 
�لد�عي و�لإعالمي �ملحيي للدين، و�ملجدد لل�صنة، �أن يكون ب�صري�ً بثو�بت �أ�صول 

�صورة �إبر�هيم �لآية: 4.  -1
من �أجل �صحوة ر��صدة جتدد �لدين وتنه�ض بالدنيا، يو�صف �لقر�صاوي �ض 28 - 29.  -2

�خلطاب �لإ�صالمي مقاربة منهجية، خالد رو�صه، د�ئرة معارف �لأ�صرة �مل�صلمة 284/115.  -3
�مل�صابهة بني �ملعتزلة �لأو�ئل و�ملعتزلة �جلدد، فوؤ�د �ل�صلهوب، 10/1.  -4
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�لدين، وقو�عده، ومتغري�ته يف �لفروع، و�لو�صائل، وعلى �إحاطة، وعلم بدو�عي 
بيانها،  قبل  �ملتلقي  لأحو�ل  منا�صبته  وفقيها مبدى  ومقوماته، وجمالته،  �لتجديد، 
و�إبالغها للجمهور، وعن در�ية، وب�صرية بالو�قع �ملعا�صر، خريه، و�صره، وحقه، 
وباطله، وحينما يتميز بهذ� �لتجديد �ل�صامل، و�ملتكامل �لو�عي يف عملية �لدعوة، 
و�لغر�ض �ملبارك، وفق هدي �لتطبيقات �لنبوية؛يعترب عمله جهاد�ً يف �صبيل �هلل، 
ومن �لأمر باملعروف، و�لنهي عن �ملنكر، �لذي هو �صياج �لدين، وبه قو�م نظام 
�لفالح،  مد�ر  وعليه  و�لل�صان،  بالبيان  �حلجة  و�إقامة  �ل�صريعة،  �لإ�صالم، وحفظ 

و�لنجاة، ومالك �ل�صعادة يف �لد�رين.
الربهان:  مهارة  تنمية  و  والإعالمي، احلججي،  الدعوي  التميز  هـ- �سناعة 
متيزت �لتطبيقات �لنبوية، باأنها دعوة، وحجة م�صتمرة وباقية، وكاملة �صاملة 
، و�أفعاله حتمل كمال �لدعوة،  فاأقو�ل �لر�صول  �صمول �لزمان، و�ملكان، 

وكمال �حلجة للنا�ض كافة، فال�صنة وحي كالقر�آن، قال تعاىل:  چ ڀ  ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    چ)1(، قال ح�صان بن عطية رحمه �هلل: »كان جربيل 
كما  �إياها،  فيعلمه  �لقر�آن،  عليه  ينزل  كما  بال�صنة،  �هلل  ر�صول  على  ينزل 
و�ل�صنة  �لقر�آن،  �صمة  هي  �ملتميزة؛  �خل�صي�صة  وهذه  �لقر�آن«)2(،  يعلمه 
�ملطهرة، قال �حلليمي رحمه �هلل: »ومن عظيم قدر �لقر�آن، �أن �هلل خ�صه باأنه 
دعوٌة، وُحجٌة، ومل يكن هذ� لنبي قط، �إمنا كان يكون لكل منهم دعوة، ثم 
فهو دعوة  �لقر�آن،   يف  لر�صوله  �هلل  وقد جمعهما  ُحجٌة غريها،  له  تكون 
مبعانيه، ُحجٌة باألفاظه، وح�صب �لدعوة �صرفاً �أن تكون �حُلجة نف�صها، وح�صب 
�حُلجة قوة �أن ل تتميز �لدعوة عنها، وهو معجزة �لر�صول �لباقية، وذلك لنفاد 
دعوته �إىل يوم �لقيامة«)3(، ومن �لنتائج �لتي ترثي جمال �لدعوة و�لإعالم 

�صورة �لنجم، �لية 4-3.  -1
�ل�صنة للمروزي 294، 111/1.  -2

�ملنهاج، للحليمي، 275/1 - 276.  -3
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َعْن  ورد  كما  �ملباركة،  �لدعوة  لهذه  �ملدعوين  ��صتجابة  كرثة  �لتميز،  بهذ� 
�أُْعِطَى  �إِلَّ  نَِبىٌّ  �لأَْنِبيَاِء  ِمَن  »َما   : �لنَِّبىُّ  َقاَل:َقاَل  عنه  �هلل  ُهَرْيَرَة ر�صي  �أَِبى 
، َفاأَْرُجو  ُ �إِىَلَّ َا َكاَن �لَِّذى �أُوِتيُت َوْحًيا �أَْوَحاُه �هللَّ َما ِمْثُلُه �آَمَن َعَلْيِه �ْلَب�َصُر، َو�إِمنَّ
ُهْم تَاِبًعا يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)1(، وذلك ملا يخت�ض به �لوحي من عظم  ْكرَثَ �أَْن �أَُكوَن �أَ
تاأثري دلئله، و�آياته، و��صتمر�ر �آثارها، وبذلك يتميز برهان �لد�عية و�لإعالمي 

�مل�صلم بالقوة، و�لثقة0 
يف  مهم  عن�صر  �لتمحي�ض،  �صنة  التمحي�سي:  النقدي  التميز  �سناعة  و-  
فقد  لدعوته،  �حلقيقي  �لتميز  �صناعة  يف  عظيم  �أثر  ولها  �لنبوية،  �لتطبيقات 
و�جه �لنبي  �صنوفاً، و�ألو�ناً من �ملحن و�لبتالء�ت يف طريق دعوته، بوب 
�لبخاري رحمه �هلل يف �صحيحه بهذه �حلقيقة {�أ�َصدَّ �لنَّا�ِض باََلًء �لأَْنِبيَاُء، ثُمَّ 
�لأَْمثَُل َفالأَْمثَُل})2(، ومن �حلكم �لبليغة يف ذلك �أن يقوي عودها، ويطبعها 
بطابع �جلد، �لذي ينا�صب طبيعتها، وهو �لذي مييز دعوة �حلق من �لدعاوى 
يبقى بجو�رها،  �لز�ئفني منهم فال  �لقائمني عليها، ويطرد  �لز�ئفة، وميح�ض 
�إل �لعنا�صر �ملوؤمنة �لقوية �ملتجردة، �لتي ل تبتغي مغان قريبة، ول تريد �إل 
�لدعوة خال�صة، تبتغي بها وجه �هلّل تعاىل«)3(، و�صناعة هذ� �لتمحي�ض �ملميز، 
ي�صري وفق �صنة �هلل كما يف قوله:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ)4(، 
ولهذ� حر�ض �لنبي على متيز �جلماعة �ملوؤمنة، وتثبيت قلوبهم، ودعوتهم 
كبري،  بالٍء  من  و�جهوه  وما  �ل�صابقني،  �لدعاة  مو�قف  وتذكر  �ل�صرب،  �إىل 
 ، �هلِل  َر�ُصوِل  �إِىَل  »�َصَكْونَا  قال:  عنه  �هلل  ر�صي  خباب  حديث  يف  كما 
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب كيف نزول �لوحي، 1905/4، ح 4696،   -1

ٍد 92/1، ح 402. مَّ وم�صلم يف �صحيحه، كتاب �لإميان، باب ُوُجوِب �لإِميَاِن ِبِر�َصالَِة نَِبيَِّنا حُمَ
م�صنده،  و�لبز�ر يف  باََلًء 47/7، ح7440،  �أَ�َصدُّ  �لنَّا�ِض  �أَيُّ  باب  �لكربى،  �ل�صنن  �لن�صائي يف  �أخرجه   -2

394/3 ح 1150، و�حلاكم �مل�صتدرك على �ل�صحيحني 99/1، ح 119، و�صححه وو�فقه �لذهبي.
يف ظالل �لقر�آن، �صيد قطب 2561/5.  -3

�صورة �آل عمر�ن �لآية: 141.  -4
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َ لََنا؟  ُر لََنا �أََل تَْدُعو �هللَّ ٌد بُْرَدًة لَُه يِف ِظلِّ �ْلَكْعَبِة ُقْلَنا لَُه: �أََل تَ�ْصَتْن�صِ َوْهَو ُمَتَو�صِّ
ُجُل ِفيَمْن َقْبَلُكْم يُْحَفُر لَُه يِف �لأَْر�ِض، َفيُْجَعُل ِفيِه، َفيَُجاُء ِبامْلِْن�َصاِر  َقاَل:َكاَن �لرَّ
ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َومُيْ�َصُط ِباأَْم�َصاِط  دُّ ، َوَما يَ�صُ �ِصِه َفيُ�َصقُّ ِباْثَنَتنْيِ ُع َعَلى َر�أْ َفيُو�صَ
 ِ ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َو�هللَّ دُّ ٍب، َوَما يَ�صُ ِمِه ِمْن َعْظٍم، �أَْو َع�صَ �حْلَِديِد، َما ُدوَن حَلْ
َرَمْوَت، َل يََخاُف  ْنَعاَء �إِىَل َح�صْ �ِكُب ِمْن �صَ نَّ َهَذ� �لأَْمَر، َحتَّى يَ�ِصرَي �لرَّ لَيُِتمَّ
�أن  �آثار ذلك:  تَ�ْصَتْعِجُلون«)1(. ومن  َولَِكنَُّكْم  َغَنِمِه،  ْئَب َعَلى  �أَِو �لذِّ  ،َ �إِلَّ �هللَّ
ي�صتطيع �لدعاة و�لإعالميني، �أن مييزو� بني دعو�ت �حلق من دعاوى �لباطل، 
وعندئذ متح�ض �ل�صفوف فيتميز �لأقوياء من �ل�صعفاء، وليعلمو� علم �ليقني 
�لدعاة  على  ويتاأكد  بالأزهار،  ممهدًة  غري  طريقاً  ي�صلكونها  �لتي  �لطريق  �أن 
و�لإعالميني، �أن يت�صفو� د�ئماً بالتميز يف �لعزمية، فلي�ض ملن كان يف مو�صع 
�لقدوة �أن يرتخ�ض، وهكذ� تخرج �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم، �لذين كانت 
�صفاتهم توؤهلهم لهذ� �لتميز: علم موؤ�صل، ويعقبه عمل، ودعوة وجهاد يف 
�صبيل �هلل. ويفيد �حلديث تنمية مهار�ت �لقلب من �لثبات، و�حللم، و�لتاأين، 

و�ل�صرب، وترك �لعجلة.
املطلب ال�ساد�س: التميز، وتنمية املهارات يف العمل الآيل، والفكري.

بالإتقان فيه  �إمنا تكون  �لتميز يف �لعمل،  �أن �صناعة  �لنبوية؛  �لتطبيقات  دلت 
�لإدر�كية،  �لعملية  �ملهار�ت  يف  �جلودة  وتنمية  و�جل�صدية  �لفكرية،  �لناحية  من 
و�حلركية، َعْن َعاِئ�َصَة ر�صي �هلل عنها َقالَْت:َقاَل َر�ُصوُل �هلِل : »�إِنَّ �هللَ تََعاىَل يُِحبُّ 
�إَِذ� َعِمَل �أََحُدُكْم َعَماًل �أَْن يُْتِقَنُه«)2(، �لإتقان: متيز يف �جلودة، و�لكفاءة يف �إد�رة 
�أدو�ت، �لعمل، ودقة �لتخطيط لها بفعالية، وهو من �صميم �لإح�صان، �لذي دعا 
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �ملناقب،، باب عالمات �لنبوة 1322/3 ، ح 3416، و�أبو د�ود،   -1

يف �صننه، كتاب �جلهاد، باب يِف �لأَ�ِصرِي، 1/3، ح1265.
�أبويعلى، يف م�صنده، 349/7، ح4386، و�لطرب�ين يف �ملعجم �لأو�صط، 275/1، ح897،  �أخرجه   -2

و�صححه �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة ح1113.
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�إليه �لنبي، ورغب يف ��صتثماره، حتى فى �للحظات �لأخرية من عمر �لدنيا، 
اَعُة، َويِف  فَعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماْلٍك ر�صي �هلل عنه: �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل  َقاَل: ِ»�إْن َقاَمِت �ل�صَّ
يَِد �أََحِدُكْم َف�ِصيَلًة، َفاإِِن ��ْصَتَطاَع �أَْن َل يَُقوَم َحتَّى يَْغِر�َصَها َفْليَْغِر�ْصَها«)1(، فالزر�عة 
تتطلب  وج�صدي،  عقلي،  جهد  وهي  �لعامل،  فيها  يتميز  �أن    �لنبي  رغب 
�لتجارية،  �لأعمال  �صائر  عليها  ويقا�ض  فيها،  �ملهارة  وت�صتدعي  و�أجهزة،  �أدو�ت 
�لإدر�كية،  �ملهارة  تنمية  �صرورة  تتطلب  و�لدعوية،  و�لإعالمية  و�ل�صناعية، 
و�جل�صدية يف �أدو�تها، و�آلياتها، وينمي �لر�صول  حب �لعمل، و�صناعة �لتفوق 
و�أحرجها،  �للحظات،  �أ�صعب  يف  �لف�صيلة  بغر�ض  �أمره  خالل  من  فيه،  �لعلمي 
�ملنتج  بالعمل  �لدنيا  �إعمار  باأهمية  ي�صعر  مما  �لأخرية،  �أنفا�صها  تلفظ  �لدنيا  و�حلياة 
�ملعطاء، وحت�صيل �لأعمال �حلرفية، و�ملهنية، و�لعقلية، يف وقت �ملهلة، و�صرورة 
�لر�صيد  �ل�صتخالف  من حكم  ذلك  وكل  تقنياتها،  و�لرب�عة يف  و�لإبد�ع  �لتميز 
�لتي نوه بذكرها �لقر�آن �لكرمي، قال تعاىل: چ ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  چ)2(، 
�إن »توكيد قيمة �لعمل، و�إبر�زه، و�حل�ض عليه، فكرة و��صحة �صديدة �لو�صوح 
يف مفهوم �لإ�صالم، ولكن �لذي يلفت �لنظر هنا لي�ض تقدير قيمة �لعمل فح�صب، 
�أنه �لطريق �إىل �لآخرة �لذي ل طريق �صو�ه«)3(، كما يدعو  �إبر�زه على  و�إمنا هو 
و�لأعمال،  �ملهن،  �صتى  يف  ومهارته  وتوظيفه،  �ملال،  ��صطناع  �إىل    �لر�صول 
�مل�صلم  بها  يعتني  �لتي  �ملقا�صد  �أعظم  من  ليكون  ثمرته،  وعظم  �أهميته،  ويبني 
َطَعاماً  �أََحٌد  �أََكَل  »َما   : قال  ك�صبه و�حرت�فه،  بخا�صة، يف  و�لإعالمي  و�لد�عية 
َقطُّ َخرْي�ً ِمْن �أَْن يَاأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه، َو�إِنَّ نَِبيَّ �هلل َد�ُوَد كاَن يَاأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه«)4(، 

�أخرجه �لإمام �أحمد بن حنبل يف م�صنده، 191/3،ح 13004، و�لبز�ر يف م�صنده 17/14، ح7408،   -1
قال �ل�صيخ �لألباين: �صحيح، �نظر: �لأدب �ملفرد 168/1، ح479.

�صورة هود �لآية: 61.  -2
قب�صات من �لر�صول، حممد قطب 10/1.  -3

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لبيوع، باب ك�صب �لرجل 730/2، ح1966، و�لبز�ر يف م�صنده   -4
358/5، ح1990.
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�لنبي د�ود عليه  �أنه �صنعة  �إىل  �لعمل، وينبه  بتقدير  �لإح�صا�ض   لر�صول� ينمي 
�ل�صالة و�ل�صالم، و�ل�صعور باأهمية �لتميز بالأهد�ف �لنبيلة، عند �لقيام بالأعمال، 
�لربكة يف  �لأجر وتكت�صب  ليتحقق  �لأوقات،  �لنية �حل�صنة، و�بتد�ر  و��صتح�صار 
�إنه �إذ� كان �ملوؤمن مطالب  �لأوقات، و�حلرف، وتقوى �لهمم و�لعز�ئم ول تفرت، 
بالتميز يف �لعمل �لدنيوي، وتكرمي �لعمل وتقديره، فالد�عية و�لإعالمي، �أوىل �أن 
يكون عاماًل معطاًء لدينه ما ��صتطاع متميز�ً يف جميع ميادين �لدعوة و �لإعالم، 
ما د�م فيه قدرة وعطاء ولديه �أهد�ف وهمة عالية، ويف �حلديث تنويه باأهمية تنمية 
�ملهارة يف �لعمل �لدنيوي �لنافع، لأنه منهج �صديد لعمارة �لدنيا باحلق و�لعدل، 
و�خلري، وم�صلك ر�صيد يف �صناعة �لإبد�ع، يف �صتى �ملهن و�لأعمال، و��صتثمار 
هذه �ملهارة يف، تفعيل �صبل �لبناء �حل�صارية، و�لإيجابية يف خدمة �لنا�ض، ونفع 
ِ تََعاىَل �أَْنَفُعُهْم ِللنَّا�ِض«)1(، »فالعمل �لدنيوي  �لأمة كما قال :»�أََحبُّ �لنَّا�ِض �إِىَل �هللَّ
�ملباح فيه �أجر �إذ� كان بنيَّة �صاحلة، فكيف �إذ� كان هذ� �لعمل فيه خري للعباد، وفيه 
�أو يعطف  ي�صاعد �صعيفهم،  �أو  يُغيث ملهوفهم،  م�صلحة لهم يف دنياهم؟! كاأن 
يك�صو  �أو  جائعهم،  يطعم  �أو  حمتاجهم،  يعني  �أو  بهم،  يرفق  �أو  �صغريهم،  على 
يهدي  باأن  للعباد،  ا  �أي�صً دينية  م�صلحة  فيه  �لعمل  هذ�  كان  �إذ�  فكيف  عاريهم، 
�ل�صالني، و�لكافرين، �أو ير�صد �مل�صلمني �ملنحرفني، �أو يعلم �جلاهلني، �أو يجمع 
و�لثو�ب«)2(، وكل هذه  �لأجر  �لفا�صدين فكم يف هذ� من  ي�صلح  �أو  �ملتفرقني، 
ومثل  وعام،  متعد،  نفع  فيها  لأن  و�لإعالم،  �لدعوة  جمال  يف  تدخل،  �لأعمال 
هذه �خلدمات تنّمي يف نف�ض �لد�عية و�لإعالمي �لتو��صع، وتعمّق يف نف�صه معاين 
�خلري، وعلو �لهمة، و�لحرت�ف، و�ملهارة، و�لتميز بحب �لآخرين، مبا يعود على 

ملجتمع و�لأمة من خري، ونفع عميم. 
�أخرجه �لطرب�ين، �ملعجم �لكبري 83/11، ح13468، و�بن �أبي �لدنيا يف ق�صاء �حلو�ئج، 47/1، ح 36   -1
وح�صنه �ل�صخاوي يف �ملقا�صد �حل�صنة 324/1،ح 443 و�لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، 480/2، ح 

906
مقالت �ل�صيخ �صلمان �لعودة، موقع �لإ�صالم �ليوم 6/39 1423/8/16ه.  -2
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املطلب ال�سابع: التميز، وتنمية املهارات يف املعامالت.
�ملعامالت �ملالية ركن من �أركان دين �لإ�صالم، وهي علم يحتاج �إىل تاأ�صيل 
�صرعي، وفن ل بد من �صبط �أن�صطته، وهي قدر�ت، ومهار�ت تفتقر �إىل �صناعة 
�إتقانها، وتنظيمها، وتنميتها، وتطويرها، وللدعوة  �لتميز �لنظري، و�لتطبيقي يف 
من  و�لتحذير  �ل�صحيحة،  �ملعامالت  عر�ض  جمال  يف  عظيم،  دور  و�لإعالم 
�ملعامالت �ملحرمة، ملا متلكه من و�صائل، و�أ�صاليب �لدعاية و�لإعالم �ملتطورة يف 
�ل�صتمالة  بعو�مل  �ملدعوين  �إقناع  يف  �ملبا�صر  و�لتاأثري  �جلذب  ودو�عي  تقنياتها، 
�لعقلية، و�لقلبية، وعلى �لدعاة و�لإعالميني م�صوؤولية تب�صري �لنا�ض باحلق، و�تباع 
، من �أحكام، وقو�عد فكرية، وتطبيقية  ما �صرعه �هلل تعاىل على ل�صان ر�صوله 
بهدي  �لقتد�ء  �صرورة  يتطلب  وهذ�  �لقت�صادية،  �ملعامالت  �أبو�ب  كافة  يف 
�لر�صول، يف بناء �مل�صلم �لفقيه يف �أحكام �ملعامالت، وتنمية قدر�ته ليكت�صب 
�أنو�ع �ملهار�ت، يف �صئون �ملعامالت �ل�صرعية �ملالية، وت�صري لديه ملكًة ر��صخًة يف 
بينهما، وبذلك يحقق �لتميز �ملحمود  �لف�صل بني �حلالل، و�حلر�م وعدم �خللط 
الََة ْبِن ُعَبْيٍد ر�صي �هلل عنه َقاَل:  يف جتارته، وك�صبه، و��صتثماره، و�إنفاقه، َعْن َف�صَ
»�أُِتَى �لنَِّبىُّ  َعاَم َخْيرَبَ ِبِقاَلَدٍة ِفيَها َذَهٌب َوَخَرٌز - َقاَل �أَبُو بَْكٍر َو�ْبُن َمِنيٍع ِفيَها َخَرٌز 
َقٌة ِبَذَهٍب - �ْبَتاَعَها َرُجٌل ِبِت�ْصَعِة َدنَاِنرَي، �أَْو ِب�َصْبَعِة َدنَاِنرَي َفَقاَل �لنَِّبىُّ »َل َحتَّى  ُمَعلَّ
َجاَرَة، َفَقاَل �لنَِّبىُّ : »َل َحتَّى مُتَيَِّز بَْيَنُهَما، َقاَل  َا �أََرْدُت �حْلِ مُتَيَِّز بَْيَنُه َوبَْيَنُه«، َفَقاَل �إِمنَّ
ُه َحتَّى ُميَِّز بَْيَنُهَما«)1(، قال �خلطابي رحمه �هلل: »نهى عن بيع �لذهب بالذهب مع  َفَردَّ
�أحدهما �صيء غري �لذهب«)2(، وقال �ل�صوكاين رحمه �هلل: »�حلديث ��صتدل به على 
�أنه ل يجوز بيع �لذهب، مع غريه بذهب، حتى يُف�صل من ذلك �لغريومُييز عنه، 

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �مل�صاقاة، باب بَْيِع �ْلِقاَلَدِة 46/5،ح 4160 و�أبو د�ود يف �صننه، كتاب   -1
ْيِف 254/3 ،ح 3354 و�لرتمذي يف �صننه، كتاب �لبيوع، باب ما جاء يف  �لبيوع، باب ِفى ِحْليَِة �ل�صَّ

�صر�ء �لقالدة 556/3، ح 1255 و�للفظ لأبي د�ود. 
معامل �ل�صنن للخطابي 288، 71/3.  -2
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ليعرف مقد�ر �لذهب �ملت�صل بغريه، ومثله �لف�صة مع غريها بف�صة، وكذلك �صائر 
�لأجنا�ض �لربوية؛ لحتادها يف �لعلة، وهي حترمي بيع �جلن�ض بجن�صه متفا�صال«)1(، 
�لربا  �صو�ئب  من  عنه،  �هلل  ر�صي  �ل�صحابي  بيع  معاملة  ت�صفية  على    فحر�ض 
يف  �أثر  من  لها  ملا  معامالته،  يف  �حلالل  حتري  ب�صرورة  ل�صعوره  وتنمية  �ملحرم، 
 ، �لنَِّبىُّ  عمل  وقد  �خلبيث،  وكر�هة  �لطيب  وحمبة  وجو�رحه،  قلبه،  �صالح 
�إد�رة �ملو�رد �لطبيعية و�ملكت�صبة، وتنمية �ملهار�ت  �لتميز يف ح�صن  على �صناعة 
لَعْمَرو   : فقال  �ملو�رد،  ��صتغالل  وح�صن  و�لأخروي،  �لدنيوي،  �لإنتاج  يف 
�ْبَن �ْلَعا�ِض ر�صي �هلل عنه: »يَا َعْمُرو �إِينِّ �أُِريُد �أَْن �أَْبَعثََك َعَلى َجْي�ٍض َفيُْغِنُمَك �هللُ، 
ًة ِمَن �مْلَاِل، َفُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هلِل، �إِينِّ مَلْ �أُ�ْصِلْم  احِلَ ْرَغُب لََك َرْغَبًة �صَ َويُ�ْصِلُمَك، َو�أَ
َرْغَبًة يِف �مْلَاِل، َولَِكْن �أَ�ْصَلْمُت َرْغَبًة يِف �ْلإِ�ْصاَلِم، َو�أَْن �أَُكوَن َمَع َر�ُصوِل �هلِل ، َفَقاَل 
اِلِح«)2(، فدعا  �إىل �لعناية بتنمية �ملال  ُجِل �ل�صَّ اِلُح ِللرَّ ِل: يَا َعْمُرو: ِنْعَم �مْلَاُل �ل�صَّ
�لطيب، و�ملهارة يف ��صتثماره يف �أوجه �لرب، ويف �ملقابل ذم �لر�صول  من �تخذ 
 ِ �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ عنه  �هلل  ُهَرْيَرَة ر�صي  �أَِبى  َعْن  للغ�ض،  �ملال هدفاً لذ�ته، وو�صيلًة 
يَا  َهَذ�  »َما  َفَقاَل:  بََلاًل  اِبُعُه  �أَ�صَ َفَنالَْت  ِفيَها  يََدُه  َفاأَْدَخَل  َطَعاٍم،  ِة  رْبَ �صُ َعَلى  َمرَّ   ،
َعاِم  ِ. َقاَل: »�أََفاَل َجَعْلَتُه َفْوَق �لطَّ َماُء يَا َر�ُصوَل �هللَّ ابَْتُه �ل�صَّ َعاِم؟ َقاَل: �أَ�صَ اِحَب �لطَّ �صَ
َكْى يََر�ُه �لنَّا�ُض َمْن َغ�ضَّ َفَلْي�َض ِمنِّى«)3(، �إن �لر�صالة �لإعالمية و�لدعوية، يجب �أن 
حتوي بر�جمها على �أ�صلوبي �لرتغيب يف �ل�صدق �ملعامالت، و�لرتهيب من �لغ�ض 
فيها، وهذ� �لتحذير �ل�صمول، يعترب قاعدة جامعة لكل غ�ض يف جميع جمالت 
�حلياة، وينمي م�صاعر �ليقظة ويذكي �ملر�قبة �لذ�تية يف جميع �ملعامالت، و�إن من 
و�جب �لدعاة و�لإعالميني، م�صوؤولية �لدعاية و�لإعالم �لق�صادي �ملركز، لهذ� 

نيل �لأوطار من �أحاديث �صيد �لأخيار �صرح منتقى �لأخبار - لل�صوكاين 258/5.  -1
�أحمد يف م�صنده 197/4، ح17798،  �ملفرد 112/1، ح299، و�لإمام  �لبخاري يف �لأدب  �أخرجه   -2

و�صحح �إ�صناده �حلافظ �لعر�قي يف �ملغني 8923253/2.
ح295،   ،69/1 ِمنَّا  َفَلْي�َض  َنا  َغ�صَّ َمْن    �لنَِّبىِّ  َقْوِل  باب  �لإميان،  كاب  �صحيحه،  يف  م�صلم  �أخرجه   -3

و�لرتمذي، يف �صننه، كاب �لبيوع باب ما جاء يف كر�هية �لغ�ض 606/3، ح1315.
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�لتطبيق �لنبوي يف ��صتغالل �لفر�ض �ملنا�صبة لتقدمي �لن�صح، و�لتوجيه، و�لدعوة 
و�لإعالم بالأحكام �ل�صرعية بالتف�صيل، يف عمليات �مللكية، و�لإنتاج و�ل�صتثمار، 
و�لإنفاق، و�لتبادل، و�ل�صتهالك، �لتي بينها �لر�صول  وو�صح م�صكالتها، كما 
يف حديث ِحَز�ِم ْبِن َحِكيِم ْبِن ِحَز�ٍم ر�صي �هلل عنه، َقاَل: »�ْبَتْعُت َطَعاًما ِمْن َطَعاِم 
ُه، َفاأَتَْيُت َر�ُصوَل �هلِل ، َفَذَكْرُت َذِلَك لَُه، َفَقاَل:  َدَقِة، َفَرِبْحُت ِفيِه َقْبَل �أَْن �أَْقِب�صَ �ل�صَّ
ُه«)1(، ويف نهي �لنَِّبى ، تنمية مل�صالح عظيمة من �صمان حقوق  َل تَِبْعُه َحتَّى تَْقِب�صَ
�لبائع يف �لثمن، و�مل�صرتي يف �ل�صلعة، وحفظ عقد �لبيع، وحتقيق �لثقة يف �مللكية 
و�لرت��صي، كما هدف ، منع �ل�صرر، و�ل�صر�ر، �إما باأن يتخذ ذريعة للتو�صل 
�إىل �لربا، �أو غرر �نف�صاخ �لعقد، على تقدير �لهالك قبل �لقب�ض، �أو بغالء �ل�صلعة 
�لعلماء)2(،  قرره  ما  وفق  لها،  �ملحتاج  �مل�صرتي  فيت�صرر  عليها  �لتد�ول  لكرثة 
فحر�ض  على �صنع �ل�صتقر�ر، وحمو �ملنازعات يف �ملعامالت �ملالية، وبذلك 
يوؤ�ص�ض �لر�صول  للم�صلمني، �لعقائد �ل�صحيحة، و�لأخالق �حل�صنة، و�لقو�عد 
�ل�صرعية، يف كافة منظومة �ملعامالت، لكي يتميزو� بها يف عالقاتهم �لقت�صادية، 
وتنمو مهار�تهم �لفكرية، و�لقلبية، و�ل�صلوكية يف كافة �أن�صطتها، على �أ�صا�ض من 
�مل�صتبهة  لالأمور  و�حليطة  فيها،  و�حلر�م  �حلالل  لأحكام  و�ل�صبط  �لتحري  �لدقة 
وحيث  و�ل�صدق،  و�لإخال�ض  �لورع  كمال  لتحقيق  �صبيل  ذلك  ويف  بينهما، 

تتجلى �آثارها؛ يف �لنف�ض، و�لعقل، و�لعلم، و�لعمل؛ و�لفرد، و�ملجتمع.

 ،6152 ح   ،56/6 ي�صتويف  �أن  قبل  �لطعام  بيع  �لبيوع،  كتاب  �لكربى،  �ل�صنن  يف،  �لن�صائي  �أخرجه   -1
و�لإمام �أحمد يف م�صنده 402/3، ح15351، و�بن �أبي �صيبة يف، م�صنفه، 365/6، ح21743. قال 

�لألباين: �صحيح، �أنظر �صحيح �صنن �لن�صائي 286/7.
�لفوز�ن  �صالح  �لفقهي،  �مللخ�ض   ،151/5 �لزحيلي  وهبة  و�أدلته،  �لإ�صالمي  �لفقه  بالتف�صيل:  �نظر   -2

.31/2
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اخلامتة

تتم �ل�صاحلات، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل،  �حلمد هلل �لذي بنعمته 
بعثه �هلل رحمة للعاملني، و�ألف به بني قلوب �ملوؤمنني، على �لهدى، ودين �حلق، 
وعلى �آله و�صحبه، ومن تبعهم باإح�صان �إىل يوم �لدين وبعد: يف ختام هذ� �لبحث 
�ملو�صوم بـ: »�لتطبيقات �لنبوية ل�صناعة �لتميز، وتنمية �ملهار�ت«، يطيب ل �إبر�ز 

�أهم �لنتائج �لتي تو�صلت �إليها:
�للغوية،  ومقا�صدها  مدلولتها،  و�إبر�ز  �لبحث،  مب�صطلحات  �لتعريف   -1

و�ل�صرعية.
2- �أبان �لبحث �لأدلة من �لقر�آن �لكرمي، على �لتطبيقات �لنبوية ل�صناعة �لتميز، 

وتنمية �ملهار�ت، و�لتي تعترب �ملنابع، و�ملنطلقات لهذه �لتطبيقات. 
وتنمية  �لتميز،  ل�صناعة  �لنبوية  �لتطبيقات  �إي�صاح  يف  م�صهماً،  �لبحث  جاء   -3
و�لعلم،  و�لأخالق،  و�لعبادة،  �لعقيدة،  مرتكز�ت  خالل  من  �ملهار�ت، 
و�لعمل، و�ملعامالت، وبيان �أثرها �لعظيم يف بناء منظومة متكاملة يف جمال 

�لدعوة، و�لإعالم. 
�إن �لثمرة �جلامعة، و�ملز�يا �جللية لهذه �لتطبيقات �لنبوية، تتجلى يف تخريج   -2
كفاء�ت دعوية و�إعالمية موؤ�صلة، و�صياغة �صخ�صيات متميزة، ذوي ملكة 
علمية متميزة، وجودة يف �ملهار�ت وكفاءة يف �لتفكري �لإبد�عي، و�ملنهجي 
يف جميع جمالت �حلياة، وقدرة على �لتعامل مع �مل�صتجد�ت، و�لتطور�ت 
�لعمل  وجمالت  ميادين،  كافة  يف  �ل�صرعية  �لن�صو�ض  وتوظيف  �لعاملية، 

�لدعوي و�لإعالمي، ومو�كبة �ملعطيات �حلديثة.
�ملهار�ت  وتنمية  توجيه،  يف  ر�قية  مناذج  على  �لنبوية،  �لتطبيقات  ��صتملت   -3
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لل�صالح، و�خلري، و�لهدى، و�لر�صد.
�لدعوية  �لعملية  �أركان  تنمية  يف  �لنبوية،  �لتطبيقات  ��صتغالل  �صرورة   -4

و�لإعالمية، وتاأ�صيلها، و�صبغها بال�صبغة �لتطبيقية.
جاءت  وقد  لنا،  �صخرها  �لتي  �هلل  نعم  من  و�ملكت�صبة  �لفطرية،  �ملهار�ت   -5
�لتمام،  لها على، وجه  توجيه، ومقومة  �أكمل  لها  هة  ُموجِّ �لنبوية  �لتطبيقات 
و�لكمال، وهكذ� ينبغي للدعاة و�لإعالميني، �أن ي�صلكو� منهج �لنبي ، يف 
�كت�صاف ما لدى �ل�صباب، من مو�هب، و��صتعد�د�ت، و�لعمل على تنميتها، 

وتوجيهها مل�صالك ر�صيدة.
�لإبد�ع �ملتميز من �صفات �هلل قال تعاىل: چ ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    -6
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ)1(، وقال تعاىل: چ ىب  يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  

مث  ىث     چ)2(.

�لعلمية،  �لقوى  تنمية  يف  و�لر�صاد،  بالهدى،  �لنبوية  �لتطبيقات  جاءت   -7
و�لتعليمية لدى �مل�صلم.

اأهم التو�سيات:
�لإ�صالمي،  �لعامل  دول  يف  �لإ�صالمية  �جلامعات  تتبنى  �أن  �لباحث،  يو�صي   -1
�ملطهرة،  �لنبوية  �ل�صنة  يف  �لتطبيقية  �لكنوز  ل�صتثمار  �صاملة؛  منهجية  خطة 
وتفعيلها من خالل �صياغة بر�مج، وم�صاريع تنموية، ومهارية، وفق �لأ�صول 

�ل�صرعية �ل�صاملة.
�لتميز،  �صناعة  يف  هائلة،  وثروة  �صخم،  بر�صيد  �لنبوية،  �لتطبيقات  تزخر   -2

�صورة �لبقرة �لآية: 117.  -1
�صورة �لنمل �لآية: 88.  -2
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وتنمية �ملهار�ت، مما ي�صتدعي �صرورة �إن�صاء مركز متخ�ص�ض، يعنى بتوظيف 
للدعوة  و�لإد�رية  و�لفنية،  �لعلمية،  �لنو�حي  جميع  يف  �لنبوية،  �لذخائر 

و�لإعالم، وو�صع �خلطط �ملنا�صبة لذلك. 
�ملوفق،  �ختيارها  �لعريقة،  بدبي  �لإ�صالمية  �لدر��صات  لكلية  يحمد  مما  و�إن   
باأهميته  ينبئ  مما  �لعلمية،  و�لأبحاث  و�ملد�ر�صة،  للمناق�صة،  �ملو�صوع  هذ�  بطرح 
�صعي  �هلل  �صكر  �هلل،  باإذن  و�مل�صتقبلية  �لر�هنة،  �ملرحلة  تتطلبه  �لتي  �لكربى، 

�مل�صوؤولني فيها، وبارك يف جهودهم.
�صائاًل �هلل تعاىل �أن يجمع كلمة �ملجتمعات �مل�صلمة، على هذه �لأ�صول، و�أن 

يوحد �صفوفهم على عقيدة �لتوحيد �خلال�ض، �إنه �صميع جميب.
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التطبيقات النبوية يف �سناعة التميز 
وتنمية املهارات: املال والأعمال منوذجًا

اأ.د. �شيد ح�شن عبد اهلل
جامعة الأزهر-م�سر



بالو�صائل  �ملعي�صة  م�صتوى  رفع  �لنبوية  �ل�صنة  »توجب 
و�لإفادة  �لأر�ض  كنوز  ل�صتخر�ج  �لطاقات  بتوجيه  �ملتنوعة، 
من مدخر�ت �لكون لتحقيق �لكفاية �لإنتاجية، وذلك من خالل 
�لعمل �لد�ئب �مل�صتمر، �إذ يحرم على �مل�صلم �أن يعطل قو�ه �أو 
يوجه طاقته �إىل غري ما يفيد، �أو يركن �إىل �لعجز و�لك�صل، �أو 
يقنع بالدون ، �إذ� كان قادر�ً على �لكمال، وحتقيقاً لهذه �لفري�صة 
�أمر �لنبي-- �مل�صلم �أن يحر�ض على ما ينفعه و�أن ي�صتعني 
باهلل ول يعجز، و�أل ي�صت�صلم للياأ�ض عند �لعقبات ومدح �للقمة 
�لتي يك�صبها �لإن�صان بجهده وعمله. كل ذلك على �أ�صا�ض من 
�لأخالق و�لقيم �لر��صدة، فال ف�صل يف �لإ�صالم بني �لقت�صاد 
�لقت�صادي  �ل�صاأن  يف  وذلك  و�لدولة،  و�لدين  و�لأخالق، 

كله، يف �لإنتاج و�لتوزيع و�لتد�ول و�ل�صتهالك«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على خات �لنبيني، عليه وعلى �آله 
و�صحبه �أجمعني، وبعد:

فاإن �لباحث �ملن�صف �لأمني يجزم بيقني �أن بال�صنة �لنبوية �ملطهرة م�صدر�ً من 
م�صادر �لت�صريع �لإ�صالمي، من �صاأنها �أن ت�صتوعب كافة �لق�صايا �ل�صيا�صية و�ملالية 

و�لجتماعية، وغريها مما يرتبط �رتباطاً وثيقاً بو�قع جمتمعاتنا �لإ�صالمية. 
�إطار �ملنهج �لنبوي �لر��صد ظهر لنا جلياً  لهذه �لوظيفة �لتنموية يف  وحتقيقاً 
�لقرت�ن بني �لقت�صاد و�لأخالق يف كل �حلالت �لقت�صادية يف �لإنتاج و�لتوزيع 
وتر�صيد  ونوعاً،  كماً  �ملجتمع  يكفي  ما  باإنتاج  وذلك  و�ل�صتهالك،  و�لتد�ول 
�إىل  �لر�جع  �لربح  هام�ض  و�إلغاء  �لإنتاج،  نفقات  وخف�ض  �ملو�رد  ��صتخد�م 
�لدعاية و�لإعالن، وغريه كثري مما دلت عليه  نفقات  �لو�صاطة و�ملخاطرة، و�إلغاء 

�ل�صنة �لنبوية.
كما �أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �إىل �أن �صالح �لأمة يف �صالح �لأئمة، فالإن�صان يف 
�أي زمان ومكان مولع د�ئماً بتقليد �لأئمة و�لأمر�ء يف �أحو�لهم �لعامة و�خلا�صة، 
فاإذ� كان �لإمام مقت�صد�ً معتدًل يف نفقاته كان �أغلب �مل�صلمني كذلك، فاإن �أ�صرف 
كان  هذ�  �أجل  من  �أبى،  �أم  ذلك  �صاء  جميعاً  �لنا�ض  د�أب  هو  هذ�  كان  وتعدى، 
ر�صول �هلل -- حري�صاً على �أن يكون �لقدوة �ملثالية لالأغنياء و�لفقر�ء يف �آن 

و�حد، فال ي�صرف �لأغنياء ول يتح�صر �لفقر�ء.
�ل�صنة  يف  �ملهار�ت  وتنمية  �لتميز  �صناعة  منهج  فاإن  تقدم  ما  على  وزيادة 
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�لنبوية لي�ض قا�صر�ً على زمن معني، بل هو حكم قائم يف كل حني و�آن، يتجلى 
ذلك بو�صوح يف مطالبته -- �مل�صلم بال�صتمر�ر يف �لغر�ض، حتى ولو كانت 
فر�صتُه يف �حل�صول على ثمار غر�صه منعدمًة.، فعن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك-- َقاَل: َقاَل 
اَعُة َوِبيَِد �أََحِدُكْم َف�ِصيَلٌة، َفاإِْن ��ْصَتَطاَع �أَْن َل يَُقوَم  ِ -- :»�إِْن َقاَمْت �ل�صَّ َر�ُصوُل �هللَّ
َحتَّى يَْغِر�َصَها َفْليَْفَعْل«)1(، ويف هذ� دليل على �إر�دة �ل�صرع �لإ�صالمي �ل�صتمر�ر 

يف عمارة �لكون حتى يرث �هلل �لأر�ض ومن عليها. 
م�سكلة البحث:

�ل�صنة �لنبوية لي�صت جمرد م�صدر للت�صريع يف �ملجالت �لتعبدية فح�صب، 
�إلَّ به، لها يف خمتلف �ملجالت و�قع  بل هي م�صدر �صامل لكل ما ل تتم �حلياة 

وتطبيق، ت�صنع �ملعجز�ت يف معرتك �حلياة، وت�صع يف كل بناء لبنة. 
�ملال  جمال  يف  ر��صدة  وقو�نني  م�صئية،  عالمات  جندها  �ل�صفات  هذه 
و�لأعمال، ت�صنع �لتميز يف كل زمان ومكان مبا ينا�صبه، وتنمي �ملهار�ت �لفردية 
و�جلماعية، بل تزيد من درجة منو �لقت�صاد من �قت�صاد متخلف �إىل �قت�صاد ناٍم 

ومتقدٍم.
اأهمية البحث:

يهدف هذ� �لبحث �إىل بيان �صمولية منهج �ل�صنة �لنبوية لكل ما من �صاأنه �أن 
ي�صنع �لتميز، وي�صمو باقت�صاديات �لفرد و�جلماعة نحو مكانة ر�ئدة، تكفل حتقيق 
�لكتفاء  �صيا�صة  لتحقيق  �لالزمة  �ملالية  �ملو�رد  وتدبري  �لالئق،  �ملعي�صي  �مل�صتوى 
و�ليد  �إنتاجية،  طاقات  �إىل  �لعاطلة  �لطاقات  وحتويل  �ملهار�ت،  وتنمية  �لذ�تي، 
حتقيق  ت�صمن  �صر�ئية  قوة  �إىل  �ملكتنزة  �لأمو�ل  وحتويل  معطية،  يد  �إىل  �لآخذة 
�أخرجه �لبخاري يف �لأدب �ملفرد، كتاب �لبنيان، باب ��صطناع �ملال )�ض، 168(، و�لإمام �أحمد يف   -1
م�صنده، )191/3( رقم )13004( و�صححه �لألباين. �نظر: �صحيح �لأدب �ملفرد، حممد نا�صر �لدين 

�لألباين، )195/1(.
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�لتنمية �ل�صاملة و�لتو�زن �لعام.
الدرا�سات ال�سابقة:

متخ�ص�صة  �أقف على در��صة  �ملتخ�ص�صة، مل  �لإ�صالمية  �ملكتبة  بالبحث يف 
�لنظام  متيز  مبدى  �خلا�صة  �لقت�صادية  �لدر��صات  �صوى  �ملو�صوع،  هذ�  مثل  يف 
�لقت�صادي �لإ�صالمي عن غريه من �لقت�صاديات �لر�أ�صمالية �أو �ل�صرت�كية، كتلك 
�لتي كتبها �أ�صتاذنا �لدكتور/حممد �صوقي �لفنجري-رحمه �هلل تعاىل- وما كتبه 
ف�صيلة �لأ�صتاذ �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي، و�لأ�صتاذ �لدكتور/حممد عبد �ملنعم 
عفر، وغريهم، وهي در��صات عامة ت�صتوعب كافة ق�صايا �لقت�صاد �لإ�صالمي، مما 
كان له عظيم �لأثر يف �إظهار �لكثري من �أوجه متيز �لقت�صاد �لإ�صالمي عن غريه، 

يف �صوء �ملنهج �لنبوي �لر��صد.
مبحث متهيدي: يف بيان اأن �سناعة التميز وتنمية املهارات فري�سة �سرعية.
من �لثابت �أن �ملنهج �لإ�صالمي يف خمتلف جو�نب �حلياة قائم على �صناعة 
�لتميز وتنمية �ملهار�ت مبا ليخالف ق�صد�ً من مقا�صد �ل�صريعة، ويعد ذلك فري�صة 
و�صطية  وجوه  من  ووجه  وكماله،  �لت�صريع  مرونة  مظاهر  من  ومظهر�ً  �صرعية، 

�لإ�صالم، وقد دلت على ذلك �لكثري من �لن�صو�ض �ل�صرعية، قر�آناً و�صنة. 
فمن القراآن الكرمي اآيات كثرية، منها:

قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    - 1
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    چ ]�صورة �لبقرة:170[. قال �أبو جعفر 
�لطربي: »فمعنى �لآية: و�إذ� قيل لهوؤلء �لكفار: كلو� مما �أحّل �هلل لكم، وَدعو� 
ُخطو�ت �ل�صيطان وطريقه، و�عملو� مبا �أنزل �هلل على نبيه -- يف كتابه- 
��صتكربو� عن �لإذعان للحّق وقالو�: بل ناأت باآبائنا فنتَّبع ما وجدناهم عليه، من 
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حتليل ما كانو� يُحلُّون، وحترمي ما كانو� يحّرمون)1(.
ۋ  - 2 ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   چ  تعاىل:  قوله 

 ]31 �لتوبة:  ]�صورة  چ  ېى       ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   
ويف �لآية دليل على ف�صاد �لتقليد، ويف هذ� يقول �لإمام �بن عبد �لرب: »قد 
ذم �هلل تبارك وتعاىل �لتقليد يف غري مو�صع من كتابه«، وذكر هذه �لآية، ثم 
قال: »وروي عن حذيفة وغريه، قال: »مل يعبدوهم من دون �هلل ولكن �أحلو� 
لهم وحرمو� عليهم فاتبعوهم«)2(.وذم �لتقليد وفتح باب �لجتهاد ب�صو�بطه 
ما  �لقو�نني  من  ت�صع  �أن  �لر��صدة  �لعقول  �أمام  �لباب  يفتح  �صرعا  �ملعتربة 
ي�صبط �صلوكيات �ملجتمع، و�صناعة حالة من �لتميز، وتنمية �ملهار�ت وحينئذ 
ل يلفظها �ل�صرع بل يوؤيدها؛ لأنه من �لثابت �أن �ل�صرع ليناق�ض ق�صايا �لعقول 

�لر�جحة بل يوؤيدها.
اأما من ال�سنة النبوية: فقد �أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �إىل وجوب متيز �مل�صلم 
يف كل �صلوك من �صاأنه �أن ي�صهم يف �صناعة جمد �أو يدفع �صهام �لنيل من م�صرية 
�لتقدم و�لبناء، جند ذلك و��صحاً يف �حلديث �لذي رو�ه �أبو �صعيد �خلدري َقاَل: 
رْبٍ َوِذَر�ًعا ِبِذَر�ٍع  � ِب�صِ ِ -- : »لََتتَِّبُعنَّ �َصنَنَ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم �ِصرْبً َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
اَرى!  : �آْليَُهوَد َو�لنَّ�صَ ِ بٍّ َلتََّبْعُتُموُهْم«. ُقْلَنا يَا َر�ُصوَل �هللَّ َحتَّى لَْو َدَخُلو� ِفى ُجْحِر �صَ

َقاَل: »َفَمْن«)3(.

جامع �لبيان يف تاأويل �آي �لقر�آن، حممد بن جرير �أبو جعفر �لطربي، )307/3(.   -1
جامع بيان �لعلم وف�صله، �بن عبد �لرب )209/3(. وقريب منه ما ذكره �لإمام �ل�صوكاين يف كتابه"�لقول   -2

�ملفيد يف �أدلة �لجتهاد و�لتقليد")�ض41(.
رقم   )1274/3( �إ�صر�ئيل،  بني  يف  ذكر  ما  باب  �لأنبياء،  كتاب  من  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -3
)3269(. وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لعلم، باب �إتباع �صنن �ليهود و�لن�صارى، )57/8( حديث 

رقم )6952( 
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و�ملناهج  بها:�ل�صبل  ير�د  �حلديث  يف  �لو�ردة  �ل�صنن  �أن  �لثابت  ومن 
و�لعاد�ت، وقوله -- : »�صرًب� ب�صرب« كناية عن �صدة �ملو�فقة لهم يف عاد�تهم، 
رغم ما فيها من �صوء و�صر ومع�صية هلل تعاىل وخمالفة ل�صرعه. وقوله : »جحر 
�صيقه  ل�صدة  �ل�صب  بجحر  و�لت�صبيه  فيها.  يعي�ض  �لتي  وحفرته  ثقبه  �أي  �صب« 
معجزة  �صدق  �لذي  �لت�صبيه  هذ�  �أروع  وما  وخبثه)1(.  ريحه  وننت  ورد�ءته 
لر�صول �هلل -- فنحن ن�صاهد تقليد �أجيال �لأمة لأم �لكفر يف �لأر�ض فيما هي 
عليه من �أخالق ذميمة وعاد�ت فا�صدة، تفوح منها ر�ئحة �لننت ومترغ �أنف �لإن�صانية 
يف م�صتنقع من وحل �لرذيلة و�لإثم، وتنذر ب�صر م�صتطري. وقوله -- )فمن( 
فاإنهم �ملخططون  �أي�صا  �إذ� مل يكونو� هم، وهذ� و��صح  َمْن يكون غريهم  معناه: 

لكل �صر و�لقدوة يف كل رذيلة)2(.
�ملعا�صي  يف  �ملو�فقة  »و�ملر�د:  م�صلم:  ل�صحيح  �صرحه  يف  �لنووي  قال 
و�ملخالفات ل يف �لكفر، ويف هذ� معجزة ظاهرة لر�صول �هلل -- فقد وقع ما 

 .)3(»- -أخرب به�
يكون  �أن  عليه  �أوجب  بل  »�إمعة«  �مل�صلم  يكون  �أن   -- �لنبي  نهى  كما 
�صاحب روؤية ثاقبة، وعني ب�صرية ناقدة، فعن حذيفة -- قال: قال ر�صول �هلل 
-: »ل تكونو� �إمعة، تقولون �إن �أح�صن �لنا�ض �أح�صنا، و�إن ظلمو� ظلمنا، ولكن 

وطنو� �أنف�صكم �إن �أح�صن �لنا�ض �أن حت�صنو�، و�إن �أ�صاءو� فال تظلمو�«)4(.
يقول �بن حجر يف �لفتح:"�إمنا وقع جلحر �ل�صب ل�صدة �صيقه ورد�ءته، ومع ذلك فاإنهم لقتفائهم �آثارهم   -1
و�تباعهم طر�ئقهم لو دخلو� يف مثل هذ� �ل�صيق �لرديء لتبعوهم". فتح �لباري، �بن حجر �لع�صقالين، 

 .)498/6(
�لنووي  يحيى  زكريا  �أبو  م�صلم،  على  �لنووي  �صرح   ،)498/6( حجر  �بن  �لباري،  فتح  ينظر:   -2

 .)220/16(
�صرح �لنووي على م�صلم، �أبو زكريا يحيى �لنووي )220/16(.  -3

�أخرجه �لرتمذي يف �صننه من كتاب باب �لإح�صان و�لعفو )364/4( رقم )2007(، قال �أبو عي�صى:"هذ�   -4
حديث ح�صن غريب"، وقال �ل�صيخ �لألباين: �صعيف. �نظر: �صعيف �صنن �لرتمذي، حممد نا�صر �لدين 

�لألباين، )�ض 226(. 
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ونقل �ملباركفوري �أقو�ل �لعلماء يف »�لإمعة«، منها �أنه �لذي يتابع كل ناعق، 
�إليه. ومعناه �ملقلد �لذي يجعل  �أنا معك؛ لأنه ل ر�أي له يرجع  ويقول لكل �أحد 
دينه تابًعا لدين غريه بال روؤية ول حت�صيل برهان...وفيه �إ�صعار بالنهي عن �لتقليد 

�ملجرد حتى يف �لأخالق ف�صاًل عن �لعتقاد�ت و�لعباد�ت)1(.
اأهمية الجتهاد ال�سرعي يف جمال تنمية املال والأعمال و�سوابطه:

�لقر�آن  بن�صو�ض  �لتي وردت  �ملالية  �ملبادىء و�لأ�صول  �أن  بيقني  �لثابت  من 
��صتلزم  فقد  ثم  ومن  وحمدودة،  عامة  مبادىء  �ل�صريفة  �لنبوية  و�ل�صنة  �لكرمي 
مالءمة  على  و�لعمل  و�ل�صنة  �لقر�آن  يخالف  ل  مبا  تطبيقها  يف  �لجتهاد  �لإ�صالم 
تطبيقها باختالف ظروف �لزمان و�ملكان، فعمل �لباحث يف �ملالية �لإ�صالمية �صاأن 
�أي باحث يف كافة �ملجالت �لإ�صالمية، هو تطبيقي ل �إن�صائي؛ ذلك لأنه ل ين�صىء 
حكماً من عنده، و�إمنا هو يظهر ويك�صف عن حكم �هلل تعاىل يف �مل�صاألة �ملطروحة. 
بالدر��صات  ملماًّ  يكون  �أن  يكفي  ل  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  يف  �لباحث  �إن 
�لفقهية  بالدر��صات  �مل�صتوى  نف�ض  وعلى  �لإملام  �أي�صا  و�إمنا  �لفنية،  �لقت�صادية 
�أمثلة ذلك: ما ورد يف �ل�صنة  و�لأ�صولية و�لتمييز بني �لن�صو�ض �ل�صرعية. ومن 
َوَل  َخاُه  �أَ َفْليُْزِرْعَها  �أَْو  َفْليَْزَرْعَها  �أَْر�ٌض  لَُه  َكانَْت  »َمْن   :  -- قوله  من  �لنبوية 
ى«)2(. فقد �عترب �لإمام �بن حزم �أن هذ�  يَُكاِريَها ِبُثُلٍث َوَل ِبُربٍُع َوَل ِبَطَعاٍم ُم�َصمًّ
�لن�ض هو ت�صريع عام يلتزم بحكمه �مل�صلمون يف كل زمان ومكان، ومن ثم فهو 
بكتابه  �صارمة  عبار�ت  يف  ويقرر  تاأجريها،  �أي  �لأر�ض  كر�ء  مطلقة  ب�صفة  مينع 

�لعال،  �أبو  �ملباركفوري  �لرحيم  عبد  بن  �لرحمن  عبد  حممد  �لرتمذي،  جامع  ب�صرح  �لأحوذي  حتفة   -1
)123/6( بت�صرف. 

�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه من كتاب �لبيوع، باب يف �لت�صديد يف ذلك، )جـ1476/3( رقم )3395(.   -2
�أبي د�ود، حممد نا�صر �لدين �لألباين )395/7(  قال �لألباين: �صحيح. �نظر: �صحيح و�صعيف �صنن 

رقم)3395(.
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�لفقه �لإ�صالمي  �أغلب علماء  بينما يذهب  �ملحلى: »�إن �لأر�ض ملن يزرعها«)1( . 
�إىل �أن هذ� �لن�ض هو ت�صريع خا�ض موقوت بتو�فر �صروط معينة، و��صتدلو� على 
�لعامة يف  �لرثوة  تتمثل  �ملدينة وكانت  �إىل   -- لر�صول� باأنه حني هاجر  ذلك 
�لأر�ض وزر�عتها، وكانت يومئذ يف يد �لأن�صار وحدهم، ومنهم من كان ميلك 
 -- فوق حاجته ويعجز عن زر�عة ما كان ميلكه فيوؤجره لغريه، فر�أى �لر�صول
طاقته  فوق  عنده  من  على  و�أ�صار  �لأر�ض،  كر�ء  بالنهي عن  تق�صي  �مل�صلحة  �أن 
�أوحاجته �أن مينح �أخاه ما ز�د عن حاجته؛ ليقوم على زر�عتها دون �أن ياأخذ منه 
نظري لذلك، وذلك تو�صعة على �ملهاجرين باإيجاد عمل لهم يرتزقون منه حتى �إذ� 
 - -تغريت �مل�صلحة و��صتقرت �لأمور ووجد �لفقر�ء من �ملهاجرين رزقاً، �أباح

لأ�صحاب هذه �لأر�ض كر�ءها لغريهم كما هو �حلال قبل مقدمه �ملدينة)2(.
ومن هنا يتبني �أن �خلالف حول فهم �لأدلة �ل�صرعية �أدى �إىل خالف خطري يف 
�ملجال �لقت�صادي، ول يح�صمه �صوى �لدر�ية �لدقيقة باأ�صول �لفقه ومعرفة �صبب 
نزول �لن�ض �أو�أحو�ل تطبيقه، وهذ� وجه من وجوه متيز �لقت�صاد �لإ�صالمي عن 

غريه من �لقت�صاديات �لأخرى.
املبحث الأول

 -- مقومات واأ�س�س �سناعة التميز يف اإدارة املال والأعمال كما طبقها النبي
�ل�صنة �لنبوية �ملطهرة حافلة بكثري من �ملقومات �لتي ت�صنع �لتميز يف خمتلف 
�ملجالت؛ لأنها م�صدر من م�صادر �لت�صريع، �صاأذكر بع�صها يف جمال �إد�رة �ملال 

و�لأعمال؛ للتدليل على �صحة هذ� �لو�صف، وذلك كما يلي: 

�بن حزم، �ملحلى بالآثار، �جلزء �لتا�صع، �مل�صالة) 1297(.  -1
�نظر: �مللكية �لفردية وحتديدها يف �لإ�صالم، �ل�صيخ على �خلفيف ) �ض 128(.  -2
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اأوًل: �سالح الأمة يف �سالح الأئمة: 
وبيانه �أن �لإن�صان يف �أي زمان ومكان مولع د�ئماً بتقليد �لأئمة و�لأمر�ء يف 
�أغلب  نفقاته كان  معتدًل يف  فاإذ� كان �لإمام مقت�صد�ً  �لعامة و�خلا�صة،  �أحو�لهم 
�مل�صلمني كذلك، فاإن �أ�صرف وتعدى، كان هذ� هو د�أب �لنا�ض جميعاً �صاء ذلك 
�أم �أبى، من �أجل هذ� كان ر�صول �هلل -- حري�صاً على �أن يكون �لقدوة �ملثالية 
لالأغنياء و�لفقر�ء يف �آن و�حد، فال ي�صرف �لأغنياء ول يتح�صر �لفقر�ء، ويف هذ� 
ىَل �ْلِهاَلِل،  يروى عن �ل�صيدة عائ�صة-ر�صي �هلل عنها-�أنها قالت: »�إِْن ُكنَّا لََنْنُظُر �إِ
 -- ِ ٍة يِف �َصْهَرْيِن َوَما �أُوِقَد يِف �أَْبيَاِت َر�ُصوِل �هللَّ ُثمَّ �ْلِهاَلِل، ثُمَّ �ْلِهاَلِل، ثاََلثََة �أَِهلَّ
نَاٌر.َقاَل: ُقْلُت: يَا َخالَُة َفَما َكاَن يَُعيِّ�ُصُكْم؟ َقالَِت: �لأَ�ْصَوَد�ِن �لتَّْمُر َو�مْلَاُء، �إِلَّ �أَنَُّه َقْد 
يُْر�ِصُلوَن  َفَكانُو�  َمَناِئُح،  لَُهْم  َوَكانَْت  اِر،  �لأَْن�صَ ِمَن  ِجرَي�ٌن   -- ِ �هللَّ ِلَر�ُصوِل  َكاَن 

ِ -- ِمْن �أَْلَباِنَها َفيَ�ْصِقيَناُه«)1(.  �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ
ففي  ياأتيها،  ول  �ل�صبهات،  عن  يتنزه  عليه   -- كان  �ملعنى  لهذ�  وحتقيقاً 
َم�ْصُقوَطٍة،  ِبَتْمَرٍة   -- �لنَِّبىُّ  »َمرَّ  قال:   --أن�ض� عن  �لبخاري  �صحيح 
»لعله  ن�صه:  ما  �لباري  فتح  لأَكْلُتَها«)2(، جاء يف  َدَقٍة  �صَ ِمْن  تَُكوَن  �أَْن  َفَقاَل:»لَْول 
بثوبه من متر �ل�صدقة �صيء  �أهله فيعلق  �إىل  -- كان يق�صم �ل�صدقة ثم يرجع 
فيقع يف فر��صه، و�إلَّ فما �لفرق بني هذ� وبني �أكله من �للحم �لذي ت�صدق به على 
بريرة، قلت:-�أي �بن حجر-: ومل ينح�صر وجود �صيء من متر �ل�صدقة يف غري 
بيته حتى يحتاج �إىل هذ� �لتاأويل، بل يحتمل �أن يكون ذلك �لتمر حمل �إىل بع�ض 
من ي�صتحق �ل�صدقة ممن هو يف بيته وتاأخر ت�صليم ذلك له �أو حمل �إىل بيته فق�صمه 

فبقيت منه بقية«)3(. 
باب ف�صلها و�لتحري�ض عليها )907/2(رقم  �لهبة وف�صلها،  �لبخاري يف �صحيحه من كتاب  �أخرجه   -1

)2428(، وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لزهد و�لرقائق، باب )218/8( رقم)4672(.
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �لبيوع، باب ما يتنزه من �ل�صبهات ) 7/3 ( رقم)2055(.   -2

فتح �لباري، �صرح �صحيح �لبخاري لبن حجر، كتاب �لبيوع، باب ما يتنزه من �ل�صبهات )251/4 (.  -3
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كل  �أن  �لأ�صل  لأن  �لوجوب؛  ل  �لتورع  على   -- تركه  بع�صهم  وحمل 
�صيء يف بيت �لإن�صان على �لإباحة حتى يقوم دليل على �لتحرمي)1(. 

ثانيًا: مقام رئي�س الدولة يف املال العام هو مقام اخلازن:
و�صف �لنبي -- نف�صه يف �صاأن مقامه من �ملال �لعام باأنه قا�صم ل معط، 
ِ -- يَُقوُل:  ففي �ل�صحيحني عن ُمَعاِويََة-- �أنه قال: �إِينِّ �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ
و�حلديث   .)2(»ُ �هللَّ َويُْعِطى  َقا�ِصٌم  �أَنَا  َا  َو�إِمنَّ يِن،  �لدِّ يِف  ْهُه  يَُفقِّ  � َخرْيً ِبِه   ُ �هللَّ يُِرِد  »َمْن 
و��صح �لدللة يف �أن مقام �لإمام �أو �حلاكم يف �ملال �لعام هو مقام �لقا�صم باحلق 
�أنا  »�إمنا   :-- قوله« بطال:  �بن  يقول  عز وجل،  �هلل  هو  �ملعطي  و�أن  و�لعدل، 
قا�صم« يدل على �أنه مل ي�صتاأثر من مال �هلل دونهم«)3(، ويف هذ� دليل على �أن عطية 
�لإمام للرعية لي�صت منًة منه لها، فهو كاآحاد �لرعية ل ميلك من �أمره �صيئاً.كما يدل 
على �أن �لإمام يف �لتز�م �لأحكام كو�حد من �لأنام، ومن �صاأن هذ� كله تطييب 
�ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لجتماعية بني  �لرو�بط  �لهمم، وتقوية  �لنفو�ض، وحفز 

�حلاكم و�ملحكوم.
ثالثًا: وجوب ا�ستكفاء الأمناء وتقليد الن�سحاء: 

�أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �ملطهرة �إىل وجوب ��صتكفاء �لأمناء وتقليد �لن�صحاء 
ويف  �صوؤم،  م�صدر  �ل�صوء  بطانة  لأن  ذلك  و�خلا�صة؛  �لعامة  �لوليات  تقلد  يف 
تقع  �أن  �أ�صهل  فما  �لأعد�ء،  �إىل  �لركون  �أ�صد يف  ما هو  �ل�صرر  �إليها من  �لركون 
�لبالد يف قب�صة �لأعد�ء مب�صورة خائن، ل يرقب �هلل -- يف م�صلحة �لبالد 
و�لعلم،  و�لر�صد،  �لدين،  �أهل  من  عماله  يختار   -- كان ولقد  �لعباد.  و�أمن 
فتح �لباري، �صرح �صحيح �لبخاري لبن حجر، كتاب �لبيوع، باب ما يتنزه من �ل�صبهات، )251/4(.  -1
على  ظاهرين  �أمتي  من  طائفة  تز�ل  "ل    �لنبي  قول  باب  �لعلم  من  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -2
�حلق")39/1( رقم )71(، وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لزكاة، باب �لنهي عن �مل�صاألة، )95/3( 

رقم)2439(.
�صرح �لبخاري، �بن بطال )149/1(.  -3
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و�ل�صالح، و�لتقوى، ومن �لأحاديث �لو�ردة يف هذ� �ملقام: 
ُكْم َر�ٍع، َوَم�ْصُئوٌل َعْن - 1 عن �ْبن ُعَمَر-ر�صي �هلل عنهما -َقاَل �لنَِّبّى-:-»ُكلُّ

ُجُل يِف �أَْهِلِه َر�ٍع َوَم�ْصُئوٌل َعْن  َرِعيَِّتِه، َفالإَِماُم َر�ٍع َوَم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�لرَّ
َرِعيَِّتِه، َو�مْلَْر�أَُة يِف بَْيِت َزْوِجَها َر�ِعيٌَة َوَم�ْصُئولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها، َو�خْلَاِدُم يِف َماِل 

�َصيِِّدِه َر�ٍع َوُهَو َم�ْصُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«)1(. 
قال �لطيبي يف �صرحه لهذ� �حلديث:»�إن �لر�عي لي�ض مطلوباً لذ�ته و�إمنا �أُقيم 
حلفظ ما ��صرتعاه �ملالك، فينبغي �أن ل يت�صرف �إَلّ مبا �أذن �ل�صارع فيه، وهو متثيل 

لي�ض يف �لباب �ألطف ول �أجمع ول �أبلغ منه«)2(. 
�لأَ�ْصِد - 2 ِمَن  َرُجاًل   -- ِ �هللَّ َر�ُصوُل  ��ْصَتْعَمَل  َقاَل:  اِعِدىِّ  �ل�صَّ ُحَمْيٍد  �أَِبى  عْن 

َقاَل  َقِدَم  ا  َفَلمَّ َدَقِة-  �أَِبى ُعَمَر َعَلى �ل�صَّ ْتِبيَِّة -َقاَل َعْمٌرو َو�ْبُن  �ْبُن �للُّ لَُه  يَُقاُل 
 َ ِ -- َعَلى �مْلِْنرَبِ َفَحِمَد �هللَّ َهَذ� لَُكْم َوَهَذ� ل �أُْهِدَى ِل َقاَل َفَقاَم َر�ُصوُل �هللَّ
�أََفاَل  �أُْهِدَى ِل.  �أَْبَعُثُه َفيَُقوُل َهَذ� لَُكْم َوَهَذ�  َو�أَْثَنى َعَلْيِه َوَقاَل: »َما بَاُل َعاِمٍل 
ِه َحتَّى يَْنُظَر �أَيُْهَدى �إِلَْيِه �أَْم َل ؟ َو�لَِّذى نَْف�ُض  َقَعَد يِف بَْيِت �أَِبيِه �أَْو يِف بَْيِت �أُمِّ
َعَلى  يَْحِمُلُه  �ْلِقيَاَمِة  يَْوَم  ِبِه  َجاَء  �إِلَّ  �َصْيًئا  ِمْنَها  ِمْنُكْم  �أََحٌد  يََناُل  َل  ِبيَِدِه  ٍد  مَّ حُمَ
َر�أَْيَنا  يََدْيِه َحتَّى  َرَفَع  ثُمَّ  تَْيِعُر«.  �أَْو �َصاٌة  لََها ُخَو�ٌر  بََقَرٌة  �أَْو  ُرَغاٌء  لَُه  بَِعرٌي  ُعُنِقِه 

.)3( تنَْيِ ُهمَّ َهْل بَلَّْغُت«. َمرَّ ُعْفَرتَْى �إِْبَطْيِه ُثمَّ َقاَل »�للَّ
َها �لنَّا�ُض َمْن َعِمَل - 3 ِ -- َقاَل: »يَا �أَيُّ َة �ْلِكْنِدىِّ �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ عن َعِدىِّ ْبِن ُعَمرْيَ

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �جلمعة، باب �جلمعة يف �لقرى و�ملدن )304/1( رقم )853(،   -1
وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لإمارة باب ف�صيلة �لإمام �لعادل )7/6( رقم )4828(.

فتح �لباري، �بن حجر، )100/13(.  -2
 )917/2( لعلة،  �لهدية  يقبل  مل  من  باب  وف�صلها،  �لهبة  كتاب  من  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -3
رقم)2475(، وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لإمارة، باب حترمي هد�يا �لعمال )11/6( رقم)4873(. 
 )رغاء( �صوت ذو�ت �خلف. )خو�ر( �صوت �لبقر. )تيعر( من �ليعار وهو �صوت �ل�صاة.  وقوله 

�نظر: فتح �لباري، �بن حجر )166/13(، �صرح �لبخاري، �بن بطال )447/5(. 
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يًَطا َفَما َفْوَقُه َفُهَو ُغلٌّ يَاأِْتى ِبِه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«)1(. ِمْنُكْم لََنا َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا ِمْنُه خِمْ
َعْبٍد - 4 ِمْن  »َما  يقول:   -- ر�صول  �صمعت  ي�صار--قال  بن  معقل  عن 

نَِّة«)2(. يَحٍة، �إِلَّ مَلْ يَِجْد َر�ِئَحَة �جْلَ ُ َرِعيًَّة، َفَلْم يَُحْطَها ِبَن�صِ َعاُه �هللَّ ��ْصرَتْ
و�لغ�ض ونفي �لن�صيحة يح�صل بظلِم �لإمام �أو �لو�ل للرعية باأخذ �أمو�لهم 
�أو �صفك دمائهم، �أو�نتهاك �أعر��صهم، وحب�ض حقوقهم، وترك تعريفهم ما يجب 
عليهم يف �أمر دينهم ودنياهم، وباإهمال �إقامة �حلدود فيهم، وردع �ملف�صدين منهم، 

وترك حمايتهم ونحو ذلك. ذكره �بن حجر يف �لفتح )3(.
قال �بن بطال: »هذ� وعيد �صديد على �أئمة �جلور فمن �صيَّع منهم من ��صرتعاه 
�لقيامة فكيف  �لعباد يوم  �لطلب مبظامل  �إليه  �أو ظلمهم، فقد توجه  �أو خانهم  �هلل 
يقدر على �لتحلل من ظلم �أمة عظيمة، ومعنى«حرم �هلل عليه �جلنة »�أي نفذ �هلل 
عليه �لوعيد ومل ير�ض عنه �إل �ملظلومني«)4(، ويف �حلديث: �أن �هلل تعاىل �إمنا وله 
على عباده ليدمي لهم �لن�صيحة ل ليغ�صهم حتى ميوت على ذلك، فلما قلب �لق�صية 

��صتحق �أن يُعاقب«)5(. 
يف  �لأمر  ولة  عمل  حتكم  �لتي  �لأ�ص�ض  على  د�لة  جمملها  يف  و�لأحاديث 

�إد�رة �لأمو�ل و�لأعمال، وهي كثرية، �أهمها:
�إبطال كل طريق يتو�صل بها من ياأخذ �ملال �إىل حماباة �ملاأخوذ منه و�لنفر�د - 1

باملاأخوذ.
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب �لإمارة، باب حترمي هد�يا �لعمال )12/6( رقم)4848(، و�أبو د�ود   -1

يف �صننه من كتاب �لأق�صية، باب هد�يا �لعمال)327/3( رقم)3583(. 
رقم   )447/8( ين�صح،  فلم  رعية  ��صرتعى  من  باب  �لأحكام،  كتاب  �صحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -2

 .)7151(
فتح �لباري، �بن حجر، )113/13(.  -3

�صرح �لبخاري، �بن بطال، )234/15(   -4
فتح �لباري، �بن حجر )114/13(.  -5
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�أن هد�يا �لعمال حر�م وغلول؛ لأنهم خانو� يف وليتهم و�أمانتهم.- 2

�أن هد�يا �لعمال يجب �أن جتعل يف بيت �ملال، و�أنه لي�ض لهم منها �صيء �إلَّ �أن - 3
ي�صتاأذنو� �لإمام يف ذلك.

�أن �لهد�يا �لتي تهدى للق�صاة ونحوهم هي من �لر�صوة؛ لأن �ملهدي �إذ� مل - 4
يكن معتاًد� لالإهد�ء �إىل �لقا�صي قبل وليته ل يهدي �إليه �إلَّ لغر�ض، وهو �إما 

�لتقوي به على باطله، �أو �لتو�صل لهديته له �إىل حقه، و�لكل حر�م«)1(.

رابعًا: العتماد على الذات يف تدبري معا�س البالد والعباد، وجعله فري�سة اإميانية: 

�لطائف  مدينة  �لنبي --على  �صربه  �لذي  �حل�صار  �أثناء  ت  ما  ذلك  ومن 
بعد �أن جلاأ �إليها �مل�صركون �ملنهزمون من معركة »حنني«، وكانت تلك �ملدينة منيعة 
قادتها وهو  �أحد  �إن  بحيث  ملدة طويلة  يكفيها  ما  �لتموين  من  ولديها  �لتح�صني، 
»عبد ياليل« �أعلن حني دعاهم خالد بن �لوليد--، �أن ينزلو� �إليه من ح�صنهم 
للمبارزة- �أعلن قائاًل: »ل ينزل �إليكم منا �أحد، ولكن نقيم يف ح�صننا، فاإن به من 
�لطعام ما يكفينا �صنني، فاإن �أقمت حتى يذهب هذ� �لطعام خرجنا �إليك باأ�صيافنا 
على  --�ملنجنيق  �لنبي  ن�صب  وهنا  �آخرنا...«)2(،  عن  منوت  حتى  جميعاً 
�لطائف، َقاَل �بن ه�صام: »�لّر�ُصوُل -- �أَّوُل َمْن َرَمى ِبامْلَْنَجِنيِق)3(،... َحّدثَِني 
�ْصاَلِم ِبامْلَْنَجِنيِق َرَمى �أَْهَل  َمْن �أَِثُق ِبِه �أَّن َر�ُصوَل �هلّلِ -- : »�أَّوُل َمْن َرَمى يِف �ْلإِ

يف جممل هذه �لأحكام ينظر: فتح �لباري، �بن حجر )167/13(، �صرح �لنووي على م�صلم، �لنووي،   -1
)219/12(، عون �ملعبود �صرح �صنن �أبي د�ود، �صم�ض �حلق �لعظيم �آبادي، )361/9(. 

�ل�صرية �حللبية، علي بن برهان �لدين �حللبي، )80/3(.  -2
ُر فاِر�ِصيَُّتها َمْن َجْه نيك �أي، �أنا ما  بٌَة وقد تَُذكَّ �ملَْنَجنيُق ويُْك�َصُر �مليُم، �آلٌة تُْرَمى بها �حلجاَرُة كاملَْنَجنوِق، ُمَعرَّ  -3

�أْجَوَدين. ينظر: �لقامو�ض �ملحيط، �لفريوز �آبادي، )�ض، 1126(، باب �لقاف، ف�صل �جليم.
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�لّطاِئِف،  ِجَد�ِر  ِعْنَد  �ل�ّصْدَخِة)2(  يَْوُم  َكاَن  �إَذ�  َحّتى  �إ�ْصَحاَق:  �ْبُن  َقاَل  �لّطاِئِف)1(. 
ِجَد�ِر  �إىَل  ِبَها  َزَحُفو�  ُثّم  َدبّابٍَة)3(  َت  حَتْ  -- ِهلّل� َر�ُصوِل  َحاِب  �أَ�صْ ِمْن  نََفٌر  َدَخَل 
َماًة ِبالّناِر َفَخَرُجو�  �لّطاِئِف ِليَْخِرُقوُه، َفاأَْر�َصَلْت َعَلْيِهْم ثَِقيٌف �ِصَكَك �حْلَِديِد)4( حُمْ
ِبَقْطِع   -- َِفاأََمَر َر�ُصوُل �هلّل ِبالّنْبِل َفَقَتُلو� ِمْنُهْم ِرَجاًل،  ِتَها، َفَرَمْتُهْم ثَِقيٌف  ِمْن حَتْ

�أَْعَناِب ثَِقيٍف، َفَوَقَع �لّنا�ُض ِفيَها يَْقَطُعوَن)5(. 
ولكن، كيف ت للنبي -- �حل�صول على هذه �لآلة �حلربية �أثناء ح�صاره 
للطائف؟ »�أر�صده �إليه �صلمان �لفار�صي-- جاء يف �ملغازي للو�قدي: »وقال 
كنا  فاإنا  �ملنجنيق،  عليهم  تن�صب  �أن  �أرى  �هلل  ر�صول  يا  يومئذ:  �لفار�صي  �صلمان 
يكن  و�إن مل  فن�صيب من عدونا،  �ملناجيق على �حل�صون،  نن�صب  فار�ض  باأر�ض 
على  فن�صبه  بيده،  منجنيقا  فعمل   -- �هلل  ر�صول  فاأمره  �ملقام،  طال  منجنيق 

ح�صن �لطائف، ويقال: قدم باملنجنيق يزيد بن ربيعة، وقيل: غريه«)6(. 
ويف ح�صار �لطائف �أي�صاً -بالإ�صافة �إىل �صنع �مل�صلمني للمنجنيق- �صنعو� 
ثمرة  هيئة  على  ي�صنع  دفاعي  �صالح  �حَل�َصِك«وهو  »�صالح  هو  �آخر  �صالحاً 
�حَل�َصِك)7( من �حلديد، �أو �لق�صب، �أو �لعيد�ن له روؤو�ض كال�صوك، وين�صر هذ� 
�إحكام �حل�صار  �أو يف طريقه بق�صد  �لعدو،  �ل�صالح على �لأر�ض حول مع�صكر 

�صرية �بن ه�صام، �بن ه�صام، )483/2(.  -1
�إ�صارة �إىل غزوة ر�صول �هلل  هو�زن بحنني، وكان ذلك يف �ل�صنة �لثامنة من �لهجرة. ينظر: تاريخ �لأم   -2
و�مللوك، حممد بن جرير �لطربي �أبو جعفر، )172/2( و�ملق�صود بال�صدخة ما حدث من �صدخ جد�ر 

�لطائف يف ذلك �ليوم.
ِن َفيَْنُقبوَن وُهْم يف َجْوِفها."ينظر: �لقامو�ض �ملحيط،  ِل �حِل�صْ بَّابَة، �آلٌَة تُتََّخُذ ِلْلُحروِب َفُتْدَفُع يف �أ�صْ �لدَّ  -3

�لفريوز �آبادي، )�ض، 106( باب �لباء، ف�صل �لد�ل.
ُة، حديدة حترث بها �لأر�ض. ينظر: خمتار �ل�صحاح، حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي،  كَّ �ل�صِّ  -4

)�ض، 326(.
�صرية �بن ه�صام، �بن ه�صام )483/2(، �لطبقات �لكربى، �بن �صعد، )312/1(.  -5

تخريج  يف  �لأملعي  بغية  حا�صيته  مع  �لهد�ية  لأحاديث  �لر�ية  ن�صب   ،)927/1( �لو�قدي  �ملغازي،   -6
�لزيلعي، �لزيلعي )383/3(. 

ى با�ْصِمه. ينظر: �لقامو�ض  ٍب َفيُْلَقى َحْوَل �لَع�ْصَكِر ويُ�َصمَّ �حَل�َصُك، �صْوُكه �أد�ٌة للَحْرِب من حديٍد �أو َق�صَ  -7
�ملحيط، �لفريوز �آبادي )�ض، 1209( باب �لكاف ف�صل �حلاء.
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�أ�صو�ك هذ�  �إذ تن�صب  �أو بهدف عرقلة تقدم �لقو�ت �ملعادية،  على �ملحا�صرين، 
�ل�صالح يف �أرجل �ملقاتلني �مل�صاة �أو �خليول، فتعيق تقدم تلك �لقو�ت، كما ي�صلح 
هذ� �ل�صالح �لدفاعي لن�صره حول مع�صكر �مل�صلمني ملنع �لعدو من �خرت�قهم على 

حني غرة.
وقد �صنع �جلي�ض �لإ�صالمي هذ� �ل�صالح، ونرثه حول ح�صن �لطائف �أثناء 
�حل�صار ملنع �أي ت�صلل يقوم به �لعدو كما ذكر ذلك »�بن �صعد« يف �لطبقات)1(.

وهذ� وجه من وجوه �لتميز �لع�صكري يف �صناعة �أ�صلحة دفاعية �أو وقائية.
املبحث الثاين

منهج ال�سنة النبوية يف وجوب ربط القيم والأخالق بالن�ساط القت�سادي املنتج
من يطالع ن�صو�ض �ل�صنة �لنبوية �ملطهرة يجد �أنها توؤ�ص�ض �لن�صاط �لقت�صادي 
�صو�ء يف جمال �ملال �أو �لأعمال على �أ�صا�ض �إظهار دور �لأخالق و�لقيم يف �لن�صاط 
�لقت�صادي، و�أنه ل ف�صل يف �لإ�صالم بني �لقت�صاد و�لأخالق و�لدين و�لدولة، 
وذلك يف كل �حلالت �لقت�صادية يف �لإنتاج و�لتوزيع و�لتد�ول و�ل�صتهالك، 
وهذ�  �لإنتاج،  على  �حلافز  وخلق  �ملهار�ت  وتنمية  �لتميز  وجوه  من  وجه  وهو 
�لت�صريعات،  من  غريها  عن  مبعزل  و�لقت�صاد  �ملال  ق�صايا  ندر�ض  �أّل  علينا  يحتم 
وكذ� �ألَّ ندر�ض ق�صايا �لقت�صاد يف �لإ�صالم مبعزل عن �أر�صيتها �لطبيعية و�إطارها 
�أظهر هذه  �لعقيدة وتنظمه. ومن  منهج حياة، حتكمه  من  �لعام و�عتبارها جزء�ً 

�لوجوه مايلي:
اأوًل: مطالبة املنتج باإنتاج ما يكفي املجتمع كمًا ونوعًا:

�لن�صاط  �ملنتج يختار جمالت  �أن  �لر�أ�صمال  �ملعروف يف �لفكر �لقت�صادي 

ينظر: �لطبقات �لكربى، �بن �صعد ج 158/2.  -1
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حتقيق  وهو  �لإنتاج،  من  وهدفه  يتعلق  مبا  �لإنتاج  حجم  ويحدد  ربحية،  �لأكرث 
ل  �ل�صعب  عامة  يحتاجها  �لتي  �لعامة  �مل�صروعات  �إن  حتى  ممكن،  ربح  �أق�صى 
ترتجم نف�صها يف �صورة طلب، �أي حاجة م�صفوعة بالقدرة على �ل�صر�ء ل جتد من 
ينتجها، و�حلال لي�صت كذلك يف �لقت�صاد �لإ�صالمي يف �إطار �ملنهج �لنبوي، �إذ 
�إن هدف �ملنتج ل ينح�صر يف حتقيق �أق�صى ربح ممكن، و�إمنا يتز�وج هذ� �لهدف 
�لفردي مع �أهد�ف �جتماعية جماعية �أكرث �صمو�ً، تتمثل ب�صفة خا�صة يف �للتز�م 
�لديني و�لوجد�ين مبر�عاة �مل�صلحة �لعامة، ��صتهد�فاً للمثوبة و�جلز�ء �لإلهي يف 

�لدنيا و�لآخرة، و�لأحاديث �لو�ردة يف هذ� �ملقام كثرية، منها:
�إِلَّ - 1 َغْر�ًصا  يَْغِر�ُض  ُم�ْصِلٍم  ِمْن  ِ -- »َما  َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َقاَل:   --عْن َجاِبٍر

ُبُع ِمْنُه َفُهَو لَُه  َدَقٌة، َوَما �أََكَل �ل�صَّ َدَقٌة، َوَما �ُصِرَق ِمْنُه لَُه �صَ َكاَن َما �أُِكَل ِمْنُه لَُه �صَ
َدَقٌة«)1(. لَّ َكاَن لَُه �صَ َدَقًة، َوَل يَْرَزوؤُُه �أََحٌد �إِ رْيُ َفُهَو لَُه �صَ َدَقٌة، َوَما �أََكَلِت �لطَّ �صَ
ٍر  ُمَب�صِّ �أُمِّ  َعَلى  َدَخَل   -- �لنَِّبىَّ  �أَنَّ   --َجاِبٍر عن  �أخرى  رو�ية  ويف 
اِريَِّة ِفى نَْخٍل لََها َفَقاَل لََها �لنَِّبىُّ -- : »َمْن َغَر�َض َهَذ� �لنَّْخَل �أَُم�ْصِلٌم  �لأَْن�صَ
�أَْم َكاِفٌر؟«. َفَقالَْت: بَْل ُم�ْصِلٌم. َفَقاَل:»َل يَْغِر�ُض ُم�ْصِلٌم َغْر�ًصا َوَل يَْزَرُع َزْرًعا 

َدَقٌة«)2(. َفيَاأُْكَل ِمْنُه �إِْن�َصاٌن َوَل َد�بٌَّة َوَل �َصْىٌء �إِلَّ َكانَْت لَُه �صَ
قال �بن حجر: »مقت�صاه �أن �أجر ذلك ي�صتمر ما د�م �لغر�ض �أو �لزرع ماأكوًل 
�أن  �حلديث  وظاهر  غريه.  �إىل  ملكه  �نتقل  ولو  غار�صه  �أو  ز�رعه  مات  ولو  منه، 
�لأجر يح�صل ملتعاطي �لزرع �أو �لغر�ض ولو كان ملكه لغريه؛ لأنه �أ�صافه �إىل �أم 

مب�صر ثم �صاألها عمن غر�صه..«)3(.
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لأدب، باب باب ف�صل �لزرع و�لغر�ض �إذ� �أكل منه )2239/5(   -1
رقم)2195( وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �مل�صاقاة، باب ف�صل �لغر�ض و�لزرع )27/5( رقم )4050( 

وقوله  ) ول يرزوؤه ( �أي ينق�صه وياأخذ منه.
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لأدب، باب ف�صل �لزرع و�لغر�ض �إذ� �أكل منه، )2239/5(   -2
رقم)5666( وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �مل�صاقاة باب ف�صل �لغر�ض و�لزرع، )27/5( رقم )4051( 

فتح �لباري، �بن حجر )4/5(   -3
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�لغر�ض  ف�صيلة  �لأحاديث  هذه  »يف  م�صلم:  على  �صرحه  يف  �لنووي  وقال 
وف�صيلة �لزرع، و�أن �أجر فاعلي ذلك م�صتمر ماد�م �لغر�ض و�لزرع وما تولد منه 

�إىل يوم �لقيامة...«)1(.
عن �صهل بن معاذ عن �أبيه عن ر�صول �هلل -- �أنه قال: »مْن بََنى بُْنيَانًا ِمْن - 2

َغرْيِ ُظْلٍم َوَل �ْعِتَد�ٍء، �أَْو َغَر�َض َغْر�ًصا يِف َغرْيِ ُظْلٍم َوَل �ْعِتَد�ٍء َكاَن لَُه �أَْجٌر َجاٍر 
ِ تََباَرَك َوتََعاىَل«)2(. َما �ْنُتِفَع ِبِه ِمْن َخْلِق �هللَّ

3 - ِ ِباهللَّ �إِميَاٌن  َقاَل  ُل؟  �أَْف�صَ �ْلَعَمِل  �أَيُّ   : ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  ُقْلُت   --هريرة �أبي  عن 
ُل؟ َقاَل: �أَْنَف�ُصَها  َقاِب �أَْف�صَ ِ َفاأَيُّ �لرِّ تََعاىَل َوِجَهاٌد يِف �َصِبيِلِه. ُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ْخَرَق.  َنُع ِلأَ اِنًعا �أَْو تَ�صْ ْغاَلَها ثََمًنا. َقاَل: َفاإِْن مَلْ �أَِجْد؟ َقاَل: تُِعنُي �صَ ِعْنَد �أَْهِلَها َو�أَ
ُق ِبَها َعْن  دَّ َدَقٌة تَ�صَ َوَقاَل: َفاإِْن مَلْ �أَ�ْصَتِطْع ؟ َقاَل ُكفَّ �أََذ�َك َعْن �لنَّا�ِض َفاإِنََّها �صَ

نَْف�ِصَك«)3(.
�أَْو َغَر�َض َغْر�ًصا  بُْنيَانًا ِمْن َغرْيِ ُظْلٍم َوَل �ْعِتَد�ٍء،  ويف قوله -- : »مْن بََنى 
َنُع ِلأَْخَرَق..« دليل  اِنًعا �أَْو تَ�صْ يِف َغرْيِ ُظْلٍم َوَل �ْعِتَد�ء«. وقوله -- : »تُِعنُي �صَ
على �أن �لدولة �صاأنها �صاأن �لأفر�د مطالبة �صرعاً بتدبري كل ما يلزم من �أدو�ت عينية 
�أو نقدية لزمة لإنتاج �ل�صلع و�خلدمات �لتي يحتاجها �ملجتمع فعاًل، وخا�صة تلك 
�ل�صلع �لتي حتقق �صعادة �لنا�ض يف �لد�رين، ومن ثم يجب على �لدولة �أن تتدخل 
ملنع من يقوم باإنتاج �ل�صلع �حلر�م، �أو �صلع �لرتفيه �لتي توؤدى �إىل هالك �ملجتمع، 
و�أن تتخذ من �لإجر�ء�ت ما مينع تدفق �ملو�رد �إىل هذ� �لقطاع، وذلك من خالل 
وتوجيه  �لر��صدة،  �لقت�صاديات  يف  عليها  �ملتعارف  و�لنقدية  �ملالية  �ل�صيا�صات 

�صرح �لنووي على م�صلم )213/10(.  -1
�أبو حات، وفيه  �أحمد وفيه زبان، وثقه  �أحمد يف م�صنده )438/3( قال �لهيثمي، رو�ه  �أخرجه �لإمام   -2

كالم..."جممع �لزو�ئد، �لهيثمي، )326/3( رقم )4739(.
�أخرجه �لإمام �أحمد بن حنبل يف م�صنده )388/2( رقم)9026( وقال �لهيثمي، رو�ه �أحمد ورجاله   -3

ثقات". جممع �لزو�ئد، �لهيثمي، )327/3(رقم)9026(. 
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�ملو�رد �ملالية و�حلقيقة لإنتاج �ل�صلع و�خلدمات �ل�صرورية.
ثانيًا: تر�سيد ا�ستخدام املوارد وخف�س نفقات الإنتاج:

تعترب قاعدة �لعتد�ل يف �لإنفاق �لتي ت�صتهدف �لبعد عن �لإفر�ط و�لتفريط 
قاعدة عامة تقت�صى تر�صيد �لإنفاق �ل�صتهالكي و�ل�صتثماري، بل ت�صمل �ملعنويات 
و�لأخالقيات و�ل�صلوكيات، دلت عليها �ل�صنة �لنبوية يف �أكرث من مو�صع. وياأتي 
يف مقدمة هذه �لن�صو�ض: نهيه -- عن �لإ�صر�ف يف وجوه �لنفاق �ملعتربة 
�أن  �أبيه عن جده:  �صرعاً، ولو كان ذلك يف �ل�صدقة، فعن عمرو بن �صعيب عن 
َول  �إِ�ْصَر�ٍف،  َغرْيِ  ِفى  ُقو�  دَّ َوتَ�صَ َو�ْلَب�ُصو�،  َو��ْصَربُو�،  »ُكُلو�  قال:    �هلل  ر�صول 

يَلٍة«)1(.  خَمِ
�لتي  �ل�صيا�صات و�ملبادئ  �لنبوي جمموعة من  �ملنهج  �صبيل ذلك �صاغ  ويف 
من �صاأنها تر�صيد ��صتخد�م �ملو�رد، وخف�ض نفقات �لإنتاج، وهو ما ل جنده يف 

�لأنظمة �لقت�صادية �لأخرى، و�لأمثلة على ذلك كثرية:
اأ- اإلغاء هام�س الربح الراجع اإىل الو�ساطة واملخاطرة:

يرف�ض �لإ�صالم �لك�صب من كل �لأعمال �لطفيلية، مثل �ل�صم�صرة و�لو�صاطة، 
�إ�صافة منفعة حقيقية لل�صلعة. ولهذ� �ل�صبب  �إىل  ما مل يكن هذ� �لك�صب ر�جعاً 
�إلغاء  ثم  ومن  �أي�صاً،  �لإ�صالم  يبيحه  ل  �ملخاطرة وحدها  �إىل  �لر�جع  �لعائد  فاإن 
�ل�صل�صلة �لطويلة من �لو�صطاء و�ملقامرين �لذين يح�صلون �لآن على هام�ض كبري 

من �لربح دون �إ�صافة حقيقية يف منفعة �ل�صلعة.
َعِن  �ل�صحيحني  يف  جاء  ما  �لتجاري،  �ملجال  يف  ذلك  على  �لأمثلة  ومن 
ْكَباُن، َو�أَْن  ى �لرُّ ِ -- �أَْن تَُتَلقَّ �ْبِن َعبَّا�ٍض-ر�صي �هلل عنهما- َقاَل نََهى َر�ُصوُل �هللَّ
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �للبا�ض، )2180/5(، و�حلاكم يف �مل�صتدرك جـ135/4 وقال:   -1

»هذ� حديث �صحيح �لإ�صناد و مل يخرجاه«. وعلق �لذهبي يف �لتلخي�ض: »�صحيح«.
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لَُه  يَُكْن  َل  َقاَل:  ِلَباٍد«  ٌر  »َحا�صِ َقْولُُه  َما  َعبَّا�ٍض:  ِلْبِن  َفُقْلُت  َقاَل:  ِلَباٍد.  ٌر  َحا�صِ يَِبيَع 
�ِصْم�َصاًر�«)1(.

يف  ��صتعمل  ثم  له،  و�حلافظ  بالأمر  �لقّيم  �لأ�صل  يف  »وهو  حجر:  �بن  قال 
�لبلد  �إىل  غريب  يجيء  �أن  �صورته  بع�صهم:  وقال  لغريه،  و�لبيع  �ل�صر�ء  متول 
ب�صلعته يريد بيعها ب�صعر �لوقت يف �حلال، فياأتيه بلدي فيقول له: �صعه لأبيعه لك 

على �لتدريج بـاأغلى مـن هذ� �ل�صعر«)2(.
قافلة  ملقابلة  �ملدينة  �أطر�ف  يف  �لو�صطاء  �أو  �لتجار  ي�صعى  �ألَّ  ذلك  ومعنى 
�لتجارة قبل و�صولها �إىل �لأ�صو�ق، حتى ل يكون يف ذلك منع �لتفاعل �حلقيقي 
بني قوى �لعر�ض و�لطلب، �أو �لتغرير بالتجار، و�ألَّ يقوم جتار �حل�صر بالبيع نيابة 
�رتفاع  فيه من  �أيام جلبها، وملا  �ل�صلعة يف  �لبدو، وذلك لعدم حجب  عن جتار 
تكلفتها، و�ت�صاع هام�ض �لربح �لذي يطلبه �لو�صيط، �أو �ل�صم�صار دون �أن ي�صيف 

�إ�صافة حقيقية �إىل �لإنتاج.
ب- اإلغاء نفقات الدعاية والإعالن:

�لتغرير  من  نوع  هي  �حلا�صر  �لوقت  يف  و�لإعالن  �لدعاية  �صور  معظم  �إن 
بامل�صتهلك، و�إيهامه باإقبال �جلماهري على �ل�صلع، ومبز�يا غري موجودة فيها وملا كان 
نفقات  هاماً من  فاإن جزء�ً  بيع غرر  و�لغ�ض، وكل  �لنج�ض)3(،  قد حرم  �لإ�صالم 

�لدعاية و�لإعالن ميكن توفريه يف �ملن�صاأة �لإ�صالمية.

رقم)2050(،  لباد )757/2(  يبيع حا�صر  هل  باب  �لبيوع،  كتاب  من  �لبخاري يف �صحيحه  �أخرجه   -1
وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لبيوع، باب حترمي بيع �حلا�صر للبادي، )5/5( رقم)3900(، و�لرتمذي 

يف �صننه )ـ517/3 ( رقم) 1223(.
�نظر: فتح �لباري، �بن حجر)371/4(.  -2

وي�صرتيها. وهذ� حر�م  ليزيد  ويغره  ليخدع غريه  بل  فيها  لرغبة  �ل�صلعة ل  ثمن  يزيد يف  �أن  �لنج�ض:   -3
بالإجماع و�لبيع �صحيح، و�لإثم خمت�ض بالناج�ض �إن مل يعلم به �لبائع، فاإن و�طاأه على ذلك �أثما جميًعا 
ول خيار للم�صرتى �إن مل يكن من �لبائع مو�طاأة. �صرح �لنووي على م�صلم، �لنووي )159/10( وهذه 

م�صاألة مب�صوطة يف كتب �لفقه �لإ�صالمي.
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َقٌة  ففي �ل�صحيحني عن �أبي ُهَرْيَرَة-- �أن �لنبي -- قال: »�حْلَِلُف ُمَنفِّ
ْلَعِة مُمِْحَقٌة ِلْلرَبََكِة«)1(.  ِلل�صِّ

فاإنه  �ملال  يف  ز�د  و�إن  �لكاذب  �حللف  �أن  �حلديث  »�أو�صح  حجر:  �بن  قال 
بَا} ]�لبقرة:276[ �أي ميحق �لربكة  ُ �لرِّ ميحق �لربكة، فكذلك قوله تعاىل {مَيَْحُق �هللَّ
�إىل  يف�صى  �لربكة  حمق  لكن  ز�ئد�ً،  �لعدد  كان  و�إن  �لربا،  فيه  �لذي  �لبيع  من 

��صمحالل �لعدد يف �لدنيا«)2(.
غري  من  �حللف  فاإن  �لبيع،  يف  �حللف  كرثة  عن  �لنهي  »فيه  �لنووي:  وقال 

حاجة مكروه، وين�صم �إليه هنا ترويج �ل�صلعة، ورمبا �غرت �مل�صرتي باليمني«)3(. 
 ِ وِق، َفَحَلَف ِباهللَّ وعن �ْبن �أَِبى �أَْوَفى-- �أَنَّ َرُجال �أََقاَم �ِصْلَعًة، َوُهَو ِفى �ل�صُّ

لََقْد �أَْعَطى ِبَها َما مَلْ يُْعِط؛ ِليُوِقَع ِفيَها َرُجال ِمَن �مْلُ�ْصِلِمنَي َفَنَزلَْت: چ ەئ   وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ چ �لآيََة ]�آل عمر�ن 77[«)4(. 

قال �بن بطال يف �صرحه: »هو وعيد �صديد فى �ليمني �لغمو�ض، وذلك قوله 
ىئ   مئ   حئ   جئ    ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   تعاىل: 
يئ  جب   حب  خب   چ  ]�آل عمر�ن 77[..« فجمع �هلل هذه �لعقوبات كلها 
فى هذه �ليمني �لغمو�ض ملا جمعت من �ملعاين �لفا�صدة، وذلك كذبه فى �ليمني 
باهلل -تعاىل- وهو �أجل ما يحلف به، ومنها غروره فى �صلعته من يقع فيها من �أجل 
ميينه تلك، ومنها ��صتحالله ماله بالباطل، وهو �لثمن �لقليل �لذي ل يدوم له فى 
ا مما كان يلزمه من تعظيم حق �هلل -تعاىل- و�لوفاء  �لدنيا لت�صمية �هلل له قليال عو�صً
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لبيوع، باب �ل�صهولة و�ل�صماحة يف �ل�صر�ء و�لبيع )735/2(   -1

رقم)1981(، وم�صلم يف كتاب �مل�صاقاة، باب �لنهي عن �حللف يف �لبيع، )56/5( رقم)4209(.
فتح �لباري، �بن حجر )316/4(.  -2

�صرح �لنووي على م�صلم، �لنووي )44/11(.  -3
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لبيوع، باب �ل�صهولة و�ل�صماحة يف �ل�صر�ء و�لبيع )735/2(   -4

رقم )1982(.
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بعهده، و�لوقوف عند نهيه و�أمره، فخاب جتره، وخ�صرت �صفقته«)1(.
ل  و�لإعالن، وهى  بالدعاية  تروج  قد  �ل�صلعة  �أن  على  دليل  �حلديثني  ويف 
تكون كذلك �إلَّ �إذ� كان �ملنتج قد خرج عن �حلد �ملطلوب �صرعاً لإنتاج �ل�صلعة، 
وجز�ء ذلك عند �هلل هو ذهاب �لربكة، و�خلزي يف �حلياة �لدنيا و�لآخرة..ومع 
ذلك فاإنه ميكن تنظيم �لإعالن و�لدعاية لل�صلعة، وتب�صرة �مل�صتهلك بها، ل�صيما �إذ� 

كانت �ل�صلعة يف بد�ية ظهورها، ومل يكن �مل�صتهلك على علم بها)2(.
ثالثًا: امل�ساركة يف التمويل م�سدر اأ�سا�س يف تنمية الأموال والأعمال:

م�صدر  �لربا  باأن  �لقاطعة  �ل�صرعية  �لن�صو�ض  من  بكثري  حافلة  �لنبوية  �ل�صنة 
�لعديد من �لأزمات �لتي ع�صفت بالكثري من �لقت�صاديات، ومن هذه �لأحاديث 
ما رو�ه �أبو هريرة --�أن �لنبي -- حيث قال: »يَاأِْتي َعَلى �لنَّا�ِض َزَماٌن يَاأُْكُلوَن 

ُهْم؟ َقاَل: َمْن مَلْ يَاأُْكْلُه ِمْنُهْم نَالَُه ِمْن ُغَباِرِه.«)3(.  بَا. َقاَل: ِقيَل لَُه �لنَّا�ُض ُكلُّ ِفيِه �لرِّ
ومن يطالع حال �لكثري من �لدول �لفقرية يجد �أنها حتمل على ظهورها ديوناً 
ل تعد ول حت�صى، وتكون �لنتيجة �أنها ت�صطر لدفع كل دخلها فو�ئد لهذه �لديون، 
ثم ل جتد ما تنفقه على ما يحتاجه �صعبها من م�صروعات �لتنمية �أو حتى �لغذ�ء، 

وهذ� يعنى �لدخول يف حلقات فقر تزد�د كل عام.
�إليها �لعقول �لر��صدة هي �أن �لدول �لغنية �أ�صبحت  و�لنتيجة �لتي و�صلت 
بباليني �لدولر�ت، وكلما مر عام ز�دت فقر�ً حتى ت�صبح  �لفقرية  تدين �لدول 

�صرح �لبخاري، �بن بطال )226/11 (.  -1
ذلك  ويكفي يف  كتابة،  بلفظ، ول  عليها  يثنى  �صلعته، ول  �أن ل ميدح  �ملالكي"وينبغي  �حلاج  �بن  قال   -2
�مل�صاهدة من �مل�صرتى وغريه؛ لأنه �إن فعل ذلك فالغالب عليه �خلروج عن �حلد يف �لأخبار بخالف ما 

هي عليه".�ملدخل يف �لفقه �ملالكي، �بن �حلاج جـ4 �ض106. 
�أخرجه �لإمام �أحمد يف م�صنده عن �أبي هريرة، )494/2(، و�حلاكم يف �مل�صتدرك على �ل�صحيحني مع   -3
تعليقات �لذهبي يف �لتلخي�ض، كتاب �لبيوع، ج 2/�ض 13، رقم 2162، قال �لذهبي يف �لتلخي�ض: 

�صحيح". بهذ�  هريرة  �أبي  من  �حل�صن  "�صماع 
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عاجزة عن �لدفع، و�أ�صبح �لعامل يبحث عن حل جلدولة �لديون، �أو غري ذلك، �أو 
�إ�صقاط جزء منها ولي�ض هناك حل -كما قال خرب�ء �لقت�صاد يف �لعامل- �إل َّبجعل 
�لربا مل  �أن  �أكدت  �ل�صعوب  بها  مرت  �لتي  �لتجارب  �صفر�ً. وكل  �لفائدة  �صعر 
ياأت لها �إلَّ بالأزمات.. فال�صانع يقرت�ض من �لبنوك �لربوية بفائدة ثابتة م�صروطة، 
ويقوم باإ�صافة هذه �لفائدة �إما �إىل ثمن �لآلت، �أو �إىل ثمن �ملو�د �خلام �مل�صرت�ة، 
وغري ذلك، ومن �صاأن ذلك ت�صخم تكاليف �لإنتاج مبقد�ر تلك �لفائدة؛ لأنه ي�صعى 
�إىل زيادة ربحه، �أو على �لأقل تثبيته، وعلى ذلك فاإن �لفائدة �لربوية ت�صاف �إىل 

�ل�صعر مبا�صرة)1(.
املبحث الثالث

منهج ال�سنة النبوية يف تنمية املهارات وخلق حافز التحرر من اجلوع
�إذ  �لأج�صاد �صحيحة،  تكون  �أن  على  �لإ�صالم حري�ٌض  �أن  بيقني  �لثابت  من 
هي مكان مزو�لة �لن�صاط �لب�صري؛ وملا كان �لأمر كذلك، وكان �جلوع يوؤثر عليها 
ويعوقها عن �أد�ء و�جبها، ذمه �لإ�صالم ونفر منه، وندب �إىل تناول ما يحفظ على 
�إىل  �لتميز ودعت  مظاهر  ن�صاطه، وهذ� مظهر من  للج�صد  ويوفر  �لإن�صان حياته 
به  �إل  �ملهار�ت وجعل ذلك فري�صة �صرعية؛ لأنه من باب ما ليتم �لو�جب  تنمية 

فهو و�جب.
�جلوع  من  �لتحرر  توجب  �لتي  �لن�صو�ض  من  بكثري  حافلة  �لنبوية  و�ل�صنة 
�إىل حد  بالإن�صان  �إذ� و�صل  �لو�صائل، وبخا�صة  �أمكن من  و�لجتهاد يف دفعه مبا 
�أد�ء �لو�جب عليه هلل ولنف�صه ولأ�صرته  �ل�صرر ببدنه، وكان �صبباً يف تق�صريه يف 
�لنبي  تعوذ  من  ذلك  على  �أدل  ولي�ض  نحوهم.  �لتز�مات  عليه  من  وكل  ووطنه 
ُهمَّ �إِنِّى  ِ -- يَُقوُل: �للَّ -- من �جلوع، فَعْن �أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل: »َكاَن َر�ُصوُل �هللَّ

ينظر: بحوث يف �لربا، �ل�صيخ حممد �أبو زهرة، )�ض13(.   -1
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يَانَِة َفاإِنََّها ِبْئ�َصِت �ْلِبَطانَُة«)1(.  ُعوُذ ِبَك ِمَن �خْلِ ِجيُع َو�أَ �أَُعوُذ ِبَك ِمَن �جْلُوِع َفاإِنَُّه ِبْئ�َض �ل�صَّ
ردية،  �أفكار�ً  فيثري  �لدماغ،  وي�صو�ض  �لقوى،  ي�صعف  »�جلوع  �لطيبي:  قال 
وخيالت فا�صدة، فيخل بوظائف �لعباد�ت و�ملر�قبات؛ ولذلك خ�ض بال�صجيع 

�لذي يالزمه لياًل ومن ثم حرم �لو�صال«)2(.
فَعْن  فتقالوها،  �صاألو� عن عبادته  �لذين  ما عزم عليه   -- لنبي� �أنكر  كما 
َعْن   -- �لنَِّبىِّ  �أَْزَو�َج  �َصاأَلُو�   -- �لنَِّبىِّ  َحاِب  �صْ �أَ ِمْن  نََفًر�  �أَنَّ   --أَنَ�ٍض�
ُهْم: َل �آُكُل �للَّْحَم. َوَقاَل  ُج �لنِّ�َصاَء. َوَقاَل بَْع�صُ ُهْم: َل �أَتََزوَّ رِّ َفَقاَل بَْع�صُ َعَمِلِه ِفى �ل�صِّ
َ َو�أَْثَنى َعَلْيِه. َفَقاَل: »َما بَاُل �أَْقَو�ٍم َقالُو� َكَذ�  ُهْم: َل �أَنَاُم َعَلى ِفَر��ٍض. َفَحِمَد �هللَّ بَْع�صُ
�ُصنَِّتي  َعْن  َرِغَب  َفَمْن  �لنِّ�َصاَء  ُج  َو�أَتََزوَّ ْفِطُر  َو�أُ وُم  َو�أَ�صُ نَاُم  َو�أَ ّلي  �أُ�صَ لَِكنِّي  َوَكَذ� 
بال�صحة  �لنبي -- عليهم ذلك؛ لأنها م�صالك ت�صر  �أنكر  ِمنِّي«)3(. و�إمنا  َفَلْي�َض 

وتقعد �لإن�صان عن �أد�ء و�جبه.
و�ملتاأمل يف م�صلك �لنبي -- يف بيته يجد �أنه كان يتحمل �جلوع �أحياناً، 
على حال  يكون  قد  �حلاكم  �أو  �لقائد  �أو  �ملربي  �أن  لبيان  وذلك  ل�صبع؛  �صاء  ولو 
من  �لأوىل  �ملرحلة  من هم يف  به  ليقتدي  �جلوع  يوؤثر  ولكنه  �لنف�ض  �عتد�ل  من 
�لرتوي�ض �لنف�صي، �أو لن�صر�فه �إىل ما هو �أهم من �لإقبال على �لطعام، �أو على 
ي�صطر   -- وكان  �لقلب.  ورقة  �لنف�ض  و�صماحة  �جلانب  ولني  �لتو��صع  وجه 
لل�صيام �إذ� مل يجد ما ياأكله، و�إذ� وجد -- �أكل بعد �أن يعزم على �ل�صوم، 
ِ -- َذ�َت  �أُمِّ �مْلُوؤِْمِننَي- ر�صى �هلل عنها-َقالَْت: َقاَل ىِل َر�ُصوُل �هللَّ فَعْن َعاِئ�َصَة 
�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه من كتاب �لوتر، باب يف �ل�صتعاذة، �صنن �أبى د�ود )567/1( رقم )1549(   -1
 )47/4( �لألباين،  �لدين  نا�صر  حممد  د�ود،  �أبي  �صنن  و�صعيف  �صحيح  �نظر:  ح�صن.  �لألباين:  قال 

رقم)1547(.
عون �ملعبود �صرح �صنن �أبي د�ود، حممد �صم�ض �حلق �لعظيم �آبادي �أبو �لطيب، )284/4 (.  -2

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لنكاح، باب �لرتغيب يف �لنكاح، )1949/5(رقم )4776(،   -3
وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لنكاح، باب ��صتحباب �لنكاح ملن تاقت نف�صه �إليه ووجد موؤنة )129/4(

رقم )3469(. 
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�َصْىٌء.  ِعْنَدنَا  َما   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفُقْلُت  َقالَْت:  �َصْىٌء«.  ِعْنَدُكْم  َهْل  َعاِئ�َصُة  »يَا  يَْوٍم: 
ِ -- َفاأُْهِديَْت لََنا َهِديٌَّة- �أَْو َجاَءنَا  اِئٌم«. َقالَْت: َفَخَرَج َر�ُصوُل �هللَّ َقاَل: »َفاإِنِّى �صَ
ِ �أُْهِديَْت لََنا َهِديٌَّة-  ِ -- ُقْلُت: يَا َر�ُصوَل �هللَّ ا َرَجَع َر�ُصوُل �هللَّ َزْوٌر-َقالَْت: »َفَلمَّ
�أَْو َجاَءنَا َزْوٌر- َوَقْد َخَباأُْت لََك �َصْيًئا. َقاَل: »َما ُهَو«. ُقْلُت: َحْي�ٌض. َقاَل: »َهاِتيِه«. 
اِهًد�  ْثُت جُمَ اِئًما«. َقاَل َطْلَحُة: َفَحدَّ َبْحُت �صَ َفِجْئُت ِبِه َفاأََكَل ُثمَّ َقاَل: »َقْد ُكْنُت �أَ�صْ
ْن  اَها َو�إِ َدَقَة ِمْن َماِلِه َفاإِْن �َصاَء �أَْم�صَ ُجِل يُْخِرُج �ل�صَّ ِبَهَذ� �حْلَِديِث َفَقاَل: َذ�َك مِبَْنِزلَِة �لرَّ

�َصاَء �أَْم�َصَكَها«)1(.
معامل املنهج النبوي يف التحرر من اجلوع:

�ْبِن  عِن  وم�صلم  �لبخاري  مارو�ه  ودليله  املفرط:  ال�سبع  عن  النهي  اأوًل: 
ِمًعى  يَاأُْكُل ِفى  َو�مْلُوؤِْمُن  �أَْمَعاٍء  �َصْبَعِة  يَاأُْكُل ِفى  َقاَل: »�ْلَكاِفُر   -- ِّلنَِّبى� َعِن  ُعَمَر 
ْيٌف َوُهَو  اَفُه �صَ ِ -- �صَ َو�ِحٍد«)2(. ويف رو�ية مل�صلم َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
ثُمَّ  َف�َصِربَُه  �أُْخَرى  ُثمَّ  َف�َصِرَب ِحاَلبََها  َفُحِلَبْت  ِب�َصاٍة   -- ِ َر�ُصوُل �هللَّ لَُه  َفاأََمَر  َكاِفٌر 
 ِ �ْصَلَم َفاأََمَر لَُه َر�ُصوُل �هللَّ َبَح َفاأَ نَُّه �أَ�صْ �أُْخَرى َف�َصِربَُه َحتَّى �َصِرَب ِحاَلَب �َصْبِع �ِصيَاٍه ُثمَّ �إِ
 : -- ِ َها َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ -- ِب�َصاٍة َف�َصِرَب ِحاَلبََها ُثمَّ �أََمَر ِباأُْخَرى َفَلْم يَ�ْصَتِتمَّ
 -- مْلُوؤِْمُن يَ�ْصَرُب يِف ِمًعي َو�ِحٍد َو�ْلَكاِفُر يَ�ْصَرُب يِف �َصْبَعِة �أَْمَعاٍء«)3(. وقوله�«
) �صبعة �أمعاء ( كناية عن �ل�صره و�لرغبة يف متاع �لدنيا وملذ�تها و�حلر�ض على 

�لت�صبع من �صهو�تها �لتي من جملتها تنوع �ملاآكل و�مل�صارب و�لمتالء منها. 
و�حلديث يفيد �أن �حلالة �لنف�صية لها دخل كبري يف �لتاأثري على رغائب �جل�صد، 

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب �ل�صيام، باب جو�ز �صوم �لنافلة بنية من �لنهار قبل �لزو�ل وجو�ز   -1
فطر �ل�صائم نفاًل من غري عذر، )158/3( رقم )2770(. 

 )2061/5( و�حد  معي  يف  ياأكل  �ملوؤمن  باب  �لأطعمة،  كتاب  من  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -2
رقم)5078(، وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لأ�صربة، باب �ملوؤمن ياأكل يف معي و�حد و�لكافر ياأكل يف 

�صبعة �أمعاء )132/6( رقم)5493(.
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب �لأ�صربة، باب �ملوؤمن ياأكل يف معي و�حد )133/6( رقم )5500(.  -3
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فاإذ� وجد �لإميان و�لقناعة و�طمئنان �لنف�ض كفى �لقليل من �لطعام ل�صد �حلاجة، 
و�إفادة �جل�صم منه، وبالعك�ض يوؤثر �حلر�ض و�ل�صره و�لقلق على �لأجهزة �ملختلفة 

للج�صم فيكون لها و�صع �آخر عند تناول �لطعام وتقبله و�لإفادة منه. 
اأوًل: املحافظة على ال�سحة: ويتلخ�ض ذلك يف مبادىء ثالثة: 

املبداأ الأول: �لعناية بتقوية �جل�صم بالغذ�ء �ل�صحي و�ل�صر�ب �لنقي و�لنوم 
�لبخاري  رو�ه  فيما   -- لقوله  حتقيقاً  كله  وذلك  �لبدنية،  و�لريا�صة  �لكايف 
وُم  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن �ْلَعا�ِض- ر�صى �هلل عنهما-: »َقاَل ُكْنُت �أَ�صُ وم�صلم عن َعْبِد �هللَّ
ا �أَْر�َصَل �إِىَلَّ َفاأَتَْيُتُه  ا ُذِكْرُت ِللنَِّبىِّ -- َو�إِمَّ ْهَر َو�أَْقَر�أُ �ْلُقْر�آَن ُكلَّ لَْيَلٍة- َقاَل- َفاإِمَّ �لدَّ
 ِ ْهَر َوتَْقَر�أُ �ْلُقْر�آَن ُكلَّ لَْيَلٍة«. ُقْلُت: بََلى يَا نَِبىَّ �هللَّ وُم �لدَّ َفَقاَل ِل: »�أَمَلْ �أُْخرَبْ �أَنََّك تَ�صُ
�أَيَّاٍم«.  ثاََلثََة  �َصْهٍر  ِمْن ُكلِّ  وَم  تَ�صُ �أَْن  ِبَح�ْصِبَك  َقاَل »َفاإِنَّ  رْيَ.  �خْلَ �إِلَّ  ِبَذِلَك  �أُِرْد  َومَلْ 
ا َوِلَزْوِرَك  َل ِمْن َذِلَك. َقاَل »َفاإِنَّ ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ ِ �إِنِّى �أُِطيُق �أَْف�صَ ُقْلُت: يَا نَِبىَّ �هللَّ

ا«)1(. ا َوجِلَ�َصِدَك َعَلْيَك َحقًّ َعَلْيَك َحقًّ
رو�ه  فيما   -- لقوله  حتقيقاً  �لبدن،  ي�صر  ما  كل  عن  �لبعد  الثاين:  املبداأ 

عبادة بن �ل�صامت �أنه -- قال: »ل �صرر ول �صر�ر..«)2(. 
فاإن لكل د�ء دو�ء، علمه من  �ملر�ض،  بالعالج عند  �ملبادرة  الثالث:  املبداأ 
َحابُُه  تَْيُت �لنَِّبىَّ -- َو�أَ�صْ علمه، وجهله من جهله، فعْن �أُ�َصاَمَة ْبِن �َصِريٍك َقاَل: �أَ
ُهَنا  َوَها  ُهَنا  َها  ِمْن  �لأَْعَر�ُب  َفَجاَء  َقَعْدُت  ُثمَّ  ْمُت  َف�َصلَّ رْيُ  �لطَّ ُرُءو�ِصِهُم  َعَلى  َا  َكاأَمنَّ

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �ل�صيام، باب حق �جل�صم يف �ل�صوم )697/2( رقم )1874(   -1
حقا  به  فوت  �أو  به  ت�صرر  ملن  �لدهر  �صوم  عن  �لنهى  باب  �ل�صيام،  كتاب  من  �صحيحه  يف  وم�صلم 

)162/3( رقم)2787(.
رقم  بجاره )784/2(  ي�صر  ما  بنى يف حقه  من  باب  �لأحكام،  كتاب  من  �صننه  ماجه يف  �بن  �أخرجه   -2
على  �مل�صتدرك  يف  و�حلاكم   ،)2867( رقم   )313/1( �مل�صند  يف  حنبل  �أحمدبن  و�لإمام   ،)2340(
ومل  م�صلم  �صرط  على  �لإ�صناد  �صحيح  حديث  »هذ�  وقال:   )2345( رقم   )66/2( �ل�صحيحني، 
رقم   )340/5( ماجة  �بن  �صنن  و�صعيف  �صحيح  �نظر:  �صحيح.  �لألباين:  �ل�صيخ  وقال  يخرجاه«. 

 .)3240(
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�إِلَّ  َد�ًء  ْع  يَ�صَ مَلْ  َوَجلَّ  َعزَّ   َ �هللَّ َفاإِنَّ  »تََد�َوْو�  َفَقاَل:  �أَنََتَد�َوى؟   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقالُو� 
َع لَُه َدَو�ًء َغرْيَ َد�ٍء َو�ِحٍد �ْلَهَرُم«)1(. ويالحظ �أن جميع هذه �لإر�صاد�ت جعلها  َو�صَ

�لدين ت�صريعاً، يثاب فاعلها ويعاقب من خالفها.
�هلل  عائ�صة-ر�صي  فعن  املتنوعة:  بالو�سائل  املعي�سة  م�ستوى  رفع  ثانيًا: 
فيقول:  بال�صالم  منها  �لتحلل  قبل  �صالته  يف  يدعو  كان   -- �لنبي  �أن  عنها- 
ُهمَّ �إِنِّى �أَُعوُذ ِبَك ِمَن �مْلَاأْثَِم َو�مْلَْغَرِم«. َقالَْت: »َفَقاَل لَُه َقاِئٌل َما �أَْكرَثَ َما تَ�ْصَتِعيُذ ِمَن  »�للَّ
َث َفَكَذَب َوَوَعَد َفاأَْخَلَف«)2(. ُجَل �إَِذ� َغِرَم َحدَّ ِ؟ َفَقاَل: »�إِنَّ �لرَّ �مْلَْغَرِم يَا َر�ُصوَل �هللَّ
وعن �أبي هريرة-- �أن ر�صول �هلل -- كان �إذ� �آوى �إىل فر��صه يقول: 
ْيَن  �لدَّ َعنَّا  �ْلَعِظيِم....�ْق�ِض  �ْلَعْر�ِض  َوَربَّ  �لأَْر�ِض  َمَو�ِت َوَربَّ  �ل�صَّ ُهمَّ َربَّ  »�للَّ
�كفني  »�للهم  �لدعاء:  بهذ�  يدعو�  �أن   -- علياًّ  َم  وعلَّ �ْلَفْقِر«)3(.  ِمَن  َو�أَْغِنَنا 
بحاللك عن حر�مك و�أغنني بف�صلك عمن �صو�ك«)4(. وكان �لنبي -- ي�صتعيذ 
من �صر �لغنى و�لفقر على �ل�صو�ء، كما رو�ه �لرتمذي وح�صنه من حديث عائ�صة-
ر�صي �هلل عنها- قالت: كان ر�صول �هلل -- يدعو بهوؤلء �لكلمات: »�للهم �إين 
�أعوذ بك من فتنة �لنار وعذ�ب �لنار وعذ�ب �لقرب وفتنة �لقرب ومن �صر فتنة �لغنى 
ومن �صر فتنة �لفقر.. �للهم �إين �أعوذ بك من �لك�صل و�لهرم و�ملاأثم و�ملغرم«)5(. 
�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه من كتاب �لطب، باب �لرجل يتد�وى )1/4( رقم)3857(، و�بن ماجة يف   -1
�صننه من كتاب �لطب، باب ما �أنزل �هلل د�ء �إلَّ �أنزل له �صفاء، )1137/2( رقم)3436(، و�لرتمذي يف 

�صننه من كتاب �لطب، )383/4( رقم)2038(قال �أبو عي�صى: »هذ� حديث ح�صن«. 
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �ل�صالة، باب �لدعاء قبل �ل�صالم )286/1( رقم)798(، وم�صلم   -2
يف �صحيحه من كتاب �مل�صاجد، باب ما ي�صتعاذ منه يف �ل�صالة )93/2( رقم )1353(. و) �ملاأثم(: ما 
مطلًقا.  �لدين  �أو  وفاءه  يجد  �لذي ل  �لدين  و�لعقوبة. و)�ملغرم(:  �لذم  �إىل  يجر  �لذي  �لإثم  ي�صبب 
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه، من كتاب �لذكر و�لدعاء و�لتوبة، باب ما يقول عند �لنوم و�أخذ �مل�صجع   -3

)78/8( رقم)7064(. 
�أخرجه �لرتمذي يف �صننه من كتاب �لدعاء، باب )111( )560/5( رقم)3563(، قال �أبو عي�صى: »هذ�   -4

حديث ح�صن غريب«.
�أخرجه �لرتمذي يف �صننه من كتاب �لدعاء، باب رقم )77( )525/5(رقم)3495(، قال �أبو عي�صى:   -5
  هذ� حديث ح�صن �صحيح«. و�بن ماجه يف �صننه من كتاب ف�صل �لدعاء، باب ما تعوذ منه �لنبي«

)1262/2( رقم )3838(.
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فهو ل يحب �لفقر �لذي تذل به �لنف�ض ومير�ض �جل�صم، ويعوق عن �أد�ء �لو�جب 
ويغري بال�صوء، كما ي�صتعيذ من �لغنى �لذي يبطر وي�صرف عن �خلري ويدعو �إىل 

�لف�صاد.
ثالثًا:م�ساعفة القوت: �أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �إىل وجوب توجيه �لطاقات 
ل�صتخر�ج كنوز �لأر�ض و�لإفادة من مدخر�ت �لكون لتحقيق �لكفاية �لإنتاجية، 
وذلك من خالل �لعمل �لد�ئب �مل�صتمر، �إذ يحرم على �مل�صلم �أن يعطل قو�ه �أو 
يوجه طاقته �إىل غري ما يفيد، �أو يركن �إىل �لعجز و�لك�صل، �أو يقنع بالدون، �إذ� 
كان قادر�ً على �لكمال، وحتقيقاً لهذه �لفري�صة �أمر �لنبي -- �أن يحر�ض �مل�صلم 
على ما ينفعه و�أن ي�صتعني باهلل ول يعجز، و�أل ي�صت�صلم للياأ�ض عند �لعقبات ومدح 
�للقمة �لتي يك�صبها �لإن�صان بجهده وعمله، فعن �ملقد�م--: عن ر�صول �هلل 
-- قال: »ما �أكل �أحٌد طعاًما قط خري�ً من �أن ياأكل من عمل يده، و�إن نبي �هلل 

د�ود كان ياأكل من عمل يده«)1(.
وقوله -- ياأكل من عمل يده �أي: من ك�صبه ونتيجة �صنع يده. قال �بن 
حجر: »ويف �حلديث: ف�صل �لعمل باليد، وتقدمي ما يبا�صره �ل�صخ�ض بنف�صه على 
�أكله على  �أن �قت�صاره يف  ما يبا�صره بغريه. و�حلكمة يف تخ�صي�ض د�ود بالذكر 
ما يعمله بيده مل يكن من �حلاجة؛ لأنه كان خليفة يف �لأر�ض كما قال �هلل تعاىل، 
مقام  ق�صته يف   -- لنبي� �أورد  ولهذ�  �لأف�صل،  طريق  من  �لأكل  �بتغى  و�إمنا 
�أن  تقرير  بعد  �ليد، وهذ�  �لك�صب عمل  �أن خري  قدمه من  ما  بها على  �لحتجاج 
�صرع من قبلنا �صرع لنا ول �صيما �إذ� ورد يف �صرعنا مدحه وحت�صينه مع عموم قوله 

تعاىل »فبهد�هم �قتده« ويف �حلديث �أن �لتك�صب ل يقدح يف �لتوكل«)2(.

 )730/2( وبيده،  وعمله  �لرجل  ك�صب  باب  �لبيوع،  كتاب  من  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1
رقم)1966(.

فتح �لباري، �بن حجر )306/4(.  -2
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و�لإ�صالم ليقبل �أن تكون يف �ملجتمع قوى معطلة �أو طبقة تعي�ض على �أكتاف 
غريها، فعن �أبي هريرة--�أن ر�صول �هلل -- قال: »و�لذي نف�صي بيده لأن 
ياأخذ �أحدكم حبلُه فيحتطب على ظهره خري له من �أن ياأتي رجاًل في�صاأله �أعطاه �أو 

منعه«)1(. 
وملا هاجر �مل�صلمون من مكة �إىل �ملدينة عر�ض عليهم �لأن�صار �أن يقا�صمونهم 
بو�جب �لتعاون على �خلري، ولكن �لنبي -- ومعه  �أمو�لهم بغري مقابل، قياماً 
�ملهاجرون �أبو� �إلَّ �أن يكون عي�صهم بكفاحهم و�صعيهم، فنزل بع�صهم �إىل ميد�ن 
�لتجارة، وبع�صهم �إىل ميد�ن �لزر�عة يف حقول �لأن�صار، ففي �ل�صحيحني َعْن 
�َصْيًئا  يَْعِنى  ِباأَْيِديِهْم  َولَْي�َض  َة  َمكَّ ِمْن  �مْلَِديَنَة  �مْلَُهاِجُروَن  َقِدَم  مَلَّا  َقاَل  َماِلٍك  ْبِن  �أَنَ�ِض 
ِثَماَر  يُْعُطوُهْم  ْن  �أَ َعَلى  اُر  ْن�صَ �لأَ َفَقا�َصَمُهُم  َو�ْلَعَقاِر  �لأَْر�ِض  �أَْهَل  اُر  �لأَْن�صَ َوَكانَِت 

�أَْمَو�ِلِهْم ُكلَّ َعاٍم َويَْكُفوُهُم �ْلَعَمَل َو�مْلَُئونََة«)2(، وغريه كثري.
�ملاء، ي�صرب منها  �أن يجل�ض بجو�ر عني  �مل�صلم  �لنبي -- من  وقد كره 
قال   :  -- هريرة �أبي  فعن  و�لعمل،  �ل�صعي  بذلك عن  قانعا  للعبادة  وينقطع 
�صمعت ر�صول �هلل -- يقول: »لأن يغدو �أحدكم فيحتطب على ظهره فيت�صدق 
منه في�صتغني به عن �لنا�ض خري له من �أن ي�صاأل رجاًل �أعطاه �أو منعه ذلك، فاإن �ليد 

�لعليا �أف�صل من �ليد �ل�صفلى و�بد�أ مبن تعول«)3(.
رابعًا: تو�سيع قاعدة العمل وتعدد املجالت: ويتجلى ذلك بو�صوح يف 
حث �ل�صنة �لنبوية على �لن�صاط �لزر�عي و�لإفادة من قوة �لأر�ض �لإنتاجية وعدم 
تعطيلها، ومن ذلك مارو�ه م�صلم عن َجاِبٍر -- �أَنَّ �لنَِّبىَّ -- َدَخَل َعَلى �أُمِّ 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من �لزكاة، باب باب �ل�صتعفاف عن �مل�صاألة، )535/2( رقم )1401(.  -1
�ملنيحة )926/2( رقم )2487(،  ف�صل  باب  �لهبة وف�صلها،  كتاب  �لبخاري يف �صحيحه من  �أخرجه   -2

وم�صلم يف كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب رد �ملهاجرين �إىل �لأن�صار منائحهم، )162/5(رقم)7402(.
�أخرجه �لرتمذي يف �صننه من كتاب �لزكاة، باب �لنهي عن �مل�صاألة )64/3(رقم )680( قال �أبو عي�صى:   -3

»ح�صن �صحيح غريب«.
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اِريَِّة-ر�صي �هلل عنها- يف نَْخٍل لََها َفَقاَل لََها �لنَِّبىُّ -- : »َمْن َغَر�َض  ٍر �لأَْن�صَ ُمَب�صِّ
َفَقاَل: »َل يَْغِر�ُض ُم�ْصِلٌم َغْر�ًصا  َفَقالَْت: »بَْل ُم�ْصِلٌم«.  �أَْم َكاِفٌر«.  �أَُم�ْصِلٌم  َهَذ� �لنَّْخَل 
َدَقٌة«)1(، و�لنبي  َوَل يَْزَرُع َزْرًعا َفيَاأُْكَل ِمْنُه �إِْن�َصاٌن َوَل َد�بٌَّة َوَل �َصْىٌء �إِلَّ َكانَْت لَُه �صَ
-- بهذ� يرغب يف تكثري �لأيدي �لعاملة يف �لزر�عة، وي�صجع على �لإقامة يف 
�لريف ملبا�صرة هذه �ملهنة �ل�صريفة، و�خلرب�ء �لآن ي�صكون من قلة �لعمال �لزر�عيني 

وكرثة �صكان �ملدن �لذين يرتفعون عن �ل�صتغال بالزر�عة.
املبحث الرابع

منهج ال�سنة النبوية يف حفظ الأ�سول املنتجة عقارية كانت اأو منقولة
�ل�صنة �لنبوية حافلة بكثري من �لن�صو�ض �لتي توجب �لهتمام بتو�زن �صوق �ل�صلع 
و�خلدمات �ل�صتثمارية، و��صتمر�ر �لإنتاج، وذلك من خالل حماربة كل ت�صرف ينتج 

عنه حتويل ر�أ�ض �ملال �ملنتج �إىل �صلعة ��صتهالكية، �صو�ء يف جمال �لعقار �أو �ملنقول.
 -- ومن �لأحاديث �لو�ردة يف هذ� �ملقام، ماروي عن �صعيد بن حريث
�أنه قال: �صمعت ر�صول �هلل -: »من بـاع د�ر�ً �أو عقار�ً فلم يجعل ثمنه يف مثله 
كان قمنا لأن ل يبارك لـه فيه«)2(. وبرو�ية �أخرى عن حذيفة �بن �ليمان �أن �صول �هلل 
-- قـال: »ل يبارك يف ثمـن �أر�ض �أو د�ر �إلَّ �أن يجـعل يف �أر�ض �أو د�ر«)3(. 

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب �مل�صاقاه، باب ف�صل �لغر�ض و�لزرع، )27/5( رقم )4051(.  -1
�أخرجه �لإمام �أحمد يف �مل�صند )ـ118/3( رقم) 1650(، و�لد�رمى يف �ل�صنن، من كتاب �لبيوع، باب   -2
فيمن باع د�ًر� فلم يجعل ثمنها يف مثلها)ـ273/2 ( رقم )2625(، و�بن ماجه يف �ل�صنن، من كتاب 
�لرهون، باب من بـاع د�ر�ً �أو عقار�ً فلم يجعل ثمنه يف مثله )ـ832/2 ( رقم)2490 (، و�لبيهقي يف 
�لعقار، )34/33/6 (، رقم )10959(. قال  بيع  �لبيوع، باب ما جاء يف  �ل�صنن �لكربى، من كتاب 
�ل�صيخ �لألباين: "ح�صن". �نظر: �صحيح و�صعيف �صنن �بن ماجة، �لألباين، )490/5(رقم )2490(، 

و�ل�صل�صة �ل�صحيحة، �لألباين، �حلديث رقم ) 2327 (. 
مثله  ثمنه يف  فلم يجعل  �أو عقار�ً  بـاع د�ر�ً  باب من  �لرهون،  �ل�صنن، من كتاب  �بن ماجه يف  �أخرجه   -3
�أحمد يف م�صنده )190/1( �حلديث رقم )1650( قال �لهيثمي:  )ـ832/2( رقم) 2491(، و�لإمام 
»رو�ه �أحمد وفيه قي�ض بن �لربيع وثقه �صعبة و�لثوري وغريهما، وقد �صعفه �بن معني و�أحمد وغريهما«. 

جممع �لزو�ئد، �لهيثمي، )199/4( رقم )6539(.
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وقوله -- : »فلم يجعل ثمنه يف مثله« �أي من باع د�ر�ً ينبغي �أن ي�صرتي 
بثمنها مثلها �أي د�ر� �أخرى. و�إن مل ي�صرت د�ر� بعد �أن باع د�ره. كان حقيقا �أن ل 
يبارك له فيه. وقوله -- ) َقِمناً ( �أي جدير�ً وخليًقا. من فتح �مليم جعله م�صدًر� 

ومن ك�صرها جعله و�صفا وهو �لأقرب. 
له  يبارك  د�ر�ً مل  ثمنها  من  ي�صرت  د�ًر� ومل  باع  »من  عيينة:  بن  �صفيان  وقال 
�أَْقَو�تََها} ]�صورة  ِفيَها  َر  ِفيَها َوَقدَّ يف ثمنها«. قال �صفيان: »�إن �هلل يقول {َوبَاَرَك 

ف�صلت:9[ يقول فلما خرج من �لربكة ثم مل يعدها يف مثلها مل يبارك له«)1(.
ورفع  �ملجتمع،  يف  �ملال  ر�أ�ض  على  �ملحافظة  �أهمية  على  يدل  و�حلديث 
معدلت تكوينه، فالر�صول  يوجه �صاحب �لعقار »ر�أ�ض �ملال« �إىل �أن يحافظ 
عليه، فاإن باعه يجب �أن يح�صل مثله، �أو �أف�صل منه. �أما �أن ينفق ثمنه يف �لأغر��ض 
�أي  بركة،  يحقق  ل  ت�صرفه  �أن  ويبني   -- هلل� ر�صول  ميقته  فذلك  �ل�صتهالكية 
�لتنمية �لقت�صادية، وعليه فلي�ض للدولة �أن تبيع ممتلكاتها �ملمثلة جلزء من عنا�صر 
جديد  مال  ر�أ�ض  بها  تبنى  �أن  عليها  �لو�جب  و�إمنا  �أثمانها،  وت�صتهلك  �لعام  �ملال 
�أف�صل منها يف �ل�صناعة و�لتجارة، حتى يتحقق �لرت�كم �لر�أ�صمال، وتناأى بهذه 

�ملو�رد عن �لقرت��ض �لد�خلي �أو �خلارجي.
و�ل�صنة �لنبوية تدعو كذلك �إىل �صرورة �ملحافظة على �ل�صتثمار�ت �ملنقولة 
ر �أو �حللوب يوؤيده ماروي  كما يف دعوة �لر�صول -- بالنهى عن ذبح ذ�ت �لدَّ
عن �أبي هريرة-- �أن ر�صول �هلل -- �أتى رجاًل من �لأن�صار. فاأخذ �ل�صفرة 

ليذبح لر�صول �هلل -- فقال له ر�صول �هلل -- : »�إياك و�حللوب«)2(. 

�ل�صنن �لكربى، �لبيهقي، )34/6(.  -1
ر، )ـ1062/1061/2 (  �أخرجه �بن ماجه يف �ل�صنن، من كتاب �لذبائح، باب �لنهي عن ذبح ذ�ت �لدَّ  -2
رقم) 3181/3180(. قال �ل�صيخ �لألباين: "�صحيح". �نظر: �صحيح و�صعيف. �صنن �بن ماجة، �لألباين 

)180/7(رقم)3180(.
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 -- أبا �لهيثم بن �لتيهان �لأن�صاري�  -- آخر نهى �لنبي� ويف مو�صع 
ر)1(.  وكان رجاًل كثري �لنخل و�ل�صاء- عن ذبح ذ�ت �لدَّ

ر، �أي �لتي تدر لبناً، وهو مبعنى �ملحافظة  ففي �حلديث نهى عن ذبح ذ�ت �لدَّ
على �لأ�صول �ملنتجة؛ ملا يرتتب من �ملحافظة عليها ��صتمر�رية �لإنتاج، على نحو 

ي�صمن حتقيق �لتو�زن بني �لأجيال �ملتالحقة. 
�لنبوية مما يعرف يف  نت�صاءل عن موقف �ل�صنة  �أن  �إذ� كان ذلك كذلك فلنا 
�لأدبيات �لقت�صادية بـ »�خل�صخ�صة �أو �لتخ�صي�صية« مبعنى حتويل �مللكية �خلا�صة 

�إىل �مللكية �لعامة ب�صو�بط و�صروط خم�صو�صة تخدم �لقت�صاد �لقومي.؟
املنظور ال�سرعي للخ�سخ�سة من خالل املنهج النبوي: 

من يطالع ن�صو�ض �ل�صنة �لنبوية �ملطهرة يجد �أن �لر�صول -- قد �أقر �مللكية 
�خلا�صة بقوله وفعله، كما دلت عليه �لكثري من �لأحاديث، ومنها: 

�لود�ع:»..َفاإِنَّ  حجة  خطبة  يف  قال   -- �لنَِّبىِّ  --�أن  بَْكَرَة  �أَِبى  َعْن  �أ- 
َعَلْيُكْم  َحَر�ٌم  ُكْم  ْعَر��صَ َو�أَ َقاَل-  َو�أَْح�ِصُبُه  ٌد  مَّ حُمَ َقاَل  َو�أَْمَو�لَُكْم-  ِدَماَءُكْم 

َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذ� ِفى بََلِدُكْم َهَذ� ِفى �َصْهِرُكْم َهَذ�...«)2(.
َوَل  تََناَج�ُصو�  َوَل  حَتَا�َصُدو�  �لنبي -- قال: »َل  �أن   -- أبي هريرة� ب- عن 
ِ �إِْخَو�نًا.  ُكْم َعَلى بَْيِع بَْع�ٍض َوُكونُو� ِعَباَد �هللَّ و� َوَل تََد�بَُرو� َوَل يَِبْع بَْع�صُ تََباَغ�صُ
رُي  �مْلُ�ْصِلُم �أَُخو �مْلُ�ْصِلِم َل يَْظِلُمُه َوَل يَْخُذلُُه َوَل يَْحِقُرُه. �لتَّْقَوى َها ُهَنا«. َويُ�صِ

  حلديث بتمامه �أخرجه �لرتمذي يف �صننه من كتاب �لزهد، باب ما جاء يف معي�صة �أ�صحاب �لنبي�  -1
�حلاكم يف  �أي�صاً  و�أخرجه  "هذ� حديث ح�صن �صحيح غريب".  عنه:  وقال  رقم)2369(،   )583/4(
"هذ�  وقال:  رقم)7178(   )145/4( �لتلخي�ض  يف  �لذهبي  تعليقات  مع  �ل�صحيحني  على  �مل�صتدرك 

حديث �صحيح على �صرط �ل�صيخني، ومل يخرجاه".
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه كتاب �لعلم، باب قول �لنبي- "رب مبلغ �أوعى من �ل�صامع")37/1(،   -2
حديث رقم )67(، وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لق�صامة، باب تغليظ حترمي �لدماء و�لأعر��ض و�لأمو�ل 

)107/5( رقم )4477(.
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�أََخاُه �مْلُ�ْصِلَم ُكلُّ  �أَْن يَْحِقَر  رِّ  �ٍت »ِبَح�ْصِب �ْمِرٍئ ِمَن �ل�صَّ ْدِرِه ثاََلَث َمرَّ �إِىَل �صَ
ُه«)1(. �مْلُ�ْصِلِم َعَلى �مْلُ�ْصِلِم َحَر�ٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْر�صُ

و�لو�قع �أن �إقر�ر �ل�صريعة �لإ�صالمية حلق �مللكية �خلا�صة �أو �مللكية �لفردية �أمر 
�صرعه  ملا  ملا كان هناك معنى  �لإقر�ر  �إذ لول هذ�  بال�صرورة،  �لدين  معروف من 
و�لتمليكات  �ملعاو�صات  وعقود  �خلا�صة  و�لنفقات  �لزكاة  �أنظمة  من  �لإ�صالم 
وغريها من �لأنظمة و�لعقود �ملتعلقة باملال؛ لأن هذه �لت�صريعات ت�صتلزم بالبد�هة 

�لعرت�ف بحق �مللكية �خلا�صة؛ لأن هذ� �حلق حمله �ملال)2(. 

�أد�ء �لأمانات  �إيجابه  و�أي�صا حترمي �لإ�صالم لل�صرقة و�لغ�ض و�لغ�صب، ويف 
لأ�صحابها ورد �ملال �إىل �صاحبه ومعاقبة �ل�صارق، و�لغا�صب و�لغا�ض و�خلائن مما 

يدل كذلك على حماية �لإ�صالم للملكية �خلا�صة)3(. 

�ملنهج  �لعامة من خالل  �مللكية  �إىل  �مللكية �خلا�صة  �أما عن مدى حتويل هذه 
�لنبوي فنجد ذلك و��صحاً يف �أكرث من مو�صع:

اَرى - 1 اِب �أَْجَلى �ْليَُهوَد َو�لنَّ�صَ َعِن �ْبِن ُعَمَر-ر�صي �هلل عنهما- �أَنَّ ُعَمَر ْبَن �خْلَطَّ
�إِْخَر�َج  �أََر�َد  َخْيرَبَ  َعَلى  َظَهَر  مَلَّا   --  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  نَّ  َو�أَ َجاِز،  �حْلِ �أَْر�ِض  ِمْن 
َفاأََر�َد  َوِلْلُم�ْصِلِمنَي  ِ َوِلَر�ُصوِلِه  هلِلَّ َعَلْيَها  ِمْنَها، َوَكانَِت �لأَْر�ُض ِحنَي ُظِهَر  �ْليَُهوِد 
�أَْن  ِبَها َعَلى  ُهْم  يُِقرَّ �أَْن   -- ِ �ْليَُهوُد َر�ُصوَل �هللَّ َف�َصاأَلَِت  ِمْنَها  �ْليَُهوِد  �إِْخَر�َج 
ُكْم ِبَها َعَلى  ِ -- »نُِقرُّ ُف �لثََّمِر َفَقاَل لَُهْم َر�ُصوُل �هللَّ يَْكُفو� َعَمَلَها َولَُهْم ِن�صْ

�مل�صلم وخذله و�حتقاره  باب حترمي ظلم  �لرب و�ل�صلة و�لأدب،  �أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب   -1
ودمه وعر�صه وماله. )10/8( رقم )6607(.

�لكرمي زيد�ن، )  �لإ�صالمية، د.عبد  �ل�صريعة  �لعامة يف  للم�صلحة  �لفردية  �مللكية  �لو�ردة على  �لقيود   -2
�صـ9(.

قيود �مللكية �لعامة، د.عبد �هلل عبد �لعزيز م�صلح، )�صـ181(.  -3
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و� ِبَها َحتَّى �أَْجاَلُهْم ُعَمُر �إِىَل تَْيَماَء َو�أَِريَحاَء«)1(. ويظهر لنا  َذِلَك َما �ِصْئَنا«. َفَقرُّ
من �لتطبيق �لنبوي جتاه �أر�ض خيرب ما يلي: 

�أن �لإ�صالم ل مينع من �أن مينح لالأجانب حق ��صتغالل مورد وطني نظري جزء  �أ- 
�إمكانيات ��صتغالله غري متاحة للم�صلمني، على  �لناجت، طاملا كانت  معني من 
�أن يكون هذ� �ل�صتغالل حتت هيمنة �لدولة �صو�ء يف مر�قبة �لإنتاج �أو يف 
لالأمة ولتقدمها،  �ملورد �صروريا  يكون  �أن  �ل�صتغالل، و�صريطة  حتديد مدة 

ول ميكن تاأجيل ��صتغالله للم�صتقبل.
�إذ� تو�فرت �لإمكانيات فمن �لو�جب �أن يبا�صر �مل�صلمون باأنف�صهم يف ��صتغالل  ب- 

كل مورد وطني يزيد يف تقدم �لأمة ورقيها )2(. 

تَْفَعُلو� - 2 مَلْ  »لَْو  َفَقاَل:  ُحوَن  يَُلقِّ ِبَقْوٍم  َمرَّ   -- �لنبي  »�أن   -- �أن�ض  عن 
ا َفَمرَّ ِبِهْم َفَقاَل »َما ِلَنْخِلُكْم«. َقالُو� ُقْلَت َكَذ� َوَكَذ�  ُلَح«. َقاَل َفَخَرَج �ِصي�صً لَ�صَ

َقاَل »�أَْنُتْم �أَْعَلُم ِباأَْمِر ُدْنيَاُكْم«)3(. 

و�لزرع،  �لثمر  من  بجزء  و�ملعامالت  �مل�صاقاة  باب  �مل�صاقاة،  كتاب  �صحيحه،  يف  م�صلم  �أخرجه   -1
�حلموي،  ياقوت  �لبلد�ن،  معجم  و�ل�صام.  �حلجاز  بني  مدينة  تيماء:  و   .)1551( (رقم  )جـ475/5 
)جـ41/1 (. و�أريحاء: هي مدينة �جلبارين يف �لغور من �أر�ض �لأرُدن بال�صام. معجم �لبلد�ن، ياقوت 

�حلموي، ) جـ108/1(. 
�لإ�صالم و�لتنمية �لقت�صادية، در��صة مقارنة، �أحمد �صوقي دنيا، )�صـ201 (.  -2

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �لف�صائل، باب وجوب �متثال ما قاله �صرعا، دون ما ذكره- من   -3
معاي�ض �لدنيا على �صبيل �لر�أي، ) 128/8( حديث رقم )2363(.
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هذ� �حلديث يفيدنا �أن �ل�صوؤون �لدنيوية قابلة للتغيري ح�صب متطلبات �مل�صلحة 
و�صيا�صات �لدولة، وقد �صماها �لفقهاء باملعامالت وو�صعو� بها، حيث �إنهم و�صعو� 
�لأزمان)1(. ومنها  بتغري  �لأحكام  تغري  ينكر  منها: ل  �ل�صاأن،  قو�عد يف هذ�  عدة 
ت�صرف �لإمام على �لرعية منوط بامل�صلحة)2(. و�لأ�صل يف �لعقود �لإباحة ما مل 
تخالف ن�صاً �صرعياًّ، ومعنى ذلك �أن �لعقود و�لتفاقات ل تنح�صر فيما كان �صائد�ً 
�إمنا متتد لت�صمل كافة  �أورده �لفقهاء يف كتبهم،  �أو فيما   -- يف عهد �لر�صول
�ل�صيغ و�لأ�صاليب �حلديثة �لتي تتفق مع مقا�صد �ل�صريعة يف حتقيق �مل�صالح ودرء 
�ملفا�صد.وهذ� من �أظهر وجوه �صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت و�لقدر�ت �لنتاجية.

�صرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد بن �ل�صيخ حممد �لزرقا، )�صـ229(.  -1
يوؤكد  �لإ�صالمية  لالأمة  �لعملي  بن جنيم، )�صـ123(. و�لو�قع  �إبر�هيم  بن  �لدين  �لأ�صباه و�لنظائر، زين   -2
�صند�ً  يعطينا  مما  �لعام،  �لقطاع  بف�صاد  �ليوم  ن�صميه  ما  يوؤكد على رف�ض  �لإ�صالم  �أن  �أهم، وهي  حقيقة 
قوياً على �أهمية �لقول بجو�ز �خل�صخ�صة يف ظل �ل�صو�بط �لإ�صالمية للملكية �خلا�صة، فالإمام على بن 
�أبى طالب  كان قد و�فق �خلليفة عمر بن �خلطاب  على عدم ق�صمة �لأر��صي �ملفتوحة يف �ل�صام 
فاإن  ذلك  ومع  وعمارتها،  لزر�عتها  عليها  �أهلها  و�إقر�ر  للدولة  رقبتها  ملكية  وجعل  وم�صر،  و�لعر�ق 
موقف �صيدنا علي  تغري يف زمن خالفته، وذلك لتغري �لظروف، وهذ� ما نقله �لقر�صي يف �خلر�ج 
عن �لإمام على بن �أبى طالب �أنه قال: "�أعينو� على �أنف�صكم فاإن �ل�صبعة �أو قال �لت�صعة يكونون يف �لقرية 
فيحيونها باإذن �هلل عز وجل، ولول �أن ي�صرب بع�صكم وجوه بع�ض لق�صمت هذ� �ل�صو�د بينكم."�خلر�ج 
ليحيى بن �آدم، )�صـ46(. وجاء يف كتاب حترير �ملقال للبالطن�صي) �ض 240 241 ( ما ن�صه: "هل يجوز 
ينزل قحط  �أن  �إن كان حمل �صرورة جاز، ومثاله،  ينظر  �ملال،  بيت  �أر��صي  يبيع  �أن  قبله  لالإمام ومن 
وجماعة تف�صي على هالك �لفقر�ء فيجوز بيع قطعة منه لبقاء �ملهجة �لدم �أو دم �لقلب و�لروح وكذلك 
لو �أحاط �لكفار بامل�صلمني ومل يقدر �لإمام على دفعهم ل�صعف �جلنود وقلة �ملقاتلة ور�أى �أنه �إذ� باع منها 
�صيئا تقوى �ل�صوكة ويقوى على دفعهم وحفظ �لد�ر، هذ� �إذ� مل يقدر على �ل�صتقر��ض �إىل �أن يح�صل 
يف بيت �ملال ما يعو�ض �ملقر�ض.�أما �إذ� مل يكن يف حمل �ل�صطر�ر، ولكن طر�أت حاجة و�إن مل يكن 
يف بيت �ملال �صيء، مثل �أن يحتاجو� �إىل بناء �مل�صاجد و�لقناطر وعند �لإمام فقر�ء وم�صاكني ول يخ�صى 
عليهم �لهالك ويعي�صون بامل�صاألة و�ل�صتقر��ض �إىل �أن يح�صل يف بيت �ملال فال يجوز �لبيع؛ لأن �أر��صي 
�لن�ض  من  �لأع�صار."ويفهم  �مل�صالح يف جميع  به حق جميع  يتعلق  لأنه  �لوقف؛  معنى  �ملال يف  بيت 
�لقدرة على  �لثاين: عدم  للبيع.  تكون هناك �صرورة  �أن  �لأول:  ب�صرطني،  �إلَّ  �أن �خل�صخ�صة ل جتوز 

�حل�صول على مو�رد مالية �أخرى تغطى �ل�صرورة �ملوجبة للبيع كال�صتقر��ض على بيت �ملال.
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املبحث اخلام�س
منهج ال�سنة النبوية يف تنمية املهارات وحفز همم املتعطلني عن العمل

ورد يف �ل�صنة �لنبوية �لكثري من �لأحاديث �لتي حتث على عمل �ليد، وترغب 
�لنا�ض �إىل �ل�صعي يف طلب �لرزق، و�لتحذير من �لبطالة و�لك�صل، و�لنهي عن 
�لقعود و�لتو�كل و�ل�صت�صالم للفقر، ومن هذه �لأحاديث مارو�ه ر�فع بن خديج 
-- عن �أبيه قيل: يا ر�صول �هلل �أي �لك�صب �أطيب؟ قال: ك�صب �لرجل بيده و 
كل بيع مربور«)1(. و�حلديث ير�صد �إىل �أن كل قادر على �لعمل مطالب باأن ي�صعى 
ي�صتغل �لإ�صالم كل �صو�عد  �لعاملني، وبهذ�  ياأخذ مكانه يف موكب  �صعيه، و�أن 

�أبنائه �لقادرين على �لعمل يف بناء جمتمعهم وزيادة �إنتاجهم. 
وتعرتف �لدولة �لإ�صالمية بحقوق �لعاطلني، وت�صعى جاهدة �إىل تدبري �لعمل 
نف�صياً  وتوؤهلهم  يلزمهم،  مبا  و�ملماطلة، وتزودهم  �لت�صويف  �إىل  ترتكهم  لهم ول 

ومادياً للعمل.
�أبو  �لإمام  �لذي رو�ه  �ل�صريف  �لنبوي  �حلديث  كلها جمعها  �ملعاين  وهذه 
تَى �لنَِّبىَّ -- يَ�ْصاأَلُُه َفَقاَل:  اِر �أَ نَّ َرُجاًل ِمَن �لأَْن�صَ د�ود يف �صننه َعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك �أَ
ُه َوَقْعٌب نَ�ْصَرُب  ُه َونَْب�ُصُط بَْع�صَ »�أََما يِف بَْيِتَك �َصْىٌء«. َقاَل: بََلى ِحْل�ٌض نَْلَب�ُض بَْع�صَ
ِ -- ِبيَِدِه َوَقاَل:  ِفيِه ِمَن �مْلَاِء. َقاَل: »�ْئِتِنى ِبِهَما«.َفاأَتَاُه ِبِهَما َفاأََخَذُهَما َر�ُصوُل �هللَّ
ى َهَذْيِن«. َقاَل َرُجٌل: �أَنَا �آُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم. َقاَل: »َمْن يَِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم«.  »َمْن يَ�ْصرَتِ
ْرَهَمنْيِ  �لدِّ َو�أََخَذ  �إِيَّاُه  َفاأَْعَطاُهَما   . ِبِدْرَهَمنْيِ �آُخُذُهَما  �أَنَا  َرُجٌل  َقاَل  ثاََلًثا  �أَْو  تنَْيِ  َمرَّ
ْهِلَك َو��ْصرَتِ ِبالآَخِر  ىَل �أَ اِرىَّ َوَقاَل: »��ْصرَتِ ِباأََحِدِهَما َطَعاًما َفاْنِبْذُه �إِ َو�أَْعَطاُهَما �لأَْن�صَ
عنه  و�صكت  رقم)2160(   )13/2( �لبيع  كتاب  من  �ل�صحيحني،  على  �مل�صتدرك  يف  �حلاكم  �أخرجه   -1
�أحمد  "رو�ه  وقال:  �لبيع  كتاب  و�لرتهيب يف  �لرتغيب  �ملنذري يف  و�أورده  �لتلخي�ض.  �لذهبي يف 
و�لرتهيب، حممد  �لرتغيب  �صحيح  �نظر:  �مل�صعودي".  �ل�صحيح خال  رجال  �إ�صناده  و�لبز�ر ورجال 

نا�صر �لدين �لألباين، )141/2( و�حلديث �صحيح لغريه.
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ِ -- ُعوًد� ِبيَِدِه ُثمَّ َقاَل لَُه: »�ْذَهْب  َقُدوًما َفاأِْتِنى ِبِه«. َفاأَتَاُه ِبِه َف�َصدَّ ِفيِه َر�ُصوُل �هللَّ
ُجُل يَْحَتِطُب َويَِبيُع َفَجاَء  َفاْحَتِطْب َوِبْع َوَل �أََريَنََّك َخْم�َصَة َع�َصَر يَْوًما«. َفَذَهَب �لرَّ
 ِ َها َطَعاًما. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َها ثَْوبًا َوِبَبْع�صِ اَب َع�َصَرَة َدَر�ِهَم َفا�ْصرَتَى ِبَبْع�صِ َوَقْد �أَ�صَ
-- : »َهَذ� َخرْيٌ لََك ِمْن �أَْن جتيَء �مْلَ�ْصاأَلَُة نُْكَتًة ِفى َوْجِهَك يَْوَم �ْلِقيَاَمِة �إِنَّ �مْلَ�ْصاأَلََة 

ُلُح �إِلَّ ِلثَاَلثٍَة ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع �أَْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع �أَْو ِلِذى َدٍم ُموِجٍع«)1(.  َل تَ�صْ
واحلديث ي�ستمل على الكثري من املبادئ وال�سيا�سات التي تلتزم بها الدولة 

الإ�سالمية جتاه العاطلني، اأهمها)2(: 
�أن �لعاطلني كانو� يرون لهم حقوقاً على �لدولة فيذهبون �إىل ول �لأمر با�صم - 1

هذه �حلقوق، ليدبرهم �أمرهم مبا ير�ه، وكانو� يذهبون مبلء �لكر�مة و�لعزة؛ 
فالعمل زكاة  �لطعام،  �لعمل كحق  لأن �صاحب �حلق ل يكون ذلياًل، وحق 
تقيمها  �أن  يجب  �لتي  �لإ�صالم،  عباد�ت  من  وعبادة  و�لأج�صام،  �لأرو�ح 
�لدولة وتهيئ لها �ل�صبل، حتى يتم للجميع �لكتفاء يف ظل �لكر�مة و�لعزة 

و�ل�صتقاللية عن �لغري. 
تنكرها - 2 ول  بها،  لهم  وتعرتف  �حلقوق،  هذه  على  �لعاطلني  تقر  �لدولة  �أن 

�أن ر�صول �هلل -- ��صتمع �إىل �صكاية �لرجل ومل يزجره،  بدليل  عليهم، 
و�أقره على ح�صوره �إليه ومل يطرده فلعل �لذين ي�صيقون بالعمال ويزجرونهم 
�أخرجه �أبو د�ود يف �صننه من كتاب �لزكاة، باب ما جتوز فيه �مل�صاألة، )41/2 ( رقم )1643(، و�لرتمذي   -1
"هذ� حديث  �لرتمذي:  وقال  يزيد )522/3( رقم )1218(  من  بيع  باب  �لبيوع  كتاب  �صننه من  يف 
�لر�زي: يكتب  �إلَّ من حديث �لأخ�صر بن عجالن، قال يحيى بن معني: �صالح، وقال  ح�صن ل نعرفه 
حديثه". قال �لألباين: "�صعيف". �نظر: �صحيح و�صعيف �صنن �أبي د�ود )141/4( قال �لهيثمي: "رو�ه 
�أبو د�ود وغريه من حديث �أن�ض عن رجل، رو�ه �أحمد، وقد ح�صن �لرتمذي �صنده"، جممع �لزو�ئد، 

�لهيثمي )150/4(. 
�صيوعية  ل  �لإ�صالم   ،)  90 )�ض87،  �لنعمة،  �إبر�هيم  د.  �لإ�صالمي،  �لفكر  يف  و�لعمال  �لعمل  �نظر:   -2
يو�صف  د.  �لإ�صالم،  عاجلها  وكيف  �لفقر  م�صكلة   ،)  81 )�ض79،  �خلول،  �لبهي  د.  ر�أ�صمالية،  ول 
معركة   ،)  39 )�ض38،  �ملبارك،  حممد  �ل�صيخ  �لقت�صادي،  �لإ�صالم  نظام   ،)  47 )�ض  �لقر�صاوي، 

�لإ�صالم مع �لر�أ�صمالية، �صيد قطب، )�ض 25(.
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يتعظون بهذ� �لهدي �لنبوي ويعملون به.
�لعمل - 3 لهم  تدبر  بل  �لعاطلني،  بحقوق  بالعرت�ف  فقط  تكتفي  ل  �لدولة  �أن 

فور�ً، ول ترتكهم �إىل �لت�صويف و�ملماطلة، فقد ر�أينا ر�صول �هلل -- مل 
ياأمر �لرجل بالن�صر�ف �إلَّ بعد �أن دبر له �لعمل و�ملكان �لذي يعمل فيه، وهذ� 

�أق�صى ما تطمح �إليه �أنظار �لعمال يف �لعامل.
�طمئنان �لدولة على ي�صر �لعامل ورخائه، فقد ر�أينا �لر�صول -- مل يكتف - 4

باإيجاد �لعمل للعاطل، بل طلب �أن يعرف ما �صارت �إليه حالته ليطمئن عليه.
ول �لأمر عليه �أن يزوده �لعامل باآلة �لعمل، فللنجار �آلة �لنجارين، وللحد�د - 5

�آلة �حلد�دين، وهكذ�؛ لأن �لر�صول -- جهز �لرجل باآلة �لعمل، �إذ �أح�صر 
�لقدوم وو�صع لها �ليد ودفعها �إليه.

تاأهيل �لنبي -- �لعاطل تاأهياًل نف�صياً ومادياً للعمل، �أما تاأهيله نف�صياً فيحث - 6
لبع�ض  �صاأنهم  �لتفكري يف  من  يفرغ  بالطعام كي  �لأهل  بتزويد   -- أمره�
�لعمل  باآلة  بتزويده  فكان  مادياً  تاأهيله  و�أما  �لعمل،  �إىل  وينقطع  �لوقت، 

�ل�صاحلة لالإنتاج بعدما �صد عود�ً يف �لقدوم بيده �لكرمية.
»�ذهب - 7  -- قال  حيث  له  تدبريه  نتيجة  على  بالت�صرف   -- �هتمامه 

فاحتطب وبع ول �أرينك خم�صة ع�صر يوماً« فكاأنه -- �أعطاه فر�صة خم�صة 
ع�صر يوماً للعمل مبوجب تدبريه، فاإن ��صتفاد من هذ� �لتدبري فنعم و�إلَّ ينظر له 
حاًل �آخر. وهذ� �حلديث مل يكن خمت�صاً بالحتطاب فقط، بل ي�صمل �لأعمال 

�ملباحة �لتي ي�صتطيع �لعامل �لقيام بها كلها. 
�أخ�ض  من  وهما  و�لقعب  �حلل�ض  �أن  �لق�صة:  هذه  يف  للعجب  و�ملثري 
�ل�صرور�ت �ملنزلية �آنذ�ك ر��ض �ملال �لذي مول �لر�صول -- بثمنهما ما يتطلبه 
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�لعمل من �أدو�ته بعد تاأمني �لأ�صرة على �صرور�تها �لعاجلة من �لطعام بذلك مل 
�إىل  ولكنه  و�لتو�صية،  �لتوجيه  مبجرد  �مل�صكلة  تلك  �أمام   -- �لر�صول  يكتف 
بها  تبتدىء  �لتي  �خلطة  ن�صج  ف�صارك �صاحبه  تقدم مبجهوده وخربته  جانب ذلك 
حياة �لعمل و�لكفاح و�ل�صتثمار، فاأعد له �لقدوم بيده، وو�صع له �صو�بط �لعمل 

لياأتي بثماره �ملرجوة من ح�صد طاقاته للعمل �ملتاح.
ومن �لهدي �لنبوي -�أي�صاً- حر�ض �لنبي -- على �لعمالة �لكاملة لكافة 
جلميع  �ملفيدة  �لإنتاجية  �جلهود  نحو  توجه  �أن  ب�صرط  �ملتاحة  �لعمل  قوة  �أفر�د 
�مل�صلمني، و�لنافعة للفرد �مل�صلم حتى يزد�د قوة بجماعة �مل�صلمني، وتزد�د قدرة 
�ملجتمع �لإ�صالمي يف �لإنتاج و�لتنمية، و�أن �حرت�ف �أي عمل مهما كان �صغري�ً 
�أن   -- هريرة  �أبو  رو�ه  ما  يوؤيده  �لنا�ض،  و�صوؤ�ل  �لبطالة  من  خري  وب�صيطاً، 
َظْهِرِه  َعَلى  َفيَْحِمَلَها  َحَطٍب  ِمْن  ُحْزَمًة  �أََحُدُكْم  يَْحَتِزَم  »لأَْن   :  -- هلل� ر�صول 

َل َرُجاًل يُْعِطيِه �أَْو مَيَْنُعُه«)1(.  َفيَِبيَعَها َخرْيٌ لَُه ِمْن �أَْن يَ�ْصاأَ
و�ملتاأمل يف فقه هذ� �حلديث يجد �أنه يظهر مدى حر�ض �ملنهج �لنبوي على 
�أيديهم، ولو  تهم وحاجتهم من عمل  �لقادرين عليه، لك�صب قو  �لعمل وت�صغيل 

�أدى ذلك على جت�صم �لعناء وحتمل �ملتاعب.
منع  �لعاطلني،  من  و�لتخل�ض  �لبطالة  على  �لق�صاء  يف  �لإ�صالم  من  ورغبة 
�إعطاء �ل�صدقة للقادر على �لعمل، حتى ي�صتغل جهده وقوته يف عمل منتج ي�صتفيد 
منه ويفيد �لآخرين، فقد �أخرج �أبو د�ود يف �صننه عن ِه�َصاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن �أَِبيِه َعْن 
ِة  �أَتَيَا �لنَِّبىَّ -- ِفى َحجَّ �أَنَُّهَما  �أَْخرَبَِنى َرُجاَلِن  يَاِر َقاَل  ِ ْبِن َعِدىِّ ْبِن �خْلِ ُعَبْيِد �هللَّ
َجْلَدْيِن  َفَر�آنَا  ُه  َوَخَف�صَ َر  �ْلَب�صَ ِفيَنا  َفَرَفَع  ِمْنَها  َف�َصاأََلُه  َدَقَة  �ل�صَّ يَْق�ِصُم  َوُهَو  �ْلَوَد�ِع 

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لزكاة، باب ك�صب �لرجل �صحيح �لبخاري، )730/2( رقم   -1
)1968(، وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �لزكاة باب كر�هة �مل�صاألة للنا�ض، )97/3( رقم )2449(.
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َفَقاَل: »�إِْن �ِصْئُتَما �أَْعَطْيُتُكَما َوَل َحظَّ ِفيَها ِلَغِنىٍّ َوَل ِلَقِوىٍّ ُمْكَت�ِصٍب«)1(. 
و�لقوي  �لغني  على  �ل�صدقة  حترمي  �أدلة  من  »و�حلديث  �ل�صنعاين:  قال 

�ملكت�صب؛ لأن حرفته �صريته يف حكم �لغني«)2(.
ُ نَِبيًّا �إَِل َرَعى �ْلَغَنَم«،  وعن �أبي هريرة -- �أن �لنبي -- قال: »َما بََعَث �هللَّ

َة«)4(.  َحابُُه: َو�أَْنَت؟ َقاَل: »نََعْم، ُكْنُت �أَْرَعاَها َعَلى َقَر�ِريَط)3( لأَْهِل َمكَّ َفَقاَل �أَ�صْ
قبل  �لغنم  رعى  من  �لأنبياء  �إلهام  يف  �حلكمة  �لعلماء  »قال  حجر:  �بن  قال 
�لنبوة �أن يح�صل لهم �لتمرن برعيها على ما يكلفونه من �لقيام باأمر �أمتهم؛ ولأن 
يف خمالطتها ما يح�صل لهم �حللم و�ل�صفقة؛ لأنهم �إذ� �صربو� على رعيها وجمعها 
�صبع  من  عدوها  ودفع  م�صرح،  �إىل  م�صرح  من  ونقلها  �ملرعى،  يف  تفرقها  بعد 
و�حتياجها  �صعفها  مع  تفرقها  و�صدة  طباعها  �ختالف  وعلمو�  كال�صارق،  وغريه 
�إىل �ملعاهدة �ألفو� من ذلك �ل�صرب على �لأمة، وعرفو� �ختالف طباعها وتفاوت 
فيكون حتملهم  لها  �لتعاهد  ب�صعيفها، و�أح�صنو�  عقولها فجربو� ك�صرها، ورفقو� 
من  لهم  يح�صل  ملا  وهلة؛  �أول  من  بذلك  �لقيام  كلفو�  لو  مما  �أ�صهل  ذلك  مل�صقة 

�لتدريج على ذلك برعي �لغنم«)5(. 
و�رتقت �ل�صنة �لنبوية بالعمل �إىل منزلة �لعبادة، بل �إىل درجة �أعظم �لعباد�ت 
و�أ�صرفها �إذ بينت �أن �لعامل كاملجاهد يف �صبيل �هلل فعن كعب بن عجرة-- مر 
ون�صاطه،  جلده  من   -- �هلل  ر�صول  �أ�صحاب  فر�أى  رجل   -- �لنبي  على 
 )37/2( �لغنى،  وحد  �ل�صدقة  من  يعطى  من  باب  �لزكاة،  كتاب  من  �صننه  يف  د�وود  �أبو  �أخرجه   -1

رقم)1635(، و�لإمام �أحمد يف م�صنده، )486/29( رقم)17192(.
�صبل �ل�صالم، �ل�صنعاين )146/2(.  -2

قر�ريط: جمع قري�ط، وهو جزء من �لنقد. وقيل: قر�ريط ��صم مو�صع قرب جياد مبكة. فتح �لباري، �بن   -3
حجر )441/4(.

)789/2( قر�ريط  على  �لغنم  �لرجل  رعي  باب  �لإجارة،  كتاب  من  �صحيحه  يف  �لبخاري  �أخرجه   -4
رقم)2143(.

فتح �لباري، �بن حجر )441/4(، ونحوه يف �صرح �لبخاري، �بن بطال )400/11(.   -5
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فقالو� يا ر�صول �هلل لو كان هذ� يف �صبيل �هلل ؟ فقال ر�صول �هلل -- : »�إن كان 
خرج ي�صعى على ولده �صغاًر� فهو �صبيل �هلل، و�إن كان خرج ي�صعى على �أبوبني 
�صيخني كبريين فهو يف �صبيل �هلل، و�إن كان ي�صعى على نف�صه يعفها فهو يف �صبيل 

�هلل، و�إن كان خرج رياًء ومفاخرة فهو يف �صبيل �ل�صيطان«)1(. 
 -- ويف �صنن �بن ماجه عن �ملقد�م بن معد يكرب �لزبيدي عن ر�صول �هلل
�أنه قال: »ما ك�صب �لرجل ك�صباً �أطيب من عمل يده، وما �أنفق �لرجل على نف�صه 
�أن  �صاأنه  من  كثري-  �حلديث-وغريه  هذ�  �صدقة«)2(.  فهو  وخادمه  وولده  و�أهله 
يحفز ِهَمَم �لنا�ض �إىل �لعمل �ملثمر، وبذل �جلهد يف �صبيل �لإنتاج و�لو�صول به 
�إىل �أق�صى حد ممكن، كما �أنه دليل على �أن جمتمع �مل�صلمني هو جمتمع �لعاملني 
�لك�صل  �إىل  �أحد  فيه  يركن  ول  �لعاطلني،  ويكره  �لبطالة  ينبذ  �لذي  �ملنتجني 

و�لقعود؛ لأنه يعلم �أن �لعمل و�جب عليه ماد�م قادر�ً على �أد�ئه.
املبحث ال�ساد�س

منهج ال�سنة النبوية يف تنمية الأموال وعدم تعطيلها بالكتناز، ودعوتها اإىل 
التقدم التكنولوجي

�أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �إىل تنمية �لأمو�ل وعدم تعطيلها بالكتناز)3(، موؤكدة 
�لزو�ئد  جممع  يف  �لهيثمي  قال   .)282( رقم   )129/19( �لكبري  �ملعجم  يف  �لطرب�ين  �أخرجه   )6(  -1

)596/4(رقم )7709(: "رو�ه �لطرب�ين يف �لثالثة ورجال �لكبري رجال �ل�صحيح".
�أخرجه �بن ماجه يف �صننه من كتاب �لتجار�ت، باب �حلث على �ملكا�صب، )723/2( رقم)2138(.   -2

قال عنه �لألباين: "�صحيح". �نظر: �صحيح و�صعيف �صنن �بن ماجة )138/5( رقم )2138(. 
فيه قوله  �ملال �لذي ُجمع وُحب�ض وُمنعت منه حقوقه كالزكاة و�ل�صدقة.وهو �لذي نزل  �لكتناز: هو   -3
ْرُهْم ِبَعَذ�ٍب �أَِليٍم*{]�صورة  ِ َفَب�صِّ َة َول يُْنِفُقونََها ِفى �َصِبيِل �هللَّ َهَب َو�ْلِف�صَّ تعاىل: "}َو�لَِّذيَن يَْكِنُزوَن �لذَّ
�لتوبة، 34[. �نظر: جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن، للطربي )228/14(، �صرح �بن بطال )447/5(.وقد 
با�صم: "باب ما �أدي زكاته فلي�ض بكنز". قال �لإمام �لعيني: "علل �لبخاري بهذ�  َعْنون �لبخاري له باباً 
�حلديث حيث ذكره بالم �لتعليل �صحة ترجمته بقوله باب ما �أدي زكاته فلي�ض بكنز لأن �صرط كون �لكنز 
�صيئان �أحدهما �أن يكون ن�صابا و�لثاين �أن ل يخرج منه زكاته فاإذ� عدم �لن�صاب ل يلزمه �صيء فال يكون 

كنز�ً". عمدة �لقاري، �لعيني )234/13(. 
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�أن �صفة �لكتناز لي�صت قا�صرة على مال بعينه، و�أنه ل فرق يف ذلك بني �لأمو�ل 
�لعينية و�لنقدية؛ ذلك لأن لكل نوع دوره يف �لن�صاط �لقت�صادى، ومن �لأحاديث 

�لو�ردة يف هذ� �لباب:
ُ َماًل َفَلْم يُوؤَدِّ َزَكاتَُه، - 1 عن �بي ُهَرْيَرة -- �أن �لنبي -- َقاَل: »َمْن �آتَاُه �هللَّ

ُقُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة، ُثمَّ يَاأُْخُذ  ُمثَِّل لَُه َمالُُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة �ُصَجاًعا �أَْقَرَع لَُه َزِبيَبَتاِن، يَُطوَّ
ْدَقْيِه- ثُمَّ يَُقوُل: �أَنَا َمالَُك، �أَنَا َكْنُزَك، ثُمَّ تاَل �لّنِبّى: چ ۆئ    ِبِلْهِزَمَتْيِه -يَْعِنى ِب�صِ

ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ ]�آل عمر�ن: 180[ �لآيََة«)1(. 

َفَجاَء - 2 ُقَرْي�ٍض  ِمْن  َمالإٍ  ىَل  �إِ »َجَل�ْصُت  َقاَل:   ،  -- قي�ض  بن  �لأْحَنِف  عن 
ِر  َم، ُثمَّ َقاَل: بَ�صِّ َعِر َو�لثِّيَاِب َو�ْلَهْيئَِة، َحتَّى َقاَم َعَلْيِهْم، َف�َصلَّ ُن �ل�صَّ َرُجٌل َخ�صِ
ثَْدِى  َحَلَمِة  َعَلى  ُع  يُو�صَ ثُمَّ  َجَهنََّم،  نَاِر  ِفى  َعَلْيِهْم  يُْحَمى  ٍف  ِبَر�صْ �ْلَكاِنِزيَن 
، َفَجَل�َض �إِىَل �َصاِريٍَة،  �أََحِدِهْم َحتَّى يَْخُرَج ِمْن نُْغ�ِض َكِتِفِه، فيََتَزْلَزُل، ُثمَّ َوىلَّ
َكِرُهو�  َقْد  ل  �إِ �ْلَقْوَم  �أَُرى  ُقْلُت:ل  ُهَو،  َمْن  �أَْدِرى  َول  �إِلَْيِه،  َوَجَل�ْصُت  َوتَِبْعُتُه 
مقالتك، َقاَل: �إِنَُّهْم ل يَْعِقُلوَن �َصْيًئا، َقاَل ىِل َخِليِلى ر�صول �هللَّ --: »يَا �أَبَا 
ْم�ِض َما بَِقَى ِمَن �لنََّهاِر، َو�أَنَا �أَُرى �أَنَّ  ىَل �ل�صَّ ُر �أُُحًد�؟« َقاَل: َفَنَظْرُت �إِ ، �أَتُْب�صِ َذرٍّ
�لّنِبّى، --، يُْر�ِصُلِنى ِفى َحاَجٍة، ُقْلُت: نََعْم، َقاَل:»َما �أُِحبُّ �أَنَّ ىِل ِمْثَل �أُُحٍد 
ْنيَا، ل  َا يَْجَمُعوَن �لدُّ ُه �إِلَّ ثاَلثََة َدنَاِنرَي«، َو�إِنَّ َهوؤُلِء ل يَْعِقُلوَن، �إِمنَّ َذَهًبا �أُْنِفُقُه ُكلَّ

.)2(»َ ِ ل �أَ�ْصاأَلُُهْم ُدْنيَا، َول �أَ�ْصَتْفِتيِهْم َعْن ِديٍن َحتَّى �أَْلَقى �هللَّ َو�هللَّ
قال �بن بطال يف �صرحه للحديث: »�تفق �أئمة �لفتوى على قول ُعمر، و�بن 
عمر، و�بن عبا�ض-وهوتف�صري �لكنز باأنه كل مال وجبت فيه �لزكاة فلم توؤد زكاته 
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لزكاة باب �إثم مانع �لزكاة، )508/2(رقم)1338(، وم�صلم   -1
اِحِب َكْنٍز  يف �صحيحه، من كتاب �لزكاة، باب �إثم مانع �لزكاة، )73/3( رقم)2343( بلفظ: "َوَل �صَ
ا َفاُه َفاإَِذ� �أَتَاُه َفرَّ ِمْنُه، َفيَُناِديِه ُخْذ َكْنَزَك  ُه �إِلَّ َجاَء َكْنُزُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة �ُصَجاًعا �أَْقَرَع، يَْتَبُعُه َفاحِتً َل يَْفَعُل ِفيِه َحقَّ

 ."... �لَِّذى َخَباأْتَُه، َفاأَنَا َعْنُه َغِنىٌّ
�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لزكاة، باب �إثم مانع �لزكاة، )508/2(رقم)1338(.   -2
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-و�حتج له �لطربى بنحو ما نزع به �لبخارى، فقال: �لدليل على �أن كل ما �أديت 
زكاته فلي�ض بكنز �إيجاب �هلل تعاىل على ل�صان ر�صوله -- فى خم�ض �أو�ق ربع 
ع�صرها، فاإذ� كان ذلك فر�ض �هلل تعاىل على ل�صان ر�صوله، فمعلوم �أن �لكثري من 
�ملال، و�إن بلغ �ألوًفا �إذ� �أديت زكاته فلي�ض بكنز، ول يحرم على �صاحبه �كتنازه، 
لأنه مل يتوعد �هلل عليه بالعقاب، و�إمنا توعد �هلل بالعقاب على كل مال مل توؤد زكاته، 
ولي�ض فى �لقر�آن بيان كم ذلك �لقدر من �لذهب و�لف�صة �لذى �إذ� جمع بع�صه 
�إىل بع�ض ��صتحق جامعه �لوعيد، فكان معلوًما �أن بيان ذلك �إمنا يوؤخذ من وقف 
ر�صول �هلل -- وهو ما بينَّاه �أنه �ملال �لذى مل يوؤد حق �هلل منه من �لزكاة دون 

غريه من �ملال«)1(.
، َفُقْلُت: َما �أَْنَزلََك - 3 بََذِة)2(، َفاإَِذ� �أَنَا ِباأَِبى َذرٍّ عن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، قال: َمَرْرُت ِبالرَّ

اِم َفاْخَتَلْفُت �أَنَا َوُمَعاِويَُة ِفى هذه �لآية: }َو�لَِّذيَن  َمْنِزلَك َهَذ�؟ َقاَل: ُكْنُت ِبال�صَّ
ِ{ َقاَل ُمَعاِويَُة: نََزلَْت ِفى  َة َول يُْنِفُقونََها ِفى �َصِبيِل �هللَّ َهَب َو�ْلِف�صَّ يَْكِنُزوَن �لذَّ
َوَكَتَب  َذ�َك،  ِفى  َوبَْيَنُه  بَْيِنى  َفَكاَن  َوِفيِهْم،  ِفيَنا  نََزلَْت  َفُقْلُت:  �ْلِكَتاِب،  �أَْهِل 
�أَِن �ْقَدِم �مْلَِديَنَة، َفَقِدْمُتَها َفَكرُثَ َعَليَّ  �إِىَلَّ ُعْثَماُن  �إِىَل ُعْثَماَن يَ�ْصُكوِنى، َفَكَتَب 
�لنَّا�ُض، َحتَّى َكاأَنَُّهْم مَلْ يََرْوِنى َقْبَل َذِلَك، َفَذَكْرُت َذ�َك ِلُعْثَماَن، َفَقاَل: �إِْن �ِصْئَت 
يًّا  ُرو� َعَليَّ َحَب�صِ ْيَت، َفُكْنَت َقِريًبا، َفَذ�َك �لَِّذى �أَْنَزلَِنى َهَذ� �مْلَْنِزَل، َولَْو �أَمَّ تََنحَّ

َطْعُت«)3(. لَ�َصِمْعُت َو�أَ
ومن �لثابت �أن مقولة �أبي ذر -- هذه كانت �صرخة مدوية يف �لآفاق، 
باإخر�ج  �لأغنياء  ��صتثارة همة  �ل�صريعة، وهي  مقا�صد  فهم  �لإخال�ض يف  مبعثها 
�أمو�لهم من حقوق، حتى لتذهب حقوق �لفقر�ء �صدى، و�إظهار  ما وجب يف 
ذلك و�جب �صرعي؛ ولذلك مل ينكر عليه �أحد من �ل�صحابة-- قال �بن بطال: 

�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال )452/5(.  -1
 . لربذة ( مو�صع على ثالث مر�حل من �ملدينة فيه قرب �أبي ذر� (  -2

�أخرجه �لبخاري يف �صحيحه من كتاب �لزكاة، باب �إثم مانع �لزكاة )508/2(رقم )1341(.  -3



262

»وفيه: جو�ز �لختالف و�لجتهاد فى �لآر�ء، �ألَّ ترى �أن عثمان -- ومن كان 
�إنه ل يجوز لك  له:  �أبا ذر عن مذهبه، ول قالو�  بح�صرته من �ل�صحابة مل يردو� 
�عتقاد قولك، لأن �أبا ذر نزع بحديث �لنبى،- -، و��صت�صهد به، وذلك قوله- 

-: »ما �أحب �أن ىل مثل �أُُحٍد ذهًبا �أنفقه كله �إلَّ ثالثة دنانري«)1(.
ومما ي�صتدل به على عدم جو�ز تعطيل �ملو�رد يف �صوء ن�صو�ض �ل�صنة �لنبوية، 
ما ذكره �لإمام �لقنوجي �صاحب �لرو�صة �لندية »... من و�صع ماًل يف م�صجد 
�مل�صلمني.  وم�صالح  �حلاجات  �أهل  �إىل  �صرفه  جاز  �أحد،  به  ينتفع  ل  م�صهد  �أو 
ْبَنِ ُعَمَر-  ِ ومن ذلك ما يو�صع يف �لكعبة وم�صجد �لر�صول -- فعن َعْبِد �هللَّ
َقالَْت:  �أَنََّها   -- �لنَِّبىِّ  َزْوِج  عنها-  �هلل  َعاِئ�َصَة-ر�صي  -َعْن  عنهما  �هلل  ر�صي 
َقاَل  -�أَْو  ِبَجاِهِليٍَّة  َعْهٍد  َحِديُثو  َقْوَمِك  �أَنَّ  »لَْوَل  يَُقوُل   --  ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �َصِمْعُت 
َعْلُت بَابََها ِبالأَْر�ِض َولأَْدَخْلُت ِفيَها ِمَن  ِ َوجَلَ ِبُكْفٍر- لأَْنَفْقُت َكْنَز �ْلَكْعَبِة ِفى �َصِبيِل �هللَّ
ْجِر«.»)2( قال �لنووي يف �صرحه لهذ� �حلديث: »وفيه دليل لتقدمي �أهم �مل�صالح  �حْلِ
عند تعذرها... وفيه دليل جلو�ز �إنفاق كنز �لكعبة ونذورها �لفا�صلة عن م�صاحلها 

يف �صبيل �هلل«)3(. 
�ملانع، وهو حد�ثة عهد  ز�ل  �إذ�  �لكعبة  ما يف  �إنفاق  يدل على جو�ز  فهذ� 
�لنا�ض بالكفر، وقد ز�ل و��صتقر بالإ�صالم. فاإذ� كان هذ� هو �حلكم يف �لأمو�ل �لتي 
يف �لكعبة، فالأمو�ل �لتي يف غريها من �مل�صاجد �أوىل بذلك بفحوى �خلطاب«)4(. 
على  وقف  »فمن  ن�صه:  ما  �ل�صوكانى  �لإمام  ذكر  �حلكم  هذ�  على  وتفريعاً 
يبقى فيها ل ينتفع به  م�صجده -- �أو على �لكعبة �أو على �صائر �مل�صاجد �صيئاً 

�صرح �صحيح �لبخاري، �بن بطال )453/5(.  -1
�أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب �حلج، باب نق�ض �لكعبة وبنائها )97/4( رقم)3307(.  -2

�صرح �لنووي على م�صلم )90/9(.  -3
�لرو�صة �لندية، �لقنوجي، )161/160/2(.  -4
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من  تقرر  ما  هذ�  ويوؤكد  كانز«)1(،  هو  بل  مت�صـدق  ول  مبتقرب  لي�ض  فهو  �أحد، 
�أن �لأمو�ل �إمنا خلقت لإعانة �لعباد على عبادة �هلل)2( وتنفيذ �أمره �صبحانه وتعاىل 
بتعمري �لأر�ض عن طريق ��صتثمارها يف �لن�صاط �لإنتاجى ولي�ض عن طريق �كتنازها 

يف دور �لعبادة.
وجممل ما  تقدم-وغريه كثري -دليل قاطع على حترمي �لكتناز، و�أن حكمة هذ� 
�لتحرمي تظهر جلية يف كونه عماًل يقوم على تعطيل �لأمو�ل و��صتثمارها وتد�ولها 
ق�صد جلب �ملنافع، وذلك �أن هذ� �لتد�ول هو �لذي يولد �لرخاء �لقت�صادي بني 
�أفر�د �ملجتمع؛ لأن دور�ن �ملال يف �لأيدي يعود بالنفع على �جلميع، خالفاً لكنزه 
�لذي يحجب منفعته عن �لآخرين، ول ي�صتفيد منه �لكانز؛ لأنه دفنه يف خز�ئنه 

فلم يحقق به منفعة، و�إمنا نال �إثماً و�رتكب مع�صية)3(.
هذه �لتوجيهات �لكرمية تعترب من �أ�ص�ض �لقت�صاد �لإ�صالمي، �لذي ل يقبل 
باأي حال من �لأحو�ل، �أن حتتكر �لأمو�ل وتُعطل عن مهامها يف بناء �ملجتمع ورقيه، 
�إذ �إن يف تكدي�صها وتعطيلها تعطياًل لالأيدي �لعاملة، وبالتال ح�صول �ل�صرر و�صط 

�ملجتمع، بانت�صار �لفقر كنتيجة لفقد�ن �لعمل.هذ� من ناحية.
املنهج النبوي يف اإحياء املوات:

�إذ�  وبخا�صة  تبديدها،  ترف�ض  كما  �ملو�رد  تعطيل  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  ترف�ض 
 ِ كانت هذه �ملو�رد يف �صورة �أر�ض زر�عية، و�أ�صل هذه �مل�صاألة مارو�ه َعْبُد �هللَّ
ِه �أَنَّ �لنَِّبىَّ -- �أَْقَطَع ِباَلَل ْبَن �حْلَاِرِث  �ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف �مْلَُزِنىُّ َعْن �أَِبيِه َعْن َجدِّ

�نظر: نيل �لأوطار، �لإمام �ل�صوكانى )38/36/8(.   -1
يقول �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: "�إن �هلل �إمنا خلق �لأمو�ل �إعانة على عبادته؛ لأنه خلق �خللق لعبادته". �نظر:   -2

�ل�صيا�صة �ل�صرعية، �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية، )�ض22(. 
ينظر: �ملال يف �لإ�صالم، د.حممود حممد �لبابلي، )�ض57(.  -3
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َوَغْوَرَها  َجْل�َصَها  �ْلَعبَّا�ِض  َغرْيُ  َوَقاَل  َوَغْوِريََّها)2(-  َجْل�ِصيََّها)1(  �ْلَقَبِليَِّة  َمَعاِدَن  �مْلَُزِنىَّ 
 -- �لنَِّبىُّ  لَُه  َوَكَتَب  ُم�ْصِلٍم  َحقَّ  يُْعِطِه  َومَلْ  ُقْد�ٍض  ِمْن  ْرُع  �لزَّ ُلُح  يَ�صْ -َوَحْيُث 
ِ ِباَلَل ْبَن �حْلَاِرِث �مْلَُزِنىَّ  ٌد َر�ُصوُل �هللَّ مَّ ِحيِم َهَذ� َما �أَْعَطى حُمَ ْحَمِن �لرَّ ِ �لرَّ »ِب�ْصِم �هللَّ

�أَْعَطاُه َمَعاِدَن �ْلَقَبِليَِّة َجْل�ِصيََّها َوَغْوِريََّها«)3(.
بن  بالل  »جاء  قال:  بكر،  �أبي  بن  �هلل  عبد  عن  �آدم  بن  ليحيى  �خلر�ج  ويف 
له طويلة  فاأقطعها)5(  �أر�صا،  فا�صتقطعه)4(   ،  -- إىل ر�صول �هلل� �حلارث �ملزين 
عري�صة«، فلما ول عمر قال له: يا بالل �إنك ��صتقطعت ر�صول �هلل -- �أر�صا 
طويلة عري�صة، فقطعها لك، و�إن ر�صول �هلل -- مل يكن مينع �صيئا ي�صاأله، و�أنت 
ل تطيق ما يف يديك، فقال: �أجل، فقال: فانظر ما قويت عليه منها، فاأم�صكه، وما مل 
تطق، وما مل تقو عليه، فادفعه �إلينا نق�صمه بني �مل�صلمني، فقال: ل �أفعل و�هلل �صيئا 
�أقطعنيه ر�صول �هلل -- ، فقال عمر: و�هلل لتفعلن، فاأخذ منه ما عجز عن عمارته، 

فق�صمه بني �مل�صلمني«)6(. 
وعن عمرو بن �صعيب -- قال: �أقطع ر�صول �هلل -- �أنا�ًصا من مزينة 
ا، فعطلوها، فجاء قوم فاأحيوها، فقال عمر: »لو كانت قطيعة مني،  �أو جهينة �أر�صً
�أو من �أبي بكر لرددتها، ولكن من ر�صول �هلل -- ، قال: وقال عمر: »من عطل 
ا ثالث �صنني مل يعمرها، فجاء غريه، فعمرها، فهي له، فخذ منها ما قدرت  �أر�صً

على عمارته ورد �لباقي«)7(.

�جَلل�ض: �ملرتفع.  -1
�لغور: �ملنخف�ض.  -2

قال   )3064( رقم   )138/3( �لأر��صني  �إقطاع  باب  �خلر�ج،  كتاب  من  �صننه  يف  د�ود  �أبو  �أخرجه   -3
�لألباين:"ح�صن". 

��صتقطعه، طلب منه �أن مُيَلَِّكه.   -4
�أقطعه، َملَّكُه.  -5

�خلر�ج، يحيى بن �آدم )263/1(.  -6
�لأمو�ل، �لقا�صم بن �صالم )168/2(رقم )612( �خلر�ج، يحيى بن �آدم )256/1(  -7
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�لأر��صي  �أن  �لزر�عية،  �لأر��صي  تعطيل  جو�ز  عدم  يف  �حلكمة  وتكمن 
�لزر�عية من �أهم مو�رد �لرثوة �لقت�صادية، و�أنها من هبات �خلالق جل �صاأنه �إىل 

�لب�صر، ونحن �لب�صر.
وعن ِه�َصاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن �أَِبيِه َعْن �َصِعيِد ْبِن َزْيٍد َعِن �لنَِّبىِّ -- َقاَل: »َمْن 

.)8(» ا َمْيَتًة َفِهَى لَُه، َولَْي�َض ِلِعْرٍق َظامِل َحقٌّ �أَْحيَا �أَْر�صً
فلم  ملك لأحد،  عليها  �أنه جرى  يظهر  �لتي مل  �لأر�ض  �مليتة هي:  و�لأر�ض 
�أو نحو ذلك، ول يوجد من  �أو عمارة  �أو زرع  �إحاطة  تاأثري �صيء من  فيها  يظهر 

ميلكها، و�إحياوؤها هو جعلها �صاحلة لالنتفاع.
قال �أبو عبيد: »جاءت �لأحكام يف �لإحياء على ثالثة �أوجه، �أحدها: �أن ياأتي 
فيها  فيحدث  �آخر،  رجل  عليها  يثبت  ثم  ويعمرها،  فيحييها  �مليتة  �لأر�ض  �لرجل 
غر�صا �أو بنيانا لي�صتحق ما كان �أحيا �لذي قبله و�لوجه �لثاين: �أن يقطع �لإمام رجال 
�أر�صا مو�تا، فت�صري ملكا للمقطع، �إل �أن يفرط يف �إحيائها وعمارتها حتى ياأتيها �آخر 
فيحييها ويعمرها، وهو يح�صب �أنه لي�ض لها رب و�لوجه �لثالث: �أن يحتجر �لرجل 
�أو يحدث  �أو يحتفر حولها حفري�،  �أن ي�صرب عليها منار�  �لأر�ض، و�لحتجار: 
م�صناة، وما �أ�صبه ذلك، مما تكون به �حليازة ثم يدعها مع هذ� فال يعمرها، وميتنع 

غريه من �إحيائها ملكان حيازته و�حتجاره«)9(.
ومما ل�صك فيه �أنه �إذ� طبقت تلك �ملبادىء �ل�صامية، فاإن �لنتيجة حينما تكون 
زيادة �لإنتاج �لزر�عي نتيجة لت�صاع �لرقعة �لزر�عية وحتل بذلك م�صكلة �لأمن 

�لغذ�ئي �لتي تقف عقبة �أمام �لعامل �لإ�صالمي.

 )لعرق  �أر�صا ميتة )822/2(. قوله  �أحيا  �أخرجه �لبخاري يف �صحيحه، كتاب �ملز�رعة، باب من   -8
ظامل(: �أي لي�ض ملن غر�ض يف �أر�ض غريه بدون �إذنه حق يف �إبقاء ما غر�ض؛ لأنه ظامل ومتعد يف غر�صه.

�لأمو�ل، �لقا�صم بن �صالم )157/2(، و�لأمو�ل، �بن زجنويه )380/2(.  -9
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بن  �هلل  وعبد  خديج،  بن  ور�فع  هريرة،  و�أبو  �هلل،  عبد  بن  جابر  روى  وقد 
�لأر�ض  كر�ء  حرم   -- �هلل  ر�صول  �أن  من   --ل�صحابة� من  وغريهم  عمر 
 -ِ َحاِب َر�ُصوِل �هللَّ �صْ نَي ِمْن �أَ وُل �أََر�صِ بجعل ثابت، ون�صه: »�أنه َكاَن ِلِرَجاٍل ُف�صُ
ُل �أَْر�ٍض َفْليَْزَرْعَها �أَْو ِليَْمَنْحَها �أََخاُه َفاإِْن  ِ -- : »َمْن َكانَْت لَُه َف�صْ َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
َقاَل: »ُكنَّا   -- ْبِن َخِديٍج َر�ِفِع  ُه«)1(. ويف رو�ية لأبي عنَّ  ْر�صَ �أَ َفْليُْم�ِصْك  �أَبَى 
َفَقاَل نََهى َر�ُصوُل  �أَتَاُه  �أَنَّ بَْع�َض ُعُموَمِتِه  َفَذَكَر   -- ِ نَُخاِبُر َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ
ِ َوَر�ُصوِلِه �أَْنَفُع لََنا َو�أَْنَفُع. َقاَل: ُقْلَنا َوَما  ِ -- َعْن �أَْمٍر َكاَن لََنا نَاِفًعا َوَطَو�ِعيَُة �هللَّ �هللَّ
ِ -- : »َمْن َكانَْت لَُه �أَْر�ٌض َفْليَْزَرْعَها �أَْو َفْليُْزِرْعَها �أََخاُه  َذ�َك؟ َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

ى«)2(. َوَل يَُكاِريَها ِبُثُلٍث َوَل ِبُربٍُع َوَل ِبَطَعاٍم ُم�َصمًّ

 )3( ِرىِّ يُب ِمَن �ْلِق�صْ ِ -- َفُن�صِ وَعْن َجاِبٍر َقاَل: »ُكنَّا نَُخاِبُر َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ
ِ -- : »َمْن َكانَْت لَُه �أَْر�ٌض َفْليَْزَرْعَها �أَْو َفْليُْحِرْثَها �أََخاُه  َوِمْن َكَذ� َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

َو�إِلَّ َفْليََدْعَها«)4(.

يقت�صي  �صرط  فيه  ��صرتط  قد  �ملز�رعة  عقد  �أن  �حلديث  هذ�  من  و�لو��صح 
ف�صاده. ولذلك نهى -- عنه، فاملز�رعة يف هذه �ل�صورة ل يختلف �لفقهاء 

يف ف�صادها.

ِ -- َخْيرَبَ ِب�َصْطِر َما يَْخُرُج  وعْن نَاِفٍع َعِن �ْبِن ُعَمَر َقاَل: »�أَْعَطى َر�ُصوُل �هللَّ

�أخرجه م�صلم يف �صحيحه من كتاب �لبيوع، باب كر�ء �لأر�ض، )19/5(رقم)3999(. وقوله ) ف�صول   -1
�أر�صني (: �أي �أر��صي فا�صلة عن حاجتهم.

رقم)3399(   )269/3( �ملز�رعة،  يف  �لت�صديد  باب  �لبيوع،  كتاب  من  �صننه  يف  د�ود  �أبو  �أخرجه   -2
و�للفظ له، و�بن ماجه يف �صننه من كتاب �لرهون، يف �ملز�رعة بالثلث، )819/2(رقم )2452( قال 

�لألباين،"�صحيح".�نظر: �صحيح و�صعيف �صنن �أبي د�ود )395/7(. 
�أخرجه م�صلم يف �صححيه من كتاب �لبيوع، باب كر�ء �لأر�ض )19/5( رقم)4005(.  -3

�لق�صرى: ما بقى من �حلب يف �ل�صنبل بعد در�صه.   -4
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مَتٍْر  ِمْن  َو�ْصًقا  ثََماِننَي  َو�ْصٍق)1(  ِمائََة  �َصَنٍة  َكلَّ  �أَْزَو�َجُه  يُْعِطى  َفَكاَن  َزْرٍع  �أَْو  ثََمٍر  ِمْن 
�أَْن   -- ِّلنَِّبى� �أَْزَو�َج   َ َخْيرَبَ َخريَّ َق�َصَم  ُعَمُر  ا َوىِلَ  َفَلمَّ ِمْن �َصِعرٍي  َوِع�ْصِريَن َو�ْصًقا 
َمِن  َفِمْنُهنَّ  َفاْخَتَلْفَن  َعاٍم  ُكلَّ  �لأَْو�َصاَق  لَُهنَّ  َى  مُيْ�صِ �أَْو  َو�مْلَاَء  �لأَْر�َض   )2( لَُهنَّ يُْقِطَع 
ُة مِمَِّن  �ْخَتاَر �لأَْر�َض َو�مْلَاَء َوِمْنُهنَّ َمِن �ْخَتاَر �لأَْو�َصاَق ُكلَّ َعاٍم َفَكانَْت َعاِئ�َصُة َوَحْف�صَ

�ْخَتاَرتَا �لأَْر�َض َو�مْلَاَء«)3(.
عليه  دلت  �لنحو  على  �ملز�رعة  عقد  �إن  �لقول:  ميكن  تقدم  ما  �صوء  ويف 
�أن  �صاأنه  من  �أن  كما  �لإنتاج ومنوه،  زيادة  على  يعمل  عقد  �ل�صابقة)4(  �لأحاديث 
ما  ت�صتغل من خالله طاقات وجهود وقوى قد تكون عاطلة ول جتد من �لأعمال 
تقوم عليه، فيفتح هذ� �لعقد باباً و��صعاً لكل هذه �لطاقات و�لقوى لكي ت�صارك يف 
�لإنتاج وت�صهم فيه بن�صيب و�فر، فيتحقق بذلك �لرخاء وزيادة �لدخل لكل من 

�لفرد و�ملجتمع على �ل�صو�ء.هذا من جانب.

�إبر�هيم  �أرطال وثلث.�ملعجم �لو�صيط، د.  �لو�صق: مكيلة معلومة وهي �صتون �صاعاً، و�ل�صاع خم�صة   -1
م�صطفى )1032/2(.

قوله: ) يقطع لهن ( يعطيهن ن�صيًبا من �ملاء و�لأر�ض.   -2
�أخرجه م�صلم يف �صححيه من كتاب �لبيوع باب �مل�صاقاة و�ملعاملة بجزء من �لثمر و�لزرع )26/5(   -3

رقم)4045(.
ب�صط �لفقهاء �لقول يف �أحكام �ملزر�عة يف كتب �لفقه �لإ�صالمي، وي�صيق �ملقام عن ذكرها على وجه   -4
��صتغالل  �صور  من  �ثنتني  �صورتني  �إلَّ  ليبيح  �لإ�صالم  �أن  �إىل  �لإ�صالم  فقهاء  تو�صل  وقد  �لتف�صيل، 

�لأر��صي �لزر�عية، وهما: 
�أن ي�صتعمل من  �أر�صه ببذر و�صبخه وما�صيته و�آلته وعمله، وله يف ذلك  �أن يزرع �صاحب �لأر�ض  �إما   
�لعاملني من �صاء على �أن يدفع لكل �أجري �أجره مبا يعادل �أجر �ملثل ودون �أن يوؤخر دفع �لأجر عن �ملوعد 

�ملتفق عليه.
�لبذر و�ل�صماد من �صاحب �لأر�ض،  �أن يكون  �لإنتاجية، فيجوز  �لعملية  ي�صرك معه غريه يف  �أن  و�إما   
ويجوز �أن يزيد عليهما ما يتفق عليه �لطرفان من ما�صية و�آلة ومبيد�ت للح�صر�ت، و�أن يكون �لعمل من 
قبل غريه )�ملز�رع �أو �ملحاقل �أو �ملخابر( ويجوز للمز�رع يف هذه �حلالة �أن يقت�صر على تقدمي �لعمل 
�لالزم من قبله، كما يجوز �أن يقرن ذلك بتقدمي �لبذر كله �أو بع�صه، �أو بتقدمي �أي عن�صر �آخر من عنا�صر 

�لإنتاج.
يف مذ�هب �لفقهاء ينظر: �ملب�صوط، �ل�صرخ�صي )17/23(، مو�هب �جلليل، �حلطاب )176/5(، مغني   
�لأوطار،  نيل   ،)416/5( قد�مة  �بن  �ملغني،   ،)323/2( �ل�صربيني  �خلطيب  �ملنهاج،  �صرح  �ملحتاج 

�ل�صوكاين )275/5(.
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عليه  دلت  ثابت-كما  بجعل  �لأر�ض  كر�ء  حترمي  فاإن  اآخر:  جانب  ومن 
ل  �إذ  �أحكامها،  وفل�صفة  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  حكمة  مع  يتفق  �لنبوية-  �لأحاديث 
دون  غنما  لنف�صه  وي�صرتط  بالفالحة،  غريه  لأر�ض  �ملالك  يعهد  �أن  من�صف  يقبل 
غرم، فيقت�صي �أن يدفع �لفالح كر�ء قل �أم كرث، و�صو�ء تو�فر �ملح�صول �أو �نعدم، 
�إذ يكون مثله كمثل من �أقر�ض ماًل لأخيه، و�قت�صاه )فائدة( عالوة على �أ�صل ما 

�أقر�ض، فالفائدة ربا، و�لكر�ء بجعل ثابت �أ�صبه ما يكون به. 
�صبل  للنا�ض  ير�صم  �إمنا  ثابت،  بجعل  �لكر�ء  �لإ�صالم  يحرم  حينما  وبديهي 
ليمنحها  �أو  فليزرعها  �أر�ض  له  كانت  فمن  �لأمثل،  �لزر�عية  �لأر�ض  ��صتغالل 
�أخاه، وبذلك تنعدم طبقة �ملالك �لذين يعي�صون على �لكر�ء )�لإيجار( في�صكنون 
�لإ�صالمي  �ملبد�أ  ذلك  �أن  كما  �لظلم،  ينتفي  وبهذ�  �لبطالة،  وتف�صدهم  �حل�صر، 
�لعظيم يحول دون �صر�ء �لأر�ض �لزر�عية �إل ملن له �إملام بالزر�عة، ومن يقبل حتمل 
خماطرها، ومن ثم جند �أعد�د�ً غفرية من �أ�صحاب �لأر��صي �لزر�عية �ملقيمني يف 
�ملدن و�مل�صتغلني بغري �لزر�عة يف بيع �أر��صيهم �إىل �لفالحني �لر�غبني يف �حلرث 
و�ل�صتثمار �لزر�عي، وبهذ� تكرب �مل�صاحة �لتي تخ�ض �لفالح �لو�حد مما يعينه على 

�لتو�صع �لزر�عي، و��صتعمال �لفنون �حلديثة يف ��صتخد�م �لأر��صي �لزر�عية. 
منهج ال�سنة النبوية يف ت�سجيع التقدم التكنولوجي:

يرحب �لإ�صالم بالتقدم �لعلمي و�ملادي، ول يجفل من �لتطور �لآل و�لرقى 
�ل�صناعي، مع �ملحافظة على �لعقيدة و�ملبادئ �لتي يقوم عليها كيان �لأمة �ملعنوي، 
وذلك لأن �لإ�صالم ل يهمه �أن حترث �لأر�ض مبحر�ث يجره ثور�ن، �أو مبحر�ث 
�آل يد�ر بالبخار �أو بالكهرباء، ول يهمه �أن ين�صج �لثوب على منو�ل يدوي �أو �آخر 
ميكانيكي، بل يهمه حتقيق �مل�صلحة لالإن�صان ودرء �ل�صرر عنه، وتي�صري �حلياة، ومن 
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ثم كان مبنى �ل�صريعة على �مل�صلحة ل على �ملف�صدة، و�حلكمة ل على �لعبث)1(.

ويف �صبيل هذ� �أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �ملطهرة �إىل �أهمية �لف�صل بني �لتقنية �أو 
�لتكنولوجيا وبني �لعقيدة، ترتيباً على �أن هذ� �لعلم من�صوؤه هو مالحظة �لإن�صان 
�لتي  وللقو�نني  و�إيجاباً  �صلباً  بينها  �لقائمة  للعالقات  و�إدر�كه  �أ�صياء  من  حوله  ملا 
�أو يف عالقته بغريه، ومن بني هذه �لأمور  حتكم كل �صيء من �لأ�صياء يف ذ�ته، 
قال:  َخِديٍج  بن  َر�ِفُع  عن  م�صلم  روى  فقد  �لنخل،  تلقيح  �أي  �لنخل  تاأبري  حادثة 
فقال:  �لنَّْخَل،  ُحوَن  يَُلقِّ يَُقولُوَن:  �لنَّْخَل،  يَاأْبُُروَن  َوُهْم  ِ --�مْلَِديَنَة  �هللَّ نَِبيُّ  َقِدَم 
َفرَتَُكوُه   »� َخرْيً كان  تَْفَعُلو�  مل  لو  ُكْم  »لََعلَّ قال:  َنُعُه.  نَ�صْ كنا  قالو�:  َنُعوَن؟  تَ�صْ ما 
�أََمْرتُُكْم ِب�َصْيٍء  �إذ�  بَ�َصٌر  �أنا  ْت. قال: َفَذَكُرو� ذلك له فقال: »�إمنا  َفَنَق�صَ ْت �أو  َفَنَف�صَ
َا �أنا بَ�َصٌر«. ويف رو�ية ثانية  منَّ من ِديِنُكْم َفُخُذو� ِبِه، و�إذ� �أََمْرتُُكْم ِب�َصْيٍء من َر�أٍْي َفاإِ
ِ -- ِبَقْوٍم على روؤو�ض  عن ُمو�َصى بن َطْلَحَة عن �أبيه قال َمَرْرُت مع ر�صول �هللَّ
َكَر يف �ْلأُْنثَى َفيَْلَقُح.  ُحونَُه، يَْجَعُلوَن �لذَّ َنُع َهوؤَُلِء؟ َفَقالُو�: يَُلقِّ �لنَّْخِل فقال: ما يَ�صْ
ِ -- ما �أَُظنُّ يُْغِني ذلك �صيًئا قال: َفاأُْخرِبُو� ِبَذِلَك َفرَتَُكوُه َفاأُْخرِبَ  فقال ر�صول �هللَّ
َنُعوُه، َفاإِينِّ �إمنا َظَنْنُت ظنًّا  ِ -- ِبَذِلَك فقال: �إن كان يَْنَفُعُهْم ذلك َفْليَ�صْ ر�صول �هللَّ
ِ �صيًئا َفُخُذو� ِبِه َفاإِينِّ لَْن �أكذب  ْثُتُكْم عن �هللَّ ، َولَِكْن �إذ� َحدَّ نِّ فال تُوؤَ�ِخُذويِن ِبالظَّ
ِ --«. ويف رو�ية ثالثة عن ِه�َصاِم بن ُعْرَوَة عن �أبيه عن َعاِئ�َصَة، َوَعْن  على �هللَّ
ُلَح. قال  ُحوَن فقال: لو مل تَْفَعُلو� لَ�صَ نَّ �لنبي-- َمرَّ ِبَقْوٍم يَُلقِّ �أَنَ�ٍض �أَ ثَاِبٍت عن 
َوَكَذ�. قال: »�أَْنُتْم  َكَذ�  ُقْلَت  ِلَنْخِلُكْم؟« قالو�:  ِبِهْم فقال: »ما  َفَمرَّ  ا،  َفَخَرَج �ِصي�صً

وفى هذ� يقول �بن �لقيم: "�إن �ل�صريعة هي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�صالح كلها، وحكمة كلها، فكل   -1
م�صاألة خرجت عن �لعدل �إىل �جلور، وعن �لرحمة �إىل �صدها، وعن �مل�صلحة �إىل �ملف�صدة، وعن �حلكمة 

�إىل �لعبث، فلي�صت من �ل�صريعة يف �صيء و�إن �أدخلت فيها بالتاأويل". �أعالم �ملوقعني )14/3(.
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�أَْعَلُم ِباأَْمِر ُدْنيَاُكْم«)1(.
كما �أر�صدت �ل�صنة �لنبوية �إىل �أهمية �خلربة �لفنية �لأجنبية يف تلبية متطلبات 
�لتنمية، ب�صرف �لنظر عن عقيدة م�صدرها، ماد�مت �آمنة ر��صدة، ويوؤيده ما ثبت 
يف �ل�صحيح �أن �لنبي -- ��صتعان بهادياً من بنى �لديل-عبد �هلل بن �أريقط- 
على دين قري�ض و�أ�صلم �إليه �أمر �لنفاد �إىل �آمن �لطريق فقام �لرجل باملهمة، ويف 
بُو بَْكٍر َرُجاًل  هذ� تقول �ل�صيدة َعاِئ�َصَة-ر�صي �هلل عنها- ��ْصَتاأَْجَر �لنَِّبىُّ -- َو�أَ
مَيِنَي  َغَم�َض  َقْد  ِباْلِهَد�يَِة-  َهاِديًا -�مْلَاِهُر  َعِدىٍّ  ْبِن  َعْبِد  بَِنى  ِمْن  ُثمَّ  يِل،  �لدِّ بَِنى  ِمْن 
لَْيِه  �إِ َفَدَفَعا  َفاأَِمَناُه  ُقَرْي�ٍض،  اِر  ُكفَّ ِديِن  َعَلى  َوُهَو  َو�ِئٍل)2(،  ْبِن  �ْلَعا�ِض  �آِل  ِفى  ِحْلٍف 
لَيَاٍل  ِبيَحَة  �صَ ِبَر�ِحَلَتْيِهَما  َفاأَتَاُهَما  لَيَاٍل،  ثاََلِث  بَْعَد  ثَْوٍر  َغاَر  َوَو�َعَد�ُه  َر�ِحَلَتْيِهَما، 
�أَ�ْصَفَل  ِبِهْم  َفاأََخَذ   ، يِلىُّ �لدِّ ِليُل  َو�لدَّ ُفَهرْيََة،  َعاِمُرْبُن  َمَعُهَما  َو�ْنَطَلَق  َفاْرحَتَاَل  ثاََلٍث، 
اِحِل)3(. وقد كان �لرجل ماهر�ً يف �لعمل، ومل يُحل �ِصركُه �أو  َة، َوُهَو َطِريُق �ل�صَّ َمكَّ

كفرُه دون �ل�صتفادة بخربته �لنادرة يف هذه �ملهمة �خلطرية.
قال �بن حجر: »ويف �حلديث ��صتئجار �مل�صلم �لكافر على هد�ية �لطريق �إذ� 

�أمن �إليه«)4(. 
�إذ� علم  �ل�صر و�ملال  �ل�صرك على  �أهل  �ئتمان  �لفقه  �ملهلب: »وفيه من  وقال 
منهم وفاًء ومروءة، كما ��صتاأمن �لنبى -- هذ� �لدليل �مل�صرك، وهو من �لكفار 
 ، َذَكَرُه  َقالَُه �َصْرًعا ُدوَن ما  �ْمِتثَاِل ما  �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، من كتاب �لف�صائل، بَاب ُوجـوِب   -1
رقم)6277(. »ياأبرون«معناه �إدخال طلع �لذكر يف طلع �لأنثى فتعلق باإذن �هلل. �أما قوله: "فنف�صت 
ا"، هو بك�صر �ل�صني �ملعجـمة و�إ�صكان �لياء  �أو فنق�صت"فمعناه، �أ�صقطت ثمرها. وقوله: "فخرج �صي�صً
هو �لب�صر �لرديء �لذي �إذ� يب�ض �صار ح�صفاً. وقيل: متر رديء وهو متقارب. �نظر: ل�صان �لعرب، �بن 

منظور، مادة ) �أبر(جـ4/�ض3 جـ107/1، ومادة )�صي�ض ( وجـ314/3، مادة )نف�ض(. 
عند  ونحوه  �ملاء  �أيديهم يف  يغم�صون  وكانو�  �لعهد،  و�حللف  "غم�ض ميني حلف"دخل يف جملتهم.   -2

�لتحالف. 
مل  �إذ�  �أو  �ل�صرورة  عند  �مل�صركني  ��صتئجار  باب  �لإجارة،  كتاب  من  �صحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -3

يوجد �أحد من �أهل �لإ�صالم، )790/2( رقم)2144(.
فتح �لباري، �بن حجر )442/4(.  -4
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�لأعد�ء �ملطالبني له، لكنه علم منه مروءة ووفاء �ئتمنه من �أجلهما على �صره يف 
�إليه ليو�فيهما بهما بعد ثالث يف  �خلروج من مكة، وعلى �لناقتني �للتني دفعهما 

غار ثور«)5(.
وطلب �خلربة �لفنية هنا يف �صكلها �لتقني �أو �لتكنولوجى من باب �لتعاون 

�ملطلوب �صرعاً.
وما �أجمل ت�صبيه �لنبى -- للموؤمن باأنه تارة كالنخلة ل ي�صقط ورقها، فعن 
يَ�ْصُقُط  َل  َجِر �َصَجَرًة  �ل�صَّ ِمَن  : »�إِنَّ   -- ِ َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ يَُقوُل  ُعَمَر  ْبِن   ِ َعْبد �هللَّ
َقاَل  �ْلَبَو�ِدى.  َفَوَقَع �لنَّا�ُض ِفى �َصَجِر  ثُوِنى َما ِهَى«.  �مْلُ�ْصِلِم َفَحدِّ َمثَُل  َو�إِنََّها  َوَرُقَها 
 ِ ْثَنا َما ِهَى يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِ َوَوَقَع ِفى نَْف�ِصى �أَنََّها �لنَّْخَلُة َفا�ْصَتْحيَْيُت ثُمَّ َقالُو� َحدِّ َعْبُد �هللَّ
َقاَل َفَقاَل: »ِهَى �لنَّْخَلُة«. َقاَل: َفَذَكْرُت َذِلَك ِلُعَمَر َقاَل لأَْن تَُكوَن ُقْلَت ِهَى �لنَّْخَلُة 
 -- لنبي� �أن  �بن عمر-ر�صي �هلل عنهما-  َوَكَذ�)6(. وعن  َكَذ�  ِمْن  �إِىَلَّ  �أََحبُّ 

قال: »مثل �ملوؤمن مثل �لنخلة ما �أخذت منها من �صئ نفعك«)7(.
بامل�صلم  �لنخلة  �لعلماء: و�صبه  �لنووي يف �صرحه ل�صحيح م�صلم: »قال  قال 
فى كرثة خريها، ودو�م ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على �لدو�م، فاإنه من حني 
يطلع ثمرها ليز�ل يوؤكل منه حتى ييب�ض، وبعد �أن ييب�ض يتخذ منه منافع كثرية، 
وخما�صر  وع�صياًّ  وحطًبا  جذوًعا  في�صتعمل  و�أغ�صانها،  وورقها  خ�صبها  ومن 
علًفا  به  وينتفع  نو�ها،  منها  �صيء  �آخر  ثم  ذلك،  وغري  و�أو�ين  وحباًل  وح�صر�ً 
لالإبل، ثم جمال نباتها، وح�صن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها، وخري وجمال، كما 

�صرح �لبخاري، �بن بطال )401/11 (.  -5
�أخرجه �لبخاري يف �صححيه من كتاب )34/1( رقم)61( وم�صلم يف �صحيحه من كتاب �صفة �لقيامة   -6

و�جلنة و�لنار، باب مثل �ملوؤمن مثل �لنخلة، )137/8( �حلديث رقم ) 7276(.
قال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد )257/1( رقم )272(: "رو�ه �لبز�ر ورجاله موثقون". ورو�ه �لطرب�نى   -7

عن �بن عمر يف �ملعجم �لكبري )411/12( رقم)13514(.
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�أن �ملوؤمن خري كله من كرثة طاعاته..«)1(
ينفعه وينفع  ما  �لفكر وحتديد غاياته حري�ض على  �إعمال  و�ملوؤمن يف جمال 
غريه. ولقد كانت حياة �مل�صلمني حافلة بالتقدم و�لزدهار حينما �أعملو� عقولهم 
و�أفكارهم، وكانو� �لأ�صا�ض �لذي بُنيت عليه �لنه�صة و�ملدنية �حلديثة، ومن �ملوؤ�صف 
حقاً �أن �لفهم غري �ل�صليم لالإ�صالم ترتب عليه نتيجة موؤملة تظهر بو�صوح فى �عتماد 
�مل�صلمني على غريهم فى ��صتري�د معظم ما يلزمهم من �لآلت و�ملعد�ت و�لأ�صلحة 

و�لطائر�ت وغريها...!!

�صرح �لنووي على م�صلم، �لنووي )154/17(.  -1
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اخلامتة

النتائج والتو�سيات:
و�صيد  �لنبيني  خات  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  �لذي  هلل  �حلمد 

�ملر�صلني، وبعد.
فاإن �صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت يف �ل�صنة �لنبوية جزء لينفك عن عقيدة 
�ملوؤمن، وركيزة �أ�صا�صية من �أ�صا�ض �لبناء و�لتنمية �ل�صاملة يف �ملجتمع �لإ�صالمي، 
دلت عليها �لكثري من �لأحاديث �لنبوية؛ وذلك حتى يتم بناء �لذ�ت وفق منهج 

�إ�صالمي �أ�صيل.وياأتي يف مقدمة هذه �لوجوه:
�صناعة �لقيادة �لر��صدة يف جمال �إد�رة �لأمو�ل و�لأعمال.- 1
ربط �لن�صاط �لقت�صادي مبنظومة �لقيم و�لأخالق �لإ�صالمية.- 2
تنمية �ملهار�ت لأجل �لتحرر من �جلوع.- 3
حفظ �لأ�صول �ملنتجة عقارية كانت �أو منقولة.- 4
تنمية �ملهار�ت وحفز همم �ملتعطلني عن �لعمل.- 5
تنمية �لأمو�ل وعدم تعطيلها بالكتناز.- 6
ت�صجيع �لتقدم �لتنكولوجي.- 7

وزيادة على ما تقدم و�صع �لإ�صالم �صماناً ل�صتخد�م ثمر�ت �مللكية �لعامة يف 
حتقيق �لتنمية �لقت�صادية، �لتي هي من �أهم م�صالح �مل�صلمني و�أو�صد �لباب �أمام 
�لأمو�ل  �لنفوذ وتهريب  �لربا و��صتغالل  �لتي كان  �لقت�صادية  �أو  �ملالية  �لأزمات 
�لقت�صاد  بها  يتميز  �لتي  �لذ�تية  �لرقابة  فقد�ن  يعنى  �أمر  وهو  عو�ملها.  �أهم  من 
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�لإ�صالمي، ولهذ� كتب باحثان من �لباحثني �لفرن�صيني مقاًل �صنة 1946م قال فيه: 
�لإد�رية  �لنظم  �لر�أ�صمالية، حاولنا  �لنظم  �لقت�صادية، حاولنا  �لنظم  »حاولنا كل 
�لإ�صالم  يف  �أن  و�أعلنا  و�لرقابة،  �لتوزيع  عد�لة  فيه  ف�صلنا  ما  �أهم  ومن  وف�صلنا، 
تاأتي من �صخ�ض على �صخ�ض، ول من هيئة على هيئة،  عجباً، لأن �لرقابة فيه ل 
و�إمنا �لرقابة �لتي جاء بها �لإ�صالم هي مر�قبة �لإن�صان لربه، ون�صج �ل�صمري �لديني، 

وهذ� وحده قوة كامنة يف �لإ�صالم«)1(.
التو�سيات:

وتنمية - 1 �لعلمي،  بالبحث  للنهو�ض  �لعام  �ملال  من  قدر ممكن  �أكرب  تخ�صي�ض 
�إىل طاقات عاملة.  �لعاطلة، بهدف حتويلها  �لفردية لكافة �لطاقات  �ملهار�ت 
�ملجال،  هذ�  يف  �أمو�لهم  ف�صول  بذل  على  �لأغنياء  همة  حفز  يجب  كما 
�أو تخ�صي�ض جزء من م�صرف يف �صبيل �هلل �لزكوي مبا ي�صمن حتقيق هذ� 

�لهدف.
�صورة - 2 يف  �أعو�م،  من  �صبقه  وما  �لعام،  هذ�  �ملقبولة  �لبحوث  كافة  ن�صر 

مو�صوعة علمية حديثة، وتوزيعها على كافة بلد�ن �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي، 
وعمل ملخ�ض لها باللغات �لأجنبية ليقف �لآخر على هذ� �لوجه من وجوه 
دعوة  تبليغ  يف  بالغة  �صورة  وهذ�  �ملجالت،  كافة  يف  �لنبوية  �ل�صنة  متيز 
�أن �حلمد هلل  �لكرمي -- و�آخر دعو�نا  لنبينا  �لإ�صالم، و�لزود عنه ن�صرة 

رب �لعاملني.

�نظر: �لأعمال �مل�صرفية يف �لإ�صالم، د. م�صطفى عبد�هلل �لهم�صرى، ) �ض202(.  -1
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امل�شادر واملراجع

القراآن الكرمي وتف�سريه:
�لقر�آن �لكرمي.- 1
�أحكام �لقر�آن، �جل�صا�ض، د�ر �مل�صحف-�لقاهرة. - 2
تف�صري �لقر�آن �لعظيم، �أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمر بن كثري �لقر�صي �لدم�صقي، - 3

�لثانية  �لطبعة  و�لتوزيع،  للن�صر  طيبة  د�ر  �صالمة،  حممد  بن  �صامي  حتقيق: 
1420هـ- 1999م.

حتقيق: - 4 �لطربي،  جعفر  �أبو  جرير  بن  حممد  �لقر�آن،  تاأويل  يف  �لبيان  جامع 
�أحمد حممد �صاكر، موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لأوىل، 1420 هـ- 2000 م. 

�لأوىل، - 5 �لطبعة  �مل�صرية،  �لكتب  د�ر  �لقرطبي،  �لقر�آن،  لأحكام  �جلامع 
1964م.

احلديث النبو ي ال�سريف و�سروحه:
�حلاكم - 1 �هلل  عبد  �أبو  �هلل  عبد  بن  حممد  �ل�صحيحني،  على  �مل�صتدرك 

 ،1990-1411 �لأوىل،  �لطبعة  �لعلمية-بريوت،  �لكتب  د�ر  �لني�صابوري، 
حتقيق: م�صطفى عبد �لقادر عطا.

�حلرمني- - 2 د�ر  �لطرب�ين،  �أحمد  بن  �صليمان  �لقا�صم  �أبو  �لأو�صط،  �ملعجم 
�لقاهرة، 1415هـ.

�ملكتب - 3 �لطرب�ين،  �لقا�صم  �أبو  �أيوب  بن  �أحمد  بن  �صليمان  �ل�صغري،  �ملعجم 
1405هـ-1985م،  �لأوىل،  �لطبعة  عمان،  بريوت،  عمار-  د�ر  �لإ�صالمي، 

حتقيق: حممد �صكور حممود �حلاج.
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مكتبة - 4 �لطرب�ين،  �لقا�صم  �أبو  �أيوب  بن  �أحمد  بن  �صليمان  �لكبري،  �ملعجم 
�لعلوم و�حلكم-�ملو�صل، �لطبعة �لثانية، 1404-1983م، حتقيق: حمدي بن 

عبد �ملجيد �ل�صلفي.
�أبو زكريا يحيى �لنووي، طبعة - 5 -�ملنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن �حلجاج، 

د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي-بريوت، �لطبعة �لثانية، 1392هـ..
حتفة �لأحوذي ب�صرح جامع �لرتمذي، حممد عبد �لرحمن بن عبد �لرحيم - 6

�ملباركفوري، د�ر �لكتب �لعلمية-بريوت.
جامع بيان �لعلم وف�صله، يو�صف بن عبد �هلل �لنمري �لقرطبي، در��صة وحتقيق: - 7

�أبو عبد �لرحمن فو�ز �أحمد زمرل، موؤ�ص�صة �لريان- د�ر �بن حزم، �لطبعة 
�لأوىل 1424هـ-2003 هـ.

�أبي د�ود، حتقيق: د.عبد �لقادر عبد �خلري، د. �صيد حممد �صيد، د�ر - 8 �صنن 
�حلديث �لقاهرة.

�صنن �لبيهقي �لكربى، �أحمد بن �حل�صني بن علي بن مو�صى �أبو بكر �لبيهقي، - 9
�لقادر  عبد  حممد  حتقيق:  1414-1994م،  �ملكرمة،  مكة  �لباز-  د�ر  مكتبة 

عطا.
�لكتاب - 10 د�ر  �لد�رمي،  �أبو حممد  �لرحمن  عبد  بن  �هلل  عبد  �لد�رمي،  �صنن 

�لعربي-بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1407هـ، حتقيق: فو�ز �أحمد زمرل، خالد 
�ل�صبع �لعلمي.

�صنن �لن�صائي ب�صرح �ل�صيوطي وحا�صية �ل�صندي، �أبوعبد �لرحمن �أحمد بن - 11
�صعيب �لن�صائي، حتقيق: مكتب حتقيق �لرت�ث، د�ر �ملعرفة ببريوت، �لطبعة 

�خلام�صة 1420هـ.
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�صرح �لبخاري، �أبو �حل�صن علي بن خلف بن عبد �مللك �ل�صهري بابن بطال.- 12
د�ر - 13 �لألباين،  �لدين  نا�صر  حممد  �لبخاري،  �لإمام  �ملفرد،  �لأدب  �صحيح 

�ل�صّديق، �لطبعة �لأوىل، 1421هـ. 
نا�صر �لدين �لألباين، مكتبة �ملعارف-- 14 �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب، حممد 

�لريا�ض.
�صحيح و�صعيف �صنن �بن ماجه، حممد نا�صر �لدين �لألباين.- 15
عمدة �لقارئ �صرح �صحيح �لبخاري، بدر �لدين �لعيني �حلنفي، د�ر �لفكر.- 16
�آبادي، د�ر - 17 �لعظيم  �صم�ض �حلق  �أبي د�ود، حممد  �صنن  �صرح  �ملعبود  عون 

�لكتب �لعلمية-بريوت، ط 1415هـ.
�لف�صل - 18 �أبو  حجر  بن  علي  بن  �أحمد  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لباري  فتح 

�لع�صقالين �ل�صافعي.
د�ر - 19 �لهيثمي،  بكر  �أبي  بن  علي  �لدين  نور  �لفو�ئد،  ومنبع  �لزو�ئد  جممع 

�لفكر، بريوت- 1412 هـ.
�مل�صند، �أحمد بن حنبل �ل�صيباين، موؤ�ص�صة قرطبة-�لقاهرة.- 20
ن�صب �لر�ية، جمال �لدين �أبو حممد عبد �هلل بن يو�صف �لزيلعي، د�ر �لقبلة - 21

للثقافة �لإ�صالمية- جدة-�ل�صعودية، �لطبعة �لأوىل، 1418هـ/1997م.
الكتب التخ�س�سية يف الفقه واملال والأعمال:

�لإ�صالم ل �صيوعية ول ر�أ�صمالية، د. �لبهي �خلول، مكتبة �لفالح بالكويت. - 1
�لفكر - 2 �أحمد �صوقي دنيا، د�ر  �لإ�صالم و�لتنمية �لقت�صادية، در��صة مقارنة، 
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�لعربي-�لقاهرة، �لطبعة �لأوىل 1979م.
موؤ�ص�صة - 3 �لنا�صر  حممد،  �لعزيز  عبد  حتقيق:  جنيم،  �بن  و�لنظائر،  �لأ�صباه 

�حللبي، 1387هـ-1968م. 
�لرو�صة �لندية، �لقنوجي، د�ر �لطباعة �ملنريية-م�صر.- 4
�ل�صيا�صة �ل�صرعية، �بن تيمية، �ملطبعة �ل�صلفية، �لقاهرة، 1387هـ.- 5
�ل�صعودية، - 6 �لد�ر  �لنعمة،  د.�إبر�هيم  �لإ�صالمي،  �لفكر  يف  و�لعمال  �لعمل 

جدة 1405هـ.
�لقلم-- 7 د�ر  �ل�صوكاين،  �لإمام  و�لتقليد،  �لجتهاد  �أدلة  يف  �ملفيد  �لقول 

�لكويت، �لطبعة �لأوىل، 1396هـ. 
�ملال يف �لإ�صالم، د.حممود حممد �لبابلي، د�ر �لكتاب �للبناين، بريوت، - 8

ط 2، 1980م.
�ملب�صوط، �ل�صرخ�صي، د�ر �ملعرفة-بريوت. - 9

�ملحلى بالآثار، �بن حزم، من�صور�ت د�ر �لأفاق �جلديدة، بريوت. - 10
مكتبة - 11 بلتاجي،  د.حممد  �لإ�صالمي،  �لقت�صادي  �لنظام  يف  �لفردية  �مللكية 

�ل�صباب، �لقاهرة، 1409هـ- 1988م.
مقدم - 12 بحث  �خلفيف،  على  �ل�صيخ  �لإ�صالم،  يف  وحتديدها  �لفردية  �مللكية 

ملوؤمتر علماء �مل�صلمني �لأول �ملنعقد بالقاهرة يف مار�ض �صنة 1964م، كتاب 
�ملوؤمتر �ملذكور لنا�صره جممع �لبحوث �لإ�صالمية مب�صيخة �لأزهر �ل�صريف.

�مللكية ونظرية �لعقد يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، د.�أحمد فر�ج ح�صني، موؤ�ص�صة - 13
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�لثقافة �جلامعية، �صركة �لطباعة �لفنية �ملتحدة. 
بحوث يف �لربا، �ل�صيخ حممد �أبو زهرة، د�ر �لفكر �لعربي. - 14
حترير �ملقال فيما يحل ويحرم من بيت �ملال، �حلافظ تقي �لدين �أبي بكر حممد - 15

�بن حممد �لبالطن�صي، حتقيق ودر��صة: فتح �هلل حممد غازي �ل�صباغ، د�ر 
�لوفاء للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، �لطبعة �أوىل، 1409هـ، 1989م.

�صرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد بن �ل�صيخ حممد �لزرقا، د�ر �لقلم، دم�صق، - 16
�لطبعة �لأوىل، 1409هـ/1989م.

وهبة، - 17 مكتبة  �لقر�صاوي،  د.يو�صف  �لإ�صالم،  عاجلها  وكيف  �لفقر  م�صكلة 
�لطبعة �لر�بعة، 1400هـ.

لبنان، - 18 بريوت،  و�لن�صر،  للطباعة  �ملعرفة  د�ر  �آدم،  بن  يحيى  �خلر�ج، 
1399هـ/1979م. 

نظام �لإ�صالم �لقت�صادي، حممد �ملبارك، د�ر �لفكر، بريوت 1394هـ.- 19
كتب الرتاجم وال�سري:

�لدين �حللبي، د�ر - 1 برهان  بن  �ملاأمون، علي  �لأمني  �صرية  �حللبية يف  �ل�صرية 
�ملعرفة، 1400هـ، بريوت.

�إح�صان - 2 حتقيق:  �لب�صري،  �هلل  عبد  �أبو  �صعد  بن  حممد  �لكربى،  �لطبقات 
عبا�ض، د�ر �صادر-بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1968م.

�ملغازي، حممد بن عمر بن و�قد �لأ�صلمي �لو�قدي، مكتبة �لكليات �لأزهرية.- 3
تاريخ �لأم و�مللوك، حممد بن جرير �لطربي �أبو جعفر، د�ر �لكتب �لعلمية-- 4
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بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1407هـ. 
كتب اللغة العربية:

�لقامو�ض �ملحيط، حممد بن يعقوب �لفريوز �آىبادي.- 1
د�ر �صادر-- 2 �مل�صري،  �لأفريقي  منظور  بن  بن مكرم  �لعرب، حممد  ل�صان 

بريوت، �لطبعة �لأوىل.
 �ملعجم �لو�صيط: د/�إبر�هيم م�صطفى �أحمد �لزيات حامد عبد �لقادر حممد - 3

�لنجار، د�ر �لن�صر: د�ر �لدعوة، حتقيق: جممع �للغة �لعربية.



قواعد التميز يف النظام القت�سادي 
واملايل الإ�سالمي من خالل ال�سنة النبوية

درا�سة حتليلية

د. هيثم عبد احلميد خزنة
 اجلامعة الأ�سمرية - ليبيا



توؤ�ص�ض ملنهج مال وقائي؛  مالية ذهبية  قاعدة    �لنبي  »و�صع 
عندك،  لي�ض  ما  بيع  وعن  ي�صمن،  مل  ما  ربح  عن    نهيه  يف  وهو 
فتطبيق هذه �لقاعدة يف �لتعامالت و�لتعاقد�ت �ملالية مينع من ظهور 
�لرثو�ت غري �حلقيقية، و�لقت�صاد �لوهمي، وما يتبعها من �إ�صكالت 

و�أزمات مالية، فكانت من �أ�صدق �أوجه �لتميز �ملال لل�صنة �لنبوية. 

كما يعد منع �لغرر يف عقود �ملعاو�صات دلياًل من �أدلة �لإعجاز 
�لنبوية يف  �لتميز لل�صنة  �أجود �صور  �لنبوي و�صورة من  �لت�صريعي 
�لت�صريع �لقت�صادي و�ملال، ومما يجلي هذ� �لتميز لل�صنة �لنبوية �أنها 
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  ترد  مل  حيث  �لقاعدة  هذه  ت�صريع  يف  ��صتقلت 
ومع ذلك �أجمع �لنا�ض على �عتبارها حتى غدت هذه �لقاعدة �أحد 

�لأركان �لأربعة �لتي يقوم عليها باب �ملعامالت«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف خلق �هلل حممد بن عبد �هلل وعلى 
�آله و�صحبه ومن و�له، وبعد،

و�ملال  �لقت�صادي  �لنظام  �أن  �ملتو�لية  �لعاملية  �ملالية  �لأزمات  �أثبتت  فقد 
�لعاملي يحمل يف طياته �أ�صباب �صعفه وعو�مل �نهياره، ولذ� دعا علماء �لقت�صاد 
�لأ�صول  معاجلة  �إىل  للو�صول  ببع�صها  �لأمر  ي�صل  قد  معاجلات  �إىل  �لغرب  يف 
�لفائدة  نظريات  مر�جعة  �إىل  منهم  �لكثري  فتنادى  �لر�أ�صمال،  للمذهب  �لفكرية 
�لتي يقوم عليها �لنظام �لقت�صادي و�ملال، كما دعو� �إىل مر�جعة كثري من �أ�ص�ض 
�لتعامل �ملال و�لنقدي وتقييدها بقيود �صارمة حتى يتالفو� مثل هذه �لأزمات يف 

�مل�صتقبل.
وتُعد هذه �لدعو�ت يف حقيقة �أمرها مقاربة لأ�ص�ض �لنظام �ملال �لإ�صالمي 
وقو�عده �ملنظمة للتعامالت �ملالية �لذي يقي من مثل هذه �لأزمات وغريها، �صو�ء 
�أقّر بهذه �ملقاربة �أ�صحاب هذه �لدعو�ت �أو مل يقرو�، �إ�صافة �إىل دعوة بع�صهم 
�إىل در��صة �لنظام �ملال �لإ�صالمي و�ل�صتفادة منه، بل قام بع�صهم بالتعامل باأدو�ت 

مالية مقاربة ملبادئ �لتمويل �لإ�صالمي وطرحها يف �لأ�صو�ق �ملالية �لعاملية. 
ومن هنا جند �أن �لنظام �ملال �لإ�صالمي قد �أثبت متيزه -و�إن كان �لأمر يف 
حد ذ�ته ثابتاً- و�أقر �لغري بهذ� �لتميز، �صو�ء �أكان هذ� �لإقر�ر بالقول �أو بالدعوة 

�إىل �لأخذ مببادئه �أو بالعمل باأدو�ته �ملالية.
من  �لإ�صالمي  �ملال  �لنظام  يف  �لتميز  قو�عد  بيان  �لبحث  هذ�  من  و�لغاية 
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خالل جمع ما �أمكن منها و��صتعر��صها وبيان �أوجه متيزها، فمنها �لقو�عد �ملتعلقة 
بنظرة �لإ�صالم �إىل �ملال وملكيته، ومن �لقو�عد �أي�صاً �ملتعلقة بانتقال �ملال وتد�وله 
كت�صريع و�صائل رو�جه ومنع و�صائل تكد�صه، ومنع �ملتاجرة بالنقد وجعله حماًل 
للتد�ول؛ لأنه و�صيلة ل غاية، ومن قو�عد �لتميز منع �لظلم و�لغرر يف �لت�صرفات 
�ملالية، ومنها و�صع نظام لالأمن �لقت�صادي و�ملال، وغري ذلك من قو�عد �لتميز 

�ملال �لإ�صالمي.
ويعر�ض �لبحث هذه �لقو�عد من خالل ربطها بال�صنة �لنبوية �إذ �إنها �مل�صدر 
�لثاين بعد �لقر�آن �لكرمي يف ت�صريعها وو�صعها، فيعر�ض �لبحث �لأحاديث �لو�ردة 
يف مو�صوع هذه �لقو�عد بجمعها وحتليلها وبيان كيفية ��صتخر�ج �لقو�عد منها 
�إن ذلك متعذر يف  �إذ  �لقو�عد،  �أدعي جمع و��صتق�صاء جميع  و��صتنباطها. ول 
بحث معدود �ل�صفحات، �إل �أنني �أورد �أهم �لقو�عد �لتي تظهر �لتميز �ملال لل�صنة 

�لنبوية.
ويعر�ض �لبحث �أي�صاً وجهاً �آخر من �أوجه �لتميز وهو �لتميز �للفظي لل�صنة 
�لنبوية يف باب �ملال و�ملعامالت، حيث كانت �ل�صنعة �للفظية و�ل�صياغة �لن�صية 

لل�صنة �لنبوية متميزة �إىل حد �لإبد�ع.
وقد تطرقت بع�ض �لدر��صات �ل�صابقة �إىل بع�ض جو�نب هذ� �لبحث، ومن 

هذه �لدر��صات:
�لفقه  - يف  �ملالية  للمعامالت  �حلاكمة  �لفقهية  و�ل�صو�بط  �لقو�عد  مو�صوعة 

�لإ�صالمي، د. علي �أحمد �لندوي )كتاب مطبوع(.
�لن�صو�ض �لقت�صادية من �لقر�آن و�ل�صنة، د. منذر قحف، )بحث من�صور،  -

مركز �لقت�صاد �لإ�صالمي، جامعة �مللك عبد �لعزيز(.
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مو�صوعة �أحاديث �أحكام �ملعامالت �ملالية، د. همام �صعيد، د. حممد همام  -
�صعيد )كتاب مطبوع(.

�لنبوية: مفهومه وجمالته و�صبل  - �لكرمي و�ل�صنة  �لقر�آن  �لأمو�ل يف  ��صتثمار 
حمايته، د. نايل ممدوح �أبو زيد )بحث من�صور يف جملة جامعة دم�صق(.

�لدين بن زغيبة )كتاب  - �ملالية، د. عز  بالت�صرفات  �ل�صريعة �خلا�صة  مقا�صد 
مطبوع(.

وما مييز هذ� �لبحث عن غريه �إظهار �أوجه �لتميز �لقت�صادي و�ملال لل�صنة 
�لنبوية على وجه �خل�صو�ض، �إذ �إن جل �لأحكام �لفقهية �ملالية ماأخوذة وم�صتنبطة 
�أهم  على  با�صتمالها  �لنبوية  �ل�صنة  فتميزت  قيا�صاً،  �أو  ن�صاً  �إما  �لنبوية،  �ل�صنة  من 
�لقو�عد �لفقهية �ملالية �ملنظمة لهذه �لأحكام، وظهر من خالل ذلك وجه جديد 
من �أوجه �لإعجاز وهو �لإعجاز �لقت�صادي، ف�صعى �لبحث �إىل �إظهار هذ� �لتميز 
خالل  من  �ملعامالت  لباب  �ملنظمة  �ملالية  �لقو�عد  �أهم  باإير�د  فيه  �لإعجاز  ووجه 

�أحاديث �ل�صنة �لنبوية.
و�أ�صاأل �هلل تعاىل �أن يوفقنا �إىل ما يحب وير�صى.

مدخل: نظرة الإ�سالم اإىل املال وملكيته.
�إن �ملال ع�صب �حلياة، وو�صيلة قو�م �لأبد�ن وبقاء �لأم و��صتقر�رها، و�أد�ة 
جلب �مل�صالح ودفع �مل�صار، لذ� تناف�ض �لب�صر عليه تناف�صاً كبري�ً حتى و�صل بهم 

�لأمر �إىل �صر�عات �أهلكت �حلرث و�لن�صل.
فلما جاء �لإ�صالم �صرع �أحكامه لتنتظم تعامالت �لنا�ض به ومن ثمَّ يقل �ل�صر�ع 
عليه و�لتناف�ض فيه، فاعتنى مبال �لأفر�د ومال �لأمة ونّظم �لعالقة بينهما، وبنّي طرق 
�كت�صابه وحت�صيله وكيفية �إنفاقه، و�صرع و�صائل تد�وله ورو�جه، وقّعد قو�عد تنظم 
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بطت بذلك كله �أحكامه وبان �حلالل و�حلر�م. �صيغ تبادله و�نتقاله، ف�صُ
له،  �لإن�صان  للمال ومعنى ملكية  نظرته  �ل�صارع عن  �أبان  قبل ذلك كله  لكن 
لها  �لنا�ض  وتقبل  �أحكامه  لت�صريع  �لتوطئة  �لنظرة  هذه  من  �لغاية  كانت  حيث 

و�لتز�مهم بها �لتز�م طائع ر��ض.
تعاىل  هلل  ملكيته  و�أن  تعاىل  �هلل  مال  �أنه  على  للمال  �لإ�صالم  نظرة  وتقوم 
يقول �هلل  فيه،  �لإن�صان م�صتخلف  و�أن  �ملالك على �حلقيقة،  ت�صرف  فيه  يت�صرف 

تعاىل: چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ  ]�لنور: 33[، ويقول تعاىل: چ گ  
گ    ڳ      ڳ  ڳڳ     چ ]�حلديد: 7[، فالإن�صان وكيل يف �ملال �لذي بيده ل مالك 
على �حلقيقة، وهو و�إن �ُصمي مالكاً و�أقر �ل�صرع ملكيته له، فهو مالك جماز�ً، وهذ� 
وتثبيته يف  �لنا�ض  قلوب  لرت�صيخه يف  كثرية  �أحاديث   يف  �لنبي  �أكده  �ملعنى 
 ِ وَن ِفى َماِل �هللَّ �صُ عقولهم، ومن هذه �لأحاديث قول �لنبي : »�إِنَّ ِرَجاًل يََتَخوَّ
يناله �لعباد منه ل  �ْلِقيَاَمِة«)1(، فاملال مال �هلل تعاىل، وما  يَْوَم  �لنَّاُر  َفَلُهُم  ِبَغرْيِ َحقٍّ 
يحل منه �إل ما كان بوجه �صحيح �صرعاً، ومن �أر�د غري هذ� �لطريق كانت له �لنار 

. ده �لنبي يوم �لقيامة كما توعَّ
ومن متيز �لت�صريع �لنبوي عدم �لقت�صار على تاأكيد هذه �لنظرة، بل ز�د فيها 
تقعيد�ً وتاأ�صي�صاً بوجوه متعددة، زيادة يف تقبلها ور�صوخها، فقام �لنبي  بو�صع 
جمموعة من �لقو�عد يف �لتعامل مع �ملال هي يف حقيقتها ��صتخد�م �أ�صاليب تربوية 
�لت�صريعية  �لأحكام  وبني  بينها  �لتكامل  �إيجاد  منها  �لغاية  �إميانية،  مفاهيم  وتر�صيخ 
حتى يتم �للتز�م بها �لتز�ماً تاماً، وتتحقق �ملقا�صد �لت�صريعية لتلك �لأحكام على 

�لوجه �لأكمل.

�صحيح �لبخاري، كتب �خلم�ض، باب قول �هلل تعاىل: )پ پ پ ڀ( ]�لأنفال: 41[. حديث   -1
رقم )2950(.
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واأورد طرفًا من هذه الأ�ساليب الرتبوية واملفاهيم الإيـمانية النبوية:
�أطلق - 1 ملن  و�لنار  بالعذ�ب  د  و�لتوعُّ بحق،  �أخذه  من  مال  يف  �لربكة  �إثبات 

�أخذه، ويف ذلك  �لنظر يف وجه  �ملال دون  �لتخّو�ض يف  �لعنان يف  لنف�صه 
ِفيِه  لَُه  بُوِرَك  ِه  ِبَحقِّ ابَُه  �أَ�صَ َمْن  ُحْلَوٌة  َرٌة  َخ�صِ �مْلَاَل  َهَذ�  »�إِنَّ   : �لنبي  يقول 
ِ َوَر�ُصوِلِه لَْي�َض لَُه يَْوَم �ْلِقيَاَمِة  �ٍض ِفيَما �َصاَءْت ِبِه نَْف�ُصُه ِمْن َماِل �هللَّ َوُربَّ ُمَتَخوِّ

�إِلَّ �لنَّاُر«)1(.
و�صف - 2 حيث  وطلبه  �ملال  حب  يف  �ملغالة  يف  �لب�صرية  �لنف�ض  جماح  كبح 

]�لفجر:  ۅچ  ۋ   ۋ    ٴۇ   چ  بقوله:  �ملال  يف  �لب�صر  رغبة  تعاىل  �هلل 
»لَْي�َض   : �لغنى، فقال  �آخر يف طلب  �لنا�ض توجيهاً    �لنبي  20[، فوجه 
ِة �ْلَعَر�ِض َولَِكنَّ �ْلِغَنى ِغَنى �لنَّْف�ِض«)2(. �أي لي�ض �لغنى بكرثة  �ْلِغَنى َعْن َكرْثَ
متاع �لدنيا بل بغنى �لنف�ض وقناعتها ور�صاها مبا ق�صم �هلل تعاىل و�أعطى. كما 
�حلاجات  حتقيق  حد  �إىل  فيه  و�لرغبة  �ملال  طلب  من  �لغاية    �لنبي  حدد 
َج�َصِدِه  ِفى  ُمَعاًفى  �ِصْرِبِه  ِفى  �آِمًنا  ِمْنُكْم  َبَح  �أَ�صْ »َمْن   : فقال  �ل�صهو�ت،  ل 
ْنيَا«)3(، فغاية �لغنى حتقق �لأمن و�ل�صحة  َا ِحيَزْت لَُه �لدُّ ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه َفَكاأَمنَّ
لالإن�صان وتوفر قوته، وهذه هي حاجته، فاإن طلب �لإن�صان �أكرث من ذلك فهو 
من باب �ل�صهو�ت و�لرغبات �لتي قد ل مُتنع �صرعاً، لكن قد ي�صل �حلد يف 
�إذ� كان ذلك بو�صائل  طلبها و�ل�صعي فيها �إىل ما هو ممنوع �صرعاً، خ�صو�صاً 

غري م�صروعة �أو �أثرة على �لنا�ض. 
ده باخلذلن و�خل�صر�ن، - 3 ُف من �صيطر عليه طلب �ملال بالعبودية له، وتوعُّ و�صْ

�صنن �لرتمذي، كتاب �لزهد، باب ما جاء يف �أخذ �ملال، حديث رقم )2374(، قال �أبو عي�صى: حديث   -1
ح�صن �صحيح.

�صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب �لغنى غنى �لنف�ض، حديث رقم )6081(. �صحيح م�صلم، كتاب   -2
�لزكاة، باب لي�ض �لغنى عن كرثة �لعر�ض، حديث رقم )2467(.

�بن  �أبو عي�صى: حديث ح�صن غريب. �صنن  قال  �لزهد، حديث رقم )2346(،  �صنن �لرتمذي، كتاب   -3
ماجه، كتاب �لزهد، باب �لقناعة، حديث رقم )4141(.
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ِة  ْرَهِم َوَعْبُد �خْلَِمي�صَ يَناِر َوَعْبُد �لدِّ ويف هذ� يقول �لنبي : »تَِع�َض َعْبُد �لدِّ
ف �لإن�صان بالعبودية و�صف  َي َو�إِْن مَلْ يُْعَط �َصِخَط«)1(، فو�صْ �إِْن �أُْعِطَي َر�صِ
منفر؛ لأنه مرتبط بالذل و�ل�صغار، يناأى ب�صاحبه عن �لكر�مة �لإن�صانية وعلياء 
�حلرية، ول ينجو من ذلك �إل من كان متحكماً يف �ملال و�صيد�ً عليه ل �لعك�ض.

4 - : لتحذير من فتنة �ملال و�لتناف�ض فيه �إىل حد �لهالك، ويف هذ� يقول �لنبي�
بُ�ِصَطْت  ْنيَا َكَما  َعَلْيُكُم �لدُّ تُْب�َصَط  ْن  �أَ �أَْخ�َصى  َعَلْيُكْم، َولَِكنِّي  �أَْخ�َصى  �ْلَفْقَر  »َما 
َعَلى َمْن َقْبَلُكْم، َفَتَناَف�ُصوَها َكَما تََناَف�ُصوَها، َوتُْهِلَكُكْم َكَما �أَْهَلَكْتُهْم«)2(، فاملال 
�إذ� �أ�صبح �لغاية تناف�ض �لنا�ض فيه تناف�صاً �صديد�ً �إىل حد ي�صل بهم �إىل �ل�صر�ع 
و�إهالك بع�صهم بع�صاً؛ لأنه ي�صبح حينئذ و�صيلة لل�صلطة و�لقوة ل لتحقيق 
�حلاجات و�لرغبات و�ل�صهو�ت، وهو بهذه �لغاية ل حد لطلبه، ويف ذلك 
لَْيِه ثَاِنًيا، َولَْو  َحبَّ �إِ يقول �لنبي : »لَْو �أَنَّ �ْبَن �آَدَم �أُْعِطَي َو�ِديًا َمالأً ِمْن َذَهٍب �أَ
 ُ َ�ُب، َويَُتوُب �هللَّ لَّ �لرتُّ �أُْعِطَي ثَاِنًيا �أََحبَّ �إِلَْيِه ثَاِلًثا، َوَل يَ�ُصدُّ َجْوَف �ْبِن �آَدَم �إِ

َعَلى َمْن تَاَب«)3(.

�لنبوية، وغريها  �لإميانية  �ملفاهيم  �لرتبوية، وبع�ض  �لأ�صاليب  هذ� طرف من 
�ملق�صد  كان  حيث  �لتمثيل،  منها  ويكفينا  �لبحث،  هذ�  يف  جمعها  ي�صع  ل  كثري 
�لنبوي منها ومن �أمثالها حتقيق �لتكامل �لت�صريعي بني تربية �لفرد وت�صريع �لأحكام 

و�إلز�مه بها، فياأخذها ويعمل بها عن ر�صى وقناعة.
تقعيدها  �لنبوية يف  �ل�صنة  �ملال، ومتيز  �إىل  �لإ�صالم  لنظرة  �لبيان  وبعد هذ� 
�لت�صريعية  �لقو�عد  بيان  يف  �لآتي  �ملبحث  يف  �أ�صرع  و�إميانياً،  تربوياً  وتر�صيخها 

�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �حلر��صة يف �لغزو يف �صبيل �هلل، حديث رقم )2730(.   -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب �صهود �ملالئكة بدر�ً، حديث رقم )3791(. �صحيح م�صلم، كتاب   -2

�لزهد و�لرقائق، حديث رقم )7614(.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب ما يتقى من فتنة �ملال، حديث رقم )6074(.   -3
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�ملنظمة لنتقال �ملال وتد�وله، حيث جاءت �ل�صنة بو�صعها، فتميزت بذلك وكانت 
دلياًل على �لإعجاز �لت�صريعي لل�صنة �لنبوية.

املبحث الأول: القواعد املالية املتعلقة بانتقال املال وتداوله
بعد �أن بنّي �ل�صارع �حلكيم نظرته �إىل �ملال وملكيته و�صع �أ�ص�صاً وقو�عد عامة 
تنظم �لتعامالت �لقائمة على هذ� �ملال وكيفية �نتقاله بني �لنا�ض وتد�وله فيما بينهم، 
وقد وردت هذه �لقو�عد و�لأ�ص�ض يف �لقر�آن �لكرمي على وجه �لإجمال وجاءت 

�ل�صنة �لنبوية بالبيان و�لتف�صيل وت�صريع �لأحكام.
�لكرمي  للقر�آن  �لقت�صادي  �لإعجاز  �ملالية  و�لأ�ص�ض  �لقو�عد  هذه  ومتثل 
و�ل�صنة �لنبوية، وهو بدوره �أحد �أوجه �لإعجاز �لت�صريعي �أو �أحد �أوجه �لإعجاز 

�لعلمي)1(، فالإعجاز �لقت�صادي غد� حقيقة ل جد�ل فيها.
و�إليك بيان هذه �لقو�عد و�لأ�ص�ض �لتي تنظم �لتعامالت و�لتعاقد�ت:

اأوًل: الأ�سل يف العقود والتعامالت اجلواز وال�سحة
تعد هذه �لقاعدة من �أهم �لأ�ص�ض و�لقو�عد �لعامة �لعاملة يف باب �ملعامالت، 
تيمية بقوله: »�لأ�صل يف �لعقود و�ل�صروط �جلو�ز و�ل�صحة ول  وقد �صاغها �بن 

يحرم منها ويبطل �إل ما دل �ل�صرع على حترميه و�إبطاله ن�صاً �أو قيا�صاً«)2(.
ولتو�صيح هذ� �ملعنى ميكن �إعادة �صياغة هذه �لقاعدة بالقول: �إن �ل�صارع مل 
يحدد �صكاًل حمدد�ً من �لعقود ومل يلزم ب�صور معينة منها، بل و�صع �أطر�ً و��صعة 
ت�صع  كما  �لت�صريع  وقائع زمن  ت�صع  �لأطر  و�ملعامالت، وهذه  �لتعاقد�ت  ل�صور 
�لعلمي وهذ� ما ذكره د. رفيق �مل�صري  �أنو�ع �لإعجاز  �أحد  �أن �لإعجاز �لقت�صادي هو  �لبع�ض  يرى   -1
�لتطبيقية  �لعلوم  تتبع  �لقت�صاد  �أن علوم  �عتبار  �إىل  عائد  �لإنرتنت، ولعل ذلك  مقالته على  �أحد  يف 

�لتجريبية ل �لإن�صانية، ول م�صاح يف �ل�صطالح، فهو �إعجاز �صو�ء ت�صريعي �أو علمي.
جمموع �لفتاوى، �بن تيمية 132/29.   -2
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�لوقائع �لالحقة يف �أزمنة �أخرى مهما تطور �لزمان وتبدلت �صور �لعقود و�أنظمة 
�حلال  هو  كما  و�لتعامالت  �لعقود  �أ�صكال  �أغلب  تغريت  ولو  بل  �ملال،  �لتعامل 
�صركة  من  �ختالفاً جذرياً  تبدل م�صمونها و�صورها، و�ختلفت  �إذ  �ل�صركات  يف 
عنان ومفاو�صة وم�صاربة وغريها �إىل �ل�صركات �مل�صاهمة �لعامة و�صركة �لتو�صية 
�لنقود  �ملحدودة وغريها، وكما تغريت �صور  �مل�صوؤولية  �لب�صيطة و�ل�صركة ذ�ت 
�إىل نقود ورقية و�أور�ق مالية ووحد�ت  وتبدلت من �صلع نقدية وذهب وف�صة 
�إلكرتونية، وغري ذلك من �لتعامالت و�لتعاقد�ت �لتي �أحدثها �لنا�ض وتعاملو� بها.
�أعر�فهم  تغريت  مهما  �مل�صلمني  معامالت  تنظيم  �لقاعدة  هذه  من  فالغاية 
و�أزمانهم، فتبقى يف د�ئرة �ل�صرع ومو�فقة لأحكامه ومقا�صده، ولذ� مل يرد عن 
�لنبي  �إلز�م �لنا�ض ب�صورة من �صور �لعقود �ملتد�ولة ول �أمر  ب�صكل معني 

منها. 
�أن  على  �لنبوية  �ل�صنة  من  �لدللة  و��صحة  �ل�صريحة  �لن�صو�ض  دلت  وقد 

�ختيار �صكل �لعقود و��صتحد�ثها و�إن�صاء �لتعامالت �ملختلفة يعود �إىل �أمرين:
باأ�صكالها  �لعقود  �إجر�ء  يف  �لنا�ض  تعارفه  فما  املتعاقدين:  عرف  الأول: 
و�صورها وما ��صتحدثوه وتعاملو� به وفق عرف جار وعادة م�صتفي�صة، فاإن �ل�صرع 
مقر له وحاكم به، وهذ� ما �أثبته �إمام �حلديث حممد بن �إ�صماعيل يف ترجمته لأحد 
�أبو�ب �صحيحه فقال: باب �لأ�صو�ق �لتي كانت يف �جلاهلية فتبايع بها �لنا�ض يف 
ُة  نَّ �لإ�صالم، ثم �أورد قول �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما حيث قال: »َكانَْت ُعَكاٌظ َوجَمَ
 ُ ا َكاَن �لإِ�ْصاَلُم تَاأَثَُّمو� ِمَن �لتَِّجاَرِة ِفيَها َفاأَْنَزَل �هللَّ اِهِليَِّة، َفَلمَّ َوُذو �مْلََجاِز �أَ�ْصَو�ًقا ِفى �جْلَ
«)1(، فهذ� يدل على  چ ڄ  ڄ  ڄ  چ ]�لبقرة: 198[ ِفى َمَو��ِصِم �حْلَجِّ

�أن �ل�صارع ي�صحح �لعقد �إن كان نا�صئاً عن عرف �ملتعاملني، ولو مل يكن و�رد�ً يف 
�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب �لأ�صو�ق �لتي كانت يف �جلاهلية فتبايع بها �لنا�ض يف �لإ�صالم،   -1

حديث رقم )1992(. 
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ن�ض ت�صريعي، بل َجْري �لعرف به �صبب كاف يف �إباحته وت�صحيحه. 
 تعاملو�   و�ل�صحابة  و�لأدلة على ذلك من �ل�صنة كثرية منها �أن �لنبي 
بالتجارة وفق ما تعاملت �لعرب به يف �جلاهلية من عقود وم�صاركات وتعامالت، 
ْفُق  �ل�صَّ يَ�ْصَغُلُهُم  َكاَن  �مْلَُهاِجِريَن  ِمَن  �إِْخَو�نََنا  »�إِنَّ  هريرة:  �أبو  يقول  ذلك  ويف 
فكل  �أَْمَو�ِلِهْم«)1(،  يِف  �ْلَعَمُل  يَ�ْصَغُلُهُم  َكاَن  اِر  �لأَْن�صَ ِمَن  �إِْخَو�نََنا  نَّ  ِو�إِ ِبالأَ�ْصَو�ِق، 

منهم عمل مبا تعارف عليه �أهل بلده، و�صار فيه وفق عرفه.
فلما جاء �لنبي  و�أقرهم عليها وتعامل معهم بها، مل يكن ذلك جمرد �إباحة 
لتلك �ل�صور من �لعقود ت�صتند على �إقر�ر �لنبي ، بل �إن �إقر�ره  دّل على 
فال�صورة  �ل�صورة و�صببها،  ي�صمل  �لإقر�ر  �أن  �أ�صمل و�أبعد من ذلك وهو  معنى 
م�صروعة كبيع و�إجارة وم�صاركة وم�صاربة وغري ذلك من �ل�صور، كما �أن �صببها 

م�صروع �أي�صاً وهو عرف �ملتعاقدين.
الثاين: توافق املتعاقدين: �إذ� تر��صى �أطر�ف �لعقد �أو �ملعاملة على �صورة 
�إذ�  �أو على �صكل معاملة م�صتحدثة، فلي�ض هناك ما مينع �صرعاً  عقد نا�صئ جديد 
ول  و�صحته،  �إباحته  يف  كاف  �صبب  وهو  �ملتعاقدين،  بني  وتو�فق  تر��ض  عن  ت 
يلزم �ملتعاقدين �إجر�ء معاملتهم على �صكل حمدد من �لعقود �لتي ورد �إقر�رها 
  �لنبي  قرر  حيث  �لنبوية  �ل�صنة  يف  مقرر  �لأمر  وهذ�  �ل�صرع.  ن�صو�ض  يف 
َا �ْلَبْيُع َعْن  هذه �لقاعدة بقوله: »�مْلُ�ْصِلُموَن ِعْنَد �ُصُروِطِهْم«)2(. ويف قوله : »�إِمنَّ

�صحيح �لبخاري، كتاب �لعلم، باب حفظ �لعلم، حديث رقم )118(.   -1
يف  �لني�صابوري  و�حلاكم  �ل�صم�صرة،  �أجر  باب  �لإجارة،  كتاب  �صحيحه،  يف  معلقاً  �لبخاري  �أورده   -2
بلفظ  غريهما  و�أورده   ،)2310( رقم  حديث  �صروطهم«  عند  »�مل�صلمون  بلفظ   57/2 �مل�صتدرك 
رقم  حديث  �ل�صلح،  يف  باب  �لأق�صية،  كتاب  د�ود،  �أبي  �صنن  �نظر:  �صروطهم«.  على  »�مل�صلمون 
كتاب  �لرتمذي،  �صنن   ،)2309( رقم  حديث   ،57/2 �لني�صابوري،  �حلاكم  �مل�صتدرك،   .)3596(
�أبو عي�صى: حديث ح�صن  �لنا�ض، حديث رقم )1352(. وقال  �ل�صلح بني  ما ذكر يف  باب  �لأحكام، 

�صحيح.
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تََر��ٍض«)1(.
ين�صاأ عند وجود  �لعقد  �أن  �لن�صان يدلن ب�صكل و��صح وجلي على  فهذ�ن 
�لرغبة به و�حلاجة �إليه، فالر�صى و�لتو�فق �أ�صا�ض وجود �لعقد عند وجود �حلاجة 
�لأطر�ف فهو لزم، وحينئذ يكون هذ� كافياً يف  �لتفاق عليه بني  يتم  �إليه، وما 

�إباحته و�صحته ما مل ي�صتمل على وجه من �أوجه �لتحرمي.
عقد  �صورة  ��صتحد�ث  يف  كاف  �أحدهما-  �أو  -كالهما  �ل�صببان  فهذ�ن 
ومعاملة جديدة، ومن هنا نخرج بتلك �لقاعدة �لذهبية يف �لعقود و�لتعامالت 
قاعدة م�صتنبطة  �ل�صحة و�لإباحة، وهي  �لعقود و�ل�صروط  �لأ�صل يف  �أن  �ملالية: 
  وم�صتخرجة من �أحاديث نبوية عدة منها ما ذكر وما ورد �أي�صاً عن �أبي �لدرد�ء
َم َفُهَو َحَر�ٌم، َوَما  ُ يِف ِكَتاِبِه َفُهَو َحاَلٌل، َوَما َحرَّ �أن ر�صول �هلل  قال: »َما �أََحلَّ �هللَّ
َ مَلْ يَُكْن نَ�ِصيًّا«)2(، ف�صكوت  ِ �ْلَعاِفيََة، َفاإِنَّ �هللَّ �َصَكَت َعْنُه َفُهَو َعاِفيٌَة، َفاْقَبُلو� ِمَن �هللَّ

�ل�صرع عن �صور �لعقود �مل�صتحدثة �صكوت �إباحة ل ن�صيان.
وتعد هذه �لقاعدة �مل�صتنبطة من �لأحاديث �لنبوية �صورة من �صور �لإعجاز 
�لقت�صادي لل�صنة �لنبوية، حيث و�صع �لفقه �لإ�صالمي �ل�صور و�لتعامالت �حلديثة 
كحق  �ملعا�صرة  �حلقوق  بع�ض  مالية  �إثبات  ذلك:  ومن  و�صورها  �أنو�عها  ب�صتى 
�لخرت�ع و�لتاأليف و�ل�صم �لتجاري، وعقود �لتاأمني �لتكافلي �جلاري �لعمل بها 
�ختالف  على  �ملعا�صرة  و�ل�صركات  �لتكافلي،  �لتاأمني  و�صركات  موؤ�ص�صات  يف 
�مل�صئولية �ملحدودة، و�لأور�ق  �لعامة و�ل�صركة ذ�ت  �مل�صاهمة  �أنو�عها كال�صركة 

�صنن �بن ماجه، كتاب �لتجار�ت، باب بيع �خليار، حديث رقم )2185(. قال �لكناين: »�إ�صناد �صحيح   -1
»�إ�صناده �صحيح  �لألباين:  وقال  ماجه، 17/3،  �بن  زو�ئد  �لزجاجة يف  م�صباح  �نظر:  ثقات«،  رجاله 

رجاله كلهم ثقات«، �إرو�ء �لغليل 125/5.
�صحيح  حديث  »هذ�  �حلاكم:  قال   ،)3419( رقم  حديث   ،406/2 �لني�صابوري  �حلاكم  �مل�صتدرك،   -2
�لإ�صناد ومل يخرجاه«، وعلق �لذهبي يف �لتلخي�ض: »�صحيح«. وقال �لبز�ر: »�إ�صناده �صالح«، �نظر: 

�لبحر �لزخار، حديث رقم )4087(.



293

�ملالية و�لتجارية على �ختالف �أنو�عها و�صورها كالأ�صهم و�ل�صكوك �لإ�صالمية، 
كاحلو�لت  ومعامالتها  �لإ�صالمية  و�مل�صارف  )�لبور�صات(،  �ملالية  و�لأ�صو�ق 
بالتمليك  �ملنتهية  و�لإجارة  �ملر�بحة  وعقود  �مل�صتندية  و�لعتماد�ت  �مل�صرفية 
و�مل�صاركة �ملنتهية بالتمليك، وغري ذلك من �لعقود و�لتعامالت �لتي تظهر وتطر�أ 

يف تعامالت �لنا�ض وعقودهم.
�لتعامالت دلياًل  �لفقه �لإ�صالمي لهذه �ل�صور �ملعا�صرة من  فكان ��صتيعاب 
على �صالحية �ل�صريعة �لإ�صالمية لكل زمان ومكان وخلودها، وهذ� دليل على متيز 

�ل�صنة �لنبوية و�إعجازها �إذ بها ثبتت هذه �لقاعدة وتو�صحت.
ثانيًا: حترمي املتاجرة بالنقد )حترمي الربا(

ربا  نوعان:  �لربا  �أن  ومعلوم  �لربا،  حترمي  �لإ�صالم  يف  �ملقررة  �لقو�عد  من 
�لن�صيئة )�أو ربا �لديون(، وربا �لف�صل )�أو ربا �لبيوع(، و�أكرث �صور �لربا �نت�صار�ً 
و�أعظمها خطر�ً هو ربا �لن�صيئة، وهو �لأ�صل يف �لتحرمي، �أما ربا �لف�صل فهو �أقل 

خطر�ً و�صيوعاً، وحترميه جاء تبعاً و�صد�ً للذريعة كما هو مقرر ومعلوم. 
تعاىل:  �هلل  قول  ذلك  ومن  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �لن�صيئة  ربا  حترمي  جاء  وقد 

ہ   ہ   ۀ   چ  تعاىل:  وقوله   ،]275 ]�لبقرة:  چ  ڤڤ     ڤ   ٹ   ٹ   چٹ  

�لآيات، وقد وجاءت  ]�لبقرة: 278[، وغريها من  چ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    
�آكله و�ملتعامل  بالرتهيب منه وتوعد  له  �لنبوية موؤكدة هذ� �حلكم ومقررة  �ل�صنة 
؟ َقاَل:  ِ َوَما ُهنَّ ْبَع �مْلُوِبَقاِت. َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ به، كقول �لنبي : »�ْجَتِنُبو� �ل�صَّ
َو�أَْكُل  بَا،  �لرِّ َو�أَْكُل   ، ِباحْلَقِّ �إِلَّ   ُ �هللَّ َم  َحرَّ �لَِّتي  �لنَّْف�ِض  َوَقْتُل  ْحُر،  َو�ل�صِّ  ،ِ ِباهللَّ ْرُك  �ل�صِّ
�ْلَغاِفاَلِت«)1(،  �مْلُوؤِْمَناِت  َناِت  �مْلُْح�صَ َوَقْذُف  ْحِف،  �لزَّ يَْوَم  َو�لتََّولِّ  �ْليَِتيِم،  َماِل 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملحاربني من �أهل �لكفر و�لردة، باب رمي �ملح�صنات، حديث رقم )6465(.   -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب بيان �لكبائر و�أكربها، حديث رقم )272(.
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�لكبائر  من  بغري حق وغريها  �لنف�ض  وقتل  و�ل�صحر  بال�صرك  �لربا    �لنبي  فقرن 
 : كل متعامل بالربا مبا رو�ه جابر بن عبد �هلل  لعظمى، كما لعن ر�صول �هلل�
بَا َوُموِكَلُه َوَكاِتَبُه َو�َصاِهَدْيِه، َوَقاَل:  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �آِكَل �لرِّ »لََعَن َر�ُصوُل �هللَّ
ُهْم �َصَو�ٌء«)1(، بل �إن �لنبي  �صدد عليه باأن جعل حرمته م�صددة تبقى حتى �أقله 

ُجُل َوُهَو يَْعَلُم �أَ�َصدُّ ِمْن �ِصتٍَّة َوثاََلِثنَي َزْنيًَة«)2(. بقوله : »ِدْرَهُم ِربًا يَاأُْكُلُه �لرَّ

ت�صريعي  �إعجاز  من  حتويه  وما  �لربا  حترمي  م�صاألة  يف  �لإطالة  �أبتغي  َولَ�ْصُت 
و�قت�صادي، نظر�ً لكرب هذه �لق�صية وعدم �إمكان �إيفائها حقها يف �لبحث �إل �أنني 

�أطرق م�صاألتني منها تدلن على �لإعجاز �لت�صريعي و�لتميز لل�صنة �لنبوية:

�ملالية  و�لأ�صول  بالنقد  �ملتاجرة  منع  �لربا  حترمي  ِحكم  من  الأوىل:  امل�ساألة 
و�لنقدية، فهذه �لنقود -�صو�ء كانت ذهباً �أو ف�صة �أو �أور�قاً نقدية �أو مالية- تعارف 
�لأ�صول  وتبادل  و�لتعاقد�ت  �ملعامالت  لت�صهيل  فيها  �لثمنية  �عتبار  على  �لنا�ض 
وو�صيلة  للتبادل  �أد�ة  تكون  �أن  �لأ�صا�صية  فوظيفتها  وخدمات،  �صلع  من  �لعينية 
لت�صهيل �لتجارة وبالتال حتقيق �لتنمية �لقت�صادية �حلقيقية، ولذ� جاء حترمي �لربا 
ليمنع �ملتاجرة بها �إذ �إن ذلك يوؤدى �إىل �أمرين خطريين، �أولهما: تغيري وظيفة �لنقد 
�حلقيقية، فبدًل من جعله و�صيلة �نقلب �إىل مادة للتجارة، وهذ� بدوره ل يحقق 
�إدر�ك هذه �حلقيقة �خلطرية للربا ب�صورة جلية  تنمية �قت�صادية حقيقية. ومل يتم 
وو��صحة �إل يف زماننا حيث حتولت �لأ�صول �ملالية و�لنقدية �إىل �صلعة للتجارة 
و�ملقامرة بها بل �أ�صبح �لأمر غاية يف �لتعقيد �إذ حتولت �ملتاجرة بها �إىل �لتالعب 

�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب لعن �آكل �لربا وموؤكله، حديث رقم )4177(.  -1
م�صند �لإمام �أحمد بن حنبل 225/5، حديث رقم )22007(. قال �ملنذري و�لهيثمي: »رجال �أحمد   -2
وقال   .210/4 �لفو�ئد،  ومنبع  �لزو�ئد  جممع   ،5/3 و�لرتهيب،  �لرتغيب  �نظر:  �ل�صحيح«،  رجال 
�لألباين: »�إ�صناده عندي �صحيح«، �نظر: �صل�صلة �لأحاديث �ل�صعيفة و�ملو�صوعة و�أثرها �ل�صيئ يف �لأمة، 
581/14. وقال د. علي �ل�صّياح: »هذ� �لإ�صناد رجاله ثقات وهو �أقوى طريق يروى للحديث«، �نظر: 

�أحاديث تعظم �لربا على �لزنا در��صة نقدية، �ض 124. 
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بها و��صتخر�ج �أور�ق مالية م�صتقة منها، ثم �ملتاجرة بتلك �لأور�ق �ملالية �مل�صتقة 
دو�ليك  وهكذ�  بها،  و�ملتاجرة  مالية  �أور�قاً  �أخرى  مرة  �ل�صتقاق  ثم  ومن  �أي�صاً 
حتى �أ�صبحت موجات متتالية من �لأور�ق �ملالية، فاأ�صبحت �ل�صتثمار�ت �لعاملية 
تتجه نحوها دون �لأ�صول �لعينية و�ملو�رد �لطبيعية �لتي حتقق �لتنمية �لقت�صادية 

�حلقيقية.
�لنقدية  �لأور�ق  �أن  بالنقد  �ملتاجرة  عملية  من  حتقق  �لذي  �لثاين  �خلطر  �أما 
�أن كانت ميز�نية �لدول قبل عقود حت�صب  �أ�صعافاً كثرية، فبعد  و�ملالية ت�صاعفت 
مباليني �لدولر�ت ثم مبئات �ملاليني ثم باملليار�ت ثم مئات �ملليار�ت �أ�صبحنا �لآن 
نتحدث عن ميز�نيات تفوق �لرتليونات، وهذ� كله نتيجة �ملتاجرة بالنقد و�لأور�ق 
�ملالية و��صتقاقها، وهذ� بدوره �أدى �إىل تكدي�ض �لأمو�ل يف يد فئة قليلة من �لنا�ض 
فز�د �لغني غنى، وز�د �لفقري فقر�ً، بل ل ينال �لدول �لفقرية و�لفقر�ء من ذلك �إل 
تر�كم �لديون وم�صاعفاتها فحققو� بذلك قول �هلل تعاىل: چ وئ  وئۇئ    چ ]�آل 
عمر�ن: 130[، �إ�صافة �إىل ذلك فقد ترتب على م�صاعفة �لأور�ق �لنقدية و�ملالية 
�لأ�صعار،  و�رتفاع  للعمالت  �ل�صر�ئية  �لقدرة  و�صعف  �لت�صخم  معدلت  زيادة 

فاأي بالء �أعظم من هذ� �لبالء.
ورغم �إدر�ك �لغرب حلقيقة هذه �ملخاطر �إل �أن كرب�ءهم يرف�صون ترك تلك 
بالبالد  �ملال و�ل�صلطة ويتحكمون  بها  ملا تدره عليهم من ثرو�ت ميلكون  �ملتاجرة 
و�لعباد غري �آبهني باأثرها على �لأم �لأخرى �أو على �لطبقات �لفقرية من جمتمعاتهم.
ولذ� فاإن هذ� �لت�صديد �لذي وجدناه يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية على 
�لربا و�أهله مل ندرك غايته على وجه �لكمال �إل بعد �أن وجدنا �لتعامل به يف زماننا 
يف �أب�صع �صوره، و�آثاره �ملاثلة �أمامنا، فكان هذ� �إعجاز�ً �قت�صادياً �أ�صار �إليه �لقر�آن 
وجاءت �ل�صنة مف�صلة فيه وم�صددة باأق�صى �صور �لرتهيب و�لوعيد، ولول خ�صية 
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�ملتوعدة،  و�لأحاديث  �خلطرية،  �لربا  �آثار  و�لأرقام  باحلقائق  لأوردت  �لإطالة 
ولكن يكفي يف ذلك �لإ�صارة و�لإحالة بعد �أن ثبت لنا متيز �ل�صنة �لنبوية يف هذ� 

�جلانب)1(. 
امل�ساألة الثانية: ورد يف �لقر�آن �لكرمي نوع و�حد من �لربا وهو ربا �لن�صيئة 
�آخر وهو ربا �لف�صل،  حتى �صمي بربا �لقر�آن)2(، وقد �أ�صافت �ل�صنة �لنبوية نوعاً 
لكان  مباحاً  �لف�صل  ربا  لو كان  �إذ  �لنبوية،  لل�صنة  ت�صريعي  �إعجاز  �لإ�صافة  وهذه 
ذلك �أ�صبه بالذي يحرم �لزنا ويبيح �لنظر و�خللوة وك�صف �لعور�ت، لكن ملا كانت 
و�صائل مف�صية �إىل �لزنا غالباً جاء �ل�صرع بتحرميها لإف�صائها �إليه، وكذلك �حلال يف 
ربا �لف�صل فلو �أجاز �ل�صارع بيع دينار بدينارين؛ لت�صاهل �لنا�ض يف �لت�صارع �إىل 
�لتقاب�ض، وتر�خو� فيه قلياًل قلياًل حتى يقعو� يف ربا �لن�صيئة، كما �إن و�صع معيار 
وهذ�  عادة،  م�صتحيل  بل  متعذر  �لقب�ض  تاأخري  وعدم  �لتقاب�ض  �صرعة  يف  ثابت 
بدوره يوؤدي قطعاً �إىل �لوقوع يف ربا �لن�صيئة، ولذ� جاءت �ل�صنة �لنبوية حا�صمة 
ملادة �لنز�ع يف ذلك فجاءت بتحرميه، وقد علق �بن �لقيم على هذ� �حلكم �لنبوي 

بقوله: »فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول وهي ت�صد عليهم باب �ملف�صدة«)3(.
�لنبوية ومتيزها عند هذ� �حلد يف هذه  ومل يقف �لإعجاز �لت�صريعي لل�صنة 
�مل�صاألة، بل جتاوز ذلك �إىل �إحد�ث تفرقة يف �لأحكام �لعملية لهذين �لنوعني من 

�لربا، نظر�ً لفرت�ق وجه �حلرمة فيهما، حيث فرق �لنبي  بينهما من وجهني:
الوجه الأول: يجري ربا �لن�صيئة يف عموم �لأمو�ل �أو يكاد على �ختالف بني 
�ملذ�هب بناء على �ختالفهم يف علة حترمي ربا �لن�صيئة، و�إن كان �لر�جح يف ذلك 
ما كتب يف �أحاديث �لربا و�آثاره �لقت�صادية و�لجتماعية م�صنفات كثرية ي�صعب ح�صرها، لكن �أورد   -1
منها على �صبيل �ملثال: حترمي �لربا تنظيم �قت�صادي، حممد �أبو زهرة. و�صع �لربا يف �لبناء �لقت�صادي، 

د. عي�صى عبده. �لربا و�آثاره �لقت�صادية، د. عبد �ملجيد دية.
�نظر هذه �لت�صمية يف: زهرة �لتفا�صري، حممد �أبو زهرة 1407/1، و�ملو�صوعة �لفقهية �لكويتية 58/22.  -2

�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم، 155/2.  -3
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�أن ربا �لن�صيئة يجري يف كل �لأمو�ل، �أما ربا �لف�صل فال يجري يف عموم �لأمو�ل 
بناء على  بينها فيما يجري فيه  �لفقهية خمتلفة فيما  بالتفاق، و�إن كانت �ملذ�هب 
�ختالفهم يف تعليل حديث عبادة بن �ل�صامت  �مل�صهور من جهة، ومن جهة 
  أخرى �ختالف من قال بتعليله يف علة �لتحرمي، �أما حديث عبادة بن �ل�صامت�
ِعرُي  ِة َو�ْلرُبُّ ِباْلرُبِّ َو�ل�صَّ ُة ِباْلِف�صَّ َهِب َو�ْلِف�صَّ َهُب ِبالذَّ فهو �أن ر�صول �هلل  قال: »�لذَّ
�ْخَتَلَفْت  َفاإَِذ�  ِبيٍَد،  يًَد�  ِب�َصَو�ٍء  �َصَو�ًء  مِبِْثٍل  ِمْثاًل  ِبامْلِْلِح  َو�مْلِْلُح  ِبالتَّْمِر  َو�لتَّْمُر  ِعرِي  ِبال�صَّ

َذ� َكاَن يًَد� ِبيٍَد«)1(. َناُف َفِبيُعو� َكْيَف �ِصْئُتْم �إِ َهِذِه �لأَ�صْ

الوجه الثاين: حرمة �لتحايل يف ربا �لن�صيئة وجو�زه يف ربا �لف�صل، حيث 
ورد عن �لنبي  يف ذلك ن�صان، �أما �لأول فما ورد عن عبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل 
َخْذُتْ �أَْذنَاَب �ْلَبَقِر  عنهما قال: �صمعت ر�صول �هلل  يقول: »�إَِذ� تََبايَْعُتْم ِباْلِعيَنِة َو�أَ
َعَلْيُكْم ُذلًّ َل يَْنِزُعُه َحتَّى تَْرِجُعو� �إِىَل   ُ َهاَد؛ �َصلََّط �هللَّ ْرِع َوتََرْكُتُم �جْلِ يُتْم ِبالزَّ َوَر�صِ
ِديِنُكْم«)2(. و�لعينة هي »�أن يبيع من رجل �صلعة بثمن معلوم �إىل �أجل م�صمى، ثم 

ي�صرتيها منه بالنقد باأقل من �لثمن �لذي باعها به«)3(. 

و�أما �لثاين فما ورد عن �أبي �صعيد �خلدري و�أبي هريرة ر�صي �هلل عنهما: »�أَنَّ 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم ��ْصَتْعَمَل َرُجاًل َعَلى َخْيرَبَ َفَجاَءُه ِبَتْمٍر َجِنيٍب َفَقاَل  َر�ُصوَل �هللَّ
 ،ِ ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »ُكلُّ مَتِْر َخْيرَبَ َهَكَذ�؟ َفَقاَل: َل َو�هللَّ َر�ُصوُل �هللَّ
�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب �ل�صرف وبيع �لذهب بالورق نقد�ً، حديث رقم )4147(. و�نظر   -1
فيما يجري فيه كل من ربا �لن�صيئة وربا �لف�صل من �لأمو�ل و�لختالف بينهما: �أثر �لختالف يف �لقو�عد 
�لأ�صولية يف �ختالف �لفقهاء، د. م�صطفى �خلن، 495-501، �ملو�صوعة �لفقهية �لكويتية 73-62/22.
حجر  �بن  قال   .)3464( رقم  حديث  �لعينة،  عن  �لنهي  يف  باب  �لإجارة،  كتاب  د�ود،  �أبي  �صنن   -2
عطاء  رو�ية  من  نحوه  ولأحمد  مقال،  �إ�صناده  ويف  عنه،  نافع  رو�ية  من  د�ود  �أبو  »رو�ه  �لع�صقالين: 
ورجاله ثقات و�صححه �بن �لقطان«، �نظر: �صبل �ل�صالم �صرح بلوغ �ملر�م من �أدلة �لأحكام 125/5. 
وقال �أي�صاً: »�إ�صناده �صعيف وله عند �أحمد �إ�صناد �آخر �أجود و�أمثل منه«، �لدر�ية يف تخريج �أحاديث 
�ل�صحيحة،  �لأحاديث  �صل�صلة  طرقه«،  ملجموع  �صحيح  »حديث  �لألباين:  وقال   .151/2 �لهد�ية، 

42/1، حديث رقم )11(.
�لنهاية يف غريب �لأثر، �بن �لأثري �جلزري،675/1  -3
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اَعنْيِ ِبالثَّاَلثَِة. َفَقاَل: »َل تَْفَعْل، ِبِع �جْلَْمَع  ، َو�ل�صَّ اَعنْيِ اَع ِمْن َهَذ� ِبال�صَّ �إِنَّا لََناأُْخُذ �ل�صَّ
َر�ِهِم َجِنيًبا«)1(. َر�ِهِم ُثمَّ �ْبَتْع ِبالدَّ ِبالدَّ

فيالحظ من هذين �حلديثني �أن �لنبي  ينهى عن �لعينة باعتبارها حتاياًل على 
�ل�صرع للو�صول �إىل �لزيادة �لربوية �ملحرمة عن طريق �إجر�ء عقود بيع على �صلعة 
�صورية، في�صرتي �ملقرت�ض �صلعة من �ملقر�ض بثمن موؤجل ثم يبيع �ملقرت�ض �ل�صلعة 
نف�صها �إىل �ملقر�ض بثمن حال �أقل من �لثمن �ملوؤجل، ويالحظ �أن كالهما ل يبتغي 
�ل�صلعة ول نقل ملكيتها، و�إمنا ح�صول �ملقرت�ض على �ملال من �ملقر�ض ورده �إليه 

مع زيادة ربوية، فكان هذ� حتاياًل ن�ض �لنبي  على حرمته.
�أما �لن�ض �لثاين فهو توجيه من �لنبي  �إىل عامله يف خيرب �إىل �خلروج من 
ربا �لف�صل، فال ي�صرتي �ل�صاع من �لتمر �جليد بال�صاعني من رديئه، و�إمنا يجعل 
�لثمن و��صطة بينهما، فيبيع �ل�صاعني من رديء �لتمر بالدر�هم، ثم ي�صرتى بتلك 
�لف�صل  ربا  على  �لتحايل  �إىل  نبوي  توجيه  فهذ�  �لتمر،  جيد  من  �صاعاً  �لدر�هم 
 ، باإيجاد و��صطة �لنقد وهو �صوري بال �صك، ومع ذلك جاز و�صححه �لنبي 
وهذ� بخالف ربا �لن�صيئة �لذي حرمه �ل�صرع ومنع �لنبي  �لتحايل فيه، وهذ� 
من �لإعجاز �لقت�صادي و�لتميز �لنبوي يف �لت�صريع �ملال، فالتفريق بني �لتحايلني 
فال  �أ�صيل،  فيه  و�لتحرمي  لذ�ته  حمرم  �لن�صيئة  فربا  �لنوعني،  حترمي  حلكمة  مو�فق 
يجوز �لتحايل فيه ملفا�صده �جلمة، فاأية �صورة من �صور �لتحايل �لتي يبتغي فيها 
�ملتعاقدون �حل�صول على �لزيادة �لربوية فاإنها حمرمة كما هو حال بيع �لعينة، لأن 
علة حترمي �لعينة لي�صت يف �صورة �لعينة بل لحتاد �جلهة يف �ملقر�ض و�حتاد �جلهة 
�لزيادة  �آخذ  عينه  �ل�صورية هو  �ل�صلعة  ثمن  دفع  من  �أن  �أي  �أي�صاً،  �ملقرت�ض  يف 
مع  للزيادة  و�لد�فع  للثمن  و�لآخذ  �ملقر�ض،  وهو  )�لثمن(  �أ�صلها  مع  �ملوؤجلة 
�أ�صلها )�لثمن( متحد �أي�صاً وهو �ملقرت�ض، فكانت حيلة �أر�د �أن يتو�صل بها كل من 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب ��صتعمال �لنبي  على �أهل خيرب، حديث رقم )4001(.  -1
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�ملقر�ض و�ملقرت�ض �إىل �لقر�ض �لربوي، وملا كانت هذه �لعلة موجودة يف �لتورق 
�ملنظم كان حكمه �حلرمة بخالف �لتورق �لفقهي)1( �لذي تعدد فيه طرفا �ملقر�ض: 

�لد�فع للثمن و�لآخذ للزيادة فهما خمتلفان.
وهذ� �لأمر خمتلف يف ربا �لف�صل، لأنه غري فا�صد يف نف�صه بل لكونه و�صيلة 
تف�صي �إىل ربا �لن�صيئة كما ذكرت �صابقا، وحينئذ كان �لتحرمي متعلقاً يف �صورة 
�لعقد و�صكله فقط، دون حقيقته وم�صمونه، فجاز �لتحايل فيه لأجل �خلروج من 
�ل�صورة �ملحرمة �إىل �صورة مباحة وذلك بتو�صيط �لنقد بني �لعو�صني �ملتحدين 

جن�صاً.
ويعد هذ� �لتفريق �لنبوي يف �لأحكام �لعملية بني نوعي �لربا من �أبدع دقائق 
�لت�صريع �لنبوي و�أحكمها، و�أ�صدق دليل على متيز �لت�صريعات �ملالية �لو�ردة يف 
�ل�صنة �لنبوية، بل تكفي هذه منفردة على �صدق ��صتقالل �ل�صنة �لنبوية يف و�صفها 

بالإعجاز �لت�صريعي.
ثالثًا: منع الغرر وبطالنه

�إن منع �لغرر وبطالنه يف عقود �ملعاو�صات من �لقو�عد �ملالية �ملقررة �صرعاً، 
وقد ��صتفا�صت �لأحاديث �لنبوية يف تاأكيد هذه �لقاعدة وتثبيتها، ورغم �ختالف 
�لغرر  منع  على  جميعاً  تتفق  �أنها  �إل  مو�صوعاتها،  وتنوع  �لأحاديث  هذه  �ألفاظ 

وحترميه، ومن ذلك:

�لتورق �لفقهي: �أن ي�صرتي �ملتورق �صلعة ن�صيئة لأجل بيعها نقد� لغري �لبائع �لأول باأقل مما ��صرت�ها به;   -1
ليح�صل بذلك على �لنقد. �أما �لتورق �لنظم �أو �لتورق �مل�صريف فهو �أد�ة متويلية ��صتحدثتها �مل�صارف 
�لإ�صالمية بغية توفري �ل�صيولة �لنقدية لعمالئها، وتقوم فكرته على تو�فق بني �مل�صرف و�لعميل على �أن 
ي�صرتي �مل�صرف �صلعة دولية �أو حملية، ليقوم �مل�صرف ببيعها للعميل ب�صعر �أعلى موؤجل على �أق�صاط، 
على �أن يوكل �لعميُل �مل�صرَف يف قب�صها وبيعها يف �ل�صوق، ثم ت�صليمه �لثمن نقد� باإدر�جه يف ح�صاب 
�لعميل. �نظر: �لتورق �مل�صريف وتطبيقاته يف �مل�صارف �لإ�صالمية، د. هيثم خزنة، جملة �ملعارف، �لق�صم 

�لأول، �ل�صنة �ل�صابعة، �لعدد12، 65.
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ِ �صلى �هلل عليه و�صلم - 1 ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ  ِ َعْبِد �هللَّ َعْن 
�لرجل  �جلاهلية، وكان  �أهل  يتبايعه  بيعاً  َبَلِة«)1(، وكان  �حْلَ َحَبِل  بَْيِع  َعْن  نََهى 

يبتاع �جلزور �إىل �أن تنتج �لناقة ثم تنتج �لتي يف بطنها«)2(.
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم نََهى َعِن - 2 وَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه: »�أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ

�مْلاَُلَم�َصِة َو�مْلَُنابََذِة«)3(.
اِة - 3 ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َعْن بَْيِع �حْلَ�صَ وَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: »نََهى َر�ُصوُل �هللَّ

َوَعْن بَْيِع �ْلَغَرِر«)4(.
فهذه �لأحاديث وغريها، �أفادت منع �لغرر وحترميه وبطالن ما وقع منه، وتعد 
هذه �لقاعدة من �أهم �لقو�عد �ملالية يف باب �ملعامالت، وقد �أَْثَبَتْت جتربة �لب�صر 
فالعمليات  �لعاملية،  �ملالية  �لأزمات  ن�صوء  عو�مل  �أهم  �أحد  �لغرر  �أن  �لقت�صادية 
هي  ما  �لتحوط)5(  و�صناديق  �ل�صتثمار  و�صناديق  �ملالية  �لأ�صو�ق  يف  تقوم  �لتي 
�لنوق،  �لنوق من �حلمل، و�لثاين حبل �لذي يف بطون  به ما يف بطون  ير�د  �لأول  حبل �حلبلة: �حلبل   -1

�لنهاية يف غريب �لأثر، �بن �لأثري 878/1.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب بيع �لغرر وحبل �حلبلة، حديث رقم )2036(.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب بيع �ملنابذة، حديث رقم )2039(.   -3
�إليه ثم يوقع �لبيع عليه. و�ملنابذة: �أن يقول �لرجل  �ملالم�صة: �أن يلم�ض �ملتاع من ور�ء ثوب ول ينظر   
ل�صاحبه: �نبذ �إل �لثوب �أو �أنبذه �إليك ليجب �لبيع. وقيل: هو �أن يقول: �إذ� نبذت �إليك �حل�صاة فقد 
وجب �لبيع فيكون �لبيع معاطاة من غري عقد ول ي�صح. يقال: نبذت �ل�صيء �أنبذه نبذ�ً فهو منبوذ �إذ� 

رميته و�أبعدته. �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �بن �لأثري �جلزري 551/4، 15/5.
�صحيح م�صلم، كتاب �لبيوع، باب بطالن بيع �حل�صاة و�لبيع �لذى فيه غرر، حديث رقم )3881(.   -4

��صتثمارية  و�أدو�ت  �صيا�صات  ي�صتخدم  ��صتثمار  �صندوق  هو  �لوقائية:  �ملحفظة  �أو  �لتحوط  �صندوق   -5
متطورة؛ جلني عو�ئد تفوق متو�صط عائد �ل�صوق �أو معيار ربحي معني دون حتمل نف�ض م�صتوى �ملخاطر. 
ومن  و�ملقاي�صات.  �لآجلة،  و�لعقود  �ملالية،  �مل�صتقات  �ل�صناديق:  ت�صتخدمها هذه  �لتي  �لأدو�ت  ومن   
�صيا�صاتها �ل�صتثمارية: �لرفع �ملال، و�لبيع �ملك�صوف. ورغم �أن ��صم هذ� �لنوع من �ل�صناديق يوحي 
باأنها تهدف �إىل تقليل �ملخاطر، �إل �أن و�قعها يهدف �إىل حتقيق �أق�صى ربح ممكن، و�ل�صم لي�ض �إل �أثر 
تاريخي فقَد �رتباطه بالو�قع. وتقوم فل�صفة �ل�صندوق على �صمان حتقيق ربح للم�صتثمر ب�صرف �لنظر 
عما قد يحدث يف �أ�صو�ق �لعامل من تقلبات. ولي�ض هناك �أي قيود على مدير �ل�صندوق من �جلهات 
�ملنظمة، وهذه من �لنقاط �لقوية �لتي توؤخذ عليها. ويبلغ عدد هذه �ل�صناديق �لتي ظهرت فكرتها يف 
�نظر:  �لعامل.  �أ�صو�ق  �صتى  جتوب  �صندوق  �آلف  ثمانية  �ملا�صي  �لقرن  �أربعينيات  يف  �صرتيت  وول 

 http://ar.wikipedia.org/wiki ملحفظة �لوقائية�
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�إل �أ�صد �صور �لغرر، �إذ تقوم على �ملخاطر�ت و�لحتمالت و�لتالعب بالأ�صعار 
و�لأور�ق �ملالية.

لذلك فاإن منع �لغرر يف عقود �ملعاو�صات دليل من �أدلة �لإعجاز �لت�صريعي 
�لقت�صادي  �لت�صريع  يف  �لنبوية  لل�صنة  �لتميز  �صور  �أجود  من  و�صورة  �لنبوي 
و�ملال، ومما يجلي هذ� �لتميز لل�صنة �لنبوية �أنها ��صتقلت يف ت�صريع هذه �لقاعدة 
حتى  �عتبارها  على  �لنا�ض  �أجمع  ذلك  ومع  �لكرمي)1(،  �لقر�آن  يف  ترد  مل  حيث 

غدت هذه �لقاعدة �أحد �لأركان �لأربعة �لتي يقوم عليها باب �ملعامالت)2(.
وعليه فاإن متيز �ل�صنة �لنبوية هنا متمثل يف ت�صريع هذه �لقاعدة و�خت�صا�ض 
�قت�صادنا  يف  ملحة  �قت�صادية  �صرورة  �عتبارها  �إىل  �إ�صافة  و�صعها،  يف  �ل�صنة 

�ملعا�صر. 
يف  به  متم�صكة  �لر�أ�صمالية  �أن  �إل  للغرر  �جل�صيمة  �لقت�صادية  �مل�صار  ورغم 
عقودها وتعامالتها، ويعود ذلك �إىل �جل�صع و�لطمع �لذي ي�صتول على �لقلوب 
�لربا  يبقي  �لذي  عينه  �ل�صبب  وهو  و�أ�صرعها،  �لأرباح  �أعلى  لتح�صيل  و�لعقول 

رغم �إ�صر�ره باقت�صاديات �لعامل.
رابعًا: حترمي اأكل الأموال بالباطل

�أ�صا�ض هذه �لقاعدة قول �هلل تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    چ ]�لبقرة: 
188[، ويقول �بن �لعربي يف تف�صري هذه �لآية: »هذه �لآية من قو�عد �ملعامالت 

و�أ�صا�ض �ملعاو�صات«)3(.

�ألفاظه �ملجملة كاأكل �ملال  �إنه يدخل يف بع�ض  مل يرد حترمي �لغرر يف �لقر�آن �لكرمي، لكن ميكن �لقول   -1
بالباطل.

باأنها �أحد �لقو�عد �لأربعة �لتي يبنى عليها باب �ملعامالت. �نظر:  و�صف �بن �لعربي قاعدة منع �لغرر   -2
�أحكام �لقر�آن، �أبو بكر �بن �لعربي 137/1.

�أحكام �لقر�آن، �بن �لعربي، 137/1.  -3
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�ل�صنة  جاءت  وقد  م�صروع)1(،  غري  وجه  على  �لغري  مال  �أخذ  هو  و�لباطل 
�لنبوية فف�صلت كل �لأوجه �لباطلة غري �مل�صروعة، كال�صرقة و�لغ�صب و�لختال�ض 

و�لر�صوة و�لغ�ض و�صهادة �لزور و�أجرة �ملحرمات، وما جرى جمر�ها. 
تاأ�صيل هذه �لقاعدة،  وقد تعددت جمالت متيز �ل�صنة �لنبوية وتنوعت يف 

و�أكتفي هنا بذكر بع�ض �لأمثلة، �إذ بها يتحقق �لغر�ض:
اأوًل: حتقيق �لأمن �ملال بت�صريع منع �أكل �أمو�ل �لنا�ض بالباطل وحترميه و�إيقاع 
�لعقوبات �لر�دعة على مرتكبي �جلر�ئم �ملالية، ويعد �لأمن �ملال من �ل�صروريات 
�ملال،  �لأمن  بدون  تتم  �أن  �ملالية  و�لتعاقد�ت  للتعامالت  ميكن  ل  �إذ  �لقت�صادية 
ذلك  ويف  �حلر�م،  و�ل�صهر  �حلر�م  �لبيت  كحرمة  حرمتها    �لنبي  جعل  لذلك 
َهَذ�  يَْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَر�ٌم  َعَلْيُكْم  ُكْم  ْعَر��صَ َو�أَ َو�أَْمَو�لَُكْم  ِدَماَءُكْم  »�إِنَّ   : يقول 
ِفى بََلِدُكْم َهَذ� ِفى �َصْهِرُكْم َهَذ�«)2(، وقد ندب �لنبي  �إىل �أن يقاتل �لرجل دون 
َفُهَو  َماِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  »َمْن   : فقال  بذلك  �صهيد�ً  فيكون  يُقتل  �أو  يَقتل  حتى  ماله 
�ملقا�صد  مر�تب  �ملال يف  �لنف�ض مقدم على حفظ  �أن حفظ  �لعلم  مع  �َصِهيٌد«)3(. 
�ل�صرورية، �إل �أن للم�صاألة هنا وجهاً �آخر وهو �أن قتال �ملعتدي لي�ض لأجل �ملال، 

بل لأن �صرره عام ل يخت�ض باملعتدى عليه، فجاز قتله وقتاله. 
�أن �لأمن �ملال من �ل�صروريات،  �إ�صارة و��صحة على  ففي هذه �لن�صو�ض 
تو�زي حرمته حرمة �لبيت �حلر�م و�ل�صهر �حلر�م بل تزيد حرمته عن حرمة �لنف�ض 

�لب�صرية كما يف حديث �ملقتول دون ماله.

تف�صري �آيات �لأحكام، حممد علي �ل�صاي�ض، 179/1.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �حلج، باب �خلطبة �أيام منى، حديث رقم )1652(.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملظامل، باب من قاتل دون ماله، حديث رقم )2348(. �صحيح م�صلم، كتاب   -3
�لقا�صد مهدر �لدم، حديث رقم  �أخذ مال غريه بغري حق كان  �أن من ق�صد  �لإميان، باب �لدليل على 

.)378(
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�لأمن  �أن  �ملقرر و�ملعلوم  بات من  �إذ  نبوي  ت�صريعي ومتيز  �إعجاز  ويف هذ� 
�إقامته وحتقيقه  �لدولة  على  يوجب  �لقت�صادية،  �ل�صروريات  من  �صرورة  �ملال 
ولو ترتب على ذلك �عتد�ء على ما هو �أعلى رتبة من �ملال يف مر�تب �ل�صروريات.
ثم  للنا�ض  و�أعلنها  وبّينها،  بالباطل  �ملال  �أكل  �أوجه    �لنبي  ح�صر  ثانيًا: 
�ألزمهم وكلفهم بها بعد �إ�صالمهم، ومل يعاقب �لنبي  على �جلر�ئم �ملالية وغريها 
�لتي وقعت قبل �إ�صالم �ملكلفني وعلمهم بالتحرمي، وقد �صاأل �ل�صحابة  �لنبي 
اِهِليَِّة؟ َقاَل: »َمْن �أَْح�َصَن  : �أَنُوؤَ�َخُذ مِبَا َعِمْلَنا ِفى �جْلَ ِ  عن ذلك فقالو�: »يَا َر�ُصوَل �هللَّ
اِهِليَِّة«)1(. وقال  لعمرو بن �لعا�ض عندما  ِفى �لإِ�ْصاَلِم مَلْ يُوؤَ�َخْذ مِبَا َعِمَل ِفى �جْلَ
نَّ �لإِ�ْصاَلَم يَْهِدُم َما َكاَن  �أر�د ��صرت�ط �لغفر�ن عند مبايعة �لنبي : »�أََما َعِلْمَت �أَ

َقْبَلُه«)2(. 
�لو�صعية  �لقو�نني  يف  ر��صخ  مبد�أ  �إىل  �إ�صارة  وغريها  �لن�صو�ض  هذه  ففي 
وهو مبد�أ �ل�صرعية ومفاده: �أن جترمي �لفعل يكون قبل وقوعه، وت�صريع عقوبته قبل 
�إيقاعها، و�صو�ء كان ذلك يف �جلر�ئم �ملالية �أو غريها من �جلر�ئم، فثبت هذ� �ملبد�أ 

يف �ل�صنة �لنبوية قوًل وعماًل، و�أجمع �لفقهاء عليه)3(.
فتميزت �ل�صنة �لنبوية على �لقو�نني �لو�صعية بو�صع هذ� �ملبد�أ و�لعمل به منذ 
بد�ية �لت�صريع �لإ�صالمي، بينما مل تعمل به �لقو�نني �لو�صعية �إل يف �أعقاب �لقرن 
�لثامن ع�صر �مليالدي، حيث �أُدخل يف �لت�صريع �لفرن�صي باعتباره من نتائج �لثورة 
ثم  1789م،  �صنة  �ل�صادر  �لإن�صان  حقوق  �إعالن  يف  مرة  لأول  ر  وُقرِّ �لفرن�صية، 

�نتقل من �لت�صريع �لفرن�صي �إىل غريه من �لت�صريعات �لو�صعية)4(.

�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب هل يوؤ�خذ باأعمال �جلاهلية، حديث رقم )334(.  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب كون �لإ�صالم يهدم ما قبله وكذ� �لهجرة و�حلج، حديث رقم )336(.  -2

�نظر: �لت�صريع �جلنائي �لإ�صالمي، عبد �لقادر عودة 70 وما بعدها.  -3
�جلرمية و�لعقاب يف �لفقه �لإ�صالمي، يون�ض عبد �لقوي �ل�صافعي 32.  -4
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معيار�ً  �مل�صروعة  غري  �لباطلة  �لأوجه  من  وجه  لكل    �لنبي  ع  َو�صَ ثالثًا: 
�أمثلة  �لنظائر، ومن  �لفعل عن غريه من  �لتحرمي ويتميز  فيه وجه  يتحدد  و��صحاً 
ذلك ما ورد يف حترمي هد�يا �لولة و�لعمال و�لق�صاة ونحوهم، حيث ت�صتبه �لهدية 
�ملباحة بالر�صوة �ملحرمة، ل�صتو�ء �صورتهما يف �لظاهر، فو�صع �لنبي  معيار�ً 
ْتِبيَّة عامل �لنبي  على �لزكاة قدم  و��صحاً مييز بينهما، وذلك فيما ورد �أن �بن �للُّ
�ملدينة بعد جمع �لزكاة قائاًل: هذ� لكم وهذ� �أهدي ل، فقام ر�صول �هلل  على 
�ملنرب فحمد �هلل و�أثنى عليه وقال: »َما بَاُل َعاِمٍل �أَْبَعُثُه َفيَُقوُل: َهَذ� لَُكْم َوَهَذ� �أُْهِدَى 

ِه َحتَّى يَْنُظَر �أَيُْهَدى �إِلَْيِه �أَْم َل؟«)1(. ِل، �أََفاَل َقَعَد يِف بَْيِت �أَِبيِه �أَْو يِف بَْيِت �أُمِّ
�لنظر يف حال  و�لر�صوة  �لهدية  بني  �لتفريق  معيار  �أن  �حلديث  من  فيالحظ 
�ملهدى �إليه، �أي ينظر يف �أمره �إن كان ممن يهدى �إليه يف و�صعه �لطبيعي قبل توليه 
�أو ل. وهذ� ما �صارت عليه �لقو�نني �لو�صعية يف هد�يا �ملوظف �لعام  �أية ولية 
حيث و�صعت معيار�ً لها، و�إن �ختلفت يف تو�صيف �ملعيار وما و�صعته من �أركان 

و�صروط فيه.
فمما هو معلوم ومقرر عند  �لتقنني و�لت�صريع،  �لنبوي هنا متيز يف  فالتميز 
بتحديد  م وذلك  �ملَُجرَّ �لفعل  ببيان  ملزم  �ملقنن  �أن  �لو�صعية،  �لت�صريعات  مقنني 
�مل�صابهة، وقد  و�أ�صكاله  نظائره  يتميز ويخرج عن  و�أركانه و�صر�ئطه، حتى  نوعه 
كانت �ل�صنة �لنبوية �صّباقة يف �عتماد هذ� �ملبد�أ، وقد �صار فقهاوؤنا على �أثر �لنبي 
، فاأخذو� بهذه �ل�صمة يف �مل�صنفات و�لأبو�ب �لفقهية، حتى غدت �صمة عامة 
يف  متيزت  حيث  �لنبوية  لل�صنة  يعود  �لأمر  هذ�  و�أ�صل  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  يف 

�لت�صريع و�لتقنني.

�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب حترمي هد�يا �لعمال، حديث رقم )4843(. �صحيح �لبخاري، كتاب   -1
�لهبة وف�صلها، باب من مل يقبل �لهدية لعلة، حديث رقم )2457(. و�للفظ مل�صلم.
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خام�سًا: ا�ستثمار الأموال واملوارد املتاحة
وفق  وتنميتها  للدولة  �ملتاحة  و�ملو�رد  �لأمو�ل  ��صتثمار  �ملالية  �لقو�عد  من 
�أق�صى درجة ممكنة، وقد متيزت �ل�صنة �لنبوية يف حتفيز �ل�صتثمار فيها حيث جند 
�أن �لنبي  ي�ّصر للنا�ض �صبل �لتنمية و�ل�صتثمار و�أز�ل �ملعوقات �لتي قد تعيقهم �أو 
تقعدهم عن بذل �جلهد يف ك�صب �لرزق مبا �أعطاهم �هلل تعاىل من مو�هب وقوى، 
وقد تعددت و�صائل حتفيز ��صتثمار �لأمو�ل و�ملو�رد يف �ل�صنة �لنبوية وتنوعت، 

وفيما ياأتي �إير�د موجز لها: 
1- جعل ال�ستثمار عبادة

جعل �لنبي  �ل�صتثمار عبادة يجازى عليها �مل�صلم بالثو�ب �لأخروي فوق 
ُم�ْصِلٍم  ِمْن  »َما   : �لنبي  يقول  ذلك  ويف  �لدنيوية،  �ملادية  �مل�صلحة  من  يناله  ما 
َدَقٌة«)1(.  لَّ َكاَن لَُه ِبِه �صَ ْن�َصاٌن �أَْو بَِهيَمٌة �إِ ْو �إِ يَْغِر�ُض َغْر�ًصا �أَْو يَْزَرُع َزْرًعا َفيَاأُْكُل ِمْنُه َطرْيٌ �أَ
ويقول : »�إِْن َقاَمْت َعَلى �أََحِدُكُم �ْلِقيَاَمُة َوِفى يَِدِه َف�ِصيَلٌة َفْليَْغِر�ْصَها«)2(. ويقول 
ِ َد�ُوَد َعَلْيِه  � ِمْن �أَْن يَاأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َو�إِنَّ نَِبىَّ �هللَّ : »َما �أََكَل �أََحٌد َطَعاًما َقطُّ َخرْيً

اَلُم َكاَن يَاأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه«)3(. �ل�صَّ
عبادة،  �لرزق  وطلب  و�لعمل  �ل�صتثمار  �أن  تفيد  وغريها  �لن�صو�ض  فهذه 
ويف هذ� �لأمر حتفيز لالأمة على �لعمل و��صتثمار �لأمو�ل و�ملو�رد �ملتاحة، فيُقبل 
�لعامل على عمله بهمة و�إخال�ض و�إتقان، بل تعدى ذلك �إىل �عتبار �لإتقان عبادة 
تََباَرَك َوتََعاىَل يُِحبُّ �إَِذ� َعِمَل �أََحُدُكْم َعَماًل  �أي�صاً، حيث يقول �لنبي : »�إِنَّ �هللَ 

 .)2195( رقم  حديث  منه،  �أكل  �إذ�  و�لغر�ض  �لزرع  ف�صل  باب  �ملز�رعة،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -1
�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب ف�صل �لغر�ض و�لزرع، حديث رقم )4055(.

�صرط  على  �صحيح  �صند  »وهذ�  �لألباين:  قال   .)12925( رقم  حديث   ،183/3 �أحمد  �لإمام  م�صند   -2
م�صلم«، �صل�صلة �لأحاديث �ل�صحيحة، 38/1، حديث رقم )9(.

�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب ك�صب �لرجل وعمله بيده، حديث رقم )1966(.  -3
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�أَْن يُْتِقَنُه«)1(.
2- الثناء على امل�ستثمرين والدعاء لهم بالربكة

�أثنى �لنبي  على م�صتثمري �لأمو�ل ودعا لبع�صهم بالربكة، ومن ذلك ما 
ِحيًَة �أَْو  �صْ ي ِبِه �أُ روي �أن �لنبي  �أعطى عروة بن �أبي �جلعد �لبارقي ِديَناًر� يَ�ْصرَتِ
�َصاًة، َفا�ْصرَتَى �َصاتنَْيِ َفَباَع �إِْحَد�ُهَما ِبِديَناٍر، َفاأَتَاُه ِب�َصاٍة َوِديَناٍر، َفَدَعا لَُه ِباْلرَبََكِة يِف 

بَْيِعِه، َفَكاَن لَِو ��ْصرَتَى تَُر�بًا لََرِبَح ِفيِه«)2(.
فثناء �لنبي  على فعل عروة و�لدعاء له بالربكة دليل على �أن �ل�صتثمار �أمر 

مرغوب �صرعاً، وعبادة يثاب عليه �صاحبه.
3- الدعوة اإىل ا�ستثمار عنا�سر الإنتاج

من �ملعلوم �أن عنا�صر �لإنتاج ثالثة: �لأر�ض و�لعمل ور�أ�ض �ملال، وقد دعا 
ذلك حيث  �لأحاديث يف  ��صتفا�صت  وقد  فيها جميعاً،  �ل�صتثمار  �إىل    �لنبي 
دعا بع�صها �إىل ��صتغالل �لأر�ض و�إعمارها ومنع �إهمالها، ودعا �لبع�ض �لآخر �إىل 
��صتثمار �لأمو�ل وعدم �كتنازها، ودعا �لبع�ض �لأخري منها �إىل �لعمل و�ل�صتفادة 

من �لقدر�ت �لب�صرية �ملكنونة.
�لنبي  قول  منها  كثرية  فاأحاديثها  و�إعمارها  �لأر�ض  ��صتثمار  �إىل  �لدعوة  �أما 
�لأر�ض  بتمليك    �لنبي  فاأْمر   .)3(» َحقُّ �أَ َفْهَو  لأََحٍد  لَْي�َصْت  ا  �أَْر�صً �أَْعَمَر  »َمْن   :
من  �لق�صوى  و�ل�صتفادة  �ل�صتثمار  د�ئرة  تو�صيع  على  �حلث  على  دليل  رها  ملعمِّ

�ملو�رد �ملتاحة �ملعطلة.
�صعب �لإميان، �لبيهقي 334/4 حديث رقم )5312(. ذكره �لألباين يف �ل�صل�صلة �ل�صحيحة ونقل ما   -1
ورد عليه من نقد وت�صعيف ثم مال �إىل ت�صحيحه وذكر �صو�هد له تقويه، �نظر 106/3، حديث رقم 

.)1113(
�صنن �أبي د�ود، كتاب �لبيوع، باب يف �مل�صارب يخالف، حديث رقم )3386(.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملز�رعة، باب من �أحيا �أر�صا مو�تا، حديث رقم )2210(.  -3
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كما دعا �لنبي  �إىل �إعمار �أر�ض من عجز عن �إعمارها باإعطائها ملن يزرعها، 
فال يحل ملالكها تعطيل �إنتاجها حيث قال : »َمْن َكانَْت لَُه �أَْر�ٌض َفْليَْزَرْعَها، َفاإِْن مَلْ 

يَّاُه«)4(. يَ�ْصَتِطْع �أَْن يَْزَرَعَها َوَعَجَز َعْنَها، َفْليَْمَنْحَها �أََخاُه �مْلُ�ْصِلَم َوَل يُوؤَ�ِجْرَها �إِ
خيرب  �أر�ض  على  بقاءهم  لليهود  �أقر  حينما    �لنبي  فعل  �أي�صاً  ذلك  ومن 
�أن لهم �صطر ما يخرج منها)5(.  بعد ��صتحقاقهم �جلالء، فعاملهم وز�رعهم على 
وقد كان �لنبي  يهّم باإجالئهم بعد �أن جعل �لأر�ض للم�صلمني، لكن يهود خيرب 
فاو�صو� على �لبقاء بقولهم: »نَْحُن �أَْعَلُم ِبالأَْر�ِض«)6(، فرجحت عند �لنبي  كفة 
�جلانب �لقت�صادي مبعاملتهم على ن�صف �لثمار رغم تو�فر دو�ٍع �صيا�صية و�أمنية 

لإجالئهم. 
�جلانب  على  �لقت�صادي  �جلانب  ترجيح  �لأمر  لول  �أن  على  يدل  وهذ� 
�ل�صيا�صي ورمبا �لأمني يف بع�ض �لأحيان خ�صو�صاً �إذ� ما كان �جلانب �لقت�صادي 
�نتهت  وملا  ويتعاظم،  وي�صتقر  كيانها  ويثبت  �لدول  تتقوى  فباملال  رتبة،  �أعلى 
م�صلحة بقاء �ليهود يف �أر�ض خيرب و��صتثمار موردها للدولة من خاللهم �أو�صى 

 .)7(  فاأجالهم عمر بن �خلطاب ، باإجالئهم يف �آخر �أيامه  لنبي�
و�أما �لدعوة �إىل ��صتثمار �لأمو�ل فالأحاديث فيها كثرية �أي�صاً منها قول �لنبي 
�صحيح م�صلم، كتاب �لبيوع، باب كر�ء �لأر�ض، حديث رقم )4001(. �إجارة �لأر��صي للزر�عة وغري   -4
ذلك جائزة عند �جلمهور �لأعظم من �لفقهاء و�أ�صحاب �ملذ�هب �لأربعة، �أما �لنهي �لو�رد يف �حلديث 
فمحمول على �ملوؤ�جرة �لتي تكون �لإجرة فيها ثمار جزء من �لأر�ض، ووجه �آخر للنهي �أنه حممول على 

�لكر�هة للحث على هبة ناجت �لأر�ض ملن يزرعها.
�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب معاملة �لنبي  �أهل خيرب، حديث رقم )4002(.  -5

�صنن �أبي د�ود، كتاب �لبيوع، باب يف �مل�صاقاة، حديث رقم )3412(. �صنن �بن ماجه، كتاب �لزكاة،   -6
باب خر�ض �لنخل و�لعنب، حديث رقم )1820(.

ورد يف �ملوطاأ عن عمر بن عبد �لعزيز قوله: كان من �آخر ما تكلم به ر�صول �هلل  �أن قال: "قاتل �هلل   -7
�ليهود و�لن�صارى �تخذو� قبور �أنبيائهم م�صاجد، ل يبقني دينان باأر�ض �لعرب"، كتاب �جلامع، باب ما 
�ليهود ل  �أن �ملق�صود هم  فاإ�صارة �حلديث و��صحة يف  �إجالء �ليهود، حديث رقم )1583(،  جاء يف 
�مل�صركني بدليل ذكرهم يف �ل�صياق، وقد فطن عمر بن �خلطاب  لهذ� �ملعنى فاأجالهم. قال �لألباين: 

�صحيح، �نظر: �صحيح و�صعيف �جلامع �ل�صغري، حديث رقم )8746(.
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َدَقُة«)1(. فمعلوم  ْكُه َحتَّى تَاأُْكَلُه �ل�صَّ : »�أََل َمْن َوىِلَ يَِتيًما لَُه َماٌل َفْليَتَِّجْر ِفيِه َوَل يرَْتُ
�أن �كتناز �لأمو�ل تعطيل لها، كما �أن فيه �إ�صر�ر�ً باملجتمع مبنع �إد�رة �ملال يف دورة 

��صتثمارية، فتحرم �أطر�ف عدة من �ل�صتفادة من هذ� �ملال.
فاأحاديثه  �لعمل  وهو  �لإنتاج  عنا�صر  من  �لثالث  �لعن�صر  �إىل  �لدعوة  و�أما 
كثرية �أي�صاً منها قول �لنبي : »لأَْن يَْحَتِطَب �أََحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهِرِه َخرْيٌ ِمْن 
ِمْن   � َخرْيً َطَعاًما َقطُّ  �أََحٌد  �أََكَل  : »َما  مَيَْنَعُه«)2(. وقوله  �أَْو  َفيُْعِطيَُه  �أََحًد�  يَ�ْصاأََل  �أَْن 
اَلُم َكاَن يَاأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه«)3(.  ِ َد�ُوَد َعَلْيِه �ل�صَّ �أَْن يَاأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َو�إِنَّ نَِبىَّ �هللَّ

َح«)4(. وقوله : »َخرْيُ �ْلَك�ْصِب َك�ْصُب يَِد �ْلَعاِمِل �إَِذ� نَ�صَ
ومل يقف �لأمر عند حد �لدعوة �إىل �لعمل بل �صعى �لنبي  �إىل �لبحث عن 
�لطاقات �لب�صرية �ملعطلة و�لطاقات �ملكنونة وحتفيزها للعمل و�لإنتاج، و�إز�لة ما 
يعوق عملها، و�إر�صادها �إىل ما ينا�صبها من �أف�صل �صبل �لعمل، ومن ذلك َعْن �أَنَ�ِض 
لُُه، َفَقاَل: �أََما  اِر �أَتَى �لنَِّبَي �صلى �هلل عليه و�صلم يَ�ْصاأَ �ْبِن َماِلٍك: »�أَنَّ َرُجاًل ِمَن �لأَْن�صَ
ُه، َوَقْعٌب)6( نَ�ْصَرُب  ُه َونَْب�ُصُط بَْع�صَ ِفى بَْيِتَك �َصْيٌء؟ َقاَل: بََلى ِحْل�ٌض)5( نَْلَب�ُض بَْع�صَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ِفيِه ِمَن �مْلَاِء. َقاَل: �ْئِتِني ِبِهَما. َفاأَتَاُه ِبِهَما َفاأََخَذُهَما َر�ُصوُل �هللَّ
ي َهَذْيِن؟ َقاَل َرُجٌل: �أَنَا �آُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم. َقاَل: َمْن يَِزيُد َعَلى  ِبيَِدِه َوَقاَل: َمْن يَ�ْصرَتِ

�إ�صناده  �أبو عي�صى: يف  �صنن �لرتمذي، كتاب �لزكاة، باب زكاة مال �ليتيم، حديث رقم )641(، قال   -1
�ل�صنن  مهمات  يف  �لأحكام  خال�صة  �نظر:  وغريه«،  هو  و�صعفه  �لرتمذي  »رو�ه  �لنووي:  قال  مقال. 
�لأحاديث  �ملنري يف تخريج  �لبدر  �نظر:  �مللقن،  �بن  �لإ�صالم، حديث رقم )3844(. و�صّعفه  وقو�عد 

و�لآثار �لو�قعة يف �ل�صرح �لكبري، 466/5.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب ك�صب �لرجل وعمله بيده، حديث رقم )1968(.  -2

�صبق تخريجه يف هام�ض رقم 42.  -3
م�صند �لإمام �أحمد، 334/2، حديث رقم )8393(. قال �لهيثمي: »رو�ه �أحمد ورجاله ثقات«، �نظر:   -4
وقال   .)6213( رقم  حديث  �أطيب،  �لك�صب  �أي  باب  �لبيوع،  كتاب  �لفو�ئد،  ومنبع  �لزو�ئد  جممع 

�لألباين: ح�صن، �نظر: �صحيح و�صعيف �جلامع �ل�صغري، حديث رقم )5594(.
حل�ض: هو �لك�صاء �لذي يلي ظهر �لبعري. �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �بن �لأثري 1029/1.  -5
�ملرت�صى  �لعرو�ض،  تاج  �نظر:  مقعر.  خ�صب  من  قدح  وقيل:  �لغليظ.  �ل�صخم  �لقدح  �لقعب:  قعب:   -6

�لزبيدي 63/4.
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َو�أََخَذ  �إِيَّاُه،  َفاأَْعَطاُهَما   . ِبِدْرَهَمنْيِ �آُخُذُهَما  �أَنَا  َرُجٌل:  َقاَل  ثاََلًثا،  �أَْو  تنَْيِ  َمرَّ ِدْرَهٍم؟ 
�أَْهِلَك،  �إِىَل  َفاْنِبْذُه  َطَعاًما  ِباأََحِدِهَما  ��ْصرَتِ  َوَقاَل:   ، اِريَّ �لأَْن�صَ َو�أَْعَطاُهَما  ْرَهَمنْيِ  �لدِّ
�هلل عليه و�صلم  ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوُل  ِفيِه  َف�َصدَّ  ِبِه،  َفاأَتَاُه  ِبِه  َفاأِْتِني  َقُدوًما  ِبالآَخِر  َو��ْصرَتِ 
ُعوًد� ِبيَِدِه ُثمَّ َقاَل لَُه: �ْذَهْب َفاْحَتِطْب َوِبْع، َوَل �أََريَنََّك َخْم�َصَة َع�َصَر يَْوًما، َفَذَهَب 
ثَْوبًا  َها  ِبَبْع�صِ َفا�ْصرَتَى  َدَر�ِهَم،  َع�َصَرَة  اَب  �أَ�صَ َوَقْد  َفَجاَء  َويَِبيُع،  يَْحَتِطُب،  ُجُل  �لرَّ
ىَء  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: َهَذ� َخرْيٌ لََك ِمْن �أَْن جَتِ َها َطَعاًما، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َوِبَبْع�صِ
ُلُح �إِلَّ ِلثَاَلثٍَة: ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع،  �مْلَ�ْصاأَلَُة نُْكَتًة يِف َوْجِهَك يَْوَم �ْلِقيَاَمِة، �إِنَّ �مْلَ�ْصاأَلََة َل تَ�صْ

�أَْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع، �أَْو ِلِذي َدٍم ُموِجٍع«)1(.
4- مراقبة عمليات ال�ستثمار ومتابعة اأحوالها

من و�صائل حتفيز ��صتثمار �لأمو�ل و�ملو�رد �ملتاحة مر�قبة عمليات �ل�صتثمار 
بغية  �لفر�ض  �لنا�ض  بع�ض  ي�صتغل  فقد  به،  ي�صر  ما  يقع  ل  حتى  �أحو�له  ومتابعة 
بالأ�صعار، وقد وجدنا يف  �حل�صول على مكا�صب �صريعة فيقع �لغ�ض و�لتالعب 
�ل�صنة ما يدل على هذ� �لأمر حيث كان �لنبي  نف�صه يقوم بهذه �لعملية، ومن 
ِة  رْبَ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َمرَّ َعَلى �صُ ذلك ما رو�ه �أبو هريرة : »�أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
َعاِم؟ َقاَل:  اِحَب �لطَّ اِبُعُه بََلاًل، َفَقاَل: َما َهَذ� يَا �صَ َطَعاٍم َفاأَْدَخَل يََدُه ِفيَها َفَنالَْت �أَ�صَ
َمْن  �لنَّا�ُض،  يََر�ُه  َكْي  َعاِم  �لطَّ َفْوَق  َجَعْلَتُه  �أََفاَل  َقاَل:   .ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َماُء  �ل�صَّ ابَْتُه  �أَ�صَ

َغ�ضَّ َفَلْي�َض ِمنِّي«)2(.
و�لتحكم  بالأ�صعار  �لتالعب  من  �لتجار  بع�ض  يفعله  ما    �لنبي  حرم  كما 
لَّ َخاِطٌئ«)3(، فهذ�ن  بال�صلع و�حتكارها بغية رفع �أ�صعارها فقال : »َل يَْحَتِكُر �إِ
�صنن �أبي د�ود، كتاب �لزكاة، باب ما جتوز فيه �مل�صاألة، حديث رقم )1643(. و�صنن �بن ماجه، كتاب   -1
�لتجار�ت، باب بيع �ملز�يدة حديث رقم )2198(. و�للفظ لأبي د�ود. �صعفه �لألباين، �نظر: �صعيف 

�صنن �أبي د�ود 125/2، و�نظر �أوجه ت�صعيفه عند �بن �مللقن يف �لبدر �ملنري 514/6.
�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب قول �لنبي : من غ�صنا فلي�ض منا، حديث رقم )295(.  -2

�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب حترمي �لحتكار يف �لأقو�ت، حديث رقم )4207(.  -3
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�حلديثان وغريهما يدلن على جو�ز تدخل �لدولة يف عمليات �ل�صتثمار مبر�قبتها 
ومتابعة �أحو�لها ومنع ما ي�صر منها بامل�صلحة �لعامة.

ومع جو�ز تدخل �لدولة ومر�قبة عمليات �ل�صتثمار �إل �أن ذلك مقيد بتحقيق 
�مل�صلحة �لعامة وعدم �لإ�صر�ر بالتجار و�أكل �أمو�لهم بدعوى حماية �مل�صتهلك، 
كما يحدث �أحياناً عند �رتفاع �لأ�صعار لعو�مل طبيعية وفق قاعدة �لعر�ض و�لطلب، 
 ِ ْعُر َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ  بقوله: »َغاَل �ل�صِّ �أن�ض بن مالك  ودليل ذلك ما رو�ه 
ُر �ْلَقاِب�ُض  َ ُهَو �مْلُ�َصعِّ ْر لََنا. َفَقاَل: »�إِنَّ �هللَّ ِ �َصعِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ
�ُق، َو�إِينِّ لأَْرُجو �أَْن �أَْلَقى َربِّي َولَْي�َض �أََحٌد ِمْنُكْم يَْطُلُبِني مِبَْظَلَمٍة يِف َدٍم  زَّ �ْلَبا�ِصُط �لرَّ

َوَل َماٍل«)1(. 
فهذ� �حلديث ي�صري بو�صوح �إىل �عتماد قاعدة �لعر�ض و�لطلب يف حتديد 
�ل�صتثمار  �لدولة يف عمليات  تدخل  �لأ�صل عدم  �أن  �إىل  �أي�صاً  �لأ�صعار، وي�صري 
عند  عار�صة  �صفة  هو  �لتدخل  و�أن  و�لطلب،  �لعر�ض  قاعدة  وفق  �لأمر  ترك  بل 
خروج �ل�صتثمار عن غايته و�لتالعب به. وهذه �لأمور هي من �ملبادئ �لقت�صادية 
�ملعا�صرة �لتي ثبت �صحتها، ويف هذ� كله دللة و��صحة على �لتميز �ملال لل�صنة 

�لنبوية.
�ساد�سًا: حتقيق م�سالح م�سروعة بالعقود واملعامالت

بعد �أن تقرر �صرعاً �أن �لأ�صل يف عقود �لنا�ض ومعامالتهم �لإباحة �أورد �ل�صارع 
على هذه �لقاعدة بع�ض �لقيود، فمنع �لربا و�لغرر و�أكل �لأمو�ل بالباطل، -وقد 
م�صروعة  م�صالح  حتقيق  �ملتعاملني  على  �ل�صارع  �أوجب  �أخري�ً  ثم  بيانها-  �صبق 
م�صلحة  على  �لت�صرف  ��صتمال  ��صرتط  �ل�صارع  �أن  �أي  ومعامالتهم،  بعقودهم 

�صنن �لرتمذي، كتاب �لبيوع، باب ما جاء يف �لت�صعري، حديث رقم )1314(، قال �أبو عي�صى: حديث   -1
ح�صن �صحيح.
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معتربة  غري  فهي  لل�صرع  �ملناق�صة  �لفا�صدة  �مل�صلحة  �أما  �صرعاً،  معتربة  حقيقية 
�ل�صارع عدم معار�صة  �إىل ذلك ��صرتط  �إ�صافة  با�صتماله عليها،  �لت�صرف  ويبطل 

�لت�صرف مل�صلحة عامة كلية ولو كان م�صتماًل على م�صلحة معتربة.
وقد ��صتنبطت هذه �لقاعدة من �ل�صنة �لنبوية حيث وردت �أحاديث كثرية 
تفيد هذ� �ملعنى وتقرره، ومن �لأمثلة على ��صرت�ط ��صتمال �لت�صرف على م�صلحة 
َهاِت،  َم َعَلْيُكْم: ُعُقوَق �لأُمَّ َ َحرَّ معتربة �صرعاً ما ورد عن �لنبي  قوله : »�إِنَّ �هللَّ
اَعَة  �صَ َو�إِ وؤَ�ِل،  �ل�صُّ َة  َوَكرْثَ َوَقاَل،  ِقيَل  لَُكْم:  َوَكِرَه  َوَهاِت.  َوَمَنَع  �ْلَبَناِت،  َوَو�أَْد 
�مْلَاِل«)1(. فاإ�صاعة �ملال بالتبذير و�ل�صرف خال عن �أية م�صلحة �صوى �لإفر�ط يف 
طلب �ل�صهو�ت وتتبع �لرغبات، وهي غري معتربة �صرعاً فكانت ممنوعة وحمرمة 

يف �لكثري من �صورها؛ ملا فيها من ترك �لو�جبات وفو�ت �حلقوق.
�أما ��صرت�ط عدم معار�صة �لت�صرف مل�صالح عامة كلية ولو كان م�صتماًل على 
ُو�  م�صلحة معتربة، فاأمثلتها يف �ل�صنة �لنبوية �أكرث مما حت�صى، منها قوله : »َل تََلقَّ
ٌر ِلَباٍد«)2(،  ُكْم َعَلى بَْيِع بَْع�ٍض، َوَل تََناَج�ُصو�، َوَل يَِبيُع َحا�صِ ْكَباَن، َوَل يَِبيُع بَْع�صُ �لرُّ
�أن ذلك ي�صبح ممنوعاً  �إل  بالبيع و�ل�صر�ء مكفولة �صرعاً  �أن حرية �لت�صرف  فرغم 

�صرعاً �إذ� ما كان م�صر�ً بالغري ومف�صد�ً لعالقة �مل�صلم باأخيه �مل�صلم. 
وقد وردت يف �ل�صنة �لنبوية �أحكام كثرية تتعلق بهذه �لقاعدة وتبنى عليها، 
على  و�حلجر  �لو�صية،  وتقييد  �ل�صفعة،  ت�صريع  �لإجمال:  وجه  على  منها  �أذكر 

�ملفل�ض، وغريها. 
وبذلك كانت �ل�صنة �لنبوية �مل�صدر �لأ�صا�ض يف ت�صريع هذه �لقاعدة وتف�صيل 

�أحكامها. 
�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صتقر��ض و�أد�ء �لديون و�حلجر و�لتفلي�ض، باب ما ينهى عن �إ�صاعة �ملال،   -1

حديث رقم )2277(.
�صحيح �لبخاري، كتاب �لبيوع، باب �لنهي للبائع �أن ل يحفل �لأبل، حديث رقم )2043(.  -2
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وتعد هذه �لقاعدة من �أهم �أوجه متيز �لنظام �لقت�صادي �لإ�صالمي عن باقي 
�أن  �لر�أ�صمال، فمع  �لنظام  �لو�صعية وعلى وجه �خل�صو�ض  �لأنظمة �لقت�صادية 
�لعمل  حرية  لالإن�صان  و�أعطى  �لفردية  �مللكية  �أقر  �لإ�صالمي  �لقت�صادي  �لنظام 
�لنظام  �أن  �إل  �لر�أ�صمال،  �لنظام  يف  �حلال  هو  كما  �لرزق،  وطلب  و�لتجارة 
م�صلحة  حتقيق  بوجوب  و�لت�صرف  �لتملك  حرية  قيد  �لإ�صالمي  �لقت�صادي 
حيث  �جلماعة  م�صلحة  مر�عاة  وجوب  �إىل  �إ�صافة  �لت�صرف  هذ�  يف  م�صروعة 

قدمها يف �أوجه كثرية.
باأن �حلرية �ملطلقة يف �لتملك و�لت�صرف  �أرباب �لنظرية �لر�أ�صمالية  �أقر  وقد 
غري ممكنة و�أن �لتقييد �صرورة �قت�صادية حتمية، فاأقرو� بق�صور نظريتهم، و�أدخلو� 
حرية  من  حتد  �لتي  �ل�صو�بط  من  �لكثري  وو�صعو�  �لتقييد�ت  من  �لكثري  عليها 
�لتملك و�لت�صرف يف �لأمو�ل، و�أ�صرب مثاًل على ذلك من �لعهد �لقريب، فقد 
على  وتد�ولها  �ل�صند�ت  �إ�صد�ر  على  �لقيود  من  �لكثري  �لغربية  �لدول  و�صعت 
فرت�ت متتالية، حيث وجدو� �أن �إطالق حرية �لإ�صد�ر �أف�صى �إىل �أ�صر�ر ج�صيمة، 

مما دفعهم �إىل تقييده ومنعه يف �صور كثرية.
�ملالية وفق م�صالح م�صروعة  �لتعاقد�ت و�لتعامالت  تقييد  فاإن قاعدة  وعليه 
باتت ق�صية �قت�صادية حتمية حتى يف �قت�صاديات �لعامل �ملتح�صر، وبذلك يثبت �أن 
هذه �لقت�صاديات �نتهت �إىل حيث بد�أ �لقت�صاد �لإ�صالمي، �إل �أن �لفرق يكمن 
فيمن ي�صع �لقيود وي�صرعها، ولن يقرو� باحلق �لذي �أتى من عند �هلل تعاىل على 

ل�صان ر�صوله �لكرمي  لأنهم ل يز�لون يف مرية منه.
�لقت�صادي  و�لتميز  �لت�صريعي  �لإعجاز  �أوجه  من  �آخر  وجه  يثبت  وبهذ� 

و�ملال لل�صنة �لنبوية.
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�سابعًا: جتنب القت�ساد الوهمي ومنع الرثوات غري احلقيقية
بها  وقعت  �لتي  �لقت�صادية  و�لنك�صات  �ملالية  �لأزمات  �أ�صباب  �أهم  من  �إن 
�لوهمية  و�ملعامالت  �لعقود  �إجر�ء  و�لعاملية  �لعربية  �ملالية  �لأ�صو�ق  من  كثري 
وبناء �لرثو�ت غري �حلقيقية، وهو عبارة عن �قت�صاد لي�ض له وجود على �حلقيقة 
تتابع  و�أفل�ض  �أطر�فه  �أحد  �صقط  فاإذ�  �له�ض،  �لورقي  بالبناء  �أ�صبه  وهو  و�لو�قع، 
�نقالب  �إىل  �لأمر  بل و�صل  �لإفال�ض،  هاوية  �إىل  �لرتدي  وتو�لو� يف  �ل�صاقطون 
عدد كبري من �لأثرياء �أ�صحاب �ملاليني �إىل مفل�صني فقر�ء جازت عليهم �ل�صدقة 

خالل �أيام معدودة ورمبا �صاعات.
�إن �ل�صري على �ملنهج �لنبوي يف �لتعاقد�ت و�لتعامالت �ملالية يع�صم �ملتعاملني 
من �لوقوع يف مثل هذه �لأزمات، فقد و�صع �لنبي  قاعدة مالية ذهبية توؤ�ص�ض 

ملنهج مال وقائي وهو نهيه  عن ربح ما مل ي�صمن وعن بيع ما لي�ض عندك)1(. 
�ملالية مينع من ظهور هذه  �لتعامالت و�لتعاقد�ت  �لقاعدة يف  فتطبيق هذه 
�لرثو�ت غري �حلقيقية و�لقت�صاد �لوهمي وما يتبعها من �إ�صكالت و�أزمات مالية، 

فكانت من �أ�صدق �أوجه �لتميز �ملال لل�صنة �لنبوية.
من  �مل�صتنبطة  �ملالية  �لقو�عد  �أهم  ��صتعر��ض  وبعد  �ملبحث  هذ�  ختام  ويف 
�لتميز  �أن  �إىل  �أ�صري  �لإ�صالمي  �لفقه  يف  �ملعامالت  لباب  و�ملنظمة  �لنبوية  �ل�صنة 
�لإعجاز  ميثل  وهو  فيها،  مرية  ل  ثابتة  حقيقة  �لنبوية  لل�صنة  و�ملال  �لقت�صادي 
�لقت�صادي �لذي نتحدى به �لنظريات �لقت�صادية على �ختالفها وتنوعها وعلى 
ر�أ�صها �لنظام �لر�أ�صمال �لذي هيمن على �لعامل و�أ�صبح نظاماً �قت�صادياً عاملياً، �إل 
�أنه �أخفق وظهرت عيوبه وعدم قدرته على حل �مل�صكالت �لقت�صادية، بل �أوقع 

�صنن �لرتمذي، كتاب �لبيوع، باب ما جاء يف كر�هية بيع ما لي�ض عندك، حديث رقم )1234(، قال �أبو   -1
عي�صى: حديث ح�صن �صحيح.
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�أزمة حتى تدخل يف  �أزمات مالية متو�لية، فما تكاد �لدول تتعافى من  �لعامل يف 
�إل �أن �لأمر  �أختها، وقد كانت �لأزمات �ملالية �لعاملية تظهر مرة كل ب�صعة �أعو�م 
��صتفحل وبد�أت �لأزمات �ملالية تتتاىل يف كل عام تقريباً، فما كاد عام ينق�صي بعد 
�لأزمة  تبعتها  ثم  دبي،  ديون  �أزمة  �لأمريكية، حتى ظهرت  �لعقاري  �لرهن  �أزمة 

�لإ�صبانية ثم �ليونانية، و�هلل تعاىل �أعلم مبا هو قادم من �أزمات مالية عاملية.
�لعاملية و�أ�صبابها يجد عند عر�صها على  �ملالية  �لناظر يف هذه �لأزمات  و�إن 
و�ملال  �لقت�صادي  �لنظام  �أن  يدرك  �لنبوية  �ل�صنة  بها  �أتت  �لتي  �ملالية  �لقو�عد 
�لإ�صالمي يقي من مثل هذه �لأزمات ملا ��صتملت عليه هذه �لقو�عد من م�صالح 
و�لإعجاز  �لنبوية  لل�صنة  �ملال  �لتميز  عني  هو  وهذ�  عادلة،  ومبادئ  متو�زنة 

�لقت�صادي لها.
 املبحث الثاين: القواعد املالية من جوامع كلم النبي

�لقو�عد  ت�صريع  �لنبوية من حيث  لل�صنة  �ملال  �لتميز  �لتجو�ل يف  بعد هذ� 
�ملالية وو�صعها لتنظيم طرق �نتقال �ملال وتد�وله، لبد من �لإ�صارة �إىل نوع �آخر 
ويف  عام  ب�صكل  �لنبوية  لل�صنة  �للفظي  �لتميز  وهو  �لنبوية  �ل�صنة  يف  �لتميز  من 
باب �ملال و�ملعامالت ب�صكل خا�ض، حيث كانت �ل�صنعة �للفظية و�ل�صياغة �لن�صية 

لل�صنة �لنبوية متميزة �إىل حد �لإبد�ع.
  �لنبي  و�خت�صا�ض  �لتميز  هذ�  على  يدل  ما  �لنبوية  �ل�صنة  يف  ورد  وقد 
ْلُت  بذلك دون �صائر �لأنبياء عليهم �أف�صل �ل�صالة و�أت �لت�صليم حيث قال : »ُف�صِّ
�أُْعِطيُت َجَو�ِمَع �ْلَكِلِم...« �أي �أن �هلل تعاىل جمع لنبيه �لكرمي  َعَلى �لأَْنِبيَاِء ِب�ِصتٍّ 

 يف �لألفاظ �لي�صرية �ملعاين �لكثرية)1(.

�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم 5/5.  -1
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فا�صتلهم �لفقهاء �إيجاد �لقو�عد �لفقهية و�صياغتها �صياغة قاعدية يف عبار�ت 
�ملعامالت،  باب  بالذكر هنا  ، و�أخ�ض  �لنبي  موجزة حمكمة من جو�مع كلم 
حيث كان �لكثري من �لقو�عد �لفقهية �ملالية �ملنظمة لباب �ملعامالت م�صتخرجاً من 
و�ألفاظها،  �لنبوية  �ل�صنة  من  �لفقهاء  فا�صتخل�صها   ، كلمه  وجو�مع  �لنبي  لفظ 
هذه  وكانت  �لفقهية،  �لفروع  عليها  وبنو�  �لفقهية  �لقو�عد  كتب  يف  و�أوردوها 
�لقو�عد �مل�صتخل�صة �إما لفظ �لنبي  نف�صه، و�إما مقاربة له يف �للفظ ومطابقة له 

يف �ملعنى. 
وقد كانت هذه �لقو�عد �لفقهية �ملالية جامعة لفروع فقهية كثرية تنتظم حتت 

لو�ء قو�عدها، ومن هذه �لقو�عد:
1- الأعمال بالنيات )الأمور مبقا�سدها(

ومن  �لكربى،  �لكلية  �لفقهية  �لقو�عد  من  مبقا�صدها(  )�لأمور  قاعدة  تعد 
�أعظم �لقو�عد و�أكرثها �نت�صار�ً وتطبيقاً، و�صيغة هذه �لقاعدة ماأخوذة وم�صتنبطة 
لفظ  �أن  �ل�صبكي  �لدين  تاج  ويرى  بالنيات«.  �لأعمال  »�إمنا   : �لنبي  قول  من 
�لقاعدة:  عر�ض  بدء  عند  فيقول  �لفقهاء،  �صياغة  من  �أف�صل  و�صياغته  �حلديث 
»�لقاعدة �خلام�صة: �لأمور مبقا�صدها: و�أر�صق و�أح�صن من هذه �لعبارة قول من 
�أوتي جو�مع �لكلم : )�إمنا �لأعمال بالنيات(«)1(. وقال �حلافظ �لعر�قي عن هذ� 

�حلديث ولفظه: هذ� �حلديث قاعدة من قو�عد �لإ�صالم)2(.
وقد جرى �إعمال هذه �لقاعدة يف باب �ملعامالت ب�صكل كبري حتى تفرعت 
عنها قاعدة خا�صة باملعامالت و�لعقود وهي: �لعربة يف �لعقود للمقا�صد و�ملعاين 

ل لالألفاظ و�ملباين.

�لأ�صباه و�لنظائر، �ل�صبكي، 54/1.  -1
طرح �لترثيب يف �صرح �لتقريب، �حلافظ �لعر�قي 5/2.  -2
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2- ل �سرر ول �سرار
وهي من �لقو�عد �لفقهية �لكلية �لكربى، وهي بلفظها ون�صها حديث نبوي 
من جو�مع كلم �لنبي )1(، �إل �أن للفقهاء �صيغة �أخرى للقاعدة وهي )�ل�صرر 
�أن  على  ين�صون  �لفقهاء  �أن  �إل  �نت�صار�ً  �أكرث  �لثانية  �ل�صيغة  �أن  ورغم  يز�ل(، 

�صيغتهم ماأخوذة وم�صتنبطة من لفظ �حلديث �لنبوي.
و�أجد �أن �ل�صياغة �لنبوية �أليق و�أفقه من �صياغة �لفقهاء �إذ �إن يف لفظ �حلديث 
معنى ز�ئد�ً عن �صياغة �لفقهاء، فاحلديث يوجب منع �ل�صرر ورفعه بقوله : )ل 
�صرر( فهو نفي للجن�ض يفيد �لعموم، فيوجب منعه قبل وقوعه ورفعه �أي�صاً بعد 

وقوعه، كما مينع مقابلة �ل�صرر بال�صرر وذلك بقوله : )ول �صر�ر(. 
�أما �صياغة �لفقهاء فلم تفد �إل وجوب رفع �ل�صرر بعد وقوعه حيث �أوجبت 
�لن�ض  يف  �أن  كما  �بتد�ء،  منعه  على  تن�ض  ومل  يز�ل(  )�ل�صرر  بقولها:  �إز�لته 
�لنبوي �إبد�عاً بالغياً فقد »�صيق ذلك باأ�صلوب نفي �جلن�ض؛ ليكون �أبلغ يف �لنهي 
و�لزجر«)2(، فكانت بذلك �ل�صنعة �للفظية يف �ل�صنة �لنبوية �أكرث بياناً و�أعظم جمعاً 

للكلم.
منها  �ملعامالت،  باب  يف  كثرية  فروع  �لكلية  �لقاعدة  هذه  على  بُِنيت  وقد 
ثبوت �ل�صفعة وحملها و�لقيود �لو�ردة عليها، و�خليار�ت باأنو�عها وتنظيمها وما 
�مل�صرتكة،  �لأمو�ل  وق�صمة  �ل�صركاء  ت�صرفات  وتقييد  ي�صرع،  ل  وما  منها  ي�صرع 
وجو�ز ف�صخ �لعقود �لالزمة لل�صرر �لو�قع على �أحد طريف �لعقد، ولزوم �لعقود 
�جلائزة لل�صرر �لو�قع على �أحد طريف �لعقد، وتقييد ت�صرف �ملالك فيما يجوز له 
�مل�صتدرك 57/2، حديث رقم )2345(. �ملوطاأ، كتاب �لأق�صية، باب �لق�صاء يف �ملرفق، حديث رقم   -1
)1429(. �صنن �بن ماجه، كتاب �لأحكام، باب من بنى يف حقه ما ي�صر بجاره، حديث رقم )2341(. 
قال �حلاكم: »هذ� حديث �صحيح �لإ�صناد على �صرط م�صلم«، وو�فقه �لذهبي. قال �لنووي: »حديث 

ح�صن... وله طرق يقوي بع�صها بع�صا«، �صرح �لأربعني �لنووية، �ض88.
�صرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد �لزرقا، 165.  -2
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يف ملكه، وغري ذلك من �لأحكام �ملتعلقة بباب �ملعامالت حيث كان منع �ل�صرر 
ورفعه �أ�صا�ض ثبوت تلك �لأحكام.

�لثابتة  �لفقهية  �لقاعدة  هذه  على  بناء  �لأحكام  لهذه  �لفقهاء  �إثبات  ورغم 
�ملعطيات  وفق  و�أمثالها  �لأحكام  مر�جعة هذه  �أن  �إل  ومعنى  لفظاً  �لنبوية  بال�صنة 
�جلديدة و�لنظر فيها للمتغري�ت �حلادثة و�جب �صرعاً، ول يجوز �لبقاء على �أقو�ل 

�لفقهاء �إذ� ما تغري مناط �حلكم و�نقلبت كفة �ل�صرر من ر�جحة �إىل مرجوحة.
�لعقود  من  �مل�صاربة  عقد  �أن  على  متفقون  فالفقهاء  مثاًل:  لذلك  و�أ�صرب 
�جلائزة ل �لالزمة؛ لأن يف ذلك �إ�صر�ر�ً برب �ملال يف تقييد ت�صرفه يف ملكه فال 
يجوز، وهذ� �إذ� ما كان �لأمر قبل �صروع �لعامل يف �مل�صاربة، �أما بعد �ل�صروع فهو 

من �لعقود �جلائزة �أي�صاً عند �جلمهور للعلة نف�صها.
و�إذ� �أردنا  تطبيق قول �لفقهاء يف وقتنا �ملعا�صر يف �أن عقد �مل�صاربة من �لعقود 
�جلائزة لأدى ذلك �إىل �إخالل كبري يف �ملعامالت و�لتعاقد�ت، �إذ من �ملعلوم �أن 
كثري�ً من �لعقود �جلارية يف �لتعامالت بني �لأفر�د و�ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �ملالية 
يقوم �أ�صا�صاً على تكييفها عقود م�صاربة، وهذ� بدوره يناق�ض �لأ�صا�ض �لذي قام 
عليه قول فقهاء �ملذ�هب يف عدم �للزوم ملنع �ل�صرر، فال�صحيح حينئذ �لرجوع 
�إىل �لأ�صا�ض �لت�صريعي و�لقاعدة �لنبوية يف �أنه )ل �صرر ول �صر�ر(، فقول فقهاء 
ر�جحاً،  �ملالك  على  �ل�صرر  كان  ملا  �صحيح  �مل�صاربة  عقد  لزوم  بعدم  �ملذ�هب 
للم�صاألة  �أن  على  باللزوم  �لقول  فوجب  �لأخرى  �ل�صرر  كفة  رجحت  و�ليوم 

تف�صيالت ل يح�صن عر�صها حتى ل يخرج �لبحث عن غايته.
�لتقعيد  يف  و�إبد�عها  �لنبوية  �ل�صنة  يف  �لتميز  دعوى  �أن  �لأمر:  وخال�صة 
يوجب �لرجوع �إىل �لقو�عد �لفقهية �لكلية �لثابتة بال�صنة �لنبوية وعدم �لتم�صك 
و�لبقاء على �أقو�ل �لفقهاء �إذ� ما تغري �ملناط وتبدل �حلال، رغم �أن �أقو�لهم مبنية 
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�ل�صنة  �إىل  �لرجوع  تغري وتبدل فوجب حينئذ  �أن مناطها  �إل  �لقو�عد،  تلك  على 
وقو�عدها و�لجتهاد يف حتقيق مناطها يف �لوقائع �ملعا�صرة.

3- امل�سلمون عند �سروطهم
هذه �لقاعدة �أ�صل عظيم من �أ�صول �ملعامالت و�لتعاقد�ت، وهي من ن�ض 
�لنبي ولفظه )1(، قال ول �هلل �لدهلوي: »هذ� �حلديث �أحد �لأ�صول يف باب 
�أن  على  فن�صو�  �أخرى  �صياغة  �حلديث  هذ�  �لفقهاء  �صاغ  وقد  �ملعامالت«)2(، 

�لأ�صل يف �لعقود و�ل�صروط �جلو�ز و�ل�صحة. 
حيث  من  فيها  �لنبوية  �ل�صنة  متيز  ووجه  �لقاعدة  هذه  بيان  �صبق  وقد 
�إ�صافياً  متيز�ً  �حلديثية  للقاعدة  �للفظية  �ل�صنعة  �أ�صافت  ثم  و�لو�صع،  �لت�صريع 

�لنبوية.  لل�صنة 
4- اإمنا البيع عن ترا�س

هذه �لقاعدة �أ�صل عظيم من �أ�صول �ملعامالت و�لتعاقد�ت، وهي من ن�ض 
�لنبي ولفظه )3(، وقد ورد يف �ل�صنة حديث �آخر يوؤيد هذه �لقاعدة �حلديثية 
ُهْم ِمْن بَْع�ٍض«)4(، ويقول �بن عبد  ُ بَْع�صَ وهو قول �لنبي : »َدُعو� �لنَّا�َض يَْرُزِق �هللَّ
  لرب يف تاأكيد معاين هذه �لن�صو�ض: »كل جتارة عن تر��ض مل ياأت عن �لنبي�

�لنهي عنها ول كانت يف معنى ما نهى عنه فجائز«)5(.
وقد �صبق بيان هذه �لقاعدة �حلديثية ووجه تعلقها بقاعدة �لأ�صل يف �لعقود 
و�ل�صروط �جلو�ز و�ل�صحة، ووجه �لتميز فيها، ثم كانت �ل�صنعة �للفظية للقاعدة 

�حلديثية متيز�ً �إ�صافياً. 
�نظر تخريجه يف هام�ض رقم 12 من هذ� �لبحث.  -1

حجة �هلل �لبالغة، ول �هلل �لدهلوي 663.  -2
�نظر تخريجه يف هام�ض رقم 13 من هذ� �لبحث.  -3

�صحيح م�صلم، كتاب �لبيوع، باب حترمي بيع �حلا�صر للبادي، حديث رقم )3902(.  -4
�ل�صتذكار، �بن عبد �لرب 398/6.  -5
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5- اخلراج بال�سمان
باأكرث  تتعلق  �إنها  �إذ  �ملعامالت  �ملهمة يف باب  �لقو�عد  �لقاعدة من  تعد هذه 
�لعدل،  مبد�أ  وهو  �ملالية  �ملعامالت  باب  يف  �ملبادئ  �أهم  عن  تعرب  وهي  مباحثه، 
وهي بن�صها ولفظها من جو�مع كلم �لنبي  )1(، فتلقفها �لفقهاء و�أوردوها يف 
كتبهم وم�صنفاتهم ب�صيغتها �لنبوية، حتى غدت �أ�صاًل متفقاً عليه، فكان هذ� من 

�أجلى �صور متيز �ل�صنعة �للفظية لل�صنة �لنبوية.
ومن �لتميز �لنبوي يف هذ� �حلديث �أن �لفقهاء ��صتخرجو� منه �أ�صوًل �أخرى 
وقو�عد عامة غري �عتبار �خلر�ج بال�صمان، ومن ذلك تق�صيم �لأيدي �إىل يد ملك 
ويد �أمانة ويد �صمان)2(، و�أن �ل�صمان �أحد �أ�صباب ��صتحقاق �لربح)3(، وهما -�أي 
هذين �لأ�صلني �مل�صتخرجني- من �أهم �لقو�عد �لعاملة و�ملنظمة يف باب �ملعامالت 

�ملالية. 
متيز  على  و�أو�صحها  �ل�صور  �أجلى  من  يعد  �حلديث  هذ�  �أن  جند  وبذلك 
�ل�صنة �لنبوية يف �جلانب �للفظي، فن�ض �حلديث مل يتجاوز كلمتني �إل �أن �لفقهاء 
��صتخرجو� منه قو�عد فقهية و�أ�صوًل عامة �إ�صافة �إىل �لأحكام �لفقهية)4(، وما ذلك 

�إل ملا �خت�ض به �هلل تعاىل نبيه �لكرمي مبا �أعطاه من جو�مع �لكلم.
�لقت�صاد  ق�صايا  يف  كبري�ً  �أثر�ً  �لفقهية  �لقاعدة  لهذه  فاإن  ذلك  �إىل  �إ�صافة 

�صنن �بن ماجه، كتاب �لتجار�ت، باب �خلر�ج بال�صمان، حديث رقم )2243(. �صنن �لرتمذي، كتاب   -1
�لبيوع، باب ما جاء فيمن ي�صرتي �لعبد وي�صتغله ثم يجد به عيبا، حديث رقم )1285(، قال �أبو عي�صى: 

حديث ح�صن �صحيح.
�أثبت �حلديث �إحدى هذه �لأيدي وهي يد �ل�صمان، و��صتفيدت �ليد�ن �لأخريان من ن�صو�ض �أخرى.  -2

�أثبت �حلديث �أحد هذه �لطرق وهو �ل�صمان، �أما �لطرق �لأخرى ل�صتحقاق �لربح فهي �ملال و�لعمل،   -3
وقد ��صتنبطت من ن�صو�ض �أخرى.

بال�صمان  ��صتحقاق �خلر�ج  �أخرى من لفظ �حلديث غري ما ذكر، ومن ذلك:  �أحكاماً  �لفقهاء  ��صتخرج   -4
بعد �لقب�ض ل قبله، ولول خ�صية �لإطالة وخروج �لبحث عن مبتغاه لأو�صحت هذ� �حلكم ووجه تعلقه 

بالن�ض �لنبوي.
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على  تعمل  فهي  �ل�صتثمار،  عمليات  جانب  يف  وخ�صو�صاً  �ملعا�صر،  �لإ�صالمي 
�صبطها ومعاجلتها فكانت من �أهم �ملعايري �ل�صرعية �لو�جب مر�عاتها فيها.

6- البينة على املدعي واليمني على من اأنكر
تخت�ض  و�لتعاقد�ت، وهي  �ملعامالت  �أ�صول  �أ�صل عظيم من  �لقاعدة  هذه 
باملنازعات وطر�ئق �لإثبات يف �لق�صاء، و�لكثري من تطبيقاتها جتري يف �لأمو�ل، 
وهي من ن�ض �لنبي ولفظه  )1(، قال �لنووي: »هذ� �حلديث قاعدة كبرية من 

قو�عد �أحكام �ل�صرع«)2(. ولي�ض فيها خالف بني �لفقهاء يف �ملجمل.
�إن  �لقول:   ميكن  �لنبي  �ملالية من جو�مع كلم  �لقو�عد  �أهم  وبعد عر�ض 
�صبباً  كانت  وقد  �لإبد�ع،  حد  �إىل  متميزة  كانت  �لنبوية  لل�صنة  �للفظية  �ل�صنعة 
�لفقه  تقعيد  بها يف  �لفقهاء حيث ��صرت�صدو�  �لفقهية عند  �لقو�عد  لو�صع  مبا�صر�ً 

وتنظيمه يف �أ�صول جامعة.
وتعد هذه �مليزة دلياًل على �أ�صبقية �ل�صنة �لنبوية يف �عتماد مبد�أ تقنني �لأحكام 

وتنظيمها يف �أ�صول جامعة، وهذ� متيز �إ�صايف لل�صنة �لنبوية.

�ل�صنن �لكربى، �لبيهقي، كتاب �لدعاوى و�لبينات، باب �لبينة على �ملدعى و�ليمني على �ملدعى عليه،   -1
حديث رقم )21733(. ورو�ه �لرتمذي يف �صننه بلفظ : »�لبينة على �ملدعى و�ليمني على �ملدعى عليه« 
كتاب �لأحكام، باب ما جاء يف �أن �لبينة على �ملدعي و�ليمني على �ملدعى عليه، حديث رقم )1341(. 

قال �لنووي يف �صرح �صحيح م�صلم: »�إ�صناده ح�صن �أو �صحيح« 3/12.
�صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، 3/12.  -2



321

اخلامتة

بعد �لفر�غ من بيان �أوجه �لتميز �ملال لل�صنة �لنبوية �أورد �أهم نتائج �لبحث، 
ثم �أورد بع�ض �لتو�صيات �لتي ظهرت من خالل �لبحث.

اأوًل: النتائج
بعد �أن بنّي �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية نظرة �لإ�صالم �إىل �ملال جاءت �ل�صنة - 1

�لنظرة،  هذه  لرت�صيخ  �ملال  مع  �لتعامل  يف  �لقو�عد  من  جمموعة  فو�صعت 
وهي يف حقيقتها ��صتخد�م �أ�صاليب تربوية وتر�صيخ مفاهيم �إميانية، �لغاية منها 

�إيجاد �لتكامل بينها وبني �لأحكام �لت�صريعية.
فيها، وهو ميثل - 2 ثابتة ل مرية  �لنبوية حقيقة  لل�صنة  �لتميز �لقت�صادي و�ملال 

�لإعجاز �لقت�صادي.
نبوية - 3 قاعدة  و�ل�صحة  �جلو�ز  و�لتعامالت  �لعقود  يف  �لأ�صل  قاعدة  تعد 

متميزة، �إذ بها ��صتطاع �لفقه �لإ�صالمي �أن ي�صع �صور �لعقود و�أنظمة �لتعامل 
يف  و�لتعامالت  �لعقود  �صور  عن  جذرياً  �ختالفها  رغم  �ملعا�صرة  �ملال 

�لرت�ث �لفقهي �لإ�صالمي.
ربا - 4 �إىل  حتمية  ذريعة  لكونه  �لف�صل  ربا  حترمي  باإثبات  �لنبوية  �ل�صنة  متيزت 

�لتحرمي  لكون  �لأحكام  بع�ض  يف  بينهما  فّرقت  �لنبوية  �ل�صنة  لكن  �لن�صيئة، 
يف ربا �لف�صل متعلق ب�صورة �لعقد بخالف ربا �لن�صيئة، وهذ� من �أدق �صور 

�لتميز و�لإبد�ع لل�صنة �لنبوية. 
�إن منع �لغرر يف عقود �ملعاو�صات دليل من �أدلة �لإعجاز �لت�صريعي �لنبوي - 5

�لقت�صادي  �لت�صريع  يف  �لنبوية  لل�صنة  �لتميز  �صور  �أجود  من  و�صورة 
و�ملال، حيث �أثبت جتربة �لب�صر �لقت�صادية �أن �لغرر �أحد �أهم عو�مل ن�صوء 
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�لأزمات �ملالية �لعاملية.
تعددت جمالت �لتميز لل�صنة �لنبوية يف ت�صريعات �لأمن �ملال و�لقت�صادي.- 6
متيزت �ل�صنة �لنبوية بتحفيز �ل�صتثمار يف �لأمو�ل و�ملو�رد �ملتاحة وي�ّصرت - 7

للنا�ض �صبل �لتنمية و�ل�صتثمار و�أز�لت �ملعوقات �لتي قد تعيقهم �أو تقعدهم 
عن بذل �جلهد يف ك�صب �لرزق مبا �أعطاهم �هلل تعاىل من مو�هب وقوى.

�أوجه - 8 �أبني  بتحقيق م�صالح م�صروعة من  �لتملك و�لت�صرف  تقييد حرية  يُعد 
ق�صية  ذلك  �أ�صبح  �إذ  �لنبوية  لل�صنة  �لقت�صادي  و�لإعجاز  �ملال  �لتميز 

�قت�صادية حتمية يف �قت�صاديات �لعامل �ملتح�صر.
�أ�ص�صت �ل�صنة �لنبوية ملنهج مال وقائي مينع من ظهور �لرثو�ت غري �حلقيقية - 9

و�لقت�صاد �لوهمي.
متيزت �ل�صنة �لنبوية بال�صنعة �للفظية و�ل�صياغة �لن�صية.- 10

ثانيًا: التو�سيات
يو�سي الباحث بالآتي:

دعوة �لباحثني وطلبة �لدر��صات �لعليا �إىل ��صتيعاب در��صة �لقو�عد �ملالية - 1
�مل�صتنبطة من �ل�صنة �لنبوية.

تظهر - 2 مقارنة  در��صات  �إجر�ء  �إىل  �لعليا  �لدر��صات  وطلبة  �لباحثني  دعوة 
�لإعجاز �لقت�صادي للقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية.

�ل�صنعة - 3 يف  در��صات  �إجر�ء  �إىل  �لعليا  �لدر��صات  وطلبة  �لباحثني  دعوة 
�للفظية و�ل�صياغة �لن�صية لل�صنة �لنبوية �لتي كانت متميزة �إىل حد �لإبد�ع.
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�لتفريق بني �حليل �جلائزة و�حليل �ملمنوعة خ�صو�صاً يف �ملعامالت - 4 �صرورة 
�ملالية �ملعا�صرة، وو�صع معايري و��صحة للتفرقة بينها.

وختاماً �أ�صاأل �هلل تعاىل �أن يكون جهدي خال�صاً لوجهه �لكرمي و�أن ينفع به و�أن 
يجنبني فيه �لزلل و�خلطاأ، وما كان فيه من ح�صن فبتوفيق من �هلل عز وجل، وما 
كان فيه من تق�صري �أو خطاأ فلقلة ب�صاعتي وق�صر باعي، و�حلمد هلل رب �لعاملني. 
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معامل توظيف الذكاء العاطفي 
يف ال�سنة النبوية واآفاق حت�سيله

د. عبد القادر عثمان اإ�شماعيل
جامعة ماليا- ماليزيا



�لنجاح  كافية يف حتقيق  �لعالية  �لعلمية  تعد �حل�صيلة  »مل 
�لإن�صاين  �ملجتمع  �زد�د  فكلما  �حلا�صر،  �لع�صر  يف  �ملرجو 
تعقيد�ً، تز�يدت �حلاجة �إىل �كت�صاب مهار�ت جديدة، فال بد 
توجيهها  ثم  لتقييمها،  �مل�صاعر  بر�عة وقدرة على مالحظة  من 
و�إد�رتها للح�صول على �أف�صل �لنتائج. وتلك مهارة توؤهل �ملرء 
لأن يكت�صب �ملعرفة من �صعوره و�صعور �لآخرين ليكون �أكرث 
جناحاً يف �أعماله �حلالية و�مل�صتقبلية. وهي تك�صب �ملرء �لتو�زن 
�صبحانه  ربه  مع  عالقته  يف  �لطماأنينة  على  ليح�صل  و�لتعادل 
وتعاىل ونف�صه وجمتمعه، فيكون �إن�صاناً منتجاً. وهو ما يعرف 
�ليوم بالذكاء �لعاطفي، وهو فن �صبق �إىل ممار�صته ر�صول �هلل 

�صلى �هلل عليه و�صلم مع �أ�صحابه، وبلغ فيه �أرقى �لدرجات«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

�حلمد هلل على ما �أ�صبغ من �لعطاء، و�أ�صبل من �لغطاء، ن�صتهديه ملا فيه �صالح 
�أمة �لإ�صالم و�لعامل، ون�صرت�صده �إىل ما فيه �لع�صمة من �لباليا و�لزلل و�لإنحر�ف، 
نعوذ به من م�صالت �لفنت و�لأهو�ء، و�نحر�فات �لأفكار و�لأخطاء، ن�صكره على 
�أمة �أخرجت للنا�ض، وهد�نا �إىل �لدين �لقومي،  �آلئه ونعمه �جل�صيمة، جعلنا خري 
�خلري  دليل  هو  �إذ  �لدين  يف  يفقهنا  �أن  ن�صاأله  و�لر�صاد،  �لهد�ية  �صبل  لنا  و�صهل 
و�ل�صتقامة، ويلهمنا �ل�صد�د و�لفهم �إذ بدون توفيقه لن يكون ول حمالة. �صلو�ت 
ربي و�صالمه على من بعثه رحمة للعاملني، �أعليت درجته يف عليني، وُقلَت عنه يف 
حمكم �لتنزيل چ ڱ  ڱ     ڱ  ں     چ ]�لقلم: 4[. وبعد: فحينما يزد�د �ملجتمع 
�إحلاحا  �ليوم تعقيد� تزد�د �حلاجة �إىل �كت�صاب مهار�ت جديدة وعدة  �لإن�صاين 
مع �لتنمية �مل�صتمرة لها، فلم تعد �حل�صيلة �لعلمية �لعالية كافية يف حتقيق �لنجاح 
�ملرجو يف �لع�صر �حلا�صر، بل ل بد من قدرة على دقة �لإدر�ك وتقييمها، ومهارة 
�لتعبري عن �لعاطفة، و�لقدرة كذلك على �لو�صول �إىل �مل�صاعر �أو توليدها لدى 
�لآخرين، وبر�عة يف فهم �لنفعال ونتائجها. هذ� �لفن �لذي يتبلور �ليوم معامله 

بو�صوح، ويزد�د �لهتمام �إليه ب�صغف، هو ما يعرف بالذكاء �لعاطفي. 
�لذكاء �لعاطفي بر�عة وقابلية، مهارة وقدرة على مالحظة �ل�صعور لتقييمها ثم 
توجيهها و�إد�رتها للح�صول على �أف�صل �لنتائج، �صو�ء �أكان هذ� �ل�صعور لل�صخ�ض 
نف�صه �أم لغريه؟ �لذكاء �لعاطفي مهارة توؤهل �ملرء على �أن يكت�صب �ملعلومات من 
�صعوره ومن �صعور �لآخرين ليكون �أكرث جناحا و�أكرث �قرت�با �إىل �لفوز يف �أعماله 
و�لتعادل  �لتو�زن  �ملرء  �إك�صاب  �إىل  ي�صعى  �لعاطفي  �لذكاء  و�مل�صتقبلية.  �حلالية 
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ليح�صل على �لطمئنان �لد�خلي مع نف�صه و�خلارجي مع �ملجتمع ومع ربه �صبحانه 
وتعاىل. 

�لنا�ض  ومر�عاة عو�طف  �لعاطفة،  بغياب  مرتبط  �لنجاح  باأن  �لكثري  يََت�صور 
جزء من حما�صن �لأخالق �لذي �أر�صل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم لإمتامه، وهو 
تاريخ �لب�صرية، فهل دقة �لإدر�ك للم�صاعر و�لتعبري عنها مبهارة  �أجنح رجل عرفه 
و�لتاأثري يف �لنا�ض من خاللها مناق�ض لعو�مل �لنجاح؟ و�إذ� كان �جلو�ب بال�صلب 
بالإمكان  فهل  بارزة  كانت  و�إذ�  �لنبوية؟  �ل�صنة  يف  بارزة  �لفن  هذ�  معامل  فهل 
�لدعوة  �إىل حت�صيله؟ وما مدى جدو�ه يف  �هلل ل طريق  هبة من  �أم هو  �كت�صابه 
�إىل �هلل و�كت�صاب �لقلوب و�ختيار �لر�صل �إىل �أقو�م و�لتعامل مع عظماء قوم �أو 

بلد�ن يف �لقدمي و�حلديث؟ 
لقد �أ�صحى هذ� �لفن جزء�ً مهما يف �ملوؤ�ص�صات �لربحية وغري �لربحية، ولقد 
يف  حَلَاِيي-  ِتيْم  �لق�ض  بينه  -كما  �لكنائ�ض  يف  مدرو�صا  يكون  �أن  �لأمر  به  و�صل 
كتابه »Why You Act The Way You Do« وغريه كذلك، وذلك لت�صهيل �إي�صال 
�لدعوة �لن�صر�نية �إىل غري �لن�صارى يف �صتى بقاع �لأر�ض. ول �صك �إن �حلكمة 
�صالة �ملوؤمن �أينما وجدها �لتقطها، فكيف �إذ� كانت موجودة يف تر�ثه �لإ�صالمي، 
بل من �أهم ركائز دينهم �لذي جاء خات �لر�صل  لتتمته، فكان من �لأهمية بلورة 

معامل هذ� �لفن يف �ل�صنة �لنبوية لالقتد�ء و�لتاأ�صي. 
هذا البحث يهدف اإىل اأمور منها: 

و�لتاأثر  �لتاأثري  مب�صاألة  �لنبوية  �ل�صنة  �هتمام  من  جو�نب  وبلورة  �إثبات  اأوًل: 
للفرد  �لد�خلي  �لتو�زن  على  و�حل�صول  �خلالفة،  مب�صئولية  للقيام  �مل�صاعر،  يف 

و�خلارجي مع �ملجتمع. 
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�لنبوية،  �ل�صنة  من  �لعاطفي  �لذكاء  �كت�صاب  مهار�ت  على  �إطاللٌة  ثانيًا: 
و�آفاق توظيفه يف �لعمل �لدعوي و�لتو��صل مع �لآخرين. 

�إيجاد حلول منا�صبة  �إتقان �لتعامل مع �لعو�طف، كي يتم  ثالثًا: دعوٌة �إىل 
للق�صاء على �مل�صاكل �ملكتظة يف �حلياة �لأ�صرية و�لعائلية و�لعملية. 

�حلديث  مبفهومه  �لعاطفي  �لذكاء  �مل�صلمني عن  �لعلماء  من  لقد كتب جمع 
كتبا، منهم �لدكتور يا�صر �لعيتي وهو �أكرث من �عتنى بهذ� �جلانب -فيما �أعلم- 
و�لعاطفة«،  �لذكاء  بني  �لعالقة  يف  جديدة  نظرة  �لعاطفي:  »�لذكاء  كتاب  فله 
�أثبت فيه جذور هذ� �لفن يف ثنايا �لعقيدة �لإ�صالمية وتعاليم دين �لفطرة. وله: 
و�لقيادة«،  �لإد�رة  يف  �لعاطفي  »�لذكاء  و  و�لأ�صرة«،  �لعاطفي  �لذكاء  »كتاب 
و»ما فوق �لذكاء �لعاطفي - حالوة �لإميان، و�حلرية �لعاطفية«. ولالأ�صتاذ ماأمون 
�لذكاء  طبيعة  فيه  ف  عرَّ �لعاطفية«،  و�ل�صحة  �لعاطفي  »�لذكاء  كتاب  مبي�ض 
�لعاطفي ور�صم �صوره وبني عنا�صره وطرق تنميته وتطبيقاته يف �جلو�نب �ملختلفة 
حلياة �لفرد و�لأ�صرة و�ملجتمع. وهناك كتب �أخرى مهمة يف هذ� �ملجال ككتاب 
�لدكتور �صفاء  �لأ�صتاذ  ترجمة  �ُصُكوْت،  َوِجنْيْ  ُروِبْن�ْض  لَفْم  �لوجد�ين«  »�لذكاء 
�لأع�صر و�لأ�صتاذ �لدكتور عالء �لدين كفايف. وكتاب »�لذكاء �لعاطفي« لد�نيال 

كوملان، ترجمة ليلى �جلنائي. 
�لنبوية،  �ل�صنة  بيان جذور هذ� �لفن من  �إىل ما تقدم  �لبحث  وي�صيف هذ� 
وي�صع نقاطاً بارزة على معامل توظيف �لذكاء �لعاطفي من �حلديث �لنبوي، ويبنّي 
كيفية حت�صيل ذلك من خالل �لنظر �إىل �لإر�صاد�ت �حلكيمة �ملبثوثة يف ثنايا كتب 

�ل�صنة يف تعامل �لنبي  مع �ل�صحابة ومع غري �مل�صلمني. 
جديد�  ولي�ض  �لنف�ض،  علم  يف  -ن�صبيا-  حديثا  فنا  �لعاطفي  �لذكاء  يعترب 

باملعنى �لأدق، لكنه مل ي�صتهر ��صتهار �صائر جو�نب علم �لنف�ض. 
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 The Emotional Intellegence: Why كوملان-  د�نيال  لكتاب  كان  وقد 
�لذكاء  ��صم  وت�صهري  �لفن  هذ�  ت�صهري  يف  �لف�صل   -it Matter More than IQ

�لعاطفي. 
املبحث الأول: ماهية الذكاء العاطفي واأهميته

املطلب الأول: تعريف الذكاء لغًة وا�سطالحًا.
ِبيٌّ ذِكيٌّ �إذ� كان �صريَع �لِفْطَنِة، وقد  �لذكاء ممدود من قولك قلٌب َذِكيٌّ و�صَ
. وهو �صدة وقوة  ذِكَي بالك�صر يَْذكى َذكاً ويقال َذكا يَْذُكو َذكاًء وذُكَو فهو ذِكيٌّ

للنف�ض معدة لكت�صاب �لآر�ء و�صرعة ��صتخر�ج �لنتائج)1(.
اأما الذكاء عند علماء النف�س: فهناك �ختالف يف تعريفه عندهم على �أقو�ل 
ميكن ت�صنيفها �إىل خم�صة �أق�صام: منهم من �عترب جانب �لقدرة على تكّيف �لفرد مع 
ن. �أو �لقدرة على �لتعلم كما يف تعريف  �لظروف �لتي يعي�صفيها كما يف تعريف �َصرْتِ
جودرد. �أو �لقدرة على �لتفكري كما يف تعريف ترمان �أو �أنه جمموعة من �لوظائف 
�لعقلية �لتي يت�صم بها �ل�صلوك �لذكي. كما يف تعريف وك�صلر و�صتود�رد: ومنهم 
من عرفه تعريفا �إجر�ئيا كما قال بورجن: »�لذكاء هو ماتقي�صه �ختبار�ت �لذكاء«)2(. 
وتعود جل تعريفات علماء �لنف�ض �مل�صلمني �إىل تعريفات علماء �لنف�ض من غريهم. 
�ملنطقي  �ل�صليم  �لتفكري  على  بالقدرة  �لذكاء:  يعرف  �أن  �ختار  بع�صهم  �أن  �إل 
و��صتنباط �ملعنى و�ل�صتفادة من �خلرب�ت و�حلكم على �لأمور ببعد نظر)3(. وهو 
تعريف د�ئر يف فلك ما تقدم غري خارج عنه. وعلى ذلك ميكن �لقول باأن �لذكاء 
�نظر: ل�صان �لعرب، حممد بن مكرم بن منظور، 287/14، وتاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، حمّمد   -1
�بن حمّمد بن عبد �لرّز�ق �لزبيدي، 94/38، د�صتور �لعلماء �أو جامع �لعلوم يف ��صطالحات �لفنون، 

�لقا�صي عبد رب �لنبي بن عبد رب �لر�صول �لأحمد نكري 89/2.
http://www. acofps. com/vb/showthread. php?t=1114 :موقع �أكادميية علم �لنف�ض  -2

�صبكة �لنباأ �ملعلوماتية- بتاريخ 22/ حزير�ن/2007م:  -3
http://www. annabaa. org/nbanews/64/121. htm  
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�لتحليل  على  �لعقلية  للقدر�ت  �صامل  و�لأنو�ع،  �ملعاين  ومتعدد  مركب  مفهوم 
مع  �مل�صاكل  ومالحظة  وتن�صيقها،  �لأفكار  وجمع  �ملجرد،  و�لتفكري  و�لتخطيط 
�للغات،  و�لتقاط  �لتعلم  و�صرعة  �لعقلية،  �ملحاكمات  و�صرعة  لها،  �حللول  �إبد�ء 
كما ي�صمل كذلك ن�صاعة �لإح�صا�ض، و�إبد�ء �مل�صاعر وفهم م�صاعر �لآخرين. وهو 

بذلك �صامل جلو�نب �لعقل و�لنف�ض و�ملجتمع. 
املطلب الثاين: تعريف العاطفة لغًة وا�سطالحًا.

اف  وَعطَّ َعطوف  ورجل  �ن�صرف.  َعْطفاً  يَْعِطُف  َعَطَف  م�صدرها:  �لعاطفة 
يريد،  مبا  له  �أَو  يكره،  مبا  َعطفاً رجع عليه  يَْعِطُف  �ملُْنَهِزمني. وعَطف عليه  يَْحِمي 
منبع  فالعاطفة  لها)1(.  َرقَّ  َرِحمه  على  ف  وتعطَّ ه.  وبرَّ َله  و�صَ عليه،  ف  وتعطَّ
�لأحا�صي�ض ومركز �مليول و�لعو�طف و�لرغبات، ونقاوؤها م�صدر �ل�صعادة لالإن�صان 
وف�صادها م�صدر ل�صقائه. وللعقل دور �لإدر�ك و�لتقييم، وكما للعاطفة دور �تخاذ 

�ملو�قف و�لقر�ر�ت ولديها زمام �لأمور. 
املطلب الثالث: تعريف الذكاء العاطفي باعتباره مركبًا اإ�سافيًا.

م�صطلح �لذكاء �لعاطفي مثل غريه من �مل�صطلحات �حلديثة، يحاول �لعلماء 
تعريفه ح�صب ما و�صل �إليه �لبحث ريثما يتبلور ثم يتحدد، وجند �لعلماء قد عرفوه 

بتعريفات، من هذه �لتعريفات: 
تعريف �َسُلويف وَماْيْر: يقولن باأن »�لذكاء �لعاطفي ي�صمل �لقدرة على دقة - 1

�لإدر�ك، و�لتقييم و�لتعبري على �لعو�طف، وكذلك ملكة جمع �ملعلومات 
وتوليد �ل�صعور باأي�صر طرق للتفكري، وهو �لقدرة على فهم و�إدر�ك �مل�صاعر، 

وهو �لقدرة على �صبط �مل�صاعر لتعزيز �لعو�طف وتطوير �لعقل«)2(.
ل�صان �لعرب، مرجع �صابق 249/9.  -1

2- Salovey ، and Mayer »Emotional Development and Emotional Intelligence«. Bantom 
Books Publishing Co; NY، 1997. P 6
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�لفطرية - 2 �حل�صا�صة  �لعاطفة  بني  »�جلمع  بـ:  عرفه  حيث  ِهنْي:  �ِسِتيْف  تعريف 
و�لعاطفة �لإد�رية �ملكت�صبة معا للح�صول على �ل�صعادة �لد�ئمة و�لبقاء«)1(.

و�حلما�صة - 3 �لنف�ض  �صبط  على  ت�صتمل  �لتي  »بامللكة  عرفه:  كوملان:  دانيال 
و�لإ�صر�ر مع �لقدرة على حفز �لنف�ض)2(.

بالك جاني�س. ب. يقول باأن: �لذكاء �لعاطفي ي�صتمل على كل من �لكفاءة - 4
�ل�صخ�صية )�لقدرة على �إد�رة �لنف�ض( و�لكفاءة �لجتماعية )قابلية �لتو��صل 
مع �لآخرين(. �لكفاءة �ل�صخ�صية حتتوي على �لإدر�ك �ل�صخ�صي و�لتحكم 
على �لذ�ت و�حلث، وينعك�ض يف �ل�صلوك مبظهر �لثقة بالنف�ض ومعرفة مكامن 
�لقوة و�ملحدودية و�صبط �مل�صاعر، وكونه جدير� بالثقة و�ملرونة و�لرتياح مع 
تغري �لآر�ء �جلديدة، و�لبتكار و�لطموح و�لتعهد و�لتاأثري و�إلهام �لآخرين 
علهم متعاونني للح�صول  و�إد�رة �لتغري�ت وحل �مل�صاكل وجمع �لآخرين جَلْ

على نتائج م�صرتكة)3(.
�تخاذ  على  ي�صتمل  �لعاطفي  �لذكاء  �أن  على  متفقة  �ل�صابقة  و�لتعريفات 
على  �لإيجابي  �لتاأثري  طرق  و�إتقان  وتقييمها،  �لنف�ض  �إد�رة  يف  ذكية  خطو�ت 
على  للح�صول  و�صبطها  �مل�صاعر  مالحظة  خالل  من  �لعقبات  وجتاوز  �لآخرين، 

�أح�صن �لنتائج باأقل كلفة وم�صقة. 
املطلب الرابع: اأهمية الذكاء العاطفي. 

وبني  وبينه  ونف�صه  �لإن�صان  بني  �ن�صجام  �إيجاد  �إىل  ي�صعى  �لعاطفي  �لذكاء 
�لآخرين. ويعترب �لذكاء �لعاطفي عامال قويا يف �لتنظيم و�لإد�رة �ل�صخ�صية �لتي 
تك�صب �ملرء مهارة تدفعه �إىل �لتفوق يف �حلياة ب�صكل �أعم بحيث توؤهله لأن يكون 

�ملرجع �ل�صابق.  -1
�لذكاء �لعاطفي، د�نيال كوملان، �ض 11.  -2

3- Bellack، Janis P. Journal of Nursing Education ، V. 38 no. 1 )Jan 99(. 
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�إن�صانا �صويا. فالإن�صان �ل�صوي هو �لذي �أوجد تناغما بينه وبني نف�صه ومع �لآخرين 
كذلك، ول يتم ذلك �إل باكت�صاف �ملرء لنف�صه �أول فال�صعي على تطويرها و�إتقان 
له  يكون  بحيث  �أ�صكالهم وميولهم ورغباتهم  �لآخرين مبختلف  �لتو��صل مع  فن 

ح�صور يف �لقلب، وذكر بالقلب لدى �لنا�ض �لذي يتعامل معهم. 
املبحث الثاين: جمالت الذكاء العاطفي ومعامله يف ال�سنة النبوية

لقد حاول بع�ض علماء �لنف�ض �ملعنيني بهذ� �جلانب ح�صر �لذكاء �لعاطفي يف 
جمالت خم�ض، وجعلوها �أ�صا�صا لقيا�ض �لذكاء �لعاطفي، وهذه �ملجالت هي:

معرفة �مل�صاعر و�لعو�طف )�لوعي بالذ�ت(.  -
�إد�رة �مل�صاعر و�لعو�طف. -
تنمية �مل�صاعر و�لعو�طف. -
حتديد �مل�صاعر و�لعو�طف لدى �لآخرين. -
�لتحكم على �لعالقات �لفردية و�لعائلية و�ملوؤ�ص�صاتية)1(. -

املطلب الأول: مراقبة النف�س للوعي باأحوالها وطبائعها.
و�أفكار  �أحا�صي�ض  من  خلده  يف  يجول  وما  عو�طفه  �لإن�صان  يعرف  �أن  هو 
ودو�فع. �إن معرفة �لإن�صان لنف�صه ما لها وما عليها، وحما�صبتها لتزكو وتطهر من �أهم 
دعائم �لذكاء �لعاطفي، فاإن �لقلب مقلب، و�لنف�ض �أمارة بال�صوء، وتفقد �لذ�ت 
بالنف�ض، و�لتعرف  »فالوعي  لها.  �ل�صحيحة  �ملحا�صبة  ثم  بالوقوف على حقيقتها 
على �صعور ما وقت حدوثه، هو �حلجر �لأ�صا�صي للذكاء �لعاطفي. و�لقدرة على 
�لثاقبة  �ل�صيكولوجية  �لنظرة  يف  حا�صما  عامال  لأخرى،  حلظة  من  �مل�صاعر  ر�صد 

�نظر: �لذكاء �لعاطفي، د�نيال كوملان �ض 69-67.  -1
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وفهم �لنف�ض، كما �أن عدم �لقدرة على مالحظة م�صاعرنا �حلقيقية جتعلنا نقع حتت 
رحمتها«)1(.

�لنف�ض و�صرورة معرفتها  �لكالم عن  �مل�صلمني قدميا يف  �أفا�ض علماء  ولقد 
�ملجال. و�لنف�ض  �لتكر�ر يف هذ�  �لغنية عن  فيه  مبا  وتهذيبها، ومر�قبتها وتقييمها 
و�لفوز،  �لفالح  يح�صل  وتقييمها  فبتهذيبها  و�لأحا�صي�ض،  �لعو�طف  مركز  هي 
وباإهمالها وتفويتها يتحقق �خلبية و�لعطب. و�لنف�ض ميالة بالطبع - كما قال �لإمام 
�ملاوردي: »على �صيم مهملة و�أخالق مر�صلة، ل ي�صتغني حممودها عن �لتاأديب 
ول يكتفي باملر�صي منها عن �لتهذيب، لأن حممودها �أ�صد�د� مقابلة ي�صعدها هوى 
�أن تنقاد  �أو توكال على  تاأديبها تفوي�صا �إىل �لعقل  مطاع و�صهوة غالبة، فاإن �أغفل 
�إىل �لأح�صن بالطبع �أعدمه �لتفوي�ض درك �ملجتهدين و�أعقبه �لتوكل ندم �خلائبني، 
ف�صار من �لأدب عاطال ويف �صورة �جلهل د�خال؛ لأن �لأدب مكت�صب بالتجربة �أو 
م�صتح�صن بالعادة، ولكل قوم مو��صعة. وذلك ل ينال بتوقيف �لعقل ول بالنقياد 
للطبع حتى يكت�صب بالتجربة و�ملعاناة، ثم يكون �لعقل عليه قيما وزكي بالطبع �إليه 
م�َصلِّماً، ولو كان �لعقل مغنيا عن �لأدب لكان �أنبياء �هلل تعاىل عن �أدبه م�صتغنني، 

وبعقولهم مكتفني«)2(.
وهذ� �لذي �أ�صار �إليه �لإمام �ملاوردي هي �لدعامة �لأوىل يف �لذكاء �لعاطفي، 
بـ »�لوعي بالذ�ت« �لتي ت�صتمل على معرفة �حلالت �لد�خلية  �أ�صماه د�نيال  وقد 
حما�صن  من  بنف�صه  ما  معرفة  عن  عجز  �إذ�  �لإن�صان  فاإن  �لإن�صان.  يعي�صها  �لتي 
ويحبها،  نف�صه  يحرتم  مل  �إذ�  وهو  �أعجز،  غريه  حما�صن  ملالحظة  فهو  وم�صاوئ 
فهو لأن يحرتم غريه ويحبه �أ�صعف. فال�صعيد هو �لذي ي�صتطيع ن�صر �ل�صعادة بني 

�لنا�ض، و�لتعي�ض غا�صب من كل ما حوله. 
�ملرجع �ل�صابق �ض 67.  -1

�أدب �لدنيا و�لدين، �لإمام �أبي �حل�صن �ملاوردي، �ض 241.  -2
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ويتم الوعي بالذات من خالل عاملني اأ�سا�سيني: 
مالحظة �ملرء لنف�صه و�أحا�صي�صها �أ- 

ب- مالحظة تعليق �لنا�ض عليها 
ُلِق،  �خْلُ ُح�ْصُن  »�ْلرِبُّ  قال:  حيث  �أهميته  �إىل    �لنبي  �أ�صار  فقد  �لأول  �أما 
ِلَع َعَلْيِه �لنَّا�ُض«)1(. فاإذ� �صّدق �لإن�صان  َو�لإِْثُم َما َحاَك ِفى نَْف�ِصَك َوَكِرْهَت �أَْن يَطَّ

يف ��صتفتاء نف�صه �أفتته، ويف مثل هذ� يقول �هلل تبارك وتعاىل: چ وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    چ ]�لقيامة: 14 - 15[ وقلما تكذب �لنف�ُض �لإن�صاَن حينما 

ي�صدقها عند �ل�صتفتاء. 
�أما �لطريقة �لثانية فهي طريقة مالحظة »�صهادة �لنا�ض« عليها. فقد بني �لنبي 
نَ�ِض ْبِن َماِلٍك َقاَل ُمرَّ  �صلى �هلل عليه و�صلم باأن �لنا�ض �صهد�ء �هلل على �لأر�ض. َعْن �أَ
ِ : »َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت«. َوُمرَّ ِبَجَناَزٍة  ِبَجَناَزٍة َفاأُْثِنَى َعَلْيَها َخرْيٌ َفَقاَل نَِبىُّ �هللَّ
ِ : »َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت«. َقاَل ُعَمُر ِفًدى لََك �أَِبى  َفاأُْثِنَى َعَلْيَها �َصرٌّ َفَقاَل نَِبىُّ �هللَّ
� َفُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت. َوُمرَّ ِبَجَناَزٍة َفاأُْثِنَى  َو�أُمِّى ُمرَّ ِبَجَناَزٍة َفاأُْثِنَى َعَلْيَها َخرْيً
 � ِ : »َمْن �أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخرْيً َعَلْيَها �َصرٌّ َفُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ِ ِفى �لأَْر�ِض  �أَْنُتْم �ُصَهَد�ُء �هللَّ � َوَجَبْت لَُه �لنَّاُر  �أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه �َصرًّ نَُّة َوَمْن  َوَجَبْت لَُه �جْلَ

ِ ِفى �لأَْر�ِض«)2(. ِ ِفى �لأَْر�ِض �أَْنُتْم �ُصَهَد�ُء �هللَّ �أَْنُتْم �ُصَهَد�ُء �هللَّ
يرجع  ذلك  فعند  خطاأ  و�إما  عمد�  �إما  �ل�صهادة  يف  �لنا�ض  يخطئ  قد  لكن 
�لإن�صان �إىل �لأ�صل، وهو معرفته بخبايا نف�صه وطبائعها، وبالرغم من ذلك فاإنه ل 
تخلو �صهادتهم من فائدة وعربة، �صو�ء ُمدح بحق �أو باطل �أو ُذم بحق �أو بباطل. 
فاإن  بباطل  فاإن �ملدح باحلق عاجل ب�صرى �ملوؤمن كما ورد يف �حلديث، و�إن كان 
�جلامع �ل�صحيح، �مل�صمى ب�صحيح م�صلم، �أبو �حل�صني م�صلم بن �حلجاج بن م�صلم �لق�صريي، كتاب �لرب   -1

و�ل�صلة و�لآد�ب، باب تف�صري �لرب و�لإثم )ح 6680( 6/8. 
�صحيح م�صلم، باب فيمن يثنى عليه خري �أو �صر من �ملوتى، )ح 2243( �ض 53/3.   -2
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ذلك �صببا لدى �لعاقل من �جتناب ما ن�صب �إليه، وكذلك �لذم)1(.
و�صع �لطبيب �لنف�صي -�لذي كان لكتابه �أثر� يف �لتقدم �ملفاجئ يف �لتعامل 
و�حل�صول  �لنف�صية  �مل�صاكل  لعالج  �أنظمة  �أربع  وريك  �صكوت  م.  �لنف�ض-  مع 
يحظى  �أن  للمرء  ميكن  معها  �لتعامل  وح�صن  ومبر�قبتها  �لد�خلية،  �ل�صعادة  على 

بال�صعادة لنف�صه ثم ترجمة ذلك يف و�قعه وعلى من حوله)2(.
تاأجيل الإ�سباع، اأو تاأخري امل�سرة: مبعنى �أن يبد�أ بعمل ما مع �حت�صار �آخره  اأ-  
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  عن  كثرية  �إر�صاد�ت  وردت  �جلانب  وهذ�  ذهنه.  يف 
بنَْيَ  َوَما  يَْيِه  حَلْ بنَْيَ  َما  ِل  َمْن  يَ�صْ »َمْن   : قوله  مر�عاته، من ذلك  و�صلم يف 
ِ �إِلَّ  نََّة«)3(. و�أظهر منه قوله : »َما ِمْن َعْبٍد تََرَك �َصْيًئا هلِلَّ َمْن لَُه �جْلَ ِرْجَلْيِه �أَ�صْ

ُ ِبِه َما ُهَو َخرْيٌ ِمْنُه ِمْن َحْيُث َل يَْحَت�ِصُب«)4(. �أَْبَدلَُه �هللَّ
ن�صتطيع  �مل�صئولية ونتحملها لن  نتقبل  �إذ� مل  امل�سئولية: وذلك لأننا  ب- حتمل 
عالقة،  �مل�صكلة  تبقى  �لآخرين  على  �للوم  �إلقاء  حاولنا  ومهما  معاجلتها، 
خطو�ت  �تباع  �إىل  �لر�صول  �أر�صد  وقد  علينا.  بارزة  �ل�صلبية  ونتائجها 
ر�صيدة يف كل �أمر ير�ه �لإن�صان نافعا له يف حياته ومماته فقال: »�ْحِر�ْض َعَلى َما 
ابََك �َصْىٌء َفاَل تَُقْل: لَْو �أَنِّى َفَعْلُت َكاَن  ِ َوَل تَْعِجْز، َو�إِْن �أَ�صَ يَْنَفُعَك، َو��ْصَتِعْن ِباهللَّ
ْيَطاِن«)5(.  ِ َوَما �َصاَء َفَعَل َفاإِنَّ لَْو تَْفَتُح َعَمَل �ل�صَّ َكَذ� َوَكَذ�. َولَِكْن ُقْل: َقَدُر �هللَّ
و�إ�صناد�  �إخفاقه  يف  غريه  على  �للوم  لإلقاء  �إبعاد�  »لو«  قول  عن  نهيه  ففي 

�نظر: �لأخالق و�ل�صري، �بن حزم، علي بن �أحمد �ض 17.   -1
The Road Less Travelled، م. �صُكوْت بيك. �ض 65-15.   -2

بن  حممد  �لبخاري،  �لإمام  و�أيامه،  و�صننه    �هلل  ر�صول  �أمور  من  �ملخت�صر  �ل�صحيح  �مل�صند  �جلامع   -3
�إ�صماعيل بن �إبر�هيم، كتاب �لرقاق، باب حفظ �لل�صان، )ح6474( 125/8.

�نظر: �لزهد، هناد بن �ل�صري، )ح 937( 499/2، حلية �لأولياء وطبقات �لأ�صفياء، �أبو نعيم �أحمد بن   -4
عبد�هلل، 196/2، و�صححه �ل�صيخ �لألباين يف حتقيقه حجاب �ملر�أة �مل�صلمة ل�صيخ �لإ�صالم �بن تيمية، 

�ض 46.
�صحيح م�صلم، كتاب �لقدر، باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز، )ح 6945( 56/8.  -5
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لل�صبب �إىل غري م�صببه، وقول »لو« مطلب لل�صيطان حري�ض على �غتنامه. 
ولذلك قال �هلل تعاىل للموؤمنني يوم �أحد ملا ت�صاءلو� عن �صبب ما �أ�صابهم �أهو 

چی  ی  ی  جئ  حئ   �أنف�صهم فقال �هلل تعاىل:  �أم من  من غريهم 
مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت     چ )�آل عمر�ن: 165( 

له،  �لتجهز  لنا  بقدر ما ميكن  ج- تفان يف احلق: بقدر و�صوح روؤيتنا للحقائق، 
وبقدر جهلنا للحقائق بقدر ما يربك عقولنا بالأكاذيب و�لتحليالت �خلاطئة 
�آدم من  تيمية: »فكثري من خطاأ بني  و�لأوهام. لذلك قال �صيخ �لإ�صالم �بن 
تفريطهم يِف طلب �حْلق َل من �ْلَعجز �لتَّام«)1(. وقد بني �لنبي  يف حديث 
ثُمَّ  َفاْجَتَهَد  �حْلَاِكُم  َحَكَم  »�إَِذ�  قال:  بالجتهاد حيث  منوطة  �لإ�صابة  بان  �آخر 
ْجَر�ِن، َو�إَِذ� َحَكَم َفاْجَتَهَد ثُمَّ �أَْخَطاأَ َفَلُه �أَْجٌر«)2(. فالجتهاد بذل  اَب َفَلُه �أَ �أَ�صَ
�لو�صع يف بلوغ �لغر�ض و�ملق�صود من �لعلم ليح�صل له. وقد وردت �أحاديث 
كثرية يف ق�صة �أنا�ض تفانو� يف طلب �حلق وحترو� يف حت�صيله حتى ح�صلوه 
فكانت لهم �ملنزلة �لعليا يف �لآخرة؛ من هوؤلء علي بن �أبي طالب و�صلمان 
�آفاق  لهم  كانت  �حلق حتى  تفانو� يف حتري  فقد  يا�صر،  بن  �لفار�صي وعمار 
�إِىَل  لََت�ْصَتاُق  نََّة  �جْلَ »�إِنَّ  فيهم:    �لر�صول  فقال  �صاأوها.  يدرك  ل  ومنار�ت 
تتبع ق�ص�صهم يف ذلك ر�أى �لعجب  اٍر َو�َصْلَماَن«)3(. ومن  ثاََلثٍَة: َعِليٍّ َوَعمَّ
�لدين  �ل�صام يتطلب  �أر�ض  �لعجاب. وقد كان زيد بن عمرو ممن �صاح يف 
عنه:  قال  �إذ    �لنبي  �صهادة  لكنه ح�صل على  �لبعثة  قبل  مات  �لقيم، وقد 

ًة َوْحَدُه«)4(. »يَاأِْتي �أُمَّ
جامع �لر�صائل، )ر�صالة �لتوبة( �بن تيمية تقي �لدين �أبو �لَعبا�ض �أحمد بن عبد �حلليم، 1/ 241.  -1
�صحيح م�صلم، كتاب �لأق�صية، باب بيان �أجر �حلاكم �إذ� �جتهد فاأ�صاب، )ح 4584( 131/5.  -2

�جلامع �ل�صحيح �أو �صنن �لرتمذي، حممد بن عي�صى �أبو عي�صى، كتاب �ملناقب عن ر�صول �هلل ، باب   -3
�جلامع  �نظر: �صحيح  �لألباين،  عنه )ح، 3797( 667/5. وح�صنه  �هلل  �لفار�صي ر�صي  �صلمان  مناقب 

)1598(، حتقيقه على �مل�صكاة )6225(، �ل�صل�صلة �ل�صعيفة )353/5(. 
�لآحاد و�ملثاين، �أحمد بن عمرو �ل�صيباين، )ح 257( 255/1. قال �لهيثمي: رو�ه �أبو يعلي و�إ�صناده ح�صن.   -4
�نظر: جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد، 415/9. وذكره �حلافظ يف �ملطالب �لعالية ومل ي�صعفه، 16/ 354.
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التوازن: وهذ� يقت�صى و�صع كل �صيء يف مو�صعه �لالئق به، فيعرف متى  د-  
�لن�صاط  يجد  متى  �لعمل،  يكف عن  ومتى  يفعل  متى  ي�صكت،  ومتى  يقول 
للعبادة ومتى يجد �لفتور، وباجلملة �أن يكون مرنا كما بني ذلك �لنبي  من 
ا َفاأَْعِط ُكلَّ  ا َولأَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ ا َوِلَنْف�ِصَك َعَلْيَك َحقًّ حديث �إِنَّ ِلَربَِّك َعَلْيَك َحقًّ
َدَق �َصْلَماُن«.  ُه)1(. وقد �أقر �لنبي  �صلمان على ذلك فقال: »�صَ ِذي َحقٍّ َحقَّ
اِلَح  �ل�صَّ �ْلَهْدَى  »�إِنَّ  َقاَل:     ِ نَِبىَّ �هللَّ �أَنَّ  َعبَّا�ٍض  ْبُن   ِ َعْبُد �هللَّ وكذلك حديث 
ِة«)2(.  ُبوَّ اَد ُجْزٌء ِمْن َخْم�َصٍة َوِع�ْصِريَن ُجْزًء� ِمَن �لنُّ اِلَح َو�ِلْقِت�صَ ْمَت �ل�صَّ َو�ل�صَّ
ماأكل وم�صرب ويف كالم وم�صي  و�لقت�صاد �صامل لكل جو�نب �حلياة من 
و�لنفقة وغري ذلك، وعلى �مل�صلم �لأخذ مبا يطيق من �لأعمال ول يتكلف �أو 

، فاإن �ملنبت ل �أر�صا قطع ول ظهر� �أبقى.  يجهد نف�صه حتى متلَّ
وهذه �لأمور �لأربعة �لتي �قرتحها وريك لل�صحة �لنف�صية لها جذور �أبعد يف 
�ل�صنة �لنبوية، ناأخذ بع�صا منها لرنى مدى تاأثريها يف معرفة �لنف�ض ومن ثم حت�صيل 
�لطمئنان �لد�خلي و�ل�صعادة كذلك. و�أوىل هذه �لأمور هو �لر�صا. فالر�صا يبعث 
�لطمئنان يف �لقلب، ويح�صل �لتو�زن بني �لد�خل و�خلارج، فيحقق �ن�صجام بني 
�لإن�صان وحميطه، وفقد�نه يحتم �لعك�ض. وقد �أثبتت �لدر��صات �حلديثة يف جمال 
�ل�صحة �لنف�صية باأن كثري� من �لأمر��ض �لنف�صية مردها عدم �لر�صا �لد�خلي �لذي 

يرتجم �إىل �خلارج فيح�صل �ل�صطر�ب �لع�صبي و�لختالل �لعقلي. 
يعجل  �أن  �إما  �ملذكورة  �لأربعة  �لأمور  �لذي حرم �صيء من هذه  فالإن�صان 
عوقب  �أو�نه  قبل  �ل�صيء  عجل  »من  �لقاعدة:  يف  كما  �لنتيجة  فتكون  �ل�صباع 

�لتطوع )ح 1968( �ض  ليفطر يف  �أخيه  �أق�صم على  باب من  �ملدينة،  ف�صائل  �لبخاري، كتاب  �صحيح   -1
.49/3

�صنن �لرتمذي، كتاب �لرب و�ل�صلة عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، ما جاء يف �لتاأين و�لعجلة بنحوه   -2
)ح2010(4/ 366، �صنن �أبي د�ود، �صليمان بن �لأ�صعث، كتاب �لأدب، باب يف �لوقار، )ح4778( 

4/ 394. وقال �لرتمذي: ح�صن غريب.
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على  يعي�ض  بل  ويطلبه،  للحق  ي�صعى  ل  �أو  �مل�صئولية  من  يتهرب  �أو  بحرمانه«، 
�ل�صطحية مما يقوده حتما �أن يحاط بال�صخط. 

َز�ِء َمَع ِعَظِم �ْلَباَلِء،  َعْن �أَنَ�ِض ْبِن َماِلٍك، َعْن َر�ُصوِل �هلِل ، �أَنَُّه َقاَل: "ِعَظُم �جْلَ
ْخُط")1(. ا، َوَمْن �َصِخَط َفَلُه �ل�صُّ �صَ َي َفَلُه �لرِّ َ �إَِذ� �أََحبَّ َقْوًما �ْبَتاَلُهْم، َفَمْن َر�صِ َو�إِنَّ �هللَّ
فالأ�صل يف �حلياة �لكَبد، ومن ثَم يجب مو�جته وتقبله، وعدم �إلقاء �للوم 
على �لآخرين باأنهم م�صدر �لتعا�صة �لتي يجد �ملرء نف�صه فيها، ثم على �لإن�صان �أن 
ل ي�صت�صلم لها بالياأ�ض و�لقنوط، بل يقبلها ويكون متو�زنا يف ت�صرفته جتاهها، كما 
فعل �لنبي  حني مات �بنه �إبر�هيم، فدمعت عيناه، وقال: »تَْدَمُع �ْلَعنْيُ َويَْحَزُن 
فهنا  مَلَْحُزونُوَن«)2(.  ِبَك  �إِنَّا  �إِْبَر�ِهيُم  يَا   ِ َو�هللَّ َربَُّنا،  ى  يَْر�صَ َما  �إِلَّ  نَُقوُل  َوَل  �ْلَقْلُب، 
تو�زن حقيقي يف دمج �حلزن مع رد �لأمر �إىل �خلالق بالت�صرف كما يحب وير�صى. 
َولَْي�َض  َخرْيٌ،  ُه  ُكلَّ �أَْمَرُه  �إِنَّ  �مْلُوؤِْمِن  قوله: »َعَجًبا لأَْمِر  �لنبي  لذلك ورد عن 
�ُء  رَّ �صَ ابَْتُه  �أَ�صَ َو�إِْن  لَُه،   � َخرْيً َفَكاَن  �َصَكَر  �ُء  �َصرَّ ابَْتُه  �أَ�صَ �إِْن  ِلْلُموؤِْمِن؛  �إِلَّ  لأََحٍد  َذ�َك 
� لَُه«)3(. و�حلياة �إما �صرور �أو حزن، �صقم �أو عافية، َقاٍل �أو و�مق،  رَبَ َفَكاَن َخرْيً �صَ
بال�صكر عما  �إما  فالر�صا  ي�صر وع�صر، وهكذ�،  �أو مولود،  ميت  فرقة،  �أو  �جتماع 
�ل�صكينة  �لعبد  فيحظى  �هلل على عبده.  ق�صى  مبا  �لر�صا  �أو  �لعبد  به على  �هلل  منَّ 

و�لطماأنينة يف �لدنيا و�لآخرة. 
كلها  �ل�صبل  �صلك  ولو  عا�ض يف هم،  له وحكم  �هلل  ق�صم  مبا  ير�ض  ومن مل 
�هلل-:  �بن حزم- رحمه  قال  �لعي�ض وهمه.  نكد  �إل  يلف  �ل�صعادة مل  باحثا عن 
�صنن �لرتمذي، كتاب �لزهد عن ر�صول �هلل ، باب ما جاء يف �ل�صرب على �لبالء )ح 2396( 4/ 601،   -1
�أبو عبد �هلل حممد يزيد �لقزويني، كتاب �لفنت، باب �ل�صرب على �لبالء، )ح4031(  �صنن �بن ماجه، 

159/5. قال �لرتمذي: حديث ح�صن غريب. وقال �لألباين: ح�صن �صحيح.
�ل�صبيان و�لعيال وتو��صعه وف�صل ذلك، )ح6167(    باب رحمته  �لف�صائل،  �صحيح م�صلم، كتاب   -2

 .67/7
�صحيح م�صلم، كتاب �لزهد و�لرقائق، باب �ملوؤمن �أمره كله خري، )ح7692( 228/8.  -3
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�لأر�ض  �هلل  �أن يرث  �إىل  �آدم  �هلل  �لهم مذ خلق  متفقون على طرد  »�لنا�ض كلهم 
ومن عليها، فالنا�ض طالب لل�صعادة، لأن يف �ل�صعادة �صرور �لنف�ض وطيب �لعي�ض 
و�صفاء �حلياة، ولكل وجهة هو �صالكها لنيل هذه �ل�صعادة، غري �أن �صالمة �لقلب 
من �لأحقاد وبر�ءته من �ل�صغائن، و�صيانته من �ل�صحناء �أعظم ما يدرك به �ل�صعادة 
خوف  �إىل  مردها  �ل�صيئة  �لنتائج  ذو�ت  �لكائنة  �لآفات  وجل  �لهم.  بها  ويطرد 

مناف�ض، �أو طعن حا�صد �أو �ختال�ض ر�غب، �أو �قتناء عدو مع �لذم و�لإثم«)1(.
وهذ� ير�صدنا �إىل �أهمية �لتفطن �إىل ما �أجاب به �لر�صول  كما يف حديث 
ُموِم �ْلَقْلِب،  ُل؟ َقاَل: »ُكلُّ خَمْ َعْبِد �هلِل ْبِن َعْمٍروـ �ل�صائَل حني �صاأل: �أَيُّ �لنَّا�ِض �أَْف�صَ
ُموُم �ْلَقْلِب؟ َقاَل: »ُهَو  ُدوُق �للِّ�َصاِن، نَْعِرُفُه، َفَما خَمْ ُدوِق �للِّ�َصاِن«. َقالُو�: �صَ �صَ

، َوَل َح�َصَد«)2(. ، َل �إِْثَم ِفيِه، َوَل بَْغَي، َوَل ِغلَّ �لتَِّقيُّ �لنَِّقيُّ
فال غرو �إذ�ً �أن يحذر �لنبي  من �ل�صفات �لتي تزلزل �ل�صتقر�ر �لد�خلي 
للمرء، وترتك �آثار� �صيئة على غريه. عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه قال: �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل 
�ُصو� َوَل  �ُصو� َوَل جَتَ�صَّ نَّ �أَْكَذُب �حْلَِديِث، َوَل حَتَ�صَّ نَّ َفاإِنَّ �لظَّ  َقاَل: »�إِيَّاُكْم َو�لظَّ

و� َوَل تََد�بَُرو�، َوُكونُو� ِعَباَد �هلِل �إِْخَو�نًا«)3(. تََناَج�ُصو� َوَل حَتَا�َصُدو� َوَل تََباَغ�صُ
�إَِذ�  َغًة  ُم�صْ �جْلَ�َصِد  ِفى  »َو�إِنَّ   : قوله  هو  �جلانب  هذ�  يف  �لكلي  و�لأ�صل 
�ْلَقْلُب«)4(.  َوِهَى  �أََل  ُه  ُكلُّ �جْلَ�َصُد  َف�َصَد  َف�َصَدْت  َذ�  َو�إِ ُه،  ُكلُّ �جْلَ�َصُد  َلَح  �صَ َلَحْت  �صَ
يف  فيقع  ينفع  ما  منها  خرج  �لنف�ض  �صلحت  و�إذ�  �لنف�ض،  �صالح  يتم  فباملعرفة 

�لقلب فيوؤثر، و�إل بقيت �حلروف عارية عن �مل�صمون فاقدة للتاأثري. 
ميكن  ل  ما  منها  فاإن  عنها،  و�لإقالع  مد�و�تها  يجب  ما  منها  �لطبائع  �أن  ومبا 

�لأخالق و�ل�صري، مرجع �صابق �ض 15.  -1
�صنن �بن ماجه، كتاب �لزهد، باب �لورع و�لتقوى، )ح4216( 299/5، وقال �لألباين: �صحيح.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب �لأدب، باب ما ينهى عن �لتحا�صد و�لتد�بر، )ح6066( �ض 8/ 23.  -3
�صحيح م�صلم، كتاب �مل�صاقاة، باب �أخذ �حلالل وترك �ل�صبهات، )ح4178( �ض 50/5.  -4
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�لإن�صان �أن ينفك منها، بل �إنها تكون �أحيانا ذ�ت حدين، من ذلك �صفة �لغ�صب 
وحب �ملدح وكر�هية �لذم و�لفرح و�حلزن و�حلياء و�ل�صمو و�لتو��صع ونحوها، 

فهي �إذ�ً حتتاج �إىل �إد�رة ومالحظة وح�صن توظيف. 
املطلب الثاين: اإدارة العواطف. 

�لوعي  على  تنبني  قدرة  مالئمة،  م�صاعر  لتكون  �مل�صاعر  مع  �لتعامل  �إن 
�لقلق  من  و�لتخل�ض  �لنف�ض  تهدئة  على  �لقدرة  هي  �لعو�طف  فاإد�رة  بالذ�ت. 
�جلامح و�لتهجم و�صرعة �ل�صتثارة وتنبوؤ �لنتائج. فاإتقان فن �إد�رة �لعو�طف مهم 
�ملحل  يف  تقع  مل  عمل  ي�صحبها  مل  �إذ�  �ملعرفة  لأن  نف�صه،  �لإن�صان  معرفة  �أهمية 
�لالئق بها. و�إمنا ميكن �إد�رتها بعد معرفتها ثم تقييمها، لأن ما ل ميكن تقييمه ل ميكن 

�إد�رته. 
هناك طبائع �صيئة منع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم من �قرت�فها، وهناك طبائع 
جبلية -ذكرنا بع�صها - �أر�صد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل طرق �إد�رتها. لناأخذ 

�لغ�صب مثال لذلك. 
يرى �لطبيب م. ريك؛ »باأن �لغ�صب كمثال من بني �لأمثلة �لكثرية؛ عاطفة 
ولدت فينا ل�صمان ��صتمر�ريتنا. لأن �لغ�صب عبارة عن عاطفة �نفعال حيال كل 
فيقودنا  �آخر،  طريق  �أي  عن  �أو  نف�صيا  �أو  جغر�فيا  علينا  �لنق�صا�ض  يحاول  كائن 
بيك-  �لغ�صب -يرى  فبدون  مر�ده.  نيله  دون  و�حليلولة  �إىل حماربته  �لغ�صب 
�صت�صري �حلياة غري ذ�ت جدوى، و�إمنا جبلنا على عاطفة �لغ�صب كي نتمكن من 

�ل�صتجابة للتحديات �لتي تو�جهنا يف �حلياة، و�إل بقينا �أبد� ممن يد��ض عليه«)1(.
�لقول  مثل هذ�  �إىل  �صبقه  �ل�صو�ب، وقد  من  كبري�  لقوله جانبا  يكون  وقد 
ودو�وؤه  �أوًل  �لل�صان  �لأع�صاء؛  يهيج  »و�لغ�صب  قال:  حيث  �لعربي  �بن  �لإمام 
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يكن  مل  �إذ�  وهذ�  �ل�صطجاع.  ودو�وؤه  ثانياً  بالإ�صتطالة  و�جلو�رح  �ل�صكوت. 
�لغ�صب هلل، و�إل فهو من �لدين، وقوة �لنف�ض يف �حلق: فبالغ�صب قوتل �لكفار، 
و�أقيمت �حلدود، وذهبت �لرحمة عن �أعد�ء �هلل من �لقلوب، وذلك يوجب �أن 
يكون �لقلب عاقد�ً، و�لبدن عاماًل مبقت�صى �ل�صرع«)1(. ويتبلور هذ� �جلانب حينما 

ناأخذ جولة يف بع�ض �أ�صباب غ�صب �لنبي ، ومنها: 

ُ َعْنُه َقاَل: »ُكْنُت َجاِل�ًصا ِعْنَد �لنَِّبيِّ  �إِْذ �أَْقَبَل �أَبُو بَْكٍر  َي �هللَّ ْرَد�ِء َر�صِ َعْن �أَِبي �لدَّ �أ- 
اِحُبُكْم َفَقْد  ا �صَ �آِخًذ� ِبَطَرِف ثَْوِبِه َحتَّى �أَْبَدى َعْن ُرْكَبِتِه«. َفَقاَل �لنَِّبيُّ :»�أَمَّ
اِب �َصْيٌء َفاأَ�ْصَرْعُت �إِلَْيِه، ثُمَّ  َم َوَقاَل: �إِينِّ َكاَن بَْيِني َوبنَْيَ �ْبِن �خْلَطَّ َغاَمَر«. َف�َصلَّ
ُ لََك يَا �أَبَا  . َفاأَْقَبْلُت �إِلَْيَك. َفَقاَل:»يَْغِفُر �هللَّ ْن يَْغِفَر ِل َفاأَبَى َعَليَّ ْلُتُه �أَ نَِدْمُت، َف�َصاأَ
بُو بَْكٍر؟ َفَقالُو�:  َل: �أَثََّم �أَ بَْكٍر- ثاََلًثا«. ُثمَّ �إِنَّ ُعَمَر نَِدَم، َفاأَتَى َمْنِزَل �أَِبي بَْكٍر َف�َصاأَ
ُر َحتَّى �أَ�ْصَفَق �أَبُو بَْكٍر،  َم. َفَجَعَل َوْجُه �لنَِّبيِّ  يََتَمعَّ َل. َفاأَتَى �إِىَل �لنَِّبيِّ  َف�َصلَّ
َفَقاَل   .- تنَْيِ �أَْظَلَم -َمرَّ ُكْنُت  �أَنَا   ِ َو�هللَّ  !ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقاَل:  ُرْكَبَتْيِه  َعَلى  َفَجثَا 
َدَق، َوَو��َصايِن  �أَبُو بَْكٍر �صَ َفُقْلُتْم َكَذْبَت َوَقاَل  �إِلَْيُكْم  بََعثَِني   َ �لنَِّبيُّ :»�إِنَّ �هللَّ

-«. َفَما �أُوِذَي بَْعَدَها)2(. تنَْيِ اِحِبي -َمرَّ ِبَنْف�ِصِه َوَماِلِه، َفَهْل �أَْنُتْم تَاِرُكو� ِل �صَ
 ِ َب َر�ُصوُل �هللَّ وُم؟«. َفَغ�صِ َعْن �أَِبي َقَتاَدَة َرُجٌل �أَتَى �لنَِّبىَّ َفَقاَل:»َكْيَف تَ�صُ ب- 
ِ َربًّا َوِبالإِ�ْصاَلِم  يَنا ِباهللَّ َبُه َقاَل: َر�صِ ا َر�أَى ُعَمُر - ر�صى �هلل عنه - َغ�صَ  َفَلمَّ
ُعَمُر -  َفَجَعَل  َر�ُصوِلِه.  ِب  َوَغ�صَ  ِ ِب �هللَّ ِمْن َغ�صَ  ِ ِباهللَّ نَُعوُذ  نَِبيًّا،  ٍد  َومِبَُحمَّ ِديًنا 
يَا َر�ُصوَل  ُعَمُر:  َفَقاَل  ُبُه.  �ْلَكاَلَم َحتَّى �َصَكَن َغ�صَ َهَذ�  ُد  يَُردِّ ر�صى �هلل عنه - 
ْم  اَم َوَل �أَْفَطَر - �أَْو َقاَل - مَلْ يَ�صُ ُه. َقاَل: »َل �صَ ْهَر ُكلَّ وُم �لدَّ ِ َكْيَف مِبَْن يَ�صُ �هللَّ
َذِلَك  »َويُِطيُق  َقاَل:  يَْوًما؟  َويُْفِطُر  يَْوَمنْيِ  وُم  يَ�صُ َمْن  َكْيَف  َقاَل:  يُْفِطْر«.  َومَلْ 

في�ض �لقدير �صرح �جلامع �ل�صغري، لالإمام عبد �لروؤوف �ملناوي، 1/ 407.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �أ�صحاب �لنبي ، باب ف�صل �أبي بكر بعد �لنبي ، )ح 3661( 5/   -2
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ْوُم َد�ُوَد َعَلْيِه  وُم يَْوًما َويُْفِطُر يَْوًما؟ َقاَل: »َذ�َك �صَ �أََحٌد«. َقاَل: َكْيَف َمْن يَ�صُ
اَلُم«)1(. �ل�صَّ

اَلِة �ْلَغَد�ِة  ُر َعْن �صَ ِ يَا َر�ُصوَل �هلِل �إِينِّ لأَتَاأَخَّ عن �أَِبي َم�ْصُعوٍد؛ �أَنَّ َرُجاًل َقاَل: َو�هللَّ ج- 
ًبا ِمْنُه  ِمْن �أَْجِل ُفاَلٍن مِمَّا يُِطيُل ِبَنا. َفَما َر�أْيَُت َر�ُصوَل �هلِل  يِف َمْوِعَظٍة �أَ�َصدَّ َغ�صَ
ْز، َفاإِنَّ ِفيِهُم  لَّى ِبالنَّا�ِض َفْليََتَجوَّ ِريَن؛ َفاأَيُُّكْم َما �صَ يَْوَمِئٍذ، ُثمَّ َقاَل:»�إِنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِّ

ِعيَف َو�ْلَكِبرَي َوَذ� �حْلَاَجِة«)2(. �ل�صَّ
�ِكُلوَها َومَلْ يَُجاِمُعوُهنَّ  ِت �مْلَْر�أَُة ِفيِهْمَلْم يُوؤَ َعْن �أَنَ�ٍض؛ �أَنَّ �ْليَُهوَد َكانُو� �إَِذ� َحا�صَ د- 

ُ تََعاىَل: چ ڻ    َحاُب �لنَِّبىِّ  �لنَِّبىَّ  َفاأَْنَزَل �هللَّ �صْ َل �أَ ِفى �ْلُبيُوِت. َف�َصاأَ
ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ ]�لبقرة: 222[ �إِىَل �آِخِر �لآيَِة 
َنُعو� ُكلَّ �َصْىٍء �إِلَّ �لنَِّكاَح«. َفَبَلَغ َذِلَك �ْليَُهوَد َفَقالُو�:  ِ : »��صْ َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
رْيٍ  ُجُل �أَْن يََدَع ِمْن �أَْمِرنَا �َصْيًئا �إِلَّ َخالََفَنا ِفيِه. َفَجاَء �أُ�َصْيُد ْبُن ُح�صَ َما يُِريُد َهَذ� �لرَّ
جُنَاِمُعُهنَّ  َفاَل  َوَكَذ�،  َكَذ�  تَُقوُل  �ْليَُهوَد  �إِنَّ   ِ يَا َر�ُصوَل �هللَّ َفَقاَل:  ِب�ْصٍر  ْبُن  َوَعبَّاُد 
ِ  َحتَّى َظَننَّا �أَْن َقْد َوَجَد َعَلْيِهَما، َفَخَرَجا َفا�ْصَتْقَبَلُهَما  َ َوْجُه َر�ُصوِل �هللَّ َفَتَغريَّ
يَِجْد  مَلْ  �أَْن  َفَعَرَفا  َف�َصَقاُهَما  �آثَاِرِهَما،  ِفى  َفاأَْر�َصَل  �لنَِّبىِّ  �إِىَل  لََبٍ  ِمْن  َهِديٌَّة 

َعَلْيِهَما«)3(.
عدم  على  ترتتب  قد  �لتي  �لنتائج  �أن  جند  �لأحاديث  هذه  يف  �لتاأمل  فعند 
�إبد�ء �لغ�صب قد تبدو وخيمة وموؤ�صفة، وهي كذلك، لذلك حتتم �إظهار �لغ�صب 
�لدين  يف  �لتنطع  دون  و�حليلولة  حقه  �حلق  ذي  فاإعطاء  �ل�صيئة.  �لنتائج  لتفادي 
و�لتي�صري على �لنا�ض كل هذه مطالب �أ�صا�صية يف �لتعامل معهم، وهي مما حتفز على 
�صحيح م�صلم، كتاب �ل�صيام، باب ��صتحباب �صيام ثالثة �أيام من كل �صهر و�صوم يوم عرفة وعا�صور�ء   -1

و�لإثنني و�خلمي�ض، )ح2803( 3/ 167. 
و�ل�صجود، )ح702(  �لركوع  و�إمتام  �لقيام  �لإمام يف  تخفيف  باب  �لأذ�ن،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -2

.180/1
�صحيح م�صلم، كتاب �حلي�ض، باب جو�ز غ�صل �حلائ�ض ر�أ�ض زوجها، )ح 720( 1/ 169.  -3
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�زدياد يف عمل �خلري و�لدميومة عليه. 
�إظهار �لغ�صب �صلبية فعند ذلك مينع  �لنتيجة �ملرتتبة على  لكن حينما تكون 
منها. وقد �أبدت �لدر��صات �حلديثة باأن �حلو�دث �ملوؤملة �لتي نو�جهها يف كثري من 
معامالتنا �ليومية -وخا�صة عند �لغ�صب- ن�صبة م�صاهمة �حلادث هو ع�صر يف �ملائة 
وبقية �لت�صعني يف �ملائة تتو�رد علينا �إثر فقد�ننا لتز�ننا وما نتج عنه من ت�صرفاتنا 
�إثر �حلادث. ويف ذلك و�صع �أحد �لبارزين يف �لتنمية �لب�صرية قاعدة 90/10، 
وهو �صيتفن ر. كويف. وبيان ذلك كما و�صحه بقوله: »معنى هذ� �لكالم �أننا يف 
ل  فنحن  لنا،  يحدث  مما   %10 �لـ  على  �ل�صيطرة  على  �لقدرة  لدينا  لي�ض  �لو�قع 
ن�صتطيع منع �ل�صيارة من �أن تتعطل �أو �لطائرة من �لو�صول متاأخرة عن موعدها 
)مما �صيوؤدي ذلك �إىل �إف�صاد برناجمنا بالكامل( �أو �صائق ما قطع علينا حركة �ملرور 
�أو �ل�صري. فنحن يف �لو�قع لي�ض لدينا �لقدرة على �لتحكم بـ10% ولكن �لو�صع 
خمتلف مع �لـ90 %، فنحن من يقرر كيف ميكن �أن تكون �لـ90%. كيف ذلك؟ عن 
�إ�صارة �ملرور�حلمر�ء، ولكن  �أفعالنا... نحن ل ن�صتطيع �لتحكم يف  طريق ردود 
تت�صرف بحماقة،  �ل�صيطرة على ردة فعلنا، ل تدع �لآخرون يجعلونك  ن�صتطيع 
�أنت ت�صتطيع �أن تقرر ماهي ردة فعلك �ملنا�صبة...... دعونا ن�صتخدم هذ��ملثال: 
فنجان  �ل�صغرية  �بنتك  �أ�صقطت  وفجاأة  عائلتك  مع  �لإفطار  طعام  تتناول  كنت 
ما�صوف  ولكن  هنا.  حدث  فيما  دور  لك  يكن  مل  عملك.  قمي�ض  على  �لقهوة 
يحدث لحقا�صيتقرر ح�صب ردة فعلك... بد�أت بال�صر�خ و�ل�صتم وقمت بتوبيخ 
�بنتك.. فاأخذت �لطفلة يف �لبكاء، ثم ��صتدرت �إىل زوجتك موبخا �إياها لو�صعها 
�لفنجان على حافة�لطاولة، وبعد م�صادة لفظيه ق�صرية بينكما، �ندفعت �إىل �لطابق 
�أن  فوجد  �ل�صفلي،  �لطابق  �إىل  عدت  ثم  ومن  قمي�صك،  بتغيري  وقمت  �لعلوي 
�بنتك قد �ن�صغلت بالبكاء عن �إنهاءفطورها و�ل�صتعد�د للمدر�صة، ونتيجة لذلك 
�إي�صال  �إىل  لعملها.. ��صطررت  تغادر  �ملدر�صة وزوجتك كان لبد�أن  با�ض  فاتها 
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�بنتك ب�صيارتك �خلا�صة �إىل �ملدر�صة، ومبا�أنك متاأخر قدت �صيارتك ب�صرعة 40 ميل 
تاأخري و  �أق�صى.. وبعد 15 دقيقة  �أ�صل 30 ميل يف �ل�صاعة كحد  يف �ل�صاعة من 
دفع خمالفة مرورية بقيمة 60$، و�صلت �إىل �ملدر�صة.. رك�صت �بنتك �إىل مبنى 
�ملدر�صة دون �أن تقول لك مع �ل�صالمة.. وبعد و�صولك �إىل �ملكتب متاأخر�ً 20 
دقيقة، وجدت �أنك قد ن�صيت حقيبتك... فها هو يومك بد�أ ب�صورة �صيئة و��صتمر 
وبني  بينك  �لعالقة  يف  توتر�  جتد  �ملنزل  �إىل  عودتك  بعد  �أ�صوء..  �إىل  �صيء  من 

زوجتك و�بنتك.. ملاذ� ؟ب�صبب ردود �أفعالك منذ �ل�صباح«)1(.
وردت  فقد  ومفيدة.  مو�صحة  لكنها  جديدة،  تكن  مل  و�إن  �لقاعدة  فهذه 

�إر�صاد�ت نبوية يف �صبط ردود �لأفعال منها حديث �ل�صوم: 
ٌة َفاَل يَْرُفْث  يَاُم ُجنَّ ُ َعْنُه، �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل  َقاَل: »�ل�صِّ َي �هللَّ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة، َر�صِ

.)2(» تنَْيِ اِئٌم َمرَّ ينِّ �صَ َوَل يَْجَهْل؛ َو�إِِن �ْمُروؤٌ َقاتََلُه، �أَْو �َصامَتَُه َفْليَُقْل �إِ
منها  ينتج  �لتي  �لغ�صب  �إر�صاد�ت دقيفة لحتو�ء عاطفة  �لنبوية  �ل�صنة  ويف 

نتائج �صلبية، فلنعترب �لأحاديث �لآتية مثال:
َو�إَِذ�  - ُرو�،  تَُع�صِّ َوَل  ُرو�  َويَ�صِّ »َعلُِّمو�   : �هلل  ر�صول  قال  قال  عبا�ض  �بن  عن 

َب �أََحُدُكْم َفْليَ�ْصُكْت«)3(. َغ�صِ
َب �أََحُدُكْم َوُهَو َقاِئٌم َفْليَْجِل�ْض  - ِ َقاَل لََنا »�إَِذ� َغ�صِ َعْن �أَِبى َذرٍّ َقاَل �إِنَّ َر�ُصوَل �هللَّ

َطِجْع«)4(. ُب َو�إِلَّ َفْليَ�صْ َفاإِْن َذَهَب َعْنُه �ْلَغ�صَ
�أََحُدُهَما  - َب  َفَغ�صِ   �لنَِّبيِّ ِعْنَد  َرُجاَلِن  ��ْصَتبَّ  قال:  �صرد  بن  �صليمان  عن 

�صتفن ر. كويف، قاعدة 10/90. بت�صرف �نظر �لر�بط:   -1
 .http://www. motivateus. com/stories/stephen-covey. Htm  

�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صوم، باب ف�صل �ل�صوم، )ح1894( 3/ 31.  -2
�لأدب �ملفرد، �لبخاري، باب �لعفو و�ل�صفح عن �لنا�ض، )ح 245( 95/1. و�صححه �لألباين.  -3

�لأدب �ملفرد، باب �مل�صلم ف�صوق، )ح434( 155/1. و�صححه �لألباين.  -4
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لَْو  َكِلَمًة  َلأَْعَلُم  »�إِينِّ   : �لنَِّبيُّ َفَقاَل   .َ َوتََغريَّ َوْجُهُه  �ْنَتَفَخ  َحتىَّ  ُبُه  َغ�صَ َفا�ْصَتدَّ 
لَّى �هللُ  ُه ِبَقْوِل �لنَِّبيِّ �صَ ُجُل َفاأَْخرَبَ َقالََها لََذَهَب َعْنُه �لَِّذي يَِجُد«. َفاْنَطَلَق �إِلَْيِه �لرَّ
ُنوٌن  ِجيِم. َقاَل: �أَتََرى ِبي بَاأْ�ًصا؟ �أَجَمْ ْيَطاِن �لرَّ ْذ ِباهلِل ِمَن �ل�صَّ َم َوَقاَل تََعوَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ

�أَنَا �ْذَهْب)1(.
»ل  ��صتطاع  مهما  �لغ�صب  �لبتعاد عن  �لإن�صان  يحاول  �أن  الأوىل:  فاخلطوة 

تغ�صب«. 
اخلطوة الثانية: �إذ� وقع �لغ�صب، فهنا يحتاج �لإن�صان �إىل �ل�صكوت. قال 
�بن رجب: »لأن �لغ�صبان ي�صدر منه يف حال غ�صبه من �لقول ما يندم عليه يف 
حال زو�ل غ�صبه كثري� من �ل�صباب وغريه مما يعظم �صرره، فاإذ� �صكت ز�ل هذ� 
ما  �لقول  قبيح  من  عنه  ي�صدر  �لغ�صب  »لأن  �ملناوي:  وقال  كله عنده«)2(.  �ل�صر 
يوجب �لندم عليه عند �صكون �صورة �لغ�صب: ولأن �لنفعال ما د�م موجود� فنار 
�لغ�صب تتاأجج وتتز�يد فاإذ� �صكت �أخذت يف �لهدوء و�خلمود، و�إن �ن�صم �إىل 

�ل�صكوت �لو�صوء كان �أوىل، فلي�ض �صيء يطفىء �لنار كاملاء«)3(.
فليجل�ض،  قائما  وكان  �ل�صكوت  ي�صتطيع  ل  �أن  خاف  �إن  الثالثة:  اخلطوة 
�أول  �لل�صان  �لأع�صاء؛  يهيج  »و�لغ�صب  �لعربي:  �بن  قال  فلي�صطجع.  قاعد�  �أو 
ويقول  �ل�صطجاع«)4(.  ودو�وؤه  ثانيا  بال�صتطالة  و�جلو�رح  �ل�صكوت.  ودو�وؤه 
�لو�صو�صة  �لنا�صئة من  �لغ�صبية  بالأ�صد�د و�لقوة  �ملعاجلة  �لقاري: »لأن  �ملال علي 
�لنتقام  لأجل  و�لقيام  �لنار،  خو��ض  من  �لتي  و�لتعلية  �خلفة  تقت�صي  �ل�صيطانية 
فمخالفته باجللو�ض �مل�صري �إىل �لقعود عن �لفتنة نافعة جد�، فاإن ذهب عنه �لغ�صب 
به  يذهب  مل  و�إن  �أي  و�إل  ونعمت،  فيها  باجللو�ض  مر�رته  وقوة  حر�رته  �أثر  �أي 

جامع �لعلوم و�حلكم، �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن �أحمد، �ض 146.  -1
في�ض �لقدير، �ملناوي، �ض 407.  -2

�ملرجع �ل�صابق، �ض 522.   -3
�ملرجع �ل�صابق، �ض 522.   -4



351

�لإن�صان  �إىل رجوع  �لإ�صارة  فيه من  ما  �ملذكورة  �ملعاجلة  مبالغة يف  فلي�صطجع، 
�إىل ماأخذه من �لرتبة �ملنا�صبة للتو��صع يف مقابلة عمل �ل�صيطان مبقت�صى جبليته من 
�ل�صعلة �لنارية �ملقت�صية للتكرب، وكل �صيء يرجع �إىل �أ�صله هذ�. ويف �صرح �ل�صنة 
�إمنا �أمره بالقعود و�ل�صطجاع لئال يح�صل منه يف حال غ�صبه ما يندم عليه، فاإن 

�مل�صطجع �أبعد من �حلركة و�لبط�ض من �لقاعد و�لقاعد من �لقائم«)1(.
اخلطوة الرابعة: �ل�صتعاذة. 

تكون  عندما  �لغ�صب  عاطفة  �حتو�ء  �إىل  ترمي  �حلكيمة  �لإر�صاد�ت  فهذه 
عاقبته �صلبية. 

املطلب الثالث: ترغيب النف�س وحتفيزها.
لأن  �لأهد�ف.  من  و�أنفع  �أجدى  هو  ما  �لعو�طف يف خدمة  توجه  �أن  وهو 
�لتي  �ملكبوتة  �لدو�فع  ووقف  �لإ�صباع،  تاأجيل  مبعنى  �لنفعالت  يف  �لتحكم 
ي�صعب مقاومتها �أ�صا�ض مهم لكل �إجناز، وكذلك �لقدرة على �لنغما�ض يف تدفق 

�لعو�طف حني ي�صتلزم ذلك �لتو�صل �إىل �أعلى �أد�ء. 
و�لإ�صالم مبني على تذكر �جلز�ء �لأخروي، وكذلك �جلز�ء �لدنيوي بتاأخري 
بع�ض �مل�صر�ت �لعاجلة للفوز بامل�صرة �لآجلة �لد�ئمة. ولنعد مرة ثانية �إىل حديث 
َو�إِنَّ  �ْلَباَلِء،  ِعَظِم  َمَع  َز�ِء  �جْلَ "ِعَظُم  َقاَل:  �أَنَُّه   ، �هلِل  َر�ُصوِل  َعْن  َماِلٍك،  ْبِن  �أَنَ�ِض 
ْخُط«)2(.  ا، َوَمْن �َصِخَط َفَلُه �ل�صُّ �صَ َي َفَلُه �لرِّ �إَِذ� �أََحبَّ َقْوًما �ْبَتاَلُهْم، َفَمْن َر�صِ  َ �هللَّ
فاإنه يتجلى لنا �لأمر�ن معا؛ تاأجيل �مل�صرة �لدنيوية و�لأخروية و�جلز�ء على ذلك. 
�لر�صا،  منه، يح�صل على جز�ء  له  �لذي ل مفر  �لإن�صان �لمتحان  يتقبل  فحينما 
و�جلز�ء �لعظيم، و�لفوز مبحبة �لرحمن، ففيه حتفيز للنف�ض على حتمل �مل�صاب، 

مرقاة �لقاري �صرح م�صكاة �مل�صابيح، علي �ملال �لقاري، 302/7.  -1
تقدم تخريجه.   -2
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ثم �لعمل �لذي يبعثه �لر�صا، بخالف ما لو �عتاله �ل�صخط فاإنه حينئذ يكون فري�صة 
ابََك �َصْىٌء َفاَل تَُقْل  �صَ ْن �أَ لعمل �ل�صيطان كما جاء يف حديث �أبي هريرة مرفوعا: »َو�إِ
تَْفَتُح َعَمَل  َفاإِنَّ لَْو  ِ َوَما �َصاَء َفَعَل  �أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذ� َوَكَذ�. َولَِكْن ُقْل َقَدُر �هللَّ لَْو 

ْيَطاِن«)1(. �ل�صَّ
لقد �صبق يف »�لوعي بالذ�ت« بيان �أن تاأخري �لإ�صباع �أو تاأخري �مل�صرة عامل 
�لفرد  يتيقن  حينما  ذلك  يتم  و�إمنا  �لفرد،  لدى  �لنف�صية  �ل�صحة  خلق  يف  �أ�صا�صي 
تاأخري �لإ�صباع م�صجع، و�أح�صن من �حلال �لذي عليه �ملرء يف �لو�صع  باأن عاقبة 
نف�صه، وحثها  لتحفيز  �إىل طرق وو�صائل  �ملوؤمن    �لر�صول  �أر�صد  �حلال. وقد 

على ��صتد�مة ما يعود لها بالنفع يف �لآجل و�لعاجل من ذلك: 
�إِلَّ - 1 �أََحٌد  يَن  �لدِّ يُ�َصادَّ  َولَْن  يُ�ْصٌر  يَن  �لدِّ �إِنَّ  َقاَل    �لنَِّبيِّ  َعْن  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن 

ِمْن  َو�َصْيٍء  ْوَحِة  َو�لرَّ ِباْلَغْدَوِة  َو��ْصَتِعيُنو�  ُرو�  َو�أَْب�صِ َوَقاِربُو�  ُدو�  َف�َصدِّ َغَلَبُه 
قل  و�إن  �لد�ئم  �لعمل  على  بالثو�ب  �أي  »و�أب�صرو�  �حلافظ:  قال  جْلَِة«)2(.  �لدُّ
�أو �ملر�د تب�صري من عجز عن �لعمل بالأكمل باأن �لعجز �إذ� مل يكن من �صنعه 
علي  �ملال  قال  وتفخيما«)3(.  تعظيما  به  �ملب�صر  و�أبهم  �لأمر  نق�ض  ي�صتلزم  ل 
يعطي  �هلل  فاإن  وكر�مة،  نعمة  وبكل  و�ل�صالمة  باجلنة  �أي  »و�أب�صرو�  �لقاري: 

�جلزيل على �لعمل �لقليل«)4(.
َقالُو� - 2 ِدْرَهٍم«.  �أَْلِف  ِمائََة  ِدْرَهٌم  َقاَل:»�َصَبَق     ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �أَنَّ  ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن 

َق ِباأََحِدِهَما َو�ْنَطَلَق َرُجٌل �إِىَل ِعْر�ِض  دَّ َوَكْيَف؟ َقاَل:»َكاَن ِلَرُجٍل ِدْرَهَماِن تَ�صَ

�ملقادير هلل  وتفوي�ض  باهلل  و�ل�صتعانة  �لعجز  وترك  بالقوة  �لأمر  باب يف  �لقدر،  كتاب  م�صلم،  �صحيح   -1
)ح6945( 56/8. 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لإميان، باب �لدين ي�صر، )ح 39( 1/ 16.  -2
فتح �لباري ب�صرح �صحيح �لبخاري، �أحمد بن علي بن حجر �لع�صقالين، 95/1.  -3
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َق ِبَها«)1(. دَّ َمالِه َفاأََخَذ ِمْنُه ِمائََة �أَْلِف ِدْرَهٍم َفَت�صَ
من  به  قامت  مبا  �لنف�ض  �إىل  �لُب�صرى  نقل  على  حث  �حلديثني  هذين  ففي 
�لعمل، �صو�ء �عتربته قليال باملقارنة �إىل فعل غريها، �أو لي�ض على �مل�صتوى �ملتوقع 
�أو �ملرجو منها،و�ملوؤمن ي�صتب�صر ويب�صر غريه مبا قام به من �خلري، وحديث عدم 
�حتقار هدية �لكر�ع من �صاة، �أو هدية �ملرق �لي�صري د�خل يف هذ� �لإطار. فالنبي 
 ير�صد �مل�صلم على �أن ل يحقر �لقليل من �لعمل �لذي يقوم به، بل عليه �أن يب�صر 
نف�صه بقبول �هلل لعمله ل لعظمها وكربها، بل لأنه جل وعال يقبل �لقليل ويعطي به 
�لأجر �جلزيل. ومن هذ� �ملنطلق يجد �ملرء يف نف�صه باعثا على �لقيام باأعمال ولو 
�إىل عجزه  ينظر  ونافعة، ول  كانت ح�صنة  �إذ�  بها  نف�صه  وي�صرت�صي  قليلة،  كانت 
وتفوق غريه عليه على وجه �لتذمر و�حتقار �لذ�ت، فاإن ذلك مدعاة �إىل بعث 

عدم �لر�صا بالنف�ض ومن ثم �لوقوع يف �مل�صاكل �لنف�صية �لعديدة. 
مع  �مل�صكلة  لأن  �مل�صتحيل،  مع  م�صكلته  �نحلت  �جلانب  �ملرء هذ�  �أتقن  فاإذ� 
كثري من �لأفر�د و�ملجتمعات لي�صت يف �مل�صتحيالت بل مع �ملمكن �لذي ل يقوم به 
�لأفر�د يف �ملجتمع تلهفا و�أ�صفا على �مل�صتحيل. َفِبالَتَتْعُتع ي�صبح �لإن�صان ماهر� يف 
�لقر�آن، وبالتحلم ي�صيح �ملرء حليما، وبالت�صرب ي�صبح �صابر�، ومن يجمع �لقليل 
�إمياء �إىل ذلك حيث قال �لنبي  ي�صبح يوما ما كثري�. ويف حديث �صهل بن �صعد 
نُوِب َكَقْوٍم نََزلُو� يِف بَْطِن  َر�ِت �لذُّ قَّ َا َمثَُل حُمَ نُوِب َفاإِمنَّ َر�ِت �لذُّ قَّ : »�إِيَّاُكْم َوحُمَ
ُجو� ُخْبَزتَُهْم«)2(. فاإذ� كان هذ� يف  َو�ٍد، َفَجاَء َذ� ِبُعوٍد، َوَجاَء َذ� ِبُعوٍد َحتَّى �أَْن�صَ
�لتحذير من �لأعمال �ل�صيئة فقد وردت �أحاديث حمفزة لالإن�صان بالقيام باأعمال 
ِقَرنَّ ِمَن �مْلَْعُروِف �َصْيًئا َولَْو �أَْن تَْلَقى �أََخاَك ِبَوْجٍه  ح�صنة مهما قلت، قال : »َل حَتْ

وقال   .59  /5 �ملقل)ح2527(  جهد  باب  �لزكاة،  كتاب  �لن�صائي،  �صعيب  بن  �أحمد  �لن�صائي،  �صنن   -1
�لألباين: ح�صن. 

م�صند �أحمد، )ح22808( 467/37. و�صححه �لألباين، �ل�صل�صلة �ل�صحيحة، )ح389( 1/ 744.  -2
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َطْلٍق«)1(.
و�إذ� مل ي�صتطع �لإن�صان �لقيام بال�صيء و��صتطاع �أن ير�صد فله مثل �أجر فاعله 
َفَقاَل    �لنَِّبىِّ  ىَل  �إِ َرُجٌل  َجاَء  َقاَل  اِرىِّ  �لأَْن�صَ َم�ْصُعوٍد  �أبو  فيما رو�ه    قال  كما 
ُه َعَلى َمْن  ِ �أَنَا �أَُدلُّ �إِنِّى �أُْبِدَع ِبى َفاْحِمْلِنى َفَقاَل »َما ِعْنِدى«. َفَقاَل َرُجٌل يَا َر�ُصوَل �هللَّ

ِ : »َمْن َدلَّ َعَلى َخرْيٍ َفَلُه ِمْثُل �أَْجِر َفاِعِلِه«)2(. يَْحِمُلُه َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
و�إذ� مل يح�صل كل هذ� فليتمن يف نف�صه �أن يكون من �أح�صن �لنا�ض فيكون له 
�أجر يف ذلك. َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة، �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل  َقاَل: »َلَح�َصَد �إِلَّ يِف �ْثَنَتنْيِ َرُجٌل 
ْيِل َو�آنَاَء �لنََّهاِر َف�َصِمَعُه َجاٌر لَُه َفَقاَل لَْيَتِني �أُوِتيُت  ُ �ْلُقْر�آَن َفُهَو يَْتُلوُه �آنَاَء �للَّ َمُه �هللَّ َعلَّ
ُ َماًل َفْهَو يُْهِلُكُه يِف �حْلَقِّ َفَقاَل  ِمْثَل َما �أُوِتَي ُفاَلٌن َفَعِمْلُت ِمْثَل َما يَْعَمُل َوَرُجٌل �آتَاُه �هللَّ

َرُجٌل لَْيَتِني �أُوِتيُت ِمْثَل َما �أُوِتَي ُفاَلٌن َفَعِمْلُت ِمْثَل َما يَْعَمُل«)3(.
و�إذ� �عتربنا مبا يف هذه �لأحاديث �ل�صالفة �لذكر جند �أنها ت�صتمل على �أمور 

منها: 
عدم �لياأ�ض و�لقنوط و�لأمر بالقيام باأعمال خرييةقدر �ل�صتطاعة مهما �عتربت - 1

قليلة. 
�ل�صعي �إىل �إ�صعاد �لآخرين بالفعل �خلريي، ولو بطالقة وجه عند �للقاء.- 2
تعويد �لنف�ض على �خلري ولو بالتمني، وهو جزء من �لإيجابية �لتي بفقد�نها - 3

ينهار فن �لذكاء �لعاطفي. 
فتحفيز �لنف�ض، وح�صن توجيه �لعو�طف، وتاأجيل �لإ�صباع �لذي عبارة عن 
)ح6857(  �للقاء،  عند  �لوجه  طالقة  ��صتحباب  باب  و�لآد�ب،  و�ل�صلة  �لرب  كتاب  م�صلم،  �صحيح   -1

 .37/8
�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �إعانة �لغازي يف �صبيل �هلل مبركوب وغريه، )ح5007( 41/6.  -2

�صحيح �لبخاري، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب �غتباط �صاحب �لقر�آن، )ح5026( 236/6.  -3
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حتمل �أمل قليل عاجل للفوز مب�صرة و�إ�صباع كثري �آجل من ركائز هذ� �لدين، ومن 
�صميم تعاليم �لر�صول ، وكم جتلى ذلك يف حياة �صحابة ر�صول �هلل  ويف 

دعو�تهم وجهادهم مع �لأعد�ء. 
املطلب الرابع: التعرف على عواطف الآخرين. 

وي�صمى �أي�صا �لتقم�ض �لوجد�ين. فالأ�صخا�ض �لذين يتمتعون مبلكة �لتقم�ض 
�لتي تدل على  �لإ�صار�ت �لجتماعية  �لتقاط  �أكرث قدرة على  �لوجد�ين يكونون 
�ملهمة  يتولو�  لأن  ��صتعد�د�  �أكرث  ذلك  يجعلهم  ومما  �إليهم،  يحتاج  من  هناك  �أن 
و��صع  باب  وهذ�  و�لإد�رة)1(.  و�لتجارة  �لتعليم  مهن  مثل  رعاية  تتطلب  �لتي 
جد�، ومت�صعب �جلو�نب. وقد بينت �ل�صنة �لنبوية �أ�صا�صيات �لتعرف على م�صاعر 

�لآخرين يف �أحاديث عدة. 
يَْرَحْم  مَلْ  َمْن  ِمنَّا  »لَْي�َض  �لرحمة  عاطفة  �إىل  يحتاجون  �ل�صغار  فالأطفال 
ِغرَينَا«)2(. لأن �لأعمال �لتي ت�صدر عنهم لي�ض �ملق�صود منها �لإ�صاءة يف �ملقام  �صَ
�لأول �أو �لتعجيز، بل هي من باب �لتجربة و�لتعلم. و�لبنات �ل�صغار �أكرث �حتياجا 
�إىل �لعطف و�لرحمة لأنهن �أ�صعف من �لبنني. وكبار �ل�صن يحتاجون �إىل �لتوقري 
فهم يرون �أنهم قد قامو� باأدو�ر يف �حلياة ي�صتحقون به �صكر� وتقدير�، فكان �أمره 
عليهن  يغلب  و�لن�صاء  َكِبرَينَا«)3(.  ْر  َويَُوقِّ ِمنَّا....  و�صلم:»لَْي�َض  عليه  �هلل  �صلى 
بذلك:  فهي  و�لأفكار  بالعقول  �لت�صرف  على  و�لأحا�صي�ض  بالعو�طف  �لت�صرف 

»لَْن تَ�ْصَتِقيَم لََك َعَلى َطِريَقٍة...«)4(. 
و�لرجل �حل�صن �خللق يحتاج �أحيانا �إىل �إ�صعار و�عرت�ف من قبل �لآخرين له 

�لذكاء �لعاطفي، �ض 66.  -1
)ح1919(  �ل�صبيان،  رحمة  يف  جاء  ما  باب   ، �هلل  ر�صول  عن  و�ل�صلة  �لرب  كتاب  �لرتمذي،  �صنن   -2

321/4. و�صححه �لألباين. 
�مل�صدر �ل�صابق و�ل�صفحة.   -3

�صحيح م�صلم، كتاب �لر�صاع، باب �لو�صية بالن�صاء، )ح3719( 178/4.  -4



356

ُهَما �هللُ َوَر�ُصولُُه...«)1(. و�لرجل �لذي عرف ب�صوء  َلَتنْيِ يُِحبُّ بذلك: »�إِنَّ ِفيَك َخ�صْ
يَْوَم   ِ �هللَّ ِعْنَد  َمْنِزلًَة  �لنَّا�ِض  �َصرَّ  �صره:»�إِنَّ  به  يدفع  ما  بقدر  باملد�ر�ة  يعامل  �أخالقه 

ِه«)2(. �ْلِقيَاَمِة َمْن َوَدَعُه �أَْو تََرَكُه �لنَّا�ُض �تَِّقاَء ُفْح�صِ

عائ�صة  فهذه  �لبع�ض؛  بع�صهم  بعو�طف  تامة  در�ية  على  �ل�صحابة  كان  وقد 
و�لن�صوة  َرِقيٌق«)3(.  َرُجٌل  »�إِنَُّه  عنه:  �هلل  بكر ر�صي  �أبي  تقول يف  عنها  �هلل  ر�صي 
ِمْن  َو�أَْغَلُظ  َفظُّ  �أَ »�أَْنَت  عنه:  ر�صي  عمر  يف  يقلن  عائ�صة  جمل�ض  ح�صرن  �لالتي 
بًا)5(. وكان عبد �هلل بن حذ�فة �ل�صهمي  رَّ ِ «)4(. َوكاََن �ْلَعبَّا�ُض َرُجاًل جُمَ َر�ُصوِل �هللَّ
ر�صي �هلل عنه»َرُجاًل ِفيِه ُدَعابٌَة«)6(. و�نظر �إىل قول عائ�صة ر�صي �هلل عنها: »َفَقاَم 
ِميَُّة َفَقاَل  ا َولَِكِن �ْجَتَهَلْتُه �حْلَ احِلً �َصْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوُهَو �َصيُِّد �خْلَْزَرِج َوَكاَن َرُجاًل �صَ
ِبِدَم�ْصَق  »وَكاَن  َقْتِلِه«)7(.  َعَلى  تَْقِدُر  َوَل  تَْقُتُلُه  َل   ِ �هللَّ لََعْمُر  َكَذْبَت  ُمَعاٍذ  ْبِن  ِل�َصْعِد 
َما يَُجاِل�ُض  ًد� َقلَّ ْنَظِليَِّة َوَكاَن َرُجاًل ُمَتَوحِّ َحاِب �لنَِّبيِّ  يَُقاُل لَُه �ْبُن �حْلَ َرُجٌل ِمْن �أَ�صْ

�لنَّا�َض«)8(. 

وهكذ� جتد �أمثلة كثرية يف �لأحاديث �لنبوية، مما ينبئ عن مالحظة دقيقة من 

�صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب �لأمر بالإميان باهلل ور�صوله و�صر�ئع �لدين و�لدعاء �إليه، )ح126( 1/   -1
 .36

�صحيح م�صلم، كتاب �لرب و�ل�صلة و�لأد�ب، باب مد�ر�ة من يتقى فح�صه، )ح6761( 21/8.  -2
)ح678(  بالإمامة،  �أحق  و�لف�صل  �لعلم  �أهل  باب  و�لإمامة،  �جلماعة  �صالة  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -3

 .172/1
�صحيح �لبخاري، كتاب بدء �خللق، باب �صفة �إبلي�ض وجنوده، )ح3294( 153/4.  -4

ينفر �صيد �حلرم، )ح 2892( 211/5. و�صححه  �أن  �لنهي  باب  منا�صك �حلج،  �لن�صائي، كتاب  �صنن   -5
�لألباين.

�صرح م�صكل �لآثار، �أبو جعفر �أحمد بن حممد بن �صالمة �لطحاوي، )ح1621( 305/4. من حديث   -6
حممد بن علي بن د�ود عن عفان بن م�صلم، عن حماد بن �صلمة، عن حممد بن عمرو، عن عمرو �حلكم 
عن �أبي �صعيد �خلدري فذكره. وحممد بن عمرو قال �حلافظ: �صدوق له �أوهام، وبقية رجاله ثقات غري 

عمرو بن �حلكم وهو �صدوق. 
�صحيح م�صلم، كتاب �لتوبة، باب يف حديث �لفك وقبول توبة �لقاذف، )ح7196( 112/8.  -7

�أحمد  وم�صند   ،101  /4 )ح4091(  �لإز�ر،  �إ�صبال  يف  جاء  ما  باب  �للبا�ض،  كتاب  د�ود،  �أبي  �صنن   -8
)ح17622(29/ 158. قال �بن حجر: هذ� حديث ح�صن. �نظر: �لأمال �ملطلقة، �بن حجر، �ض 36.
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�ل�صحابة لبع�صهم �لبع�ض، ومعرفة طبائع وعو�طف بع�صهم �لبع�ض، ثم �لتعامل 
�ل�صخ�ض  لعو�طف  در�ية  بعد  �إل  �لوجد�ين  �لتقم�ض  يتم  ول  ي�صلح.  مبا  معهم 

�ملعني، وحماولة �لتاأثري فيه. 
 : �لعا�ض قال: قال ر�صول �هلل  فيما رو�ه عبد �هلل بن عمرو بن    وقوله 
ِ َو�ْليَْوِم  َة َفْلَتاأِْتِه َمِنيَُّتُه َوُهَو يُوؤِْمُن ِباهللَّ نَّ »َفَمْن �أََحبَّ �أَْن يَُزْحَزَح َعِن �لنَّاِر َويَْدُخَل �جْلَ
�لتفم�ض  �أ�صال يف  يعترب  �إِلَْيِه«)1(.  يُوؤْتَى  �أَْن  يُِحبُّ  �لَِّذى  �لنَّا�ِض  �إِىَل  َوْليَاأِْت  �لآِخِر 

�لوجد�ين. 
و�مل�صاعر قد حتتاج تارة �إىل حتريك، فالنبي  يحرك �لوجد�ن بحيث يجعل 
�أو مبغ�صة. ففيما  �إما حمببة  �ملو�قف  �أنف�صهم يف موقف من  يتقم�صون  �ل�صحابة 
ِ َقاَل: �لنَِّبيُّ : »�أَيُُّكْم  رو�ه َعْن �حْلَاِرِث ْبِن �ُصَوْيٍد مثال لذلك حيث َقاَل َعْبُد �هللَّ
ِ َما ِمنَّا �أََحٌد �إِلَّ َمالُُه �أََحبُّ �إِلَْيِه.  َماُل َو�ِرِثِه �أََحبُّ �إِلَْيِه ِمْن َماِلِه؟«. َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ

َر«)2(. َم َوَماُل َو�ِرِثِه َما �أَخَّ َقاَل:»َفاإِنَّ َمالَُه َما َقدَّ
ِ ِب�َصْبٍى  اِب �أَنَُّه َقاَل: َقِدَم َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ ومن هذ� �لباب ما روى ُعَمَر ْبِن �خْلَطَّ
ِبَبْطِنَها  َقْتُه  ْل�صَ َفاأَ �أََخَذْتُه  ْبِى  �ل�صَّ ِفى  ِبيًّا  �صَ َوَجَدْت  �إَِذ�  تَْبَتِغى  ْبِى  �ل�صَّ ِمَن  ٌة  �ْمَر�أَ َفاإَِذ� 
ِ :»�أَتََرْوَن َهِذِه �مْلَْر�أََة َطاِرَحًة َولََدَها ِفى �لنَّاِر«. ُقْلَنا  َعْتُه َفَقاَل لََنا َر�ُصوُل �هللَّ َو�أَْر�صَ
�أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن   ُ ِ : »هلَلَّ ِ َوِهَى تَْقِدُر َعَلى �أَْن َل تَْطَرَحُه. َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َل َو�هللَّ

َهِذِه ِبَولَِدَها«)3(.
فانظر كيف �أخذ �لنبي من م�صهد هذه �لأم من �ل�صبي منطلقا جلعل �ل�صحابة 
�لأم  يت�صورون هذه  ثانية  ثم جعلهم  لولدها،  �لأم و�صفقتها  ي�صتح�صرون حنان 
و��صتبعدو�  وقبلوه،  �لأول  �ملوقف  فا�صت�صاغو�  �لنار.  يف  كبدها  فلذة  طارحة 

�صحيح م�صلم، كتاب �لإمارة، باب �لوفاء ببيعة �خللفاء �لأول فالأول، )ح4882( 18/6.  -1
�صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، )ح6442( 116/8.  -2

�صحيح م�صلم، كتاب �لتوبة، باب يف �صعة رحمة �هلل تعاىل و�أنها �صبقت غ�صبه، )ح7154( 97/8.  -3
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�ملوقف �لثاين و��صتنكروه، وبعد حتريك �مل�صاعر ياأتي �لدر�ض بعده مبا�صرة. 
اِر  ومن دقيق مالحظته  ما روت َعاِئ�َصُة �أَنََّها َزفَِّت �ْمَر�أًَة �إِىَل َرُجٍل ِمَن �لأَْن�صَ
ْهُو«)1(. فهم  اَر يُْعِجُبُهُم �للَّ َفَقاَل: »نَِبيُّ �هلِل  يَا َعاِئ�َصُة َما َكاَن َمَعُكْم لَْهٌو َفاإِنَّ �لأَْن�صَ
قوم فيهم »غزل« كما يف بع�ض �لرو�يات، ويحبون �للهو، ولعل ذلك يعود �إىل 
كونهم قوم ي�صتغلون طول �لنهار يف �حلرث، منكبني على �لعمل، بخالف �لتجار 
من �أهل مكة �لذين هم طول �لنهار يف حركة وقول ورد ونحو ذلك. فا�صتح�صن 

��صت�صحاب �للهو �أثناء زفاف �أهل �ملدينة مر�عاة مل�صاعرهم. 
وت�صور فورة �ل�صهوة عند �ل�صاب وخا�صة �ملر�هق، كيف يجد نف�صه مقاوما 
�أمامة،  �أبي  �لتي ل حتل له. عن  �ل�صهوة  نيل  ثنيها عن  لرغبة عارمة، وكيف ميكن 
اَح  نَا، َف�صَ ِ، �ْئَذْن ِل يِف �لزِّ ِ ، َفَقاَل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ �أَنَّ ُغالًما �َصابًّا �أَتَى َر�ُصوَل �هللَّ
يََدْي  بنَْيَ  َجَل�َض  َحتَّى  َفَدنَا  �ْدُن«،  وُه  :»�أَِقرُّ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  َفَقاَل:»َمْه«،  �لنَّا�ُض 
َقاَل:»َوَكَذِلَك  ل.  َقاَل:  َك؟«.  لأُمِّ ُه  بُّ :»�أَحُتِ  ِ �هللَّ َر�ُصوُل  لَُه  َفَقاَل   ،  ِ �هللَّ َر�ُصوِل 
ونَُه  ُه لْبَنِتَك؟«. َقاَل: ل. َقاَل:»َوَكَذِلَك �لنَّا�ُض ل يُِحبُّ بُّ َهاِتِهْم. �أَحُتِ ونَُه لأُمَّ �لنَّا�ُض ل يُِحبُّ
ُه  بُّ ونَُه لأََخَو�ِتِهْم. �أَحُتِ ُه لأُْخِتَك؟«. َقاَل: ل. َقاَل:»َوَكَذِلَك �لنَّا�ُض ل يُِحبُّ بُّ ِلَبَناِتِهْم. �أَحُتِ
خِلَالَِتَك؟«.  ُه  بُّ �أَحُتِ اِتِهْم.  ِلَعمَّ ونَُه  يُِحبُّ ل  �لنَّا�ُض  َقاَل:»َوَكَذِلَك  ل.  َقاَل:  ِتَك؟«.  ِلَعمَّ
ِ  يََدُه َعَلى  َع َر�ُصوُل �هللَّ ونَُه خِلَالِتِهْم«. َفَو�صَ َقاَل: ل. َقاَل:»َوَكَذِلَك �لنَّا�ُض ل يُِحبُّ
ْن َفْرَجُه«)2(. فانظر �إىل خماطبته  ْر َقْلَبُه، َوَح�صِّ ْر َذْنَبُه، َوَطهِّ ُهمَّ َكفِّ ْدِرِه َوَقاَل:»�للَّ �صَ
 لعاطفة �لغرية يف هذ� �ل�صاب، فاإنه كما يجد �ل�صهوة ت�صيطر عليه،يجد �لغرية 
�لفتاة، وكيف وجد  �أهل  �لنبي يتقم�ض وجد�ن  تكتنفه من كل �جلو�نب، فجعله 

نف�صه ي�صتنكر �أن يفعل باأهله ما �أر�د فعله باأهل غريه. 

�صحيح �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب �لن�صوة �لالتي يهدين �ملر�أة �إىل زوجها، )ح5162( 28/7.  -1
م�صند �أحمد، )ح2265( 5/ 256. وقال �ل�صيخ �لأرناوؤط: �إ�صناده �صحيح، رجاله ثقات رجال �ل�صحيح.   -2
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ويف �ل�صنة جتد �لو�صف �لدقيق حتى مل�صاعر �لأم وطبائعهم. فعن �مْلُ�ْصَتْوِرَد 
وُم �أَْكرَثُ �لنَّا�ِض«. َقاَل  اَعُة َو�لرُّ يَُقوُل »تَُقوُم �ل�صَّ ِ �ْلُقَر�ِصىَّ َقاَل �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ
تَُقولَُها  �أَنََّك  َعْنَك  تُْذَكُر  �لَِّتى  �لأََحاِديُث  َهِذِه  َما  َفَقاَل  �ْلَعا�ِض  ْبَن  َعْمَرو  َذِلَك  َفَبَلَغ 
َقاَل   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  ِمْن  �َصِمْعُت  �لَِّذى  ُقْلُت  �مْلُ�ْصَتْوِرُد  لَُه  َفَقاَل   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  َعْن 
يَبٍة  َو�أَْجرَبُ �لنَّا�ِض ِعْنَد ُم�صِ ِفْتَنٍة  ِعْنَد  �إِنَُّهْم لأَْحَلُم �لنَّا�ِض  ُقْلَت َذِلَك  لَِئْن  َفَقاَل َعْمٌرو 
َعَفاِئِهْم«)1(. وهكذ� جند يف �ل�صنة معامل و�آفاق ملعرفة  َوَخرْيُ �لنَّا�ِض مِلَ�َصاِكيِنِهْم َو�صُ
م�صاعر �لنا�ض، و�هتمام �ل�صحابة مبعرفة ذلك، ول غرو �أن تكون خطاهم �صائبة يف 

ت�صرفاتهم، و�أن يكونو� َمعامل ي�صتنار بهم يف �صياجي �لليل �لبهيم. 
املطلب اخلام�س: توجيه العالقات الإن�سانية. 

عو�طف  تطويع  مهارة  �إتقان  على  يقوم  معظمه  �لب�صر  بني  �لعالقات  فن  �إن 
بال�صعبية،  �لتمتع  ور�ء  تكمن  �لتي  �لقدر�ت  هي  �لجتماعية  فالكفاءة  �لآخرين. 
و�لقيادة، و�لفعالية يف عقد �ل�صالت مع �لآخرين)2(. و�لأ�صل �لنبوي يف ذلك 
حديث جابر بن عبد �هلل قال قال ر�صول �هلل : »�مْلُوؤِْمُن يَاأْلٌَف َويُوؤْلَُف، َوَل َخرْيَ 

ِفيَمْن َل يَاأْلَُف َوَل يُوؤْلَُف، َوَخرْيُ �لنَّا�ِض �أَْنَفُعُهْم ِللنَّا�ِض«)3(.
ول ريب �أن جميع ت�صرفات �لنبي  مع �لآخرين تت�صف بالكفاءة و�لقدر�ت 
�أحد  من  فما  و�لتاأثري،  �لإقناع  من  عالية  وبدرجة  �لتعامل  يف  �لبالغة  و�ملهار�ت 
خالطه مع�صرة �إل و�أحبه، وملا فطنت قري�ض ذلك يف �أول �لبعثة منعو� �لنا�ض من 
لقائه . وقد جتلت معامل لتوجيهه �لعالقات ومهارة عقد �ل�صالت مع �لآخرين 

يف ت�صرفاته . لناأخذ من ذلك مثال يف �صلح �حلديبية: 

)ح7462(  �لنا�ض،  �أكرث  و�لروم  �ل�صاعة  تقوم  باب  �ل�صاعة،  و�أ�صر�ط  �لفنت  كتاب  م�صلم،  �صحيح   -1
.176/8

�لذكاء �لعاطفي، مرجع �صابق، �ض 69.   -2
�ل�صل�صلة �ل�صحيحة، �ل�صيخ نا�صر �لدين �لألباين، )ح426( 1/ 787.  -3
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ْئ ِلِقَتاِل �أََحٍد،  �لر�صالة �لأوىل مع بديل بن ورقاء �خلز�عي. قال : »�إِنَّا مَلْ جَنِ �أ- 
ْت ِبِهْم، َفاإِْن �َصاُءو�  رَّ َولَِكنَّا ِجْئَنا ُمْعَتِمِريَن، َو�إِنَّ ُقَرْي�ًصا َقْد نَِهَكْتُهُم �حْلَْرُب َو�أَ�صَ
يَْدُخُلو�  �أَْن  �َصاُءو�  َفاإِْن  �أَْظَهْر؛  َفاإِْن  �لنَّا�ِض،  َوبنَْيَ  بَْيِنى  و�  َويَُخلُّ ًة،  ُمدَّ َماَدْدتُُهْم 
و�، َو�إِْن ُهْم �أَبَْو� َفَو�لَِّذى نَْف�ِصى ِبيَِدِه  ِفيَما َدَخَل ِفيِه �لنَّا�ُض َفَعُلو�، َو�إِلَّ َفَقْد َجمُّ
�أَْمَرُه«. فالر�صالة   ُ َولَيُْنِفَذنَّ �هللَّ تَْنَفِرَد �َصاِلَفِتى،  �أَْمِرى َهَذ� َحتَّى  لأَُقاِتَلنَُّهْم َعَلى 
هادفة تخاطب �مل�صاعر و�لعو�طف و�لأحا�صي�ض لذوي �لعقول، وهي كافية 
لثني قري�ض عن �لقتال، ولعلها هي �لتي �أثرت فيها فاآثرو� �لتفاو�ض باإر�صال 
�لر�صل ملناق�صة �ملوقف. فبلغهم بديل �لر�صالة فوقعت يف قلوب �خلا�صة دون 

�ل�صفهاء، لكنهم جتلدو� باإر�صال �لر�صول. 
رجل  »هذ�  قال:    �هلل  ر�صول  ر�آه  فلما  حف�ض،  بن  ِمْكَرز  قري�ض  ب- بعثت 
غادر«. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل و�أ�صحابه، فرجع �إىل قري�ض 

و�أخربهم. 
ا �أَ�ْصَرَف  �حُلَلْي�ض بن علقمة )رجل من كنانة(: »َدُعوِنى �آِتِه«. َفَقالُو�: �ْئِتِه، َفَلمَّ ج- 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم:  َحاِبِه َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َعَلى �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َو�أَ�صْ
ُموَن �ْلُبْدَن، َفاْبَعُثوَها لَُه«. َفُبِعثَْت لَُه، َو��ْصَتْقَبَلُه  »َهَذ� ُفاَلٌن، َوْهَو ِمْن َقْوٍم يَُعظِّ
و�  دُّ �أَْن يُ�صَ ِلَهوؤَُلِء  يَْنَبِغى  َما   ِ َقاَل: »�ُصْبَحاَن �هللَّ َذِلَك  َر�أَى  ا  َفَلمَّ يَُلبُّوَن،  �لنَّا�ُض 
�ْصِعَرْت  ْيُت �ْلُبْدَن َقْد ُقلَِّدْت َو�أُ َحاِبِه َقاَل: »َر�أَ ا َرَجَع �إِىَل �أَ�صْ َعِن �ْلَبْيِت«. َفَلمَّ
و� َعِن �ْلَبْيِت«. )بذلك ح�صل �ن�صقاق يف �صفوف قري�ض(.  دُّ َفَما �أََرى �أَْن يُ�صَ
َة ُر�ْصٍد َفاْقَبُلوَها«.  نَُّه َقْد َعَر�َض َعَلْيُكْم ُخطَّ قال عروة بن م�صعود �لثقفي: »َو�إِ د- 
)�أثر فيه �لقول و�لر�صل لكنه يريد �لتاأكد( »َدُعوِنى �آِتِه« َقالُو�: �ْئِتِه. َفاأَتَاُه َفَجَعَل 
يَُكلُِّم �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم، َفَقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم نَْحًو� ِمْن 
�أَْمَر  ْلَت  �صَ ��ْصَتاأْ �إِِن  �أََر�أَْيَت  ُد  مَّ حُمَ �أَْى  َذِلَك:  ِعْنَد  ُعْرَوُة  َفَقاَل  ِلُبَدْيٍل،  َقْوِلِه 
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ِباأََحٍد ِمَن  َقْوِمَك، )�أر�د �لتاأثري يف عو�طفه �لنبي  و�أ�صحابه( َهْل �َصِمْعَت 
ِ لأََرى ُوُجوًها، َو�إِنِّى  ْن تَُكِن �لأُْخَرى َفاإِنِّى َو�هللَّ �ْلَعَرِب �ْجَتاَح �أَْهَلُه َقْبَلَك، َو�إِ
و� َويََدُعوَك. )تثبيط عاطفة �لهمة بدعوى  لأََرى �أَْو�َصابًا ِمَن �لنَّا�ِض َخِليًقا �أَْن يَِفرُّ
َعْنُه  نَِفرُّ  نَْحُن  �أَ ِت  �لالَّ بَْظَر  �ْض  �ْم�صُ بَْكٍر:  �أَبُو  لَُه  َفَقاَل  عدم ثبات �لأ�صحاب( 
َونََدُعُه؟ )عاطفة �لغ�صب ممن ل يتوقع منه( َفَقاَل: َمْن َذ�؟ َقالُو�: �أَبُو بَْكٍر. َقاَل: 
�أََما َو�لَِّذى نَْف�ِصى ِبيَِدِه لَْوَل يٌَد َكانَْت لََك ِعْنِدى، مَلْ �أَْجِزَك ِبَها لأََجْبُتَك. َقاَل: 
َم �أََخَذ ِبِلْحيَِتِه، َو�مْلُِغرَيُة ْبُن  َما تََكلَّ َوَجَعَل يَُكلُِّم �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم، َفُكلَّ
ْيُف، َوَعَلْيِه �مْلِْغَفُر،  �ِض �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم، َوَمَعُه �ل�صَّ �ُصْعَبَة َقاِئٌم َعَلى َر�أْ
َرَب يََدُه ِبَنْعِل  يَِة �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم �صَ َما �أَْهَوى ُعْرَوُة ِبيَِدِه �إِىَل حِلْ َفُكلَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم. )عاطفة  يَِة َر�ُصوِل �هللَّ ْر يََدَك َعْن حِلْ ْيِف، َوَقاَل لَُه: �أَخِّ �ل�صَّ
�لعزة و�ل�صمو من �بن �أخيه( َفَرَفَع ُعْرَوُة َر�أْ�َصُه، َفَقاَل: َمْن َهَذ�؟ َقالُو�: �مْلُِغرَيُة 

�ْصَعى ِفى َغْدَرِتَك؟  �ْبُن �ُصْعَبَة. َفَقاَل: �أَْى ُغَدُر! �أَلَ�ْصُت �أَ
��صتبطاء مق�صود لعروة للتاأثري يف �أحا�صي�صه و�إعاقتها عن �لتاأثري �ملناوئ: ثم 

�إن عروة جعل يرمق �أ�صحاب ر�صول �هلل  وتعظيمهم له. 
ِ لََقْد َوَفْدُت َعَلى  �أَْى َقْوِم، َو�هللَّ َحاِبِه، َفَقاَل:  �أَ�صْ �إِىَل  النتيجة: َفَرَجَع ُعْرَوُة 
ُمُه  ِ �إِْن َر�أَْيُت َمِلًكا َقطُّ يَُعظِّ ، َو�هللَّ َر َوِك�ْصَرى َو�لنََّجا�ِصىِّ �مْلُُلوِك، َوَوَفْدُت َعَلى َقْي�صَ
َم  تََنخَّ �إِْن   ِ َو�هللَّ ًد�،  مَّ حُمَ و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ٍد  مَّ حُمَ َحاُب  �أَ�صْ ُم  يَُعظِّ َما  َحابُُه  �أَ�صْ
نَُخاَمًة �إِلَّ َوَقَعْت ِفى َكفِّ َرُجٍل ِمْنُهْم، َفَدلََك ِبَها َوْجَهُه َوِجْلَدُه، َو�إَِذ� �أََمَرُهُم �ْبَتَدُرو� 
َو�تَُهْم ِعْنَدُه،  و� �أَ�صْ َم َخَف�صُ وِئِه، َو�إَِذ� تََكلَّ اأَ َكاُدو� يَْقَتِتُلوَن َعَلى َو�صُ َذ� تََو�صَّ �أَْمَرُه، َو�إِ

َة ُر�ْصٍد َفاْقَبُلوَها«)1(. وَن �إِلَْيِه �لنََّظَر تَْعِظيًما لَُه، َو�إِنَُّه َقْد َعَر�َض َعَلْيُكْم ُخطَّ َوَما يُِحدُّ

�صحيح �لبخاري، كتاب �ل�صروط، باب �ل�صروط يف �جلهاد و�مل�صاحلة مع �أهل �حلرب وكتابة �ل�صروط،   -1
)ح 2731 و2732(252/3، ومرويات غزوة �حلديبية، جمع وتخريج ودر��صة، حافظ حممد �حلكمي، 
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املثال الثاين: بعد �أن �نت�صر �مل�صلمون يف يوم حنني ق�صم �لنبي  �لغنائم 
�أبلو� �لبالء �حل�صن يف �لغزوة، مت�صيا مع قاعدته  فاأعطى �ملوؤلفة قلوبهم دون من 
َلأُْعِطي  »�إِينِّ  �لعاطفي:  �لذكاء  لها جذور عميقة يف  �لذي  عليه و�صلم  �هلل  �صلى 
فلم يعط  َوْجِهِه«)1(.  َعَلى  �لنَّاِر  يِف  يَُكبَّ  �أَْن  َخ�ْصيََة  ِمْنُه  �إَِلَّ  �أََحبُّ  ُه  َوَغرْيُ ُجَل  �لرَّ

�لأن�صار من �لغنيمة �صيئا فوجدو� عليه يف ذلك. 

ِ  َما �أَْعَطى  و�حلادثة كما رو�ها �أبو �َصِعيٍد �خْلُْدِريِّ َقاَل: مَلَّا �أَْعَطى َر�ُصوُل �هللَّ
اِر ِمْنَها �َصْيٌء، َوَجَد  ِمْن ِتْلَك �ْلَعَطايَا يِف ُقَرْي�ٍض َوَقَباِئِل �ْلَعَرِب، َومَلْ يَُكْن يِف �ْلأَْن�صَ
لَِقَي  َقاِئُلُهْم  َقاَل  �ْلَقالَُة َحتَّى  ِفيِهْم  َكرُثَْت  �أَْنُف�ِصِهْم َحتَّى  اِر يِف  �ْلأَْن�صَ ِمْن  �حْلَيُّ  َهَذ� 
ِ �إِنَّ َهَذ� �حْلَيَّ  ِ  َقْوَمُه. َفَدَخَل َعَلْيِه �َصْعُد ْبُن ُعَباَدَة َفَقاَل يَا َر�ُصوَل �هللَّ َر�ُصوُل �هللَّ
ْبَت، َق�َصْمَت يِف  َنْعَت يِف َهَذ� �ْلَفْيِء �لَِّذي �أَ�صَ َقْدَوَجُدو� َعَلْيَك يِف �أَْنُف�ِصِهْم مِلَا �صَ
اِر  َقْوِمَك َو�أَْعَطْيَت َعَطايَا ِعَظاًما يِف َقَباِئِل �ْلَعَرِب َومَلْ يَُكْن يِف َهَذ� �حْلَيِّ ِمْن �ْلأَْن�صَ
ِ !َما �أَنَا �إِلَّ �ْمُروؤٌ ِمْن  ْنَت ِمْن َذِلَك يَا �َصْعُد؟«. َقاَل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ �َصْيٌء. َقاَل:»َفاأَْيَن �أَ
َقْوِمي َوَما �أَنَا. َقاَل:»َفاْجَمْع ِل َقْوَمَك يِف َهِذِه �حْلَِظرَيِة«. َقاَل: َفَخَرَج �َصْعٌد َفَجَمَع 
َوَجاَء  َفَدَخُلو�  َكُهْم  َفرَتَ �مْلَُهاِجِريَن  ِمْن  ِرَجاٌل  َفَجاَء  َقاَل:  �حْلَِظرَيِة.  ِتْلَك  يِف  �لنَّا�َض 
اِر.  ا �ْجَتَمُعو� �أَتَاُه �َصْعٌد َفَقاَل: َقْد �ْجَتَمَع لََك َهَذ� �حْلَيُّ ِمْن �ْلأَْن�صَ ُهْم. َفَلمَّ �آَخُروَن َفَردَّ
َ َو�أَْثَنى َعَلْيِه ِبالَِّذي ُهَو لَُه �أَْهٌل ُثمَّ َقاَل:»يَا َمْع�َصَر  ِ  َفَحِمَد �هللَّ َقاَل: َفاأَتَاُهْم َر�ُصوُل �هللَّ
ًل  الَّ �صُ �آِتُكْم  �أَمَلْ  �أَْنُف�ِصُكْم؟!  يِف  َوَجْدمُتُوَها  َوِجَدٌة  َعْنُكْم  بََلَغْتِني  َقالٌَة  َما  اِر  �ْلأَْن�صَ
 ُ �هللَّ بَْل  َقالُو�:  ُقُلوِبُكْم«.  بنَْيَ   ُ �هللَّ َفاأَلََّف  َو�أَْعَد�ًء   ،ُ �هللَّ َفاأَْغَناُكْم  َوَعالًَة   ،ُ �هللَّ َفَهَد�ُكْم 
يُبَك  اِر؟«. َقالُو�: َومِبَاَذ� جُنِ يُبونَِني يَا َمْع�َصَر �ْلأَْن�صَ َل جُتِ ُل. َقاَل:»�أَ ْف�صَ َوَر�ُصولُُه �أََمنُّ َو�أَ
َدْقُتْم  ِ لَْو �ِصْئُتْم لَُقْلُتْم َفَل�صَ ُل. َقاَل:»�أََما َو�هللَّ ِ َوِلَر�ُصوِلِه �مْلَنُّ َو�ْلَف�صْ ِ، َوهلِلَّ يَا َر�ُصوَل �هللَّ
ْرنَاَك،َوَطِريًد� َفاآَوْيَناَك، َوَعاِئاًل  ُذوًل َفَن�صَ ْقَناَك، َوخَمْ دَّ بًا َف�صَ ْقُتْم، �أَتَْيَتَنا ُمَكذَّ دِّ َو�صُ
�أو  �ل�صت�صالم  على  وكان  �حلقيقة،  على  �لإ�صالم  يكن  مل  �إذ�  باب  �لإميان،  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -1

�خلوف من �لقتل، )ح27( 1/ 13.
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ْنيَا تَاأَلَّْفُت ِبَها َقْوًما  اِر يِف لَُعاَعٍة ِمْن �لدُّ َفاأَْغَنْيَناَك، �أََوَجْدُتْ يِف �أَْنُف�ِصُكْم يَا َمْع�َصَر �ْلأَْن�صَ
ْن يَْذَهَب �لنَّا�ُض  اِر �أَ ْوَن يَا َمْع�َصَر �ْلأَْن�صَ ِليُ�ْصِلُمو� َوَوَكْلُتُكْم �إِىَل �إِ�ْصاَلِمُكْم، �أََفاَل تَْر�صَ
ٍد ِبيَِدِه  مَّ ِ  يِف ِرَحاِلُكْم؟ َفَو�لَِّذي نَْف�ُض حُمَ اِة َو�ْلَبِعرِي َوتَْرِجُعوَن ِبَر�ُصوِل �هللَّ ِبال�صَّ
اُر  �ْلأَْن�صَ َو�َصَلَكْت  �ِصْعًبا  �لنَّا�ُض  �َصَلَك  َولَْو  اِر،  �ْلأَْن�صَ ِمْن  �ْمَر�أً  لَُكْنُت  �ْلِهْجَرُة  لَْوَل 
�أَْبَناِء  َو�أَْبَناَء  اِر  �ْلأَْن�صَ َو�أَْبَناَء  اَر  �ْلأَْن�صَ �ْرَحْم  ُهمَّ  �للَّ اِر،  �ْلأَْن�صَ �ِصْعَب  لَ�َصَلْكُت  �ِصْعًبا 
ِ ِق�ْصًما  يَنا ِبَر�ُصوِل �هللَّ ُلو� حِلَاُهْم َوَقالُو�: َر�صِ اِر«. َقاَل َفَبَكى �ْلَقْوُم َحتَّى �أَْخ�صَ �ْلأَْن�صَ

ْقَنا«)1(. ِ  َوتََفرَّ َرَف َر�ُصوُل �هللَّ ا. ُثمَّ �ْن�صَ َوَحظًّ
له،  عنه  �هلل  ر�صي  �صعد  �إخبار  خالل  من  �لقوم  �أحا�صي�ض    �لنبي  عرف  �أ- 

و��صتعلم عمق �لق�صية بزيادة �ل�صتف�صار. 
�لنخبة من �ملهاجرين ل يزيد ذلك  ب- �لجتماع لالأن�صار ولهم خا�صة، دخول 
�إل ت�صريفا، ومنع �لبع�ض �لآخر من �ملهاجرين دللة و��صحة على تخ�صي�صهم 

بذلك. 
يِف  َوَجْدمُتُوَها  َوِجَدٌة  َعْنُكْم  بََلَغْتِني  َقالٌَة  »َما  بقوله:   خماطبتهم  ��صتهالله  ج- 
�أَْنُف�ِصُكْم«. كاأنه يريد �أن يقول ل ينبغي �أن ي�صدر هذ� من مثلكم، فاأنتم �أرفع 

من �أن يت�صور �صدور ذلك منكم. 
�عرت�فه مبا قامو� به من �لن�صرة و�لتاأييد لهذ� �لدين مما يعطيهم �إح�صا�صا بال�صمو  د- 

و�ملكانة يف هذ� �لدين. 
�لذي    �هلل  بر�صول  �لرجوع  �ل�صاة و�لبعري على  �أيف�صلون �حل�صول على  هـ- 

كان �صعوره �أنه جزء ل يتجز�أ منهم؟ 
�لنتيجة: بكاء �لقوم، و�لر�صا بر�صول �هلل ق�صما وحظا. و�نتهت �لق�صية.  و- 

�صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة �لطائف، )ح4330( 200/5، م�صند �أحمد، )ح11730(   -1
18/ 253، و�للفظ لأحمد. 
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ِ ُمْنُذ �أَ�ْصَلْمُت َوَل َر�آِنى �إِلَّ  �ملثال �لثالث: َعْن َجِريٍر َقاَل َما َحَجَبِنى َر�ُصوُل �هللَّ
َم ِفى َوْجِهى. بل ز�د على ذلك بالدعاء له ملا �صكى �إليه حيث قال: »�أَنِّى َل �أَْثُبُت  تََب�صَّ
ُهمَّ ثَبِّْتُه َو�ْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِديًّا«.)1(  ْدِرى«. َوَقاَل »�للَّ َرَب ِبيَِدِه ِفى �صَ ْيِل َف�صَ َعَلى �خْلَ
وجرير هذ� �صيد يف �جلاهلية بل ويف �لإ�صالم، وقد جعله �لر�صول ر�صول �إىل 
ذي كالع وذي رعني باليمن. ومن ذكائه وح�صن ت�صرفه ر�صي �هلل عنه: �أن عمر 
ر�صي �هلل عنه وجد يف جمل�صه ر�ئحة من بع�ض جل�صائه فقال عمر:»عزمت على 
�صاحب هذه �لر�ئحة �إل قام فتو�صاأ«. فقال جرير بن عبد �هلل:»علينا كلنا يا �أمري 
�ملوؤمنني فاعزم«. قال:»عليكم كلكم عزمت«. ثم قال:»يا جرير ما زلت �صيد�ً يف 
�جلاهلية و�لإ�صالم«)2(. فانظر �إىل هذ� �لذكاء و�صرعة �لتقم�ض �لوجد�ين، وح�صن 

تخلي�ض �أخيه مما هو فيه. 
وهناك �أنا�ض �صعبي �ملر��ض، ل يروقهم �صيء �إن خالف هو�هم، ومنهم �آخرون 
ل يتو�نون يف �صناعة �مل�صاكل للنا�ض حتى �صار لز�ما على �لنا�ض - و�لعي�ض معهم 
خمرمة:  هولء  ومن  معهم.  �لتعامل  باإتقان  و�صرهم  فح�صهم  �تقاء   - منه  مفر  ل 
ُ َعْنُهَما، َقاَل: َق�َصَم َر�ُصوُل �هلِل  �أَْقِبيًَة َومَلْ يُْعِط  َي �هللَّ َرَمَة َر�صِ َعِن �مْلِ�ْصَوِر ْبِن خَمْ
َرَمُة يَا بَُنيَّ �ْنَطِلْق ِبَنا �إِىَل َر�ُصوِل �هلِل  َفاْنَطَلْقُت َمَعُه َفَقاَل  َرَمَة ِمْنَها �َصْيًئا َفَقاَل خَمْ خَمْ
�ْدُخْل َفاْدُعُه ِل َقاَل َفَدَعْوتُُه لَُه َفَخَرَج �إِلَْيِه، َوَعَلْيِه َقَباٌء ِمْنَها َفَقاَل َخَباأْنَا َهَذ� لََك َقاَل 
َرَمُة«. ويف لفظ: »َفَقاَم َعَلى �ْلَباب َفَقاَل �ْدُعُه ِل َف�َصِمَع  َي خَمْ َفَنَظَر �إِلَْيِه َفَقاَل َر�صِ
اُه ِبِه َو��ْصَتْقَبَلُه ِباأَْزَر�ِرِه َفَقاَل يَا �أَبَا  ْوتَُه َفاأََخَذ َقَباًء َفَتَلقَّ َم �صَ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ �لنَِّبيُّ �صَ
ٌة«)3(. قيل  �مْلِ�ْصَوِر َخَباأُْت َهَذ� لََك يَا �أَبَا �مْلِ�ْصَوِر َخَباأُْت َهَذ� لََك َوَكاَن يِف ُخُلِقِه �ِصدَّ

كان نزقا �صريع �لغ�صب. 

�صحيح م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل جرير بن عبد �هلل، )ح6519( 157/7.   -1
�ل�صتيعاب يف معرفة �لأ�صحاب، يو�صف بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �لرب، �ض120.  -2
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�نظر كيف  �أعطو ر�صو� و�إن مل يعطو� �صخطو�، ومع ذلك  �إذ�  وهوؤلء ممن 
ْرَهِم  �لدِّ َوَعْبُد  يَناِر  �لدِّ َعْبُد  »تَِع�َض  عنه:  ثبت  ما  مع  معه،    �لنبي  تعامل  كان 
َي َو�إِْن مَلْ يُْعَط �َصِخَط تَِع�َض َو�ْنَتَك�َض َو�إَِذ� �ِصيَك َفاَل  ِة �إِْن �أُْعِطَي َر�صِ َوَعْبُد �خْلَِمي�صَ

�ْنَتَق�َض«)1(.
و�آخرون بلغ من فح�صهم �أن ل بد لالإن�صان من جماملتهم كما فعل �لنبي مع 
َفَلِبْئ�َض �ْبُن  لَُه  َفَقاَل: »�ْئَذنُو�    نَّ َرُجاًل ��ْصَتاأَْذَن َعَلى �لنَِّبىِّ �أَ �أحدهم. عن َعاِئ�َصَة 
ا َدَخَل َعَلْيِه �أََلَن لَُه �ْلَقْوَل َقالَْت َعاِئ�َصُة َفُقْلُت:  رَيِة«. َفَلمَّ رَيِة �أَْو ِبْئ�َض َرُجُل �ْلَع�صِ �ْلَع�صِ
ِ ُقْلَت لَُه �لَِّذى ُقْلَت ثُمَّ �أَلَْنَت لَُه �ْلَقْوَل. َقاَل: »يَا َعاِئ�َصُة �إِنَّ �َصرَّ �لنَّا�ِض  يَا َر�ُصوَل �هللَّ

ِه«)2(. ِ يَْوَم �ْلِقيَاَمِة، َمْن َوَدَعُه �أَْو تََرَكُه �لنَّا�ُض �تَِّقاَء ُفْح�صِ َمْنِزلًَة ِعْنَد �هللَّ
وجند مثل هذ� �لذكاء �لفارط يف �إحدى �صحابيات ر�صول �هلل ، �أم �أن�ض بن 
مالك خادم ر�صول �هلل ، �أم �صليم �لأن�صارية زوج �أبي طلحة �لأن�صاري، ميوت 
�أبو طلحة بذلك، وقد تركه مري�صا  �لأن�صاري، ول يدري  �أبي طلحة  �بن لها من 
�لقر�ر.  �تخاذ  �أر�دت  �لتي  �صيثور ويغ�صب فكانت هي  �أنه  فخرج، وهي تعرف 
�لقر�ر �لذي يقول عنه �لعامل �لنف�صي وريك: »باأن �أح�صن �لنا�ض يف �تخاذ �لقر�ر 
�تخذوه، ومع ذلك  �لذي  �لقر�ر  ب�صبب  �أكرث  ي�صتعدون ملعاناة  �لذين  �لنا�ض  هم 

يتمتعون بالقدرة على �مل�صي قدما بقر�رهم«)3(.
ثُو�  حُتَدِّ »َل  ْهِلَها:  لأَ َفَقالَْت  �ُصَلْيٍم  مِّ  �أُ ِمْن  َطْلَحَة  لأَِبى  �ْبٌن  َماَت  َقاَل:  �أَنَ�ٍض  َعْن 
َفاأََكَل َو�َصِرَب.  �إِلَْيِه َع�َصاًء  بَْت  ُثُه. َقاَل: َفَجاَء َفَقرَّ �أَنَا �أَُحدِّ �أَُكوَن  ِباْبِنِه َحتَّى  �أَبَا َطْلَحَة 
�أَنَُّه َقْد  ا َر�أَْت  نَُّع َقْبَل َذِلَك، َفَوَقَع ِبَها. َفَلمَّ نََّعْت لَُه �أَْح�َصَن َما َكاَن تَ�صَ َفَقاَل: ُثمَّ تَ�صَ
َر�أَْيَت لَْو �أَنَّ َقْوًما �أََعاُرو� َعاِريََتُهْم �أَْهَل بَْيٍت  اَب ِمْنَها، َقالَْت: يَا �أَبَا َطْلَحَة �أَ �صَ �َصِبَع َو�أَ

�صحيح �لبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �حلر��صة يف �لغزو يف �صبيل �هلل، )ح2887( 41/4.   -1
تقدم تخريجه.  -2
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َب  َفَغ�صِ َقاَل  �ْبَنَك.  َفاْحَت�ِصِب  َقالَْت:  َقاَل: َل.  مَيَْنُعوُهْم؟  �أَْن  �أَلَُهْم  َعاِريََتُهْم  َفَطَلُبو� 
   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �أَتَى  َحتَّى  َفاْنَطَلَق  ِباْبِنى.  ِتِنى  �أَْخرَبْ ُثمَّ  ْخُت  تََلطَّ َحتَّى  تََرْكِتِنى  َوَقاَل: 
ُ لَُكَما ِفى َغاِبِر لَْيَلِتُكَما«. َقاَل َفَحَمَلْت.  ِ : »بَاَرَك �هللَّ ُه مِبَا َكاَن َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َفاأَْخرَبَ
�أَتَى �مْلَِديَنَة  �إَِذ�    ِ ِ ِفى �َصَفٍر َوِهَى َمَعُه، َوَكاَن َر�ُصوُل �هللَّ َفَكاَن َر�ُصوُل �هللَّ َقاَل: 
�أَبُو  َعَلْيَها  َفاْحُتِب�َض  �مْلََخا�ُض  َربََها  َف�صَ �مْلَِديَنِة  ِمَن  َفَدنَْو�  ُطُروًقا،  يَْطُرُقَها  َل  �َصَفٍر  ِمْن 
ِ . َقاَل: يَُقوُل �أَبُو َطْلَحَة: �إِنََّك لََتْعَلُم يَا َربِّ �إِنَُّه يُْعِجُبِنى  َطْلَحَة َو�ْنَطَلَق َر�ُصوُل �هللَّ
ْدُخَل َمَعُه �إَِذ� َدَخَل َوَقِد �ْحُتِب�ْصُت مِبَا تََرى. َقاَل:  �أَْن �أَْخُرَج َمَع َر�ُصوِلَك �إَِذ� َخَرَج َو�أَ
َربََها  ِجُد �ْنَطِلْق. َفاْنَطَلْقَنا. َقاَل: َو�صَ تَُقوُل �أُمُّ �ُصَلْيٍم: يَا �أَبَا َطْلَحَة َما �أَِجُد �لَِّذى ُكْنُت �أَ
َحتَّى  �أََحٌد  ُعُه  يُْر�صِ َل  �أَنَ�ُض  يَا  �أُمِّى:  ىِل  َفَقالَْت  ُغاَلًما،  َفَولََدْت  َقِدَما  ِحنَي  �مْلََخا�ُض 
 ، ِ َبَح �ْحَتَمْلُتُه َفاْنَطَلْقُت ِبِه �إِىَل َر�ُصوِل �هللَّ ا �أَ�صْ ِ . َفَلمَّ تَْغُدَو ِبِه َعَلى َر�ُصوِل �هللَّ
َع  ا َر�آِنى َقاَل »لََعلَّ �أُمَّ �ُصَلْيٍم َولََدْت«. ُقْلُت نََعْم. َفَو�صَ اَدْفُتُه َوَمَعُه ِمي�َصٌم َفَلمَّ َقاَل: َف�صَ
ِ ِبَعْجَوٍة ِمْن َعْجَوِة  ْعُتُه ِفى َحْجِرِه َوَدَعا َر�ُصوُل �هللَّ �مْلِي�َصَم. َقاَل: َوِجْئُت ِبِه َفَو�صَ
ُظَها  ِبىُّ يََتَلمَّ ، َفَجَعَل �ل�صَّ ِبىِّ �مْلَِديَنِة َفاَلَكَها ِفى ِفيِه َحتَّى َذ�بَْت ُثمَّ َقَذَفَها ِفى ِفى �ل�صَّ
اِر �لتَّْمَر«. َقاَل: »َفَم�َصَح َوْجَهُه  ِ : »�ْنُظُرو� �إِىَل ُحبِّ �لأَْن�صَ َقاَل: َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

.)1(»ِ اُه َعْبَد �هللَّ َو�َصمَّ
املبحث الثالث: فوائد الهتمام بالذكاء العاطفي وطرق اإمنائه

املطلب الأول: فوائد توظيف الذكاء العاطفي يف احلياة اليومية يف الع�سر احلا�سر. 
ومع هذ� �لعر�ض �ل�صريع �ملوجز ميكن �إبر�ز بع�ض فو�ئد �لذكاء �لعاطفي يف 

�لنقاط �لآتية: 
�لنجاح يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صائبة يف حالت مربكة وحمرية - 1

�صحيح م�صلم، كتاب ف�صائل �ل�صحابة، باب من ف�صائل �أبي طلحة �لأن�صاري، )ح6476( 145/7.  -1
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�لد�خل - 2 يف  يبعث  مما  و�لقيم  و�ملبادئ  �لعو�طف  بني  و�لن�صجام  �لتو�ءم 
�لر�صا و�لطمئنان 

�لنجاح يف �ملجال �لعملي و�لأ�صري و�لدعوي باإحر�ز نتائج �أح�صن و�حرت�م - 3
�أف�صل

�كت�صاب �ل�صحة �لنف�صية و�جل�صدية - 4
تكوين عالقات و�صد�قات جديدة مع �حلفاظ عليها- 5
زيادة �لإقناع و�لتاأثري فيمن حول �لإن�صان، مع �لتاأقلم مع �لظروف. - 6

املطلب الثاين: معامل اإمناء الذكاء العاطفي لدى الفرد من ال�سنة النبوية
ميكن ��صتخال�ض بع�صا من معامل �إمناء �لذكاء �لعاطفي من �ل�صنة �لنبوية يف 

�لنقاط �لآتية: 
�إن توظيف �لذكاء �لعاطفي يف �لتاأثري على �لغري فيما يكون عائده خري� عبادة - 1
�إ�صالح �لباطن و�لإيجابية و�حلر�ض على حت�صيل �خلري ون�صره- 2
�لكيا�صة و�لفطانة يف معرفة �ختالف �لطبائع و�لأمزجة وح�صن �لتعامل معها - 3

وتوظيفها
تقييم �لأمور قبل �إ�صد�ر �حلكم عليها- 4
و�صع �لأ�صياء يف مو�صعها �لالئق بها، حتى لو �أدى ذلك �إىل تقدمي �ملف�صول - 5

على �لفا�صل خ�صية على �ملف�صول �أو منه.
�آخذ� - 6 طبائعهم  وت�صت�صيغه  عقولهم  تبلغه  مبا  معهم  و�لتعامل  �لنا�ض  خماطبة 

بالعتبار �مل�صلحة �لعاجلة �أو �لآجلة �إذ� مل يخالف ذلك �ل�صرع 
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�أكرث باعتبار �لعو�طف ورعاية �لأحا�صي�ض - 7 �حلياة �لزوجية و�لأ�صرية تتح�صن 
و�لرغبات 

املطلب الثالث: الذكاء العاطفي بني املوهبة والكت�ساب. 
ل يُنكر تاأثري �لور�ثة يف طبائع �لنا�ض، ول ميكن كذلك �لتغافل عن تاأثري �لبيئة 
يف ت�صكيل بع�ض �لطبائع يف �لنا�ض، �إل �أن كال �لأمرين، ومع بالغ تاأثريهما، قابالن 
لإعادة �لتكيف مرة ثانية، �أو �لتوجيه �إىل ما هو �أح�صن تارة �أخرى. كان �أبو بكر 
ر�صي �هلل عنه رقيق �لقلب، وكان عمر عك�ض ذلك كما تقدم. لكن عند ��صتعر��ض 
�لتاريخ جند �أن �أبا بكر �لرقيق �لقلب �نقلب �إىل �أ�صد �صر�مة من عمر ر�صي �هلل عنه 
يف حادثة �لردة. وعمر ر�صي �هلل عنه �لذي كان يو�صف باأنه �أفظ �نقلب حني �صار 

خليفة رقيق �لقلب �صريع �لتاأثر. 
�جلبلية  �لعاطفة  �لأمرين،  �أكدت  قد  �لنبوية  �ل�صنة  باأن  �لقول  ميكن  لذلك 
ِفيَك  »�إِنَّ  �ْلَقْي�ِض:  َعْبِد  �أَ�َصجِّ  ِلالأَ�َصجِّ   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  قول  �إىل  فانظر  و�ملكت�صبة. 
ِبِهَما  ُق  �أَتََخلَّ �أَنَا   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  �لأ�صج:  �صاأله  َو�لأَنَاُة«.  ْلُم  �حْلِ  ُ ُهَما �هللَّ يُِحبُّ َلَتنْيِ  َخ�صْ
ِ �لَِّذى َجَبَلِنى َعَلى  ْمُد هلِلَّ ُ َجَبَلَك َعَلْيِهَما«. َقاَل: �حْلَ ُ َجَبَلِنى َعَلْيِهَما َقاَل »بَِل �هللَّ �أَِم �هللَّ

ُ َوَر�ُصولُُه)1(. فهنا �إثبات للعاطفة �ملكت�صبة و�جلبلية.  ُهَما �هللَّ َتنْيِ يُِحبُّ َخلَّ
َا �ْلِعْلُم  لذلك ورد عن �لنبي  من حديث �أبي هريرة و�أبي �لدرد�ء قوله: »�إِمنَّ
رَّ يُوَقُه«)2(. وقال  رْيَ يُْعَطُه، َوَمْن يَتَِّق �ل�صَّ ى �خْلَ ِم، َمْن يََتَحرَّ ْلُم ِبالتََّحلُّ َا �حْلِ ِم، َو�إِمنَّ ِبالتََّعلُّ
ُه  ُ، َوَمْن يَ�ْصَتْعِفْف يُِعفَّ ُ، َوَمْن يَ�ْصَتْغِن يُْغِنِه �هللَّ ُه �هللَّ ْ ربِّ ْ يُ�صَ ربَّ يف حديث �آخر: »َمْن يََت�صَ

�إليه، )ح127(  �لدين و�لدعاء  باهلل ور�صوله و�صر�ئع  بالإميان  �لأمر  باب  �لإميان،  �صحيح م�صلم، كتاب   -1
وقال   ،525/4  )5227 )ح  �لرجل  قبلة  باب  �لأدب،  كتاب  د�ود:  �أبي  �صنن  من  و�لزيادة   ،525/1

�لألباين: ح�صن.
�ل�صل�صلة  �نظر:  �لألباين،  �لطرب�ين، )ح2103(209/3، و�صححه  �أحمد  بن  �صليمان  �ل�صاميني،  م�صند   -2

�ل�صحيحة )ح 342(341/1.
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 .)1(» رْبِ ُ، َوَما �أَِجُد لَُكْم ِرْزًقا �أَْو�َصَع ِمْن �ل�صَّ �هللَّ
�لتحّرى  ومع  تعلمها،  على  �ملرء  حر�ض  �إذ�  تعلمها  ميكن  �لطبائع  �أن  فتبني 
و�لتكر�ر �صتكون عادة ثانية بالن�صبة له. ومن �أح�صن ما كتب يف ذلك »�لأخالق 
�لدنيا  »�أدب  وكتاب  �هلل  رحمه  حزم  �بن  لالإمام  �لنفو�ض«  مد�و�ة  يف  و�ل�صري 
 Why You Act :و�لدين« لالإمام �ملاوردي رحمه �هلل. ومن �لكتب �لأجنبية كتاب
�ِصي  theWay You Do لِتيْم لََهاِيي، وكتاب Please Understand Me لِديِفْد كرِيْ

وِمرْييِلْن م. ِبيْت�ْض. 
خال�سة البحث:

�إن �لهتمام �لبالغ مبقايي�ض درجات معامل �لذكاء قد �أ�صفر تر�جعه يف �لآونة 
ل للذكاء �لعلمي �أو  �لأخرية، وطفق �لهتمام بالذكاء �لعاطفي كعامل مهم وُمَكمِّ
بالغ  له  فن  وهو  ويزد�د.  ينمو  �حلديثة  �لجتماعية  �لنف�صية  �لعلوم  يف  عنه  بديل 
و�لجتماعي،  و�ملوؤ�ص�صاتي  و�لدعوي  و�لأ�صري  �لفردي  �لنجاح  يف  �لأهمية 
و�ل�صنة �لنبوية حافلة ببيان معامل هذ� �لفن، غري �أن �لدر��صات �ملنبثقة من �ل�صنة 
�لنبوية يف هذ� �جلانب �صحيحة بل �صبه معدومة. لذلك حاولت �أن �أقوم باإطاللة 
ة على  وَّ مع و�صع خطوط عري�صة لإبر�ز �ل�صبق �حلديثي يف هذ� �لفن، ور�صم �صُ

جناح �ل�صرعة لهذ� �لفن من منظور �إ�صالمي منطلقا من �لأحاديث �لنبوية. 
�أن  يرجى من ذلك  �أنه  �إل  �صريعة  �إ�صار�ت  يعترب  �لبحث  كان هذ�  و�إن  هذ� 
�لنبوية،  �ل�صنة  �آفاق للبحث لدى �خلرب�ء و�ملتمكنني يف  تفتح  يكون طفرة نوعية 

و�هلل ول �لتوفيق و�ل�صد�د. 

�ل�صتعفاف،  يف  باب  �لزكاة،  كتاب  د�ود،  و�أبو  )ح11106(12/3،  �مل�صند،  يف  �أحمد  �أخرجه   -1
)ح1646( 42/2، و�صححه �ل�صيخ �لألباين و�ل�صيخ �لأرناوؤط. 
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نتائج البحث 

�أن مر�عاة �لذكاء �لعاطفي يف �لتعامل مع �لنا�ض يف �لأعمال �خلريية عبادة ل - 1
ينبغي �لتهاون بها

�لدعوي - 2 �لنجاح  مهم يف  عامل  �لعاطفي  �لذكاء  �أن  �لبحث  تبني من خالل 
و�لتو�زن �لنف�صي، و�لتو��صل مع �لآخرين

�لتطبيق �لعملي ملهار�ت �لذكاء �لعاطفي يف �لعهد �لنبوي بارز بروز �ل�صم�ض - 3
يف و�صح �ل�صحى يف �لتعامل مع �لأفر�د و�ختيار �لعمال و�لقياد�ت و�لر�صل 

�أن منها ما - 4 �لعاطفي، وبينت  �لذكاء  �كت�صاب  �أو�صحت معامل  �لنبوية  �ل�صنة 
كان جبليا ومنه ما كان مكت�صبا

فن - 5 �إتقان  عند  منها  كثري  على  يق�صى  و�لعائلية  �لأ�صرية  �حلياة  يف  �مل�صاكل 
�لتعامل مع �لعو�طف و�لأحا�صي�ض وهم َمْعلم حا�صر يف تعامل �ل�صحابة

�أن �لذكاء �لعاطفي ل يعني �لت�صاهل و�لت�صامح يف جميع �لأمور، بل يعنى - 6
�حلزم يف موقف �حلزم، و�لتغافل يف حمل �لت�صامح

التو�سيات:
هناك �صرورة ملحة وعاجلة لدر��صة معامل �لذكاء �لعاطفي يف �ل�صنة �لنبوية - 1

ليتم توظيفها يف �لأعمال �لدعوية و�لإن�صانية و�ليومية 
ودجمها - 2 �لنبوية  �ل�صنة  من  و�صو�بط  معايري  ��صتخر�ج  يف  �جلهود  تكري�ض 

�صمن �ملناهج �لدر��صية �لإ�صالمية يف جميع مر�حل �لدر��صة 
قد - 3 �لتي  مادية غربية  �أفكار  به من  تعلق  لتنقيحهمما  للمو�صوع  متاأنية  در��صة 

تنحرف به عن �جلادة �ل�صوية �إىل �أغر��ض فا�صدة ومدمرة. 
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هذ�، فاإن غاية ما يف هذ� �لبحث حماولة لو�صع �لنقاط على �حلروف، وهو 
�لفن و�حلديث  �ل�صالعني يف هذ�  �لت�صويب من �ملخت�صني  جهد من مقل يرجو 
�لنبوي، و�إثر�ءه مبا يعود نف�صه �إىل �لكاتب ع�صى �هلل �أن ينتفع به وينفع به غريه. 
ميز�ن  �ملو�صوع، وجعل ذلك يف  �لبحث يف هذ�  �صببا يف  وجزى �هلل من كان 

ح�صناتهم يوم �لدين. و�هلل �مل�صتعان وعليه �لتكالن. 
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مهارة �سناعة القرار وتنميتها 
يف ال�سنة النبوية

د. حممد امنــو البوطيبي
مركـز مهن الرتبيـة والتكويـن- اململكة املغـربيـة



�إىل  �حلاجة  بح�صب  تتعدد  �لقر�ر  �صناعة  جمالت  »�إن 
�أنو�ع  و�لقر�ر�ت  و�ملو�جهة،  و�لإنتاج  و�لتجديد  �لتغيري 
خمتلفة بح�صب �هتمامات �ملنظومة �ملجتمعية �لتي ينتمي �إليها 
فقد  �صناعته،  يف  ي�صاهمون  �أو  قر�ر�،  ي�صنعون  وهم  �لأفر�د 
و��صرت�تيجة  حيوية  قر�ر�ت  متميزة  مبهارة    �لر�صول  َنع  �صَ
وم�صريية بنف�صه، و�أ�صرف على �صناعة �أخرى، ودرب �صحابته 
�لعقول  وجددت  �لتاريخ،  جمرى  غري  �صنعها،  كيفية  على 
و�أمناط �لفكر �لتقليدي �ل�صلبي يف �لتعامل مع �حلياة و�لكون، 
َنَع  طت تنمية �لإن�صان فكر� و�صلوكا و�إنتاجا وتو��صال. َو�صَ ونَ�صَّ
�لإ�صالم.  ونُُظم  و�ل�صريعة  �لعقيدة  حلمية  �ملو�جهة  قر�ر�ت 
�إىل  �لقر�ر  �صناعة  مهارة  �آثار  و�متدت  �لإن�صان،  وحقوق 

�صحابته وخلفائه من بعده«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
وعلى �آله و�صحابته �لطيبني �لطاهرين.

�أما بعد، فاإن �صناعة �لقر�ر �أمر يف غاية �لأهمية، خا�صة �إذ� كان يتعلق مبو�جهة 
يتطلب  �صناعته  لأن  و�جلماعات،  �لأفر�د  �إىل  �آثاره  ميتد  م�صروع  �إجناز  �أو  حتد، 
�ل�صناعة،  يف  �خلربة  ذوي  و�إ�صر�ك  وروية،  بحكمة  �لأمور  معاجلة  على  �لدربة 
ومر�عاة �لأ�ص�ض �لتي يقوم عليها، و�خلطو�ت �لتي يجب �صلوكها، ثم �لحتياط 

مما يجب �لتحرز منه.
فهذ� �ملو�صوع يطرح معاجلة �لإ�صكالت �ملتعلقة ب�صناعة �لقر�ر على �صوء 
�صنة �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم و�صريته �لعطرة، وكم نحن بحاجة �إىل �لقتد�ء 
�ملهارة  هذه  و��صتك�صاف  �لقر�ر  �صناعة  مهارة  يف  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  بهديه 
و�لهتد�ء بها، خا�صة عند �صناعة �لقر�ر�ت �حليوية و�ل�صرت�تيجية و�مل�صريية �لتي 
مل  ما  وم�صتو�ه،  موقعه  كان  مهما  و�حد  �صخ�ض  ذكاء  �لغالب  يف  معها  ينفع  ل 
ي�صتعن بغريه من �خلرب�ء و�مل�صت�صارين كما كان يفعل عليه �ل�صالة و�ل�صالم مع 
�لإ�صالمي  �ملجتمع  ببناء  �أمره  ويتعلق  �لوحي،  من  ن�ض  فيه  يرد  مل  فيما  �صحابته 
وحت�صني جبهته �لد�خلية بكل ما يلزم، وتقوية جبهته �خلارجية لتعزيز مكانته من 
بني �لأم، فهذ� �لأمر بحاجة �إىل �صناعة �لعديد من �لقر�ر�ت للنهو�ض بهذ� �لبناء 

يف �أبعاده �ل�صيا�صية و�لدفاعية و�لجتماعية و�لقت�صادية و�لعلمية وغري ذلك. 
�ل�صنة  يف  �لقر�ر  �صناعة  مهارة  لإبر�ز  �ل�صياق  هذ�  يف  �ملو�صوع  هذ�  ياأتي 
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�لنبوي؟  �لقر�ر  ب�صناعة  �ملق�صود  ما  �لأ�صئلة:  �ل�صريفة ولالأجابة عن هذه  �لنبوية 
و�لحتياطات  �ملحاذير  وما  �صناعته؟  خطو�ت  وما  عليها؟  ينبني  �لتي  �أ�ص�صه  وما 

�لتي يتجنبها حتى يحقق جناحه؟ �لإجابة عن هذه �لأ�صئلة من �صاأنه: 
- �أن يزيل �إ�صكاًل مقت�صاه �أن �ل�صنة �لنبوية ل تُْعَنى بخلق �ملهار�ت من هذ� 
�لنوع، و�لتي من �صاأنها �أن تنمي من قدر�ت �لإن�صان، وترفع من مقومات وظائفه.
�ل�صريفة ميكن �ل�صتمد�د منها  �لنبوية  �ل�صنة  �أن  - و�أن ير�صخ عقيدة مفادها 

لكل ما ي�صلح �أن ينمي من مهارة �لتميز خا�صة يف جمال �صناعة �لقر�ر.
وقد حَر�ض هذ� �ملو�صوع �أن ياأخذ من �ل�صرية �لعطرة مناذج عملية حقيقية، 
تربز �ملهارة �لنبوية يف �صناعة �لقر�ر، لالهتد�ء بها و�لبناء عليها، و�أن يقتب�ض من 
�ل�صنة �لنبوية �ل�صريفة ن�صو�صاً د�عمة لهذه �لنماذج �لتطبيقية، وهذ� هو �جلديد 
يف  كتب  ما  مع  باملقارنة  مالم�صتها  ميكن  �لتي  �لنوعية  و�لإ�صافة  �ملو�صوع،  يف 
مو�صوع �لقر�ر ب�صفة عامة - رغم قلته ح�صب �طالعي �خلا�ض - وما يروج فيه 
من مبادئ جلها م�صتمد من �أفكار نظرية مبثوثة يف مر�جع ل عالقة لها بهذ� �ملنبع 

�لنبوي �لرثّي. 
التمهيد

يتناول هذ� �لتمهيد ق�صايا لها �صلة وثيقة بعنو�ن هذ� �لبحث �لذي �ْخِترَيْت 
له �صيغة: »مهارة �سناعة القرار وتنميتها يف ال�سنة النبوية«.

»�ملهارة«،  وهي:  �لثالث  �لعنو�ن  مفرد�ت  ي�صرح  �لتمهيد  هذ�  �إن  �أي 
و»�ل�صناعة«، و»�لقر�ر«، �إ�صافة �إىل بيان �أهمية �صناعة �لقر�ر وجمالته، و�ملق�صود 
م�صوؤوليات  على  �لنبوي  �لقر�ر  �صناعة  مهارة  �آثار  ثم  �لنبوي،  �لقر�ر  ب�صناعة 

�ل�صحابة يف �إد�رتهم لل�صاأن �لعام، فهذه �أمور �أعاجلها تباعاً على �لنحو �لآتي:
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اأول: تعريف املهارة: 
ْذق، من َمَهر ميَهر َمْهر� وُمُهور� وَمَهار�ً ومهارًة)1(، يقال:  �ملهارة يف �للغة: �حْلِ
بُكلِّ  �حلاِذُق  و�ملاِهُر:  َحاِذًقا)2(،  ِبِه  �صرُت  �أَي  َمهارة:  ِبِه  �أَمَهُر  �لأَمر  ِبَهَذ�  َمَهْرُت 

َعَمٍل)3(.
ْذقه يف �صناعته، وملا يتوفر عليه  ي �صانُع �لقر�ر ماهر�ً حِلِ وعلى هذ� �ملعنى �ُصمِّ
�لأمر  و�صار  �لقر�ر،  مبو�صوع  له  در�ية  ل  ممن  غريه  عند  توجد  ل  موؤهالت  من 

مقت�صر� عليه لتوفر �حلذ�قة فيه.
ثانيا: تعريف ال�سناعة: 

َناعة،  َنعه �صنعا، و�ل�صم: �ل�صِّ �أَ�صْ َنْعته  �ل�صناعة يف �للغة: ماأخوذة من: »�صَ
نَّاع، و�ل�صنعة: عمل �ل�صانع«)4(، �أو: حرفة �ل�صانع)5(. انع، و�جلمع �صُ و�لفاعل: �صَ
�لأفعال  عنها  ت�صدر  نف�صانية  »ملكة  �جلرجاين:  يقول  �ل�صطالح:  ويف 
�لختيارية من غري روية«، �أو هي: »كل علم، �أو فن مار�صه �لإن�صان حتى ميهر فيه 

وي�صبح حرفة له«)6(.
�أو  �لنف�ض)7(،  ر��صخٌة يف  �أي �صفٌة  نف�صانية،  ملكة  بناء على هذ�:  فال�صناعة 
يخرج  قيد  وهذ�  ومهارة)8(،  بحذٍق  معيَّنة  �أَعماٍل  لتناول  خا�ضٌّ  عقليُّ  ��صتعد�ٌد 
به من ل ُدْربة له على فعل �ل�صيء، ول يتاأتى �صنعه لديه ِبيُ�صر. �أو هي علم: لأنها 

تاج �لعرو�ض، �لزبيدي 157/14.  -1
ل�صان �لعرب، �بن منظور 184/5.  -2
�ملحيط يف �للغة، �بن عباد308/1.  -3

�مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري، �حلموي 266/5.  -4
ينظر: �مل�صباح �ملنري، �حلموي 348/1، �ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى و�آخرون 525/1.  -5

�ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى 525/1.  -6
�لتعريفات، �جلرجاين 296، وينظر: معجم مقايي�ض �للغة، �بن فار�ض 351/5.  -7

�ملعجم �لو�صيط، �إبر�هيم م�صطفى 886/2.  -8
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تُكت�صب بالتعلم و�لتدريب، وهذ� قيد يخرج به من ل يعرف �أ�صول �ل�صناعة، �أو 
ل هذه �لقو�عد  هي فن: مبعنى �أن �ل�صناعة ت�صتمل على �لقو�عد �خلا�صة بها، تُ�َصهِّ
ممار�صة فعل �ل�صيء على حقيقته وطبيعته مبهارة، كما يقال للماهر يف �ل�صيء: فنَّان، 

وهذ� قيد يخرج من ل يعرف �أ�صاليب فعل �ل�صيء وفق قو�عده. 
وقوله: من غري رويـة: �أي من غري تفكر)1(، وهو قيد يخرج به من ل دربة له 

يف �ل�صنعة، ومل يكن موؤهال ول مدربا، وي�صعب عليه فعل �ل�صيء. 
�لقر�ر  باإن  �لقول  ي�صح  �ل�صروط،  بهذه  �ملقيَّد  لل�صناعة  �ملفهوم  هذ�  وعلى 
�صناعة يحتاج �إىل ملكة نف�صانية ر��صخة ل يتاأتى ملن ل ميلك هذه �مللكة. وهو علم 
لأنه مبني على �لتعلم و�لتدريب. وهو فن لأنه يحتاج �إىل �تباع خطو�ت �صناعته 

مبهارة و�إتقان، و�لتحري عن كل ما يعكر هذه �خلطو�ت.
ثالثا: تعريف القرار: القرار يف اللغة له ثالثة معان: 

�ل�صكون: يقال: َقرَّ فالن يَِقّر َقر�ر� وُقرور�، ومعناه: �ل�صكون)2(. ومنه حديث - 1
�بن م�صعود �ملوقوف:{قارو� �ل�صالة}، يعني ��صكنو� فيها)3(، »وَقَرْرت يف 
..، فاأنا قارٌّ فيه، و�ملكان َمقروٌر  �ملكان �أَِقرُّ َقَر�ر� ًوُقُرور�ً: �أي �َصَكْنُت فيه وتََبتُّ
هذ�  وعلى  مثلها«)5(،  �ملو�صع  يف  َقَرْرُت  »وقد  �ل�صكيت:  �بن  قال  فيه«)4(. 

�ملعنى �صمي �لقر�ر قر�ر� لأنه يُ�ْصِعُر �صاحبه بال�صكون و�لثبات بعد �صناعته.
ة - 2 د: قال �لهروي: »وَقِرْرُت به عينا)6( -بك�صر �لر�ء- �أَقرُّ -بفتح �لقاف- ُقرَّ �ْلرَبْ

�لتوقيف على مهمات �لتعاريف، �ملناوي 463.  -1
غريب �حلديث، �بن �صالم 75/4.  -2

�أخرجه: عبد �لرز�ق، �مل�صنف 265/2، ح3305، �بن �أبي �صيبة، �مل�صنف 340/2، ح7323، �لطرب�ين،   -3
�ملعجم �لكبري 269/9. قال �لهيثمي: "رجاله رجال �ل�صحيح". جممع �لزو�ئد 136/2.

�إ�صفار �لف�صيح، �لهروي، باب فِعلُت وفَعلُت باختالف �ملعنى 413،.  -4
�إ�صالح �ملنطق، �بن �ل�صكيت 213.  -5

رت: بفتح �لر�ء وك�صرها كما يف �إ�صالح �ملنطق، �بن �ل�صكيت 213. َقَرِ  -6
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به، وهو من  �أي �صررت  به عيني:  فيهما-، ومعناه: بردت  وُقُرور�ً -ب�صمها 
�لقر)1(، ومعناه: �لربد، وهو نقي�ض �صخنت، وعيني به قريرة، �أي باردة. و�إذ� 
وتك�صر،  فتفتح  �لر�ء  و�أما  �لقاف-،  عينا -بفتح  به  َقر  قلت:  من هذ�  �أمرت 

ي، ومنه قوله تعاىل ملرمي -عليها �ل�صالم-: چٱ   و�إذ� �أمرت �ملوؤنث قلت: َقرِّ
ٻ  ٻ  چ)2(«)3(. وعلى هذ� �ملعنى يكون �صانع �لقر�ر بعد �لنتهاء من 

�صناعته، قد �ُصرَّ بقر�ره وبردت �أع�صابه بعد حتقيق مر�ده.
من - 3 �مل�صتقرُّ  »�لَقر�ُر:  �لليث:  عن  حكاية  �لأزهري  قال  �لأر�ض:  من  �مل�صتقر 

�ملاَء  �لأر�ِض...لأن  »بطون  �لقر�ر:  �أن  �صميل  �بن  عن  ينقل  لكنه  �لأر�ِض«، 
ة«)5(، قال �لفيومي:  ي�صتقرُّ فيها«)4(. »وقال غريه: �لَقر�ُر م�صتقرُّ �ملاِء يف �لّرْو�صَ
»و�ل�صِتْقَر�ُر: �لتمكن، وَقَر�ُر �لأر�ض: �مل�صتقر �لثابت«)6(. وعلى هذ� �ملعنى 
يكون �لقر�ر بعد �لفر�غ من �صناعته كاأنه قد ��صتقر يف �لنفو�ض، و�طماأن �إليه 
ى �إىل حتقيق  �لنا�ض �لذين يهمهم �أمره، وميكن تنفيذه و�لعمل مبقت�صاه، �أو �أدَّ
نتائج طيبة بعد تنفيذه ولقي ��صتح�صانا، مبثابة �ملاء �مل�صتقر يف باطن �لأر�ض، 

�أو يف �لرو�صة.
�سناعة القرار من حيث امل�سطلح: �ملق�صود بهذ� �لرتكيب �لو�صفي »�صناعة 
�لقر�ر«: توفر �صروط �لعمل و�آلياته عند من ي�صتغل يف �صناعة �لقر�ر، و�ملتكونة من 

�لعان�صر �لآتية:
يجوز غريه،  يقول: ل  لالأ�صمعي، وكان  �أحدهما  قولن:  "فيه  �ملربد:  يقول  �لكلمة  ��صتقاق هذه  وعن   -1
يقال: قرت عينه و�أقرها �هلل، وقال: �إمنا هو بردت من �لقر، وهو خالف قولهم: �صخنت عينه و�أ�صخنها �هلل، 
وغريه يقول: قرت: هد�أت، و�أقرها �هلل: �أهد�أها �هلل، وهذ� قول ح�صن جميل، و�لأول �أغرب و�أطرف". 

�نظر: �لكامل260/1.
�صورة مرمي، �لآية: 26.  -2

�إ�صفار �لف�صيح، �لهروي 413.  -3
تهذيب �للغة، �لأزهري 227/8.  -4
تهذيب �للغة، �لأزهري 227/8.  -5

�مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري، �حلموي 496/2.  -6
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�أفكار عملية مقبولة عند �حلاجة  �إنتاج  نف�صية ر��صخة متكن من  الأول: ملكة 
�إليها، وبذل جهد فكري للو�صول �إىل خطة قابلة للتنفيذ، وذلك ملعاجلة �مل�صتجد�ت 

و�لطو�رئ �لتي حتتاح �إىل �ملعاجلة، �أو لإجناز م�صروع.
بناء على جتربة  �إجنازه  �لقر�ر، و�لدربة على  بال�صيء مو�صوع  �لعلم  الثاين: 
�صابقة، �أو �ل�صتعانة مبن لهم دربة وخربة مبو�صوع �صناعة �لقر�ر، على �أ�صا�ض �أن 
�صناعة �لقر�ر عمل جماعي ي�صرتك فيه �خلرب�ء و�أهل �ملعرفة، وهنا يجب �لتفريق 
بني �صانع �لقر�ر وهو �خلبري، و�صاحب �لقر�ر �لذي يجب عليه �أن يقرر يف �لنهاية، 

وقد ل يكون خبري�ً بكل جزئيات �صناعة �لقر�ر.
الثالث: مهارة ت�صري وفق خطو�ت حمددة يلزم �تباعها بال�صرورة ل�صناعة 
يف  �لوقوع  �أو  بخطو�ته،  �لإخالل  عن  تنتج  حمتملة  عرقلة  لكل  تفادياً  �لقر�ر، 

حماذيره. 
وحتى ل يقع اللب�س بني ال�سانع مبعنى مزاولة احلرفة و�سانع القرار، �أ�صري 
�إىل �لفرق بينهما، فال�صانع �حلريف ي�صري يف �صناعته على مثال �صابق ل يُدِخل عليه 
حتديثاً �إل بعد فرتة من �لزمن قد تطول غالباً، �أما �صانع �لقر�ر فيو�جه حتدياً مبا�صر�ً 
عليه مو�جهته بكل ما يتطلبه �لأمر من كفاءة وحزم، وبخطو�ت عملية من�صبطة، 
�صابقة،  مماثلة  مناذج  من  قر�ره  من  �أجز�ء  يف  قر�ره-  ي�صنع  -وهو  ي�صتفيد  قد 
لكنه يبذل جهد�ً مهماً من فكره وخربته ل�صياغة �أجز�ء �أخرى متعددة ومتد�خلة 

ل�صناعة �لقر�ر.
منه  �ل�صتفادة  ميكن  عينياً  منتوجاً  يخلق  �حلريف  فال�صانع  �أخرى  جهة  ومن 
مبا�صرة بعد �صنعه، �أما �صانع �لقر�ر فهو ينتج خطة عمل قابلة للتطبيق و�لتجريب، 

ل يظهر �أثرها و�أهميتها �إل بعد �لتنفيذ.



385

رابعا: �سناعة القرار النبوي واأهميته:
�ل�صنة  يف  �لقر�ر  �صناعة  مهارة  على  �لرتكيز  هو  �لبحث  هذ�  من  �ملق�صود 
�آثار  عنه  تتمخ�ض  �لذي  و�مل�صريي  و�ل�صرت�تيجي  �حليوي  �ملجال  يف  �لنبوية 
و��صحة، وتنعك�ض تلك �لآثار على �لأفر�د و�ملجتمع يف �ملحيط �لد�خلي للمجتمع 
�لذي متت  �لقر�ر  بقوة  �لآخرين  �لعالقات مع  وتنعك�ض كذلك على  �لإ�صالمي، 
�صناعته على ت�صدير نتائجه خارج �ملحيط و�ملجال �ملاألوف، ويتح�صل من ور�ء 
تلك �لنتائج حتقيق منافع مبا�صرة �أو غري مبا�صرة، و�إبعاد مكاره و�قعية �أو حمتملة. 
هذ� �لنوع من �لقر�ر هو �لذي يهمنا يف هذ� �ملو�صوع، و�ل�صعي من ور�ئه 
�إىل ��صتجالء �ملهارة �لنبوية يف �ل�صناعة، و�لتًَّميُّز يف �لأد�ء، وهو �لذي ل تتم 
و�ملاألوفة؛  �لعادية  �لقر�ر�ت  من  �أكرث من غريه  فيه  ببذل جهد خا�ض  �إل  �صناعته 
�ملر�د  �لأهد�ف  و�ملعرفة و�خلربة، ودر��صة  �لتح�صري و�لإعد�د،  يعتمد على  لأنه 

حتقيقها.
يندرج من  �لقر�ر  �أن �صناعة  ب�صكل و��صح  لتربز  �لنبوية  �ل�صنة  لقد جاءت 
ْبِن  ُعَمَر  فعن  بالأ�صباب،  �لأخذ  باب  يف  و�ملنطقية  و�لإن�صانية  �لعقدية  �لناحية 
 ِ ُلوَن َعَلى �هللَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »لَْو �أَنَُّكْم ُكْنُتْم تََوكَّ اِب َقاَل َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ �خْلَطَّ
ا َوتَُروُح ِبَطانًا«)1(، فاحلديث دليل  رْيُ، تَْغُدو ِخَما�صً ِلِه لَُرِزْقُتْم َكَما تُْرَزُق �لطَّ َحقَّ تََوكُّ
على �صرورة �لأخذ باأ�صباب �لرزق، و�لرزق مبفهومه �لو��صع: »ما ينتفع به«)2(، 
ويلحق به كل ما يُتَّقى به باأ�ٌض، ولتوفري ذلك يف �إطار عمل �ملوؤ�ص�صات، ل بد من 
�ل�صنة  عنه  عربت  ما  وهو  لتحقيقه،  وم�صريية  و��صرت�تيجية  حيوية  قر�ر�ت  �صنع 
على  وكذلك  �لعام،  �ل�صاأن  تدبري  م�صتوى  على  بالأ�صباب  �لأخذ  وهو  بالتوكل، 
�أخرجه: �لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لزهد، باب �لتوكل على �هلل، ح2344، و�بن ماجه، كتاب �لزهد، باب   -1

�لتوكل و�ليقني، ح4164، �أحمد، �مل�صند 30/1. قال �لرتمذي: "ح�صن �صحيح". 
�ل�صحاح، �جلوهري، مادة: رزق، 1481/4.  -2
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�لأفر�د، وت�صاهم بدورها  �إىل ملكية  ترجع  �لتي  �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة  تدبري �صوؤون 
يف حتقيق �ملتطلبات �لأ�صا�صية للمجتمع وتوفريها.

ومن هنا تربز �أهمية �صنع �لقر�ر �لنبوي يف جمال �لأمن �ل�صيا�صي و�لدفاعي 
لتوطيد نظام �حلكم بكل مقوماته و�إقامة موؤ�ص�صاته، ويف جمال �لأمن �لجتماعي 
بن�صر ثقافة �لتكافل و�لت�صامن بني �لنا�ض، ويف جمال �لأمن �لعلمي ب�صرورة �لتعلم 
ون�صر �لعلم وتطوير مناهجه، ويف جمال �لأمن �لغذ�ئي بالبحث عن طرق �لك�صب 

ٹ  ٹ  ڤ   چ  تعاىل:  قوله  كله  بالإنتاج، وم�صتند هذ�  و�لنهو�ض  �ملختلفة 
�لنا�ض  ينفع  ما  كل  ي�صمل  �هلل  وف�صل  چ)1(،  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ  
وميكث يف �لأر�ض. وقد حر�صت �ل�صنة �لنبوية �أن يكون �مل�صلم �ملكلف هو �لذي 
يبحث عن �لقر�ر وي�صنعه مببادرة منه، وي�صاهم يف �صناعته يف جمال تخ�ص�صه 
ووظيفته، ويثق بقدر�ته بعيد� عن كل �صلبية جتعله عن�صر� غري فاعل يف �ملجتمع، 
َو�إِْن  ْح�َصنَّا،  �أَ �لنَّا�ُض  �أَْح�َصَن  �إِْن  تَُقولُوَن:  َعًة،  �إِمَّ تَُكونُو�  »َل  مرفوعا:  حذيفة  فعن 
�أَ�َصاُءو�  َو�إِْن  �ِصُنو�،  حُتْ �أَْن  �لنَّا�ُض  ْح�َصَن  �أَ �إِْن  �أَْنُف�َصُكْم،  ُنو�  َوطِّ َولَِكْن  َظَلْمَنا،  َظَلُمو� 

َفاَل تَْظِلُمو�«)2(.
خام�سا: جمالت �سناعة القرار

و�لتجديد  �لتغيري  �إىل  �حلاجة  بح�صب  تتعدد  �لقر�ر  �صناعة  جمالت  �إن 
�أنو�ع خمتلفة ح�صب �لهتمامات و�لتوجهات  و�لإنتاج و�ملو�جهة، و�لقر�ر�ت 
�إليها  ينتمي  �لتي  �ملجتمعية  �ملنظومة  �هتمامات  بح�صب  �أو  و�لفردية،  �لعامة 
�لأفر�د وهم ي�صنعون قر�ر�، �أو ي�صاهمون يف �صناعته، بيد �أن �لذي يهم يف هذ� 
�ملو�صوع هو تلك �لقر�ر�ت �حليوية و�ل�صرت�تيجة و�مل�صريية �لتي �صنعها �لر�صول 

�صورة �جلمعة، �لآية: 10.  -1
�أخرجه: �لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لرب و�ل�صلة، باب �لإح�صان و�لتعفو، ح2007. قال �لرتمذي: "هذ�   -2

حديث ح�صن غريب، ل نعرفه �إل من هذ� �لوجه".
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عليه �ل�صالة و�ل�صالم بنف�صه �أو �أ�صرف على �صناعتها، ودرب �صحابته على كيفية 
َنع قر�ر�ت غريت جمرى �لتاريخ، وجددت �لعقول و�أمناط �لفكر  �صنعها، فقد �صَ
فكر�  �لإن�صان  تنمية  طت  ونَ�صَّ و�لكون،  �حلياة  مع  �لتعامل  يف  �ل�صلبي  �لتقليدي 
و�ل�صريعة  �لعقيدة  حلماية  �ملو�جهة  قر�ر�ت  نَع  َو�صَ وتو��صال،  و�إنتاجا  و�صلوكا 
ونظم �لإ�صالم، وحقوق �لأن�صان، و�متدت �آثار مهارة �صناعة �لقر�ر �إىل �صحابته 

وخلفائه من بعده.
�ساد�سا: اآثار مهارة �سناعة القرار النبوي على ال�سحابة:

ب �لر�صول  �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم على مهارة �صناعة �لقر�ر،  لقد َدرَّ
اِء لَْيُلَها  ف�صلكو� نف�ض �لوجهة، وو�صف لهم �ملنهاج، فقال: »َقْد تََرْكُتُكْم َعَلى �ْلَبْي�صَ

َكَنَهاِرَها َل يَِزيُغ َعْنَها بَْعِدى �إِلَّ َهاِلٌك«)1(. 
َلَفاِء  و�أو�صى بالعناية بال�صنة و�لأخذ منها بقوة فقال: »َفَعَلْيُكْم ِب�ُصنَِّتي َو�ُصنَِّة �خْلُ
و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ«)2(، وتنفيذ�ً لهذه �لو�صية  ُكو� ِبَها، َوَع�صُّ ��ِصِديَن، مَتَ�صَّ �مْلَْهِديِّنَي �لرَّ
�إد�رتهم  يف  �لر��صدين  �خللفاء  �صيا�صة  على  �لنبوية  بالقر�ر�ت  �لتاأثر  جاء  �لنبوية 

لل�صاأن �لعام و��صحا.
ف�صنع �أبو بكر �ل�صديق  قر�ر�ت حيوية و��صرت�تيجية يف خالفته، فو�جه 
�ملرتدين �ملانعني لفري�صة �لزكاة مبا ي�صتحقون، فاأعلن قر�ره �حلا�صم يف �ملو�صوع 
َكاَة َحقُّ  �لزَّ َفاإِنَّ  َكاِة،  َو�لزَّ اَلِة  �ل�صَّ بنَْيَ  َق  َفرَّ َمْن  لأَُقاِتَلنَّ   ِ بعد �صناعته فقال: »َو�هللَّ
�هلل عليه و�صلم  ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوِل  �إىل  ونََها  يُوؤَدُّ َكانُو�  َعَناًقا  َمَنُعويِن  لَْو   ِ َو�هللَّ �مْلَاِل، 
 ُ َقْد �َصَرَح �هللَّ �أَْن  �إِلَّ  ُهَو  َما   ِ َقاَل ُعَمُر ر�صي �هلل عنه: »َفَو�هللَّ َمْنِعَها«.  لََقاتَْلُتُهْم َعَلى 

��ِصِديَن �مْلَْهِديِّنَي،  َلَفاِء �لرَّ �أخرجه: �أحمد، �مل�صند 126/4، و�بن ماجه، �ل�صنن، �ملقدمة، باب �تَِّباِع �ُصنَِّة �خْلُ  -1
ح43. قال �صعيب �لأرنوؤوط: "حديث �صحيح بطرقه و�صو�هده وهذ� �إ�صناد ح�صن".

�أخرجه: �لرتمذي، �ل�صنن، �لعلم، باب ما جاء يف �لأخذ بال�صنة و�جتناب �لبدع، ح2676، �أبو د�ود،   -2
�ل�صنن، كتاب �ل�صنة، باب يف لزوم �ل�صنة، ح4607. قال �لرتمذي: "حديث ح�صن �صحيح".
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�جتهاد  على  دليل  هذ�  «)1(. ويف  �حْلَقُّ �أَنَُّه  َفَعَرْفُت  عنه  �هلل  ر�صى  بَْكٍر  �أَِبى  ْدَر  �صَ
�لأئمة يف �صنع �لقر�ر�ت وردها �إىل �أ�صولها و�أ�ص�صها، ورجوع من ظهر له �حلق 

�إىل ر�أي �صاحبه يف �صناعة �لقر�ر �إذ� كان وجيها.
وكانت حرب �ليمامة ونتائجها �ل�صبب �ملبا�صر يف �صرورة �لتفكري يف �صناعة 
قر�ر يق�صي بجمع �لقر�آن يف �صحائف موحدة، فجاء عمر بن �خلطاب �إىل �خلليفة 
�ل�صديق وقال له: �إن �أ�صحاب ر�صول �هلل  تهافتو� يوم �ليمامة تهافت �لفر��ض يف 
�لنار، و�إن �لقتل ��صتحّر باأهل �ليمامة من قر�ء �مل�صلمني، و�إين �أخ�صى �أن ي�صتحّر 
بجمع  تاأمر  �أن  �أرى  و�إين  �لقر�ء،  من  كثري  فيذهب  �ملو�طن،  يف  بالقر�ء  �لقتل 
�لقر�آن)2(. ومل تلق �لفكرة يف بدء �لأمر مو�فقة �خلليفة �أبي بكر، �لذي كان �صديد 
�حلر�ض �أّل يعمل عماًل مل يعمله ر�صول �هلل ، لكن �ملر�جعة �لتي ح�صلت بعد 

عر�ض �لفكرة �أدت �إىل �قتناع �خلليفة بها وتكليف زيد بن ثابت بالقيام باأعبائها.
�ل�صت�صاري  جمل�صه  مع  ف�صنع  �آثاره،  مقتفيا    عمر  �صار  نهجه  وعلى 
و�ل�صيا�صي  و�لجتماعي  �لعلمي  �ملجال  وتهم  �لعام،  �ل�صاأن  تهم  قر�ر�ت  عدة 
�حلاجة  لعدم  قلوبهم  �ملوؤلفة  �صهم  و�أ�صقط  �لديو�ن،  �إن�صاء  فقرر  و�لقت�صادي، 
�إليهم، وقرر تعطيل حد �ل�صرقة ب�صبب �ملجاعة، ومن عادته �أن ي�صتخري �هلل يف كل 

قر�ر ي�صنعه حتى يطمئن قلبه قبل تنفيذه.
مهارة �صناعة  �آثار  ، فربزت  بعده عثمان  يفعل خليفته من  كان  وكذلك 
د�ئرة  تو�صيع  �إىل  �صنعها  �لتي  �لقر�ر�ت  به  �نتهت  حيث  ت�صرفاته،  على  �لقر�ر 
�لعامل �لإ�صالمي بفتوحات �متدت �إىل �لآفاق، ويف قر�ر �آخر عندما تكونت لديه 
قناعة ب�صرورة توحيد �مل�صحف: »جمع كبار �ل�صحابة w و��صت�صارهم يف �لأمر، 
�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لزكاة، باب وجوب �لزكاة، ح1312، م�صلم، كتاب �لإميان، باب   -1

�لأمر بقتال �لنا�ض حتى يقولو�: ل �إله �إل �هلل حممد ر�صول �هلل، ح29.
جامع �لبيان، �لطربي 26/1، �ملعجم �لكبري، �لطرب�ين 130/5.  -2
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فاأجمعو� �أمرهم على ��صتن�صاخ عدد من �مل�صاحف ير�صل بها �إىل �لأم�صار، و�أن 
يوؤَمَر �لنا�ُض باإحر�ق كل ما عد�ها، و�أل يعتمدو� على �صو�ها، ثم �صرع يف تنفيذ 
�ل�صحابة  خرية  من  جلنة  فاأّلف  �ل�صحابة،  كبار  مع  �إليه  ل  تو�صّ �لذي  �لقر�ر  هذ� 

حفظا لكتاب �هلل تعاىل، و�إتقاناً له و�صبطا...وعهد �إليهم بكتابة �مل�صاحف«)1(.
�لثاقب  بفكره  وبلورته  �لقر�ر  �صناعة  يف  ن�صيب  باأقل    علي  يكن  ومل 
ونظره �ل�صديد، وهو �لقائل يف م�صورة حد �صارب �خلمر: �إنه �إذ� �صكر هذى)2(، 

و�إذ� هذى �فرتى، وعلى �ملفرتي ثمانني)3(.
  ى به �لر�صول و�ل�صري على منهج �خللفاء كذلك يف �صناعة �لقر�ر مما َو�صَّ
خا�صة  ِبالنََّو�ِجِذ«)4(،  َعَلْيَها  و�  َع�صُّ �مْلَْهِديِّنَي،  ��ِصِديَن  �لرَّ َلَفاِء  �خْلُ »..َو�ُصنَِّة  فقال: 

و�أنهم جزء من �إرث �لنبوة علما وعمال و�أخالقا ومنهجا.
�إذ تَّ  �أ�ص�ض وقو�عد قوية،  �لنبوية مهلهلة بدون  �لقر�ر�ت  ومل تكن �صناعة 
من  ومكنتها  �لنهيار،  من  �لثبات، وحفظتها  لها  �صمنت  متينة  �أ�ص�ض  على  بناوؤها 

بلوغ �ملقا�صد و�لأهد�ف، وهذ� هو مو�صوع �ملبحث �لآتي: 

�لو��صح يف علوم �لقر�آن، م�صطفى �لبغا 91، مناهل �لعرفان، �لزرقاين 257/1.   -1
�ملوطاأ،  على  �لزرقاين  �صرح  ينظر:  وقذف.  كذب  �أي  �فرتى:  ينبغي.  ل  مبا  وتكلم  خلط  �أي  هذى:   -2

�لزرقاين 205/4.
�أخرجه: مالك، �ملوطاأ 842/2 مر�صاًل وو�صله �لن�صائي يف �ل�صنن �لكربى، كتاب �حلد يف �خلمر، باب   -3

ذكر �ختالف �ألفاظ �لناقلني خلرب قتادة عن �أن�ض، 137/5. 
عبا�ض.  �بن  عن  عكرمة،  عن  ثور،  عن  �آخر  وجه  من   .376  -  375/4 �مل�صتدرك  �حلاكم،  و�أخرجه:   
عبد  بن  حميد  �أخربنى  �لزهرى:  عن  زيد  بن  �أ�صامة  طريق  من   .196/4 �ل�صنن  �لد�رقطني،  و�أخرجه: 
�لرحمن عن �بن وبرة �لكلبى به. قال �لألباين: "وهذ� �إ�صناد ح�صن، رجاله ثقات رجال م�صلم غري �بن 

وبرة �لكلبى فلم �أعرفه". ينظر: �لإرو�ء 111/7.
تقدم تخريجه.  -4
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املبحث الأول: اأ�س�س �سناعة القرار
ف�صناعة  وقاعدته)1(،  �أ�صله  �ل�صيء:  و�أُ�ضُّ  �لفرع،  عليه  يبنى  ما  هو  �لأ�صا�ض 
�لقر�ر�ت �لنبوية فيما مل يرد فيه ن�ض من �لوحي، فروع عملية تنفيذية ملا يجب 
�لقيام به من متطلبات �ملجتمع وتندرج يف باب �لأخذ بالأ�صباب، غري �أن �لأخذ 
�أ�ص�ض، وهذه  يرتكز على  قر�ر  ب�صناعة  �إل  �ملتطلبات ل يكون  بالأ�صباب وحتقيق 

�لأ�ص�ض �لتي يرتكز عليها �صناعة �لقر�ر �لنبوي ثالثة:
�لعتقاد �ل�صليم و�صرعية �لقر�ر�ت.- 1
�إجناز عمل كفائي يهم �لأمة.- 2
عناية ذوي �لكفاءة ب�صناعة �لقر�ر.- 3

الأ�سا�س الأول: العتقاد ال�سليم و�سرعية القرارات:
يعد هذ� �لأ�صا�ض من �أهم �لأ�ص�ض �لتي ينبني عليه قر�ر �مل�صلم �ملكلف، �إذ هو 
�ل�صليم،  م�صاألتني: �لعتقاد  �لقولية و�لفعلية، و�حلديث عنه يف  لت�صرفاته  �ملوجه 

و�صرعية �لقر�ر�ت.
امل�ساألة الأوىل: العتقاد ال�سليم:

تتكون مفرد�ت هذه �مل�صاألة كاأ�صا�ض ل�صناعة قر�ر متو�زن من: �صفاء �لعتقاد، 
و�لتوكل، و�ل�صتعانة، و�ل�صتخارة.

�أول  وهو  �ل�صرك،  �صو�ئب  كل  من  �لعقيدة  ُخُلو�ض  هو  العتقاد:  �سفاء    -1
م�صدر  لأنه  و�إدر�كه؛  فهمه  �إىل  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  دعا  �صيء 
تهم  �أو  نف�صه،  خا�صة  يف  �ملكلف  تهم  �صو�ء  لها،  و�ملوجه  �لقر�ر�ت  �صناعة 

قال �ملناوي يف �لتوقيف على مهمات �لتعاريف �ض54: "�لأ�صا�ض: �لقاعدة �لتي يبنى عليها".  -1
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�لعتقاد  �صفاء  وبدون  �لجتماعية،  �ملنظومة  وظائف  يف  وم�صوؤوليته  عمله 
�إ�صاعة  لها من حيث  هباًء ل وزن  وت�صبح  �لأعمال  ت�صقط  �أهميته،  و�إدر�ك 

�لأجر �لأخروي، قال تعاىل خماطباً نبيه عليه �ل�صالة و�ل�صالم: چ ے  ۓ  
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ)1(.

فيكون  بنف�صه،  قر�ره  ي�صنع  �أن  �لعقدية  �لوجهة  من  �ملكلف  �مل�صلم  ويلزم 
�صناعة  م�صتوى  على  خا�صة  عقيدته،  �إىل  ينتمي  ل  ممن  غريه  دون  له  �ملبا�صر  هو 
قالت:  عنها  �هلل  ر�صي  عائ�صة  فعن  و�مل�صريية،  و�ل�صرت�تيجية  �حليوية  �لقر�ر�ت 
�أَْدَرَكُه  �ْلَوبََرِة  ِة  ِبَحرَّ َكاَن  ا  َفَلمَّ بَْدٍر،  ِقَبَل  �هلل عليه و�صلم  ِ �صلى  �هللَّ َر�ُصوُل  »َخَرَج 
ِ �صلى �هلل عليه  �هللَّ َر�ُصوِل  َحاُب  �أَ�صْ َفَفِرَح  َدٌة،  َوجَنْ ُجْر�أٌَة  ِمْنُه  يُْذَكُر  َكاَن  َقْد  َرُجٌل 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: ِجْئُت لأَتَِّبَعَك  ا �أَْدَرَكُه َقاَل ِلَر�ُصوِل �هللَّ و�صلم ِحنَي َر�أَْوُه َفَلمَّ
ِ َوَر�ُصوِلِه، َقاَل:  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: تُوؤِْمُن ِباهللَّ يَب َمَعَك. َقاَل لَُه َر�ُصوُل �هللَّ َو�أُ�صِ
َل، َقاَل: »َفاْرِجْع َفَلْن �أَ�ْصَتِعنَي مِبُ�ْصِرٍك«)2(، ثم مل ياأذن له حتى �طماأن �إىل عقيدته 

فاأمره بالنطالق.
و�ل�صبب يف �صرورة �إبعاد من لي�ض مب�صلم عند �صناعة �لقر�ر، �أن �لقر�ر�ت 
�صرط  �أو خارجيا، ومن  �صاأنا د�خليا  تهم  �آثار  ترتتب عليها  قد  لالأمة  �ل�صرت�تيجية 
هذ� �لنوع من �لقر�ر�ت �أن يت�صم بال�صرية و�لكتمان و�لحتياط، فمن هديه عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم عند عزمه على �صناعة قر�ر هام، �لتز�م �ل�صرية و�لكتمان كما 

�صياأتي.
ال�ستعانة باهلل وحفظ حدوده: �إن �صناعة �لقر�ر ي�صبقه �أمر يف غاية �لأهمية،   -2
وهو �ل�صتعانة باهلل �لذي يرجع �إليه �لأمر كله، ففي �ل�صنة: »ُكلُّ �أَْمٍر ِذى بَاٍل َل 

�صورة �لزمر، �لآيتان: 66-65.  -1
�أخرجه: م�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب كر�هة �ل�صتعانة يف �لغزو بكافر، ح1817.  -2
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ْمِد �أَْقَطُع«)1(، ف�صانع �لقر�ر يتخذ �لأ�صباب وي�صتعني باهلل وي�صاأله  يُْبَد�أُ ِفيِه ِباحْلَ
�لتوفيق و�ل�صد�د يف �لقول و�لعمل، ففي �ل�صنة: »�إَِذ� �َصاأْلَت َفا�صاأَِل �هلل، و�إَِذ� 
�أعانه فهو �ملُعان، ومن خذله فهو �ملخذول،  َفا�ْصَتِعْن باهلِل«)2(، فمن  ��ْصَتَعْنَت 
فح�صن �ل�صلة باهلل �صمام �لأمان، ومنجاة من �لتيهان، ومن كان مع �هلل كان 
�هلل معه يف �ل�صر و�لعالنية: فمما علمه عليه �ل�صالة و�ل�صالم لأمته عن طريق 
حفظ  على  متوقف  لعبده  �هلل  حفظ  لأن  يَْحَفْظَك«،  �هللَ  »�ْحَفِظ  عبا�ض:  �بن 
�لعبد لربه، وذلك بامتثال �أو�مره، و�جتناب نو�هيه، و�لوقوف عند حدوده، 
�إليه:  �حلاجة  عند  يجده  ل  قد  �هلل،  مع  عالقته  يف  طا  مفرِّ كان  من  �أن  مبعنى 

ِة«. دَّ َخاِء يَْعِرفَك يف �ل�صِّ ْف �إىل �هلِل يف �لرَّ »تَعرَّ
ال�ستخارة: �إن مفتاح �لفالح و�ل�صد�د يف �أي قر�ر بعد �لعزم، هو �للتجاء   -3
�إىل �هلل بالدعاء و�ل�صتخارة، و�ل�صتخارة تعني: �أن يقذف �هلل يف قلب من 
�لتجاأ �إليه نور� يب�صر به �حلق ليتبعه، وهو يقول يف دعائه قبل �صناعة �لقر�ر: 
»�للهمَّ �إِينِّ �أَ�ْصَتِخرُيَك ِبِعْلِمَك، َو�أَ�ْصَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك«)3(، �إنه ��صتمد�د للتوفيق 
من �هلل، وبر�ءة من �حلول و�لقوة �لب�صرية �إىل حول �هلل وقوته، ويف �صريته 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم ليلة بدر دليل على �صرورة �لدعاء وطلب �ملدد �لإلهي 
بعد �تخاذ كافة �لأ�صباب، ومما كان يدعو به عليه �ل�صالة و�ل�صالم ليلة بدر: 

ُرك �ّلِذي َوَعْدتِني �لّلُهّم �أَِحْنُهْم �ْلَغَد�َة«)4(. »...�لّلُهّم نَ�صْ

�أخرجه: �أبو د�ود، كتاب �لأدب، باب �لهدى يف �لكالم، ح4840، �بن ماجه، كتاب �لنكاح، باب خطبة   -1
�لنكاح، ح1498)و�للفظ له(، �أحمد، �مل�صند 359/2.

�أخرجه: �لرتمذي، كتاب �صفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع، باب، ح2516، �أحمد، �مل�صند 293/1. قال   -2
�لرتمذي: "حديث ح�صن �صحيح".

�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لدعو�ت، باب �لدعاء عند �ل�صتخارة، ح6382.  -3
�ملغازي، �لو�قدي 59/1، عيون �لثر، �بن �صيد �لنا�ض 333/1.  -4
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ْل«)1(، و�لتوكل:  التوكل على اهلل: ورد يف �ل�صنة �ل�صحيحة: »�ْعِقْلَها َوتََوكَّ  -4
�صناعة  �لو�قع  يف  يرتجمها  �لتي  بالأ�صباب  و�لأخذ  �هلل  على  �لعتماد  هو 
�أثناء  �هلل  على  و�لتوكل  چ)2(،  ڄ  ڄ  ڄڃ  چڦ  ڄ    �لتنزيل:  ويف  �لقر�ر، 
�صنع �لقر�ر و�تخاذه يوؤدي �إىل �حل�صول على دعم معنوي مهم ي�صاعد على 

ہ   چ  تعاىل:  قال  ليو��صل عمله،  للمكلف  �لقوة  يعطي  �لذي  جناحه، وهو 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چ)3(.

امل�ساألة الثانية: �سرعية القرارات
�ملق�صود ب�صرعية �لقر�ر�ت: مطابقة �صناعة �لقر�ر لأحكام �ل�صريعة �ملن�صو�صة، 
ولغري �ملن�صو�صة يف مقا�صدها �لعامة، �إذ ل يجوز مل�صلم �أن يقدم على �أمر حتى 
يعرف حكم �هلل فيه، ومعرفة �حلكم متفرع عن �صالمة �لعتقاد، لأن �لعتقاد عندما 
نَّاع �لقر�ر من �لنحر�ف عن  ي�صح، ت�صح �لقر�ر�ت تبعا له، فتح�صل �حل�صانة ِل�صُ
�لآخرين،  حقوق  على  �ل�صتحو�ذ  �إىل  بقر�ر�تهم  ي�صعون  فال  �ل�صو�ب،  جادة 
و�إىل حرمانهم مما ي�صتحقون، و�إىل �لت�صلط على رقابهم وثرو�تهم، و�لتقلي�ض من 
حرياتهم، فلي�ض هذ� من �صمائله عليه �ل�صالة و�ل�صالم، فقر�ر�ته رحمة للعاملني، 

وفتح مبني للم�صلمني، وحماية للم�صت�صعفني من �مل�صلمني وغري �مل�صلمني.
فمن �أخالقيات �جلهاد على �صبيل �ملثال، و�جلهاد ل يكون �إل بناء على قر�ر يتم 
�صنعه كما هو معلوم: �أنه ل يجوز قتل �لن�صاء و�ل�صبيان و�ملجانني و�خلنثى �مل�صكل 
ملا روي عن �بن عمر : "�أَنَّ �ْمَر�أًَة ُوِجَدْت يِف بَْع�ِض َمَغاِزي �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه 

ْبيَاِن")4(. ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َقْتَل �لنِّ�َصاِء َو�ل�صِّ و�صلم َمْقُتولًَة، َفاأَْنَكَر َر�ُصوُل �هللَّ
�أخرجه: �حلاكم، �مل�صتدرك 623/3، و�لق�صاعي، م�صند �ل�صهاب، ح633. قال �لذهبي يف �لتلخي�ض:   -1

�صنده جيد. ويف �لباب عن �أن�ض عند �لرتمذي، ح2517.
�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 159.  -2

�صورة �لطالق، �لآية: 3.  -3
�حلرب،  يف  و�ل�صبيان  �لن�صاء  قتل  حترمي  باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،  �أخرجه:   -4

ح4645.
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وقد فتح �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم خيرب، و�أقر �أهلها على معابدهم فيها 
ومل يهدمها، ويف فتح مكة: »حكم باأن من �أغلق بابه، �أو دخل د�ر �أبي �صفيان، �أو 
دخل �مل�صجد، �أو و�صع �ل�صالح فهو �آمن،...وحكم باأنه ل يجهز على جريح، ول 
يتبع مدبر، ول يقتل �أ�صري«)1(، ومل ياأخذ من متاعهم �صيًئا)2(، فعفا عنهم، فقال لهم 
كما قال يو�صف: {َل ترَْثَيَب َعَلْيُكُم �ْليَْوَم})3(، فكان كرميا رحيما، ومل يعاملهم 
مببد�أ  �أخذ�  �لظروف،  هذه  مثل  يف  ينتظر  كما  �حلقوق  وبنزع  وفظاظة،  بغلظة 

م�صروعية �لقر�ر �لذي هو من مكونات �أ�ص�ض �صناعته.
�لكنائ�ض  من  �صيئاً  يهدمو�  فلم  عنوة،  �لبالد  من  كثري�ً    �ل�صحابة  وفتح 
�لتي توجد بها �قتد�ء بهديه عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف غزوة خيرب، فمن فعله هذ� 
�أُخذ حكم �لإبقاء على �لكنائ�ض و�ْلِبيَّع يف �لبالد �لتي فُتِحت عنوة لوجودها قبل 
�لفتح، وقد كتب عمر بن عبد �لعزيز �إىل عماله �أن: "ل تهدمو� كني�صة ول بّيعة ول 

بيت نار")4(.
وي�صتفاد من ذلك كله �أن منطلق �صناعة �لقر�ر و�تخاذه هو �لعقيدة و�لقيم، 
ومدى �ن�صجام �لقر�ر معهما، و�للتز�م مببادئ �لعقيدة هو �لبو�صلة �ملوجهة �إىل 
�لن�صباط للم�صروعية، فمامل ين�صجم من �لقر�ر مع �لعقيدة و�لقيم، فهو يف د�ئرة 
�ملحظور �لذي يجب تركه، وعلى �أ�صا�ض ذلك يكون ت�صخي�ض �ملو�صوع وتقوميه، 
�لغز�ل:  قال  ْفَتْوَك«)5(،  َو�أَ �لنَّا�ُض  �أَْفَتاَك  َو�إِْن  َقْلَبَك...  »��ْصَتْفِت  �ل�صنة:  ففي 
»و��صتفتاء �لقلب �إمنا هو حيث �أباح �ل�صيَء، �أما حيث حرم فيجب �لمتناع، ثم ل 

ز�د �ملعاد، �بن �لقيم 68/5.  -1
�أخرجه: عبد�لرز�ق، �مل�صنف، 124-123/10.  -2

�أخرجه: �لبيهقي، �ل�صنن �لكربى 118/9، و�إ�صناده جيد، رجاله كلهم ما بني �لثقة و�ل�صدوق، ما عد�   -3
�لقا�صم بن �صالم بن م�صكني؛ فاإنه قد �صعفه �ل�صاجي و�لأزدي، لكن قال �أبو زرعة و�أبو حات: �صدوق، 

وقال �بن حبان: م�صتقيم �حلديث. ينظر: تهذيب �لتهذيب، لبن حجر 286/8.
�أخرجه: �لأمو�ل، �بن زجنويه، 268.   -4

ريا�ض  �نظر:  �لنووي،  ح�صنه   .148/22 �لكبري  �ملعجم  �لطرب�ين،   ،228/4 �مل�صند  �أحمد،  �أخرجه:   -5
�ل�صاحلني 352/1.
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يعول على كل قلب...و�إمنا �لعتبار بقلب �لعامل �ملوفَّق �ملر�قب لدقائق �لأحو�ل، 
فهو �ملحك �لذي متتحن به حقائق �ل�صور«)1(. ويف هذ� �لباب تُ�ْصَتْبعد �لقر�ر�ت 
�لتي تهدد حياة �لإن�صان: »ُكلُّ �مْلُ�ْصِلِم َعَلى �مْلُ�ْصِلِم َحَر�ٌم: َدُمُه«)2(، و�لتي ل حترتم 
ُه}، و�لتي تفقده �أمنه: »َونََهى  ممتلكاته:{َوَمالُُه}، و�لتي تنتهك كر�مته: {َوِعْر�صُ

َر�ُصوُل �هلّلِ  �أَْن يَُرّوَع �مْلُ�ْصِلُم")3(، لأن ذلك كله يتنافى مع �مل�صروعية.
الأ�سا�س الثاين: اإجنازعمل كفائي يهم الأمة

�إن مو�صوع �صنع �لقر�ر �حليوي و�ل�صرت�تيجي يف عهد �لنبوة يتجه �إىل �إجناز 
عمل كفائي ل بد من �لقيام به، كما ي�صتفاد ذلك من ��صتقر�ء �لأحد�ث و�لوقائع 
�لتي ت�صتعر�صها �ل�صرية �لنبوية، حيث ت فيها �صنع قر�ر�ت ملعاجلة تلك �لأحد�ث 

و�لوقائع مبا يلزم من �ملعاجلة و�ملو�جهة.
قام  �إذ�  �لذي  �لفر�ض  هو  �لفقهاء:  عند  حمدد  هو  كما  �لكفائي  و�لعمل 
تعاىل:  قال  �جلميع،  �أِثَم  �أحد  به  يقم  مل  و�إن  �لباقني،  عن  �لإثم  �صقط  �لبع�ض  به 

چې  ى    ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی     چ)4(، قال �لزخم�صري: »...معناه: �أن 
كان  �إذ�  �لعلم غري �صحيح ول ممكن«)5(، خا�صة  لطلب  �أوطانهم  عن  �لكافة  نفري 
�ملجتمع �لإ�صالمي بحاجة �إىل �لقيام باأعمال كفائية �أخرى ل ميكن �ل�صتغناء عنها، 
فيلزم فيها �صنع �لقر�ر، قال �لزخم�صري: »فحني مل ميكن نفري �لكافة، ومل يكن 
َطاِئَفٌة(: �أي من كل جماعة كثرية جماعة  ّمْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُكّل  م�صلحة، فهال: )نََفَر ِمن 
�صناعة  �إىل  حاجته  �إىل  �إ�صافة  �لإ�صالمي  فاملجتمع  �لنفري«،  يكفونهم  منهم  قليلة 

�إحياء علوم �لدين، �لغز�ل 118/2.  -1
�أخرجه: م�صلم، كتاب �لرب، حترمي ظلم �مل�صلم، ح2564.  -2

مغازي، �لو�قدي 448/2، �ل�صرية �حللبية، �حللبي 633/2.  -3
�صورة �لتوبة، �لآية: 122.  -4

�لك�صاف، �لزخم�صري 309/2.  -5
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�لقر�ر �لذي يخ�ض �ملجال �لع�صكري، هو بحاجة بنف�ض �ملقد�ر، �أو �أكرث �إىل �صناعة 
ل  �لتي  �لكفائية  �لأعمال  كافة  تهم  وم�صريية  و��صرت�تيجية  حيوية  �أخرى  قر�ر�ت 
ميكن �ل�صتغناء عنها، قال �لزخم�صري: »وكان �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم بعد 
�ل�صد�د،  �لآيات  من  �ملتخلفني  يف  �أنزل  ما  وبعد  بعثاً،  بعث  �إذ�  تبوك  غزوة 
�لوحي  ��صتماع  عن  جميعاً  و�نقطعو�  �لنفري،  �إىل  �آخرهم  عن  �ملوؤمنون  ��صتبق 
و�لتفقه يف �لدين، فاأُِمُرو� �أن ينفر من كل فرقة منهم طائفٌة �إىل �جلهاد، ويبقى 
لأّن  �لأكرب،  �جلهاد  هو  �لذي  �لتفقه  عن  ينقطعو�  ل  حتى  يتفقهون،  �أعقابُُهم 
�جلد�ل باحلّجة �أعظم �أثر�ً من �جلالد بال�صيف«)1(، فاإىل جانب �جلهاد �لع�صكري، 
يوجد ما ميكن ت�صميته باجلهاد �ملدين، فعن �أن�ض مرفوعا: »َمْن َخَرَج يِف َطَلِب �ْلِعْلِم 
ِ َحتَّى يَْرِجَع«)2(، و�لعلم �أ�صا�ض �حلهاد �ملدين و�لتنمية �مل�صتد�مة،  َفُهَو يِف �َصِبيِل �هللَّ
وجود  �مل�صلحة  فاقت�صت  �حلياة،  جو�نب  على  �مل�صلمني    �لر�صول  وزع  فقد 
�إليهم يف كل علم وفن، ويكون  يرجع  �جلو�نب،  متبحرين يف كل  متخ�ص�صني 
بكل  يهتمون  �لأمة و�حلاجة و�لت�صاع،  حجم كل طائفة متخ�ص�صة بح�صب عدد 
�ملتطلبات �لأ�صا�صية للمجتمع، ي�صنعون قر�ر�ت تهم �ل�صيا�صة �ل�صرعية، و�لتنمية 
و�أهد�فه  مبناهجه  و�لرقي  بالتعليم  �لنهو�ض  كم�صروع  �ملتعددة،  جمالتها  يف 
و�لجتماعية  �لقت�صادية  �ملنظومة  لبناء  �لتخطيط  ت�صمل  وقر�ر�ت  ونتائجه، 
و�لثقافية و�ل�صحية و�لع�صكرية وغريها من �ملنظومات �لتي ميكن �أن ت�صكل ر�فعة 
للنهو�ض و�لتنمية، خا�صة يف �مليادين �لتي يالحظ فيها نق�ض وخ�صا�ض، ويعكر 
هو  فهذ�  و�لتنمية،  للنهو�ض  �ل�صحيح  �ل�صري  عنها  و�لتغافل  �مليادين  تلك  �إهمال 
�ملفهوم �ل�صحيح للعمل �لكفائي �لذي ينبغي �أن يرت�صخ يف �لأذهان، فهو ي�صمل 

�لو�جبات �لجتماعية �لتي تت�صع ب�صعة �حلياة وت�صتغرق �صائر جمالتها.

�ل�صابق.  -1
�أخرجه: �لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لعلم، باب ف�صل طلب �لعلم، ح2647. قال �لرتمذي: "هذ� حديث   -2

ح�صن غريب، ورو�ه بع�صهم فلم يرفعه".
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وبناء عليه فاإن من بني �أ�ص�ض �صناعة �لقر�ر، �هتمامه باإجناز عمل ينفع �لنا�ض 
ول ميكن �ل�صتغناء عنه بحال من �لأحو�ل، وهذ� ل ميكن �لقيام به بطرق ع�صو�ئية 
بدو�فع مو�صوعية،  ي�صتغلون  �أكفاء،  يتم �صنعه مبهارة من موؤهلني  قر�ر  من غري 
�إىل �صد �خل�صا�ض يف جمال معني، يف تو�زن مع �لأعمال �لكفائية  وهي �حلاجة 
�لأخرى، يتفرغ لها �آخرون من ذوي �أهلية للقيام باأعمال كفائية لها نف�ض �لأهمية 

و�لعتبار، وهذ� هو مو�صوع �لأ�صا�ض �ملو�ل ل�صناعة �لقر�ر:
الأ�سا�س الثالث: عناية اخلرباء والأْكفاء ب�سناعة القرار

�صناعة �لقر�ر ل يقوم به �إل �ملوؤهلون من ذوي �خلربة و�لكفاءة و�لتخ�ص�ض، 
�أ�صا�صه، فمن هم �ملتخ�ص�صون يف �صناعة  �لقر�ر عيب من  وبدون ذلك ي�صوب 
�لقر�ر يف عهد �لنبوة؟ لقد كان عليه �ل�صالة و�ل�صالم يتمتع بفر��صة عظيمة يف 
لكل  يختار  فكان  �أ�صحابه،  من  �لكفاء�ت  لذوي  كبرية  ومعرفة  �لرجال،  �ختيار 
�لت�صرف  وح�صن  �لر�أي  �صد�د  بني  يجمع  من  للقيادة  فيختار  ينا�صبها،  من  مهمة 
�لعلم ودماثة �خللق  للدعوة و�لتعليم من يجمع بني غز�رة  و�ل�صجاعة، ويختار 
و�ملهارة يف �جتذ�ب �لنا�ض، ويختار للوفادة على �مللوك و�لأمر�ء من يجمع بني 
ح�صن �ملظهر وف�صاحة �لل�صان و�صرعة �لبديهة، ويف �لأعمال �لفد�ئية يختار من 

يجمع بني �ل�صجاعة �لفائقة وقوة �لقلب و�ملقدرة على �لتحكم يف �مل�صاعر)1(. 
فالر�صول  هو �صاحب �لقر�ر و�صانعه وم�صارك يف �صناعته مع �صحابته، 
لكن �ملعترب يف �ختيار من يقوم ب�صناعة �لقر�ر �لذي يَُعدُّ عماًل كفائياً من �لوجهة 
�ل�صرعية هو �لكفاءة و�لقدرة على �لقيام بالعمل على �أكمل وجه و�أجوده، وهو 
بالقوة و�لأمانة، وقد كان هذ� �لعتبار  �لنبوية  �ل�صرعية  �ل�صيا�صة  ما يعرب عنه يف 
�صوؤون  ت�صند  فلم  �خللفاء،  ع�صر  يف  بعدها  وما  �لنبوة  عهد  يف  �لتنفيذ  مو�صع 

ينظر: �لتاريخ �ل�صالمي، �حلميدي 27/6.  -1
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�لقر�ر�ت �لكفائية �إل للموؤهلني قوة و�أمانة من �أجل �صناعتها، فاختار �لر�صول عليه 
�ليمن لفقهه ورجاحة عقله وح�صن  �ل�صالة و�ل�صالم معاذ بن جبل للولية على 
خلقه لالإ�صر�ف على ما هو متخ�ص�ض فيه، وهو �لذي �أُوِكل �إليه �إد�رة �لقر�ر�ت 
وحزمه  لعدله  �لزكاة  على  عاماًل  �خلطاب  بن  عمر  و�ختار  �لبلد،  هذ�  تهم  �لتي 
لري�عي �لقر�ر�ت �ل�صادرة يف هذ� �ل�صاأن، و�ختار خالد بن �لوليد لقيادة �جلي�ض 
ملهارته �حلربية وحنكته �لع�صكرية لإد�رة �صناعة �لقر�ر �لذي يهم �ملجال �لع�صكري، 
و�ختار بالًل لبيت �ملال؛ لأمانته وح�صن تدبريه، وقدرته على �لإ�صر�ف على �صناعة 
قر�ر�ت تهم �إد�رة �صوؤون �لأمو�ل �لعامة و�لقت�صاد...وهكذ� مع �صائر �لقر�ر�ت 
�لتي تهم �لعناية بكل �لأعمال �لكفائية، ويف �لوقت نف�صه يرد �لأ�صعريني ل�صعفهم 

يف جمال �ل�صيا�صة �لعامة)1(، لعدم كفاءتهم يف �صنع قر�ر�ت هذ� �ملجال.
�لفا�صل  �لتخ�ص�ض هو �حلد  �أن  �ل�صالة و�ل�صالم  وي�صتفاد من �صنيعه عليه 
�لتخ�ص�ض يف  فبقدر وجود  عليه،  �لقادر  �لقر�ر وعدم  �صناعة  �لقادر على  بني 
عمل كفائي من �لأعمال �لتي يجب وجودها يف �ملر�فق �لعامة للمجتمع، تكون 
مهارة �صناعة �لقر�ر من ذويه �أكرث مالءمة، و�أن�صب يف �لتطبيق وتوفري �خلدمات 

�ملطلوبة، �أو �لإنتاج �لذي يجب توفره.
ومن �لأهمية مبكان �أن �أ�صري �إىل �أن هذه �لأ�ص�ض �لثالثة �لتي ت �لتطرق �إليها 
�لهدي  منهج  �لقر�ر على  ل�صناعة  منه  بد  ل  �لذي  �ملنطلق  �ملبحث، هي  يف هذ� 

�لنبوي وفق �خلطو�ت �لتي هي مو�صوع �ملبحث �لثاين �ملو�ل:

ْلنَيُ ُقُلوبًا..". �أخرجه: �لبخاري،  ْهُل �ْليََمِن ُهْم �أََرقُّ �أَْفِئَدًة َو�أَ فيه حديث عن �أبي هريرة مرفوعا: "�أَتَاُكْم �أَ  -1
�ل�صحيح، كتاب �ملغازي، باب قدوم �لأ�صعريني و�أهل �ليمن، ح4129.
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املبحث الثاين: خطوات �سناعة القرار
�لتي نقف على  �لعملية  �لإجر�ئية  �ملر�حل  تلك  �لقر�ر: هي  خطو�ت �صناعة 
ُز هذه �خلطو�ت متانة �صناعة  وجودها يف �لقر�ر�ت �لنبوية يف �صنته و�صريته، وترُْبِ
�لقر�ر �لنبوي وتوفره على مقومات جناحه، وميكن �أن تزود �مل�صوؤولني عن �إد�رة 
�ل�صاأن �لعام، و�مل�صرفني على �إد�رة �ملوؤ�ص�صات و�ملقاولت، ومو�جهة �ل�صعاب، 
�صناعة  مهارة  عن  متكامل  بنموذج  �لطارئة،  و�لظروف  �لأزمات  مع  و�لتعامل 

�لقر�ر لإجناز �مل�صاريع، �أو ملو�جهة �لتحديات و�لأزمات و�لطو�رئ. 
وميكن �إجمال هذه �خلطو�ت يف ثالث مر�حل: مرحلة ما قبل �تخاذ �لقر�ر، 

ومرحلة �تخاذ �لقر�ر، ومرحلة ما بعد �تخاذ �لقر�ر:
املرحلة الأوىل: ما قبل اتخاذ القرار

من هديه عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف �صنته و�صريته ملرحلة ما قبل �تخاذ �لقر�ر، 
�أنه يحر�ض على �لإحاطة بجوهر مو�صوع �لقر�ر، وباأ�صبابه و�أهد�فه �لد�عية �إىل 
يحقق  و�لذي  منها  �ملنا�صب  لختيار  �ملطروحة  �لبد�ئل  عن  �لبحث  ثم  �صناعته، 
من  �ملو�صوع  يف  و�خلربة  �لعلم  ذوي  ��صت�صارة  ثم  �ملف�صدة،  ويبعد  �مل�صلحة 

�صحابته و�أقرب �لنا�ض �إليه دعما للقر�ر �ملر�د �تخاذه يف وقته �ملنا�صب. 
وبناء عليه فاإن معاجلة هذه �ملرحلة من �صناعة �لقر�ر يتم �لنظر �إليها ومعاجلتها 

يف مطلبني: 
�ملطلب �لأول: �لهتمام �لنبوي بدر��صة كل جو�نب �لقر�ر قبل �تخاذه.  -
�ملطلب �لثاين: �ل�صت�صارة �لنبوية لأ�صحابه وللخرب�ء منهم. -
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املطلب الأول: الهتمام النبوي بدرا�سة كل جوانب القرار قبل اتخاذه.
�إجر�ء�ت  �أربعة  على  نقف  �لنبوي،  �لقر�ر  �تخاذ  قبل  ما  مرحلة  �إىل  بالنظر 

عملية قائمة ل�صناعة �لقر�ر، وهي:
الإجراء الأول: حتديد الهدف: 

�ل�صنة  �لقر�ر، ومما يج�صد ذلك من  �لغاية �ملق�صودة من  �لهدف: هو حتديد 
�لنبوية بوجه عام، تلك �لأحاديث �لتي حتدد �لغاية من ور�ء كل عمل، فالهدف 
من قر�ر �جلهاد: ن�صرة �لإ�صالم، ومن قر�ر تدبري مو�رد بيت �ملال: �لإنفاق على 
�ملتطلبات �لأ�صا�صية للمجتمع، ومن قر�ر تكوين هياأة �لأمر باملعروف و�لنهي عن 
�إقامة نظام �ل�صورى:  �ملنكر: حفظ �لأمن �لعام �لروحي و�لجتماعي، ومن قر�ر 

�إ�صر�ك من يهمه �لأمر يف �صناعة �لقر�ر�ت �ملهمة و�مل�صريية.. �إىل �آخره. 
وقد ج�صد �لنموذج �لعملي �لتطبيقي لتحديد �لهدف من �صناعة �لقر�ر ما 
من  �مل�صلمني  خروج  من  �لهدف  كان  �لبد�ية  ففي  �لكربى،  بدر  غزوة  يف  ورد 
�ملدينة بقيادة �لر�صول  هو �ل�صتيالء على قافلة �أبي �صفيان بن حرب �لتجارية 
�مل�صلمون ذلك مبثابة تعوي�ض عن جزء مما خلفوه من  �ل�صام، و�عترب  �لقادمة من 
�أمو�لهم �لتي تعر�صت لل�صلب و�ملنع وحرمو� منها ظلما وعدو�نا، لكن عندما مل 
يتحقق هذ� �لهدف ب�صبب �لتغري�ت �لطارئة، �قت�صت �حلاجة حتديد هدف جديد 
ملوقف جديد �ملتمثل يف �ملو�جهة �مل�صلحة �حلقيقية بنف�ض �ملو�رد جلي�ض يفوقه عدد� 
�حلقيقية مع  �ملعركة  �لقر�ر، هو  �َصيُْبنى عليه  �لذي  �إذن  فالهدف �جلديد  وعتاد�. 
جي�ض قري�ض بقيادة زعمائها و�صناديدها وفر�صانها، و�صيتم �صناعة �لقر�ر �جلديد 
بناء على هذ� �لهدف �جلديد �لذي ت حتديده، وقد كان �لرتكيز على هدف حتقيق 
د �ملخاوف  �لنت�صار من قبل �مل�صلمني بقيادته عليه �ل�صالة و�ل�صالم هو �لذي بَدَّ
و�مل�صاعب، وقد ز�د ذلك من قوتهم و�صدة باأ�صهم على �أعد�ئهم، فحققو� �لن�صر 
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�لن�صر حليفهم لأنهم  �لإلهية خطو�تهم، فكان  �لعناية  به، و�صاندت  ُوِعُدو�  �لذي 
ركزو� على حتقيقه، وهو هدف و��صح �أثناء �صناعة �لقر�ر �إذ مل يخلطو� معه غريه.
يف  �لن�صر  بعد  �خل�صارة  كانت  »بدر«،  يف  �ملكني  �لن�صر  هذ�  مقابل  ويف 
�آثار �لت�صوي�ض على �لهدف �حلقيقي و�لرتكيز عليه، فت�صببت مع�صية  »�أُُحد« من 
خمالفة �لرماة �أمر �لنبي  يف خ�صارة غري متوقعة، وب�صب �لتنازع و�لختالف 
حول �لغنائم، ذهب �لن�صر عن �مل�صلمني بعد �أن �نعقدت �أ�صبابه ولحت بو�دره، 

قال تعاىل: چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ        چ)1(.

الإجراء الثاين: جمع املعلومات وحتليلها واحلر�س على �سريتها: 
جمع املعلومات: لقد مار�ض عليه �ل�صالة و�ل�صالم هذ� �لإجر�ء كا�صرت�تيجية - 1

�لدولة  بناء  تهم  �لتي  �لأمور  �أي قر�ر م�صريي، خا�صة يف  �تخاذ  قبل  عملية 
�لإ�صالمية �جلديدة و�حلفاظ على مكت�صباتها �لد�خلية و�خلارجية، فمن هديه 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم �حلر�ض على معرفة جي�ض �لعدو للوقوف على �أهد�فه 
ورد  ملجابهته  �ملنا�صب  �لقر�ر  �صناعة  على  ي�صاعده  ذلك  لأن  ومقا�صده؛ 
بنف�صه، وتارة  تارة  �ملعلومات  �أن يجمع  بدر  �أ�صلوبه يف غزوة  كيده، فكان 
�أخرى ي�صتعني بغريه، فعندما �أر�د �لر�صول  �أن يجمع �ملعلومات يف غزوة 
بدر �لكربى، ��صتعان بعلي بن �أبي طالب، و�لزبري بن �لعو�م، و�صعد بن �أبي 
عليه،  له  �خلرب  يلتم�صون  بدر  ماء  �إىل  �أ�صحابه  من  نفر  يف  فبعثهم  وقا�ض، 
فاأ�صابو� ر�وية لقري�ض فيها غالمان لبع�صهم، فاأتو� بهما ف�صاألوهما ور�صول �هلل 

�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 152.  -1
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 قائم ي�صلي، فقال: نحن �صقاة قري�ض بعثونا ن�صقيهم من �ملاء، فكره �لقوم 
قال: نحن  �أذلقوهما  فلما  ف�صربوهما،  �صفيان  لأبي  يكونا  �أن  خربهما ورجو� 

لأبي �صفيان، فرتكوهما.
وهنا تربز مهارة �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف ��صتجالء �ملعلومة �حلقيقية 
�لتي مل يتو�صل �إليها من �أُوِكل �إليهم �أمر ��صتجالئها، وكان ذلك بعد عتاب خفيف 
على �صوء ت�صرف �صحابته مع �لغالمني بعد �أن �خت�صر نافلته ليتد�رك �لأمر يف 
�أو�نه، فقال: »�إذ� �صدقاكم �صربتموهما، و�إذ� كذباكم تركتموهما«، و��صتنتج من 
�حلو�ر �لد�ئر �صدق حديثهما، ومنهما �صيعرف �ملكان �لذي �أناخ فيه جنود قري�ض 
و�هلل،  »�صدقا  فقال:  منهما،  بها  تو�صل  �لتي  �ملعطيات  بتحليل  وعددهم  ركابهم 
�إنهما لقري�ض، �أخرب�ين عن قري�ض؟ قال: هم و�هلل ور�ء هذ� �لَكثيب)1( �لذي ترى 
بالعدوة �لق�صوى، فقال لهما ر�صول �هلل :كم �لقوم؟ قال: كثري" غري �أن جو�بهم 
هذ� مل يكن كافيا يف موقف كهذ� �لذي يتطلب �لدقة يف �ملعلومة، ولذلك بادرهم 
�لر�صول  بال�صوؤ�ل عن عدد �مل�صاركني يف �لزحف و�لقتال فقال: »ما عدتهم؟ 
�إىل  بالنظر  منطقي  وهذ�  للقوم،  �حلقيقي  �لعدد  يجهالن  �لغالمني  �أن  تبني  لكن 
وظيفتهما يف �لقوم، فكان جو�بهم عن �ل�صوؤ�ل: »ل ندري«، فمن عادة قرنائهم �أن 
ل يهتمو� مبثل هذ� �لأمر، لكن �لر�صول  ��صتعمل �لذكاء و�لفطنة، وهو ما غاب 
�ل�صالة  عليه  ف�صاألهم  �صحابته،  من  �ل�صتطالع  �أمر  �إليهم  �ملوكول  عن  ��صتعماله 
و�ل�صالم: »كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما ت�صعا، ويوما ع�صر�«، وكان هدفه �أن 
ي�صل �إىل هذه �ملعطيات بال�صبط، لكنها حتتاج �إىل حتليل، وهو ما قام به �لر�صول 
�لتي ينحرونها عددهم �حلقيقي  ��صتنتج من عدد �لإبل  �إذ  عليه �ل�صالة و�ل�صالم 

فقال: »�لقوم فيما بني �لت�صعمائة و�لألف«. 

ُك �أَ�ْصَفَله فيَْنهاُل عليك من �أَعاله. ل�صان �لعرب 702/1. ْمل و�ملَِهيُل �لذي حُتَرِّ قال �لفر�ء: �لَكثيُب: �لرَّ  -1
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ثم �إنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم حر�ض �أن يعرف منهما زعماء قري�ض �مل�صاركني 
يف �حلرب فقال: »فمن فيهم من �أ�صر�ف قري�ض؟ قال: عتبة بن ربيعة، و�صيبة بن 
ربيعة، و�أبو �لبخرتي بن ه�صام، وحكيم بن حز�م، ونوفل بن خويلد، و�حلارث 
بن  بن �حلارث، وزمعة  نوفل، و�لن�صر  بن  نوفل، وطعيمة بن عدي  بن  �بن عامر 
�لأ�صود، و�أبو جهل بن ه�صام، و�أمية بن خلف، ونبيه ومنبه �بنا �حلجاج، و�صهيل 
�بن عمرو، وعمرو بن عبد ود«. وهنا ��صتنتاج �آخر للر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
�صيكا�صف به �أ�صحابه، وهو من قبيل حتليل �ملعلومة بناء على �ملعطيات فقال: »هذه 
مكة قد �ألقت �إليكم �أفالذ كبدها«)1(، مبعنى �أن �أ�صر�ف قري�ض قد جتمعو� وجتمهرو� 
هذ�  �أخذ  ت  وقد  وباأ�صا،  جاها  قري�صا  ميثل  من  من خرية  �ملع�صكر، وهم  هذ�  يف 
�ملعطى بعني �لعتبار يف �لقر�ر، فهياأ لكل ذي باأ�ض من �لعدو ما ينا�صبه ويعادله يف 

�صناعة �لقر�ر.

�أ�صلوبه يف جمع �ملعلومات �أن ي�صتطلع  �أما يف غزوة »�لأحز�ب« فقد كان 
��صتق�صاء  يف  �أهميتها  �ل�صرت�تيجية  هذه  �أثبتت  وقد  �صعيد،  من  �أكرث  يف  �لأمر 
�ملنورة  �ملدينة  �قتحام  حماولة  يف  �مل�صاركة  �لأطر�ف  �صائر  عن  �لدقيقة  �لأخبار 
�ْلأَْحَز�ِب  يَْوِم  َطِليَعَة  �ْلأَ�ْصَلِميَّ  َعْوٍف  ْبَن  َو�ُصْفيَاَن  �َصِليًطا،  فلم يفلحو�، فا�صتعمل 
�خلندق  فاجتاز  �ليمان  بن  حذيفة  وبعث  �ملدينة)2(،  نحو  �لأحز�ب  تقدم  ملعرفة 
لياأتيه باأخبار قري�ض، فقال: »يَا �ْبَن �ْليََماِن، ُقْم َفاْنَطِلْق �إىل َع�ْصَكِر �ْلأَْحَز�ِب َفاْنُظْر 
ِمَن  َحيَاًء  �إِلَّ  �إِلَْيَك  ُقْمُت  َما  ِباحْلَقِّ  بََعثََك  َو�لَِّذي   ،ِ َر�ُصوَل �هللَّ يَا  ُقْلُت:  َحاِلِهْم«  �إىل 
 » ِد َقاَل: »�ْنَطِلْق يَا �ْبَن �ْليََماِن َفاَل بَاأْ�َض َعَلْيَك ِمْن بَْرٍد، َوَل َحرٍّ َحتَّى تَْرِجَع �إَِلَّ �ْلرَبْ
َبٍة َحْولَُه، َوَقْد  َفاْنَطَلْقُت َحتَّى �آِتَي َع�ْصَكَرُهْم َفَوَجْدُت �أَبَا �ُصْفيَاَن يُوِقُد �لنَّاَر يِف َع�صَ

ينظر: �ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام 616/1، �ل�صرية �لنبوية، لبن كثري 398/2.  -1
معرفة �ل�صحابة، �أبي نعيم 2482/5.  -2
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�َت ْبَن ُجَبرْيٍ �إىل بَِني ُقَرْيَظَة على فر�ٍض له يقال  َق �ْلأَْحَز�ُب َعْنُه«)1(، وبعث َخوَّ تََفرَّ
له ُجَناٌح)2(، وطلب من �صيقوم مبهمة �لك�صف عن حتركاتهم فقال: »َقاَل َمْن يَاأِْت 
ِ �صلى �هلل  ا َرَجْعُت َجَمَع ِل َر�ُصوُل �هللَّ ِهْم؟ َفاْنَطَلْقُت َفَلمَّ بَِني ُقَرْيَظَة َفيَاأِْتيِني ِبَخرَبِ

ِبي َو�أُمِّي«)3(.  عليه و�صلم �أَبََوْيِه َفَقاَل: »ِفَد�َك �أَ

�سرية املعلومات: فبالإ�صافة �إىل �صرورة حتليل �ملعلومات قبل �تخاذ �لقر�ر، - 2
فهي كذلك حتتاج �إىل �لتعامل معها ب�صرية تامة، وِبَتْعِمية �إذ� لزم �لأمر، فعن 
�إِلَّ  َغْزَوًة  يُِريُد  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  يَُكْن َر�ُصوُل �هللَّ كعب بن مالك: »َومَلْ 
َها«)4(. فمن هديه عليه �ل�صالة و�ل�صالم �حلر�ض على تطبيق مبد�أ  ى ِبَغرْيِ َورَّ
�لكتمان يف �لقر�ر�ت �مل�صريية كاحلروب، فقد �أر�صد �لقر�آن �لكرمي �مل�صلمني 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ   �إىل �أهمية هذ� �ملبد�أ، فقال: چ 
ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ  

ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ     چ)5(. و�أ�صوق هنا مثالني عمليني:

 من »ذ�فر�ن«...ثم نزل قريبا من  - املثال الأول: عندما �رحتل ر�صول �هلل 
»بدر« ركب هو و�أبوبكر �ل�صديق حتى وقف على �صيخ من �لعرب، ف�صاأله 
عن قري�ض، وعن حممد و�أ�صحابه وما بلغه عنهم، فقال �ل�صيخ: ل �أخربكما 
حتى تخرب�ين ممن �أنتما؟ فقال ر�صول �هلل : �إذ� �أخربتنا �أخربناك، قال �أذ�ك 
بذ�ك؟ قال:نعم، قال �ل�صيخ: فاإنه بلغني �أن حممد� و�أ�صحابه خرجو� يوم كذ� 

�أخرجه: �لبز�ر، �مل�صند 448/1، قال �لهيثمي: "ورجاله ثقات، ويف �ل�صحيح حلذيفة حديث بغري هذ�   -1
�ل�صياق".ينظر: جممع �لزو�ئد 136/6. 

على  "�صحيح  �حلاكم:  قال   .466/3 �مل�صتدرك  و�حلاكم،   ،536/6 �مل�صنف  �صيبة،  �أبي  �بن  �أخرجه:   -2
�صرط �لبخاري".

�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ل�صحابة، باب مناقب �لزبري بن �لعو�م، ح3720.  -3
ى بغريها، ح 2787. قال عيا�ض:  �أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �جلهاد، باب من �أر�د غزوة َفَورَّ  -4

284/2 �مل�صارق  بغريها".  و�أوهم  �صرتها  "�أي 
�ل�صرية �لنبوية درو�ض وعرب يف تربية �لأمة وبناء �لدولة، �ل�صالبي 9/6. �صورة �لن�صاء، �لآية: 83.  -5
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�أخربين، فهم �ليوم مبكان كذ� وكذ�، للمكان  فاإن كان �صدق �لذي  وكذ�، 
�لذي به ر�صول �هلل ، وبلغني �أن قري�صا خرجو� يوم كذ� وكذ�، فاإن كان 
�لذي �أخربين �صدقني، فهم �ليوم مبكان كذ� وكذ�، للمكان �لذي فيه قري�ض. 
ثم  ماء  من  نحن   : �هلل  ر�صول  فقال  �أنتما؟  ممن  قال:  خربه،  من  فرغ  فلما 

�ن�صرف عنه، ثم قال �ل�صيخ: ما من ماء؟ �أمن ماء �لعر�ق؟)1(.
بني  - ق�صية  مع  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  تعامل  يج�صده  الثاين:  املثال 

ذلك:  من  �لتحقق  من  بد  ل  فكان  �لعهد،  نق�صهم  خرب  بلغه  عندما  قريظة 
»حتى ي�صتجلي موقف قريظة، فيو�جهه مبا يجب من �لوجهة �لع�صكرية«)2(، 
بن  �هلل  وعبد  عبادة،  بن  و�صعد  معاذ،  بن  �صعد  �خلرب  من  للتاأكد  فا�صتعمل 
عن  بلغنا  ما  �أحق  تنظرو�  حتى  »�نطلقو�  وقال:  جبري،  بن  �ت  وَخوَّ رو�حة، 
منهم  دنو�  فلما  �أعرفه«.  حلناً  ل  فاحلنو�  حقاً  كان  فاإن  ل؟  �أم  �لقوم  هوؤلء 
وجدوهم على �أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بال�صب و�لعد�وة، ونالو� من 
بيننا وبني حممد ول عقد.  . وقالو�: َمْن ر�صول �هلل؟ ل عهد  ر�صول �هلل 
ل  َع�صَ وقالو�:  له،  حلنو�    �هلل  ر�صول  على  �أقبلو�  فلما  عنهم،  فان�صرفو� 
ِجيع«)3(. ول  �لرَّ باأ�صحاب  �إنهم على غدر كغدر ع�صل، وقارة  �أي  وَقاَرة: 
�صك �أن هذه �ملرحلة من �لتثبت قبل �تخاذ �لقر�ر يجب �أن تكون يف غاية من 
�ل�صرية حتى ل يقع �نك�صار يف معنويات �لنا�ض، وحتى ل يعرف �لعدو باأن 
�أمره قد �نف�صح ملا قد يرتتب على ذلك من �آثار، فكان ل بد من �لتاأكيد على 
هذه �ل�صرية �لتامة حتى ياأخذ �لقر�ر بعد �تخاذه م�صاره �ل�صحيح، فقال لهم 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »ول تَُفتُّو� يف �أع�صاد �لنا�ض، و�إن كانو� على �لوفاء 

فاجهرو� به للنا�ض«.
ينظر: �ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام 163/3، و�ل�صرية �لنبوية، �بن كثري 396/2.  -1

�لرحيق �ملختوم، �ملباركفوري 277.  -2
�ل�صابق.  -3
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الإجراء الثالث:ح�سر اخليارات املتاحة واختيار الأن�سب منها
جد�  دقيقة  م�صاألة  �ملتاحة  �خليار�ت  ح�صر  بعد  �لبد�ئل  من  �لأن�صب  �ختيار 
عند �صناعة �لقر�ر �لنبوي، فمنهجه عليه �ل�صالة و�ل�صالم �أن ي�صتعر�ض �أكرث من 
خيار قبل �تخاذ �لقر�ر، ثم �ختيار �أي�صر �لأمور يف �لأحو�ل �لعادية، فعن عائ�صة 
مَلْ  َما  �أَْي�َصَرُهَما  �ْخَتاَر  �إِلَّ  �ْلآَخِر،  ِمْن  �أَْي�َصُر  �أََحُدُهَما  �أَْمَرْيِن،  بنَْيَ   َ ُخريِّ »َما  مرفوعا: 
ْثًما َكاَن �أَْبَعَد �لنَّا�ِض ِمْنُه«)1(، لكنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم حازم  يَُكْن �إِْثًما، َفاإِْن َكاَن �إِ
يف �ختيار �لبديل �ملنا�صب ولوكان �أ�صد �إذ� �نتهكت �حلرمات، كما يف �صاأن �ملر�أة 
�ملخزومية �لتي �صرقت، حيث ُطِرَح بديل �لإعفاء من عقوبة �حلد، فقال: »و�أمي �هلل 

لو �أن فاطمة بنت حممد �صرقت لقطعت يدها«)2(.
فقوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف حديث عائ�صة �ملتقدم: »�أي�صرهما«، ل ينبغي 
�لتف�صيل من  �لهني و�لب�صيط، فالأي�صر: فعل  �ل�صهل  �أنه �لأمر  �أن يفهم د�ئما على 
�لقر�ر  �صناعة  و�ملو�جهة عند  �لبناء  �لأ�صد، ومنطق  �لأع�صر وهو  ويقابله  �لي�صر، 
�لأ�صهل من حيث �لأد�ء، و�إل فال معنى  �لأي�صر مبعنى  �أبد� على �ختيار  يقوم  ل 
جهد  بذل  عن  �لناجت  �لأمل  من  بنوع  م�صحوبة  مب�صقة  توؤدى  و�لعز�ئم  للعز�ئم، 
وم�صقة، وهو ما ل ميكن حتمله �إل بال�صرب �لذي يعظم �أجر �صاحبه، ويف �لقر�آن: 
چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ     چ)3(، قال �بن عا�صور: »و�لعزم: عقُد �لنية 

لأن  �ملو�صوف،  م�صعر مبدح  بالعزم  و�لو�صف  و�لثباُت على ذلك،  �لعمل  على 
�صاأن �لف�صائل �أن يكون عملها ع�صري�ً على �لنفو�ض لأنها تعاك�ض �ل�صهو�ت، ومن 
عند  مثال(  )�حلرب  �ملو�جهة  فخيار  �لعزم«)4(،  باأول  �لر�صل  �أف�صل  و�صف  ثَمَّ 
�صناعة قر�ر معركة بدر �لكربى على �صبيل �ملثال، لي�ض بخيار �صهل ومريح للنف�ض 
�أخرجه: م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لف�صائل، باب مباعدته  لالآثام و�ختياره من �ملباح �أ�صهله، ح 2327.  -1

�أخرجه: م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �حلدود، باب قطع �ل�صارق �ل�صريف وغريه، ح5405.  -2
�صورة �ل�صورى، �لآية: 43.  -3

�لتحرير و�لتنوير، �بن عا�صور 122/25.  -4
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م�صروعاً  يحمل  نا�صئ  �إ�صالمي  ملجتمع  �لأ�صلح  ولكنه  حال،  �أية  على  و�جل�صد 
ح�صارياً جديد�ً يبني قو�عده على �لأحكام �لتي جاءت بها �آخر ر�صالة �صماوية.

ومن �لأمثلة �لعملية يف هذ� �لباب، �ختياره عليه �ل�صالة و�ل�صالم للمكان 
�أدنى ماء من مياه بدر، حيث توقف عند  �أن نزل  بعد  للتمركز يف بدر  �لأن�صب 
�لر�أي �ل�صديد لأحد �مل�صاركني يف هذه �لو�قعة، وهو �ل�صحابي �جلليل �ْلـُحَباب 
هذ�  �أر�أيت  �هلل،  ر�صول  يا  وقال:  �مليد�ن،  �لع�صكرى يف  �خلبري  �ملنذر، وهو  �بن 
�ملنزل، �أمنزًل �أنزلكه �هلل، لي�ض لنا �أن نتقدمه ول نتاأخر عنه؟ �أم هو �لر�أي و�حلرب 
و�ملكيدة؟ قال: »بل هو �لر�أي و�حلرب و�ملكيدة«، قال: يا ر�صول �هلل، �إن هذ� لي�ض 
مبنزل، فانه�ض بالنا�ض حتى ناأتى �أدنى ماء من �لقوم -قري�ض- فننزله ونغّور)1( ما 
ا، فنمالأه ماء، ثم نقاتل �لقوم، فن�صرب  ور�ءه من �لُقُلب)2(، ثم نبني عليه حو�صً
  �هلل  فنه�ض ر�صول  بالر�أي«،  �أ�صرت  »لقد   : �هلل  فقال ر�صول  ي�صربون،  ول 
باجلي�ض حتى �أتى �أقرب ماء من �لعدو، فنزل عليه �صطر �لليل، ثم �صنعو� �حليا�ض 

وغورو� ما عد�ها من �ْلُقلب)3(. 
الإجراء الرابع: �سبط املوارد الالزمة

فقد كان عليه �ل�صالة و�ل�صالم يح�صي مو�رده عند بناء �أي قر�ر م�صريي من 
�لأفر�د �مل�صتعدة لال�صتغال، ومقد�ر �ملال �ملتوفر، و�ملدة �لزمنية �لكافية لالإجناز، 
�ملال  قدر  ثم  �إجنازه،  يف  للم�صاركة  �مل�صتعدين  معرفة  قبل  قر�ر  على  يقدم  فال 
�لكايف للتمويل، وو�صائل �لتنقل �لكافية للركوب وحمل �ملوؤن، وعنا�صر �لحتياط 

�ل�صرورية. 

�أي: نَُخرِّب.  -1
�لأزهري  �للغة،  تهذيب  �نظر:  �لَطِوّي.  فهي  ُطويْت  فاإذ�  تُْطَوى،  �أن  َقبل  �لبئر  َقليب:  جمع  �لُقَلب:   -2

.144/9
مرويات غزوة بدر، �أحمد حممد باوزير 164، ق�صة �حلباب تتقوى وترتفع �ىل درجة �حل�صن.  -3
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ففي وقعة بدر �لكربى: متت تعبئة �ملو�رد �ملتوفرة ح�صب �لظرفية �جلديدة، 
فرغم �أن مو�رد هذه �ملعركة يف �لأ�صل كانت على قيا�ض مو�جهة قافلة �أبي �صفيان 
�ملنا�صبة  و�ملادية  �ملعنوية  بالكيفية  وتعديلها  تطويرها  وقع  فقد  �ل�صام،  من  �لقادمة 
للقر�ر �جلديد �لقا�صي بخو�ض �ملعركة �مل�صلحة، ويف هذه �ملعركة يربز ما ميكن 
�أن نطلق عليه �أ�صلوب تطوير �لذ�ت و�لرفع من �ملعنويات، فاملوؤمن ل يذل نف�صه 
ويتحمل من �لبالء ما ل يطيق، ويقبل مبا دون �ملطلوب منه �ِصرعة ومنهاجا، فقد 
لدى  �ل�صاأن  هو  كما  �لعدد  كرثة  �أن  �ملحدودة  �ملو�رد  ذ�ت  �ملعركة  هذه  �أثبتت 
مظنة  لي�ض  �لعدد  قلة  و�أن  �لدو�م،  على  و�لفوز  للك�صب  مقيا�صا  لي�ض  �لعدو، 
�ل�صحابة،  �لق�صية لدى  �لإميان وعد�لة  �أن قوة  �لغالب، ذلك  �لهزمية يف  لوقوع 
هو �لذي فجر يف نفو�صهم تلك �لطاقة �لق�صوى �أثناء �لإجناز، فكان �لن�صر حليفهم 

بعناية من �هلل �لذي ميد عباده �ملخل�صني مبدد من عنده.
�لنفقة  على  �لغنى  �أهل  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  ح�ضَّ  »تبوك«  غزوة  ويف 
وتقدمي ما يتوفر لديهم من �لدو�ب للركوب، فجاء �لكثريون منهم بكل ما �أمكنهم 
من �ملال و�لعدة، وجاء عثمان  بثالثمائة بعري باأحال�صها و�أقتابها، وباألف دينار 
�ليَْوِم«)1(،  بَْعَد  َعِمَل  َما  ُعْثَماَن  رَّ  �صَ »َما   : �هلل  ر�صول  فقال  ن�صرها يف حجره، 
وعندما حتققت �لكفاية من �ملو�رد �لالزمة ل�صناعة �لقر�ر، رد �لفائ�ض عن �حلاجة 
من ذوي �لأعذ�ر، وحكى �لقر�آن �لكرمي كالمه على ل�صانه ملن �عتذر �إليهم فقال:  
�ملعلومات  ح�صر  �أن  ذلك  من  وي�صتفاد  چ)2(،  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   چ 

�أ�صا�صها يتم به �صبط �ملو�رد �لتي متكن من بلوغ �لهدف،  �ملتوفرة وتقوميها على 
فلكل قر�ر مو�رده �لأ�صا�صية، بدء� بتحديد �لعن�صر �لب�صري �لكايف، ور�أ�ض �ملال 

�ملطلوب، ومقد�ر �جلهد �ملطلوب.

�أخرجه: �أحمد، �مل�صند 63/5، و�حلاكم، �مل�صتدرك 110/3، وقال �حلاكم: "�صحيح �لإ�صناد".  -1
�صورة �لتوبة، �لآية: 92.  -2
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املطلب الثاين: ا�ستعانة النبي  باخلرباء من �سحابته
تربز مهارة �صناعة �لقر�ر من هذه �لوجهة يف منهج �لر�صول  يف �أ�صلوب 
و��صتثمارها،  خرب�تهم  با�صتك�صاف  عليهم،  �هلل  ر�صو�ن  بال�صحابة  �ل�صتعانة 
وميكن ت�صخي�ض هذ� �ملنهج و��صتجالء �أ�صلوبه يف �إجر�ءين مهمني: �لأول: طلب 

�ل�صت�صارة و�لن�صيحة، و�لثاين: �إ�صر�ك من يهمه �لأمر يف �صناعة �لقر�ر.
الإجراء الأول: طلب ال�ست�سارة والن�سيحة

عليه  قال  حيث  �لن�صح،  على  �ملن�صجمة  �لإن�صانية  �لعالقات  �لإ�صالم  بنى 
يَحُة«)1(، و�لن�صيحة جزء من تطبيق مبد�أ �ل�صورى،  يُن �لنَّ�صِ �ل�صالة و�ل�صالم: »�لدَّ
�ملتعاملني يف �صف  �لعام بني  �لر�أي  ��صتطالع  تقت�صي  �أو �مل�صورة  و�ل�صت�صارة، 
و�حد للوقوف على �لحتياجات �مللحة و�لفعلية ليت�صنى �إ�صباعها على خري وجه 
وطلب  �ل�صورى  ملبد�أ  �ملوؤ�ص�صني  من  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  كان  وقد  و�أف�صله، 
ن�ض  فيه  يرد  فيمامل  �لكر�م  �لقر�ر مع �خلرب�ء من �صحابته  �لن�صيحة عند �صناعة 
َحاِبِه ِمْن  ْكرَثَ ُم�َصاَوَرًة لأَ�صْ َحًد� �أَ ْيُت �أَ من �لوحي، فعن �أبي هريرة  قال: »َما َر�أَ

 .)2(» ِ َر�ُصوِل �هللَّ
يحظون  من  �إىل  وبنائه  �لقر�ر  �تخاذ  عند  �للجوء  يلزم  فاإنه  بذلك  وعماًل 
بالأمانة و�لثقة �أكرث من غريهم، في�صت�صارون بناء على �صمعتهم وجتربتهم ومكانتهم 
كانت  فاإذ�  مَتٌَن«)3(،  ُموؤْ »�مْلُ�ْصَت�َصاُر  عبا�ض:  �بن  حديث  ففي  �لنا�ض،  بني  �ملتميزة 
قامت عليه  مبد�أ ومنهج  �أبهى و�أحلى، و�ل�صت�صارة  فالأمر  بالتجربة  �لثقة مقرونًة 
�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لإميان تعليقا، م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لإميان، باب بيان �أن �لدين   -1

�لن�صحية، ح55.
�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �حلج، باب من �أ�صعر وقلد بذي �حلليفة ثم �أحرم، ح1694.   -2

�أبو�ب  �ل�صنن،  و�لرتمذي،  ح5128،  �مل�صورة،  يف  باب  �لنوم،  �أبو�ب  �ل�صنن،  د�ود،  �أبو  �أخرجه:   -3
�بن  �لباب عن  َح�َصٌن، ويف  َحِديٌث  "َهَذ�  �لرتمذي:  قال  موؤمتن، ح2822.  �مل�صت�صار  �أن  باب  �لأدب، 

عبا�ض، و�صمرة بن جندب، و�بن عمر، و�لنعمان بن ب�صري، و�بن م�صعود وغريهم".
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�لدعوة �لإ�صالمية ودولة �لإ�صالم، فقد طبق عليه �ل�صالة و�ل�صالم هذ� �ملبد�أ يف 
چ ٹ  ڤ   تعاىل:  قوله  �لإلهي يف  �حلكم  عند  تنزياًل  بها  ياأخذ  �لتي  �لقر�ر�ت 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ    چ)1(، جاءت هذه �لآية بعد غزوة 
�أ�صحابه يف �خلروج  ��صت�صار  �ل�صالة و�ل�صالم  �لر�صول عليه  �أن  �أحد، و�ل�صبب 
�بن كثري: »و�أبى كثري من  �أحد وهو ب�صدد �صناعة قر�ر جديد للجهاد، قال  �إىل 
 ور�أيه، ولو  �هلل  �إىل قول ر�صول  يتناهو�  �لعدو، ومل  �إىل  �إل �خلروج  �لنا�ض 
و� بالذي �أمرهم كان ذلك، ولكن غلب �لق�صاء و�لقدر، وعامة من �أ�صار عليه  َر�صُ
باخلروج رجال مل ي�صهدو� بدر�ً، قد علمو� �لذي �صبق لأهل بدر من �لف�صيلة«)2(، 
تنفيذ �لقر�ر، فاإن هذه �لو�قعة  �أن �لنتيجة مل تكن يف �صالح مقرتحهم بعد  ومع 
يُ�ْصَتَفاُد منها در�ٌض يف غاية �لأهمية يف تنمية مهارة �لقر�ر، حيث يحتفظ �مل�صت�صار 
يف جماعة �أهل �لر�أي �إذ� ح�صن ق�صده مبكانته رغم عدم �صالحية ر�أيه، وهذ� ما 

ٹ  ڤ   چ  �ملرغوبة:  غري  �لنتيجة  بعد  تعاىل  قوله  يف  كما  �لكرمي  �لقر�آن  يزكيه 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ)3(، و�أ�صوق هنا حتليال جيد� للدكتور علي �ل�صالبي 
وهو يو�صح طبيعة عالقة �لر�صول  مب�صت�صاريه �أثناء �صناعة �لقر�ر وبعده، يقول: 
»وهذ� ي�صور مثاًل من حياة �لر�صول  مع �أ�صحابه حيث كان �أي فرد من �أفر�د 
ذلك �ملجتمع يدل بر�أيه حتى يف �أخطر �لق�صايا، ول يكون يف �صعوره �حتمال 
�صمعة  تدين  من  �لغ�صب  ذلك  على  مايرتتب  ثم ح�صول  �لأعلى،  �لقائد  غ�صب 
ذلك �مل�صري، بخالف ر�أي �لقائد وتاأخره يف �لرتبة وت�صرره يف نف�صه �أو ماله«)4(.

الإجراء الثاين: اإ�سراك من يهمه الأمر يف �سناعة القرار
يهمهم  ممن  غريه  معه  �لقائد  ي�صرك  �أن  �لناجح،  �لقر�ر  �صنع  مقومات  من 

�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 159.  -1
ينظر: �لبد�ية و�لنهاية، �بن كثري 14/4، �ل�صرية �لنبوية، �بن ه�صام 223/2.  -2

�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 159.  -3
�ل�صرية �لنبوية درو�ض وعرب يف تربية �لأمة وبناء �لدولة، �ل�صالبي 11/6.  -4
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�لتي  و�ملعلومات  �حلقائق  بكل  ومكا�صفتهم  �أح�صن،  و�صع  �إىل  ويتطلعون  �صاأنه، 
�صيبنى عليها �لقر�ر، فمن �صاأن ذلك حتفيز �مل�صرتكني على �صناعة قر�ر جيد، وهذ� 
»�أ�صريو�  عبارة:  ��صتعمل  ولطاملا  �أ�صحابه،  مع  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  هديه  هو 
علي...«)1( يف عدد من �ملو�قف كما ورد يف �أحاديث كثرية من �صنته، وكان من 

نتيجة هذ� �لإ�صر�ك توليد �أكرث من خيار ملو�صوع و�حد لنتقاء �أح�صن �لآر�ء.
كخبري  �ملنذر  بن  �لـُحَباب  بدر  غزوة  يف  �لقر�ر  بناء  يف  معه  �أ�صرك  فقد 
ع�صكرى عندما قال له: �إن هذ� لي�ض مبنزل، فانه�ض بالنا�ض حتى ناأتى �أدنى ماء من 
ا فنمالأه ماء، ثم نقاتل  �لقوم فننزله ونغّور ما ور�ءه من �لُقُلب، ثم نبني عليه حو�صً

�لقوم، فن�صرب ول ي�صربون، فقال ر�صول �هلل: »لقد �أ�صرت بالر�أي«.
فاأخذ  �لفار�صي  �صلمان  �لقر�ر  �صناعة  �لأحز�ب يف  معركة  معه يف  و�أ�صرك 
من  �مل�صلمون  يتح�صن  حتى  ذر�عا  ع�صرين  عمق  �إىل  �خلندق  حفر  يف  بخطته 

غار�ت �لعدو، فنجحت �خلطة.
عوف  بن  و�حلارث  ح�صن  بن  ُعييَنة  م�صاحلة  قر�ر  يف  �ل�صعدين  و�أ�صرك 
�مل�صلمون  ويتفرغ  بقومهما  ين�صرفا  حتى  �ملدينة،  ثمار  ثلث  على  غطفان  رئي�صي 
لقتال قري�ض وحلفائها ثم �أخذ بر�أيهما، َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َجاَء �حْلَاِرُث �ْلَغَطَفايِنُّ 
َقاَل: »َحتَّى  �مْلَِديَنِة،  مَتَْر  �َصاِطْرنَا  ُد،  مَّ يَا حُمَ َفَقاَل:  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  لَّى �هللُ  �لنَِّبيِّ �صَ �إِىَل 
ِبيِع،  ُعوَد«، َفَبَعَث �إِىَل �َصْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َو�َصْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َو�َصْعِد ْبِن �لرَّ �أَ�ْصَتاأِْمَر �ل�صُّ
َو�َصْعِد ْبِن َخْيثََمَة، َو�َصْعِد ْبِن َم�ْصُعوٍد، َرِحَمُهُم �هللُ، َفَقاَل: »�إِينِّ َقْد َعِلْمُت �أَنَّ �ْلَعَرَب 
َفاإِْن  �مْلَِديَنِة،  مَتَْر  تُ�َصاِطُروُه  ْن  �أَ لُُكْم  يَ�ْصاأَ �حْلَاِرَث  نَّ  َو�إِ َو�ِحَدٍة،  َقْو�ٍض  َعْن  َرَمْتُكْم  َقْد 
�أَْمِرُكْم بَْعُد«، َقالُو�: يَا َر�ُصوَل  تَْنُظُرو� يِف  �إِلَْيِه َعاَمُكْم َهَذ�، َحتَّى  �أَْن تَْدَفُعو�  �أََرْدُتْ 
كما ورد يف �صاأن بناء �لكعبة، ويف حديث �لإفك، ويف درء �حلدود بال�صبهات، ويف م�صاورة �لإمام   -1
باليمني، ويف تزويج �لبكر و�لثيب. وي�صتعمل عبارة:  �إذ� كرث �لعدو وقل من معه، ويف �لأخذ  �لنا�ض 

�أر�أيتم مبعنى: �أخربوين.
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تََبٌع  َفَر�أْيَُنا  َهَو�َك،  �أَْو  َر�أِْيَك،  َعْن  �أَْو  �هلِل،  ِلأَْمِر  َفالتَّ�ْصِليُم  َماِء،  �ل�صَّ ِمَن  �أََوْحٌي  �هلِل، 
ْبَقاَء َعَلْيَنا، َفَو�هلِل لََقْد َر�أَْيُتَنا َو�إِيَّاُهْم َعَلى �َصَو�ٍء  َا تُِريُد �ْلإِ منَّ ِلَهَو�َك وَر�أِْيَك، َفاإِْن ُكْنَت �إِ
َم: »ُهَو  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ًرى، �أَْو ِقًرى، َفَقاَل َر�ُصوُل �هلِل �صَ َما يََنالُوَن ِمنَّا مَتَْرًة �إِلَّ ِب�صِ

ُد«)1(. مَّ َذ� تَ�ْصَمُعوَن َما يَُقولُوَن«، َقالُو�: َغَدْرَت يَا حُمَ
زعماء  من  -وهو  معاذ  بن  �صعد  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لر�صول  و�أ�صرك 
بني قريظة، فجعل �حلكم فيهم  �لعهد من يهود  ناق�صي  �لأو�ض- يف �حلكم على 
ْن تُْقَتَل �مْلَُقاِتَلُة  َلِء نََزلُو� َعَلى ُحْكِمَك َقاَل َفاإِنِّى �أَْحُكُم �أَ �إليه، ثم خاطبه بقوله: »�إِنَّ َهوؤُ
يَُّة َقاَل لََقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِبُحْكِم �مْلَِلِك«)2(. فكان هذ� �حلكم هو قر�ر  رِّ َو�أَْن تُ�ْصَبى �لذُّ
�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم منذ �لبد�ية، لكنه �أحب �أن ي�صرك معه فيه غريه من 
�صحابته، خا�صة ممن ينتمون �إىل هذه �جلهة �لتي يهمها �أمره، ف�صعد بن معاذ من 

�لأو�ض، وهم حلفاء بني قريظة يف �لأ�صل.
املرحلة الثانية: اتخاذ القرار

�تخاذ  ملرحلة  مثالني  هنا  و�صاأ�صوق  �لتنفيذ،  �لقر�ر حيز  �إدخال  وهي مرحلة 
�ل�صالة  عليه  �صريته  من  هامتني  و�قعتني  يف  �لتنفيذ  حيز  ودخوله  �لنبوي  �لقر�ر 

و�ل�صالم:
املثال الأول: عن عزوة بدر الكربى:

�ملو�جهة،  على  �لإقد�م  على  �لكربى  بدر  غزوة  يف  �لختيار  وقع  فعندما 
��صتغنى �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم عن جميع �لبد�ئل �ملطروحة للمناق�صة قبل 
�تخاذ �لقر�ر، �إذ مل يكن من �حلكمة �أن يقع �لرت�جع عن �لقر�ر �لذي وقع �لإجماع 

�أخرجه: �لطرب�ين، �ملعجم �لكبري 28/6. قال �لهيثمي: "ورجال �لبز�ر و�لطرب�ين فيهما حممد بن عمرو،   -1
وحديثه ح�صن، وبقية رجاله ثقات". جممع �لزو�ئد 83/7.

�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �إذ� نزل �لعدو على حكم رجل، ح3043.  -2
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�أو �ملجادلة لإدخال �لبد�ئل �لتي ت �ل�صتغناء عنها مرة �أخرى، فتم تق�صيم  عليه، 
ينا�صبها  ما  �مل�صاركة  �لعنا�صر  لكل  فاأعطى  �لقر�ر،  عمليا هذ�  �لتي جت�صد  �لأدو�ر 
من �لأدو�ر، فكانت خطط �ل�صتغال و��صحة �ملعامل عند �مل�صوؤولني عن �لتنفيذ، 
فاأ�صبح كل و�حد يكمل �لآخر يف تنا�صق و�ن�صجام، فحدد �ملهام �لتي تتولها كل 
جمموعة يف موقعها، و�مل�صوؤولية �لتي يتولها كل فرد د�خل جمموعته، وكل و�حد 
من �مل�صاركني يتطلع �إما �إىل ن�صر وهو �لهدف �لقريب �لتي ت حتديده �صلفا، �أو 
�إىل �إحدى �حل�صنيني يف هدف �آخر �أرقى و�أ�صمى وهو �ل�صهادة، فبادر كل م�صارك 

من �مل�صلمني �إىل موقعه، وجتهز كل و�حد مبا يليق به و�أخذ عدته و�أهبته.
-وهي  �أ�صحابه  مع  بدر  معركة  خو�ض  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  قر�ره  وكان 
�أن ��صتعر�ض �خليار�ت و�ملو�رد �ملتوفرة وتوجيهها  هدف ع�صكري �صارم- بعد 
رغم قلتها، وذلك بعد �أن ��صتمع �إىل �آخر متدخل م�صارك يف �صناعة �لقر�ر، وهو 
�ملمثل �لر�صمي لفريق �أهل �ملدينة �صعد بن معاذ ، فقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: 
»�صريو� و�أب�صرو� فاإن �هلل قد وعدين �إحدى �لطائفتني، و�هلل لكاأين �لآن �أنظر �إىل 
م�صارع �لقوم«)1(. وقد كانت هذه �لعبارة مبثابة بيان ع�صكري عام ينتقل بالقر�ر 

من مرحلته �لتح�صريية �إىل مرحلة دخوله حيز �لتنفيذ.
املثال الثاين: عن غزوة اأحد:

��صت�صار  �أن  بعد  �أحد  �إىل غزوة  قر�ر �خلروج  �ل�صالة و�ل�صالم  �تخذ عليه 
يف  �لبقاء  �أو  وقتالهم،  �مل�صركني  ملالقاة  �خلروج  بني  خريهم  �أن  وبعد  �أ�صحابه، 
�أورده �بن كثري يف �لبد�ية و�لنهاية 319/3، ويف �ل�صرية �لنبوية له 393/2 عن �لبخاري باإ�صناده، وهو   -1
جزء من حديث طويل، قال �لزيلعي: "وهو كله يف �صرية �بن ه�صام يف غزوة بدر �لكربى من قول �بن 
�إ�صحاق، و�أخرج �لطربي بع�صه عن �بن عبا�ض، وبع�صه عن عروة بن �لزبري، وبع�صه عن �ل�صدي بتقدمي 
وتاأخري وزيادة ونق�ض، وذكره �لثعلبي ثم �لبغوي يف تف�صرييهما بتمامه عن �بن عبا�ض وعروة بن �لزبري 
و�بن �إ�صحاق، ورو�ه �لو�قدي يف كتاب �ملغازي: حدثني حممد بن �صالح عن عا�صم بن عمر بن قتادة 
عن حممود بن لبيد فذكر بع�صه: حدثنا عبد �مللك بن عبد �لعزيز عن �أبان بن �صالح عن �صعيد بن �مل�صيب 

فذكر بع�صه مر�صال". �نظر: تخريج �لك�صاف12/2.
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قتال  يف  ورغبو�  �خلروج  �ختار  �لذي  �لفريق  رغبة  غلب  ثم  �ملنورة،  �ملدينة 
�أعد�ئنا  �إىل  بنا  �خرج  �هلل،  يار�صول  قالو�:  �لذين  �ملدينة، وهم  �مل�صركني خارج 
  حتى ل يرو� �أنا جبنا عنهم و�صعفنا...ومل يزل �أ�صحاب هذ� �لر�أي بر�صول �هلل
حتى و�فقهم على ما �أر�دو�، فدخل بيته فلب�ض درعه و�أخذ �صالحه، وظن �لذين 
فندمو�  يريد،  ما ل  ��صتكرهوه على  قد  �أنهم  باخلروج    �هلل  �أحلو� على ر�صول 
يكن  ومل  �هلل،  يار�صول  ��صتكرهناك  قالو�:  عليهم  خرج  وملا  منهم،  كان  ما  على 
�إذ� لب�ض لأمته  : {ما ينبغي لنبي  فاإن �صئت فاقعد، فقال ر�صول �هلل  لنا ذلك، 
�أن ي�صعها حتى يقاتل})1(، ويف عمله عليه �ل�صالة و�ل�صالم هذ� �إيذ�ن بدخول 
�لقر�ر مرحلة �لتطبيق بعد �تفاق �لأغلبية عليه، وعزمهم على تنفيذه، ف�صرع يف 
تق�صيم �لأدو�ر لتنفيذ �لقر�ر �ملتخذ، فاأم�صك ب�صيف فقال: من ياأخذ هذ� �ل�صيف 
بحقه؟ فاأقبل �أبو دجانة قائال: �أنا �آخذه بحقه، فاأعطاه �إياه، فاأخرج �أبو دجانة ع�صابة 
حمر�ء فع�صب بها ر�أ�صه ثم ر�ح يتبخرت بني �ل�صفوف. فقال ر�صول �هلل : �إنها 
مل�صية يبغ�صها �هلل �إل يف مثل هذ� �لوطن. ثم �أعطى ر�صول �هلل  �للو�ء مل�صعب 

�بن عمري ر�صي �هلل عنه)2(.
املرحلة الثالثة: بعد اتخاذ القرار

�لقر�ر، وتتطلب  �لقر�ر جزء مهم من خطو�ت �صناعة  �تخاذ  بعد  ما  مرحلة 
�لأمر،  يهمه  من  لإعالم  بيان  �إ�صد�ر  وهي  جد�ً،  مهمة  �أمور  ثالثة  �ملرحلة  هذه 

وتقومي �أد�ء تنفيذ �لقر�ر، ثم �إيجاد خطة بديلة عند �حلاجة �إليها.
هذ� �حلديث �أورده �لبخاري يف �صحيحه يف �لعت�صام بغري �إ�صناد يف باب قول �هلل تعاىل: و�صاورهم   -1
يف �لأمر، ثم قال: "و�صاور �لنبي  �أ�صحابه يوم �أحد يف �ملقام و�خلروج، فر�أو� له �خلروج، فلما لب�ض 
لأمته وعزم قالو�: �أقم. فلم ميل �إليهم بعد �لعزم وقال: ل ينبغي لنبي يلب�ض لأمته في�صعها حتى يحكم 
�لأ�صود، عن عروة مرفوعا يف حديث  �أبي  �لكربى 65/7 من رو�ية  �ل�صنن  �لبيهقي يف  �هلل"، ورو�ه 
�إ�صحاق �صاحب  "هكذ� رو�ه مو�صى بن عقبة عن �لزهري، وكذلك حممد بن  طويل ذكره، ثم قال: 
�ملغازي عن �صيوخه من �أهل �ملغازي، وهو عام يف �أهل �ملغازي و�إن كان منقطعا، وكتبناه مو�صول باإ�صناد 

ح�صن". و�أخرجه �أحمد 351/3 مو�صول من حديث جابر بن عبد �هلل. 
ينظر: �بن ��صحاق، �ل�صرية 301، �لو�قدي، �ملغازي 259.  -2
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�ل�صحابة  خرب�ء  فيه  ي�صارك  �لنبوي  �لقر�ر  �صناعة  �إن  القرار:  اإعالن  اأول: 
�إىل جماعة  ينتمي  فيه �جلميع ممن  ي�صارك  �ل�صالة و�ل�صالم، وقد ل  بقيادته عليه 
ف�صاأنه  �لقر�ر  �أفر�د �جلماعة يف �صناعة  بع�ض  م�صاركة  �مل�صلمني، لكن رغم عدم 
نَّاع  يهمهم، لأن �آثاره ي�صري عليهم لأنهم جزء من �جلماعة، وقد تكفل رئي�ض �صُ
�لقر�ر -وهو �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم- باإ�صد�ر بيان يو�صح للنا�ض �لقر�ر 
�لذي ت �تخاذه، وقد كان عليه �ل�صالة و�ل�صالم ي�صرح �لقر�ر �ملتخذ بنف�صه، �أو 
يكلف من ينوب عنه يف تو�صيحه، فبعد �تخاذ قر�ر غزو بني قريظة �لذين نق�صو� 
�إِلَّ  َر  �ْلَع�صْ �أََحٌد  لِّنَيَّ  يُ�صَ »َل  ذلك:  فقال معلناً  �أ�صحابه    �هلل  �أمر ر�صول  �لعهد، 
�ل�صرورية،  �لتد�بري  ��صتكمال  من  بد  ل  �لإعالن  لهذ�  وتتمة  ُقَرْيَظَة«)1(،  بَِني  يِف 
فا�صتعمل على �ملدينة �بن �أم مكتوم، و�أعطي �لر�ية على بن �أبي طالب وقّدمه �إىل 
بني قريظة كموؤ�صر بارز على �إجر�ء�ت �لتنفيذ. ومن تقنيات �إعالن �لقر�ر �لتذكري 
ببع�ض ما ميكن �أن يعرقل م�صاره، فعن �صهل بن معاذ �جلهني عن �أبيه قال: »َغَزْوُت 
يََّق �لنَّا�ُض �مْلََناِزَل، َوَقَطُعو�  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َغْزَوَة َكَذ� َوَكَذ�، َف�صَ َمَع نَِبيِّ �هللَّ
يََّق  �أَنَّ َمْن �صَ �لنَّا�ِض  يَُناِدي يِف  ُمَناِديًا  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  نَِبيُّ �هللَّ َفَبَعَث  ِريَق  �لطَّ

َمْنِزًل، �أَْو َقَطَع َطِريًقا َفاَل ِجَهاَد لَُه«)2(. 
و�أهم �صيء يتكلف به �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم بعد �تخاذ �لقر�ر �إبر�ز 
�أ�صبابه وفو�ئده، ف�صبب �تخاذ قر�ر �لت�صدي لقافلة �أبي �صفيان �لقادمة من �ل�صام، 
��صرتجاع �مل�صلمني جلزء من �أمو�لهم �لتي �صلبت منهم، و�صبب تغيري �لهدف بعد 
فر�ر �أبي �صفيان بعريه، هو حتقيق �ل�صطر �لثاين من �لإحر�ز على �إحدى �لطائفتني، 
وقد كان �ل�صحابة يودون �أن تكون لهم غري ذ�ت �ل�صوكة، لكن حكمة �هلل �قت�صت 
�لأَْحَز�ِب  ِمَن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبىِّ  َمْرَجِع  باب  �ملغازي،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،  �أخرجه:   -1

َرِتِه �إِيَّاُهْم، ح4169. ا�صَ َرِجِه �إِىَل بَِنى ُقَرْيَظَة َوحُمَ َوخَمْ
�أحمد،  َو�ِصَعِتِه، ح2629،  �ْلَع�ْصَكِر  َماِم  �ْن�صِ ِمَن  يُوؤَْمُر  َما  �أبو د�ود، �ل�صنن، كتاب �جلهاد، باب  �أخرجه:   -2
بع�صهم".  يف  ي�صري  �صعف  على  ثقات؛  رجاله  ح�صن،  �إ�صناد  "وهذ�  �لألباين:  قال   .440/3 �مل�صند 

�صحيح �أبي د�ود 380/7
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    چ  �أنه تعاىل يريد: 
ۉ  ې         ې     چ)1(، فبني �ل�صبب وهو تثبيت ر�ية �لإ�صالم ودحر �مل�صركني. 
ثم �إنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم ل يرد، �أو يعنف من يطرح �صوؤ�ل ي�صتو�صح �أمر� غري 

مفهوم يتعلق بالقر�ر �لذي ت �تخاذه.
ومن مظاهر �إعالن �لقر�ر، �أنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم ي�صتعني بجميع �لأفر�د 
�لذين هم بقربه، ومن يرى يف �ل�صتعانة بهم م�صلحة ليوؤ�زروه، وقد نوه �لقر�آن 
 يف قر�ر�ته كما ورد يف �صورة �لفتح،   للر�صول  �لكرمي مبوؤ�زرة �ل�صحابة 

ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   چ  تعاىل:  قال 
وتوؤيدوه،  تن�صروه  �أي  تعزروه:  ومعنى  چ)2(.  ې  ې  ې  ى     
َل دعمهم �لفعلي، فخرجو� �إىل فتح مكة يف نحو ع�صرة �آلف �صخ�ض  وقد حَت�صَّ
معه فاحتني، وقبل �لفتح �آزروه على قر�ر عقد �صلح �حلديبية بعد �أن �طماأنو� �إىل 
�أهميته بعد نزول �صورة �لفتح، وندم بع�صهم على ما بدر منه من �لتعر�ض على 
بع�ض جمريات �ملعاهدة �أثناء َزْبر بنودها، وقد تكفل �لقر�آن �لكرمي ب�صرد فو�ئد هذه 
�ملعاهدة �لتي �صتح�صل فو�ئدها فيما ل يزيد عن �صنتني من تاريخ �صريان مفعولها، 

وكانت هذه �ملعاهدة قر�ر� حا�صما �صتنعك�ض �آثارها �لإيجابية على �مل�صلمني.
ثانيا: تقومي اأداء تنفيذ القرار: تقومي تنفيذ �لقر�ر جزء من �خلطة �لعملية 
ملا بعد �تخاذ �لقر�ر، ومن هديه عليه �ل�صالة و�ل�صالم معاي�صة �لقر�ر �ملتخذ �أثناء 
�لتنفيذ حتى يو�كب تقوميه، فالر�ئد ل يكذب �أهله، ول يخذلهم ول ي�صلمهم، فهو 

ي�صاركهم �أهد�فهم وي�صعى �إىل حتقيق م�صاحلهم. 
لغزوها،  �ملدينة  �لأحز�ب يف غزوة �خلندق وحتركت نحو  فعندما جتمعت 
�أ�صرع �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم �إىل تنفيذ قر�ر متخ�ض عن جمل�ض ��صت�صاري 

�صورة �لأنفال، �لآيتان: 8-7.  -1
�صورة �لفتح، �لآيتان: 9-8.  -2
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�أعلى، وهو تنفيذ خطة للدفاع عن كيان �ملدينة كانت من �قرت�ح �ل�صحابي �جلليل 
�صلمان �لفار�صي  �ملتمثلة يف حفر �خلندق حول �ملدينة. فاأ�صرع �لر�صول عليه 
�مل�صلمون  بنف�صه، فقام  �لقر�ر ومو�كبته وتقوميه  تنفيذ هذ�  �إىل  �ل�صالة و�ل�صالم 
�أعمالهم، وي�صاهم  م   يحثهم ويقِوّ بجد ون�صاط يحفرون �خلندق ور�صول �هلل 
 ينقل من  يف �لوقت نف�صه معهم يف �لعمل، فعن �لرب�ء بن عازب قال: ر�أيته 

تر�ب �خلندق حتى و�ري عني �لغبار جلدة بطنه.

كان �مل�صلمون يعملون بهذ� �لن�صاط وهم يقا�صون من �صدة �جلوع ما يفتت 
ُع  َنُع لَُهْم ِباإَِهالٍَة �َصِنَخٍة تُو�صَ ِعرِي َفيُ�صْ ي ِمَن �ل�صَّ �لأكباد، قال �أن�ض: »يُوؤْتَْوَن مِبِْلِء َكفَّ
فهذ�   .)1(» ُمْننِتٌ ِريٌح  َولََها  ْلِق  �حْلَ ِفى  َعٌة  بَ�صِ َوْهَي  ِجيَاٌع  َو�ْلَقْوُم  �ْلَقْوِم  يََدِي  بنَْيَ 
�حلديث دليل على �أن �لقر�ر �صارك يف تنفيذه وتقوميه �صانعه وهو �لر�صول عليه 
�هلل  ر�صو�ن  �ل�صحابة  وهم  �لتنفيذ  �أثناء  �أمره  يهمهم  من  مع  و�ل�صالم،  �ل�صالة 
عليهم، وعندما رجع �لأحز�ب �إىل ديارهم خائبني، قال عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
ملن كان معه من �مل�صرتكني يف �صنع �لقر�ر: »�لآن نَْغُزوُهْم، َوَل يَْغُزونََنا«)2(، فكان 
هذ� تقومي بعد �تخاذ �لقر�ر وتنفيذه؛ لأن �لأمر �صار كما قال، فاإن قري�ًصا بعد ذلك 
�حلديبية،  عام  مكة  �إىل  توجه    �هلل  ر�صول  و�إن  �ملدينة،  غزو  �إىل  يرجعو�  مل 
ف�صاحلوه وهادنوه، ثم دخل مكة من قابل مع �أ�صحابه �آمنني، ثم فتحها بعد ذلك.

�إىل �خلطة  �للجوء  يتم  ثالثا: و�سع خطة بديلة لال�ستعمال عند احلاجة: 
فاخلطة  �ملتخذ،  �لقر�ر  تنفيذ  �أثناء  �لأوىل  �خلطة  يُْكَت�صف خلٌل يف  عندما  �لبديلة 
�إليه �لأو�صاع، هو  �لبديلة عن خ�صارة »معركة �أحد« بعد تقييم �ملوقف وما �آلت 
بات  فقد  �لأ�صد«)3(،  حمر�ء  »غزوة  بـ  يعرف  فيما  �ملكي  �جلي�ض  مطاردة  عملية 

�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ملغازي، باب غزوة �خلندق، ح4100.  -1

�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �ملغازي، باب غزوة �خلندق، ح1409.  -2
�ل�صرية �حللبية، �حللبي 550/2.  -3



418

ُمه، ثم �تخذ قر�ر�ً جديد�ً  �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم يفكر يف �ملوقف ويقوِّ
بعد �لتقومي، يتجلى يف �خلطة �لبديلة للمو�جهة �ملحتملة، حت�صبا ملا ميكن �أن يفكر 
فيه �مل�صركون من غزو �ملدينة مرة �أخرى، فاأمر �لنا�ض يف �صباح �لغد من معركة 
»�أُُحد« بامل�صري �إىل لقاء �لعدو، لكنه �أمر �أن ل يخرج �إليها �إل من �صهد �لقتال يف 
�مل�صلمون  له  فا�صتجاب  بامل�صلمني،  �ملنافقني عن �لختالط  ي�صتبعد  »�أحد«، حتى 
على ما بهم من �جلرح �ل�صديد، فاأقام عليه �ل�صالة و�ل�صالم بحمر�ء �لأ�صد نحو 
ثالثة �أيام قبل �أن يرجع �إىل �ملدينة، وهذه �لغزوة عبارة عن خطة بديلة و»لي�صت 
بغزوة م�صتقلة، �إمنا هي جزء من غزوة �أحد وتتمة لها، و�صفحة من �صفحاتها«)1(.
وقد ��صتعمل �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم ِخَططاً بديلة عندما نق�صت قري�ض 
جميع  ��صتعمال  يف  �ملعاهدة  من  وحل  خيار  يف  فكان  �حلديبية،  ل�صلح  عهدها 

�خِلَطط �لبديلة �ملمكنة بدل من �لتي وقع �للتز�م بها. 
هذ� على م�صتوى �لنظام �لعام و�لفرو�ض �لكفائية �لعامة، �أما على م�صتوى 
�لأفر�د، فجاء يف �ل�صنة عن �أبى هريرة قال: قال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »َمْن َحَلَف 
مَيِيِنِه«)2(، فاليمني قر�ر وعزم  َعْن  ْر  َوْليَُكفِّ َفْليَاأِْتَها  ِمْنَها   � َغرْيََها َخرْيً َفَر�أَى  مَيِنٍي  َعَلى 
على �صلوك معني، لكن وجود �خلريية و�لأف�صلية يف ترك �للتز�م باليمني، يعطي 
رجحان  بد�فع  �ليمني  بكفارة  مقرونة  بديلة  باأخرى  �خلطة  تغيري  فر�صة  للحالف 
مع  �لتعامل  يف  وي�صره  �لإ�صالم  مرونة  مع  ين�صجم  �لذي  هو  فهذ�  �مل�صلحة، 

�لقر�ر�ت، خا�صة عندما تتوفر دو�عي �لتغيري.
لكن ملهارة �صناعة �لقر�ر بع�ض �ملحاذير �لتي يجب �لنتباه �إليها حتى تكتمل 

خطو�ته، وهو مو�صوع �ملبحث �لثالث �ملو�ل:

�لرحيق �ملختوم، �ملباركفوي 261.  -1
�أخرجه: م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لأميان، باب ندب من حلف ميينا فر�أى غريها خري� منها، ح1650.  -2



419

املبحث الثالث: حماذير �سناعة القرار
�ملق�صود مبحاذير �صناعة �لقر�ر، تلك �لأمور �لتي يُْحَتمل ويَُتوقع �أن تُثَبِّط من 
نَّاع �لقر�ر من �حلالت �لد�خلية �ملوؤثرة على �لنفو�ض، �أو تلك �ملوؤثر�ت  عز�ئم �صُ
�خلارجية �لتي ميكن �أن تعرقله، و�صاأتناول بحول �هلل عنا�صر هذ� �ملبحث يف مطلبني:

املطلب الأول: حالت نف�سية توؤثر على �سناعة القرار
ج�صدية  وقوة  ومتو�زنة،  فاعلة  نف�صية  قوة  �إىل  يحتاج  �لقر�ر  �صناعة  �إن 
�إل  �لب�صر  طبائع  له  ت�صتجيب  ل  وهذ�  من�صبط،  فكري  وجهد  وقادرة،  متحملة 
مبر�عاة �لو�صطية يف �لعمل، و�لتو�زن �لنف�صي، و�جلهد �لعقلي �ملنا�صب، ومر�عاة 
على  �أثر  لها  �إيجابية  �لقر�ر  �صناعة  مهارة  تكون  ولكي  �ملحدودة،  �لإن�صان  طاقة 
�إحد�ث تغيري، يلزم تغيري ما بالنف�ض من �حلالت �لنف�صية ذ�ت �لأثر �ل�صيء على 
�لت�صرفات، ثم �ل�صروع يف عالجها و�لتخل�ض منها، وهذ� يحتاج �إىل جماهد�ت 
عملية لإحد�ث تغيري ملمو�ض وفق �ملعاجلة �لنبوية لهذه �حلالت، وبدون �لتخل�ض 
من ذلك يكون �لقر�ر متاأثر� بتلك �حلالة �لنف�صية غري �ل�صوية، ويكون معيبا ب�صبب 

ذلك.
وقد �قت�صرُت يف �ل�صنة �لنبوية على حالت معينة ملا يتوقع �أن حتدثه من �آثار 
�إذ� مل يتم �لتعامل معها بحكمة وروية، لأنها حتدث خلال يف  نَّاع �لقر�ر  على �صُ
�أن  �ملفيد جد�ً  مهارته، ومن  �لقر�ر، وحتد من  فاعلية �صانع  �لنف�ض، وتقل�ض من 
�ملوؤثرة يف مهارة �صناعة  �لتعامل مع هذه �حلالت  �لنبوية و�صحت كيفية  �ل�صنة 
و�ل�صك  �ل�صديد،  و�لتعب  و�لإرهاق  �لغ�صب،  هي:  �حلالت  وهذه  �لقر�ر، 

و�لرتدد، و�لياأ�ض و�لقنوط:
اأول: حالة الغ�سب: �لغ�صب عدو �لقر�ر �ل�صليم وم�صوه له، وقاتل للمهار�ت 
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�لإن�صانية ب�صفة عامة، فقد ورد حتذير �صديد ونهي �صارم للحاكم و�لقا�صي باأن ل 
يتخذ قر�ر �إ�صد�ر �لأحكام �لفا�صلة يف ق�صايا �لنا�ض �ملتعلقة بحقوقهم و�أعر��صهم 
َوَكاَن  �ْبِنِه  ىَل  �إِ بَْكَرَة  �أَبُو  »َكَتَب  بالق�صاء  يتعلق  فيما  �لبخاري  و�أمو�لهم، جاء يف 
َباُن َفاإِينِّ �َصِمْعُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه  ْنَت َغ�صْ َي بنَْيَ �ْثَننْيِ َو�أَ ِب�ِصِج�ْصَتاَن ِباأَْن َل تَْق�صِ
�لقا�صي  �أو  فاحلاكم  َباُن«)1(،  َغ�صْ َوْهَو  �ْثَننْيِ  بنَْيَ  َحَكٌم  نَيَّ  يَْق�صِ »َل  يَُقوُل:  و�صلم 
ي�صتعني  �أو  وحده،  ي�صنعه  قد  �ملتقا�صني،  على  نافذ  حكم  يرتجمه  قر�ر�  ي�صنع 
�إذ�  بغريه من �أهل �لعلم و�خلربة و�ل�صهود و�لقر�ئن، لكن حكمه قد يكون معيبا 
ويقا�ض  �لقر�ر،  �صناعة  مهارة  على  ت�صو�ض  �آثاره  لأن  �لغ�صب،  حالة  يف  �أن�صاأه 
�ملوؤ�ص�صات،  �إد�رة  �أو  �لغري  على  �أثره  ينعك�ض  هام  قر�ر  كل  �لقا�صي  قر�ر  على 
فيلزم ��صتبعاد �ل�صتغال يف �صناعة �لقر�ر يف حالة �لغ�صب، لأنه يوؤدي �إىل �لغيظ 
تو�زنه  فيفقده  �لإن�صان  ي�صتعل يف �صدر  لهيب  �إذ هو  �لتو�زن،  و�لتوتر وفقد�ن 
وهدوئه و�صجيته �لطبيعية، عربت عنه �ل�صنة بـ »�جلمرة«، كما جاء يف حديث عن 
ُد ِفى َجْوِف  َب َجْمَرٌة تََوقَّ �أبي �صعيد �خلذري �أن ر�صول �هلل  قال: »�أََل �إِنَّ �ْلَغ�صَ
�لقلب بطلب �لنتقام«)3(،  باأنه: »غليان دم  �لغز�ل  �آَدَم«)2(، ولذلك و�صفه  �ْبِن 
َجاِل  ووجوده يقل�ض من مكانة �ل�صخ�صية �ل�صوية، ففي �حلديث: »�أََل �إِنَّ َخرْيَ �لرِّ
ِب بَِطىَء  َجاِل َمْن َكاَن �َصِريَع �ْلَغ�صَ ا َو�َصرَّ �لرِّ �صَ ِب �َصِريَع �لرِّ َمْن َكاَن بَِطىَء �ْلَغ�صَ

ا«)4(. �صَ �لرِّ
�أو  �ل�صجاعة فتحمد،  �إىل  تف�صي  قد  �إن�صانية  �أية حال خ�صلة  فالغ�صب على 
�إىل �لكر�هية و�ملقت لالآخرين، فيكون لها �أثر عميق على �صناعة �لقر�ر، فالغ�صب 
ي�صبهها،  تنتهك �حلرمات، وهو �صجاعة يف هذه �حلالة وما  �لإميان عندما  ر�صول 

َباُن، ح7246. ْو يُْفِتى َوْهَو َغ�صْ اِكُم �أَ ى �حْلَ �أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لأحكام، باب َهْل يَْق�صِ  -1
َحابَُه مِبَا ُهَو َكاِئٌن �إِىَل  �أخرجه: �لرتمذي، كتاب �لفنت، باب َما َجاَء َما �أَْخرَبَ �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم �أَ�صْ  -2

يَْوِم �ْلِقيَاَمِة، ح2350، �أحمد، �مل�صند 229/17. وقال �لرتمذي: "حديث ح�صن".
�إحياء علوم �لدين، �لغز�ل 167/3.  -3

جزء من حديث: "�أل و�إن �لغ�صب جمرة" �ملتقدم و�للفظ لأحمد.  -4
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�ل�صالة  عليه  �صمائله  فمن  يربره،  ما  له  كان  �إذ�  قوي  قر�ر  ل�صناعة  قوي  ود�فع 
َرَب َر�ُصوُل  و�ل�صالم �أنه ما كان يغ�صب لنف�صه ول لدنيا، فَعْن َعاِئ�َصَة َقالَْت: »َما �صَ
يَُجاِهَد يِف  �أَْن  �إِلَّ  �ْمَر�أًَة َوَل َخاِدًما،  َوَل  ِبيَِدِه،  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �َصْيًئا َقطُّ  �هللَّ
اِرِم  اِحِبِه، �إِلَّ �أَْن يُْنَتَهَك �َصْيٌء ِمْن حَمَ ِ، َوَما ِنيَل ِمْنُه �َصْيٌء َقطُّ َفيَْنَتِقَم ِمْن �صَ �َصِبيِل �هللَّ
قر�ر  ليتخذ  �لإن�صان  �إىل  �إبلي�ض  ر�صول  يكون  وقد   .)1(» َوَجلَّ َعزَّ   ِ هلِلَّ َفيَْنَتِقَم   ِ �هللَّ
�لنتقام، فما د�م �لإن�صان يف حالة �لغ�صب فال ميكن �أن يرى �حلقيقة كاملة، فهو 
ل يرى من �لعملية برمتها �إل وجها و�حد�، �أما �لوجه �لآخر فلن ير�ه �إل بعد �أن 
�ل�صيطان  باهلل من همز�ت  م�صتعيذ�  �لنف�صي و�لروحي و�لفكري،  تو�زنه  ي�صتعيد 
ونفخه ونفثه)2(. فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه �أَنَّ َرُجاًل َقاَل ِللنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه 

ْب«)3(. َد ِمَر�ًر�، َقاَل: َل تَْغ�صَ ْب. َفَردَّ ِني. َقاَل: َل تَْغ�صَ و�صلم: �أَْو�صِ

ثانيا: حالة الإرهاق والتعب ال�سديد: يقال: �أرهقه ُع�ْصر�: �أي كلفه �إياه)4(، 
و�لإرهاق: �أن يُحَمَل عليه ما ل يطيقه)5(، �أو �أن حتمل �لإن�صان على مال يطيقه)6(، 
�أو �أن يلزمه غريه ما ل  �إما �أن يلزم �لإن�صان نف�صه ما ل يطيق،  فهو بناء على هذ� 
�لرُجُل  �أَْتَعَب  �لر�حِة...يقال:  دُّ  �صِ �لَعناِء  ُة  �صدَّ وهو  �لتََّعب،  معناه  ويف  يطيق. 
�أن يعمل  رْيِ �حَلثيِث)7(. و�حلكم �لتكليفي:  �أَو �ل�صَّ ْوِق،  �أَْعَجَلها يف �ل�صَّ �إِذ�  ِركابَه: 

�أخرجه: م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لف�صائل، باب ُمَباَعَدِتِه �صلى �هلل عليه و�صلم ِلالآثَاِم َو�ْخِتيَاِرِه ِمَن �مْلَُباِح   -1
ِ ِعْنَد �ْنِتَهاِك ُحُرَماِتِه، ح6195. �أَ�ْصَهَلُه َو�ْنِتَقاِمِه هلِلَّ

َعاِء ، ح764. وجاء يف  �لدُّ ِمَن  اَلُة  �ل�صَّ ِبِه  يُ�ْصَتْفَتُح  َما  �أبو د�ود، �ل�صنن، كتاب �ل�صالة، باب  �أخرجه:   -2
يَ�ْصَتبَّاِن،  َوَرُجاَلِن  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبيِّ  َمَع  َجاِل�ًصا  َقاَل:"ُكْنُت  َرٍد  �صُ ْبِن  �ُصَلْيَماَن  َعْن  �لبخاري 
َقالََها  لَْو  َكِلَمًة  لأَْعَلُم  "�إِينِّ  �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم:  َفَقاَل  �أَْوَد�ُجُه،  َو�ْنَتَفَخْت  َوْجُهُه  �ْحَمرَّ  َفاأََحُدُهَما 
ْيَطاِن َذَهَب َعْنُه َما يَِجُد". �نظر: كتاب بدء �خللق، باب  ِ ِمَن �ل�صَّ َذَهَب َعْنُه َما يَِجُد؛ لَْو َقاَل: "�أَُعوُذ ِباهللَّ

�صفة �إبلي�ض، ح3318. 
�أخرجه: �لبخاري، كتاب �لأدب، باب �حلذر من �لغ�صب، ح5765.  -3

تاج �لعرو�ض، �لزبيدي 382/25.  -4
تهذيب �للغة، �لأزهري 259/5.  -5

تاج �لعرو�ض، �لزبيدي 381/25.  -6
ينظر: تهذيب �للغة، �لأزهري 167/2، ل�صان �لعرب، �بن منظور 231/1.  -7
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�ملكلف ما ي�صعه ول ي�صيق عليه ول يحرج فيه، �أي ل يكلفها �إل ما يت�صع فيه طوقه 
ويتي�صر عليه دون مدى �لطاقة و�ملجهود)1(، ومن �آثار �لإرهاق و�لتعب: 

الفتور والك�سل: ول فرق بينهما، فالفتور و�لفرتة: �لنك�صار و�ل�صعف، قال - 1
قّوة)2(،  بعد  �صّدة، و�صعف  بعد  بعد حّدة، ولني  �صكون  �لُفُتوُر:  �لر�غب: 
فبناء على هذ� فاإن �لفتور: هو �لك�صل و�لرت�خي و�لتباطوؤ بعد �جلد و�لن�صاط 
عن  وتثبط  بالنف�ض  تقع  »فرتة  عيا�ض:  �لقا�صي  فيقول  �لك�صل  �أما  و�حليوية. 
�لعمل«)3(. ول �صك �أن �لفتور و�لك�صل بهذ� �ملعنى من �آثار �لإرهاق، وهو 
حمل �لنف�ض ما ل يطاق من �لعمل �مل�صتمر، و�ملطلوب مو��صلة �لعمل فرتة 
َفْليَْقُعْد«)4(،  َفرَتَ  َفاإَِذ�  نَ�َصاَطُه  �أََحُدُكْم  لِّ  »ِليُ�صَ �لن�صاط ل غري، عمال بحديث: 
قد  �لذي  �ل�صرت�تيجي،  �لقر�ر  �صناعة  عن  �حلديث  ب�صدد  ونحن  خا�صة 
�لقر�ر  طبيعة  مع  وي�صعب  �صهور�،  �أو  �أ�صابيع،  ورمبا  �أياما  �إجنازه  يتطلب 
قر�ر  فلكل  �لالزمة،  �ملدة  وتق�صري  �ملر�حل  حرق  ووقتا  جهد�  يتطلب  �لتي 
فرتته �لتي ي�صتغرقها ح�صب طبيعته و�آفاقه، وقد ��صتغل �لر�صول عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم على �صناعة بع�ض �لقر�ر�ت �لتي مل ت�صتكمل كافة عنا�صرها �إل بعد 
قبل  نزلت  �لفتح  �ملثال، ف�صورة  �صبيل  فتح مكة على  �لزمن كقر�ر  فرتة من 
فتح مكة بعامني)5(، قال �لزخم�صري: »وقد نزلت مرجع ر�صول �هلل  عن 
مكة عام �حلديبية ِعَدًة له بالفتح، وجيء به على لفظ �ملا�صي على عادة رب 

�لك�صاف، �لزخم�صري 359/1.  -1
مفرد�ت �لقر�آن، �لأ�صفهاين 622.  -2

م�صارق �لأنو�ر على �صحاح �لآثار، �لقا�صي عيا�ض 347/1.  -3
م�صلم،   ،1099 �لعبادة  يف  �لت�صدد  من  يكره  ما  باب  �لتهجد،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،  �أخرجه:   -4
ْن  ِباأَ ْكُر  ِو �لذِّ �أَ �أَِو ��ْصَتْعَجَم َعَلْيِه �ْلُقْر�آُن  اَلِتِه  �أَْمِر َمْن نََع�َض ِفى �صَ �ل�صحيح، كتاب �صالة �مل�صافرين، باب 
َماِلٍك  ْبِن  �أَنَ�ِض  فَعْن  �لقول،  َذِلَك، ح1867. ويبني �حلديث �صبب هذ�  َعْنُه  يَْذَهَب  َحتَّى  يَْقُعَد  �أَْو  يَْرُقَد 
ْبُل؟  ، َفَقاَل: َما َهَذ� �حْلَ اِريََتنْيِ ر�صي �هلل عنه َقاَل: »َدَخَل �لنَِّبُي �صلى �هلل عليه و�صلم َفاإَِذ� َحْبٌل مَمُْدوٌد بنَْيَ �ل�صَّ
لِّ �أََحُدُكْم  وُه، ِليُ�صَ َقْت. َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: َل ُحلُّ َقالُو�: َهَذ� َحْبٌل ِلَزْيَنَب، َفاإَِذ� َفرَتَْت تََعلَّ

نَ�َصاَطُه َفاإَِذ� َفرَتَ َفْليَْقُعْد«.
ينظر: تف�صري �بن كثري 325/7، و�لتحرير و�لتنوير، �بن عا�صور 130/1.  -5
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�لعزة �صبحانه يف �أخباره«)1(، لكن قر�ر �لفتح هذ� مرتبط بالتخطيط له على 
�ملدى �لبعيد، على �لأقل حتى يتوفر له ما يكفي من �ملو�رد �لالزمة، وهذ� ما 
�صيتم �ل�صتغال على توفريه طيلة �لفرتة �لفا�صلة بني �لب�صرى و�لتنفيذ حتى 

ي�صتكمل �لقر�ر خطو�ته.
امللل وال�سجر: قال �بن حجر: »�مللل ��صتثقال �ل�صيء، ونفور �لنا�ض عنه بعد - 2

حمبته«)2(، وهو د�ء نف�صي ي�صيب �ملنهمك يف عمل ما في�صعفه عن �ملو��صلة 
ويرت�خى، وقد ينقطع بعد جد وهمة ون�صاط، وهذه حالة نف�صية غري متزنة قد 
يكون لها �آثار �صلبية على �صناعة قر�ر �صليم، لأنه ل يتاأتى مع ��صتثقال �ملتابعة، 
بل مع �لن�صاط و�جلد و�لتيقظ، و�لقدرة على �حلركة وبذل �جلهد �لفكري، 
حتى  مَيَلُّ  ل  �هلل  فاإن  تُِطيُقوَن،  ما  �لعمل  من  »�ْكَلُفو�)3(  مرفوعا:  عائ�صة  فعن 

و�...«)4(.  مَتَلُّ
اأما العالج النبوي لهذه احلالت، فهي:

لِّ - 1 القعـود حتى يتجدد الن�ساط واحليوية: ففي �ل�صنة عن �أن�ض مرفوعا: »ِليُ�صَ
َفْليَْقُعْد«)5(، يعني فلي�صرتح ويقعد حتى يذهب عنه  َفرَتَ  َفاإَِذ�  نَ�َصاَطُه  �أََحُدُكْم 
من  بنوع  �لعبادة  نو�فل  يف  �لإنهماك  ب�صبب  ورد  �حلديث  فهذ�  �لفتور)6(، 
�ملغالة �إىل حد �لإرهاق، لكن ل مانع من قيا�ض �لأعمال �لدنيوية على ذلك، 
فهو  متو��صاًل،  جهد�ً  يتطلب  �لذي  �لقر�ر  �صناعة  على  �ل�صتغال  قبيل  من 
�أي�صا يحتاج �إىل مر�عاة ما يعرتي �لإن�صان من �مللل و�لفتور ب�صبب �لإرهاق، 

�لك�صاف 334/4.  -1
فتح �لباري 102/1.  -2

�ملعنى: �أحبو� و�لزمو� ما حتبون من �لعمل.  -3
م�صلم،  ح5861،  ونحوه،  �حل�صري  على  �جللو�ض  باب  �للبا�ض،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،  �أخرجه:   -4

�ل�صحيح، كتاب �صالة �مل�صافرين 215.
تقدم تخريجه.  -5

�لعيني، عمدة �لقاري �صرح �صحيح �لبخاري 209/7.  -6
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ٌق وحا�صٌل �إذ� ح�ُصنت �لنيات مبقد�ر  فالأجر على �صناعة قر�ر حيوي، حمقَّ
�أجر �لعبادة �أو �أكرث �إذ� كان يندرج �صمن �لأعمال �لكفائية. و�لذي يلزم بناء 
على هذ�، �أن يقت�صر �ملكلف على ما يقدر على �إجنازه ويتقنه ولو كان قلياًل 
�إذ� كان جيد� ومفيد�ً، وهو ما يدل عليه حديث َعْن َعاِئ�َصَة ر�صي �هلل عنها عن 
َها �لنَّا�ُض ُخُذو� ِمَن �لأَْعَماِل َما تُِطيُقوَن،  �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »يَا �أَيُّ

.)1(» ِ َما َد�َم َو�إِْن َقلَّ و�، َو�إِنَّ �أََحبَّ �لأَْعَماِل �إِىَل �هللَّ َ َل مَيَلُّ َحتَّى مَتَلُّ َفاإِنَّ �هللَّ
من - 2 بدنية  ور�حة  نف�صي  عالج  �لنوم  النوم)2(:  من  ق�سط  باأخذ  ال�سرتاحة 

بقيادته  �ل�صحابة  من  للم�َصِاركني  �أمنة  �لنعا�ض  كان  ولقد  و�لتعب،  �لإرهاق 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف غزوة �أُُحد، يف �لوقت �لذي كانو� فيه ب�صدد تنفيذ 

ڄ  ڄ    ڄ   چ  �لأنفال:  �صورة  تعاىل يف  قال  قر�ر حا�صم وم�صريي، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  تعاىل:  قال  �أمنة ونعا�صا  �آل عمر�ن  4(، ويف  چ)3( ڄ   
�آية  چ)5(، لأن �حلالتني خمتلفتان، قال �ل�صعر�وي: »فتو�صح  پ  پ  پ    
�آل عمر�ن �أن �لنعا�ض قد غ�صى طائفة و�حدة من �ملقاتلني يف غزوة �أحد بعد 
�أن �أ�صابهم �لغم يف هذه �لغزوة، وهوؤلء هم �ملوؤمنون �ل�صادقون �مللتفون 
حول ر�صول �هلل ، �أما يف �صورة �لأنفال فتبني �لآية �أن �لنعا�ض قد غ�صى 
�جلي�ض كله، حيث كان �جلميع على قلب رجل و�حد، و�لإميان ميالأ قلوبهم 
�لأمنة  هذه  جميعا  فغ�صيتهم  مرتاب  �أو  منافق،  بينهم  يوجد  ول  جميعا، 
و�لطماأنينة  �لأمن  دلئل  ومن  �خلوف،  »يزيل  �أنه:  فو�ئده  ومن  بالنعا�ض«، 

�أخرجه: �لبخاري، كتاب �للبا�ض، باب �جللو�ض على �حل�صري ونحوه، ح5861.  -1
قال �بن �لقيم: "و�أنفع �لنوم: ما كان عند �صدة �حلاجة �إليه، ونوم �أول �لليل �أحمد و�أنفع من �آخره، ونوم   -2
و�صط �لنهار �أنفع من طرفيه، وكلما قرب �لنوم من �لطرفني قل نفعه وكرث �صرره". مد�رج �ل�صالكني 

459/1
قال �بن عا�صور: "و�لَغ�ْصُي و�لغ�صيان كون �ل�صيء غا�صياً: �أي غاماً ومغطياً، فالنوم يغطي �لَعقل، و�لنعا�ُض   -3

نة". �لتحرير و�لتنوير 278/9 �لنوم غري �لثقيل، وهو مثل �ل�صَّ
�صورة �لأنفال، �لآية: 11.  -4

�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 154.  -5
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�أ�صحاب  من  �لقر�ر  نَّاع  ب�صُ �هلل  رحمة  من  هذ�  فكان  �هلل«)1(،  بن�صر  و�لثقة 
�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم، وهم يف �أقوى �ملو�قف حرجا و�صدة. فاأخذ 
بدون  لأنه  و�جل�صدي،  �لذهني  �لإن�صان  ن�صاط  به  يتجدد  �لنوم  من  �لكفاية 
ذلك قد يولد �لقر�ر م�صوبا بعيب ل يحقق �أهد�فه، ب�صبب فتور �لهمة �لناجت 
يحتاج  �لذي  �لنوع  من  كان  �إذ�  خا�صة  و�لفكري،  �جل�صدي  �لإرهاق  عن 
وقوة  متكامل،  فكري  بح�صور  �خليار�ت  بني  و�ملقارنة  �لبد�ئل  در��صة  �إىل 
ِ ِمَن �مْلُوؤِْمِن  ج�صدية متحملة، ففي �ل�صنة: »�مْلُوؤِْمُن �ْلَقِوىُّ َخرْيٌ َو�أََحبُّ �إِىَل �هللَّ
ِعيِف َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ«)2(، وعك�ض �لقوي هو �لفاتر �لذي ل ي�صتطيع حتمل  �ل�صَّ
�لقوي يف  �لفكري و�لنف�صي و�جل�صدي، ويربز خري  ب�صبب �لنهاك  �ملزيد، 
�صناعة قر�ر قوي لأنه قادر على �إظهاره بقوته �لفكرية و�لنف�صية و�لبدنية، �أما 
�ل�صعيف، فخريه �آت فقط من باب رفع �حلرج عنه، لأنه ل يكلف مبا ل يطيق.

�ل�صيء، - 3 فعل  على  و�لقدرة  �لطاقة  هو  �لو�صع:  املمكن:  الُو�سع  مراعاة 
و�ملكلف ل يالم فوق طاقته، لكن يعاب عليه �إن ق�صر يف و�صعه، قال تعاىل: 
ل  كثري  من  خري  �ملكلف  يتقنه  فقليل  چ)3(،  ۈٴۇ      ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   چ 

يتقنه، ف�صناعة �لقر�ر �ل�صرت�تيجي قد ل يتي�صر بناوؤه بعمل م�صتمر ل يتوقف، 
�أو بجهد فرد و�حد متو��صل وهو فوق طاقته وحده، فقد يوؤدي �ل�صتغال 
على �صناعة قر�ر بهذه �ل�صيغة �إىل ولدة قر�ر م�صوه، وهذ� هو �لذي يعاجله 
َها  حديث َعْن َعاِئ�َصَة ر�صي �هلل عنها عن �لنَِّبىِّ �صلى �هلل عليه و�صلم قال: »يَا �أَيُّ
َحبَّ  �أَ َو�إِنَّ  و�،  مَتَلُّ َحتَّى  مَيَلُّ  َل   َ َفاإِنَّ �هللَّ تُِطيُقوَن،  َما  �لأَْعَماِل  ِمَن  �لنَّا�ُض ُخُذو� 
�ل�صيء  �لإ�صر�ف يف  �أن  منه  وي�صتفاد   ،)4(» َقلَّ َو�إِْن  َد�َم  َما   ِ �هللَّ �إِىَل  �لأَْعَماِل 

تف�صري �ل�صعر�وي �ض3214.  -1
�أخرجه: م�صلم، �ل�صحيح، كتاب �لقدر، باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز، ح2664.  -2

�صورة �لبقرة، �لآية: 286.  -3
�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �للبا�ض، باب �جللو�ض على �حل�صري ونحوه، ح5861.  -4
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ُدو�  يوؤثر على مهارة �لعمل �لناجح كما يف حديث �أبي هريرة �ملرفوع: »َف�َصدِّ
َوَقاِربُو�«)1(، و�ل�صاهد فيه: �أن يكون �لعمل بال�صد�د: وهو �لق�صد و�لتو�صط، 
�ملتميز  �ملنهج  هو  وهذ�  و�لإفر�ط)2(،  �لتفريط  بني  �لتو�صط  وهي  وباملقاربة: 
�أي  يف  �لنهماك  �أثناء  و�ل�صجر  �مللل  حالة  لك�صر    �لر�صول  �صنه  �لذي 
عمل هام، من قبيل �صناعة �لقر�ر �لذي يحتاج �إىل فرتة من �لزمن و�جلهد 

�ملنا�صبني ملو�صوعه. 
الرتويح عن النف�س: �لرتويح عن �لنف�ض هو �صرورة �إن�صانية يحتاج �إليه كل - 4

ُحو� �لُقُلوَب �َصاَعًة َف�َصاَعًة«)3(، ويلحق بالرتويح  فرد، فعن �أن�ض مرفوعا: »َروِّ
عن �لنف�ض ما ورد من مالطفة �لر�صول  ل�صحابته، فقد د�عب زيد بن ثابت 
بعد ما رد عليه �صالحه فقال له: »يَا �أَبَا ُرَقاد، مِنْت َحّتى َذَهَب �ِصاَلُحك«)4(، كما 
يوؤخذ بعني �لعتبار �أثناء �صناعة �لقر�ر مو��صاة �ملت�صرر و�لرفع من معنوياته، 
�إىل  �لأمر  و�أرجعو�  �مل�صلمني،  قتلى وجرحى بني دوريتني من  فعندما وقع 
ر�صول �هلل قال: »ِجَر�ُحُكْم يِف �َصِبيِل �هلّلِ، َوَمْن ُقِتَل ِمْنُكْم َفاإِنُّه �َصِهيٌد«)5(. ورمبا 
ين�صد �صعر� كنوع من �لرتويح عن �لنف�ض ودفع �مللل و�ل�صجر كما فعل �أثناء 
حفر �خلندق، فقد كان يرجتز بكلمات �بن رو�حة ميد �صوته باآخرها، وهو ينقل 

من �لرت�ب ويقول: 
ول ت�صدقنا ول �صلينا �للهم لول �أنت ما �هتدينا   

�أخرجه: �لبخاري، �ل�صحيح، كتاب �لإميان، باب �لدين ي�صر، ح39.  -1
ينظر: فتح �لباري لبن رجب 138/1.  -2

�أخرجه: �لق�صاعي، م�صند �ل�صهاب 393/1، ح672، و�لديلمي يف �لفردو�ض 253/2، ح3181. وعز�ه   -3
�ملزي يف حتفة �لأ�صر�ف371/13 �إىل �أبي د�ود يف مر��صيله، لكن مل �أجده يف �ملر��صيل �ملطبوعة، وكذ� 
فعل �ل�صيوطي يف �جلامع �ل�صغري 438/1. قال �ملناوي: "وي�صهد له ما يف م�صلم وغريه: "يا حنظلة �صاعة 
و�صاعة". وقال �صارح �ل�صهاب: �إنه ح�صن". �نظر: في�ض �لقدير 54/4. و�صعفه �لألباين، �نظر: �صعيف 

�جلامع، 689، ح6885. 
�أخرجه: �حلاكم، �مل�صتدرك 421/3، �لو�قدي، �ملغازي 448/2، باإ�صناد �صعيف.  -4

ينظر: مغازي �لو�قدي 447/2.  -5
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وثبت �لأقد�م �إن لقينا فاأنزلـن �صكينـة علينا    
و�إن �أر�دو� فتنة �أبينا �إن �لأىل قد بغـو� علينا    

�أبو �لدرد�ء: »�إِينِّ �أ�صتجم  وتطبيقا ملنهج �لرتويح دفعا لكل ملل و�صجر قال 
-يف رو�ية: �إين لأِجمُّ -ِ بَبْع�ض �ْلَباِطل، ليَُكون �أن�صط ل يِف �حْلق«)1(، �أي �للهو 
متل  كما  متل  فاإنها  �لقلوب،  هذه  »�أِجّمو�   : علي  وقال  للحق.  لأن�صط  �جلائز 

�لأبد�ن«)2(.
ثالثا: حالة ال�سك والرتدد: 

�ل�صك لغة: خالف �ليقني، وهو �لرتدد بني �صيئني، �صو�ء ��صتوى طرفاه، �أو 
رجح �أحدهما على �لآخر)3(، ويلحق به �لظن و�لوهم، و�ل�صك يوؤدي �إىل �لرتدد، 
�لقر�ر و�تخاذه، فال  فتجعله يرتدد يف �صناعة  �لإن�صان،  تعرتي  نف�صية  وهو حالة 

ي�صتطيع �جلزم ب�صيء معني.
�لنبوي،  �لهدي  �لقر�ر يف  �ملوؤثرة على �صناعة  �أما كيفية معاجلة هذه �حلالة 
فيتم بناء على معرفة �أ�صبابها، فاإذ� كان �صبب �ل�صك و�لرتدد يرجع �إىل خلل يف 
�أ�ص�ض بناء �لقر�ر �ملتقدمة، فاإن �ملعاجلة تكون باإ�صالح ما يعرتي هذه �لأ�ص�ض من 
�لأمور �لتي تف�صدها، فف�صاد �لعتقاد يوؤدي �إىل �ل�صك و�لرتدد، وعدم �لتكييف 
�ل�صرعي �ملنا�صب ملو�صوع �لقر�ر يوؤدي �إىل نف�ض �لنتيجة، و�إقحام �ملكلف نف�صه 

فيما ل يعلم عنه �صيئا ول خربة له به يوؤدي �إىل �لنتيجة نف�صها)4(.
�أما �إذ� كان �ل�صك و�لرتدد �صببه هو �ملبالغة يف �لأخذ بالحتياط �ملفرط، فهذ� 
يعطل مهارة �صناعة �لقر�ر و�تخاذه، وقد يكون �ل�صت�صهاد بحديث: »َدْع َما يَِريُبَك 

�أخرجه: �لبغوي، �صرح �ل�صنة 184/13.  -1
في�ض �لقدير، �ملناوي 54/4.  -2

�مل�صباح �ملنري، �حلموي 320/1.  -3
ميكن �لرجوع للوقوف على �لن�صو�ض �لتي تدعم هذ� يف �ملبحث �لأول.  -4
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�إىل َما َل يَِريُبَك«)1(يف غري حمله �إذ� مل يوؤخذ معناه يف بُْعِده �لعام، فاحلديث فيه 
�لأمُر برتك ما يرتاب �ملرُء فيه ول تطمئّن �إليه نف�صه، لكن ل يعمل بذلك على �إطالقه 
قبل �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد، �إذ هو مقيٌَّد بالنظر �إىل فقه �ملو�زنة و�ملقارنة، 
�ل�صرعية  �مل�صلحة  من  و�لرتك  �لفعل  يف  ما  يو�زن  مل  »فمن  تيمية:  �بن  يقول 
و�ملف�صدة �ل�صرعية، فقد يدع و�جبات ويفعل حمرمات، ويرى ذلك من �لورع، 
كمن يدع �جلهاد مع �لأمر�ء �لظلمة ويرى ذلك من �لورع...«)2(، فاإذ� تعار�صت 
و�حدة  ترك  من  بد  ل  وكان  بينهما،  �جلمع  ميكن  ل  بحيث  و�زدحمتا  م�صلحتان 
منهما لالإتيان بالأخرى؛ فاملتعني فعل ما م�صلحته �أرجح وترك ما م�صلحته �أقل، قال 
تعاىل: چ ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  چ)3(. وكذ� �إذ� �جتمعت مف�صدتان 
بحيث يتعذر دفعهما جميعاً، بل كان يف دفع �إحد�هما �رتكاب لالأخرى، فاملتعني 
هما و�أي�صرهما لدفع �أ�صدهما. �أما �إذ� تعار�صت �مل�صلحة مع �ملف�صدة  �رتكاب �أخفِّ
دفع  ميكن  ومل  �ملف�صدة،  بارتكاب  �إل  وحت�صيلها  �مل�صلحة  فعل  ميكن  مل  بحيث 
تة،  �ملف�صدة �إل بتفويت �مل�صلحة، فاإنَّ �ملتعني �ملو�زنة و�لرتجيح بني �مل�صلحة �ملفوَّ
و�ملف�صدة �ملرتكبة، و�لعمل مبقت�صى �لرتجيح، وهذ� هو �مل�صتفاد من �ملنهج �لنبوي 
�ملطبق يف �لقر�ر�ت �حليوية كما فعل مع يهود بني قريظة حيث �قت�صت �مل�صلحة 
�لق�صاء عليهم و��صتئ�صال �صاأفتهم حتى ل تقوم لهم بعد ذلك قائمة ب�صبب خيانتهم 
�لإبقاء  �ملف�صدة يف  لوجود  �لقر�ر  ير�وده يف  �ل�صك  يكن  �لعهد، ومل  ونق�صهم 

على هذه �لطائفة �لتي ظهر ف�صادها، و�صتزد�د ف�صاد�ً �إذ� بقيت.

كتاب  �ل�صغرى،  �ل�صنن  و�لن�صائي،  ح2518،  باب،  �لقيامة،  �صفة  كتاب  �ل�صنن،  �لرتمذي،  �أخرجه:   -1
ُبَهاِت، 234/2. وقال �لرتمذي: "حديث ح�صن �صحيح". �لأ�صربة، باب �حْلَثِّ َعَلى تَْرِك �ل�صُّ

جمموع �لفتاوى512/10 - 513.  -2
�صورة �لزمر، �لآية: 55.  -3



429

رابعا: حالة الياأ�س والقنوط)1(: 
وللر�صول  �لقر�ر،  �صناعة  عند  �لعز�ئم  مثبطات  من  و�لقنوط  �لياأ�ض  حالة 
يرى  فعندما  �حلالة،  هذه  مع  �لتعامل  يف  فّعال  منهج  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه 
�لن�صر  باقرت�ب  يب�صر  �ْلَكْرب،  �لبالء، وي�صتد  �لنفو�ض، ويزد�د  �لياأ�ض يذب يف 
��صتد�د  �لقائل يف ذروة  فهو  ياأ�ض وقنوط،  لكل  دفعاً  �لأزمة  و�نفر�ج  و�لتمكني 
َجنَّ َعْنُكْم  �أزمة �لأحز�ب وتكالبهم على مهاجمة �ملدينة: »َو�لَِّذي نَْف�ِصي ِبيَِدِه لَيَُفرَّ
ْن يَْدَفَع  َدِة َو�ْلَباَلِء، َفاإِينِّ لأَْرُجو �أَْن �أَُطوَف ِباْلَبْيِت �ْلَعِتيِق �آِمًنا، َو�أَ َما تََرْوَن ِمَن �ل�صِّ
َر، َولَُتْنَفَقنَّ ُكُنوُزُهَما  ُ ِك�ْصَرى َوَقْي�صَ ُ َعزَّ َوَجلَّ �إِلَّ َمَفاِتيَح �ْلَكْعَبِة، َولَيُْهِلَكنَّ �هللَّ �هللَّ

.)2(»ِ يِف �َصِبيِل �هللَّ
با�صم  معاذ  بن  �صعد  قاله  ما  ه  و�َصرَّ و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  �لنبي  ط  نَ�صِ وقد 
َقْد  تََعاىَل   َ �هللَّ َفاإِنَّ  ُرو�،  َو�أَْب�صِ »�ِصرُيو�  فقال:  بدر  يوم  �لقر�ر  �أثناء �صناعة  �لأن�صار 
اِرِع �ْلَقْوِم«)3(، فب�صرهم  ِ لََكاأَينِّ �ْلآَن �أَْنُظُر �إىَل َم�صَ ، َو�هلَلَّ اِئَفَتنْيِ َوَعَديِن �إْحَدى �لطَّ
بالن�صر و�أبعد �لياأ�ض و�لقنوط عن �لقلوب، لأنه حالة نف�صية معيقة لتخاذ �لقر�ر 
و�صناعته، فاليائ�ض ل يَُتَوقَّع منه م�صايرة �صنع �لقر�ر وتنفيذه ما د�م قلبه ل يحذوه 
�لأمل، ول يتوقع �خلري، ول ينتظر �إل �لأ�صو�أ، فاإن له ما يتوقعه ما د�م ينتظر ذلك، 
يف  �لأمل  يزرع  �أن  توتر�ً،  �ملو�قف  �أ�صد  يف  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  هديه  ومن 
ومكث  »��صطجع  قريظة:  بني  َغْدر  �أتاه  فعندما  �لقنوط،  عن  ويبعدهم  �لنفو�ض 
�أب�صرو� يا  طوياًل حتى ��صتد على �لنا�ض �لبالء، ثم نه�ض مب�صر�ً يقول: �هلل �أكرب، 
لَّى �هللُ  َقاَل: َخَرَج �لنَِّبيُّ �صَ ُهَرْيَرَة  �أَِبي  مع�صر �مل�صلمني بفتح �هلل ون�صره«)4(، َعْن 

"�لياأ�ض: �نقطاع �لطمع من �ل�صئ، و�لقنوط: �أخ�ض منه، فهو  يف �لفروق �للغوية للع�صكري �ض436:   -1
�أ�صد �لياأ�ض".

�ل�صنن �لكربى، للبيهقي 55/9.  -2
�ل�صرية، �بن ه�صام، 615/1.   -3

�لرحيق �ملختوم، �ملباركفوي 285.   -4
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ُثوَن، َفَقاَل: »َو�لَِّذي نَْف�ِصي  َحُكوَن َويََتَحدَّ َحاِبِه يَ�صْ �أَ�صْ َم َعَلى َرْهٍط ِمْن  َعَلْيِه َو�َصلَّ
َو�أَْبَكى  َرَف  �ْن�صَ ُثمَّ  َكِثرًي�«،  َولََبَكْيُتْم  َقِلياًل،  ِحْكُتْم  لَ�صَ �أَْعَلُم  َما  تَْعَلُموَن  لَْو  ِبيَِدِه، 
�لنَِّبيُّ  َفَرَجَع  ِعَباِدي؟«،  تَُقنُِّط  مِلَ  ُد،  مَّ حُمَ »يَا  �إِلَْيِه:  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ �هللَّ َو�أَْوَحى  �ْلَقْوَم، 

ُدو�، َوَقاِربُو�«)1(.  ُرو�، َو�َصدِّ َم َفَقاَل: »�أَْب�صِ لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ �صَ
�لياأ�ض  ت�صرب  من  ويحد  �ملعنويات،  يرفع  يتلى  قر�آن  نزل  �أحد  غزوة  بعد 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ  تعاىل:  قال  ت�صت�صلم،  ل  حتى  �لنفو�ض  �إىل  و�لقنوط 
ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ)2(، و�ملعنى: »�إن نالو� منكم يوم 

يثبطهم عن  قلوبهم ومل  ي�صعف ذلك  ثم مل  بدر،  يوم  قبله  منهم  نلتم  فقد  �أحد 
�ل�صعف  ترك  �إىل  دعاهم  ثم  ت�صعفو�«)3(،  ل  �أن  �أوىل  فاأنتم  بالقتال،  معاودتكم 
ب�صبب  �لأعلون  لأنهم  �حلزن،  وعدم  �لوهن،  من  و�لتخل�ض  �جلب،  وحماربة 

�إميانهم، قال تعاىل: چ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ      ڭ      چ)4(.
املطلب الثاين: موؤثرات اإجرائية معيبة تعرقل �سناعة القرار

تر�صد �ل�صنة �لنبوية من �أجل �إتقان مهارة �صناعة �لقر�ر �إىل جملة من �لأمور 
�لتي يجب �لحتياط منها حتى ل تعوق �لقر�ر عند �صناعته، وهي عيوب �إجر�ئية 
قد ت�صاحب �صناعة �لقر�ر، وتوؤدي �إىل زعزعته و�لتعرث عند تنفيذه، وقد يوجد 
�أكرث من حتذير يجب �لحتياط منه ح�صب طبيعة �لقر�ر، لكن �صاأقت�صر على مثالني 

فقط لآثارهما �لبارز على �لقر�ر، ولوجودهما على طريف نقي�ض، وهما: 
�ل�صتعجال و�لندفاع �أثناء �صناعة �لقر�ر.- 1
�إرجاء �صناعة �لقر�ر، �أو �إرجاء تنفيذه بدون م�صوغ.- 2

�أخرجه: �لبخاري، �لأدب �ملفرد 254. و�صححه �لألباين يف �ل�صحيحة 27/12.  -1
�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 140.  -2

�لك�صاف، �لزخم�صري 446/1.  -3
�صورة �آل عمر�ن، �لآية: 139.  -4
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عليه  كان  فهل  القرار:  �سناعة  عند  والندفاع  ال�ستعجال  الأول:  املثال 
�ل�صالة و�ل�صالم ي�صتعجل تنفيذ �لقر�ر قبل بناء �أجز�ئه و��صتكمال �أطر�فه ومر�عاة 
�لتي  �لكربى  �لأحد�ث  �أظهرت  فقد  و�صنته،  �صريته  من  يرد  مل  ما  ذلك  �أ�ص�صه؟ 
تر�أ�ض �صناعة قر�ر�تها كبدر و�أحد و�خلندق و�حلديبية و�لفتح، وغريها �أنه مل يكن 
عليه  هديه  فمن  �صناعته،  خطو�ت  ��صتكمال  قبل  م�صريي  قر�ر  نتائج  لي�صتعجل 
�ل�صالة و�ل�صالم عند �صناعة �لقر�ر، �لرتيث وطلب �ل�صد�د و�لتوفيق يف �لقول 
ًة، َوِلُكلِّ  ِ  قال: »�إِنَّ ِلُكلِّ �َصْىٍء �ِصرَّ و�لعمل، فعن �أبي هريرة  �أن ر�صوَل �هللَّ
َفاَل  اِبِع  ِبالأَ�صَ �إِلَْيِه  �ِصرَي  �أُ ْن  َو�إِ َفاْرُجوُه،  َوَقاَرَب  َد  اِحُبَها �َصدَّ َكاَن �صَ َفاإِْن  َفرْتًَة،  ٍة  �ِصرَّ
رة: هي �لن�صاط �لز�ئد يف �ملوقف �لذي يتطلب �لرتيث، ومعنى:  وُه«)1(. و�ل�صِّ تَُعدُّ
وه: »�أي فال تعتدو� به ول حت�صبوه من �ل�صاحلني...«)2(، لأن �لتز�ن عالمة  فال تَُعدُّ
قبل  �لقر�ر  �صناعة  عند  و�لندفاع  قر�ر �صحيح،  �إىل  وو�صيلة  و�ل�صالح  �لن�صج 
�كتمال خطو�ته يعجل با�صمحالله وف�صله، خا�صة �إذ� كان من غري روية، وقد يوؤدي 
�إىل �لندفاع عند �صناعة �لقر�ر ��صتعجال �لثمار قبل ن�صجها، �أو فورة �ل�صباب 
ِ �صلى �هلل عليه  اِعِديِّ َقاَل َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ و�حلما�ض �لز�ئد، فعن �َصْهِل ْبِن �َصْعٍد �ل�صَّ
�ملثل  �حلديث  هذ�  مع  ويتفق  ْيَطاِن«)3(،  �ل�صَّ ِمَن  َو�ْلَعَجَلُة   ِ �هللَّ ِمَن  »�لأَنَاُة  و�صلم: 
�ل�صائر: »يف �لعجلة �لند�مة ويف �لتاأين �ل�صالمة«، وعليه فاإن مما يعيب �لقر�ر�ت 
�حليوية و�ل�صرت�تيجية �ل�صتعجال يف �تخاذها، �إذ يلزم فيها �لتاأين و�لرتوي تفاديا 
للعو�قب �ل�صيئة. ويف هذ� �لباب ميكن �ل�صتفادة من منهج بناء �لفتوى، ففي بنائها 
ورد يف �ل�صنة حتذير من �لإفتاء بغري علم، -ويقا�ض عليه �صناعة �لقر�ر- خا�صة 
و�أن �لفتوى قر�ر متت �صناعته من متخ�ص�ض، بدء� بتحرير مو�صوع �لفتوى بعد 
�أخرجه: �لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �صفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع، باب منه، 635/4، ح2453. وقال:   -1

غريب". �صحيح  ح�صن  حديث  "هذ� 
ينظر: حتفة �لأحوذي، �لأحوذي 126/7.  -2

اأَنِّى  �أخرجه: �لرتمذي، �ل�صنن، كتاب �لرب و�ل�صلة عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، باب َما َجاَء ِفى �لتَّ  -3
َو�ْلَعَجَلِة، ح2144. َقاَل �لرتمذي: "َهَذ� َحِديٌث َغِريٌب". 
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��صتيعابه، ثم �لبحث عن �لتكييف �لفقهي �ملنا�صب قبل �لإعالن عن �لتنفيذ، ففي 
�أن يغت�صل،  فاأمروه  �أ�صابته جنابة وبه جر�ح فاحتلم، و��صتفتى،  �أن رجاًل  �ل�صنة: 
ُ �أَلَّ �َصاأَلُو� �إِْذ مَلْ يَْعَلُمو�  فاغت�صل فمات، فبلغ ذلك �لنبى  فقال: »َقَتُلوُه َقَتَلُهُم �هللَّ
وؤَ�ُل؟«)1(، وعلى �صبيل �ملقارنة فاإن �صناعة �لقر�ر ي�صلك نف�ض  َا �ِصَفاُء �ْلِعيِّ �ل�صُّ َفاإِمنَّ
�لقر�ر  �أن �صناعة  �إل  �لنو�زل و�مل�صتجد�ت،  �لفتوى عند معاجلة  �إعد�د  خطو�ت 
�أعم من بناء �لفتوى، �إذ �لفتوى جزء من مر�حل �صناعة �لقر�ر، خا�صة عند �لبحث 

عن م�صروعيته، فبينهما عموم وخ�صو�ض.

املثال الثاين: اإرجاء �سناعة القرار اأو اإرجاء تنفيذه بدون م�سوغ : �لقر�ر �لنبوي 
كفائي،  عمل  لإجناز  �صناعته  تتم  عامة  م�صرتكة  منفعة  ذي  و�ل�صرت�تيجي  �حليوي 
فالقر�ر�ت �لنبوية ل�صد �لعدو�ن �ملعتدين، و�لنهو�ض بالتنمية، ل تعرف �لرت�خي 
�أو  �لجتماعية  �لأعمال  يف  �خل�صا�ض  و�صد  �لأزمات،  تدبري  وقر�ر�ت  و�لفتور، 
�لقت�صادية �أو �ل�صيا�صية كان �لعزم على �مل�صي يف �إجنازها هو �حلا�صر يف جميع 
�لأحو�ل، فعندما قرر �مل�صلمون بقيادته عليه �ل�صالة و�ل�صالم مو�جهة �لطائفة ذ�ت 
�ل�صوكة يف بدر،مل يكن هناك بد يف �لتنفيذ، �إذ ل م�صوغ للرتدد يف مو��صلة بناء 

�لقر�ر وتنفيذه. 

يرتدد  ل  �ل�صابقة،  �ملحددة  خطو�ته  وفق  �صناعته  �أثناء  �لنبوي  �لقر�ر  �إن  ثم 
يف �ختيار �لبديل �ملنا�صب من بني �لبد�ئل �ملطروحة �إذ� ظهرت فائدته، �أو �إرجاء 
�ل�صرت�تيجية  �لإ�صالم  قر�ر�ت  جناح  �صر  هو  وهذ�  لحق.  وقت  �إىل  به  �لعمل 
�لتي ت  �ملعارك  �لر��صدين، �صو�ء يف  �لنبوة و�خللفاء  يف كل �ملجالت يف عهد 
خو�صها يف �جلبهات، �أو يف �ل�صر�يا �لتي يتم بعثها �إىل خمتلف �جلهات، و�أي�صا 

�أخرجه: �أبو د�ود، �ل�صنن، كتاب �لطهارة، باب يف �ملجروح يتيمم، ح337، �أحمد، �مل�صند، 330/1،   -1
ح3057، قال �لزيلعي يف ن�صب �لر�ية 187/1: "قال �لبيهقي يف �ملعرفة: هذ� �حلديث �أ�صح ما روي 

يف هذ� �لباب، مع �ختالف يف �إ�صناده قد بيناه يف كتاب �ل�صنن ".
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يف قر�رت بناء دولة �لإ�صالم و�إر�صاء هياكلها باإتقان وثبات، فهذه وغريها �إجناز�ت 
كربى كان من ور�ئها قر�ر�ت �صنعت مبهارة نبوية �صارمة، ثم جاء تنفيذها بدون 

تردد و�إرجاء.
باملدينة،  د�رهم  عقر  يف  �مل�صلمني  مهاجمة  على  �لأحز�ُب  عت  جتمَّ فعندما 
�أية حال،  و�لتاأخري على  بالإرجاء  ي�صمح  فيه، ول  قر�ر �صارم ل رجعة  �تخاذ  ت 
فاملوقف حرج ل بد من معاجلته مبا يلزم، فتم حفر �خلندق حول �ملدينة لتح�صينها، 
�لر�صول  �أ�صرع  فـ«  تردد،  بدون  بنف�صه  �لقر�ر  بتنفيذ  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  فبد�أ 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم �إىل تنفيذ �خلطة، فوكل �إىل كل ع�صرة رجال �أن يحفرو� من 
�مل�صلمني، لأن  لي�ض يف م�صحلة  �لقر�ر  تنفيذ  فاإرجاء  �أربعني ذر�عا«)1(،  �خلندق 
�لعدو عازم على �ملد�همة �إذ� مل يجد من يقاومه، قال �لو�قدي: »َوَجَعَل �مْلُ�ْصِلُموَن 
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ يَْعَمُلوَن ُم�ْصَتْعِجِلنَي يَُباِدُروَن ُقُدوَم �ْلَعُدّو َعَلْيِهْم، َو�أََخَذ َر�ُصوُل �هلِل �صَ

ْنَدِق ِليَُن�ّصَط �مْلُ�ْصِلِمنَي«)2(. َم يَْعَمُل َمَعُهْم يِف �خْلَ َو�َصلَّ
ونتيجة لهذه �ملبادرة �إىل �لإجناز يف �لوقت �ملنا�صب، مل يتمكن �مل�صركون 
يكونو�  ومل  وبينها،  بينهم  يحول  عري�صا  خندقا  وجدو�  �إذ  �ملدينة،  �قتحام  من 
فلم  �لعرب،  عرفتها  ما  مكيدة  قالو�-  -كما  �خلطة  هذه  كانت  �إذ  له،  م�صتعدين 

يكونو� قد �أدخلوها يف ح�صابهم ر�أ�صا)3(.
ورغم �أن �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم كان مييل �إىل عدم �خلروج يف معركة 
�أحد خارج �ملدينة، فاإنه نزل عند حكم �لأغلبية �لتي تقرتح �خلروج ملالقاة �لعدو 
خارج �أ�صو�ر �ملدينة، وكان هذ� هو �لقر�ر �لنهائي �لذي وقع �لإجماع عليه، لكن 
تََر�جع بع�ض �ل�صحابة عن مو��صلة تنفيذ �لقر�ر ممن مل يو�فق �لر�صول عليه �ل�صالة 

�لرحيق �ملختوم، �ملباركفوي 277.  -1
�ملغازي، �لو�قدي 446/1.  -2

�لرحيق �ملختوم، �ملباركفوي 277.  -3
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و�ل�صالم يف ر�أيه، و�صاد نوع من �لرتدد و�لرتباك يف �لتنفيذ بعد ذلك، لكنه عليه 
�ل�صالة و�ل�صالم ما ترك لهم �خلرية من �أمرهم، فقال وهم يح�صم مادة �خلالف: 
َعَها َحتَّى يَُقاِتَل«)2(، فجاء قر�ره عليه �ل�صالة  »�إِنَُّه لَْي�َض ِلَنِبيٍّ �إَِذ� لَِب�َض َلأَْمَتُه)1( �أَْن يَ�صَ
بهذ�  و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه  وكاأنه  تردد،  فيه ول  �إرجاء  ل  ما�صيا  نافذ�  و�ل�صالم 
�ملوقف �حلازم يعلم �أ�صحابه: »در�صا �آخر من �صفات �لقيادة �لناجحة، وهو عدم 
ويغر�ض  بها،  �لثقة  يزعزع  ذلك  فاإن  �لتنفيذ،  يف  و�ل�صروع  �لعزمية  بعد  �لرتدد 

�لفو�صى بني �لأتباع«)3(.
��صتنفر  عندما  �أنه  �لقر�ر  تنفيذ  يف  �لرتدد  وعدم  �أي�صا  �حلزم  مو�قف  ومن 
�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم �ل�صحابة �إىل �خلروج �إىل بني قريظة وح�صارهم، 
كان �لهدف هو �لإ�صر�ع �إىل تنفيذ عملية �حل�صار ربحا للوقت قبل فو�ت �لأو�ن، 

َر �إِلَّ يِف بَِني ُقَرْيَظَة«)4(. لِّنَيَّ �أََحٌد �ْلَع�صْ فقال: »َل يُ�صَ

�أد�تها، وقد  �حلرب:  �ل�صالح ولأمة  وقيل:  �لدرع،  مهموزة  "�لالأمة:  �لعرب530/12:  ل�صان  جاء يف   -1
تالئم �جل�صد وتالزمه،  لأنها  �صمي لأمة،  و�إمنا  لل�صيف: لأمة، وللرمح لأمة،  تخفيفا، ويقال  �لهمز  يرتك 

وقال بع�صهم: �لالأمة: �لدرع �حل�صينة، �صميت لأمة لإحكامها وجودة حلقها".
�أخرجه: �أحمد، �مل�صند 351/3، و�إ�صناده �صحيح وهو على �صرط م�صلم.  -2

�ل�صرية �لنبوية �ل�صحيحة �ض380.  -3
�لأَْحَز�ِب  ِمَن  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنَِّبىِّ  َمْرَجِع  باب  �ملغازي،  كتاب  �ل�صحيح،  �لبخاري،  �أخرجه:   -4

َرِتِه �إِيَّاُهْم، ح4169. ا�صَ َرِجِه �إِىَل بَِنى ُقَرْيَظَة َوحُمَ َوخَمْ
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خامتــة

�صناعة  مهارة  �أربعة:  �لبحث  هذ�  يف  �إليها  �لتطرق  ت  �لتي  �ملجالت  �أهم 
�لقر�ر �لنبوي -�أ�ص�ض �صناعة �لقر�ر �لنبوي -خطو�ت �صناعة �لقر�ر �لنبوي -ثم 

�لحتياطات عند �صناعة �لقر�ر.
اأما اأهم النتائج يف جمال �سناعة القرار النبوي واأ�س�سه، فهي:

�أن �صناعة �لقر�ر�ت �لنبوية �حليوية و�ل�صرت�تيجية و�مل�صريية فيما مل يرد فيه - 1
ن�ض من �لوحي، تخ�صع لالجتهاد �لذي ير�عي جلب �مل�صالح ودفع �ملفا�صد، 
لكن مع مالحظة �أن هذ� �لجتهاد يكون جماعيا وير�أ�صه قائد يديره وي�صريه.

�أن جمالت �لقر�ر يف �لعهد �لنبوي متعددة وخمتلفة، تتم �صناعتها ح�صب - 2
�ل�صوؤون  تهم  �لتي  تلك  �صو�ء  مو�جهتها،  �أو  متنوعة،  ق�صايا  ملعاجلة  �حلاجة 

�لد�خلية �أو �خلارجية.
�أن كيفية �صناعة �لقر�ر �لنبوي، هو مرجع �صياغة �لقر�ر�ت عند �خللفاء من - 3

بعده، ومن �صار على نهجهم ممن جاء بعدهم، وقد �أدركو� �أهمية �ل�صتمد�د من 
مهارة �صناعة �لقر�ر �لنبوي، فعملو� بها يف قر�ر�تهم �حليوية و�ل�صرت�تيجية، 
فكان لذلك �أثر �إيجابي على �إد�رتهم لل�صوؤون �لعامة و�خلا�صة. لكن ل ينبغي 
�أن يتوقف هذ� �ل�صتمد�د من �ل�صنة �لنبوية عند �لرعيل �لأول، ول ي�صتفيد 
منه من جاء بعدهم خا�صة يف هذ� �لع�صر �لذي كرث فيه �لتقليد ملا عند �لغرب 

يف كثري من �لقر�ر�ت �لتي متت �صناعتها.
�أن �عتماد �صناعة �لقر�ر بناء على �صالمة �لعتقاد، يحد من غلو�ء �لقر�ر�ت - 4

�لوعي  يكن  مل  �إذ�  �لإن�صان،  بحقوق  �لإ�صر�ر  �صاأنها  من  و�لتي  �جلائرة، 
�لإ�صالمي �لنا�صئ عن عقيدة �صليمة ي�صاحب �صناعة �لقر�ر يف كافة خطو�ته.
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�أن �صناعة �لقر�ر ينبغي �أن يتجه ر�أ�صا �إىل �إجناز عمل كفائي، ي�صد �حلاجيات - 5
ميكن  ل  و�لتي  وم�صريي،  و��صرت�تيجي  حيوي  جمال  كل  يف  �لجتماعية 
�لإ�صر�ر مب�صالح �خللق  �إهمال هذه �حلاجيات  �ل�صتغناء عنها، ويرتتب عن 

و�لبالد.
�أن �إ�صناد �صنع �لقر�ر�ت �حليوية و�ل�صرت�تيجية ل بد �أن يوكل �أمره �إىل ذوي - 6

عليه  يُْقِدمون  ما  رون  يَُقدِّ و�لذين  �مليد�نية،  �خلربة  وذوي  �لعلمية،  �لكفاءة 
حق قدره، ويتحملون نتائجه كاملة يف جميع �لأحو�ل.

واأما اأهم النتائج يف جمال خطوات �سناعة القرار النبوي، فهي:
�أن �صناعة �لقر�ر�ت �لنبوية تعتمد على خطو�ت عملية م�صبوطة ومدرو�صة، - 1

�صبل  �لوقت  نف�ض  يف  وتطرح  و�لن�صر،  �لنجاح  فر�ض  خلق  على  ت�صاعد 
معاجلة �لإخفاق عند وقوعه، كما هو �ل�صاأن يف �لقيام بغزوة حمر�ء �لأ�صد، 

كمبادرة ��صتعجالية �حتياطية لتد�رك ما وقع يف غزوة �أحد. 
�لوعي - 2 �إطار  يف  �لأهد�ف  حتديد  على  حتر�ض  �لنبوية  �لقر�ر�ت  �صناعة  �أن 

�جلمعي �لتو�فقي مبختلف مظاهره وتوجهاته، في�صاهم كل مكلف يف �صياغتها 
عن  مبا�صرة  غري  بطريقة  �أو  م�صوؤولياته،  نطاق  يف  مبا�صرة  بطريقة  وحتديدها 
طريق من ميثلونه يف م�صوؤوليات �لتدبري �ملجتمعي �لتكاملي �لت�صاركي، على 

�أ�صا�ض تقا�صم �لأدو�ر �حليوية و�لوظائف �لكفائية.
�أن �لقر�ر�ت �لنبوية تعتمد على �مل�صاركة �لتفاعلية يف �صناعة �لقر�ر، فيوؤخذ - 3

بكافة �آر�ء ذوي �خلربة، فتخ�صع للتمحي�ض لختيار �ملنا�صب منها و�إبعاد غري 
�ملنا�صب، مع ��صتح�صار �لفرق بني �صانع �لقر�ر و�صاحب �لقر�ر. 



437

�سناعة  واحتياطات  حماذير  معاجلة  اأثناء  اإليها  التو�سل  مت  التي  النتائج  اأما 
القرار، فهي:

وبال�صتعد�د - 1 بنائه،  �أثناء  �لنف�ض  ب�صبط  مرتبط  �لنبوي  �لقر�ر  �صناعة  �أن 
�جليد نف�صيا وفكريا و�قتد�ر� عند �ل�صتغال على �إجنازه، وقد جتلى ذلك يف 
ذلك  يكن  �صو�ء، ومل  على حد  و�ملنفذين  و�مل�صاهمني  �ملتدخلني  ت�صرفات 
�لت�صرف  يتم �للتز�م بح�صن  تعلم كيف  �لتي  �لنبوية  �لرتبية  �آثار  �صوى من 
فقال:  �لنبوية  �لرتبية  هذه  �لكرمي  �لقر�آن  زكى  وقد  �مل�صوؤوليات،  عند حتمل 
)و�أنزل �هلل �صكينته على ر�صوله وعلى �ملوؤمنني( كان هذ� بعد �صلح �حلديبية 
بعد �أن �هتزت بع�ض �لنفو�ض ب�صبب قر�ر �حلديبية، ويف ذلك دليل على �أن 
�أمرها ملن ل قدرة له على �صبط  �أن يوكل  �صناعة �لقر�ر�ت �ملهمة ل ينبغي 
طبائعه �لغري �ملتو�زنة، لأنها من م�صببات تعرث �لقر�ر�ت بفقد�ن �ملهارة عند 

�صناعتها.
�أنه يجب �لنتباه �إىل كل �ملحاذير �لتي ميكن �أن تعرقل م�صار �صناعة �لقر�ر، - 2

على �صبيل �ملثال بالحتياط من ��صتعجال �صناعة �لقر�ر قبل ��صتكمال خطو�ته 
�مل�صد�قية  يفقده  ذلك  لأن  �ملحدد،  وقته  عن  �لتنفيذ  �إرجاء  �أو  �لالزمة، 
و�جلدوى، و�ملاأمول هو �أن يتحقق به �ملبتغى و�ملر�د، فن�صاأل �هلل �لكرمي �لهدى 

و�لر�صاد.
�أنعم به وتكرم، وله �حلمد و�ل�صكر و�لثناء �جلميل  فلله �حلمد و�ملنة على ما 
�أول و�آخر�، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل ربا �لعلمني، و�صلى �هلل و�صلم وبارك على 

�صيدنا حممد و�آله و�صحابته �أجمعني.
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التو�سيات:
ي�سع البحث هذه التو�سيات للتاأمل ورهن اإ�سارة:

�لنبوية  �ل�صنة  من  �مل�صتخل�صة  �ملهار�ت  بناء  ثقافة  ن�صر  على  �لعمل  اأول: 
�ل�صريفة، ومن �ل�صرية �لعطرة ملا تتميز به من خ�صائ�ض �لربانية و�حلكمة و�لو�قعية 

و�مل�صروعية وحتقيق �أهد�ف ومقا�صد نبيلة.
ثانيا: ��صتخال�ض جمزوءة خمت�صرة من مهارة �صناعة �لقر�ر وتنميتها يف 
يف  و�لتدريب  �لتكوين  ة  ُعدَّ �صمن  و�إقر�رها  ودجمها  �ل�صريفة،  �لنبوية  �ل�صنة 
ٌة �إىل تنمية مهارة �صناعة �لقر�ر لدى  موؤ�ص�صات تكوين �لأطر، علما �أن �حلاجَة ما�صَّ

كل خريج يلج �صوق �لعمل و�لإنتاج.
ثالثا: �لعناية برتبية �لنا�صئة على �لتفكري �لإيجابي �أول، وعلى �لعتماد على 
زمام  �أخذ  ت�صجيع  وعلى  ثالثا،  �مل�صوؤوليات  حتمل  �صرورة  وعلى  ثانيا،  �لنف�ض 
�ملبادرة ر�بعا، لأن هذه �لعنا�صر �لأربعة هي �ل�صبل �ملوؤدية �إىل �صناعة �لقر�ر�ت 
�صي�صنع  من  هم  �ليوم  فنا�صئة  بنائه،  خطو�ت  ل�صلوك  و�لـُمي�صرة  �مل�صتقبل،  يف 
�لرتبية  من  جزء  وهو  و�جب  �لأ�صا�ض  هذ�  على  فاإعد�دهم  �مل�صتقبل،  قر�ر�ت 

�لالزمة، و�هلل ول �لتوفيق.
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مراجع البحث وم�شادره

�إحياء علوم �لدين، لأبي حامد حممد بن حممد �لغز�ل، ن�صر: د�ر ��ملعرفة- -
بريوت.

�جلعفي،  - �لبخاري  عبد�هلل  �أبو  �إ�صماعيل  بن  حممد  للحافظ  �ملفرد،  �لأدب 
�لثالثة)1409هـ/1989م(  �لطبعة  �لإ�صالمية-بريوت،  �لب�صائر  د�ر  ن�صر: 

حتقيق: حممد فوؤ�د عبد�لباقي.
�إرو�ء �لغليل يف تخريج �أحاديث منار �ل�صبيل، ملحمد نا�صر �لدين �لألباين،  -

�لثانية  �لطبعة  �لإ�صالمي-بريوت،  �ملكتب  ن�صر:  �ل�صاوي�ض،  زهري  �إ�صر�ف: 
)1405هـ/1985م(.

�إ�صفار �لف�صيح، �صنعة �أبي �صهل حممد بن علي بن حممد �لهروي �لنحوي،  -
در��صة وحتقيق: د. �أحمد بن �صعيد بن حممد ق�صا�ض، مطابع �جلامعة �لإ�صالمية 

باملدينة �ملنورة، 1420هـ.
�إ�صالح �ملنطق لبن �ل�صكيت، لأبي يو�صف يعقوب بن �إ�صحاق، حتقيق: �أحمد  -

�ملعارف-�لقاهرة،  د�ر  ن�صر:  هارون،  حممد  وعبد�ل�صالم  �صاكر،  حممد 
�لطبعة �لر�بعة، بدون تاريخ.

�لأمو�ل، حميد بن خملد بن قتيبة بن عبد �هلل �خلر�صاين �ملعروف بابن زجنويه،  -
حتقيق: د.�صاكر ذيب فيا�ض، �لنا�صر: مركز �مللك في�صل للبحوث و�لدر��صات 

�لإ�صالمية، �ل�صعودية، �لطبعة �لأوىل، 1406 هـ - 1986 م.
�لدم�صقي،  - كثري  بن  ��صماعيل  �لفد�ء  �بي  �حلافظ  لالمام  و�لنهاية،  �لبد�ية 

�لطبعة �لوىل)1408  �لعربي،  �إحياء �لرت�ث  ن�صر: د�ر  حتقيق: علي �صريي، 
هـ/1988م(.
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�لتاريخ �لإ�صالمي/مو�قف وعرب، للدكتور عبد �لعزيز بن عبد �هلل �حلميدي،  -
)1418هـ/1997م(،  �لوىل  �لطبعة  و�لن�صر،  للطبع  �لدعوة  د�ر  ن�صر: 

�لقاهرة. 
�لزبيدي حممد  - �ملرت�صى،  لفي�ض  لأبي  �لقامو�ض،  من جو�هر  �لعرو�ض  تاج 

�بن حممد بن عبد �لرز�ق، حتقيق جمموعة من �ملحققني، ن�صر: د�ر �لهد�ية.
تاريخ �لأم و�مللوك، لأبي جعفر حممد بن جرير �لطربي، ن�صر: د�ر �لكتب  -

�لعلمية-بريوت، �لطبعة �لأوىل )1407هـ(.
حترير �ملعنى �ل�صديد وتنوير �لعقل �جلديد من تف�صري �لكتاب �ملجيد، ملحمد  -

�لطاهر بن حممد بن حممد �لطاهر بن عا�صور �لتون�صي، ن�صر: �لد�ر �لتون�صية 
للن�صر- تون�ض، �صنة )1984هـ(.

جلمال  - للزخم�صري،  �لك�صاف  تف�صري  يف  �لو�قعة  و�لآثار  �لأحاديث  تخريج 
�لدين عبد �هلل �لزيلعي، حتقيق: عبد �هلل بن عبد �لرحمن �ل�صعد، د�ر �لن�صر 

-د�ر �بن خزمية-�لريا�ض)1414هـ(، �لطبعة �لأوىل.
-�ملطبوع-  - �لأ�صل  �لكتاب  على  لي�ض  �ل�صعر�وي،  متول  حممد  تف�صري 

ن�صر  �أنه  يو�صح  �لإيد�ع  رقم  �أن  غري  غريه،  �أو  �لطبعة  رقم  عن  بيانات  �أي 
عام)1997م(.

تهذيب �للغة، لأبي من�صور حممد بن �أحمد �لأزهري، حتقيق: حممد عو�ض  -
مرعب، ن�صر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �لطبعة �لأوىل، بريوت )2001م(.

د.  - حتقيق:  �ملناوي،  �لروؤوف  عبد  ملحمد  �لتعاريف،  مهمات  على  �لتوقيف 
حممد ر�صو�ن �لد�ية، ن�صر: د�ر �لفكر �ملعا�صر، د�ر �لفكر-بريوت، دم�صق، 

�لطبعة �لأوىل )1410هـ(.
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غالب  - بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  ملحمد  �لقر�آن،  تاأويل  يف  �لبيان  جامع 
موؤ�ص�صة  ن�صر:  �صاكر،  حممد  �أحمد  حتقيق:  �لطربي،  جعفر  �أبي  �لآملي، 

�لر�صالة، �لطبعة �لأوىل)1420هـ/2000م(.
�لأ�صبهاين،  - �هلل  بن عبد  �أحمد  نعيم  لأبي  �لأ�صفياء،  �لأولياء وطبقات  حلية 

ن�صر: د�ر �لكتاب �لعربي- بريوت، �لطبعة �لر�بعة )1405هـ(.
حلية �لأولياء وطبقات �لأ�صفياء، لأبي نعيم �أحمد بن عبد �هلل بن �أحمد بن  -

حمافظة  �ل�صعادة-بجو�ر  ن�صر:  �لأ�صبهاين،  مهر�ن  بن  مو�صى  بن  �إ�صحاق 
م�صر)1394هـ/1974م(.

�لكتب  - �ملعطي قلعجي، د�ر  بكر�لبيهقي، حتقيق: د. عبد  �لنبوة لأبي  دلئل 
�لعلمية، بريوت، ط �لأوىل)1985م(.

�لرحيق �ملختوم، ل�صفي �لدين عبد �لرحمن �ملباركفوري، د�ر �لوفاء. -
�ملعارف- - مكتبة  نا�صر:  �لألباين،  �لدين  نا�صر  ملحمد  �ل�صحيحة،  �ل�صل�صلة 

�لريا�ض.
�صنن �أبي د�ود، لأبي د�ود �صليمان بن �لأ�صعث بن �إ�صحاق بن ب�صري بن �صد�د  -

�حلميد،  عبد  �لدين  حميي  حممد  حتقيق:  ِج�ْصتاين،  �ل�صَِّ �لأزدي  عمرو  بن 
نا�صر: �ملكتبة �لع�صرية، �صيد� - بريوت.

�صنن �لرتمذي لأبي عي�صى حممد بن عي�صى بن �َصْورة بن مو�صى بن �ل�صحاك،  -
فوؤ�د  وحممد   ،)2  ،1 )جـ  �صاكر  حممد  �أحمد  وتعليق:  حتقيق  �لرتمذي، 
عبد �لباقي )جـ 3(، و�إبر�هيم عطوة عو�ض �ملدر�ض يف �لأزهر �ل�صريف )جـ 
�لطبعة  �حللبي-م�صر،  �لبابي  م�صطفى  ومطبعة  مكتبة  �صركة  ن�صر:   ،)5  ،4

�لثانية)1395هـ/1975م(.
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�صنن �لد�رقطني، لأبي �حل�صن علي بن عمر �لد�رقطني �لبغد�دي، حتقيق: �ل�صيد  -
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�خلر��صاين،  - علي  بن  �صعيب  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  لأبي  �لكربى،  �ل�صنن 
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د�ر �ملعرفة)1400هـ(، بريوت.
�ل�صرية �لنبوية/درو�ض وعرب، ل م�صطفى بن ح�صني �ل�صباعي، ن�صر: �ملكتب  -

�لإ�صالمي، �لطبعة: �لثالثة )1405هـ/1985م(.
�ل�صرية �لنبوية، لأبي حممد عبد �مللك بن ه�صام بن �أيوب �حلمريي �ملعافري،  -

حتقيق: طه عبد �لروؤوف �صعد، ن�صر د�ر �جليل)1411هـ( بريوت، لبنان.
�ل�صرية �لنبوية، لأبي �لفد�ء �إ�صماعيل بن كثري، حتقيق م�صطفى عبد �لو�حد،  -

مكتبة �حللبي، �لقاهرة)320(.
�صرح �صحيح �لبخارى، لأبي �حل�صن علي بن خلف بن عبد �مللك بن بطال  -

�لر�صد- مكتبة  ن�صر:  �إبر�هيم،  بن  يا�صر  متيم  �أبو  حتقيق:  �لقرطبي،  �لبكري 
�ل�صعودية، �لريا�ض- �لطبعة �لثانية)1423هـ/2003م(.

�صرح معاين �لآثار، لأبي جعفر �أحمد بن حممد بن �صالمة بن عبد �مللك بن  -
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�صلمة �لأزدي �حلجري �مل�صري �ملعروف بالطحاوي، حتقيق وتقدم: حممد 
زهري �لنجار، حممد �صيد جاد �حلق، ر�جعه ورقم كتبه و�أبو�به و�أحاديثه: د 
يو�صف عبد �لرحمن �ملرع�صلي، ن�صر: عامل �لكتب، ط1 )1414هـ/1994م(.

�صعب �لإميان، لأبي بكر �أحمد بن �حل�صني بن علي بن مو�صى �خُل�ْصَرْوِجردي  -
ن�صر:  حامد،  �حلميد  عبد  �لعلي  عبد  �لدكتور  حتقيق:  �لبيهقي،  �خلر��صاين 
ببومباي  �ل�صلفية  �لد�ر  مع  بالتعاون  بالريا�ض  و�لتوزيع  للن�صر  �لر�صد  مكتبة 

بالهند، �لطبعة �لأوىل)1423هـ/2003م(.
�ل�صحاح تاج �للغة و�صحاح �لعربية، لإ�صماعيل بن حماد �جلوهري، حتقيق:  -

�أحمد عبد �لغفور عطار، ن�صر: د�ر �لعلم للماليني - بريوت، �لطبعة �لر�بعة 
)1407ه /1987م(.

�صحيح م�صلم، مل�صلم بن �حلجاج �أبي �حل�صن �لق�صريي �لني�صابوري، حتقيق:  -
حممد فوؤ�د عبد �لباقي، ن�صر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي-بريوت.

بعناية  - �حلنفي،  �لعيني  �لدين  لبدر  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لقاري  عمدة 
بدون  �لفكر،  د�ر  �ملنريية، طبعة  �لطباعة  �إد�رة  مب�صاعدة  �لعلماء  جماعة من 

تاريخ.
عيون �لثر يف فنون �ملغازي و�ل�صمائل و�ل�صري، ملحمد بن عبد �هلل بن يحيى  -

�بن �صيد �لنا�ض، حتقيق: حممد �خلطر�وي، وحمي �لدين م�صتو، ن�صر: مكتبة 
د�ر �لرت�ث، �ملدينة �ملنورة، ود�ر �بن كثري، دم�صق، بدون تاريخ.

غريب �حلديث، لأبي عبيد �لقا�صم بن �صالم �لهروي، حتقيق: د. حممد عبد  -
�ملعيد خان، ن�صر: د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت، �لطبعة �لأوىل )1396هـ(.

�أبو  - حجر  بن  علي  بن  �أحمد  للحافظ  �لبخاري،  �صحيح  �صرح  �لباري  فتح 
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�لف�صل �لع�صقالين �ل�صافعي، ن�صر: د�ر �ملعرفة-بريوت)1379هـ(.
عبد  - ملحمد  �لنذيرـ  �لب�صري  �أحاديث  من  �ل�صغري  �جلامع  �صرح  �لقدير  في�ض 

�لكتب  د�ر  ن�صر:  �ل�صالم،  عبد  �أحمد  و�صححه:  �صبطه  �ملناوي،  �لروؤوف 
�لعلمية بريوت-لبنان، �لطبعة �لوىل)1415هـ/1994م(.

د�ر  - ن�صر:  �مل�صري،  �لأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  ملحمد  �لعرب،  ل�صان 
�صادر-بريوت، �لطبعة �لأوىل.

�لكتاب �مل�صنف يف �لأحاديث و�لآثار، لأبي بكر بن �أبي �صيبة، عبد �هلل بن  -
يو�صف  كمال  حتقيق:  �لعب�صي،  خو��صتي  بن  عثمان  بن  �إبر�هيم  بن  حممد 

�حلوت، نا�صر: مكتبة �لر�صد-�لريا�ض، �لطبعة �لأوىل)1409هـ(.
�لو�قدي،  - و�قد  بن  عمر  بن  حممد  �هلل  عبد  لأبي  للو�قدي،  �ملغازي  كتاب 

حتقيق: مار�صدن جون�ض، ن�صر: بريوت-عامل �لكتب.
�لك�صاف عن حقائق �لتنزيل وعيون �لأقاويل يف وجوه �لتاأويل، لأ]ي �لقا�صم  -

حممود بن عمر �لزخم�صري �خلو�رزمي، حتقيق: عبد �لرز�ق �ملهدي، ن�صر: 
د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت.

بن  - �أحمد  �لرحمن  عبد  للن�صائي[لأبي  �ل�صغرى  �ل�صنن]�ل�صنن  من  �ملجتبى 
�صعيب بن علي �خلر��صاين �لن�صائي، حتقيق: عبد �لفتاح �أبو غدة، ن�صر: مكتب 

�ملطبوعات �لإ�صالمية- حلب، �لطبعة �لثانية)1406هـ/1986م(.
جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد، لأبي �حل�صن نور �لدين �لهيثمي، حتقق: ح�صام  -

�لدين �لقد�صي، ن�صر: مكتبة �لقد�صي، �لقاهرة، )1414هـ/1994م(.
تيمية  - بن  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  �لدين  تقي  �لعبا�ض  لأبي  �لفتاوى،  جمموع 



445

�لثالثة  �لطبعة  �لوفاء،  د�ر  ن�صر:  �جلز�ر،  وعامر  �لباز  �أنور  حتقيق:  �حلر�ين، 
)1426هـ/2005م(.

بكر  - �أبي  بن  ملحمد  ن�صتعني،  و�إياك  نعبد  �إياك  منازل  بني  �ل�صالكني  مد�رج 
�لعربي- �لكتاب  د�ر  ن�صر:  �لفقي،  حامد  حممد  حتقيق:  �لزرعي،  �أيوب 

بريوت، �لطبعة �لثانية )1393هـ/1973م(.
مرويات غزوة بدر، �أحمد حممد باوزير، مكتبة طيبة، �ملدينة �ملنورة، ط1،  -

1400هـ. 
�حلاكم  - عبد�هلل  بن  حممد  �هلل  عبد  لأبي  �ل�صحيحني،  على  �مل�صتدرك 

�لعلمية- �لكتب  د�ر  ن�صر:  �لقادر عطا،  عبد  �لني�صابوري، حتقيق: م�صطفى 
بريوت، �لطبعة �لأوىل)1411هـ/1990م(.

بن  - حنبل  بن  حممد  بن  �أحمد  �هلل  عبد  �أبو  حنبل،  بن  �أحمد  �لإمام  م�صند 
و�آخرون،  مر�صد  �لأرنوؤوط-عادل  �صعيب  �ل�صيباين، حتقيق:  �أ�صد  بن  هالل 
�إ�صر�ف: د. عبد �هلل بن عبد �ملح�صن �لرتكي، نا�صر: موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة 

�لأوىل)1421هـ/2001م(.
�لق�صاعي، حتقيق:  - �هلل  عبد  �أبو  بن جعفر  �صالمة  بن  ملحمد  �ل�صهاب،  م�صند 

�لطبعة  �لر�صالة-بريوت،  موؤ�ص�صة  ن�صر:  �ل�صلفي،  �ملجيد  عبد  بن  حمدي 
�لثانية)1407هـ/1986م(.

م�صارق �لأنو�ر على �صحاح �لآثار، لأبي �لف�صل �لقا�صي عيا�ض بن مو�صى  -
�لرت�ث،  ود�ر  �لعتيقة  �ملكتبة  ن�صر:  �ملالكي،  �ل�صبتي  �ليح�صبي  عيا�ض  �بن 

بدون تاريخ.
�مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري للر�فعي، لأحمد بن حممد بن علي  -
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�ملقري �لفيومي، ن�صر: �ملكتبة �لعلمية - بريوت.
�مل�صنف، لأبي بكر عبد �لرز�ق بن همام بن نافع �حلمريي �ليماين �ل�صنعاين،  -

�لطبعة  �لهند،  �لعلمي-  �ملجل�ض  ن�صر:  �لأعظمي،  �لرحمن  حبيب  حتقيق: 
�لثانية، )1403هـ(.

حتقيق:  - �لطرب�ين،  �أيوب  بن  �أحمد  بن  �صليمان  �لقا�صم  لأبي  �لكبري،  �ملعجم 
حمدي بن عبد�ملجيد �ل�صلفي، ن�صر: مكتبة �لعلوم و�حلكم-�ملو�صل، �لطبعة 

�لثانية)1404هـ/1983م(.
�ملعجم �لو�صيط، لإبر�هيم م�صطفى، �أحمد �لزيات، حامد عبد �لقادر، حممد  -

�لنجار، ن�صر: د�ر �لدعوة، حتقيق: جممع �للغة �لعربية.
حتقيق:  - زكريا،  بن  فار�ض  بن  �أحمد  �حل�صني  لأبي  �للغة،  مقايي�ض  معجم 

عبد �ل�صالم حممد هارون، ن�صر: د�ر �لفكر، طبعة) 1399هـ/1979م(.
�ملف�صل  - بن  حممد  بن  �حل�صني  �لقا�صم  لأبي  �لقر�آن،  غريب  يف  �ملفرد�ت 

د�ر  نا�صر:  د�ودى،  عدنان  �صفو�ن  حتقيق:  �لأ�صفهان،  بالر�غب  �ملعروف 
�لعلم �لد�ر �ل�صامية، طبعة دم�صق - بريوت، �صنة )1412هـ(.

مناهل �لعرفان يف علوم �لقر�آن، ملحمد عبد �لعظيم �لزرقاين، ن�صر: مطبعة  -
عي�صى �لبابي �حللبي و�صركاه، �لطبعة �لثالثة.

موطاأ �لإمام مالك، ملالك بن �أن�ض بن مالك بن عامر �لأ�صبحي �ملدين، �صححه  -
ورقمه وخرج �أحاديثه وعلق عليه: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، ن�صر: د�ر �إحياء 
�لكتب  د�ر  ن�صر:  لبنان)1406هـ/1985م(،   - بريوت  �لعربي،  �لرت�ث 

�لعلمية -بريوت. تاريخ �لن�صر: 1418 هـ.
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�لو��صح يف علوم �لقر�آن، مل�صطفى ديب �لبغا، حميى �لدين ديب م�صتو، ن�صر:  -
د�ر �لكلم �لطيب، د�ر �لعلوم �لن�صانية- دم�صق، ط2 )1418هـ/1998م(.





ز الع�سكري للُجند �سناعة الَتَميُّ
َبوية نة النَّ يف ال�سُّ

د. عبد احلكيم حممد ثابت العرا�شي
جامعة عدن - اليمن



ل  �جلند  لدى  �لهدف  ورفعة  �لطموح  و�صمو  �لهمة  علو  »�إن 
تتحقق �إل متى ما عمل قائد �جلي�ض على حتفيزها بحيث جتعل �جلندي 
ين�صلخ من �أغالل �لعجز و�لك�صل لينطلق يف �حلياة �لع�صكرية فاعاًل 
�إعطاءهم رعاية خا�صة، وتهيئة  يعني   �ملتميزين  ت�صجيع  �إيجابياً؛ لأن 
�لظروف  �لتي ت�صاعدهم على تنمية طاقاتهم �لإبد�عية كل يف جمال 
نبوغه. وهذه  هي �ملعاملة �لتي عامل بها ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه 
و�صلم- جنده، فكان -�صلى �هلل عليه و�صلم- ل يدع ميزة يف كل 
جندي �إل ��صتفاد منها، فا�صتقطب تلك �ملميز�ت يف بناء �جلي�ض، ول 
ف�صل عظيم يف  لذلك   فكان  �ملنا�صب،  �ملكان  �إل يف  �جلندي  ي�صع 
ن�صوج مو�هب �جلند ومنو مقدر�تهم، وفتح �لآفاق لتاألقهم، ومن ثَمَّ 

يعلو �لبناء �لع�صكري للجند يف �لدولة �لنا�صئة«.

من اأبرز فقرات البحث 
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P

املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني �لذي له ما يف �ل�صماو�ت و�لأر�ض وهو على كل �صيء 
قدير، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممٍد -�صلى �هلل عليه و�صلم- �لذي بعثه 
ب�صري�ً ونذير�ً، فاأر�صد ون�صح، و�صلك باأمته �صبيل �لر�صاد، فكانت خري �أمة �أخرجت 

للنا�ض، وبعد:
هوية  تبلورت  ففيه  وح�صارته،  �لإ�صالمي  �لع�صر  قمة  �لنبوي  �لع�صر  مّثل 
�إذ كان معلم  �أهد�فها؛  �لأمة، وت�صّكلت �صلوكياتها، وو�صحت معاملها، وحتددت 
�لأمة  يعلم  فطفق  �لوحي؛  مع  مبا�صرة  �صلة  و�صلم- على  عليه  �هلل  �لأمة -�صلى 
�لأ�صعدة و�ملجالت  �ملجتمع يف كافة  بناء  فيها  تربوية ت  ويوجهها، فكانت فرتة 

�لعقائدية و�لقت�صادية، و�لجتماعية، و�ل�صيا�صية، و�لع�صكرية.
وبناًء على ذلك فاإن كل ما �صدر عن ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- من 
تُعد  و�ل�صو�بط  و�لأحكام  و�مل�صطلحات  و�ملفاهيم  و�لقو�نني  و�لأفعال  �لأقو�ل 
�أ�صاًل من �أ�صول �لدين �لإ�صالمي، وم�صدر�ً من م�صادره، كما ي�صّكل هذ� �لع�صر 
مقيا�صاً ومرجعيًة لكل ع�صور �لدول �لإ�صالمية به تقا�ض، و�إليه يُرجع، لهذ� يُ�صار 
�إىل هذ� �لع�صر بالبنان، تهوي �إليه �لأفئدة، وتتطلع �إليه �لأنف�ض للو�صول �إليه �أو 

على �لأقل لالقرت�ب منه.
يرجع �ل�صبب يف �ختيار مو�صوع �صناعة �لتميز �لع�صكري للجند يف �ل�صنة 
نتيجة  �جلانب،  و�مل�صلمني يف هذ�  �لإ�صالم  بخدمة  �لباحث  �إميان من  �لنبوية هو 
ركودها  عن  �لناجت  �لع�صكري،  �ملجال  يف  و�نحطاط  تدهور  من  �لأمة  �أ�صاب  ملا 



452

يف هذ� �جلانب، و�لنق�صامات يف �صفوف جي�صها، ولعل �ل�صبب -من بني عدة 
�أ�صباب- وهو ف�صلها �لذريع يف �إعد�د �جُلندية.

هذه  �أَن  �إّل  �جُلندية  لإعد�د  و�خلجولة  و�ملتكررة  �ملتعددة  حماولتها  فرغم 
لكي  �لق�صيب،  ما�صيها  يف  �لأمة  تفت�ض  �أن  من  فبدًل  بالف�صل،  باءت  �ملحاولت 
�لنظريات  يف  تفت�ض  ذهبت  حا�صرها،  منه  وتن�صج  و�لعرب  �لدرو�ض  منه  ت�صتلهم 

�لع�صكرية �ملعا�صرة يف �إعد�د �جلندية.
�أن  �إهمال �لتطور �لع�صكري �ملعا�صر، بل يجب على �لأمة  �إننا ل نعني بهذ� 
تُعد عدتها يف هذ� �ملجال مبا ي�صمل من �لتعليم و�لتدريب، و�إقامة �مل�صانع �حلربية، 
و�أن تكون يف و�صع �ل�صتعد�د �حلربي، فهذ� �أمر دل عليه �لقر�آن، و�أكدته �ل�صنة 
�لنبوية؛ لكننا نعني بذلك �إيجاد �لقاعدة �ل�صلبة �لتي نبني عليها �صرح �ملوؤ�ص�صة 
�لع�صكرية؛ �أي �إعد�د �لقوى �لب�صرية، حيث �إنها هي من �صتتدرب وتتعلم و�صتقف 
ور�ء �ل�صالح وحتركه، لذ� من �لأحرى و�لأجدى �أن يتم �إعد�د �جلندية )�لقوى 
ليظهرو�  فر�صهم؛  �ملتميزين  و�إعطاء  ونف�صياً،  وتربوياً  روحياً  �إعد�د�ً  �لب�صرية( 

مقدر�تهم.
تعالج هذه �لدر��صة �صناعة �لتميز �لع�صكري للجند يف �ل�صنة �لنبوية، وذلك 

من خالل �ل�صوؤ�ل �لآتي: ما �أهمية متيز �جلند يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية؟
�لعلوم  بني  فجوة  بوجود  ي�صعر  �ملعا�صرة  �لع�صكرية  للدر��صات  فاملتتبع 
�لع�صكرية �ملعا�صرة، وعلوم �لقر�آن و�ل�صنة لأ�صباب عدة، ومن هنا حتاول هذه 
�لدر��صة �أن جتيب عن ت�صاوؤل كبري؛ وهو ما مدى �لن�صجام و�لتو�فق بني �لعلوم 

�لع�صكرية وعلوم �لقر�آن و�ل�صنة؟.
�إن در��صة �لهدي �لنبوي للتميز يف �جلانب �لع�صكري له �أهميته لكل م�صلم؛ 
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فهو يحقق عدة اأهداف من اأهمها:
�صخ�صيته - 1 معرفة  خالل  من  و�صلم-،  عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  بر�صول  �لقتد�ء 

�إعد�د  يف  وطر�ئقه  و�أ�صاليبه،  و�أقو�له،  و�أعماله،  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى 
�جلندية، و�كت�صاف �ملتميزين وت�صجيعهم.

�لتعرف على حياة �ل�صحابة �ملتميزين، �لذين جاهدو� مع ر�صول �هلل -�صلى - 2
�هلل عليه و�صلم-، فتدعو ملحبتهم و�ل�صري على نهجهم و�تّباع �صبيلهم.

�لع�صكرية؛ - 3 �لعلوم  �ملهمة يف  �ملو��صيع  �جلي�ض من  �لتميز يف  يعد مو�صوع 
لأنه يتعلق بتطوير �جلي�ض.

وتهدف �لدر��صة �إىل بيان �أن �ل�صنة �لنبوية م�صدر �أ�صا�صي يف كل جمالت 
�حلياة؛ ومنها �ملجال �لع�صكري. وبيان �هتمام �ل�صنة �لنبوية بفئة �ملتميزين، ودورها 

يف �كت�صافهم، وت�صجيعهم، وتوجيههم، وتنمية مو�هبهم.
لقد حاول �لباحث �لبحث عن بع�ض �لدر��صات، �لتي تطرقت �إىل هذ� �لنوع 
من �ملو��صيع؛ �إل �أننا عجزنا عن �إيجاد در��صة متخ�ص�صة يف هذ� �جلانب، وكل 
ب�صكل عام  �لع�صكرية  تتناول �جلو�نب  ما وجدناه هو عبارة عن در��صات �صاملة 
من غري �أن يتناول فيها �لباحثون م�صائل �لتميز �لع�صكري؛ لهذ� فقد جاءت هذه 

�لدر��صة لتقدم �إ�صافة معرفية جديدة يف �جلانب �لع�صكري.
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املبحث الأول: العقيدة الع�سكرية لل�سنة النبوية يف اإعداد اجلندية.
و�ملبادئ  بالقيم  متيز  �لنبوي  �لع�صر  �لإ�صالمي يف  �جلي�ض  �أن  فيه  �صك  ل  مما 
�حلروب  بفنون  و�لإملام  و�ملعرفة  �لقتالية،  و�ملهار�ت  وباملقدر�ت  �لإن�صانية، 

و�أ�صاليبها.
ومن �ملجزوم به �أن �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- بذل جهد�ً ل ي�صتهان 
به يف �صبيل �إعد�ده �إعد�د�ً تربوياً، وع�صكرياً؛ لهذ� فقد عمل على تربيته مبا يتالءم 
مع �لنهج �لذي يخدم �لعقيدة ويحرر �لب�صرية من �لظلم؛ فيكون بذلك قد �أر�صى 
�ليوم  ي�صمى  ما  وهو  �لإ�صالمي،  للجي�ض  �لرئي�صة  و�لنظم  و�ملبادئ،  �لقو�عد، 
بالعقيدة �لع�صكرية. وتعرف �لعقيدة �لع�صكرية باأنها: جمموعة من �لقيم و�ملبادئ 
�لفكرية �لتي تهدف �إىل �إر�صاء نظريات �لعلم �لع�صكري وعلوم فن �حلرب، لتحدد 
�ل�صلم و�حلرب مبا يحقق �لأهد�ف و�مل�صالح  بناء �لقو�ت و��صتخد�مها يف زمن 
�مل�صتوى  على  ويركز  �لعقيدة،  م�صتويات  جميع  يغطي  �لتعريف  هذ�  �لوطنية، 

�ل�صرت�تيجي ويعطيه �هتماماً خا�صاً باعتباره �أ�صا�صاً لبقية م�صتويات �لعقيدة)1(.
1- الأبعاد الرتبوية للعقيدة الع�سكرية:

�نهماك  يلحظ  �أن  ي�صتطيع  �لع�صكري  وتاريخه  �لنبوي  للع�صر  �لد�ر�ض  �إن 
و�لو�صايا  �لن�صائح  من  �لعديد  توجيه  يف  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول 
�أنها  على  فهمها  ميكن  و�لتي  �لقر�آين  �ملنهج  من  �مل�صتمدة  �حلربية،  و�لتوجيهات 
خال�صة �لعقيدة �لع�صكرية �لرتبوية يف �ل�صلك �لع�صكري، وحمور �لرتكاز يف 

بنية �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية.
فقد �صعى -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إىل تاأ�صيل �لبنية �لرتبوية على �لنهج �لذي 
يخدم �أهد�ف �لتوحيد و�لعقيدة و�لدين �لإ�صالمي و�لأُمة �لإ�صالمية، ومبا ي�صمن 

�لعقيدة �لع�صكرية و�ملفاهيم �ل�صرت�تيجية، حل�صني بن حممد مو�صى �حلكمي، 17.  -1
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وبني  بينهم  و�لحرت�م  �ملحبة  ُعرى  وتر�صيخ  وجه،  �أت  على  بو�جبهم  �جُلند  قيام 
قادتهم، وكذ� بينهم وبني �ملجتمع.

ولتحقيق هذ� �لغر�ض �هتم -�صلى �هلل عليه و�صلم- برتبية �جلند وفق �لأُ�ص�ض 
�لرتبوية بجميع �أبعادها �لروحية و�لأخالقية و�لنف�صية، وقد �نطلق -�صلى �هلل عليه 
باهلل  �لإميان  قاعدة  �لأ�صا�ض وهي  �لقاعدة  على  �لإ�صالم  تربية جي�ض  و�صلم- يف 
بالفروع  موؤمناً  �صيكون  �لأ�صا�ض،  بالقاعدة  موؤمناً  �جلندي  يكون  فعندما  �صبحانه، 

�ملتفرعة عنها.
اأ- البعد الإمياين:

و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  حر�ض  �لتي  �لرتبوية  �ملبادئ  �أهم  من  �إن 
على غر�صها يف قادته وجنده هي تقوى �هلل، و�لتوكل عليه، و�لفزع �إليه، وم�صاألته 
�لتاأييد و�لن�صر و�لظفر و�لتعظيم يف وجوه �لعدو، وكذ� �لت�صليم �ملطلق لأو�مر 
�هلل، و��صتخارته يف كل �لأمور و�لعمل على مر�صاته، و�للتز�م باأو�مره -�صلى 

�هلل عليه و�صلم- .
فمن �ل�صو�هد على ذلك ما كان عليه �لعتقاد �ل�صائد يف ذلك �لوقت �ملتمثل 
هذ�  لهم  و�صلم-  عليه  �له  -�صلى  �لر�صول  ف�صحح  و�لُعدة،  بالعدد  �لن�صر  باأن 
�لعتقاد؛ ففي َغْزَوِة ُحَننْي �أعجب �جلي�ض بكرثتهم حينما �صارو� �ثني ع�صر �ألفاً، 
فقالو�: »لن نغلب �ليوم من قلة«)1(، فكره -�صلى �هلل عليه و�صلم- ما قالو�، ما 
�أعجبهم من كرثتهم)2(، لكن هذه �جلموع �لتي �أعجبو� بها مل تغن عنهم من �هلل 
�صياً، فكان در�صــاً جعلهم يدركون حقيقة �أن �لن�صر بيد �هلل ولي�ض مرهوناً بالقوة 

�ملادية وكرثة �لعدد قال تعاىل: چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  

تهذيب �صرية �بن ه�صام �ض 368.  -1
�لك�صاف عن حقائق �لتنزيل وعيون �لأقاويل يف وجوه �لتاأويل، للزخم�صري،246/2.  -2
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ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ    چ ] �لتوبة: 25[.

�للتز�م  مبدى  يكمن  �جلي�ض  ن�صر  �أن  �صبق  مما  �ل�صورة  لنا  تتجلى  وهكذ� 
ب�صرع �هلل و�تباع �صنة �لنبي �لكرمي -�صلى �هلل عليه و�صلم- فمن نهج هذه �لطريق 
ن�صر  ف�صرُّ  �لذل و�لهو�ن،  فله  �صار على عك�ض ذلك  �لن�صر و�لتمكني، ومن  فله 

�جليو�ض يكمن يف طاعتها لربها و�قتد�ئها ب�صّنة نبيها -�صلى �هلل عليه و�صلم- .
ب- البعد املعنوي )التوجيه املعنوي(:

ميول،  من  �جلند،  طبيعة  �ختالف  �حتوت  باأنها  �لنبوية  �لعقيدة  متيزت  لقد 
و�هتمام، و�أن�صطٍة خمتلفة؛ فمنهم �لنا�صجون �نفعالياً؛ وهم �لذين ل يجزعون، 
ول يهلعون يف مو�قف �لإحباط و�لهزمية، ولديهم قدرة على �لتحمل و�ل�صرب، 
و�صبط �لنف�ض جتاه �لإغر�ءت و�مل�صالح، ومنهم غري نا�صجني من لي�ض لديهم �لثقة 

بالنف�ض، ول �أدنى درجات �حرت�م �لذ�ت، وبني �لفريقني �أ�صناف و�أ�صناف.
لذ� �صعت �ل�صنة �لنبوية �إىل غر�ض �خل�صال �لع�صكرية يف ُخلق �جلندي �مل�صلم 
و�صلوكه غر�صاً يجعل منه مقاتال من �لطر�ز �لأول، فاجلندي ل بد �أن يتمتع بالطاعة 
و�ل�صرب و�ل�صجاعة و�لثبات، و�أن ي�صحي مباله ونف�صه يف �صبيل حتقيق �أهد�ف �أمته 

وم�صلحتها �لعليا، فمن �أهم مبادئ هذ� �لبعد: 
حماية اجلبهة الداخلية من الإرجاف والوهن: -

حر�صاً على تر�صيخ عقيدة �لثقة بالنف�ض، وحماية �جلبهة �لد�خلية، عمل -�صلى 
�هلل عليه و�صلم- على رد كل ما يوقع يف نفو�ض جنده من �لوهن و�خلوف و�لعمل 
على حمايتهم من طعون �لأر�جيف، فكان ل يكّل ول ميّل من تقدمي �ملو��صاة للجند 

�ملهزومني لإخر�جهم من م�صتنقع �لإحباط.



457

و��صتخدم -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أ�صلوب �لت�صجيع و�إ�صاعة �لروح �ملعنوية 
�أو �خلوف، وبيان ذلك من �ل�صنة  وقت �ل�صعف، و�لإ�صعار بالأمن وقت �حلرج 
ما حدث يف معركة �خلندق جند �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- يبعث �لتفاوؤل 
يف �للحظات �ل�صعبة فاأمامه ع�صرة �آلف م�صرك، في�صاعد جنده وي�صجعهم، فَعِن 
ْنَدِق، َوُهَو  َقاَل: »َر�أَْيُت �لنَِّبيَّ �صلى �هلل عليه و�صلم يَْوَم �خْلَ �ْلرَبَ�ِء ر�صي �هلل عنه 
ُز  َعِر، َوْهَو يَْرجَتِ ْدِرِه، َوَكاَن َرُجاًل َكِثرَي �ل�صَّ َ�ُب �َصَعَر �صَ َ�َب َحتَّى َو�َرى �لرتُّ يَْنُقُل �لرتُّ
ْيَنا.... َفاأَْنِزلَْن �َصِكيَنًة  لَّ ْقَنا َوَل �صَ دَّ ُهمَّ لَْوَل �أَْنَت َما �ْهَتَدْيَنا َوَل تَ�صَ : »�للَّ ِ ِبَرَجِز َعْبِد�هللَّ
َعَلْيَنا َوثَبِِّت �لأَْقَد�َم �إِْن َلَقْيَنا... �إِنَّ �لأَْعَد�َء َقْد بََغْو� َعَلْيَنا.... �إَِذ� �أََر�ُدو� ِفْتَنًة �أَبَْيَنا« 

ْوتَُه«)1(. يَْرَفُع ِبَها �صَ
ال�سجاعة والإقدام: -

�هلل  يف  �لعقيدة  جو�نب  لعر�ض  �لقر�آن  �آيات  فيه  لت  تََنزَّ �لذي  �لوقت  يف 
و�لكون و�لإن�صان و�حلياة، نزلت �آيات حتث على �لثبات و�ل�صجاعة و�لإقد�م على 
�عتبار ذلك �صمة لبد منها يف �صخ�صية وعقيدة �ملقاتل، فمن �لآيات قوله تعاىل: 
]�لأنفال:15[،  چ  ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چ 

ۇئ    ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   چ  تعاىل:  وقوله 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ     چ ]�لأنفال: 16[.

كما �أكدت �ل�صنة �لنبوية على هذه �ل�صمات، بل �إنها �عتربت �جلب و�لتخاذل 
عليه  �هلل  ر�صول  حديث  ذلك  على  ن�ض  كما  �لكبائر،  من  �لزحف  يوم  و�لتول 

�أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم)2(.
لذ� فقد كان-�صلى �هلل عليه و�صلم- �لقدوة يف �ل�صجاعة و�لإقد�م وعدم 
ْنَدِق،  �خْلَ َحْفِر  ِفى  ْوِت  �ل�صَّ َوَرْفِع  �حْلَْرِب  ِفى  َجِز  �لرَّ باب  و�ل�صري،  �جلهاد  كتاب  �لبخاري،  �صحيح   -1

1103/3، ح 2870.
�لذين  �إن  تعاىل  �هلل  باب قول  �لو�صايا،  �لبخاري، كتاب  �ملوبقات. �صحيح  �ل�صبع  ينظر: ن�ض حديث   -2

ياأكلون، 1017/3.
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ُ َعْنُه، َقاَل: »ُكنَّا �إَِذ� َحِمَي �ْلَباأْ�ُض، َولَِقَي �ْلَقْوُم  َي �هللَّ �لفر�ر من �ملعركة؛ َعْن َعِليٍّ َر�صِ
َم َفاَل يَُكوُن �أََحٌد ِمنَّا �أَْدنَى �إِىَل �ْلَقْوِم  لَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِ �صَ �ْلَقْوَم، �تََّقْيَنا ِبَر�ُصوِل �هللَّ

ِمْنُه«)1(.
ال�سرب: -

ومن �لأمور �لرتبوية �لتي حر�ض �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أن يزرعها 
يف قو�ده وجنده �ل�صرب؛ لأن �ل�صرب هو مفتاح �لن�صر، وهو �ل�صرب على مر�رة 
و�ل�صر�ء  �ل�صر�ء  يف  و�لبقاء  خمتلفة،  �نفعالت  من  �لنف�ض  تثريه  وما  �جلهاد، 
على �صلة باهلل؛ لذ� فقد كان -�صلى �هلل عليه و�صلم- يحثهم على قتال �لأعد�ء، 
وين�صحهم على �لتحلي بال�صرب يف ميادين �لقتال؛ لكي تتقوى روحهم �ملعنوية، 

وي�صمدو� عند مالقاة �أعد�ئهم.
ومن �لدللت تر�جع �مل�صلمني يف غزوة حنني، ومل يرت�جع �لر�صول -�صلى 
�هلل عليه و�صلم-، وهو مبوقفه هذ� ��صتطاع �أن يجمع �مل�صلمني مرة �أخرى ويحقق 
بهم �لن�صر)2(، فتعلم جنده من ذلك در�صاً يف �ل�صرب و�لثبات؛ ومن �ل�صو�هد �لتي 
تدل على �ل�صرب قوله -�صلى �هلل عليه و�صلم- : »َل مَتَنَّْو� ِلَقاَء �ْلَعُدوِّ َفاإَِذ� لَِقيُتُموُهْم 

رِبُو�«)3(. َفا�صْ
البعد النتمائي: من اأبعاد هذا البعد الآتي: ج( 

توحيد اأفراد اجلي�س ووحداته حتت راية الأمة:   -
عمل �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- على نبذ كل عن�صرية وهوى و�إقليمية، 
فلو تاأملنا يف �لثلة �لتي حملت لو�ء �لر�صالة لوجدنا هذ� �لبعد، ف�صلمان فار�صي، 

وبالل حب�صي، و�صهيب رومي، وعلي قر�صي…، فكلهم جند يف �جلي�ض.
�مل�صتدرك، للحاكم، كتاب ق�صم �لفيء، 155/2.  -1

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب يف غزوة حنني، 166/5.  -2
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب كر�هة متني لقاء �لعدو، 143/5.  -3
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و�قتلع -�صلى �هلل عليه و�صلم- جذور �جلاهلية وجر�ثيمها، ولعل ما يوؤكد 
ِ قال: »ُكنَّا َمَع �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم يِف َغَز�ٍة  ذلك حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هللَّ
اِر، َوَقاَل  : يَا لاَلأَْن�صَ اِريُّ اِر َفَقاَل �لأَْن�صَ َفَك�َصَع)1( َرُجٌل ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمَن �لأَْن�صَ
َدْعَوى  بَاُل  »َما  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم:  �هللَّ َر�ُصوُل  َفَقاَل  لَْلُمَهاِجِريَن،  يَا   : �مْلَُهاِجِريُّ
اِر، َفَقاَل:  ِ َك�َصَع َرُجٌل ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َرُجاًل ِمَن �لأَْن�صَ اِهِليَِّة«؟ َقالُو�: يَا َر�ُصوَل �هللَّ �جْلَ

»َدُعوَها َفاإِنََّها ُمْنِتَنٌة«)2(. 
حتقيق مبداأ الأخوة والتنا�سح: -

�لتنا�صر  �جلاهلية، وقيد ذلك  �هلل عليه و�صلم- حمية  �لر�صول -�صلى  حرم 
مظلوما«،  �أو  ظاملا  �أخاك  »�ن�صر  وهو:  �إطالقه  على  �لعربية  �جلاهلية  �لذي جرت 
َر  �أَِبيِه َقاَل: »َمْن نَ�صَ ْبِن َم�ْصُعوٍد َعْن   ِ ْبِن َعْبِد �هللَّ ْحَمِن  وجند ذلك يف قول َعْبِد �لرَّ
َي َفُهَو يُْنَزُع ِبَذنَِبِه«)3(، وتغريت بذلك  َقْوَمُه َعَلى َغرْيِ �حْلَقِّ َفُهَو َكاْلَبِعرِي �لَِّذى ُردِّ
نف�صية �جلندي �مل�صلم وعقليته حتى �أ�صبح �مل�صلم ل يورد ذلك �ملثل �لعربي �ل�صائر، 
ْر  ولعل ما يوؤكد تغري نف�صية �جلندي �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قال: »�ْن�صُ
ُرُه �إَِذ� َكاَن َمْظُلوًما، �أََفَر�أَْيَت  ِ �أَْن�صُ �أََخاَك َظامِلًا �أَْو َمْظُلوًما. َفَقاَل َرُجٌل: يَا َر�ُصوَل �هللَّ

ُرُه«)4(. ْلِم َفاإِنَّ َذِلَك نَ�صْ َنُعُه ِمَن �لظُّ ُجُزُه �أَْو مَتْ ُرُه؟ َقاَل: »حَتْ �إَِذ� َكاَن َظامِلًا َكْيَف �أَْن�صُ
�أفر�د  بني  �لإخوة  وتوطيد  �لع�صبية  نبذ  من  �لهدف  فاإن  �ملنطلق  هذ�  ومن 
منطلقة يف ذلك من  �لع�صكرية  �حلياة  تقوم عليها  لبة  �صُ قاعدة  �إيجاد  �جلي�ض هو 

�لولء �لعقيدي لأفر�دها ل من ولء �لدم و�لن�صب و�لقر�بة.

مادة  �لزبيدي،  ملرت�صى  �لقامو�ض،  �لعرو�ض من جو�هر  تاج  ب�صدر قدمه.  �أو  بيده  َك�َصَع: �صرب دبره   -1
ك�صع،122/22، �ملعجم �لو�صيط، لإبر�هيم م�صطفى و�آخرون، باب �لكاف، 787/2.

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لرب و�ل�صلة و�لآد�ب، باب ن�صرة �لأخ ظاملا �أو مظلوما، 19/8.  -2
ينظر:  �لألباين.  بيَّة، 493/4. وقد �صححه  �لع�صَ باب يف  �لأدب،  د�ود، كتاب  لأبي  د�ود،  �أبو  �صنن   -3

�صحيح و�صعيف �جلامع �ل�صغري وزيادته، ملحمد نا�صر �لدين �لألباين، 1153.
�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �لإكر�ه، باب ميني �لرجل، 2550/6.  -4
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البعد الأخالقي: د(  
النظافة اخللقية:   -

�هتم �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- مبعاجلة �لنف�ض من �صحها، وتخلي�صها 
-�صلى  �لــر�صول  فعمل  َجّماً،  حباً  �ملال  حتب  �لب�صرية  �لنف�ض  لأن  مطامعها؛  مـن 
�هلل عليه و�صلم- على تربية �جلند على �لنظافة �خللقية، و�ل�صمو بالنف�ض فـوق كل 

�لعتبار�ت �ملادية؛ لأن �جلو�نب �ملادية �أكرب مف�صدة للنف�ض.
جنده،  باأيدي  �لأخذ  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  عن  عرف  فقد 
من  وجتريدها  �لنفو�ض،  �صحذ  على  عمل  حيث  �ل�صامق،  �مل�صتوى  �إىل  ورفعهم 
باأن ل  �أعلن ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-  عالئق �لدنيا، فقبل غزوة خيرب 
مكان بينهم ملن يرغب يف �لغنيمة، و�أن ل يخرج معه �إل �لر�غب يف �جلهاد)1(. كما 
كان عليه �ل�صالة و�ل�صالم يُْعِلم جنده بالعاقبة ملن ياأخذ �أي �صيء من �لغنائم مهما 
�لرتبوية  توجيهاته  تت�صدر  �لغلول)3(  �لنهي عن  كان  لذ�  �صغر دون وجه حق)2(، 
فاإمنا  �إن دّل على �صيء  �لقتال)4(، وهذ�  �إىل �صاحات  لقادته وجنده قبل توجههم 
�أهد�ف �جلهاد وتعاليم �لدين �جلديد؛ لهذ�  يدل على وجود فئة مل تر�صخ لديها 
حر�صت �ل�صنة على تو�صيح ذلك، فكان يف ذلك درو�ض تربوية لتهذيب �لنفو�ض 

و�إ�صالحها.
القيم الأخالقية: -

مل يقف منهجه -�صلى �هلل عليه و�صلم- عن هذ� �حلد بل �صمل �آد�ب �حلرب 
لل�صهيلي،  ه�صام،  لبن  �لنبوية  �ل�صرية  �صرح  �لأنف يف  �لرو�ض  للو�قدي، 634/2،  �ملغازي،  كتاب   -1

.44/4
�ملوطاأ، لالإمام مالك، 458/2.  -2

�لُغلول: وهو �أخذ �صيء من �لغنيمة قبل ق�صمته بني �أهل �جلي�ض �لذين غنموها. ينظر: تف�صري غريب ما يف   -3
�ل�صحيحني �لبخاري وم�صلم، لالأزدي، 29.

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب تاأمري �لإمام �لأمر�ء على �لبعوث، 139/5.  -4
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و�لتعامل مع �لعدو، فنجد ذلك من توجيهاته -�صلى �هلل عليه و�صلم- عندما يوؤمر 
ِ �ْغُزو� َو َل  ِ َقاِتُلو� َمْن َكَفَر ِباهللَّ ِ ِفى �َصِبيِل �هللَّ �أمري�ً على �جلند قوله: »�ْغُزو� ِبا�ْصِم �هللَّ

ُثُلو� َوَل تَْقُتُلو� َوِليًد�.. �حلديث«)2(. و�)1( َوَل تَْغِدُرو� َوَل مَتْ تَُغلُّ
يكن  فلم  �حلرب،  �ُصرع  �أجلها  من  �لتي  �لعظيمة،  �لغاياِت  ندرك  هنا  ومن 
�جلي�ض �لإ�صالمي جي�صاً يت�صفى بقتِل خ�صومِه، و�إذللِهم، ول رغبًة يف �ل�صتعالء 
ياأخذ  �أن  �لإ�صالم  عد�لة  له  تر�صى  ول  �لأر�ض،  يف  �ل�صتكبار  ول  و�ل�صتعباد، 

�لعدو على غرة، ول يفجع �أماً بوليدها. 
كما حرمت �ل�صنة قتل �لن�صاء و�لأطفال �لذين مل ي�صرتكو� يف �حلرب؛ فقد 
ذكر �بن ُعَمَر -ر�صي �هلل عنه- �أنه وجدت �مر�أة مقتولة يف بع�ض �ملغازي فنهى 

�لر�صول-�صلى �هلل عليه و �صلم- عن قتل �لن�صاء و�ل�صبيان)3(.
�لأعد�ء  من  �ملقاتلني  بني  �لتفرقة  يف  �لأ�صا�صيَة  �لقاعدة  �ل�صنة  �أر�صت  لقد 
ه �إليهم  ه �إليهم �لأعمال �حلربية فيحّل قتلهم، وغري �ملقاتلني �لذين ل توجَّ �لذين تَُوجَّ
�حلرب فال يحل قتلهم، فق�صر �لقتال على �لذين يقاتلون حقيقة �أو حكماً، وهم 
ِد قتل �ملدنيني �لذين ل ي�صرتكون يف  �لع�صكريون وَمْن يف حكمهم، وَمَنَع ِمْن َق�صْ

�لقتال؛ و�إن كانو� جميعاً �أعد�ًء.
»ُكنَّا  بقوله:  طعام  من  ي�صيب  كان  ما  عنه-  �هلل  عمر -ر�صي  �بن  يذكر  كما 
يُب ِفى َمَغاِزيَنا �ْلَع�َصَل َو�ْلِعَنَب َفَناأُْكُلُه َوَل نَْرَفُعُه«)4(. وهذ� �إن دّل على �صيء  نُ�صِ

�إمنا يدل على عدم �لتبذير و�لتبديد.
يحافظ  بل  �لرثوة،  يبدد  �أّل  تربى  �لإ�صالمي  �جلي�ض  فاإن  �لأ�صا�ض  وعلى هذ� 

�لتمثيل: هو �لعبث بالقتلى بقطع �لأطر�ف، �صرح �لزرقاين على موطاأ �لإمام مالك، للزرقاين، 18/3.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب تاأمري �لإمام �لأمر�ء على �لبعوث، 139/5.  -2

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب حترمي قتل �لن�صاء و�ل�صبيان يِف �حلرب،144/5.  -3
�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �خلم�ض، باب ما ي�صيب من �لطعام يف �أر�ض �حلرب،1149/3.  -4
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عليها، لذ� نر�ه يحافظ على �لرثوة �لزر�عية، ويحافظ على �لبنية �لتحتية، وهذه 
�أ�صاليب يجب �أن تتحلى بها �جليو�ض لأنها مفتاح �لن�صر؛ و�إن ر�أى �لبع�ض عك�ض 

ذلك. 
فهذه هي �صماحة �لإ�صالم وعد�لته، وهذ� هو منهجه �لرتبوي و�أخالقه، فال 
ي�صتبيح �لقرى و�ملدن ول ي�صهر �صالحه يف وجه �لُعّزل و�مل�صت�صعفني، فهو جي�ض 
ي�صطو على  بالعهود، ول  بل ي�صونها، ويفي  �لنا�ض،  �أعر��ض  ي�صتبيح  �أن ل  تربى 

ممتلكات �لنا�ض، بل يحميها.
وبناًء على ما �صلف فاإنه من �ل�صروري -بل من �لالزم- �أن ي�صتفيد قادة �لأمة 
�لإ�صالمية و�ملد�ر�ض �لع�صكرية �حلديثة من �ملنهج �لرتبوي للجي�ض �لإ�صالمي يف 

�لعهد �لنبوي، وهذه �ل�صتفادة ميكن �أن نوجزها بالآتي:
�أن �لإعد�د - 1 �أن يعو�  �لإ�صالمية  �لديار  �لقر�ر وقادة �جليو�ض يف  على �صناع 

�لروحي و�جل�صمي و�لنف�صي للجند �أهم من دعمه بالعتاد و�لأ�صلحة �حلربية؛ 
لأن �جلند هم �لذين �صيديرون هذه �لأ�صلحة. 

يجب �إعد�د �لقادة و�جلند �إعد�د�ً دينياً من خالل �للتز�م بكتاب �هلل و�صنة - 2
نبينا -�صلى �هلل عليه و�صلم-، و�لقتد�ء بال�صلف �ل�صالح، عن طريق �إن�صاء 
ون�صر  و�لوعاظ،  و�لفقهاء  بالعلماء  �ملع�صكر�ت  و�إحلاق  �لع�صكرية،  �ملعاهد 
�لثقافة �لع�صكرية �لإ�صالمية، وجتنيب مع�صكر�تنا وجيو�صنا مبا ي�صمى و�صائل 

�لرتويح �ملتمثلة باملالهي �لليلية ودور �مل�صارح. 
لبد من �إعد�د �جلندي �ملوؤمن �لذي يذكر �هلل كثري�ً، و�لذي يحافظ على طاعة - 3

ربه، ويجتنب ما نهاه �هلل عنه، و�لذي ي�صع ن�صب عينيه خدمة دينه ووطنه.
باهلل - 4 �لإميان  بقوة  و�لعدة، ولكن هي  بالعدد  لي�صت  �حلقيقية  �جلي�ض  قوة  �أن 
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�مل�صلمني  قوة  كانت  �أن  �لأيام  من  يوم  يح�صل  ومل  مر�صاته،  على  و�لعمل 
�أقوى من قوة �لكافرين؛ فالكافرون د�ئماً هم �لأكرث و�لأقوى من ناحية �لعدة 

و�لعتاد، ولكن جانب �لإميان يرجح كفة �مل�صلمني على عدوهم.
�إن �ملتاأمل للجي�ض يف �لع�صر �لنبوي يدرك �أنه مل ي�صل �إىل ما و�صل �إليه �إل 
تربية حممد  �إنه مكث زمناً طوياًل حتت  �لنف�ض، حيث  تربية خلقية وتزكية  ب�صبب 
بالزهد،  وياأخذهم  ويوؤدبهم  يزكيهم  �لدقيق  و�إ�صر�فه   - و�صلم  عليه  �هلل  -�صلى 
ذلك  فنتج عن  �هلل،  �لنف�ض وخ�صية  على  و�لإيثار  و�لأمانة،  و�لعفاف،  و�لورع، 

تكوين جندية ر��صخة �لإميان، قلوبها معلقة بال�صماء.
2- مبادئ العقيدة الع�سكرية يف ال�سنة النبوية لرفع اجلاهزية القتالية يف:

التدريب: اأ(  
�هتم �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- بتدريب جنده تدريباً ع�صكريا بجو�نبه 
�ملختلفة، �نطالقاً من �إميانه �ل�صديد باأن �لتدريب يعد من �لعو�مل �ملوؤدية لرفع كفاءة 

�جلي�ض وقدر�ته وجاهزيته �لقتالية.
لذ� فقد حر�ض -�صلى �هلل عليه و�صلم- على �إك�صاب جنده �لبنية �جل�صمية 
بل  ��صتعمالها،  يف  و�حلذق  بها  و�لثقافة  �لأ�صلحة  على  �لتدريب  يف  و�ملهار�ت 
كانت نظرته �أبعد من ذلك، حيث ر�أى �صرورة �أن تُبنيَّ كل �أمور �حلرب فيتعلمها 
�لأ�صاغر، ف�صاًل عن �لأكابر من ُطالَّب معرفة �حلرب، وكذ� �لأجناد وكل ر�كب 
وحامل �صالح فار�صاً كان �أم ر�جاًل؛ و�لهدف من تدريب وتعليم �لأكابر و�لرجال 
و�لأطفال هو خلق �أمة قادرة على �لبذل و�لعطاء يف هذ� �ملجال بهدف �لو�صول 

�إىل �لهدف �لنهائي وهو بناء �لقوة �لع�صكرية، فمن مبادئ هذ� �ملبد�أ �لآتي:
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البناء اجل�سمي: -
ثم  وتقويته ومن  �جل�صم  �صالمة  �ملحافظة على  �لنبوية على  �ل�صنة  لقد حثت 
يف  ويوؤثر  �جل�صم  ي�صر  �أن  �صاأنه  من  ما  كل  �لنبوية  �لأحاديث  بينت  فقد  تدريبه، 
بنيته، فمثاًل جندها حتث على تناول �لأطعمة و�لأ�صربة �لتي ت�صاعد على بناء �جل�صم 

وتقويته، وحتذر من �لأطعمة و�لأ�صربة �ل�صارة.
َعَلْيَك  جِلَ�َصِدَك  َفاإِنَّ   ...« قال:  �أنه  و�ل�صالم-  �ل�صالة  عليه  عنه -  ثبت  فقد 
�مْلُوؤِْمِن  ِمَن  �هللَّ  �إىِل  َو�أََحبُّ  َخرْيٌ  �ْلَقِويُّ  »�مْلُوؤِْمُن  وقال:  ا..�حلديث«)1(،  َحقًّ

ِعيِف.. �حلديث«)2(.  �ل�صَّ
فيكون �صاحب  �لآخرة  �أمور  و�لقريحة يف  �لنف�ض  هنا عزمية  بالقوة  و�ملر�د 
هذ� �لو�صف �أكرث �إقد�ما على �لعدو يف �جلهاد و�أ�صرع خروجا �إليه وذهابا يف طلبه 
و�أ�صد عزمية يف �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�ل�صرب على �لأذى يف كل ذلك 

و�حتمال �مل�صاق)3(.
تنمية املهارات القتالية: -

�جلــري،  يف  و�ل�صباق  �خليل،  وركوب  �لرماية  تعلم  على  �ل�صنة  حثت 
�لرتبية  �ألو�ن  من  وغريها  و�مل�صارعة  و�لإبل  �خليل  على  �لفر�صان  بني  و�ل�صباق 

�لبدنية و�لريا�صية �لتي تبني �جل�صم وتقويه، ملا لها من �أهمية يف �إعد�د �جلندية.
يتم  كان  حيث  �ملهمة؛  �لتدريبية  �ملو��صيع  من  �لرماية  على  �لتدريب  ويعد 
تدريب �جلند عليها، ومما هو جدير �لإ�صارة �إليه بهذ� �ل�صدد ما ذكر عن ر�صول �هلل 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- من حديث �صلمة بن �لأكوع -ر�صي �هلل عنه- قال: »َمرَّ 

�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �ل�صوم، باب �لنهي عن �صوم �لدهر، 697/2.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لقدر، باب �لأمر بالقوة وترك �لعجز، 56/8.  -2

�صرح �صحيح م�صلم، للنووي، 215/16.  -3
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ُلوَن َفَقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه  �لنَِّبُي �صلى �هلل عليه و�صلم َعَلى نََفٍر ِمْن �أَ�ْصَلَم يَْنَت�صِ
و�صلم: »�ْرُمو� بَِني �إِ�ْصَماِعيَل َفاإِنَّ �أَبَاُكْم َكاَن َر�ِمًيا، �ْرُمو� َو�أَنَا َمَع بَِني ُفاَلٍن«. َقاَل: 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »َما لَُكْم َل  َحُد �ْلَفِريَقنْيِ ِباأَْيِديِهْم! َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َفاأَْم�َصَك �أَ
تَْرُموَن«؟ َقالُو�: َكْيَف نَْرِمي َو�أَْنَت َمَعُهْم! َقاَل �لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�ْرُمو� 
َفاأَنَا َمَعُكْم ُكلُِّكْم«)1(، ومن �ل�صو�هد �أي�صاً ما ذكر من حديث �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�صى �هلل 
َب�َصُة يَْلَعُبوَن ِعْنَد �لنَِّبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِبِحَر�ِبِهْم، َدَخَل ُعَمُر  عنه َقاَل: بَْيَنا �حْلَ

َبُهْم ِبَها، َفَقاَل: »َدْعُهْم يَا ُعَمُر«)2(. ى َفَح�صَ َفاأَْهَوى �إِىَل �حْلَ�صَ
�أهمية �لرمي يف �حلروب جعل �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- يحث  �إن 
من  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  عنه  ذكر  فقد  �حلروب؛  يف  تاأثري  من  لها  ملا  عليها 
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َوُهَو َعَلى �مْلِْنرَبِ  حديث ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر قال: �َصِمْعُت َر�ُصوَل �هللَّ
ْمُي،  َة �لرَّ ْمُي، �أََل �إِنَّ �ْلُقوَّ َة �لرَّ ٍة، �أََل �إِنَّ �ْلُقوَّ و� لَُهْم َما ��ْصَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ يَُقوُل: »َو�أَِعدُّ

ْمُي«)3(. َة �لرَّ �أََل �إِنَّ �ْلُقوَّ
لقد بنّي �حلديث ما للرمي من �أهمية يف �حلروب فاإذ� كان �لرمي يف �ملا�صي 
هو �ل�صهام؛ فاليوم هو �لرمي بال�صو�ريخ و�ملدفعية وغريها من �آلت �لرمي، فعلى 

ولة �أمرنا وقادة جي�صنا �أن يعدو �لعدة يف هذ� �جلانب.
على  و�لتدريب  �خليول،  فرو�صية  على  �لتدريب  �لتدريب،  مو��صيع  ومن 
�لفرو�صية  على  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  ت�صجيعه  �صور  ومن  بها،  �حلرب  فنون 
ِ �صلى �هلل عليه  و�إجر�ء �مل�صابقات و�لتدريب عليها ما رو�ه �ْبن ُعَمَر �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
ْفيَاِء، َوَكاَن �أََمُدَها ثَِنيََّة �ْلَوَد�ِع، َو�َصابََق  ِمَرْت ِمَن �حْلَ ْيِل �لَِّتي َقْد �أُ�صْ و�صلم �َصابََق ِباخْلَ
َمْر ِمَن �لثَِّنيَِّة �إِىَل َم�ْصِجِد بَِني ُزَرْيٍق. َوَكاَن �ْبُن ُعَمَر ِفيَمْن �َصابََق  ْيِل �لَِّتي مَلْ تُ�صْ بنَْيَ �خْلَ

�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �لتحري�ض على �لرمي، 1062/3.   -1
�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب �للهو باحلر�ب، 1063/3.   -2

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �لرمي و�حلث عليه، 52/6.  -3
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ِبَها«)1(.
املحافظة على الكفاءة القتالية: -

تعلمو� من  ما  �إتقان  �مل�صلمني على  ي�صلم- يح�ض  كما كان -�صلى �هلل عليه 
ْبِن  ْحَمِن  َعْبِد �لرَّ فنون �لرماية فقد ذكر عنه -�صلى �هلل عليه و�صلم- من حديث 
�َصَما�َصَة -ر�صي �هلل عنه- قال: قال ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-:« َمْن َعِلَم 
ى«)2(، ومعنى لي�ض منا؛ �أي لي�ض على �صريتنا؛  ْمَي ُثمَّ تََرَكُه َفَلْي�َض ِمنَّا �أَْو َقْد َع�صَ �لرَّ

لأن �لرمي من �آلة �جلهاد فاإذ� تركه من علمه ن�صيه)3(.
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم:  َهِنيِّ َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ ومن حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر �جْلُ
ْنَعِتِه  اِنَعُه يَْحَت�ِصُب يِف �صَ نََّة؛ �صَ ْهِم �ْلَو�ِحِد �جْلَ َ َعزَّ َوَجلَّ يُْدِخُل �لثَّاَلثََة ِبال�صَّ »�إِنَّ �هللَّ
�ِمَي ِبِه. َوَقاَل: »�ْرُمو� َو�ْرَكُبو�، َو�أَْن تَْرُمو� �أََحبُّ �إَِلَّ ِمْن �أَْن  رْيَ، َو�مْلُِمدَّ ِبِه)4( َو�لرَّ �خْلَ
ُجُل بَاِطٌل، �إِلَّ َرْميَُه ِبَقْو�ِصِه، َوتَاأِْديَبُه َفَر�َصُه، َوُماَلَعَبَتُه  تَْرَكُبو�، َوُكلُّ �َصْيٍء يَْلُهو ِبِه �لرَّ
َمُه«)5(.  َعلَّ �لَِّذي  َكَفَر  َفَقْد  َعِلَمُه  َما  بَْعَد  ْمَي  �لرَّ نَ�ِصَي  َوَمْن   . �حْلَقِّ ِمَن  َفاإِنَُّهنَّ  �ْمَر�أَتَُه، 
وهذ� �حلديث �إن دل على �صيء فاإمنا يدل على حثه -�صلى �هلل عليه و�صلم- لأمته 

على �لقوة)6(. 
يقول �لنووي: »هذ� ت�صديد عظيم يف ن�صيان �لرمي بعد علمه، وهو مكروه 
�لقتال و�لتدرب  �لتمرن على  كر�هة �صديدة ملن تركه بال عذر، و�ملر�د بهذ� كله 

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لإمارة، باب �مل�صابقة بني �خليل، 30/6.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �لرمي و�حلث عليه، 52/6.   -2

ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني، لبن �جلوزي، 1111/1.  -3
�أَو يرّد عليه �لنَّْبَل من �لَهَدف.  بعد �صهم،  �ملمد به: هو �ل�صخ�ض �لذي يقوم عند �لر�مي فيناوله �صهماً   -4

ل�صان �لعرب، لبن منظور، مادة مدد، 396/3.
حديث  بقوله:  �حلديث  على  �لأرنوؤوط  �صعيب  علق  وقد  �ل�صاميني،  م�صند  حنبل،  بن  لأحمد  �مل�صند،   -5
ح�صن مبجموع طرقه و�صو�هد، 144/4. و�أ�صار �لرتمذي �إليه، �نظر: �صنن �لرتمذي، للرتمذي، ف�صائل 
�جلهاد، باب ف�صل �لرمي يف �صبيل �هلل، 174/4، وقال �لرتمذي: "ح�صن"، �صنن �بن ماجه، للقزويني، 

كتاب �جلهاد، باب �لرمي يف �صبيل �هلل، 940/2.
�لفو�كه �ل�صهية يف �خلطب �ملنربية، لل�صعدي، 299.  -6
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�لتدريب  فاإن  �لأ�صا�ض  هذ�  وعلى  بذلك«)1(،  �لأع�صاء  وريا�صة  فيه  و�لتحذق 
�صروري حتى لذوي �خلرب�ت، فال يكتِف �ملقاتل بخرب�ته �ل�صابقة بل ينبغي تطويرها 

عن طريق �لتدريب. 
فاحلديث �ل�صابق حث على ��صتمر�رية �لتدريب، وعدم تركه، و�أهمية ذلك:

�أْن يكون �جلندي د�ئماً حتت �جلاهزية �لقتالية.- 1
�أْن يحافظ �جلندي على م�صتوى كفاءته.- 2
�لتدريب؛ - 3 �لأف�صل، ولعل ما يو�صح �ل�صتمر�رية يف  �إىل  �لرتفاع مب�صتو�ه 

�جلهني  عامر  بن  عقبة  حديث  من  ورد  ما  �ملهاري  و�مل�صتوى  �لكفاءة  لرفع 
يقول:  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى   ِ �هللَّ ر�صول  �صمعت  قال  عنه-  �هلل  -ر�صي 
ُ، َفاَل يَْعِجُز �أََحُدُكْم �أَْن يَْلُهَو ِباأَ�ْصُهِمِه«)2(. وَن، َويَْكِفيُكُم �هللَّ »�َصُتْفَتُح َعَلْيُكْم �أََر�صُ
�إتقان  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  يهدف  �لع�صكري  �لتدريب  �إن  �لقول؛  �صفوة 
�أن �جلي�ض  �لقتال)فردية وجماعية(، وهذ� يدل على  �جلند �لأ�صياء �لأ�صا�صية يف 

كان جي�صاً نظامياً مبا تعنيه �لكلمة من معنى.
ال�سناعة احلربية: ب(  

قال تعاىل: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  
�أكدت  قد  �لآية  فاإن  هذ�  ]�لأنفال:60[، وعلى  چ  ې  ې  ې  ې  ى     
على �ل�صتعد�د بالأ�صلحة و�ملعد�ت �حلربية كما دلت على ذلك كتب �لتف�صري)3(، 
�لُعدِة �حلربية؛ و�ملتتبع  �إعد�د  �لع�صكرية  �لعقيدة  �قت�صت  �لغر�ض  ولتحقيق هذ� 

�صرح �صحيح م�صلم، للنووي، 1357.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لإمارة، باب ف�صل �لرمي و�حلث عليه، 52/6.  -2

تف�صري  35/8؛  للقرطبي،  �لقر�آن،  لأحكام  �جلامع  31/14؛  للطربي،  �لقر�آن،  تاأويل  يف  �لبيان  جامع   -3
�لقر�آن �لعظيم، �بن كثري، 80/4.
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للجي�ض �لإ�صالمي ي�صتطيع �أن يلحظ �أن �جلي�ض مر يف عملية �لت�صليح باأربع مر�حل؛ 
وهي كالآتي:

مرحلة الإعارة: لقد ��صتعار -�صلى �هلل عليه و�صلم- من �صفو�ن بن �أمية مئة  -
درع مبا يكفيها من �ل�صالح)1(.

مرحلة ال�سراء: حر�ض -�صلى �هلل عليه و�صلم- على �صر�ء �لأ�صلحة؛ فقد  -
�أر�صل ق�صماً من خم�ض ما �صباه يف �إحدى �ملعارك و��صرتى به خياًل و�صالحاً)2(.

�ل�صناعة  - ت�صجيع  على  و�ل�صالم-  �ل�صالة  -عليه  عمل  الت�سنيع:  مرحلة 
�أو�صحه  ما  �لأ�صهم،  �صناعة  على  �لت�صجيع  ذلك  على  �لأمثلة  فمن  �حلربية، 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- من �أن �لأجر �لذي غايته �جلنة ين�صب �إىل �صانعها 
َقاَل:  َهِنيِّ  �جْلُ َعاِمٍر  ْبِن  ُعْقَبَة  حديث  حديث  فمن  بها،  و�لر�مي  بها،  و�ملتنبل 
ْهِم  َ َعزَّ َوَجلَّ يُْدِخُل �لثَّاَلثََة ِبال�صَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إِنَّ �هللَّ َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
رْيَ، َو�مْلُِمدَّ ِبِه..... �حلديث«)3(. ْنَعِتِه �خْلَ اِنَعُه يَْحَت�ِصُب يِف �صَ نََّة؛ �صَ �ْلَو�ِحِد �جْلَ

مرحلة الكتفاء الذاتي يف ال�سناعة احلربية: -
م�صلحة  ع�صكرية  قوة  بناء  على  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  حر�ض 
�أن �لكتيبة �لتي كان بها  ت�صليحاً جيد�ً؛ ولعّل ما يوؤكد �لت�صليح �جليد للجي�ض هو 
�لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- �لتي حتركت لدخول مكة كانت مدججة بال�صالح 

ل يرى �لناظر �إليها �إل �حلديد و�ل�صالح، ولقد ُذِهَل �أبو �صفيان عندما ر�آها)4(.
�جلاهزية،  حتت  وو�صعه  ع�صكرياً،  �إعد�د�  �جلي�ض  �إعد�د  �أن  �صبق  مما  يت�صح 
�لع�صر  �جلي�ض يف  كان  فقد  �لإ�صالمية،  �لدولة  ملتطلبات  مهم  �أمر  �لتامة  و�ليقظة 

�لطبقات �لكربى �ملعروف بطبقات �بن �صعد، �بن �صعد، 150/2.  -1
�ل�صرية �لنبوية، لأبن كثري، 613/3.  -2

�صبق تخريجه.  -3
عيون �لأثر، �بن �صيد �لنا�ض، 3/1؛ �ل�صرية �لنبوية، لبن كثري، 550/3.  -4



469

�لنبوي يقوم بن�صاطات تدريبية مركزة تتمثل يف ركوب �خليل، و�ل�صبق، و�لرماية، 
وكان �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يحثهم على فعل ذلك، بل وي�صاركهم فيه، 
�لرماية  تعلم  �لقدوة، وكان -�صلى �هلل عليه و�صلم- يركز على  نف�صه  معطياً من 

كثري�ً مو�صحاً �أنها خري ما يعدُّ من قوة.
3- عقيدة ال�سرتاتيجية الع�سكرية يف ال�سنة النبوية:

ى بـ: »�ل�صرت�تيجية �لع�صكرية«)1(، �أوبــ:  تتفرع عن �لعقيدة �لع�صكرية ما يُ�صمَّ
وتتحكم  �حلروب،  ه  توجِّ �لتي  �ل�صيا�صة  �أو  �ل�صرت�تيجية،  وهي  �حلرب«  »�صيا�صة 
حتت  ويتفرع  �لع�صكري)2(،  �لن�صر  لتحقيق  �لالزمة  �ملخططات  وت�صع  باأهد�فها، 

هذ� �لعنو�ن �لآتي:
هدف ال�سرتاتيجية الع�سكرية: اأ(  

وغاية  نبيل  هدف  على  تبنى  �لإ�صالم  يف  �لع�صكرية  �لعقيدة  ��صرت�تيجية  �إن 
�لقر�آن   - �لإ�صالمية  �لع�صكرية  �لعقيدة  م�صادر  ن�صو�ض  يف  تاأملنا  فاإذ�  �صامية؛ 
�لإ�صالمية،  �لدعوة  ن�صر  حرية  حماية  �إىل  تهدف  �أنها  ن�صتنتج  �أن  ميكن  و�ل�صنة- 
و�إىل ن�صر �ل�صالم، و�إىل �لدفاع عن د�ر �لإ�صالم، وحماية �مل�صت�صعفني؛ فتعاليم 
بالعهود، و�حرت�م �ملو�ثيق، و�لرتفع  �لوفاء  �لقر�آن �لكرمي، تن�ض على  �لقتال يف 

عن �لظلم و�لعدو�ن، و�إقر�ر �ل�صالم.
ومن هذ� �ملنطلق فاإن فل�صفة �حلرب يف عقيدة �لإ�صالم �أنها حرٌب ل مطامع 
فيها، ول م�صالح مادية، ول نفوذ �أو زعامات؛ بل هي حرب �لعد�لة و�لدفاع عن 
�لهدف  فهذ� هو  �مل�صت�صعفني،  �لفنت، وحماية  نار  و�إطفاء  �لعدو�ن،  �حلق، ورد 

�لذي غر�صه �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- يف جنده، فطبقوه خري تطبيق.
�ل�صرت�تيجية: تعني فن �لقيادة �لعامة يف �حلرب باأجمعها. �جلي�ض �لأيوبي يف عهد �صالح �لدين، تركيبه،   -1

تنظيمه، �أ�صلحته، بحريته، و�أبرز �ملعارك �لتي خا�صها. ملح�صن حممد ح�صني، 207.
�جلي�ض يف �ليمن يف ع�صر �لدولة �لر�صولية، لعبد �حلكيم حممد �لعر��صي، 176177.  -2
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ال�سرتاتيجية التنظيمية: ب(  
التخطيط الع�سكري: -

باأمر  بالغاً  غني عن �لقول �إن �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- �هتم �هتماماً 
�ل�صتقر�ر  حتقيق  �لتخطيط  هذ�  من  �لهدف  �أكان  �صو�ء  �لع�صكري،  �لتخطيط 
�هلل  -�صلى  ��صرت�تيجيته  ويف  �لع�صكرية،  �حلمالت  �إجناح  �أم  �لأمن  و��صتتباب 
عليه و�صلم- يف و�صع �خلطط مل يكن من حق �لقائد وحده؛ بل يتم و�صعها بعد 
�مل�صاورة، وهو ما يعرف �ليوم باملجال�ض �حلربية وهيئة �لأركان �لعامة؛ ولدينا من 
�ل�صو�هد على ذلك طلبه -�صلى �هلل عليه و�صلم- �مل�صورة من �أ�صحابه قبل معركة 

بدر)1(.
نهجه،  وي�صريو� على  يحذو� حذوه،  �أن  �لإ�صالمية  �جليو�ض  قادة  �إذن على 
فقد يح�صل له �لر�أي �ل�صديد من �أقلهم �صمعة و�أبعدهم منزلة من �لقائد؛ لأنه لي�ض 
هناك ما يحول بني �أي فرد منهم �لو�صول بر�أيه �إىل قائد جي�صه، بل رمبا يتجاوزه.

لقد �أر�د ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- تعليم �لقادة و�لأمة �صنة �لت�صاور 
و�لأخذ بالر�أي؛ فالر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- مع�صوم من �خلطاأ ولكن يف 
ذلك در�صاً من درو�ض فنون �لتعلم و�ل�صتفادة من �أهل �خلرب�ت، فاإذ� كان هذ� 
�أمرنا  لولة  بالن�صبة  �لأمر  يكون  فكيف  و�لإر�صاد  �لن�صح  ي�صتقبل  نبينا  هو  �لقائد 

وقاد�ت جيو�صنا.
عليه  �هلل  �لر�صول -�صلى  �أقره  �لذي  �ملبد�أ  �إن  �لقول  وبناًء على ذلك ميكن 
تقع على عاتق جميع �جلند،  �لع�صكري م�صوؤولية م�صرتكة  �لتخطيط  و�صلم- يف 

و�صرورة ��صت�صارة �أ�صحاب �لر�أي، و�صرورة تنفيذ �خلطة بعد �مل�صورة. 

�لكامل يف �لتاريخ، لبن �لأثري، 19/2.  -1
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ا�سرتاتيجية التنظيم الع�سكري:   -
�لقيادة  خ�صائ�ض  من  �لقدمي  تقليد  وعدم  �ملبتكرة،  بالتنظيمات  �لإبد�ع 
بدر  يف  �ل�صفوف  بنظام  �جلي�ض  يُق�صم  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  فكان  �لنبوية؛ 
وهذ�مل يكن معروفاً من قبل، وكذلك حفر �خلندق يف غزوة �لأحز�ب؛ مل يكن 

من �لأمور �ملعروفة عند �لعرب يف حروبهم)1(.
�لتكتيكات)2(  يطبق  كان  �لإ�صالمي  �جلي�ض  �أن  �ل�صرية  كتب  �أو�صحت  كما 
بال�صهام(،  )�مل�صادمة  وم�صاولة  تقدم،  من  فيه  مبا  �لقتال  �صاحة  يف  �لع�صكرية 
مكان  و�لنحياز)ترك  و�لفر،  و�لكر،  �ملبا�صر(،  )�لت�صادم  ومناجزة  ومناو�صة، 
�لقتال(، و�لزدو�ر )�لتحول جانباً(، و�ل�صتطر�د)�ملطاردة(، و�لإنابة، وكل هذه 
�لتحركات حتدث ب�صكل منظم من �أفر�د �جلي�ض؛ لأن �أي خطاأ �صيوؤدي �إىل �ختالل 
تنظيم �جلي�ض، وتعطيل �خلطط؛ لهذ� فمن �ملوؤكد �أن قادة �جلي�ض يقومون بتدريب 
جندهم على هذه �حلركات م�صبقاً، و�إل كيف ي�صتطيع مئات �جلند �لتحرك حركة 
و�حدة عندما يعطى لهم �لأمر بذلك. وعالوة على ذلك كان �جُلند يتدربون على 
يف  بتحركاتهم  �ملتعلقة  �لقادة  قبل  من  لهم  تعطى  �لتي  و�مل�صطلحات  �لإ�صار�ت 

�أثناء �لقتال.
وملا كانت م�صاألة �إ�صد�ر �لأو�مر من �أهم �ل�صعوبات �لتي تو�جه �لقادة بحكم 
و�صربات  و�صعار�ت،  ند�ء�ت  على  �جلند  تدريب  �إىل  جلوؤو�  �جليو�ض،  كثافة 

طبول، وهز�ت ر�يات، وكل �صيء يدل على عمل يقوم به �جلند)3(.

تاريخ �لأم و�مللوك �ملعروف بتاريخ �لطربي، ملحمد بن جرير �لطربي، 32/2.  -1
�لتكتيك: يعني فن �لقيادة يف ميد�ن �ملعركة.�جلي�ض �لأيوبي، ملح�صن حممد، 207.  -2

ينظر: �جلي�ض و�لقتال يف �صدر �لإ�صالم، ملحمود �أحمد حممد �صليمان عو�د، 200215، 252261.  -3
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املبحث الثاين: اأ�ساليب ال�سنة يف اكت�ساف املتميزين من اجُلند.
لقد ��صتخدم �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- عدد�ً من �لأ�صاليب لكت�صاف 

�ملتميزين؛ فمن تلك �لأ�صاليب:
1- اخلربة النبوية يف اكت�ساف اخلربات الع�سكرية:

�إذ� �أردنا �أن نكت�صف �خلرب�ت ب�صكل عام و�خلرب�ت �لع�صكرية ب�صكل خا�ض؛ 
فال بد �أن ندر�ض خربة �أف�صل �صخ�صية عرفتها �لب�صرية �لذي ف�صلها رب �لعاملني؛ 
وهي �صخ�صية �صيدنا حممد -�صلى �هلل عليه و�صلم-، �لتي جت�صدت فيها �لريادة 
جاء  من  كل  ويلزم  و�لأحو�ل،  �لأزمان  لكل  �صاحلة  وهي  و�لإر�صاد؛  و�لتوجيه 

بعده -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أن يتبعه يف منهجه.
لقد �متلك-�صلى �هلل عليه و�صلم- من �ملهار�ت و�خلرب�ت �لتي من خاللها 
ي�صتطيع �أن يك�صف عن �خلرب�ت �لع�صكرية جلنده؛ فالد�ر�ض لل�صرية �لنبوية يلحظ 
�أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قد �صنع قادة كثريين ممن كانت لديهم قدر�ت 
قيادية، ومنهم من وجهته �ملدر�صة �لنبوية �إىل ما يح�صن �لقيادة.. و�أما �لذين رباهم 

�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- فقد كانو� قادة بارزين يف معظمهم)1(.
�خلرب�ت  عن  بالك�صف  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �متلكها  �لتي  و�ملهار�ت 
على  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  قدرته  �إىل  بالإ�صارة  ونكتفي  كثرية،  �لع�صكرية 
و�ملقدرة  ينا�صبه؛  مبا  �صخ�ض  كل  مع  �لتعامل  وعلى  �لنفو�ض؛  يدور يف  ما  توقع 
�لفائقة على عمل تقرير �صريع للموقف، و�لو�صول �إىل �لقر�ر�ت �ل�صليمة جتاه كل 

�صخ�صية.

�صناعة �لقائد، طارق �ل�صويد�ن، وفي�صل با�صر�حيل، 82 وما بعدها.  -1
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يَا  »ُقْلُت  َقاَل:  �لغفاري  َذرٍّ  �أَِبي  حديث  ذلك  لنا  توؤكد  �لتي  �ل�صو�هد  ومن 
َرَب ِبيَِدِه َعَلى َمْنِكِبي  : �أََل تَ�ْصَتْعِمُلِني)�أي توليني عماًل عاماً(؟ َقاَل: َف�صَ ِ َر�ُصوَل �هللَّ
نََّها يَْوَم �ْلِقيَاَمِة ِخْزٌي َونََد�َمٌة، �إِلَّ َمْن  ِعيٌف، َو�إِنََّها �أََمانٌَة، َو�إِ ُثمَّ َقاَل: »يَا �أَبَا َذرٍّ �إِنََّك �صَ

ى �لَِّذي َعَلْيِه ِفيَها«)1(. َها، َو�أَدَّ �أََخَذَها ِبَحقِّ
يف  ز�هدة  �صخ�صية  �صنجده  ذر  �أبي  �صرية  يف  �لتاأمل  و�أح�صنا  تاأملنا  و�إذ� 

�حلياة، معر�صة عن �لدنيا، وهي �صخ�صية ل ت�صلح لالإمارة.
2- ال�ست�سارة:

تعد طلب �ل�صت�صارة من �لأ�صاليب �لتي ي�صتطع بها �لقائد �كت�صاف �ملتميزين؛ 
لأنها تعطيهم فر�صة للظهور وت�صمح باإظهار �أفكارهم ونبوغهم بحيث ي�صتفاد منها 
يف �ملجال �لذي ت �ل�صت�صارة فيه. ولذلك ��صتخدم �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- 

هذ� �لأ�صلوب كثري�ً، مما كان له كبري �لأثر يف �لعديد من �جلو�نب �لع�صكرية.
يف  لأ�صحابه  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  ��صت�صارته  ذلك  على  �ل�صو�هد  فمن 
غزوة بدر، فعندما خرج -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إىل بدر نزل �أدنى من ماء بدر 
فاأر�د �أن يتخذه �صاحة للقتال؛ فطلب �مل�صورة فقال �حُلَباُب ْبُن �ملُنِذِر -ر�صي �هلل 
َمُه،  نََتَقدَّ �أَْن  لََنا  لَْي�َض   ُ �أنزلَكه �هللَّ �أََمْنِزًل  �مْلَْنِزَل،  َهَذ�  �أر�أيَت  ِ؟  َر�ُصوَل �هللَّ عنه-: »يَا 
َو�حْلَْرُب  �أُْي  �لرَّ ُهَو  »بَْل  َقاَل:  َو�مْلَِكيَدُة؟  و�حلرُب  �لر�أُي  ُهَو  �أَْم  َعْنُه،  َر  نََتاأَخَّ َوَل 
نَاأِْتَي  َحتَّى  ِبالنَّا�ِض  َفاْنَه�ْض  مِبَْنِزِل،  لَْي�َض  َهَذ�  َفاإِنَّ   ،ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  َفَقاَل:  َو�مْلَِكيَدُة«. 
ا  َحْو�صً َعَلْيِه  نَْبِني  ثُمَّ  �لُقُلب،  ِمْن  َوَر�َءُه  َما  ر  نَُغوِّ ُثمَّ  َفَنْنِزلَُه  �ْلَقْوِم،  ِمْن  َماٍء  �أَْدنَى 
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ِ �صَ فنْملوؤه َماًء، ُثمَّ نَُقاِتُل �ْلَقْوَم، َفَن�ْصَرُب َوَل يَ�ْصَربُوَن، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

ِي«)2(. �أْ َم: »لََقْد �أ�صرَت ِبالرَّ َو�َصلَّ

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لإمارة، باب كر�هة �لإمارة بغري �صرورة، 6/6.  -1

�ل�صرية �لنبوية، لبن ه�صام، 192/2. ينظر �أي�صاً: فقه �ل�صرية، للغز�ل، 224.  -2
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�إن طلب �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- �مل�صورة من جنده، يعني �لتعرف 
على �جلند �ملتميزين من خالل طرح �آر�ئهم و�أفكارهم حول �خلطة، فما كان خلطة 
�أ�صلوب  لول  تُطرح  �أن  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  بها  �ُصرَّ  �لتي  �حلباب 
�لر�صول-�صلى �هلل عليه و�صلم- يف �ل�صت�صارة. فاأتت بخطة و��صرت�تيجية جديدة 

وكاملة.
و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  عليها  ربَّى  �لتي  �ل�صت�صارة  �أ�صلوب  �إن 
عليه  �هلل  -�صلى  منهجه  يف  فاجلندي  عقولهم،  من  �ل�صتفادة  مكنته  �أ�صحابه 
و�صلم- ينجح جناًحا باهًر�، و�إن كان حديث �ل�صن؛ لأنه مل يفكر بر�أيه �ملجرد، �أو 
يعتمد على �آر�ء ع�صبة، و�إمنا كان يفكر باآر�ء جميع �أفر�د جنده ويتيح �لفر�ض لهم 

لإظهار متيزهم.
�لفار�صي -ر�صي  �صلمان  �حلربية مب�صورة  �مل�صورة  �لتميز يف  يتجلي  و�أي�صا 
ع�صكرياً  عماًل  �خلندق  حفر  فكان  �لأحز�ب،  غزوة  يف  �خلندق  بحفر  عنه-  �هلل 
مل تعرفه �لعرب من قبل، وهذ� �أحد �لأ�صباب �لرئي�صة يف �صد جي�ض �مل�صركني، 

بتوفيق من �هلل تعاىل. 
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-  �أن  توؤكد حقيقة ل مر�ء فيها  فهذه �ل�صو�هد 
كان يعطي لذوي �لعقول �ملتميزة حقها يف �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر�ت، ومن ثم 
�ل�صتفادة مما يتولد من �أفكار تخطيطية ت�صهم يف �أ�صباب �لن�صر، مبا يوؤكد �أن �ل�صنة 
�لنبوية تعطي يف م�صامينها �لرتبوية فر�صاً للمتميزين للك�صف عن متيزهم وتقوم 

برعايتهم وتوجيههم.
3- توجيه ال�سوؤال للجند للقيام مبهمة حمددة:

من �ملوؤكد �أن �أي جماعة من �جلماعات يوجد بني �أفر�دها فروق فردية، فمن 
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لآخر،  �صخ�ض  من  �لتميز  جانب  ويختلف  متميزين،  �أفر�د  وجود  �لفروق  هذه 
�إىل  �ملهام  �إ�صناد  �إىل  �صيوؤدي  لأنه  �جلماعة،  خدمة  �إىل  �صيوؤدي  �لتنوع  وهذ� 

�ملتميزين، لكن �ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه هو كيف نكت�صف هوؤلء �ملتميزين؟
بطرق  �ملتميزين  �كت�صاف  يتم  �أنه  هو  �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  �ملنطقية  �لإجابة  �إن 
عدة منها: �ل�صت�صارة و�إجر�ء �مل�صابقات، و�ملالحظة، و�لزيارة �مليد�نية، و�ملقابلة، 

و�لطلب للقيام مبهمة ما.
�لنبي-�صلى  �أن يوجه �صوؤ�ل لأي �صخ�ض لال�صتفهام، ولكن  �لطبيعي  ومن 
�هلل عليه و�صلم- كان يطرح �لأ�صئلة �أحياناً، ليحرك ذكاءهم ويثري فطنتهم، ويخترب 
ما عندهم من جو�نب مميزة، فمن �ل�صو�هد �لتاريخية ما حدث يف �إحدى �ملعارك 
َهَذ�،  ِمنِّي  ُخُذ  يَاأْ »َمْن  �ل�صيف وقال:  �لر�صول-�صلى �هلل عليه و�صلم-  �أ�صهر  فقد 
ْحَجَم  ِه، َقاَل: َفاأَ نَا �أَنَا. َقاَل: َفَمْن يَاأُْخُذُه ِبَحقِّ َفَب�َصُطو� �أَْيِديَُهْم ُكلُّ �إِْن�َصاٍن ِمْنُهْم يَُقوُل: �أَ
ِه. َقاَل  �أَنَا �آُخُذُه ِبَحقِّ بُو ُدَجانََة -ر�صي �هلل عنه- :  �أَ �ْلَقْوُم، َفَقاَل �ِصَماُك ْبُن َخَر�َصَة 

َفاأََخَذُه«)1(.
دجانة  �أبو  فعله  ما  لنا  ي�صف  عنه-  �هلل  -ر�صي  �لعو�م  بن  �لزبري  وهذ� 
 ِ �هللَّ َر�ُصوَل  �َصاأَْلُت  ِحنَي  نَْف�ِصي  يِف  »َوِجْدُت  قال:  �أحد  يوم  عنه-  �هلل  -ر�صي 
ِفيََّة  �صَ �ْبُن  �أَنَا  َوُقْلُت:  ُدَجانََة،  �أَبَا  َو�أَْعَطاُه  َفَمَنْعِنيِه  ْيَف  �ل�صَّ َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �صَ
 ِ َو�َهللَّ َوتََرَكِني،  �إيَّاُه  َفاأَْعَطاُه  َقْبَلُه،  �إيَّاُه  َف�َصاأَْلُتُه  �إلَْيِه  ُقْمُت  َوَقْد  ُقَرْي�ٍض،  َوِمْن  َتِه،  َعمَّ
َفَقالَْت  َر�أْ�َصُه،  ِبَها  َب  لَُه َحْمَر�َء، َفَع�صَ ابًَة  َفاأَْخَرَج ِع�صَ َفاتََّبَعْتُه،  َنُع،  َما يَ�صْ َلأَْنُظَرنَّ 
َب ِبَها.  ابََة �مْلَْوِت، َوَهَكَذ� َكانَْت تَُقوُل لَُه �إَذ� تََع�صَّ بُو ُدَجانََة ِع�صَ اُر: �أَْخِرْج �أَ �ْلأَْن�صَ

َفَخَرَج َوُهَو يَُقوُل:
ْفِح لََدى �لنَِّخيِل �أَنَا �لَِّذي َعاَهَديِن َخِليِلي... َونَْحُن ِبال�صَّ

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لف�صائل، باب من ف�صائل �أبي دجانة �صماك بن خر�صة ، 151/7.  -1
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�ُصوِل)2( ِ َو�لرَّ ِرُب ِب�َصْيِف �هللَّ ْهَر يِف �ْلَكيُّوِل)1(... �أَ�صْ �أَلَّ �أََقْوَم �لدَّ
َفَجَعَل َل يَْلَقى �أََحًد� �إلَّ َقَتَلُه. َوَكاَن يِف �مْلُ�ْصِرِكنَي َرُجٌل َل يََدُع لََنا َجِريًحا �إلَّ 
يَْجَمَع  �أَْن   َ �هللَّ َفَدَعْوُت  اِحِبِه.  �صَ ِمْن  يَْدنُو  ِمْنُهَما  َو�ِحٍد  ُكلَّ  َفَجَعَل  َعَلْيِه،  َذفََّف)3( 
ْت  َرَب �مْلُ�ْصِرُك �أَبَا ُدَجانََة، َفاتََّقاُه ِبَدَرَقِتِه، َفَع�صَّ ، َف�صَ ْربََتنْيِ بَْيَنُهَما، َفاْلَتَقيَا، َفاْخَتَلَفا �صَ

بُو ُدَجانََة َفَقَتَلُه«)4(. َربَُه �أَ ِب�َصْيِفِه، َو�صَ
مما �سبق يت�سح الآتي:

هناك �أفر�د متميزون يحتاج �إىل �لبحث عنهم و��صتقالل مو�هبهم.- 1
�إىل ظهور - 2 �صيقود  �لقيام مبهمة  �أحدهم  لتكليف  �ل�صوؤ�ل ملجموعة  �أن توجيه 

�لذي  �ملفا�صلة  عامل  �إىل  �حلاجة  يظهر  وهنا  بها،  �لقيام  يريدون  منهم  عدد 
يعتمد على �خللفية �ل�صابقة للقائد عن �لأفر�د.

يجب �أن يكون معيار �لختيار يف �ل�صخ�ض �لذي ت�صند �إليه �ملهمة هو معيار - 3
�لكفاءة و�لقدرة؛ ل �ل�صحبة و�لقر�بة.

من  �لقائد  يطلب  عندما  �ملتميز  �ل�صخ�ض  يربز  �حلالت  كل  يف  لي�ض  ولكن 
�لقائد على معلوماته  يعتمد  �لقيام مبهمة، ويف هذه �حلالة  �أحدهم  تكليف  جنده 
»لََقْد  قال:  ُحَذْيَفَة  يوؤكد ذلك حديث  ما  �ملتميزين من جنده، ولعل  �ل�صابقة عن 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- لَْيَلَة �لأَْحَز�ِب، َو�أََخَذْتَنا ِريٌح �َصِديَدٌة  َر�أَْيُتَنا َمَع َر�ُصوِل �هللَّ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »�أََل َرُجٌل يَاأِْتيِنى ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم َجَعَلُه  ، َفَقاَل َر�ُصوُل �هللَّ َوُقرٌّ
ِبَخرَبِ  يَاأِْتيَنا  َرُجٌل  »�أََل  َقاَل:  ثُمَّ  �أََحٌد  ِمنَّا  يُِجْبُه  َفَلْم  َف�َصَكْتَنا  �ْلِقيَاَمِة«.  يَْوَم  َمِعي   ُ �هللَّ

خمتار  كيل،604/11،  مادة  منظور،  لبن  �لعرب،  ل�صان  �ل�صفوف.ينظر:  موؤخرة  �لَكيُّوُل:   -1
�ل�صحاح،للر�زي، باب �لكاف، 586/1.

�ل�صنن �لكربى، للن�صائي، باب �لرخ�صة يف �جلز عند �حلرب، 155/9.  -2
َذفََّف: �أجهز عليه. ينظر: �ملخ�ص�ض، لبن �صيده، 215/4، �لتباع، للبغد�دي، 73/1.  -3

�ل�صرية �لنبوية، لبن ه�صام، 69-68/2.  -4
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ُ َمِعي يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«. َف�َصَكْتَنا َفَلْم يُِجْبُه ِمنَّا �أََحٌد. ُثمَّ َقاَل: »�أََل َرُجٌل  �ْلَقْوِم َجَعَلُه �هللَّ
ُ َمِعي يَْوَم �ْلِقيَاَمِة«. َف�َصَكْتَنا َفَلْم يُِجْبُه ِمنَّا �أََحٌد َفَقاَل: »ُقْم  يَاأِْتيَنا ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم َجَعَلُه �هللَّ
� �إِْذ َدَعاِنى ِبا�ْصِمى �أَْن �أَُقوَم َقاَل: »�ْذَهْب  يَا ُحَذْيَفُة َفاأِْتَنا ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم«. َفَلْم �أَِجْد بُدًّ
ي يِف  َا �أَْم�صِ ا َولَّْيُت ِمْن ِعْنِدِه َجَعْلُت َكاأَمنَّ «. َفَلمَّ َفاأِْتِنى ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم َوَل تَْذَعْرُهْم َعَليَّ
ْعُت �َصْهًما يِف َكِبِد  ِلي َظْهَرُه ِبالنَّاِر، َفَو�صَ اٍم، َحتَّى �أَتَْيُتُهْم َفَر�أَْيُت �أَبَا �ُصْفيَاَن يَ�صْ َحمَّ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- : »َوَل  ْن �أَْرِميَُه َفَذَكْرُت َقْوَل َر�ُصوِل �هللَّ �ْلَقْو�ِض، َفاأََرْدُت �أَ
�أَتَْيُتُه  ا  َفَلمَّ اِم  �حْلَمَّ ِمْثِل  ي يِف  �أَْم�صِ َو�أَنَا  َفَرَجْعُت  ْبُتُه  َرَمْيُتُه لأَ�صَ َولَْو   .» َعَليَّ تَْذَعْرُهْم 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-  تُُه ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم، َوَفَرْغُت ُقِرْرُت َفاأَْلَب�َصِني َر�ُصوُل �هللَّ َفاأَْخرَبْ
َبْحُت  ا �أَ�صْ َبْحُت َفَلمَّ لِّي ِفيَها، َفَلْم �أََزْل نَاِئًما َحتَّى �أَ�صْ ِل َعَباَءٍة َكانَْت َعَلْيِه يُ�صَ ِمْن َف�صْ

َقاَل: »ُقْم يَا نَْوَماُن«)1(.
عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  جعل  باملهمة  �لقيام  �جلند  �أحد  ��صتعد�د  عدم  �إن 
و�صلم- يختار �أحد �جلند معتمد�ً يف ذلك على معلوماته �ل�صابقة عن هذ� �جلندي، 
ولعل �أهم �ملعلومات هو متيز هذ� �جلندي بالن�صباط وتنفيذ �لأو�مر �لذي يعد من 

�ل�صروط �لرئي�صة يف �لعمل �ل�صتخباري.
�إن �لدرو�ض �مل�صتخل�صة مما ذكر هو �أن على قادة �جليو�ض �لإ�صالمية �لهتمام 
بجانب جمع �ملعلومات عن �جلند مثل نقاط �صعفهم وجو�نب قوتهم، و�إدر�ج هذه 
�ملعلومات يف �أنظمة خا�صة، و�لعمل على متابعة ما يطر�أ من تغري يف �ل�صلوكيات، 
وهذ� �لعمل ي�صهل على قادة �جليو�ض مهمة معاجلة جو�نب �ل�صعف يف جو�نب 
�ل�صخ�صية �لع�صكرية، وتعزيز �جلو�نب �لإيجابية، و�صينتج عن ذلك بناء �صخ�صيٍة 

متميزٍة.

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة �لأحز�ب، 177/5.  -1
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4- الزيارة امليدانية:
�كت�صاف  خاللها  من  ميكن  �لتي  �لأ�صاليب  �أهم  من  �مليد�نية  �لزيار�ت  تعد 
�ملوؤ�ص�صة  يف  �أهميتها  وتزد�د  �لو�قع،  يف  �ملعاينة  على  تعتمد  لأنها  �ملتميزين؛ 

�لع�صكرية؛ لأن �لتميز يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية د�ئماً يكون يف �مليد�ن.
وقد كان �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- يعتمد هذ� �لأ�صلوب يف �كت�صاف 
�ملتميزين يف خمتلف �ملجالت، فقد عرف عنه �أنه �صديد �ل�صلة بالو�قع، لذ� كان 

يكرث من هذ� �لأ�صلوب.
َقاَل  َقاَل:  ُمو�َصى  �أَِبى  َعْن  �لع�صكري حديث  باملجال  �إليه  �لإ�صارة  ومما جتدر 
�لنَِّبىُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إِنَّ �لأَ�ْصَعِريِّنَي �إَِذ� �أَْرَمُلو� ]نفد ز�دهم[ يِف �ْلَغْزِو �أَْو 
َقلَّ َطَعاُم ِعيَاِلِهْم ِبامْلَِديَنِة، َجَمُعو� َما َكاَن ِعْنَدُهْم يِف ثَْوٍب َو�ِحٍد، ُثمَّ �ْقَت�َصُموُه بَْيَنُهْم 

ِويَِّة، َفُهْم ِمنِّي َو�أَنَا ِمْنُهْم«)1(. يِف �إِنَاٍء َو�ِحٍد ِبال�صَّ
فمن خالل احلديث يت�سح الآتي:

لتفقد  - �مليد�نية  بالزيار�ت  يقوم  كان  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  �أن 
�جلي�ض و�كت�صاف �ملتميزين.

من خالل �لزيار�ت �مليد�نية لحظ متيز �لأ�صاعرة عن غريهم بالتعاون و�لتاآزر،  -
وهي ميزة �صرورية يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية.

�أن �لتميز ل يعني متيز �أفر�د، فقد يكون �لتميز جماعياً.  -
5- امل�سابقات:

�هتم �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- بال�صباقات؛ لأن �ل�صباقات و�صيلة من 
�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �ل�صركة باب �ل�صركة يف �لطعام، 880/2، �صحيح م�صلم، مل�صلم،   -1

كتاب �لف�صائل، باب من ف�صائل �لأ�صعريني، 171/7. 
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�لو�صائل �لتي ميكن من خاللها �لك�صف عن �ملتميزين من �لرماة و�لرجالة و�ملبارزة 
و�لفر�صان.

عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  كان  كيف  �لع�صكري  �ملنهج  يف  معنا  مر  وقد 
و�صلم- ي�صجع على �لرماية و�لفرو�صية وهذ� �إن دل على �صيء؛ فاإمنا يدل على �أن 
�لقائد �لع�صكري تقع على عاتقه مهمة �إجر�ء �مل�صابقات للتدريب، و�لك�صف عن 

�ملتميزين.
ي�صتخدم  كان  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  �أن  يوؤكد  ما  ولعل 
�مل�صابقات للك�صف عن �ملتميزين حديث �َصَلَمة بن �لأكوع -ر�صي �هلل عنه- قوله: 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-:«َكاَن َخرْيَ ُفْر�َصاِنَنا �ْليَْوَم �أَبُو َقَتاَدَة، َوَخرْيَ  قال ر�صول �هللَّ
�َصْهُم   ، �َصْهَمنْيِ و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  �أَْعَطايِن  ُثمَّ  َقاَل:  �َصَلَمُة،  الَِتَنا  َرجَّ
�هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  �أَْرَدَفِني  ُثمَّ  َجِميًعا،  ِل  َفَجَمَعُهَما  �ِجِل،  �لرَّ َو�َصْهُم  �ْلَفاِر�ِض، 
َباِء َر�ِجِعنَي �إِىَل �مْلَِديَنِة، َقاَل: َفَبْيَنَما نَْحُن نَ�ِصرُي، َقاَل:  عليه و�صلم َوَر�َءُه َعَلى �ْلَع�صْ
ىَل �مْلَِديَنِة!  �، َقاَل: َفَجَعَل يَُقوُل: �أََل ُم�َصاِبٌق �إِ اِر َل يُ�ْصَبُق �َصدًّ َوَكاَن َرُجٌل ِمَن �لأَْن�صَ
ا �َصِمْعُت َكاَلَمُه ُقْلُت: �أََما تُْكِرُم َكِرميًا،  َهْل ِمْن ُم�َصاِبٍق! َفَجَعَل يُِعيُد َذِلَك. َقاَل: َفَلمَّ
َقاَل:  و�صلم.  عليه  �هلل  �صلى   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  يَُكوَن  �أَْن  �إِلَّ  َل،  َقاَل:  �َصِريًفا؟  تََهاُب  َوَل 
ُقْلُت  َقاَل:  �ِصْئَت.  �إِْن  َقاَل:  ُجَل،  �لرَّ َفالأُ�َصاِبَق  َذْريِن  َو�أُمِّي  ِباأَِبي   ِ �هللَّ َر�ُصوَل  يَا  ُقْلُت 
 ، �ْذَهْب �إِلَْيَك، َوثََنْيُت ِرْجَليَّ َفَطَفْرُت َفَعَدْوُت، َقاَل: َفَربَْطُت َعَلْيِه �َصَرًفا، �أَْو �َصَرَفنْيِ
، ثُمَّ �إِينِّ َرَفْعُت  �أَْو �َصَرَفنْيِ �إِْثِرِه َفَربَْطُت َعَلْيِه �َصَرًفا  �أَ�ْصَتْبِقي نََف�ِصي، ُثمَّ َعَدْوُت يِف 
. َقاَل:  ِ! َقاَل: �أَنَا �أَُظنُّ ُه بنَْيَ َكِتَفْيِه. َقاَل: ُقْلُت َقْد �ُصِبْقَت َو�هللَّ كُّ َقُه، َقاَل: َفاأَ�صُ َحتَّى �أَحْلَ

َف�َصَبْقُتُه �إِىَل �مْلَِديَنِة«)1(. 
ل عجب �أن يفوز �صلمة يف �ل�صباق ومتيزه على �أقر�نه يف �مل�صمار؛ لأنه قد 
الَِتَنا  متيز يف ميد�ن �ملعركة، فقد قال عنه �لر�صول بعد �نتهاء �ملعركة »... َوَخرْيَ َرجَّ

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة ذي غرد، 189/5.   -1
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�َصَلَمُة...�حلديث«.
6- املالحظة املبا�سرة:

تعترب �ملالحظة مورد�ً خ�صباً للح�صول على معلومات، وبيانات عن �جلند؛ 
فهي ت�صاهم �إىل حد كبري يف ت�صخي�ض جو�نب �لتميز.

وهذ�  �ملتميزين،  عن  �لك�صف  يف  ت�صاهم  �لتي  �لأ�صاليب  من  �ملالحظة  �إذن 
�لأ�صلوب يعتمد على مالحظة تاأدية �جلند لو�جباتهم، و�لقيام باملهام �ملوكلة �إليهم 
على �أت وجه، ففي معركة �أُُحد لحظ �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- متيز �أبي 
طلحة -ر�صي �هلل عنه- بالرمي ويف ��صتب�صاله برد �ملهاجمني من �مل�صركني، وكان 
�هلل  �لر�صول-�صلى  له  يقول  �لنبل،  من  �جلعبة  ومعه  �مل�صلمني  من  مر رجل  كلًّما 
نف�صها  �ملعركة  يف  �أي�صاً  �ل�صو�هد  ومن  َطْلَحة«)1(،  لأَِبي  َها  »�ْنرُثْ و�صلم-:  عليه 
�هلل عنه-  �أبي وقا�ض -ر�صي  بن  �صعد  لتميز  عليه و�صلم-  �هلل  مالحظته -�صلى 
بالرمي، وكان يف �مل�صركني رجٌل �أحرق �مل�صلمني بنبله، فقال �لر�صول-�صلى �هلل 
ِبي َو�أُمِّي«، قال �صعد: فنزعت له ب�صهم لي�ض فيه  عليه و�صلم- ل�صعد: »�ْرِم ِفَد�َك �أَ

ن�صل، فاأ�صبت جنبه ف�صقط)2(.
7- املقابلة:

تعد �ملقابلة من �ملقايي�ض �ملمتازة لقيا�ض �ملتميزين، فالفرد ل ي�صبح متميز�ً �إل 
�إذ� متيز من �أقر�نه �ملناظرين له يف �ملقابلة و�أظهر فيها متيزه.

وما هو جدير �لإ�صارة �إليه بهذ� �ل�صدد �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- رد 
جماعة من �لفتيان ل�صغر �أعمارهم، �إذ كانو� يف �صن �لر�بعة ع�صر �أو دون ذلك، 
خديج  بن  ر�فع  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  و�أجاز  �صبياً،  ع�صر  �أربعة  عددهم  بلغ 

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة �لن�صاء، 196/5.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب ف�صل �ل�صحابة، باب يف ف�صل �صعد بن �أبي وقا�ض، 125/7.  -2
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و�صمرة بن جندب)1( -ر�صي �هلل عنهما- ملا �ظهر�ه من مهارة �أمامه يف �ملبارزة، 
وجعلهما من جنده وع�صكر كتائبه، ولكل منهما جماله و�خت�صا�صه)2(، وهذ� �إن 

دل على �صيء فاإمنا يدل على �صدة مالحظته لكت�صاف �ملتميزين.
و�صمرة  ر�فعاً  �أجاز  و�صلم-  عليه  �هلل  �هلل -�صلى  ر�صول  �أن  يت�صح  �صبق  مما 
-ر�صي �هلل عنهما- لمتياز ع�صكري �متاز� به على �أقر�نهم، وردو� �صغار �ل�صن 
خ�صية �أّل يكون لهم �صرب على �صرب �ل�صيوف، ورمي �ل�صهام و�لرماح، فيفرو� 

من �ملعركة، فيحدث فر�رهم خلخلة يف �صفوف �مل�صلمني.
املبحث الثالث: و�سائل ال�سنة يف ت�سجيع املتميزين من اجُلند.

حر�صت �ل�صنة �لنبوية على تنويع �لأ�صاليب يف ت�صجيع �ملتميزين، فت�صتخدم 
و�ملكافاأة  �لألقاب،  ومنح  و�لثناء،  و�ملدح  و�حلنان،  بالدعاء،وبالعطف  �لت�صجيع 

�ملادية:
1- املكافاأة بالدعاء:

�إن �لدعاء من �لو�صائل �حل�صنة �لتي تبعث �لرتياح يف نف�ض �ل�صخ�ض �ملتميز 
وت�صجعه على تقدمي �أف�صل ما لديه من مهار�ت، كما تعك�ض طبيعة �لعالقة �جليدة 
�لقائد على تعزيز �لأعمال �لإيجابية لدى  �لقائد وجنده، وتبني مدى حر�ض  بني 
�جلند، وهذه �لعالقة تظهر جلياً يف عالقة �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- بجنده.
فمن �صور ذلك دعاء �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- ل�صعد بن �أبي وقا�ض 
-ر�صي �هلل عنه- يف معركة �أحد؛ فقد قاتل �صعد بن �أبي وقا�ض قتاًل �صديد�ً بني 
يدي ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- فلما ر�أى �صجاعته، وثباته، وفتكه، و�صدة 

�لثقات، �بن حبان،224/1.  -1
حممد ر�صول �هلل، للعرجون،571/3.   -2
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َو�أُمِّي«)1(، ففرح  �أَبي  ِفَد�َك  نكاية �صهامه بالعدو، ومتيزه عن غريه، قال له: »�ْرِم 
�لنبي �صلى �هلل عليه  �أن يفتخر بذلك، فما جمع  �صعد بهذ� �لدعاء، وحق ل�صعد 
�ٍد َقاَل �َصِمْعُت َعِليًّا يَُقوُل: »َما َجَمَع  ِ ْبِن �َصدَّ و�صلم �أبويه لأحد �صو�ه، َعْن َعْبِد �هللَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �أَبََوْيِه لأََحٍد َغرْيَ �َصْعِد ْبِن َماِلٍك، َفاإِنَُّه َجَعَل يَُقوُل لَُه  َر�ُصوُل �هللَّ

يَْوَم �أُُحٍد: �ْرِم ِفَد�َك �أَِبي َو�أُمِّي«)2(. 
قال:  عنه-  �هلل  -ر�صي  �لأَكوِع  بن  �صلمة  حديث  من  ذكر  ما  �لأمثلة  ومن 
خرجنا مع ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إِىَل َخْيرَبَ فت�صرينا لياًل فقال َرُجٌل 
من �لقوم لعامر بن �لأَكوِع �أََل تُ�ْصِمُعَنا ِمْن ُهَنْيَهاِتَك وكان عامر َرُجاًل �صاعر� فنزل 

يَْحُدو بالقوم ويَُقوُل:
ْيَنا.... َفاْغِفْر ِفَد�ًء لََك َما  لَّ ْقَنا َوَل �صَ دَّ ُهمَّ لَْوَل �أَْنَت َما �ْهَتَدْيَنا... َوَل تَ�صَ �للَّ

�ْقَتَفْيَنا... َوثَبِِّت �لأَْقَد�َم �إِْن َلَقْيَنا
لُو� َعَلْيَنا«. فقال  يَاِح َعوَّ يَح ِبَنا �أَتَْيَنا... َوِبال�صِّ َو�أَْلِقنَيْ �َصِكيَنًة َعَلْيَنا... �إِنَّا �إَِذ� �صِ
َقالُو�:َعاِمٌر. َقاَل: يَْرَحُمُه  اِئُق«؟  ر�صول �له -�صلى �هلل عليه و�صلم-:«َمْن َهَذ� �ل�صَّ

.)3(« ُ �هللَّ
�لهمم  با�صتنها�ض  عامر  متيز  و�صلم-  عليه  �هلل  �لر�صول-�صلى  لحظ  لقد 
و�ملعنويات، وبث �لروح �لع�صكرية يف �صفوف �جلند، فاأُعجب بذلك، لهذ� جاء 

�لتعزيز بالدعاء له بالرحمة. 
كما جند ذلك يف حديث �أَِبى َقَتاَدَة -ر�صي �هلل عنه- َقاَل: خطبنا ر�صول �هلل 
�إِْن  �مْلَاَء  َوتَاأْتُوَن  َولَْيَلَتُكْم  يََّتُكْم  َع�صِ تَ�ِصرُيوَن  »�إِنَُّكْم  فقال:  -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
ُ َغًد�«، َفاْنَطَلَق �لنَّا�ُض َل يَْلِوي �أََحٌد َعَلى �أََحٍد. َقاَل �أَبُو َقَتاَدَة: َفَبْيَنَما َر�ُصوُل  �َصاَء �هللَّ

�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �لأدب، باب قول �لرجل فد�ك �أبي و�أمي، 2287/5.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لف�صائل، باب ف�صل �صعد بن �أبي وقا�ض، 125/7.  -2
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ْيُل َو�أَنَا �إِىَل َجْنِبِه، َقاَل: َفَنَع�َض َر�ُصوُل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم يَ�ِصرُي َحتَّى �ْبَهارَّ �للَّ �هللَّ
�أُوِقَظُه َحتَّى  �أَْن  َغرْيِ  ِمْن  َفَدَعْمُتُه  َفاأَتَْيُتُه  َر�ِحَلِتِه  َعْن  َفَماَل  ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  �هللَّ
ْيُل َماَل َعْن َر�ِحَلِتِه َقاَل َفَدَعْمُتُه ِمْن  َر �للَّ �ْعَتَدَل َعَلى َر�ِحَلِتِه، َقاَل: ُثمَّ �َصاَر َحتَّى تََهوَّ
َحِر  َغرْيِ �أَْن �أُوِقَظُه َحتَّى �ْعَتَدَل َعَلى َر�ِحَلِتِه، َقاَل: ُثمَّ �َصاَر َحتَّى �إَِذ� َكاَن ِمْن �آِخِر �ل�صَّ
َماَل َمْيَلًة ِهَي �أَ�َصدُّ ِمَن �مْلَْيَلَتنْيِ �لأُولَينَْيِ َحتَّى َكاَد يَْنَجِفُل َفاأَتَْيُتُه َفَدَعْمُتُه َفَرَفَع َر�أْ�َصُه 
�أَبُو َقَتاَدَة، َقاَل: َمَتى َكاَن َهَذ� َم�ِصرَيَك ِمنِّي؟ ُقْلُت: َما َز�َل  َفَقاَل: »َمْن َهَذ�؟ُقْلُت: 

ُ مِبَا َحِفْظَت ِبِه نَِبيَُّه«)4(.  ْيَلِة. َقاَل: »َحِفَظَك �هللَّ َهَذ� َم�ِصرِيي ُمْنُذ �للَّ
2- العطف واحلنان:

كان  فقد  بالغة،  برحمة  جنده  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  عامل  لقد 
يخاطبهم بعبارة �لتودد و�حلب �إىل غري ذلك من عبار�ت �حلنو، �لتي �أثرت تاأثري�ً 

�إيجابياً يف جنده.
�إن هذه �ملعاملة �لتي عامل بها ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- جنده كان 
لتاألقهم، ففي  ِج مو�هب �جلند ومقدر�تهم، وفتح �لآفاق  نُ�صْ لها ف�صل عظيم يف 
غزوة �لأحز�ب جند �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- يكلف حذيفة -ر�صي �هلل 
عنه- �لقيام بالتج�ص�ض على �لعدو، وقد ��صتطاع حذيفة �أن يقوم بالو�جب على 
�أت وجه، وملا رجع �إىل �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- دفاه بعباءته -�صلى �هلل 
عليه  �هلل  -�صلى  �لر�صول  فاأتى  �ل�صباح  حتى  فنام  للر�حة  و�صرفه  و�صلم-  عليه 

و�صلم- يوقظه بكل عطف وحنان �إذ قال له: »ُقْم يَا نَْوَماُن«)5(.
ويف �ل�صرية �لنبوية جند ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- يتاآلف �لقلوب، 
ويجذبها بح�صن معاملته وعفوه، ومن ذلك تب�صمه -�صلى �هلل عليه و�صلم- فقد 

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �ل�صالة، باب ق�صاء �ل�صالة �لفائتة، 138/2.  -4
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة �لأحز�ب، 177/5.  -5
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َحَجَبِني ر�صول �هلل- »َما  ؛ يقول جرير بن عبد �هلل:  ِب�صر�ً..  �لنا�ض  �أكرث  كان من 
َم يِف َوْجِهي«)1(. �صلى �هلل عليه و�صلم- منذ �أ�صلمت َوَل َر�آيِن �إِلَّ تََب�صَّ

3- املكافاأة املادية:
تعد �ملكافاأة �ملادية من �لو�صائل �لت�صجيعية �لتي ��صتخدمتها �ل�صنة �لنبوية يف 
ت�صجيع �ملتميزين وحتفيزهم، هذ� من جهة، وحتفيز �لآخرين ليحذو� حذوهم من 

جهة �أخرى.
قال:  عنه-  �هلل  -ر�صي  �لأكوع  بن  �صلمة  حديث  ذلك  على  �لدلئل  فمن 
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: »َكاَن َخرْيَ ُفْر�َصاِنَنا �ْليَْوَم �أَبُو َقَتاَدَة َوَخرْيَ  َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم- �َصْهَمنْيِ �َصْهُم  الَِتَنا �صلمة، َقاَل: ثُمَّ �أَْعَطايِن َر�ُصوُل �هللَّ َرجَّ
ِ -�صلى �هلل عليه  �ِجِل، َفَجَمَعُهَما ِل َجِميًعا ُثمَّ �أَْرَدَفِني َر�ُصوُل �هللَّ �ْلَفاِر�ِض َو�َصْهُم �لرَّ

َباِء َر�ِجِعنَي �إِىَل �مْلَِديَنِة«)2(. و�صلم- َوَر�َءُه َعَلى �ْلَع�صْ
�إن متيز �صلمة بن �لأكوع يف �ملعركة جعل �لر�صول-�صلى �هلل عليه و�صلم- 
يثني عليه، بل �أعطاه �صهم �لفار�ض و�لر�جل، وهذ� حممول على �أن �لز�ئد على 

�صهم �لر�جل كان نفال)3(.
4- منح الألقاب: 

تعد �لألقاب من �لو�صائل �لت�صجيعية �لتي ��صتخدمها �لنبي -�صلى �هلل عليه 
و�صلم- لت�صجيع �ملتميزين، فكان -�صلى �هلل عليه و�صلم- يطلق �لألقاب من خالل 
ال؛  معرفته بالقدر�ت و�ملهار�ت لأ�صحابه، وي�صتخدم »�لألقاب« يف �لتحفيز �لفعَّ
فهي مبثابة �أو�صمة ورتب ع�صكرية يتميز بها �أ�صحابها، فمن �صور ذلك منحه خلالد 

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لف�صائل، باب من ف�صائل جرير بن عبد �هلل، 157/7.  -1
�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة ذي قرد، 189/5.  -2

�صرح �صحيح م�صلم، للنووي، 182/12.  -3



485

�بن �لوليد -ر�صي �هلل عنه- لقب �صيف، َعْن �أَنَ�ٍض ر�صي �هلل عنه �أَنَّ �لنَِّبيَّ �صلى 
ُهْم َفَقاَل:  �هلل عليه و�صلم نََعى َزْيًد� َوَجْعَفًر� َو�ْبَن َرَو�َحَة ِللنَّا�ِض َقْبَل �أَْن يَاأِْتيَُهْم َخرَبُ
يَب،  �صِ َفاأُ �أََخَذ �ْبُن َرَو�َحَة  يَب، ثُمَّ  َفاأُ�صِ �أََخَذ َجْعَفٌر  يَب، ُثمَّ  َفاأُ�صِ �يََة َزْيٌد  »�أََخَذ �لرَّ
َعَلْيِهْم«)1(.   ُ َفَتَح �هللَّ ِ َحتَّى  ِمْن �ُصيُوِف �هللَّ �يََة �َصْيٌف  �لرَّ �أََخَذ  تَْذِرَفاِن، َحتَّى  َوَعْيَناُه 
�أبلى  �أن خالد�ً  �أحد�ث �ملعركة بعد توّل خالٍد �لقيادة، �صنجد  �إىل  و�إذ� ما عدنا 
ل  ومبا  �أحد،  يكن يف ح�صاب  مبا مل  �خلطط  يغري  �أن  ��صتطاع  بالًء ح�صناً، حيث 
يخطر على فكر �أعظم �لقادة؛ وبعد قتاٍل قوّي ومرير، �أحجم �لروم عن مهاجمة 
�ن�صحاب  ثَمَّ  وِمن  �جلي�ض،  مر�كز  بتغيريه  �لذكية  �لإيهامية  ته  خطَّ بعد  �مل�صلمني 
�لر�صول -�صلى �هلل عليه  قتال)2(، ولتميزه هذ� جعل  �لآخر دون  ُكّل طرف عن 
و�صلم- يطلق عليه لقب �صيف �هلل، ولإدر�كه -�صلى �هلل عليه و�صلم- مبقدر�ته 
�لقادة  بالفعل يف عد�د  له �صاأن كبري يف �لإ�صالم؛ و�أ�صبح  �حلربية، لذ� فقد كان 

�لعظماء يف �لتاريخ.
�هلل  ر�صول  حو�ري)3(  لقب  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  منحه  �ل�صو�هد  ومن 
للزبري بن �لعو�م - ر�صي �هلل عنه، فَعْن َجاِبٍر ر�صي �هلل عنه َقاَل: َقاَل �لنَِّبيُّ �صلى 
: �أَنَا. ُثمَّ َقاَل: َمْن  برَْيُ �هلل عليه و�صلم: »َمْن يَاأِْتيِني ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم يَْوَم �لأَْحَز�ِب؟ َقاَل �لزُّ
: �أَنَا. َفَقاَل �لنَِّبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إِنَّ ِلُكلِّ نَِبيٍّ  برَْيُ يَاأِْتيِنى ِبَخرَبِ �ْلَقْوِم؟ َقاَل �لزُّ

برَْيُ«)4(. َحَو�ِريًّا َوَحَو�ِرىَّ �لزُّ

�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة موؤتة، 1554/4.   -1
غزوة موؤتة، للعمري،233.  -2

�صفوته  �لرجل  وحو�ري  �أ�صحابه  من  خا�صة  �أو  خليال  �أو  خال�صا  �أو  نا�صر�  �أو  وزير�  يعني   : �حَلَو�ِريًّ  -3
وخال�صته �أي �صاحب �صره �صمي به خللو�ض نيته و�صفاء �صريرته من �حلور بفتحتني �صدة �لبيا�ض وقيل 
�حلو�ري: �مل�صتخلف نف�صه يف ن�صرة من حتق ن�صرته مبا كان من �إيثاره على نف�صه. في�ض �لقدير �صرح 

�جلامع �ل�صغري، للمناوي،653/2.
�صحيح بخاري، للبخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ف�صل �لطليعة، 1046/3.  -4
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5- تقليد الإمارة:
��صتخدم �لر�صول -�صلى �هلل عليه و �صلم- تقليد �لإمارة كو�صيلة من �لو�صائل 
�لتحفيزية للمتميزين، فمن �أبرز �صورها تقليده -�صلى �هلل عليه و �صلم- �لأمرة 
لعلي بن �أبي طالب -ر�صي �هلل عنه- يوم َخْيرَبَ فقد ورد �أن ر�صول �هلل -�صلى �هلل 
ُ َعَلى يََدْيِه يُِحبُّ  �يََة َرُجاًل يَْفَتُح �هللَّ عليه و �صلم- َقاَل يَْوَم َخْيرَبَ: »لأُْعِطنَيَّ َهِذِه �لرَّ

ُ َوَر�ُصولُُه«)1(. ُه �هللَّ َ َوَر�ُصولَُه َويُِحبُّ �هللَّ
�أعطى  لقد  ؛  �هلل عنه-  �أبي طالب -ر�صي  بن  �ل�صخ�ض هو علي  فكان هذ� 
�لر�صول-�صلى �هلل عليه و �صلم- �لأُمرة لعلي دون غريه، لتميزه ِمْن غريه مبيزة 
�هلل  ويحبه  ور�صوله،  �هلل  يحب  عليا  �أن  حجر)2(  �بن  ذكر  فقد  ور�صوله،  هلل  حبه 
يف  علي  مع  ي�صرتك  م�صلم  فكل  و�إل  �ملحبة  حقيقة  وجود  بذلك  �أر�د  ور�صوله، 

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ   مطلق هذه �ل�صفة ويف �حلديث تلميح بقوله تعاىل: چ 
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     چ  ]�آل عمر�ن: 31[ فكاأنه �أ�صار �إىل �أن عليا 
تام �لتباع لر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و �صلم - حتى �ت�صف ب�صفة حمبة �هلل له 

ولهذ� كانت حمبته عالمة �لإميان وبغ�صه عالمة �لنفاق.
�إن �لنتيجة �مل�صتخل�صة من ذلك �أنه على قادتنا وولة �أمرنا �أن ينتهجو� نهجه 

-�صلى �هلل عليه و�صلم- يف �ختيار �ملتميزين للقيادة.
6- املدح والثناء:

من رو�ئع �ل�صنة �لنبوية هي ��صتخد�م �ملدح و�لثناء كو�صيلة حتفيزية، فرغم 
�أنها جمرد كلمات لكن لها وقعة ح�صنة يف نفو�ض �لأ�صخا�ض �ملتميزين، ملا حتمل 
عليه  �هلل  -�صلى  قوله  ذلك  على  �لدلئل  فمن  و�لتقدير،  �لإ�صادة  من  طياتها  يف 

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �لف�صائل، باب من ف�صائل علي بن �أبي طالب، 121/7.  -1
فتح �لباري، لبن حجر، باب مناقب علي بن �أبي طالب، 72/7.  -2
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الَِتَنا �َصَلَمُة«)1(. و�صلم- : »َكاَن َخرْيَ ُفْر�َصاِنَنا �ْليَْوَم �أَبُو َقَتاَدَة، َوَخرْيَ َرجَّ
�إن �لدعاء و�لعبار�ت �لت�صجيعية و�لعطف و�لود تعمل على حث �لأفر�د على 
بذل �أق�صى �جلهد فيما يقومون به من مهام، ول يخت�ض ذلك ب�صخ�ض دون �آخر.
كما �أن ت�صجيع �ملتميزين يعني �إعطاء رعاية خا�صة مبن متيزو� بني زمالئهم، وتهيئة 

�لظروف �لتي ت�صاعدهم على تنمية طاقاتهم �لإبد�عية يف جمال تخ�ص�صاتهم.
متى  �إل  تتحقق  ل  �جلند  لدى  �لهدف  �لطموح ورفعة  و�صمو  �لهمة  علو  �إن 
�لعجز  �أغالل  ين�صلخ من  قائد �جلي�ض على حتفيزها بحيث جتعل �جلندي  ما عمل 

و�لك�صل لينطلق يف �حلياة �لع�صكرية فاعاًل �إيجابياً.
املبحث الرابع: طرق رعاية ال�سنة للمتميزين من اجُلند.

1- اإتاحة الفر�س للمتميزين لإظهار قدراتهم:
�إتاحة  مبد�أ  �إظهار متيزهم هو  �لأفر�د على  ت�صاعد  �لتي  �لعو�مل  �أهم  من  �إن 
�لفر�ض، ول ميكن لهذ� �لعامل �أن يتحقق �إل �إذ� وجدت �لبيئة �ملحفزة على ذلك، 
�أكرث �جليو�ض  �إذ� كان �ملبد�أ �ل�صائد هو نّفذ ثم ناق�ض، - وهو قول ماأثور يف  �أما 
�لإ�صالمية �حلديثة-، فال ميكن �أن تظهر قدر�ت �ملتميزين، بل �إن قدر�ت �ملتميزين 

تُكَبْت وتتحجر يف هذه �لبيئة �لت�صلطية.
لكن �لبيئة �لنبوية كانت �لبيئة �ل�صاحلة و�حلا�صنة لكل �أبنائها، فقد �أخذت على 
عاتقها �إ�صالح �لفرد �مل�صيء وغري �ل�صوي، وحتفيز �ملتميز منهم وت�صجيعه، حيث 
جندها تتيح �لفر�صة لبن �جلموح لإبد�ء ر�أيه بخطة ع�صكرية جديدة وخمتلفة عن 

خطة �لر�صول-�صلى �هلل عليه و�صلم- فيعتمدها...و�لأمثلة كثرية.

�صحيح م�صلم، مل�صلم، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب غزوة ذي غرد وغريها، 189/5.  -1



488

ويف و�صط هذه �لبيئة �خل�صبة، �صّمر �جلند �صو�عدهم، وطفقو� يتناف�صون يف 
خمتلف �ملجالت �لع�صكرية، فكانت �لنتيجة بناء جي�ض متميز، حمل على عاتقه 

ر�ية �لإ�صالم.
�إن قادة �لفتح �لإ�صالمي �لذي بلغ عددهم 256 قائد� ، كان منهم 216 قائد�)1( 
�ملنطوين حتت  �جلند  و�صلم-، ومن  عليه  �هلل  �لقائد -�صلى  �لر�صول  من �صحابة 
�مل�صلمني  �لذين حملو� ر�يات  نعلمهم كانو� من �صحابته، وهوؤلء هم  �أمرتهم ل 
�صرقاً وغرباً، �متدت من حدود �ل�صني �صرقاً �إىل �صاطئ �لأطل�صي غرباً، فقد كانو� 
بذور�ً متميزة نبتت وتفتحت يف تربة �ل�صنة �لنبوية، و�أثمرت يف تربتها، و�رتوت 
من عذب هديها، فكانت بعد ذلك �لأ�صجار �لتي �نتفع بثمرها �لنا�ض، و��صتظلو� 
بظلها؛ فقد حررتهم من �لظلم و�ل�صطهاد، ووفرت لهم �لأمان وكانت �لنجوم 
�لتي ��صتنار بها �لنا�ض، بل مازلنا نقتدي ون�صتنري ببطولتهم وت�صحياتهم و�أعمالهم 

�لع�صكرية، فما ز�لو� متوهجني مل يخب نورهم بعد.
و�صناأخذ مثاًل و�حد�ً على مبد�أ �إتاحة �لفر�صة يف �ل�صنة �لنبوية للمتميزين، 
وهذ� �ملثل هو �إتاحة �لفر�صة لأ�صامة -ر�صي �هلل عنه-؛ فقد بعثه -�صلى �هلل عليه 
َ»َعثََنا  �إذ يقول:  �إحدى �لبعوث �لقتالية، وهذ� ما نلم�صه من حديثه؛  و�صلم- يف 
ْقُت �أَنَا  بَّْحَنا �ْلَقْوَم َفَهَزْمَناُهْم، َوحَلِ َرَقِة، َف�صَ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �إِىَل �حْلُ َر�ُصوُل �هللَّ
 ، اِريُّ ُ« َفَكفَّ �لأَْن�صَ يَناُه َقاَل: »َل �إِلََه �إِلَّ �هللَّ ا َغ�صِ اِر َرُجاًل ِمْنُهْم َفَلمَّ َوَرُجٌل ِمَن �لأَْن�صَ
»يَا  َفَقاَل:  �هلل عليه و�صلم  �لنَِّبيَّ �صلى  بََلَغ  َقِدْمَنا  ا  َفَلمَّ َقَتْلُتُه،  َحتَّى  ي  ِبُرحْمِ َفَطَعْنُتُه 
ُرَها، َحتَّى  ًذ�، َفَما َز�َل يَُكرِّ ُ«؟! ُقْلُت: َكاَن ُمَتَعوِّ َقَتْلَتُه بَْعَد َما َقاَل َل �إِلََه �إِلَّ �هللَّ �أُ�َصاَمُة �أَ

مَتَنَّْيُت �أَينِّ مَلْ �أَُكْن �أَ�ْصَلْمُت َقْبَل َذِلَك �ْليَْوِم«)2(.
ره -�صلى �هلل عليه و�صلم- على جي�ض �أكرب من ذلك، �أل  بعد هذه �لو�قعة �أمَّ

�لر�صالة �لع�صكرية للم�صجد �لثكنة �لأوىل، ملحمود �صيت، 465/2.  -1
�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �ملغازي، باب بعث �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أ�صامة، 1555/4.  -2
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وهو �جلي�ض �لذي �صيغزو �لروم، و�صعر بع�ض �ل�صحابة �أن هذه �ملهمة رمبا ينوء 
بها �أ�صامة -ر�صي �هلل عنه-، و�أنه لو ول غريه كان �أوىل، فبني �لنبي -�صلى �هلل 
ِ �صلى  ِ ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ عليه و�صلم- ذلك لهم؛ فعن َعْبِد �هللَّ
َر َعَلْيِهْم �أُ�َصاَمَة ْبَن َزْيٍد، َفَطَعَن �لنَّا�ُض يِف �إَِماَرِتِه، َفَقاَم  �هلل عليه و�صلم بََعَث بَْعًثا، َو�أَمَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: »�إِْن تَْطُعُنو� ِفى �إَِماَرِتِه، َفَقْد ُكْنُتْم تَْطُعُنوَن يِف  َر�ُصوُل �هللَّ
 ، ِليًقا ِلالإَِماَرِة، َو�إِْن َكاَن مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إَِلَّ ِ �إِْن َكاَن خَلَ �إَِماَرِة �أَِبيِه ِمْن َقْبُل، َو�مْيُ �هللَّ
َو�إِنَّ َهَذ� مَلِْن �أََحبِّ �لنَّا�ِض �إَِلَّ بَْعَدُه«)1(، وقد كان ُعْمُر �أ�صامة بن زيد -ر�صي �هلل 
عنه- حني تويف �لنبي -�صّلى �هلل عليه و�صّلم- ثماين ع�صرة �صنة)2(، فخرج هذ� 
�جلي�ض يف بد�ية خالفة �ل�صديق -ر�صي �هلل عنه- ، فا�صتطاع �أن يحقق �نت�صار�ت 

كبرية، وعاد �إىل �ملدينة من غري �أن يفقد �أحد جنده)3(، ومما �صبق يت�صح �لآتي:
فرغم - 1 �لفر�ض،  �إتاحة  مبد�أ  و�صّلم-  عليه  �هلل  -�صّلى  �لر�صول  ��صتخدم  لقد 

�أخطاء �أ�صامة يف �لبعثة �لأوىل �إل �أنه جنح يف �ملرة �لثانية، وما كان له �أن يظهر 
متيزه لول هذ� �ملبد�أ.

�أن - 2 له  ميكن  ولكنه  يخطئ،  �أن  ميكن  �لإن�صان  باأن  در�صاً  �ملوقف  هذ�  �أعطانا 
يتجاوز �خلطاأ، ولي�ض بال�صرورة يبقى علماً عليه ل يفارقه، بل وي�صبح متميز�ً. 
�إن �ملتاأمل يف �جليو�ض �لإ�صالمية �صيجدها جيو�صاً متخلفة، فما هي �إل �أ�صو�ق 
ت�صتقبل �ملعد�ت �حلربية من �خلارج، و�صبب ذلك �صيطرة غري �لكفوئني من 

�ملتنفذين على �أجهزتها فوقفت �أمام كل تقدم.
�إن �لقيادة ل تنح�صر على كبار �ل�صن، �أو ما ي�صمى مبد�أ �لأقدمية، بل لبد من - 3

�إعطاء �لطاقات �ل�صابة مكانها يف �لقيادة.
�صحيح �لبخاري، للبخاري، كتاب �ملغازي، باب بعث �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، 1620/4.  -1

�صرح �صحيح م�صلم، للنووي، 205/15.  -2
ينظر:تاريخ �لأم و�مللوك �ملعروف بـ: تاريخ �لطربي، للطربي، 244/2 ومابعدها.  -3
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يف  هديها  من  لالقتبا�ض  �لنبوية  �ل�صنة  �إىل  �لرجوع  فاإن  �ملنطلق  هذ�  ومن 
�إعطائهم  من خالل  وذلك  ملحة،  �صرورة  ورعايتهم  �ملتميزين  �جلند  مع  تعاملها 
�لفر�صة لإظهار مو�هبهم و�لعمل على تزكيتها، ول يقفو� حجر�ً عرثة يف طريق 

�إظهار �إبد�عاتهم، حتى ل يكونو� عائقاً لإبر�ز قدر�تهم.
2- تنمية ميول املتميز:

مما ل �صك فيه �أن �إدر�ك ميول �ملتميز هي �للبنة �لأ�صا�صية نحو رعايته و�لهتمام 
�إليه، وت�صجيعه عليه،  به، فعندما يتم �لتعرف على ميوله يف �أي جانب يتم دفعه 

وتكليفه به.
�أي  يف  �لفرد  متيز  لأن  رغباته؛  ي�صبع  وكذ�  مهار�ته،  ينمي  �لأ�صلوب  وهذ� 
�لعك�ض  حدث  ما  ومتى  �إ�صباعها،  يحاول  فهو  لذ�  لديه،  ذ�تية  رغبة  هي  جانب 

ي�صاب �لفرد �ملتميز بالإحباط، ورمبا متوت مهارة �لتميز فيه.
ومهما يكن من �أمر فاإن �ل�صنة �لنبوية كانت تعتمد هذه �لطريقة يف تنمية ميول 
�لطريقة، حيث  لنا هذه  توؤكد  �لبحث  �صو�هد يف هذ�  �صبق من  فمما  �ملتميزين، 
هذ�  ياأخذ  من  كقوله:  جنده  ميول  على  يتعرف  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  جنده 

�ل�صيف بحقه، فال يربز هنا �إل �ملتميز، ثم يدفعه �إىل هذ� �ملجال.
�لتعرف  �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم-  ولكن يف بع�ض �لأحيان يحاول 
و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  جنده  فمثاًل  عنها،  يف�صح  مل  و�إن  �جلندي  ميزة  على 
يخاطب جنده بقوله: »من ياأتيني بخرب �لقوم...« �حلديث، وعندما مل يربز �أحد 
عليه  �هلل  -�صلى  �ختياره  وكان  باملهمة،  �لقيام  جنده  �أحد  �ختار  تكر�رها،  بعد 
و�صلم- للجندي مبنياً على معرفة �صابقة لتميزه يف هذ� �جلانب، فكان ذلك مبثابة 

دفعه �إىل هذ� �جلانب، وتنمية مهارته.
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3- حتقيق الذات:
ويف  قدر�ته،  و�إثبات  ذ�ته،  لتاأكيد  د�ئماً  ي�صعى  �ملتميز  �لفرد  �أن  �ملوؤكد  من 
�أكرث من حادثة يظهر �إ�صباع �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- حلاجة �ملتميزين بتحقيق 

�لذ�ت.
جند �لر�صول ي�صاور جنده �ملتميزين يف و�صع �خلطط �لع�صكرية، فكل جندي 
يجتهد �أن يعطي �أف�صل ما لديه، فمثاًل يف غزوة بدر متيز �بن �جلموح يف خطته)1( 

و�أثبت ذ�ته...وهكذ�.
كما �أن �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- مل يُقد كل �ملعارك بنف�صه، بل ي�صند 
�أنه -�صلى �هلل عليه و�صلم- ، مل يحتكر  �أ�صحابه، كما  �ملتميزين من  �إىل  قيادتها 
�لعا�ض  بن  لعمرو  مثاًل  �لقيادة  ي�صند  جنده  لهذ�  معينة،  جمموعة  على  �لقيادة 
-ر�صي �هلل عنه- و�أبو بكر وعمر -ر�صي �هلل عنهما- جند حتت �أمرته)2(، وي�صند 
قيادة �جلي�ض لأ�صامة، وفيه كبار �ملهاجرين و�لأن�صار)3(، لهذ� كان �لقائد يحاول �أن 

يثبت ذ�ته.

�لكامل يف �لتاريخ، لبن �لأثري، 19/2.  -1
تاريخ �لأم و�مللوك، للطربي، 146/2.  -2

�مل�صتدرك، للحاكم، كتاب �ملغازي، �صحيح �لإ�صناد، 45/3، تاريخ �لأم و�مللوك، للطربي، 253/2.  -3
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اخلامتة

�إنهاء هذ� �لبحث  ر ل �ُصبل  �أن منَّ عليَّ وي�صَّ �أحمد �هلل تعاىل �لعلي �لقدير 
�أ�صا�ض  �لعلمية  �لر�صانة  تكون  �أن  على  حر�صنا  �لتي  �ملتو��صعة،  �ل�صورة  بهذه 
قو�مه، و�لذي تتبَّعنا فيه �صناعة �لتميز �لع�صكري للجند يف �ل�صنة �لنبوية. وبعد 
�لر�صد �لدقيق، برزت �أمام �لباحث جملة من �حلقائق و�ل�صتنتاجات و�لتو�صيات 

نر�صدها بالآتي: 
1- ال�ستنتاجات:

�لعقيدة  - يف  �لأ�صا�صية  �لركيزة  هي  و�صلم-  عليه  �هلل  �لنبي-�صلى  �صرية  �أن 
�لع�صكرية، ملا لها من دور �أ�صا�صي يف تكوين �صخ�صية �لأمة وبناء ح�صارتها.

توجيههم،  - وو�صائل  رعايتهم،  وطرق  باملتميزين،  �لنبوية  �ل�صنة  �هتمت  لقد 
لت�صخري طاقاتهم، وقدر�تهم يف حتقيق ذ�تهم �أوًل وخدمة �أمتهم ودينهم ثانياً.

�ل�صري على نهجه-�صلى �هلل عليه و�صلم- يف �ل�صتفادة من �جلند �ملتميزين،  -
فقد كان-�صلى �هلل عليه و�صلم- ل يدع ميزة يف كل جندي �إل ��صتفاد منها، 
فا�صتقطب تلك �ملميز�ت يف بناء �جلي�ض، فقد كان ل ي�صع جندياً �إل يف �ملكان 

�ملنا�صب، فجعل هذ� �لبناء �لع�صكري يرتفع.
ك�صفت �ل�صنة �لنبوية �أنه من �أجل تكوين جي�ض متميز؛ لبد �أن نعد له �لعدة  -

من �ل�صالح وندربه تدريباً متكاماًل، ونهذبه، وجنهزه �لتجهيز �ملتميز، وننظمه 
�لتنظيم �لدقيق.

بالأحد�ث،  - ومكافاأتهم  �ملتميزين  بك�صف  �لنبوية  �ل�صنة  توجيهات  �رتبطت 
و�لظروف �حلاجية �لتي تُهيئ �إبر�زهم وت�صجيعهم.
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فهم  - �أفر�ده،  من  �ملتميزة  �لنخبة  يتولها  �جلي�ض  قيادة  �أن  �ل�صنة  ك�صفت 
�أ�صحاب �لقابليات �ملتميزة.

2- التو�سيات:
تََبنِّي �لكليات و�ملعاهد �لع�صكرية تدري�ض م�صاقات متخ�ص�صة يف �لت�صريعات  -

�لع�صكرية �لإ�صالمية و�لرتبية �لع�صكرية �لإ�صالمية.
و�لكليات  - �لنبوية وموؤ�ص�صاتها،  �ل�صنة  و�أق�صام ومر�كز  كليات  بني  �لتو��صل 

�ملجال  يف  �لعلمية  �لبحوث  تطور  ملتابعة  �لع�صكرية؛  و�ملر�كز  و�لأق�صام 
�لع�صكري؛ و�إفادتها بالو�صايا �لنبوية لبناء �ل�صخ�صية �لع�صكرية.

�لإعالمية،  - �لتوعية  خالل  من  �ملجتمع،  يف  �لتميز  ثقافة  ن�صر  على  �لعمل 
وطرحها يف �جلامعات، حتى يدرك �ملجتمع �أهميتها.

لإقامة  - �لكافية  �ملالية  �جلو�ئز  ر�صد  و�ملد�ر�ض  و�جلامعات  �ملوؤ�ص�صات  تتوىل 
م�صابقات علمية وتكرمي �ملتميزين.
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امل�شادر واملراجع

�لتباع، لأبي علي �إ�صماعيل بن �لقا�صم �لبغد�دي)ت:356هـ(، حتقيق:كمال  -
م�صطفى، مكتبة �خلاجني- �لقاهرة.

�لبد�ية و�لنهاية، لأبي �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمرو �لب�صري �لدم�صقي)ت:774هـ(،  -
�لرت�ث  �إحياء  د�ر  �صريي،  علي  حو��صيه:  على  وعلق  �أ�صوله  ودقق  حققه 

�لعربي، �لطبعة �لأوىل، 1408 هـ/1988م.
تاج �لعرو�ض من جو�هر �لقامو�ض، ملحمد بن حممد بن حممد بن عبد �لرز�ق  -

�حل�صيني �لزبيدي �أبو �لفي�ض)ت: 1205هـ(، حتقيق: جمموعة من �ملحققني، 
د�ر �لهد�ية.

تاريخ �لأم و�مللوك )تاريخ �لطربي(، ملحمد بن جرير �لطربي)ت:310هـ(،  -
د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1407هـ.

بن  - يو�صف  �حلجاج  �أبو  �لدين  جلمال  �لأطر�ف،  مبعرفة  �لأ�صر�ف  حتفة 
عبد �لرحمن �ملزي)ت:742هـ(، حتقيق: عبد �ل�صمد �صرف �لدين، �ملكتب 

�لإ�صالمي و�لد�ر �لقّيمة، �لطبعة �لثانية، 1403هـ/1983م.
ن�صر  - �أبي  بن  حممد  وم�صلم،  �لبخاري  �ل�صحيحني  يف  ما  غريب  تف�صري 

حتقيق:  �حلميدي،  �لأزدي  ي�صل  بن  حميد  بن  فتوح  بن  �هلل  عبد  بن  فتوح 
�لأوىل،  �لطبعة  �لقاهرة،   - �ل�صنة  مكتبة  �لعزيز،  عبد  �صعيد  حممد  زبيدة 

1415هـ/1995م.
عـمر  - بن  �إ�صماعيل  �لفد�ء  �أبى  �لإمام  �لدين  لعماد  �لعظيم،  �لقر�آن  تف�صري 

�لقر�صي �لدم�صقي �ملعروف بابن كثري، )ت:774هـ(، حتقيق: �صامي بن حممد 
�صالمة، د�ر طيبة للن�صر و�لتوزيع، �لطبعة �لثانية، 1420هـ/1999م.
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�لب�صتي )ت:354هـ(،  - �لتميمي  �أبو حات  �أحمد  بن  ِحبَّان  بن  �لثقات، ملحمد 
�لأوىل،  �لطبعة  �لفكر،  د�ر   - دم�صق  �أحمد،  �لدين  �صرف  �ل�صيد  حتقيق 

1395هـ/1975م.
بن فرح  - بكر  �أبي  بن  �أحمد  بن  �لقر�آن، لأبي عبد �هلل حممد  �جلامع لأحكام 

ه�صام  حتقيق:  هـ(،   671 �لقرطبي)ت:  �لدين  �صم�ض  �خلزرجي  �لأن�صاري 
�صمري �لبخاري، د�ر عامل �لكتب- �لريا�ض، 1423 هـ/2003 م.

جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن، ملحمد بن جرير �لطربي)ت: 310 هـ(، حتقيق:  -
�أحمد حممد �صاكر، موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لأوىل، 1420 هـ/2000م.

مِذي  - �لرّتْ عي�صى  �أبو  عي�صى  بن  ملحمد  �لرتمذي(،  )�صنن  �ل�صحيح  �جلامع 
�ل�صلمي)ت:279هـ(، حتقيق: �أحمد حممد �صاكر و�آخرون، د�ر �إحياء �لرت�ث 

�لعربي - بريوت.
�جلامع �ل�صحيح �ملخت�صر �ملعروف بـ: �صحيح �لبخاري، لأبي عبد �هلل حممد  -

�بن �إ�صماعيل �لُبخاري)ت:256هـ(، حتقيق: م�صطفى ديب، د�ر �بن كثري، - 
بريوت، �لطبعة �لثالثة، 1407هـ/1987م.

�جلامع �ل�صحيح �مل�صمى: �صحيح م�صلم، لأبي �حل�صني م�صلم بن �حلجاج بن  -
م�صلم �لق�صريي �لني�صابوري )ت:261هـ(، د�ر �جليل- بريوت/د�ر �لأفاق 

�جلديدة- بريوت.
�جلي�ض �لأيوبي يف عهد �صالح �لدين، تركيبه. تنظيمه. �أ�صلحته. بحريته. و�أبرز  -

بريوت،  �لر�صالة-  موؤ�ص�صة  ح�صني،  حممد  ملح�صن  خا�صها،  �لتي  �ملعارك 
�لطبعة �لأوىل، 1406هـ/1986م. 

�لـر�صـوليـة )626 - 858هـ/1228  - �لـدولـة  فـي عـ�صـر  �ليمـن  فـي  �لـجي�ض 
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ر�صالة  �لعر��صي،  ثابت  حممد  �حلكيم  لعبد  تاريخـيـة،  در��صـة  1454م(:   -
دكتور�ه غري من�صورة - جامعة �صنعاء،1430هـ/2009م.

�جلي�ض و�لقتال يف �صدر �لإ�صالم، ملحمود �أحمد حممد �صليمان عو�د، مكتبة  -
�ملنار- �لأردن، �لطبعة �لوىل، 1407ه/1987م.

بحث  - خطاب،  �صيت  حممود  �لأوىل،  �لثكنة  للم�صجد  �لع�صكرية  �لر�صالة 
لإد�ر�ت  �لعامة  �لرئا�صة  عن  ت�صدر  �لإ�صالمية،  �لبحوث  جملة  يف  من�صور 

�لبحوث �لعلمية و�لإفتاء و�لدعوة و�لإر�صاد، �ملجلد �لثاين.
�لرو�ض �لأنف يف �صرح �ل�صرية �لنبوية لبن ه�صام، لعبد �لرحمن بن عبد �هلل  -

�بن �أحمد �خلثعمي �ل�صهيلي)ت:581هـ(، حتقيق: عبد �لرحمن �لوكيل، د�ر 
�لكتب �حلديثة- �لقاهرة، �لطبعة �لأوىل، 1387هـ/1967م.

بكر  - �أبو  مو�صى  بن  علي  بن  �حل�صني  بن  لأحمد  �لكربى،  �لبيهقي  �صنن 
عبد  حممد  حتقيق:  �ملكرمة،  مكة   - �لباز  د�ر  مكتبة  �لبيهقي)ت:458هـ(، 

�لقادر عطا، 1414 هـ/1994م.
�أبي د�ود، �صليمان بن �لأ�صعث بن �صد�د بن عمرو، �لأزدي)ت:275  - �صنن 

هـ(، د�ر �لكتاب �لعربي بريوت.
�ل�صنن �لكربى، لالإمام �أبي عبد �لرحمن �أحمد بن �صعيب �لنَّ�صائي)ت:303هـ(،  -

حتقيق: عبد �لغفار �صليمان �لبند�ري و�صيد ك�صروي، د�ر �لكتب �لعلمية - 
بريوت.

�أبو عبد �هلل �لقزويني، حتقيق: حممد فوؤ�د  - �صنن �بن ماجه، ملحمد بن يزيد 
عبد �لباقي، د�ر �لفكر - بريوت.
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عثمان  - بن  �أحمد  بن  حممد  هلل  عبد  �أبو  �لدين  ل�صم�ض  �لنبالء،  �أعالم  �صري 
 1413 �لتا�صعة،  �لطبعة  بريوت،   - �لر�صالة  موؤ�ص�صة  748هـ(،  �لَذَهبي)ت: 

هـ/1993 م.
�ل�صرية �لنبوية، لعبد �مللك بن ه�صام بن �أيوب بن ه�صام )ت:218هـ(، حتقيق:  -

طه عبد �لرءوف، د�ر �جليل- بريوت، 1411هـ.
�لقر�صي  - عـمر  بن  �إ�صماعيل  �لفد�ء  �أبى  �لإمام  �لدين  لعماد  �لنبوية،  �ل�صرية 

�لو�حد،  عبد  م�صطفى  حتقيق:  )ت:774هـ(،  كثري  بابن  �ملعروف  �لدم�صقي 
د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع- بريوت، 1396 هـ/1971 م.

يو�صف  - بن  �لباقي  عبد  بن  ملحمد  مالك،  �لإمام  موطاأ  على  �لزرقاين  �صرح 
�لزرقاين )ت: 1122هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت،1411هـ.

مري  - بن  �صرف  بن  يحيى  زكريا  لأبي  م�صلم،  �صحيح  على  �لنووي  �صرح 
�لثانية،  �لطبعة  بريوت،  �لعربي -  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لنووي )ت:676هـ(، 

1392هـ.
�صحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان، ملحمد بن ِحبَّان بن �أحمد �أبو حات �لتميمي  -

�لب�صتي )ت:354هـ(، حتقيق: �صعيب �لأرنوؤوط، موؤ�ص�صة �لر�صالة - بريوت، 
�لطبعة �لثانية، 1414هـ/1993م.

�لألباين  - �لدين  نا�صر  ملحمد  وزيادته،  �ل�صغري  �جلامع  و�صعيف  �صحيح 
)ت:1420هـ(، �ملكتب �لإ�صالمي.

�لثانية،  - �لطبعة  با�صر�حيل،  وفي�صل  �ل�صويد�ن،  طارق  �لقائد،  �صناعة 
1424هـ/2003م.
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�بن �صعد، ملحمد بن �صعد)ت:230هـ(،  - �لطبقات �لكربى �ملعروف بطبقات 
د�ر بريوت، 1400هـ/1980م.

�لعقيدة �لع�صكرية و�ملفاهيم �ل�صرت�تيجية، حل�صني بن حممد مو�صى �حلكمي،  -
1432هـ.

عيون �لأثر يف فنون �ملغازي و�ل�صمائل و�ل�صري، ملحمد بن عبد �هلل بن يحيى  -
�بن �صيد �لنا�ض )ت: 734هـ(، موؤ�ص�صة عز �لدين للطباعة و�لن�صر.

�أبو  - بريك  بريك بن حممد  �ل�صمالية،  �لنبوية  غزوة موؤتة و�ل�صر�يا و�لبعوث 
�ملنورة،  �ملدينة  �لإ�صالمية-  باجلامعة  �لعلمي  �لبحث  عمادة  �لعمري،  مايلة 

�لطبعة �لأوىل، 1424هـ/2004م.
فتح �لباري ب�صرح �صحيح �لبخاري، لأبي �لف�صل �أحمد بن علي بن حممد  -

�بن �أحمد بن حجر �لع�صقالين)ت: 852هـ(، د�ر �ملعرفة - بريوت، 1379 هـ.
فقه �ل�صرية، لالإمام �أبي حامد حممد بن حممد �لغز�ل )ت:505هـ(، حتقيق:  -

�ل�صابعة،  �لطبعة  �لقلم - دم�صق،  د�ر  �لألباين،  �لدين  نا�صر  �لعالمة حممد 
1998م.

ْعدي، �لرئا�صة  - �لفو�كه �ل�صهية يف �خلطب �ملنربية، لعبد �لرحمن بن نا�صر �ل�صَّ
�لعامة لإد�ر�ت �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء و�لدعوة و�لإر�صاد، �لطبعة �لأوىل، 

1412هـ/1991م.
في�ض �لقدير �صرح �جلامع �ل�صغري من �أحاديث �لب�صري �لنذير، للعالمة حممد  -

�ل�صالم  عبد  �أحمد  و�صححه:  �صبطه  )ت:1031هـ(،  �ملناوي  �لروؤوف  عبد 
هارون، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1415 هـ/1994 م.
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حممد  - بن  حممد  �لكرم  �أبي  بن  علي  �حل�صن  لأبي  �لتاريخ،  يف  �لكامل 
�هلل  عبد  �لأثري)ت:630هـ(، حتقيق:  بابن  �ملعروف  �ل�صيباين  �لكرمي  عبد  �بن 

�لقا�صي، د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت، 1415هـ.
كتاب �ملغازي، لأبي عبد �هلل حممد بن عمر بن و�قد )ت:207هـ(، حتقيق:  -

مارد�صن ُجو�صن، عامل �لكتب-بريوت، �لطبعة �لثالثة، 1404هـ/1984م.
�لك�صاف عن حقائق �لتنزيل وعيون �لأقاويل يف وجوه �لتاأويل، لأبي �لقا�صم  -

�لرت�ث  �إحياء  د�ر  538هـ(،  �خلو�رزمي)ت:  �لزخم�صري  عمر  بن  حممود 
�لعربي - بريوت.

ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني، لأبي �لفرج عبد �لرحمن بن علي �بن  -
�جلوزي )ت:597هـ(، حتقيق: علي ح�صني �لبو�ب، د�ر �لوطن - �لريا�ض، 

1418هـ/1997م.
ل�صان �لعرب، ملحمد بن مكرم بن منظور �لأفريقي �مل�صري)ت:711هـ(، د�ر  -

�صادر - بريوت، �لطبعة �لأوىل.
�لثانية،  - �لطبعة  �لقلم،  د�ر  عرجون،  �ل�صادق  �هلل،  ر�صول  حممد 

1415هـ/1995م.
خمتار �ل�صحاح، ملحمد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي )ت بعد:666 هـ(،  -

حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان نا�صرون - بريوت، 1415هـ/1995م.
حتقيق:  - )ت:458هـ(،  �صيده  بابن  �ملعروف  �إ�صماعيل  بن  لعلي  �ملخ�ص�ض، 

�لأوىل،  �لطبعة  بريوت،  �لعربي -  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �إبر�هيم جفال،  خليل 
1417هـ/1996م.
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�مل�صتدرك على �ل�صحيحني، ملحمد بن عبد �هلل �أبو عبد �هلل �حلاكم �لني�صابوري  -
)ت:405هـ(، حتقيق: م�صطفى عبد �لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، 

�لطبعة �لأوىل، 1411 هـ/1990م.
�ل�صيباين )ت:  - �هلل  عبد  �أبو  بن حنبل  لأحمد  بن حنبل،  �أحمد  �لإمام  م�صند 

241هـ(، )�لأحاديث مذيلة باأحكام �صعيب �لأرنوؤوط عليها(، موؤ�ص�صة قرطبة 
- �لقاهرة.

)ت:  - �ل�صفر�ئني  �إ�صحاق  بن  يعقوب  َعَو�نة  �أبي  لالإمام  عو�نة،  �أبي  م�صند 
316هـ(، د�ر �ملعرفة - بريوت.

�ملو�صلي  - يعلى  �أبو  �ملثنى  بن  علي  بن  لأحمد  يعلى،  �أبي  م�صند 
 - للرت�ث  �ملاأمون  د�ر  �أ�صد،  �صليم  ح�صني  حتقيق:  �لتميمي)ت:307هـ(، 

دم�صق، �لطبعة �لأوىل، 1404هـ/1984م.
ُم�صنف �بن �أبي �صيبة، لأبي بكر عبد �هلل بن حممد بن �أبي �صيبة �لعب�صي )ت:  -

235 هـ(، حتقيق: حممد عو�مة.
)ت:360هـ(،  - �لطرب�ين  �أحمد  بن  �صليمان  �لقا�صم  لأبي  �لأو�صط،  �ملعجم 

حتقيق: طارق بن عو�ض �هلل بن حممد و عبد �ملح�صن بن �إبر�هيم �حل�صيني، 
د�ر �حلرمني - �لقاهرة، 1415هـ.

�لعربية،  - �للغة  و�آخرون، حتقيق: جممع  لإبر�هيم م�صطفى  �لو�صيط،  �ملعجم 
د�ر �لدعوة.

�ملوطاأ، لالإمام �أبو عبد �هلل مالك بن �أن�ض بن مالك )ت:179هـ(، حتقيق: حممد  -
فوؤ�د عبد �لباقي، كتاب �ل�صعب- م�صر.
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كلمة االأمانة: اأ.د. رفعت فوزي - ع�شو االأمانة العامة

�حلمد هلل رب �لعاملني حمًد� كثرًي� طيًبا طاهًر� مبارًكا فيه، �صبحانك ل نح�صي 
ثناء عليك، �أنت كما �أثنيت على نف�صك، تباركت وتعاليت ذ� �جلالل و�لإكر�م.

كما  �لأبد،  يقطعه  ول  �لعدد،  يح�صيه  ل  حمًد�  �ل�صرمد،  �لد�ئم  �حلمد  لك 
ينبغي لك �أن حتمد، وكما �أنت له �أهل، وكما هو لك علينا حق، يا رب �لعاملني.

و�صلى �هلل تعاىل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد وعلى �أ�صحابه ومن تبعهم 
باإح�صان �إىل يوم �لدين. وبعد،،،،، 

�أيها �لأخوة �لكر�م، و�لأخو�ت �لكرميات، �صالم �هلل عليكم ورحمته وبركاته.
فيه  ي�صاركني  �أن هذ�  كلمتي هذه كلمة �صكر، وتعبري عما طاب ل، و�أظن 

�لإخوة �أع�صاء �لأمانة �لعامة للندوة �ملباركة.
ا مو�صوًل �إىل �لرجل �لأول �لذي جعله �هلل  �أما �ل�صكر ينبغي �أن يكون خال�صً
عز وجل �صبًبا يف هذ� �جلمع �لعلمي �لكرمي، �أل وهو �صاحب �ملعال �ل�صيد جمعة 
�ملاجد، �لذي كرثت �أجماده، وطال عطاوؤه، وتباركت م�صريته على درب �خلري، 

وما هذه �لندوة �إل غي�ض من في�صه، ونفحة من نفحاته �لكثرية.
طما �أوجه �ل�صكر �إىل د. حممد عبد �لرحمن مدير كلية �لدر��صات �لإ�صالمية 
و�لعربية على رعايته لهذه �لندوة �لكرمية من بد�يتها �إىل نهايتها يف هذه �لدورة. 
و ل منلك �إل �إن نقول لهم: جز�ك �هلل تعاىل خرًي�، وقد قال �لر�صول  : »من قال 

لأخيه جز�ك �هلل خرًي� فقد �أبلغ«.
�ملنا�صبة  �لكلمة يف هذه  باإلقاء هذه  �أ�ْصُرف  �أن  �لكر�م  �إخو�ين  يطيب ل  و 
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وما    �هلل  ر�صول  �ُصَنَة  يف  �لكامنة  �لطاقات  فجرت  �لتي  تلك  �ملباركة،  �لطيبة 
ة من �لتميز و�لتقدم و�لرقي. �أكرثها، و�لتي �أو�صحت جو�نب عدَّ

�ملتميزة  �لبحوث  بتلك  �أنوه  �أن  للندوة  �لعامة  �لأمانة  با�صم  ل  يطيب  كما 
بذكاٍء،  قدمو�  �لذين  باأ�صحابها  �أنوه  و�ن  �ل�صريف،  �لنبوي  بالهدي  �مل�صتنرية 
ومو�صوعية، و�قتد�ر ما تذخر به �ُصَنَة نبيهم �لكرمي ، فيقال: هاوؤم �قرءو� ومتيزو� 

مبا قدمو� �ل�صنة �لنبوية �ل�صريفة لكم من كنوز.
�إن هذه �لكنوز يف حاجة �إىل من ي�صتخرجها ويُجليها؛ لتنه�ض بامل�صلمني من 

ٍة �أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِض«. كبوتهم، وحتقق قول �هلل تعاىل: »ُكنُتْم َخرْيَ �أُمَّ
فل�صنا �أقل ممن تقدمو� و�صبقو�، ومعنا ما �إن مت�صكنا به �صبقنا ومتيزنا، كتاب �هلل 
تعاىل، و�صُنة نبيه ، بل ويكون يف تقدمنا �خلري، ويف �َصبِقنا �لف�صل مبا نحمل من 
ان بعطاء �لروح و�لأخالق، مع تقدم �ملادة �لتي تقدم  عَّ هذين �لنورين �للذين يَ�صِ

هوؤلء بها فقط.
�ملطاف،  نهاية  هو  �لكرميات  و�لأخو�ت  �لكر�م،  �لإخوة  �أيها  تاأخرنا  ولي�ض 
فلقد ب�صرنا نبينا حممد  باأنه ل تز�ل طائفة من �لأمة ظاهرين على �حلق حتى ياأتي 

�أمر �هلل.
فاهلل تعاىل مولنا ونا�صرنا �إذ� مت�صكنا بكتابه �لكرمي، و�صنة نبيه �ل�صريفة.

و ما ظنكم مبن يكون �هلل عز وجل موله ونا�صره، وقد جمع بني يديه يف 
م�صريته هذين �لأمرين �للذين ميد�نه باليقني و�لتَّ�ْصِديد و�ل�صتقامة و�خلري!

و��ْصتثاُرو�  زو�  َحفَّ فقد  و�أح�صنه،  �لندوة خري �جلز�ء  �لقائمني على  �هلل  جز� 
�لباحثني، فقدمو� �لأعمال �لعلمية �لر�ئعة.
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و�أقمارها،  �ل�صُنة  ب�صمو�ض  لها  �لطريق  باإنارة  �أمتنا  خلدمة  جميعا  �هلل  ووفقنا 
فتيَّة،  بجهود  وذلك  و�لتخلف.  �لفنت  غطتها  �لتي  ودفائنها  كنوزها  و��صتخر�ج 

وعقول م�صتنرية.
�أن  و �هلل عز وجل �ملوفق و�لهادي �إىل �صر�طه �مل�صتقيم، و�دعو� �هلل تعاىل 
يبارك يف هذه �لندوة، ويف �أعمالها و�آمالها، ويف طموحاتها مبا يحقق للم�صلمني 

خا�صة و�لب�صرية عامة �خلري و�لتقدم على هدى من �هلل عز وجل وب�صرية.
چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې چ �لتوبة: 105 

چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ يو�صف: 108 

و�صلى �هلل تعاىل على �صيدنا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.
�صبحان ربك رب �لعزة عما ي�صفون و�صالم على �ملر�صلني و�حلمد هلل رب 

�لعاملني.
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تو�شيات الندوة العلمية الدولية ال�شاد�شة 

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �ملر�صلني و�آله و�صحبه 
�لغر �مليامني، وبعد:

بتاريِخ �ل�صاد�ِض ع�صر من جمادى �لأوىل لعام �أربعٍة وثاَلثنَي و�أربعمائة و�ألف 
من �لهجرة، �ملو�فق �لثالث و�لع�صرين من �صهر ني�صان �أبريل لعام ثالثة ع�صر و�ألفني 
من �مليالد، �نعقدت بحمد �هلل وتوفيقه �لندوة �لدولية �ل�صاد�صة بعنو�ن: “ �صناعة 
�لإ�صالمية  �لدر��صات  كلية  �لنبوية« يف رحاب  �ل�صنة  �ملهار�ت يف  وتنمية  �لتميز 
من  نخبة  فيها  �صارك  �أيام،  ثالثة  مد�ر  على  �أعمالها  و��صتمرت  بدبي،  و�لعربية 
بحوث  فيها  وقدمت  �لكلية،  طلبة  من  وبح�صور  و�ل�صيوف،  و�لباحثني  �لعلماء 
و�لتعقيبات  و�ملد�خالت  للمناق�صات  و��صعا  جماًل  كانت  متنوعة،  ر�صينة  علمية 

و�لردود. 
ومن خالل �لأبحاث �ملقدمة و�ملناق�صات �لتي �أعقبتها، وبعد �جتماع �لأمانة 

�لعامة للندوة، ت �لتو�صل �إىل �لتو�صيات �لآتية: 
��صرت�تيجية  لتبني  و�لإعالمية  و�لتعليمية  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  دعوة  اأوًل:   
متكاملة لتهيئة �لبيئة �ملنا�صبة للتميز و�لإبد�ع، و�كت�صاف �ملو�هب، ورعايتها 

�لرعاية �لتامة. 
�مل�صلمة،  بالأ�صرة  للنهو�ض  �لأ�صري،  للتاأهيل  تدريبية  مر�كز  �إن�صاء  ثانيًا:   

و�لعمل على تنمية مو�هبها، ومعاجلة �لظو�هر �ل�صلبية فيها. 
�ل�صنة  من  �مل�صتخل�صة  �ملهار�ت  وبناء  �لتميز  ثقافة  ن�صر  على  �لعمل  ثالثا:   
�لنبوية و�ل�صرية �لعطرة يف �ملجتمع من خالل �لتوعية �لدعوية و�لإعالمية. 



رابعا: و�صع مقرر�ت در��صية تُعنى ب�صناعة �لتميز وتنمية �ملهار�ت يف �ل�صنة   
�لنبوية. 

مبا  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �لنبوية وعلومها يف  �ل�صنة  تطوير مقرر�ت  خام�سا:   
يحقق تنمية �ملهار�ت �ملتنوعة لدى �لطلبة. 

�ساد�سا: �لعمل على �إخر�ج مو�صوعة �أحاديث �لتميز وتنمية �ملهار�ت يُ�صهم   
فيها �لباحثون من خمتلف �لتخ�ص�صات. 

�سابعًا: تخ�صي�ض جائزة عاملية تُعنى بالإبد�ع و�لتميز يف خدمة �ل�صنة �لنبوية،   
و�إن�صاء وقفية لهذ� �لغر�ض. 

وتو�صي �لأمانة �لعامة للندوة �لباحثني بتطوير �أبحاثهم و�إثر�ئها و�لو�صول بها 
�إىل م�صاريع علمية متكاملة. 

كما حتث �جلهات �لر�صمية وغريها على تبني متويل هذه �مل�صاريع ون�صرها. 
وختاماً.... 

فاإن �لأمانة �لعامة تتقدم بال�صكر �لو�فر و�لمتنان �لعطر ملعال جمعة �ملاجد، 
رئي�ض جمل�ض �أمناء �لكلية وموؤ�ص�صها ور�عي �لندوة �ملباركة على جهوده �ملبذولة 

يف خدمة �ل�صنة �لنبوية ون�صرها و�لذب عنها. 
كما تتقدم ب�صكرها �جلزيل �إىل �صعادة مدير �لكلية �لدكتور حممد عبد�لرحمن 
على �هتمامه ومتابعته �لدوؤوبة ل�صري �أعمال �لندوة، وتذليل �ل�صعاب �لتي و�جهتها 

يف كل مر�حل �لعد�د لها. 
و�إد�ريات،  �إد�ريني  �أ�صاتذة،  �لعاملة،  �للجان  جميع  �إىل  مو�صول  و�ل�صكر 

طالٍب وطالبات، على جهودهم �لعظيمة يف �لتنظيم و�لإعد�د لهذه �لندوة. 
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كما ل يفوت �لأمانة �لعامة �أن تنوه وت�صيد بحكومة دبي �لر��صدة �لر�ئدة على 
�لت�صهيالت �ملقدمة وكرم �ل�صيافة، و�إىل �لرعاة �لذين �أ�صهمو� يف رعاية �لندوة 

و�إجناحها بدعمهم �ملادي و�ملعنوي. 
�أعمال �لندوة  �إذن �صعادة مدير �لكلية نعلن عن رفع  ويف هذ� �ملقام وبعد 
�لعلمية �لدولية �ل�صاد�صة، وبدء �لعمل يف فعاليات �لندوة �لعلمية �لدولية �ل�صابعة 

وعلى بركة �هلل وب�صمه. 
و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.

د. عبدال�سالم اأبو �سمحة
م�صاعد �لأمني �لعام




