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ABSTRACT: 
This study aimed to depict the ethical and educational dimensions of 
social responsibility in the Prophet’s Sunnah and their applications in 
the contemporary life. The study used the deductive approach and 
consisted of three units. The first unit presented the objectives of social 
responsibility in the Prophet’s Sunnah, and the second one dealt with 
the ethical dimensions of social responsibility in the Prophet’s Sunnah 
and the educational applications. The third unit delineated the 
educational dimension of social responsibility. The results of the study 
revealed that the Prophet’s Sunnah preceded the contemporary man-
made laws and regulations regarding social responsibility among 
members of society. Furthermore, social responsibility in the Prophet’s 
Sunnah has many dimensions that preserves the stability of the 
Muslims' community, namely ethical, social, environmental, 
educational, economic, psychological, administrative, and faith 
dimensions and the present study is delimited to the first four. Social 
responsibility is easy to be practiced in daily life, and it is not linked to 
time or place, and it is multi-domain. Social responsibility in the 
Prophet’s Sunnah reinforces the principle of social solidarity among 
members of society. Voluntary responsibility in the Prophet’s Sunnah 
is based on stimulating the Afterlife. Social responsibility in the 
Sunnah Prophetic behavior is a reciprocal behavior issued by the 
individual towards society and vice versa. 
Keywords: ethical and educational dimensions, social responsibility, 
the Sunnah, contemporary life. 
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 :مقدمة الدراسة
ــق والمرســلین، الحمــد هللا رب العــالمین ــى أشــرف الخل ــصالة والــسالم عل ســیدنا ، وال

. محمد صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
الحمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، الحمـد هللا الـذي أكمـل لنـا 

Q P O N M L K J (قال تعالى، ین، وأتم نعمه علینا ظاهرة وباطنةالد
cb a ` _  ^] \  [  Z  Y X W VU T S R( .)1(   

فاإلسالم كما قال تعالى دین كامـل وشـامل، فـال یحتـاج المـسلم إلـى دیـن غیـره، وال  
یحتاج إلـى زیـادة علـى مـا جـاء بـه فـي مـصدري التربیـة اإلسـالمیة؛ القـرآن الكـریم والـسنة 

\ ( :نبویة المطهرة، وقـد قـال تعـالى فـي كمـال القـرآن الكـریم وتنزیهـهال  [ Z  Y X
o  n m lk  j  i  h g  f  e  d c b a  `  _  ^] q p() 2 (  

ًوقال تعالى عن عصمة السنة النبویة واصفا حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم بأنه 
, - . /( :معصوم من الخطأ فیما یبلغه عن اهللا ومن . )3 ()0 1 2 3 4 5 + 

ًثم، فالسنة النبویة الـشریفة تمثـل المـصدر الثـاني مـن مـصادر التربیـة اإلسـالمیة، ومـنهال 
ــاة  ــال بهــا قــوال وســلوكا یعــیش المــسلم حی ًللفــرد المــسلم والمجتمــع المــسلم كــامال، فباالمتث ً ً

  . كریمة، تنظم عالقاته مع مجتمعه المسلم ومع غیره في المجتمعات األخرى
 بما فیها من تشریعات وتوجیهات -لینا أن جعل السنة النبویة ومن تمام نعم اهللا ع

 كفیلة بحفظ المجتمعات، وال تصلح حیاة البشریة إال بها، وذلـك مـن خـالل االمتثـال لتـك -
ٕالتشریعات والتوجیهات النبویة في السنة النبویة، وان من أهم تلك التشریعات والتوجیهات 

ًرین أفـرادا وجماعـات، سـواء كانـت هـذه المـسؤولیة تحمل المسؤولیة االجتماعیة تجاه اآلخ ً
  .على وجه اإللزام أو على سبیل التطوع

عـدة أوجـه، فهـي إمـا أن تكـون  ولقد جاءت الـسنة النبویـة مـع القـرآن الكـریم علـى
ٕموافقــة ومؤكــدة لمــا جــاء بــه القــرآن، وامــا مفــسرة لمبهمــه، ومفــصلة لمجملــه، ومخصــصة 

  .)4( تكون جاءت بأحكام لم یذكرها القرآنٕلعامه، ومقیدة لمطلقه، واما أن
وقــد حــرص . "الموافقــة فــي المــسؤولیة االجتماعیــة وتحملهــا: ومــن تلــك الموافقــات

اإلسالم على تحقیـق المـسؤولیة االجتماعیـة فـي القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة، وذلـك مـن 
 سـبحانه، خالل تعریف الناس بمسؤولیتهم أمام خالقهم عز وجل، بعـد قـضیة توحیـد الحـق

                                                
  . 3آیة  : سورة المائدة)1 (
  .42 - 41آیتان:  سورة فصلت ) (2
 .3،4 آیة: سورة النجم )(3
دار عمـر بـن الخطـاب :  اإلسـكندریة. المـدخل لدراسـة الـشریعة اإلسـالمیة). م2001(زیدان، عبد الكـریم ) 4(

. مقدمـة فـي أصـول التربیـة). م2013(، والسید، محمـد عبـد الـرؤوف 194للطباعة والنشر والتوزیع، ص
  .84دار طیبة الخضراء، ص:  مكة المكرمة
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وقل أن تمر بنـا سـورة مـن سـور القـرآن الكـریم، إال وتـرى فیهـا تعزیـزا لهـذه المـسؤولیة أو 
  .)1 ("ًدعوة للتصدیق بها، أو ردا على الجاحدین بها

وجاءت السنة النبویة المطهرة بما یلزم المسلم بتحمل تلك المسؤولیة، كما في قوله 
رعیته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعیته، كلكم راع ومسؤول عن : "صلى اهللا علیه وسلم

والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیـة وهـي مـسؤولة 
  )2" (عن رعیتها، والخادم في مال سیده راع وهو مسؤول عن رعیته

كمـا جــاءت بتحمـل هــذه المـسؤولیة علــى سـبیل التطــوع، فـي قولــه صـلى اهللا علیــه 
مؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجـسد إذا اشـتكى منـه عـضو مثل ال: "وسلم

المـــؤمن للمـــؤمن كالبنیـــان : "ًوقـــال أیـــضا) 3(" تـــداعى لـــه ســـائر الجـــسد بالـــسهر والحمـــى
  ) 4(" ًالمرصوص یشد بعضه بعضا

ــة فــي المجتمــع المــسلم، وبیــان  ــل هــذا مــن دواعــي تحمــل المــسؤولیة االجتماعی ك
ًفالمسؤولیة االجتماعیة من األهمیة بمكان في حیـاة النـاس، أیـا "، أهمیتها في حیاة الناس

كانت أوطـانهم وجنـسیاتهم وأدیـانهم، تلـك المـسؤولیة التـي تتمثـل فـي تحمـل القـادرین مـن 
ــات األخــرى عــن  ــي تعجــز الفئ ــة الت ــة أو المعنوی ــاء المادی ــر مــن األعب ــاء المجتمــع لكثی أبن

 غیـره مـن المجتمعـات األخـرى بقـوة مـصادر هـذه والمجتمع المسلم یتمیـز عـن) 5 ("احتمالها
  . المسؤولیة، وكونها من العبادات التي یتقرب بها إلى اهللا سبحانه وتعالى

ومـن خـالل اطـالع الباحـث علـى عـدد مـن مراكـز المعلومـات االلكترونیـة والمكتبــات 
لیة الرقمیة، وجد أن أغلـب الدراسـات حـول المـسؤولیة االجتماعیـة اهتمـت بدراسـة المـسؤو

االجتماعیة للشركات، بینمـا الدراسـات التأصـیلة للمـسؤولیة االجتماعیـة فهـي نـادرة مقارنـة 
  . بتلك الدراسات

ــة  ولهــذا، فقــد رأى الباحــث أهمیــة دراســة المــسؤولیة االجتماعیــة فــي الــسنة النبوی
وأبعادها التربویة، ووضع تطبیقات تربویة لهذه المسؤولیة في المدرسة، بحیث یتم تطبیـق 

األبعـــاد التربویـــة : "ل منهـــا فـــي المرحلـــة الدراســـیة المناســـبة مــن خـــالل العنـــوان اآلتـــيكــ
  "للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة وتطبیقاتها في الواقع المعاصر

                                                
 . 5دار القلم، ص:  دمشق. المسؤولیة والجزاء في سورة هود). هـ1415(طهماز، عبداهللا محمود  )(1
، 3تحقیـق مـصطفى دیـب البغـا، ط. صـحیح البخـاري). ه1407(البخاري، محمـد بـن إسـماعیل البخـاري )2 (

  . 6، ص2، ج893دار ابن كثیر، رقم:  بیروت
یق محمد فؤاد عبدالباقي، تحق. صحیح مسلم). هـ1374(مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  ) (3

 . 1999، ص4، ج2586دار إحیاء التراث العربي، رقم:  بیروت
 . 863، ص2، ج2314البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم ) (4
األسالیب النبویة في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة، مجلة جامعة ). هـ1433(مدخلي، عبدالرحمن علوش  )(5

 . 127، ص1جازان، ع
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 :موضوع الدراسة
إن للــسنة النبویــة الــشریفة مكانــة عظیمــة فــي التــشریع اإلســالمي، فهــي المــصدر 

ــد القــرآ ــاني مــن مــصادره، بع ــة الث ــاني مــن مــصادر التربی ــا أنهــا المــصدر الث ــریم، كم ن الك
اإلسالمیة، وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى باتباع سنة النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم وطاعتـه 

� ...( :في قوله تعالى  ~ } |  {z  y xw v u  t  s r  q p
ــه وجــزاء معــصیته. )1() ¡ ــي عظــم طاعت ــال صــلى اهللا علیــه وســلم ف ــي : "كمــا ق ــل أمت ك
مــن أطــاعني فقــد دخــل الجنــة ومــن : ومــن یــأبى؟ قــال: لون الجنــة إال مــن أبــى، قــالوایــدخ

 .)2("عصاني فقد أبى
ثم إن السنة النبویة أتت موافقة ومؤكدة للقرآن الكریم في التـشریعات، ومفـسرة لمـا 
ــم  كــان مبهمــا، ومفــصلة لمجملــه، ومقیــدة لمطلقــه، ومخصــصة لعامــه، كمــا أتــت بأحكــام ل

لكریم، ومن أهم التشریعات والتوجیهات التي توافقت فیها السنة النبویة مـع یذكرها القرآن ا
تحمل المسؤولیة االجتماعیة تجاه اآلخرین، سواء كانت هذه المسؤولیة على وجـه : القرآن

 .اإللزام، أو على سبیل التطوع
والمجتمع المسلم یتمیز عن غیره من المجتمعات بارتباط المسؤولیة االجتماعیة فیه 

تحقیق العبودیـة هللا سـبحانه وتعـالى، وذلـك باتبـاع أوامـر وتوجیهـات الـسنة النبویـة حـول ب
المسؤولیة االجتماعیة، ومـن هنـا فالمـسلم یـسعى لتحمـل هـذه المـسؤولیة بغیـة فـي األجـر 
والثواب من اهللا سبحانه وتعالى، ویتمثل هذا السعي بتحمل الكثیر من المسؤولیات المادیة، 

 .وكیة، تجاه العاجزین من أفراد مجتمعه، وتجاه مكونات المجتمع األخرىوالمعنویة، والسل
أخالقیة، واجتماعیـة، : ولهذه المسؤولیة االجتماعیة أبعاد تربویة في السنة النبویة

وممارسـتها علـى المجتمـع المـسلم باالسـتقرار والتكافـل  وبیئیة، وتعلیمیة، تنعكس بتطبیقها
  .االجتماعي

ـــات الرقمیـــة، الحـــظ ومـــن خـــالل اطـــالع البا حـــث علـــى مراكـــز المعلومـــات، والمكتب
نــدرة الدراسـات التأصــیلیة للمـسؤولیة االجتماعیــة، مقارنـة بالدراســات التـي اهتمــت  الباحـث

ــاد  ــذلك رأى الباحــث الحاجــة لدراســة تلــك األبع ــة للــشركات، ل بدراســة المــسؤولیة االجتماعی
وقد اختار الباحث المدرسة لتلك . اصرالتربویة، ووضع تطبیقات تربویة لها في الواقع المع

التطبیقات؛ لما لها من دور بارز في بناء شخصیة اإلنـسان المـسلم، راجیـا أن تـسهم هـذه 
 .الدراسة في التأصیل للمسؤولیة االجتماعیة

  
  

                                                
  . 3آیة  : رة الحشرسو)1 (
  . 92،ص9،ج7280البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم)2 (
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 :أسئلة الدراسة
 ما أهداف المسئولیة االجتماعیة في السنة النبویة؟ -
 ماعیة في السنة النبویة؟ ما األبعاد األخالقیة للمسؤولیة االجت -
 ما األبعاد التعلیمیة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة؟ -
 المعاصر؟ -

 :أهداف الدراسة
 . الكشف عن أهداف المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة -
 . الكشف عن بعض األبعاد التربویة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة -
ض أبعاد المسؤولیة االجتماعیة فـي الـسنة النبویـة فـي وضع تطبیقات تربویة لبع -

 . الواقع المعاصر
 :تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من اآلتي: الدراسة أهمیة

  . ندرة الدراسات حول المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة -
ـــوان  - ـــة "تـــأتي هـــذه الدراســـة اســـتكماال لدراســـة ســـابقة؛ كانـــت بعن األبعـــاد التربوی

   .، كما سیتضح في الدراسات السابقة"الجتماعیة في القرآن الكریمللمسؤولیة ا
یـــستفید مـــن هـــذه الدراســـة بـــإذن اهللا المهتمـــون بالمـــسؤولیة االجتماعیـــة، مـــن  -

   .المؤسسات التعلیمیة، واالجتماعیة، والشركات وأدوارها االجتماعیة
  .تقدم هذه الدراسة تطبیقات تربویة للمسؤولیة االجتماعیة في المدرسة -

 :منهج الدراسة
المـنهج الـذي یقـوم مـن : "استخدمت الدراسة المـنهج االسـتنباطي الـذي یعـرف بأنـه

وقد اسـتخدمه الباحـث فـي . )1("خالله الباحث ببذل أقصى جهد عقلي عند دراسة النصوص
استنباط األبعاد التربویة األخالقیة، واالجتماعیة، والبیئیة، والتعلیمیة، بعد استقراء نصوص 

  .النبویة الشریفةالسنة 
 :حدود الدراسة

اقتــصرت هــذه الدراســة علــى األبعــاد التربویــة للمــسؤولیة االجتماعیــة فــي الــسنة  -
 . النبویة

 . اقتصرت هذه الدراسة على صحیحي البخاري ومسلم وصحیح األدب المفرد -
 . اقتصرت التطبیقات التربویة لهذه الدراسة على المدرسة -

                                                
  . 42دار الشروق، ص:  جدة. المرشد في كتابة البحوث التربویة). ه1408(فودة، حلمي وآخرون ) 1 (
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 :مصطلحات الدراسة
 : األبعاد
أي رجـل نافـذ الـرأي ذا غـور وذا : اتساع المدى، وقالوا إنه لذو بعـد: "لبعد لغة هوا

السمات : ، وجمعه أبعاد، وتأتي بمعاني متعددة، منها"بعد رأي، والشيء المتناهي في نوعه
  .)1(والمظاهر أو الجوانب

ئـة تـأثیر البی: ًوقد تعددت معانیه اصطالحا، فیـأتي البعـد االجتمـاعي للتربیـة بمعنـى
ُ، وكـذلك عرفـت "الجوانب التربویة المرافقة: "االجتماعیة على الفرد، كما تأتي األبعاد بمعنى

  . )2("مجموعة المدلوالت المرتبطة بمفهوم ما: "بأنها
مجموعـة المـدلوالت أو الجوانـب أو المجـاالت : ویعرف الباحث األبعـاد إجرائیـا بأنهـا

 -ا یترتـب علـى هـذه المـسؤولیة مـن سـلوك المرتبطة بمفهـوم المـسؤولیة االجتماعیـة، ومـ
 یعمـل علـى صـقل شخـصیة الفـرد مـن جمیـع جوانبهـا الروحیـة واألخالقیـة -تجاه المجتمع 

  . واالجتماعیة
  :المسؤولیة االجتماعیة

تحمل القادرین من أبناء المجتمع لكثیر من األعباء : یقصد بالمسؤولیة االجتماعیة
. )3(ئات األخرى عـن احتمالهـا السـیما فـي أوقـات الـشدائدوالتي تنوء الف، المادیة والمعنویة
إدراك : "وعرفها الحارثي كذلك بأنهـا. )4("المسؤولیة الذاتیة عند الجماعة: "ُكما عرفت بأنها

  .)5("ویقظة الفرد ووعي ضمیره و سلوكه للواجب الشخصي واالجتماعي
اه مجتمعه بكل مـاهو إلزام الفرد لنفسه تج: "بأنها) هـ1433(ًوعرفها القرشي أیضا 

جمیل من األخالق والممارسـات النافعـة، باإلضـافة إلـى دور المجتمـع تجـاه أفـراده، ویكـون 
  . )6("اإلطار المرجعي فیه نابعا من تقوى اهللا والضمیر

ًوفي ضوء ما سبق، یعرف الباحث المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة إجرائیا 
نبویــة فــي تقویــة قدراتــه البدنیــة ومداركــه العقلیــة وطاقاتــه التــزام المــسلم بالــسنة ال: بأنهــا

                                                
  . 63دار الدعوة، ص:  القاهرة. المعجم الوسیط). م1985(مصطفى، إبراهیم وآخرون ) 1(
ــك، ســهیر ع)2( ــداهللا كول ــة لمفهــوم االســتقامة فــي ضــوء القــرآن الكــریم والــسنة ). م2010(ب األبعــاد التربوی

  . 9رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، ص. النبویة
 .269مرجع سابق، ص). م 1973( عثمان، أحمد سید  ) (3
  .12،  مرجع سابق،  ص )م1985(مصطفى، إبراهیم وآخرون ) 4(
ــر ) 5( ــد بــن عجی ــة فــي المجتمــع )م1995(الحــارثي،  زای ــاس للمــسؤولیة الشخــصیة االجتماعی ــاء المقی ، بن

  .42،  ص12مجلة مركز البحوث التربویة،  العدد :  قطر. السعودي
األبعاد التربویـة للمـسؤولیة االجتماعیـة فـي القـرآن الكـریم،  رسـالة ). هـ1433(القرشي، عبداهللا محمد  ) (6

 .8یر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، صماجست
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الروحیة والنفسیة بما یجعله قادرا على تجاوز ذاتیته، وأداء ما علیـه مـن حقـوق وواجبـات 
أخالقیة واجتماعیة وبیئیة وتعلیمیة تجاه نفسه وتجاه مجتمعه، وذلك حتى تكون لمشاركته 

  . مجتمعهفاعلیة في حل المشكالت التي تواجهه وتواجه
  :الدراسات السابقة

األبعــــاد التربویــــة : "، وكانــــت بعنــــوان)1()ه1433(دراســــة عبــــداهللا القرشــــي : ًأوال
تحدید األبعاد التعلیمیة : وهدفت هذه الدراسة إلى". للمسؤولیة االجتماعیة في القرآن الكریم

ألبعاد االقتصادیة للمسؤولیة االجتماعیة في القرآن الكریم، التعرف على األبعاد األخالقیة وا
للمسؤولیة االجتماعیة في القرآن الكریم، كمـا هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى التطبیقـات 

واســتخدم الباحـث فــي دراســته . التربویـة للمــسؤولیة االجتماعیـة فــي واقـع األســرة المعاصـر
  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج كان من أهمها، المنهج االستنباطي

ة االجتماعیة عملیة مستمرة ال یكفي فیها مؤتمر أو كتاب أو لقاء أن المسؤولی-1 
  . بل تحتاج إلى متابعة وتوجیه في كل حال من أحوالها، مقتضب

ــین أفــراد المجتمــع كاإلخــاء -2 ــة ب ــة تنمــي العالقــات اإلیجابی المــسؤولیة االجتماعی
 ورفــع الــضرر والتعــاون والتكافــل علــى الخیــر وحفــظ الحقــوق واالهتمــام بالمــصالح العامــة

  . وتوحید الكلمة وعالج المشكالت االجتماعیة وبناء مجتمع فاضل
األسـالیب النبویـة : "، وكانـت بعنـوان)2()ه1433(دراسة عبدالرحمن مـدخلي : ًثانیا

وهدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهم األسالیب النبویة التي ". في تنمیة المسؤولیة االجتماعیة
 وسلم وبینها لألمـة للتأصـیل والتربیـة علـى تحمـل المـسؤولیة رسمها النبي صلى اهللا علیه

وخلــصت الدراســة إلــى ، واســتخدم الباحــث فــي دراســته المــنهج االســتنباطي. االجتماعیــة
  :مجموعة من النتائج كان من أهمها

أن اإلســالم جــاء بوســائل شــاملة للتكافــل واستــشعار مــسؤولیة المــسلم تجــاه اآلخــر  .1
ًاال لمـسلم أن یعتـذر عـن تقـدیم الخیـر للغیـر وأن یكـون بشمولیة وتكامل ال تـدع مجـ

ًنافعا إیجابیا في مجتمعه وأمته ً .  
مــن أظهــر األســالیب النبویــة العملیــة لتعمیــق أواصــر المــسؤولیة االجتماعیــة بــین  .2

  . أبناء الجسد الواحد مؤاخاته بین المهاجرین واألنصار في المدینة

                                                
األبعاد التربویـة للمـسؤولیة االجتماعیـة فـي القـرآن الكـریم،  رسـالة ). هـ1433(القرشي، عبداهللا محمد  ) (1

 .8ص. ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
مجلــة . ماعیــةاألســالیب النبویــة فــي تنمیــة المــسؤولیة االجت). هـــ1433(مــدخلي، عبــدالرحمن علــوش  ) (2

 .جامعة جازان
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العمـل التطـوعي فـي الـسنة : "انت بعنـوان، وك)1()ه1428(دراسة رندة زینو : ًثالثا
وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى توضـیح مفهـوم العمـل التطـوعي فـي ". النبویة دراسـة موضـوعیة

كـذلك بیـان أهمیـة ، السنة النبویة وبیان مدى اهتمام اإلسالم بالعمل التطوعي والحث علیه
 الـواردة فـي العمـل باإلضافة إلى التعرف على األحادیـث، العمل التطوعي في وقتنا الحاضر

وعــرض أنــواع العمــل ، ودعــوة المــسلمین للعمــل الجــاد المخلــص فــي ســبیل اهللا، التطــوعي
واســـتخدمت الباحثـــة فـــي دراســـتها المـــنهج االســـتقرائي والمـــنهج . التطـــوعي فـــي اإلســـالم

  : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها. االستنباطي
واهر المفیــدة التــي ینهــل منهــا كــل إنــسان، فیــستفید أن الـسنة النبویــة ملیئــة بــالج .1

  . ویفید
ًأسمى األعمال اإلنسانیة تلك التي ال تنتظر مقـابال لهـا، بـل تنبـع مـن القلـب ومـن  .2

  . رغبة لدى اإلنسان بالعطاء والتضحیة
ٕوأصولها إما جهد بدني أو مالي وامـا مركـب مـن هـذا ، طرق الخیر كثیرة ومتنوعة .3

  . وذاك
المعلم وتنمیة المسؤولیة "، وكانت بعنوان )2()ه1421( علي المطرفي دراسة: ًرابعا

ــم ". االجتماعیــة لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة وهــدفت هــذه الدراســة إلــى إبــراز مكانــة المعل
وأهمیته والواجبات التعلیمیة والتربویة التي تقع على عاتقـه، كمـا هـدفت إلـى إبـراز مفهـوم 

وأسالیب تنمیتها، والوقوف على مدى قیام المعلم بتنمیـة المسؤولیة االجتماعیة وعناصرها 
المــسؤولیة االجتماعیــة لــدى الطــالب تجــاه كــل مــن األســرة والجیــران واألصــدقاء والمدرســة 

ــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي. والمجتمــع ــى . واســتخدم الباحــث ف ــصت الدراســة إل وخل
  :مجموعة من النتائج كان من أهمها

االجتماعیة مسؤولیة ضخمة حیال توعیة شـرائح المجتمـع أن على وسائط التربیة  -1
  . بأهمیة المسؤولیة االجتماعیة وبلورتها

  . أن المعلم علیه واجبات ومسؤولیات تجاه أمته وأبنائه الطالب -2
  :التعلیق على الدراسات السابقة

تتشابه الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في موضوع البحث حول المسؤولیة   
السیما دراسة عبد اهللا القرشـي حیـث اتفقـت مـع هـذه الدراسـة فـي البحـث عـن ، اعیةاالجتم

غیـر أن دراسـة عبـداهللا القرشـي بحثـت فـي القـرآن ، األبعاد التربویة للمسؤولیة االجتماعیـة
  . الكریم، وهذه الدراسة بحثت في السنة النبویة الشریفة

                                                
رسـالة ماجـستیر . دراسـة موضـوعیة:  العمل التطوعي في الـسنة النبویـة). ه1428(زینو، رندة محمد  ) (1

 .غیر منشورة، كلیة أصول الدین، الجامعة اإلسالمیة، غزة
. ثانویـةالمعلم وتنمیة المسؤولیة االجتماعیة لـدى طـالب المرحلـة ال). ه1421(المطرفي، علي مصلح  ) (2

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

479 

فـي اقتـصارهما علـى الـسنة كما تتشابه الدراسة الحالیة مع دراسـتي مـدخلي وزینـو 
النبویة، ولكن دراسة مدخلي تركز على أسالیب تنمیة المسؤولیة االجتماعیـة، بینمـا ركـزت 
ُدراسـة زینــو علــى العمــل التطـوعي الــذي أضــحى ینظــر لـه علــى أنــه مــسؤولیة اجتماعیــة، 

  .ٕخاصة واذا قامت به مؤسسات المجتمع
الــسابقة بأنهــا دراســات نظریــة، كمــا تتــشابه الدراســة الحالیــة مــع جمیــع الدراســات 

ــت دراســة میدانیــة  ــد كان ــي، فق ــا عــدا دراســة المطرف ُواســتخدم فیهــا المــنهج االســتنباطي م
  . واستخدمت المنج الوصفي

وبعد إبراز أوجه الشبه واالخـتالف بـین الدراسـة الحالیـة والدراسـات الـسابقة، فـإن   
هج المناسـب لهـذه الدراسـة وهـو الباحث قد استفاد مـن الدراسـات الـسابقة فـي اختیـار المـن

  .باإلضافة إلى الرجوع إلى بعض مصادر ومراجع هذه الدراسات، المنهج االستنباطي
  :أهداف المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة: المبحث األول

ًإن المسؤولیة االجتماعیة التي أمرت بها التربیة اإلسالمیة سواء على وجـه اإللـزام 
ًسبیل التطوع، لها أهداف عظیمة تنعكس إیجابا على المجتمع المسلم أو حثت علیها على 

وتماسكه، وتسعى السنة النبویة الشریفة لتحقیق تلك األهداف مـن خـالل أوامرهـا الـشرعیة 
ًالتي تلزم الفرد المسلم باتباعها، وكذلك حثها على تحمل المسؤولیة تطوعا من غیر إلـزام، 

ومـن أهـم أهـداف المـسؤولیة . لعظیمـة فـي الـدنیا واآلخـرةًمرغبة في هـذا التطـوع بـاألجور ا
 :االجتماعیة في السنة النبویة ما یأتي

  .  تحقیق العبودیة هللا سبحانه وتعالى باتباع مصادر التشریع اإلسالمي-1
 تحقیق مبدأ التكافل االجتماعي بـین أفـراد المجتمـع المـسلم، قـال رسـول اهللا صـلى اهللا -2

منین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجـسد الواحـد إذا مثل المؤ: "علیه وسلم
  ) 1 ("اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 تربیة الفرد المسلم على تحمل المسؤولیة تجاه مجتمعه والتي تبدأ بنفسه ثم أسرته ثم -3
  ) 2("تهكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعی: "مجتمعه، قال رسول صلى اهللا علیه وسلم

ــه، وال یــستطیع أن -4 ــسان مــدني بطعب ــسان المــسلم، فاإلن ــي اإلن ــة روح الجماعــة ف  تنمی
 "ًالمؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعـضه بعـضا. "یستغني عن اآلخرین والعیش بمفرده

)3 (  

                                                
 . 1999، ص4، ج3585مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(1
  304، ص1، ج854البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(2
 . 182، ص1، ج467المرجع السابق، رقم )(3
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 بنــاء إنـــسان صـــالح فـــي نفـــسه وصـــالح ألســـرته ومجتمعـــه، وذلـــك مـــن خـــالل تأدیـــة -5
ــف بهــا ومــسؤول ــواة المجتمــع وبــصالحه مــسؤولیاته المكل ــة، فــالفرد ن یاته التطوعی

  . یصلح المجتمع
تحمــل المــسؤولیة االجتماعیــة   الــدعوة إلــى اهللا مــن خــالل التعامــل مــع غیــر المــسلم و-6

تجاهه، ومن ذلـك حـق الجـار غیـر المـسلم وكـذلك المـواطن غیـر المـسلم، والخـادم، 
  . لمالذین یعیشون في المجتمع المس وغیرهم من غیر المسلمین

  إحساس أفراد المجتمع بمسؤولیاتهم نحـو أنفـسهم ونحـو مجـتمعهم ركـن أساسـي فـي-7
التعـاون،  الحیاة، وبدونه تصبح الحیاة فوضى، حیث یأكل القوي الـضعیف، وینعـدم

وتغلــب األنانیــة والفردیـــة، فاإلحــساس بالمـــسؤولیة االجتماعیــة یقـــضي عــى هـــذه 
  . الفوضى

ن أفـراد المجتمـع المـسلم، فــال فـرق بـن غنـي وفقیــر وال  تحقیـق العدالـة االجتماعیـة بــی-8
خادم ومخدوم وال حاكم وال محكوم وال أسود وأبیض، قال رسول اهللا صـلى اهللا علیـه 

المسلم أخو المسلم ال یظلمه وال یسلمه، ومن كان في حاجة أخیه كـان اهللا : "وسلم
  )1("في حاجته

مـسلم، الت تنفـصل عـن، بـل تتكامـل  تنمیة الجانب الخلقي االجتمـاعي فـي شخـصیة ال-9
ًمعه، كما تنمیة هذا الجانـب الخلقـي لـیس منفـصال عـن تنمیـة الشخـصیة المـسلمة 
كلها بل تتكامل معه، أي أن تنمیة المسؤولیة االجتماعیـة جـزء مـن التربیـة العامـة 

ـــا كافـــة ـــن جوانبه ـــسلمة وتربیتهـــا م ـــة، وذوقیـــة، : للشخـــصیة الم ـــة ومعرفی انفعالی
  )2(.واجتماعیة

ما أنـواع "األول : ًوأخیرا، یمكن القول أن هذا الفصل قد أجاب عن سؤالي الدراسة
مـا أهـداف المـسؤولیة االجتماعیـة فـي "والثـاني " المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة؟

أما أسئلة الدراسة الخمسة المتبقیة والخاصة باألبعـاد األربعـة للمـسؤولیة ". السنة النبویة؟
 .ٕي السنة النبویة، وامكانیة تطبیقها في الواقع المعاصراالجتماعیة ف

  
  
  
  
  

                                                
 . 2550، ص6، ج6551المرجع السابق، رقم )(1

القـــاهرة، مكتبــة األنجلـــو . المــسؤولیة االجتماعیـــة الشخــصیة المــسلمة). م1973(مــان، أحمــد ســـعید ثع) 2(
  62المصریة، ص
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  :األبعاد األخالقیة: المبحث الثاني
فقد وصف اهللا تعالى خلق رسوله ، لقد أولى اإلسالم األخالق الفاضلة مكانة عظیمة
o n(محمد صلى اهللا علیه وسلم بالخلق العظیم، فقال تعالى  m l  k() 1( ، كمـا

ــهبــین الرســول صــلى اهللا ــار النــاس أحــسنهم أخالقــا بقول ــاركم : "ً علیــه وســلم أن خی إن خی
  .، وهذان الشاهدان یكفیان في بیان عظم األخالق في اإلسالم)2("أحاسنكم أخالقا

علم الخیر والشر، والحسن والقبیح، وهو أوسـع : إن مفهوم األخالق اإلسالمیة هو"
ث إن األخالق اإلسالمیة یدخل فـي ًمفهوما مما جاءت به األدیان والفلسفات حتى اآلن، حی

إطارهـا جمیـع العالقـات اإلنـسانیة حتـى عالقـة اإلنـسان بغیـره مـن الكائنـات األخـرى الحیـة، 
والسلوك األخالقي في نظر اإلسالم هو كل سلوك خیر وحسن یقوم به اإلنسان بـإرادة خیـرة 

   )3(".ولغایة خیرة
كثیــرة، فیــستطیع المـــسلم ولقــد جعــل اإلســالم مجـــاالت ممارســة األخــالق الحـــسنة 

ممارستها في البیت مع أسرته، وفي الحي مع جیرانه، وفـي مكـان العمـل، وفـي كـل مكـان، 
الكالم الطیب مـع اآلخـرین، ومـن : وهذه الممارسة تكون بالقول وتكون بالعمل، فمن القول

  . حسن التعامل مع الناس ممن یعرف وممن ال یعرف: العمل
 تعالیمه المباركة مجاالت كبیرة وواسعة للتطبیق العملي وقد أوجد نظام اإلسالم في"

الواقعي لهذه األخالق، فال یقتصر التوجیه اإلسالمي على هذه األخالق في الجانب النظـري 
المتمثل فـي المـواعظ والخطـب؛ بـل أوجـد مـن المجـاالت، والعالقـات البـشریة المتنوعـة، مـا 

، وعالقة فعالقة اإلنسان بربه . لمختلفةیسع تطبیق وممارسة كل هذه األخالق واآلداب ا
اآلباء باألبناء، وعالقة الرجل بأهله، وعالقته بأقربائـه، وجیرانـه، والرجـل فـي الطریـق، كـل 
ــك مجــاالت واســعة یجــدها المــسلم وینطلــق مــن خاللهــا لیمــارس تلــك اآلداب واألخــالق  تل

   )4". (اإلسالمیة العظیمة
فـرد والمجتمـع؛ لمـا لهـا مـن دور فـي تقویـة إن األخالق الحـسنة مهمـة فـي حیـاة ال

العالقات اإلنسانیة بین األفراد أنفسهم، التي تنعكس على المجتمع المسلم؛ ولهذا فقد أولت 
ًة اهتماما كبیرا باألخالق الحسنة، من خالل بیان فضلها، والتحفیز علیهایالتربیة اإلسالم ً .  

                                                
  4: آیة:  سورة القلم)  1 (
  . 2245، ص5، ج5688البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم) 2 (
  . 15د والمجتمع والحضارة اإلنسانیة، مرجع سابق، صدور التربیة األخالقیة اإلسالمیة في بناء الفر). هـ1416(یالجن، مقداد  )3 (

  . www. baharth. orgهـ من1437 صفر5تم استرجاعها بتاریخ . باحارث، عدنان، أهمیة التربیة الخلقیة للطفل )4 (
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ي حیاة اإلنسان سـواء بالنـسبة إن لإلخالق الفاضلة أهمیة عظمى ف:"یقول الرحیلي
ذلـك ، أهمیة تفوق الحاجـة إلـى الطعـام والـشراب، أو بالنسبة للمجتمع الذي یعیش فیه، له

   )1(".ویصیر إلى حیاة أسعد في اآلخرة، أنه بهذه األخالق یعیش حیاته السعیدة في الدنیا
الم فـي وتعد األخـالق الفاضـلة مـن أهـم األسـس التـي اعتمـدها اإلسـ: "وتقول إیمان

ًبناء الفرد واصالح المجتمع، إذ بها یتم دینه وتـصلح دنیـاه وأخـراه جمیعـا قـال رسـول اهللا ، ٕ
ــه وســلم ــارم األخــالق: "صــلى اهللا علی ــت ألتمــم مك ــوة ، )2("إنمــا بعث إن ســالمة المجتمــع وق

   )3(".وسمو مكانته، وعزة أبنائه مرهونة بتمسكه بفضائل األخالق، بنیانه
 قدوة حـسنة فقـد كـان أحـسن -المربي األول-اهللا علیه وسلمولنا في الرسول صلى 

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم أحـسن : "ًالناس خلقا، كما قال أنس رضـي اهللا عنـه
، وأنــس رضــي اهللا عنــه مــن أعــرف الــصحابه برســول اهللا صــلى اهللا علیــه )4("ًالنــاس خلقــا

ً، فكان قریبا منه وكثیر التعامل وسلم؛ ألنه خدم الرسول صلى اهللا علیه وسلم عشر سنوات
  . معه

وفیما یلي بعض األبعاد األخالقیة للمـسؤولیة االجتماعیـة فـي الـسنة النبویـة، وهـي 
  :لیست للحصر بقدر ما هي شواهد من سنة المصطفى صلى اهللا علیه وسلم

  : أداء األمانة-1
لقیم التربویة إن األمانة في اإلسالم مسؤولیة عظیمة على الفرد المسلم، ومن أهم ا

ًاإلسالمیة التي دعت إلیها مصادر التربیة اإلسالمیة، وحثت المسلم على االتصاف بها قوال 
ــالى، ومــع أفــراد مجتمعــه، كمــا أنهــا مــن  ًوعمــال فــي جمیــع تعامالتــه مــع اهللا ســبحانه وتع
الصفات التي اتصف بها المربي األول لألمة االسـالمیة صـلى اهللا علیـه وسـلم، حتـى لقـب 

  . مینباأل
ولعظم هذه األمانة، فقد تبرأت منهـا الـسماوات واألرض والجبـال، وتحملهـا اإلنـسان 

¹ ( :الجاهل الذي جهل ثقلها، قال تعالى  ¸ ¶  µ ´  ³ ² ± °
Ä Ã Â  Á À ¿¾  ½ ¼ »  º(.)5 (  

                                                
األخالق الفاضـلة قواعـد ومنطلقـات الكتـسابها، مكتبـة الملـك فهـد )هـ1417(الرحیلي، عبداهللا ضیف اهللا )1 (

  . 43الریاض، صالوطنیة، 
 . 486ص. 9ج. 8892السیوطي، جامع األحادیث، مرجع سابق، رقم )(2
األخــالق فــي اإلســالم النظریــة والتطبیــق، مكتبــة الرشــد، ). هـــ1424(ســعد الــدین، إیمــان عبــدا لمــؤمن )3 (

   .13الریاض، ص

 . 1018، ص3، ج2616البخاري، صحیح البخاري، رقم )(4
 . 72آیة: سورة األحزاب )(5
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بكـل إخـالص ، األمانة مسؤولیة كبرى یجب أن نؤدیها كما تحملناهـا:"یقول الحذیفي
وعلــى ذلــك فاألمانــة هــي قطــب . ولرســوله صــلى اهللا علیــه وســلموصــدق ومحبــة هللا تعــالى 

، الرحى في كل حركة یتحركها المؤمن في حیاته نحو الخیر والسعادة ونحو الفالح والنجاح
   )1(".مرضاة هللا تعالى وطاعة لرسوله صلى اهللا علیه وسلم

، فكـان واألمانة صفة لرسولنا الكـریم صـلى اهللا علیـه وسـلم قبـل بعثتـه: "ویقول زهد
ًمعروفا في قومه بالصادق األمین، ثم ربى صـحابته رضـي اهللا عـنهم ومـن تـبعهم بإحـسان 

فیجب التحلـي باألمانـة وعـدم التخلـي عنهـا، ومـع األسـف الـشدید نجـد مـن . إلى یوم الدین
تخلى في أیامنا هذه عن األمانة وفرط فیهـا فـضاعت الحقـوق، وذهـب األمـن مـن المجتمـع 

   )2(".انةالذي ضاعت فیه األم
ــوال  ــشمل األق ــك لی ــل یتعــدى ذل ــط، ب ــع فق ــى حفــظ الودائ وأداء األمانــة ال یتوقــف عل
واألفعال، فكل فرد من أفراد المجتمع مسؤول عن أمانته فـي مـا یـودع إلیـه ومـا یفعلـه ومـا 
ًیقوله، سواء كانت هذه المسؤولیة أمام اهللا سبحانه وتعالى وهـي األولـى واأللـزم، أو كانـت 

  . ام المجتمعمسؤولیة أم
وعلى هـذا فالحـاكم مـؤتمن علـى شـعبه ومـسؤول عنـه، والعـالم مـؤتمن علـى علمـه 
ومـسؤول عنـه، والوالـدان مؤتمنـان علـى أســرتهما ومـسؤوالن عنهـا، والمعلـم مـؤتمن علــى 

، طالبه ومسؤول عنهم، وكذلك أمیر المنطقة، ورجـل األمـن، والطبیـب، والخطیـب، والمـدیر
  َوغیرهم ممن ولوا مسؤولیة على المسلمین، ضيوالقا، والبائع، والتاجر

إن ضیاع األمانة في المجتمـع لـه آثـاره وعواقبـه علـى المجتمـع؛ لمـا فیـه مـن تـرك 
ومن مظاهر تضییع . ًألوامر اإلسالم، وبالتالي تضییع حقوق الناس، واستخفافا بمصالحهم

ا مــن األمانــات ٕإســناد أمــور النــاس مــن حكــم، وامــارة، وقــضاء، ووظــائف، وغیرهــ: األمانــة
األخــرى، لغیــر أهلهــا القــادرین علــى تأدیتهــا والمحافظــة علیهــا، كمــا أن ذلــك مــن عالمــات 

إذا ضـیعت األمانـة فـاتنظر الـساعة، : "الساعة، كما أخبر بذلك صلى اهللا علیه وسلم بقوله
   )3(".إذا أسند األمر إلى غیر أهله فانتظر الساعة: وكیف إضاعتها یا رسول اهللا؟ قال: قیل

                                                
األمانة ومكانتها في اإلسـالم، رسـالة ماجـستیر، كلیـة الـدعوة وأصـول ). هـ1413(الحذیفي، إبراهیم علي )1 (

  . الدین، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
األمانـة فـي القـرآن الكـریم دراسـة موضـوعیة، رسـالة ماجـستیر، جامعـة أم ). هــ1430(زهد، عصام العبد )2 (

  . القرى، مكة المكرمة
  . 104، ص8، ج6496ي، صحیح البخاري، مرجع سابق، البخار)3 (
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أن األئمـة قـد ائتمـنهم اهللا علـى : معنى أسـند األمـر إلـى غیـر أهلـه: "قال ابن بطال
عباده وفرض علیهم النصیحة لهم، فینبغي لهم تولیة أهل الدین، فإذا قلدوا غیر أهل الدین 

  )1(".فقد ضیعوا األمانة التي قلدهم اهللا تعالى إیاها
، كمـا یتبـین عظـم خیانتهـا، تمنمن هذا الحدیث تتبـین أهمیـة أداء األمانـة لكـل مـؤ

ًسـواء كـان حاكمـا، ومن ذلك تخلي المسؤول عـن مـسؤولیته التـي أؤتمـن علیهـا ًأو أمیـرا ، ً
ــا أو غیــر ذلــك، علــى منطقــة ًأو قاضــیا، أو موظف ــام اهللا ، ً ــت تلــك المــسؤولیة أم ًســواء كان

  . سبحانه أو أمام المجتمع
األعمال التي تحاج عن صاحبها إن أداء مسؤولیة األمانة على الوجه المطلوب من 

وهو على الصراط المستقیم یوم القیامة، وتنجیه بإذن اهللا تعالى، قال رسـول اهللا صـلى اهللا 
وترســل األمانــة والــرحم فتقومــان جنبتــي الــصراط یمینــا وشــماال فیمــر أولكــم : "علیــه وســلم
البرق كیف یمر قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى : كالبرق، قال

ویرجع في طرفة عین؟ ثـم كمـر الـریح، ثـم كمـر الطیـر، وشـد الرجـال تجـري بهـم أعمـالهم، 
رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى یجيء الرجل : ونبیكم قائم على الصراط یقول

وفي حافتي الصراط كاللیب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت : فال یستطیع السیر إال زحفا، قال
مخدوش ناج، ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هریرة بیده، إن قعر جهنم لسبعون به، ف
   )2(".خریفا

والمعنى أن األمانـة والـرحم لعظـم شـأنهما وفخامـة مـا یلـزم العبـاد : "یقول ابن حجر
من رعایة حقهما یوقفان هناك لألمین والخـائن، والواصـل والقـاطع، فیحاجـان عـن المحـق، 

هـذا إال لعظـم األمانـة، وعظـم االلتـزام بهـا كمـسؤولیة یلـزم   ومـا)3(".ویشهدان على المبطـل
  . بأدائها الفرد والمجتمع، وكذلك ثمرة تأدیتها، وعواقب خیانتها

ولقد حذرت السنة النبویة من خیانة األمانة، وعظمت من ذلك بجعلها مـن عالمـات 
ٕ كـذب، واذا وعـد أخلـف، إذا حـدث: آیـة المنـافق ثـالث: "النفاق، فقال صلى اهللا علیه وسلم

  ) 4(".ٕواذا أؤتمن خان

إذا أؤتمـن خـان؛ أي أن یـشتهر بالخیانـة بـین النـاس، : الخصلة الثالثـة: "قال قاسم
ًفال یثق به أحد، ألنه إذا أودع سرا أفشاه، واذا أودع ماال تصرف فیه خالف الوجه الشرعي  ًٕ

ٕالمطلوب منه، واذا استشیر لم ینصح في مشورته، واذا عهد إل   )1("یه بعمل لم یؤدهٕ

                                                
  . 334، ص11ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج)1 (
  . 186، ج، ص195مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم)2 (
  . 453، ص11ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج)3 (
 . 13، ص1، ج، 44 سابق، رقم البخاري، صحیح البخاري، مرجع )(4
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یخفى على أحد ما یحدثـه المنـافق الخـائن ألمانتـه علـى أفـراد مجتمعـه بالدرجـة  وال
وعلى مجتمعه ، وشتات األحباب، وتفرق األصحاب، من فقد للثقة بینه وبین الناس، األولى

وبــین جماعـة وأخــرى مــن خـالل إفــشاء مــا اؤتمــن ، بالدرجـة الثانیــة فقــد یفـرق بــین األســر
  . ًخائنا بذلك مسؤولیته وأمانته، ًأو نقله كالما غیر الذي قیل له، علیه

والوعیـد الـشدید علـى مـن أخـذ ، كما أن السنة النبویة جاءت بحفظ حقوق اآلخـرین
حقــوق النــاس، حتــى حقــوق الحیوانــات فیمــا بینهــا، فقــد أقــسم صــلى اهللا علیــه وســلم أن 

ن الحقوق إلى أهلها یوم القیامة، حتى لتؤد: " الحقوق ستؤدى إلى أهلها یوم القیامة بقوله
ٕ، واذا كانت الحقوق ستؤدى للحیوانات التي العقل )2("یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

  . وهذا من عظم األمانة، ًلها، فكیف باإلنسان صاحب العقل، والمكلف شرعا باألمانة
 التطبیقات التربویة ألداء األمانة:  

  :األهداف -
یــة هللا باالمتثــال للــسنة النبویــة الــشریفة، مــن خــالل بیــان كمــال  تحقیــق العبود-1

  . الدین اإلسالمي وأمره بتطبیق األمانة بین أفراد المجتمع
 إدراك أهمیة األمانة؛ كونهـا مـن التعـالیم والوصـایا التـي أوصـى بهـا اهللا تعـالى -2

  . ورسوله الكریم لحفظ األفراد ومؤسسات المجتمع
مانة ببعدها الدیني واالجتماعي وتأثیرها على أفراد المجتمع  تحقیق مبدأ أداء األ-3

  . بشكل عام والمدرسي على الخصوص
تحلي الفرد المسلم بصفة األمانة في جمیـع تعامالتـه مـع األفـراد والمجتمـع ممـا -4

  . یؤدي إلى استقرار المجتمع ككل
  .المدرسة: الفئة المستهدفة

  :فیذوسائل تنفیذ هذه األهداف، وآلیات التن
  . اإلعالم التربوي  - أ 

ــى وســائل التواصــل االجتمــاعي -1 ــة عل ــروءة عــن األمان ــة ومق  عــرض مــواد مرئی
  . الخاصة بالمدرسة

                                                                                                               
منار القـاري مختـصر شـرح صـحیح البخـاري، مكتبـة دار البیـان، دمـشق، ). هـ1410(قاسم، حمزة محمد )1 (

  . 120، ص1ج
 . 1997، ص4، ج2582مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(2
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ــق مبــدأ -2 ــة مــن خــالل اإلذاعــة المدرســیة لتعزیــز وتطبی ــاء الكلمــات التوجیهی إلق
  . األمانة داخل المجتمع المدرسي وخارجه

  .  األنشطة المدرسیة  -ب 
رات في حصص النشاط حول مبدأ أداء األمانة من خالل عقد اللقاءات والمحاض-1

  . نشاط التوعیة الفكریة
 وضع قیمة األمانـة فـي بـرامج جمیـع جماعـات النـشاط لتحقیـق اإلدراك بأهمیـة -2

  . أداء األمانة ألصحابها وللمجتمع
  .  المقررات الدراسیة  - ج 

یة أو أكثر  تخصیص وحدة من وحدات المقرر الدراسي في مواد التربیة اإلسالم-1
  . من درس عن مبدأ أداء األمانة

  . تطبیق المعلم لمبدأ أداء األمانة من خالل التدریس ومن خالل تقییم الطالب-2
  .  اإلصالح بین الناس-2

إن لإلصالح بین الناس مكانة عظیمة في اإلسالم حیث أمر به اهللا سبحانه وتعالى 
لم، برخصته للكذب بغیة اإلصالح في قوله عباده، كما بین مكانته النبي صلى اهللا علیه وس

ًلیس الكذاب الذي یصلح بین الناس، فینمي خیـرا أو یقـول خیـرا: "صلى اهللا علیه وسلم ً
)"1( 

ــالث: "وزاد مــسلم ــي ث ــاس كــذب إال ف ــول الن ــي شــي ممــا یق ــرخص ف ــم أســمع ی الحــرب : ول
   )2("واإلصالح بین الناس وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها

ٕالوصف النبوي للمصلح بأنه غیر كذاب حتـى وان قـال غیـر الحقیقـة فـي سـبیل إن 
اإلصالح، ماهو إال دلیل على عظم تلك المسؤولیة في المجتمع المسلم، ومـا لهـا مـن دور 
كبیر في اسـتقرار المجتمـع المـسلم؛ وألجـل هـذا جـاءت الـسنة النبویـة بمـا یحـث علـى هـذه 

  . المسؤولیة وأدائها
إن : فاإلنــسان إذا قــصد اإلصــالح بــین النــاس وقــال للــشخص: "نیقــول ابــن عثیمــی

ًفالنا یثني علیك ویمدحك ویدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات، فإن ذلك ال بأس به، وقـد 
ًاختلف العلماء في هذه المسألة، هـل المـراد أن یكـذب اإلنـسان كـذبا صـریحا، أو المـراد أن  ً

: ً لكنه له وجه صحیح، كأن یعني بقولـه مـثالیورى، بمعنى أن یظهر للمخاطب غیر الواقع

                                                
  . 183، ص3، ج2692البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم)1 (
  . 2011، ص4، ج2605لم، مرجع سابق، رقممسلم، صحیح مس)2 (
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ــى : فــالن یثنــي علیــك أي ــإن كــل إنــسان یثنــي عل ــسك وأمثالــك مــن المــسلمین، ف علــى جن
  ) 1".(المسلمین من غیر تخصیص

قال العلماء المراد هنا أنه یخبر بما علمه من الخیر، ویـسكت عمـا : "قال ابن حجر
 اإلخبـار بالـشيء علـى خـالف مـا هـو بـه، علمه من الشر وال یكـون ذلـك كـذبا، ألن الكـذب

وهذا ساكت وال ینسب لساكت قول وال حجـة فیـه لمـن قـال یـشترط فـي الكـذب القـصد إلیـه؛ 
وما زاده مسلم والنسائي من روایة یعقوب بن إبراهیم بن سعد عن أبیه في . ألن هذا ساكت

 فـذكرها وهـي آخره ولم أسمعه یرخص في شيء مما یقول الناس إنـه ال كـذب إال فـي ثـالث
   )2("الحرب وحدیث الرجل المرأته واإلصالح بین الناس

وفـي ســبیل الترغیــب فـي اإلصــالح بــین النـاس، فــإن للمــصلح حقـه إذا تكلــف بمــال 
ألداء ، ًبل إن الشریعة جعلت للمصلح حقا من الزكـاة أو بیـت المـال: "وغیره، یقول القرشي

وال سـیما كثـرت ، ًرا على أدائها من مالهٕوان كان قاد، ما تحمله من الدیون بسبب اإلصالح
وممـا یمكـن أن ، النزاعات على مستوى المجتمع بین عامة الناس وعلـى مـستوى الـزوجین

االســـتقامة وتحقیـــق األخـــوة واستــــشعار ، یـــساعد فـــي تقلیـــل الخـــالف وبـــث روح األلفـــة
  . )3("المسؤولیة

لمجتمـع المـسلم، ویعد اإلصالح بـین النـاس مـن الـصفات األخالقیـة المحمـودة فـي ا
فمن مقتضیات األخوة إصالح ذات : "وهو من مقتضیات األخوة اإلسالمیة، كما یقول یالجن

ٕالبین، وازالة الخصومات القائمة بین األشخاص والعائالت، ألن بقاء مثـل هـذه الخـصومات 
والبـین یعنـي الفرقـة، وهـذه الفرقـة تـأتي ) 4("تفرق وحدة الصف وتمزق الروابط االجتماعیـة

  . سبب الخالفات؛ لذلك كان البد من اإلصالح إلزالة تلك الفرقةب
ًورغبـة ، ًوالمصلح بین الناس إنما یفعل ذلك امتثاال ألمر اهللا تعـالى ورسـوله الكـریم

ًواستشعارا بمسؤولیته تجاه أفراد مجتمعـه الـذي ، في األجر والثواب من اهللا سبحانه وتعالى
صالحهم وتسامحهم یزید شعورهم باالطمئنان والرضا والذین بت، یحتاج لمثله من المصلحین

  . اللذین ینعكسان على المجتمع باللحمة واالستقرار
إن مجتمعات المسلمین الیوم بحاجة ماسة إلى رجال مصلحین في : "یقول الحارون

شــتى المجــاالت، ولإلصــالح فــي الخــصومات خاصــة یحتــسبون أجــرهم عنــد اهللا، رغــم أنهــم 
ــبلغهم الخــصومات والمنازعــات مــأمورون بــذلك فــي ال قــرآن الكــریم والــسنة المطهــرة حــین ت

                                                
 . 39، ص3ابن عثیمین، محمد بن صالح، شرح ریاض الصالحین، مرجع سابق، ج )(1
  . 300:  299،  ص5ابن حجر،  فتح الباري شرح صحیح البخاري،  مرجع سابق، ج)2(
  . 73مرجع سابق، ص) هـ1433(القرشي، عبداهللا )3(

ة اإلســالمیة ودورهــا فــي مكافحــة الجریمــة، مطــابع الفــرزدق التجاریــة، التربیــ). هـــ1408(یــالجن، مقــداد  )(4
 . 69الریاض، ص
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ٌوالمشاجرات والخالفات التي ملئت بها المحاكم الداخلیة والدولیة، سواء كانت تلـك المحـاكم 
شرعیة أو غیر شرعیة، یدخلون فـي ذلـك الحتوائهـا منـذ البدایـة والقـضاء علیهـا، ولیعـیش 

  )1(".لمتعددة في حالة من السعادةأفراد المجتمع الواحد أو المجتمعات ا
الـصلح بـین الـزوجین المتخاصـمین؛ ألنهمـا عمـاد األسـرة، : إن أعظم أنواع الـصلح

التي بصالحها یصلح المجتمع، وبفسادها یفسد، فاألسرة تقـوم علـى المحبـة واأللفـة وتـدوم 
صلحین كــان ال بــد للمــ، وصــار الفــراق، ٕبـدوامها، واذا انتهــت المحبــة واأللفــة وحــل الــشقاق

  . القیام بمسؤولیتهم االجتماعیة تجاه األسرة المتخاصمة والسعي في اإلصالح بین األزواج
، التــى یــصلح بــصالحها ویفــسد بفــسادها، فــالمجتمع مــاهو إال مجموعــة مــن األســر

ــوى بقوتهــا ویــضعف حــین ضــعفها ــة باإلصــالح، خاصــة ، ویق ولهــذا اهتمــت الــسنة النبوی
  . اإلصالح بین الزوجین

مهم هنا ذكر ما فعله النبي صلى اهللا علیه وسلم من المؤاخاة بـین األنـصار ومن ال
كـذلك مؤاخاتـه بـین عبـدالرحمن بـن عـوف ، حتى بلغـت هـذه المؤاخـاة مبلغهـا، والمهاجرین

عرض علي عبدالرحمن : ًحتى أن سعدا قال، رضي اهللا عنه وبین سعد بن الربیع األنصاري
بـارك اهللا لـك فـي أهلـك ومالـك، دلنـي : عبـدالرحمنبن عوف أن یناصـفه أهلـه ومالـه فقـال 

كل هذا شعور من النبي صلى اهللا وسلم لمسؤولیته تجـاه إخوانـه ومجتمعـه، ، على السوق
  . وتربیة منه ألمته على هذا الخلق الرفیع

إن اإلصالح بین الناس من الصدقات التي یقدمها المسلم لنفسه ویبتغـي بهـا وجـه 
یــه فــي كــل یــوم، كمــا أخبــر بــذلك النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم اهللا تعــالى، والتــي هــي عل

كل سالمى من الناس علیـه صـدقة، كـل یـوم تطلـع فیـه الـشمس، یعـدل بـین اثنـین، :"بقوله
ویعــین الرجــل علــى دابتــه فیحمــل علیهــا، أو یرفــع علیهــا متاعــه صــدقة، والكلمــة الطیبــة 

   )2(".ن الطریق صدقةصدقة، وكل خطوة یخطوها إلى الصالة صدقة، ویمیط األذى ع
یعــدل بــین االثنــین صــدقة؛ أي یــصلح : قولــه صــلى اهللا علیــه وســلم: "قــال النــووي

  .  ویعد هذا من اإلصالح بین الناس)3 ("بینهما بالعدل
إن لنا في مربي األمة االسالمیة قدوة حسنة فـي اإلصـالح بـین النـاس، وفـي تربیـة 

صالح بین أهل قباء عندما اقتتلـوا، وهـو  علیه، فقد سعى صلى اهللا علیه وسلم لإلأصحابه
إمام المسلمین، وطلب من أصحابه الذهاب معه في هذا الصلح، فعن سهل بن سعد رضـي 

أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فُأخبر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم : اهللا عنه

                                                
. هــ1437 صـفر،  5تـم اسـترجاعها بتـاریخ . الحـث علـى اإلصـالح بـین النـاس). ت. د(الحارون، علي  )(1

  . www. alielharony. coمن 
  . 699، ص2، ج1009مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم)2(
  . 95، ص7نهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، جالنووي، الم)3(
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مـع أصـحابه لإلصـالح بـین خـروج اإلمـام : وفیـه. )1("اذهبوا بنـا نـصلح بیـنهم: "بذلك، فقال
ما كان صلى اهللا علیـه وسـلم مـن التواضـع : وفیه. الناس عند تفاقم أمورهم وشدة تنازعهم

والخــضوع والحــرص علــى قطــع الخــالف، وحــسم دواعــي الفرقــة عــن أمتــه، كمــا وصــفه اهللا 
   )2(تعالى

إن خــروج النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم لإلصــالح بــین أهــل قبــاء وطلبــه ألصــحابه 
ولحرصه صلى اهللا علیه وسلم على لم ، هاب معه إنما هو استشعار للمسؤولیة تجاههمبالذ

  . فرقة رعیته، وتربیة أمته على ذلك
 التطبیقات التربویة لإلصالح بین الناس:  

  :األهداف -
  .  تحقیق العبودیة هللا باالمتثال للسنة النبویة الشریفة-1
  . اس من القرآن والسنة النبویة ترسیخ مبدأ المحبة والتصالح مع النفس والن-2 
 تحقیق األلفة والتـصالح بـین النـاس فـي المجتمـع الواحـد، والمجتمـع المدرسـي -3

  . بشكل خاص
 .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :وسائل تنفیذ هذه األهداف، وآلیات التنفیذ -

  :اإلعالم التربوي  - أ 
وذلــك  تــشكیل فریــق عمــل مــسرحي لعمــل جــزء تمثیلــي عــن الفرقــة بــین النــاس -1

  . وضع الضوء على الجانب السلبي من عدم اإلصالح بین الناس
 إلقاء الكلمات التوجیهیة من خالل اإلذاعة المدرسیة لتعزیـز وتطبیـق اإلصـالح -2

  . بین الناس
  . سرد قصصي إلصالح الرسول صلى اهللا علیه وسلم بین أهل قباء-3

  :األنشطة المدرسیة  -ب 

                                                
  . 183، ص3، ج2693البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم)1 (
  . 270، ص13دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج). ت. د(العیني، محمود بن أحمد بدر الدین )2 (
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 التــصالح مــع الــنفس واآلخــرین مــن خــالل  إقامــة ورش العمــل الالزمــة لتحقیــق-1
المعلمین والطالب وتوضیح النقاط اإلیجابیـة فـي المقـررات والتـي تـدعو إلـى اإلصـالح بـین 

  . الناس لتكوین مجتمع إسالمي سلیم مبني على أسس دینیة متكاملة
ــب -2  عقــد لقــاءات أثنــاء حــصص النــشاط المدرســي مــع المعلمــین لتعزیــز الجوان

  . ح بین الناساالیجابیة لالصال
  .  تخصیص جزء من حصص الریادة للحدیث حول قیمة اإلصالح بین الناس-3
  . إشراك الطالب مع المرشد الطالبي في اإلصالح بین زمالئهم عند حدوث خالف-4

  :المقررات الدراسیة  -ج 
 تقـدیم معلومـات إثرائیــة حـول االصــالح بـین النــاس والتـدلیل علیهــا مـن الــسنة -1

  . مكانته في االسالموبیان . النبویة
  .  تضمین بعض المقررات الدراسیة مواضیع حول اإلصالح بین الناس-2

  : التنفیس عن المكروب-3
لقد حث اإلسـالم علـى خلـق حـسن ال یقـوم المجتمـع الـصالح المتـآلف إال بـه، وهـو 

ًسواء كان ملهوفا، التنفیس عن المكروب ابته أو من أص، ًأو مدینا، ًأو مهموما، ًأو معسرا، ً
وقد بین رسول اهللا صلى . ت الخاصةجاأو كان من ذوي االحتیا، مصیبة في نفسه أو ماله

من نفس عن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدنیا، نفـس اهللا ": اهللا علیه وسلم عظم ذلك في قوله
عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر، یسر اهللا علیـه فـي الـدنیا واآلخـرة، 

   )1(".بد مادام العبد في عون أخیهواهللا في عون الع
یحرص اإلسالم على بناء مجتمع قوي قادر علـى مواجهـة التحـدیات واألزمـات "كما 

، ویعطــف الغنــي علــى الفقیــر، یــرحم القــوي فیـه الــضعیف، مجتمــع حــضاري راق، المختلفـة
كما یحرص على مجتمع أخالقي متقارب ومتحاب ومتعاون علـى ، ویعطي القادر ذا الحاجة

وجعـل كـل ، ومن ثم جاء بمنهج رائع في بناء المجتمع البـشري كلـه، خیر وفعل المعروفال
   )2(".ًمغیثا له حال الحاجة واالضطرار، ًفرد فیه متعاونا مع غیره على الخیر العام

، وتنفیس الكربة یكون بتخفیـف المـسلم علـى أخیـه المـسلم مـا یقـع علیـه مـن كـرب
أو كالم معنوي، فأعباء الدنیا ، مشورة أو، من مال، یعویعینه بما یستط، ویحمل معه ثقلها

لكنـه إذا أعـین علیهـا تجاوزهـا بـإذن ، ًیـصعب علیـه مواجهتهـا منفـردا، ثقیلة على اإلنسان
  . والمرء قلیل بنفسه كثیر بإخوانه، اهللا

                                                
  . 2074، ص4، ج2699مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، )1 (
رحماء بیـنهم قـصة التعامـل واإلغاثـة فـي الحـضارة اإلسـالمیة، نهـضة مـصر ). 2010(اني، راغب السرج)2 (
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، التنفیس عن المكروب: ولنا في رسولنا الكریم القدوة الحسنة في كل األمور ومنها
ومن ذلك ما أخبر به أنس بن مالـك رضـي اهللا عنـه ، وكل صاحب حاجة، لهوفٕواغاثة الم

وكــان ، وكــان أجــود النــاس، كــان رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم أحــسن النــاس: "بقولــه
فتلقـاهم رسـول ، ولقد فزع أهل المدینـة ذات لیلـة فـانطلق نـاس قبـل الـصوت، أشجع الناس

م إلى الصوت وهـو علـى فـرس ألبـي طلحـة عـري ًاهللا صلى اهللا علیه وسلم راجعا وقد سبقه
  )1 ("وهو یقول لم تراعوا لم تراعوا ،في عنقه السیف

إن فــي هــذا الحــدیث دلیــل علــى ســرعة اســتطالع النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم عــن 
مصدر الصوت، ودلیل على رغبته في إجابـة المـستغیث، وهـذا یـأتي مـن حرصـه صـلى اهللا 

وشعوره بمسؤولیته تجاههم، وفیه تربیـة نبویـة ، مستغیثینعلیه وسلم على إغاثة الناس ال
  . ألصحابه على هذه المسؤولیة

: ولقد بینت السنة النبویة عظم التنفیس عن المكروب بقوله صـلى اهللا علیـه وسـلم
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا، نفس اهللا عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومـن "

یـه فـي الـدنیا واآلخـرة، واهللا فـي عـون العبـد مـادام العبـد فـي یسر على معسر، یسر اهللا عل
   )2("عون أخیه

فــضل قــضاء حــوائج المــسلمین : وفیــه. ومعنــى نفــس الكربــة، أزالهــا: "قــال النــووي
ونفعهــم بمــا تیــسر مــن علــم أو مــال أو معاونــة أو إشــارة بمــصلحة أو نــصیحة وغیــر ذلــك 

   )3(".وفضل الستر على المسلمین
ملهوف من أهم المسؤولیات في التربیة اإلسالمیة، كما تعد في السنة وتعد إغاثة ال

علـى كـل مـسلم : "النبویة من الصدقة، وقد أخبر بذلك الرسول صلى اهللا علیه وسـلم بقولـه
فإن لم یستطع أو : صدقة، قالوا فإن لم یجد؟ قال فلیعمل بیدیه فینفع نفسه فیتصدق، قالوا

قـال فیـأمر بـالخیر أو قـال : فـإن لـم یفعـل: ملهـوف، قـالولم یفعل؟ قـال فیعـین ذا الحاجـة ال
   )4("بالمعروف، قال فإن لم یفعل؟ قال فیمسك عن الشر فإنه له صدقة

فـــإن لـــم یجـــد، قـــال یعـــین ذا الحاجـــة : قـــالوا" :قـــال قاســـم فـــي شـــرح هـــذا الحـــدیث
تصدق فإن لم یقدر على العمل، أو لم یجد مهنة یكسب منها المال فی: ، أي قالوا"الملهوف

                                                
  . 1802، ص4، ج2307مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، )1 (
  . 2074، ص4، ج2699المرجع السابق، رقم)2 (
  . 21، ص17ع سابق، جالنووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مرج)3 (
  . 699، ص2، ج1008مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم)4 (
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ّیعین ذوي الحاجات مـن عـاجز أو مظلـوم، بقولـه أو فعلـه قـدر اسـتطاعته، فـإن : منه، قال
   )1("هذا العمل البدني وهذه الخدمة البدنیة التي یقدمها لمن استغاث به تحتسب له صدقة

وفي هذا الحدیث صور متعددة من صور الـصدقة التـي تجـب علـى المـسلم، ومنهـا 
وضـعف، وظلـم، ، ة، وقد تتعدد هذه الحاجة، من عجز، وفقـرإعانة الملهوف صاحب الحاج

  . وغیرها من الحاجات
إن التجـاوز عـن المعـسر فـي الـدین خلـق تربـوي نبیـل، وسـبب فـي تجـاوز اهللا عـن 
صاحب ذلك الدین، كما أخبر النبي صلى اهللا وسلم بذلك في قصة التاجر الذي كان یتجاوز 

ًكان تاجر یداین الناس، فإذا رأى معسرا قال " :هعن المعسرین في أداء حقه من المال بقول
   )2("تجاوزوا عنه، لعل اهللا أن یتجاوز عنا، فتجاوز اهللا عنه: لفتیانه

قوله كان تاجر یداین الناس فـي روایـة أبـي صـالح عـن أبـي هریـرة : "قال ابن حجر
د النـسائي عند النسائي أن رجال لم یعمل خیرا قط وكان یداین الناس قولـه تجـاوزوا عنـه زا

ــظ التجــاوز األنظــار  ــي لف ــا عــسر وتجــاوز ویــدخل ف ــرك م ــا یــسر وات فیقــول لرســوله خــذ م
   )3("والوضیعة وحسن التقاضى

ٕوانظــاره ، لقــد تجــاوز اهللا ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك التــاجر؛ لتجــاوزه عــن المعــسر
وتنازله عن حقه، أو جـزء منـه، وحـصل علـى الحـسنات علـى تأدیتـه لمـسؤولیته ، للمغلوب

  . لتطوعیة تجاه المكروبین من أفراد مجتمعها
ولقـد ضــرب النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أروع مثــال للمــسؤولیة تجــاه مــن أصــابته 

وأمره على الغرمـاء باالكتفـاء مـا یجـدون مـن ، وذلك بأمره بالصدقة علیه، مصیبة في ماله
 اهللا صـلى أصیب رجل فـي عهـد رسـول: "مالهم، فعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه قال

ــر دینــه، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم ــي ثمــار ابتاعهــا، فكث : اهللا علیــه وســلم ف
تصدقوا علیه، فتصدق الناس علیـه، فلـم یبلـغ ذلـك وفـاء دینـه، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا 

  . )4 ("خذوا ما وجدتم ولیس لكم إال ذلك: علیه وسلم لغرمائه
 بالصدقة على هذا الرجـل المـصاب فـي مالـه، إن أمر الرسول صلى اهللا علیه وسلم

وتجــاوب النــاس لرســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم، تطبیــق لــسنته صــلى اهللا علیــه وســلم 
: للتنفیس عـن المكـروبین مـن أفـراد المجتمـع المـسلم، كمـا أن قولـه صـلى اهللا علیـه وسـلم

قـوقهم، وهـذا تجـسید فیه إمهال للمطالبة بالباقي مـن ح" خذوا ما وجدتم ولیس لكم إال ذلك"
  . لما جاءت به التربیة اإلسالمیة للمسؤولیة االجتماعیة بین أفراد المجتمع المسلم

                                                
  . 28، ص3قاسم، حمزة محمد، منار القاري مختصر شرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج)1 (
  . 58، ص3، ج2078البخاري، صحح البخاري، مرجع سابق، رقم)2 (
  . 309، ص4، جابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، مرجع سابق)3 (
  . 1191، ص13، ج1656مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم) 4 (
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 التطبیقات التربویة للتنفیس عن المكروب:  
  :األهداف -

  .  تحقیق العبودیة هللا سبحانه وتعالى باالمتثال للسنة النبویة الشریفة-1
  . المجتمعُ الرقي بالطالب واستثمار عواطفه في بناء -2
  .  تشجیع الطالب على العمل على تنفیس كروب الناس من خالل السنة النبویة-3
 ترســیخ مبــدأ عـــدم حــب الــذات والعطـــف علــى اآلخــرین النابعـــة مــن التعـــالیم -4
  . اإلسالمیة

  .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :وسائل تنفیذ هذه األهداف، وآلیات التنفیذ -

  :اإلعالم التربوي  - أ 
 فیدیو تحث على التنفـیس عـن المكـروب، وتكـریم أفـضل تعلیـق  عرض مقاطع-1 

  . من الطالب، من خالل حصص االنتظار
 عقد لقاءات مع الطالب لتعزیز مبدأ حب اآلخرین والتنفیس عن المكروبین من -2

  . خالل التربیة اإلسالمیة
  :األنشطة المدرسیة  -ب 

  .  المكروب اآلخرین إعداد برامج تربویة لبیان أهمیة العمل على التنفیس عن-1
 تطبیق برامج تربویة من شأنها تحقیق قیمة التنفیس عـن المكـروب مـن خـالل -2

ــا أو مادیــا ودعــوة أحــد الشخــصیات الدینیــة أو  ًمــساعدة اآلخــرین المحتــاجین ســواء معنوی ً
المؤسسات الخیریة إلى المدرسة لتوضیح الجوانب اإلیجابیـة لتلـك القیمـة العالیـة للوصـول 

  .  صالحإلى مجتمع
ــق -3 ــین عــن طری  تنفیــذ عمــل مــسرحي إلصــالح مجموعــة مــن الطــالب بــین زمیل

  . النشاط االجتماعي
  :المقررات الدراسیة) ت  - ج 

 التركیــز علــى الموضــوعات التــي توضــح أهمیــة التنفــیس عــن المكــروب فــي -1
  . ٕالمقررات الدراسیة وابرازها للطالب
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تنفـیس عـن المكـروب فـي ً تضمین بعض المقررات الدراسیة صـورا مـن صـور ال-2
 . االسالم والحث على  االقتداء بها

  : حسن معاملة الخدم-4
، یـأكلون ممـا نأكـل، وبین لنا كیفیـة التعامـل معهـم كـإخوة لنـا، اهتم اإلسالم بالخدم

بـل أمرنـا بمـساعدتهم ، وأمرنا برحمتهم وعـدم تكلـیفهم مـا ال یطیقـون، ویلبسون مما نلبس
لقیت أبا ذر بالربذة وعلیه حلة، وعلـى غالمـه : "بن سوید قالفعن المعرور ، على أعمالهم

ًإنــي سـاببت رجــال فعایرتــه بإمـه، فقــال لــي النبـي صــلى اهللا علیــه : حلـة، فــسألته عـن ذلــك
یا أبا ذر أعایرته بإمـه؟ إنـك امـرؤ فیـك جاهلیـة، إخـوانكم خـولكم، جعلهـم اهللا تحـت : وسلم

 یأكـل، ولیبـسه ممـا یلـبس، وال تكلفـوهم مـا أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یده، فلیطعمـه ممـا
   )1"(یغلبهم، فإن كلفتوهم فأعینوهم

ــووي ــه وســلم: "قــال الن ــه صــلى اهللا علی ــدیكم : قول هــم إخــوانكم جعلهــم اهللا تحــت أی
فـــأطعموهم ممـــا تـــأكلون وألبـــسوهم ممـــا تلبـــسون وال تكلفـــوهم مـــا یغلـــبهم فـــإن كلفتمـــوهم 

لـى الممالیـك واألمـر بإطعـامهم ممـا یأكـل الـسید فأعینوهم؛ الضمیر فـي هـم إخـوانكم یعـود إ
ٕوالباسهم مما یلبس محمول على االستحباب ال على اإلیجاب وهذا بإجماع المسلمین، وأما 
ٕفعل أبي ذر في كـسوة غالمـه مثـل كـسوته فعمـل بالمـستحب وانمـا یجـب علـى الـسید نفقـة 

نس نفقـة الـسید المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلـدان واألشـخاص سـواء كـان مـن جـ
ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السید على نفسه تقتیرا خارجـا عـن عـادة أمثالـه إمـا 
ٕزهدا واما شحا ال یحل له التقتیر على المملوك والزامه وموافقتـه إال برضـاه وأجمـع العلمـاء  ٕ

و علـى أنـه ال یجـوز أن یكلفـه مـن العمـل مـاال یطیقـه فـإن كـان ذلـك لزمـه إعانتـه بنفـسه أ
  )2(". بغیره

والمتأمل في هذا الحدیث یجد هذه الوصایا النبویة كفیلة بحسن التعامل مع الخـدم، 
وكفیلة بتنظیم العالقة بین الخدم ومخدومیهم، وهذا من كمال التربیـة اإلسـالمیة فـي تنظـیم 

  . العالقات اإلنسانیة في المجتمع المسلم، فال فرق بین خادم ومخدوم إال بالتقوى
فسید البیـت مطالـب بإشـراك خادمـه فـي الطعـام والكـسوة، وال یكلفـه : "صالحیقول ال

ًفوق طاقته، وال ینظر إلیه بعین الكبر واالزدراء، وعلیه أن یعفو عن زلته، وأن یتذكر دائما 
ًأن قدرة اهللا فوق قدرته على خادمه، فالخادم أخ لك في اإلنسانیة والدین، یـؤدي لـك عمـال 

  ) 3 ("أنت مسؤول عنه أمام اهللا عن أجره وعن معاملتهیعاونك به ولصالحك، ف

                                                
  . 1282، ص3، ج1616مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم) 1 (
  . 133، ص11النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، ج) 2 (
، العبیكــان للطباعــة 2المیة، طالتكافــل اإلســالمي فــي الــشریعة اإلســ). هـــ1413(الــصالح، محمــد أحمــد  ) (3

 . 56والنشر، الریاض، ص
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، ورسولنا الكریم صلى اهللا علیه وسلم خیر قدوة وخیر مرب لنا في تعامله مع الخدم
خـدمت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم عـشر : "فهذا أنس بن مالك رضي اهللا عنـه یقـول

  ) 1(".وال لم صنعت؟ وال أال صنعت، أف: فما قال لي، سنین
، ن هذا التعامل النبوي مع أنـس رضـي اهللا عنـه نـتعلم حـسن المعاملـة مـع الخـدمم

ــیهم، ومراعــاة ، والتــزام بــاألخالق الحــسنة، ولــین، ومعــاملتهم بكــل لطــف وأدب والــشفقة عل
وذلــك باالمتثــال للتربیــة اإلســالمیة كمــا نلــتمس شــعوره صــلى اهللا علیــه وســلم ، شــعورهم

  . اه حاجتهم لهذه الخدمةبمسؤولیته االجتماعیة تجاههم، وتج
اسـتیفاء ، ومن المسؤولیة تجـاه الخـدم الرحمـة وحـسن المعاملـة مـع الخـادم األجیـر

وهذا أمـر عظـیم یفـضي إلـى الخـصومة مـع اهللا ، أجرته المتفق علیها دون نقص أو تأخیر
ــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم ــا : قــال اهللا تعــالى: "ســبحانه وتعــالى، كمــا ق ثالثــة أن

ورجـل اسـتأجر ، ًورجـل بـاع حـرا فأكـل ثمنـه، رجل أعطى بي ثم غدر: م یوم القیامةخصمه
  ومن یستطیع مخاصمة اهللا سبحانه وتعالى؟ ) 2 ("ًأجیرا فاستوفى منه ولم یعطه أجره

قولـه ورجـل اسـتأجر أجیـرا فاسـتوفى منـه ولـم یعطـه أجـره هـو فـي " :قـال ابـن حجـر
منفعته بغیر عوض وكأنه أكلها وألنه اسـتخدمه معنى من باع حرا وأكل ثمنه ألنه استوفى 

   )3(". بغیر أجرة وكأنه استعبده
وجــاءت الــسنة النبویــة مؤكــدة للمــسؤولیة تجــاه الخــادم، وذلــك بتعظــیم أمــر ضــرب 

كنت أضرب غالما لي فسمعت مـن : "أبي مسعود األنصاري قال الخادم، والتحذیر منه، فعن
لیك منك علیـه، فالتفـت فـإذا هـو رسـول اهللا صـلى خلفي صوتا، اعلم أبا مسعود هللا أقدر ع

أما لو لم تفعل للفحتك النار أو : یا رسول اهللا هو حر لوجه اهللا فقال: اهللا علیه وسلم فقلت
ویظهر هنا التحذیر الشدید من الضرب، وأنه من مسببات اللفح بالنار یوم ) 4 ("لمستك النار

  . القیامة
وط فقال له النبي صلى اهللا علیـه وسـلم اعلـم كان یضرب غالمه بالس: "قال النووي

أبا مسعود أن اهللا أقدر علیك منك على هذا الغالم؛ فیه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ 
   )5(".والتنبیه على استعمال العفو وكظم الغیظ والحكم كما یحكم اهللا على عباده

                                                
 . 17، ص8، ج6038البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ،  ) (1
 . 108، ص3، ج2227المرجع السابق،  ) (2
  . 418، ص4ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج)3 (
  . 1281، ص3، ج1659مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم)4 (
  . 130، ص11نووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، جال)5 (



یة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة األبعاد األخالقیة والتعلیم
 وتطبیقاتها في الواقع المعاصر

  فایز بن مسعود القرشي/   أ
 

 

 

496 

وفي سبیل تنظیم العالقة بـین الخـادم وسـیده علـى أسـاس الرحمـة وحـسن التعامـل، 
جعلت السنة النبویة كفارة من یلطم خادمه أو ضربه بأن یعتقـه لوجـه اهللا، فقـال صـلى اهللا 

وهـذا حفـظ لكرامـة الخـادم، ) 1 ("مـن لطـم مملوكـه أو ضـربه فكفارتـه أن یعتقـه: "علیه وسـلم
  . َقیقا للمسؤولیة تجاههًواحتراما إلنسانیته، وتح

ًوفیه أیضا ترغیب على الرفق بالخدم، ومعاملتهم بكـل رحمـة وعطـف؛ لیحـصل بهـم 
من یحرم : "النفع والخیر، فإن من حرم الرفق فقد حرم الخیر، كما قال صلى اهللا علیه وسلم

والخــدم مـن أحــوج النــاس لهــذا الرفـق، الــذي یؤنــسهم فــي غــربتهم، ) 2 ("الرفـق یحــرم الخیــر
ــه فــي ســبیل طلــب و ــده وأهل ًیــشعرهم بالطمأنینــة واألخــوة اإلســالمیة، خــصوصا مــن تــرك بل

  . العیش
إن مـن حـسن التعامــل مـع الخــدم مراعـاة النفـسیة بعــد إعـداد الطعــام، فمعـد الطعــام 

 - معد الطعام -الشك أنه یشتهیه، لذلك جاءت السنة النبویة بالحث على مشاركة الخادم 
إذا : "قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: رة رضي اهللا عنه قالفیما أعده، فعن أبي هری

صنع ألحدكم خادمه طعامه ثم جاءه بـه، وقـد ولـي حـره ودخانـه فلیقعـده معـه فلیأكـل، فـإن 
 وهـذا مـن أسـباب مراعـاة )3 ("كان الطعام مشفوها قلیال فلیضع في یده منـه أكلـة أو أكلتـین

  . النفسیة للخادم
ث على مكارم األخالق والمواساة في الطعام ال سـیما فـي حـق وفي هذا الحدیث الح"

من صنعه أو حمله ألنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمـول 
   )4 ("على االستحباب

تقـدیر فتـرات العمـل الیومیـة واألسـبوعیة، : إن من الرحمـة والمـسؤولیة تجـاه الخـدم
 تقدیر المتزوجین منهم والمتزوجـات، بمـنحهم إجـازات وذلك بتخصیص أوقات للراحة، كذلك

لفترات معلومة لمقابلة أهلیهم، ومعلوم أن المرأة ال تستطیع الصبر عن غیاب زوجها أكثـر 
من ستة أشهر، وعلى ذلك یجب التنبه لهذا األمر، وجعل اإلجازات لمن هم من خارج البلـد 

الــزوجین إذا كانــت الحاجــة لخــادم كـل ســتة أشــهر علــى األقــل، واألفــضل مـن هــذا اســتقدام 
  . وخادمة

إن المسؤولیة تجاه الخدم ال تتوقف على الخدم الخاصین فقط، بل تتعدى ذلـك إلـى 
كل خادم یعمل في بـالد المـسلمین، وتـزداد هـذه المـسؤولیة علـى المـسلم عنـد التعامـل مـع 

سالمیة، التي تبین الخدم غیر المسلمین، فعلى المسلم هنا التعامل بما جاءت به التربیة اإل

                                                
 . 90، ص5، ج4388مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(1
 . 2003، ص4، ج2592المرجع السابق، رقم )(2
  . 1284، ص3، ج1663المرجع السابق، رقم، ) 3 (
  . 135 ص،11النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، ج)4 (
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عظمة األخالق في اإلسالم، فحسن األخالق في التعامل معهم یكون دعوة إلى اهللا سبحانه 
  . ًوتعالى، فیكون سببا العتناقهم اإلسالم بهذا التعامل التربوي اإلسالمي

 التطبیقات التربویة لحسن معاملة الخدم:  
  :األهداف -

  . تثال للسنة النبویة الشریفةتحقیق العبودیة هللا سبحانه وتعالى باالم-1
  . تحقیق مبدأ الرحمة بین األفراد عند المولى عز وجل ورسوله الكریم-2
  . إدراك أن المعاملة الحسنة والرحمة مع الخدم ال یقلل من قیمة اإلنسان وشخصیته-3
 إعطاء الصورة الصحیحة عن سماحة اإلسالم من خالل التعامل االسـالمي مـع الخـدم، -4

  .ر المسلمین منهمخاصة غی
  .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :وسائل تنفیذ هذه األهداف، وآلیات التنفیذ -

  :اإلعالم التربوي  - أ 
 عقد لقاء تربوي مع الطالب وعرض بعض السلوكیات الخاطئـة فـي التعامـل مـع الخـدم -1

   .وكیفیة تطبیق الرحمة والمعاملة الحسنة معهم وذلك من خالل تعالیم التربیة اإلسالمیة
  . إعداد ونشر المطویات حول حسن معاملة الخدم داخل المدرسي وخارجه-2
  .  تنفیذ برنامج إذاعي عن حسن التعامل مع الخدم، وحث التربیة اإلسالمیة علیه-3
  :األنشطة المدرسیة  ) أ
  . إشراك عمال المدرسة في البرامج واألنشطة واالحتفاالت المقامة في المدرسة-1
  . رسة، وتكریمهم في احتفاالت المدرسة والیوم المفتوح بیان دور عمال المد-2
 التعاون معهم فـي أداء أعمـالهم، كتنظیـف الفـصول والممـرات والـساحة، وجعـل نظافـة -3

  . وترتیب الفصول من مسؤولیة الطالب
  تخصیص حصة من حصص النشاط للخدمة العامة في المدرسة مـن تنظیـف وترتیـب -4

  . وغیرها
  :المقرر الدراسي  ) ب
  .  متابعة مدى تطبیق الطالب لما تمت دراسته حول حسن المعاملة مع الخدم بالمدرسة-1
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  .  وضع التعامل مع العمال داخل المدرسة من ضمن درجات السلوك-2
 األبعاد التعلیمیة: المبحث الثالث:  

بینهـا اهللا سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه ، إن للتعلیم في التربیة اإلسالمیة مكانة رفیعة
حیث قال ، فكانت أول آیة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم تأمره بالقراءة، مالكری
̂ _̀  ( :تعالى  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K

c b a( )1(  وجــاء أمـر اهللا بـالقراءة مــشروطا ، وتعـد القـراءة إحـدى وســائل العلـم وأقواهـا
، فـظ العلـم لألجیـال القادمـة وهـي الكتابـةثم بین سبحانه وتعالى الوسـیلة لح، باسمه تعالى

) 2" (من یرد اهللا به خیرا یفقهه في الـدین: "كما بین صلى اهللا علیه وسلم مكانة العلم بقوله

  .وال شك أن أفضل العلم هو العلم الشرعي
فاإلســالم "وممــا یؤكــد مكانــة العلــم فــي التربیــة اإلســالمیة أنــه مــتالزم مــع اإلســالم، 

، ًفحیثما وجدت منهما واحدا على حقیقته، زمان ال ینفك أحدهما عن اآلخروالعلم أقران متال
وذلـك لمكانــة العلـم العظیمـة التـي أوالهـا اإلسـالم لـه فــي ، فـال بـد أن تجـد اآلخـر علـى أثـره

وللتوافق بین العلم واإلسالم حیث ال یوجد أي تعارض أو تـصادم لـشيء ، ومبادئه، شریعته
  )3(".أخباره وتشریعاتهمن العلم مع أحكام اإلسالم و

ویعــد التعلــیم أهــم وســیلة لبنــاء المجتمعــات وتطورهــا فــي شــتى المجــاالت الــشرعیة 
إن التعلـیم : "وقد أشار إلى ذلك بكار بقوله. والتربویة والصناعیة والطبیة والتجاریة وغیرها

علـى و، هو الوسیلة األساسیة التي تستخدمها األمم في تكوین أبنائها فـي جمیـع المجـاالت
، هذا التكوین الذي یشمل على تعریفهم بعقائـدهم ومبـادئهم وتـراث أمـتهم، كافة المستویات

ــاة ــي تمكــنهم مــن فهــم عــصرهم، ورؤیتهــا العامــة للحی ــالخبرات الت ــدهم ب ــا یــشمل تزوی ، كم
  )4(".واإلسهام في عجلة التقدم

وقــد ، سلمًوممــا یزیــد أهمیــة التعلــیم أیــضا أن العلــم یعــد مــن أدوات القــوة للفــرد المــ
فضلت السنة النبویة المطهرة المؤمن القوي على المؤمن الـضعیف، فقـال النبـي صـلى اهللا 

المــؤمن القــوى خیــر وأحــب إلــى اهللا مــن المــؤمن الــضعیف، وفــى كــل خیــر، : "علیــه وســلم
ٕاحرص على ما ینفعك واستعن باهللا وال تعجز، وان أصابك شىء فال تقل لو أنى فعلت كـان 

والـشاهد مـن ) 5(".ل قدر اهللا وما شـاء فعـل، فـإن لـو تفـتح عمـل الـشیطانكذا وكذا، ولكن ق
  . الحدیث تفضیل المؤمن القوي على المؤمن الضعیف، والعلم من أهم عوامل القوة للمؤمن

                                                
 . 5 - 1آیة :  سورة العلق )(1
  . 25، ص1، ج71البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(2
الرحلة للدعوة ونشر العلم، مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشریعة واللغـة ). هـ1423(رضا، صالح أحمد  )(3

 . 442، مكة المكرمة، ص25، ع15العربیة، ج
 . 155حول التربیة والتعلیم، دار القلم، دمشق، ص). هـ1422(ن الحسن بكار، عبدالكریم بن محمد ب )(4
  . 56، ص8، ج6945مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(5
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ویؤكد ذلك ، وتأتي هذه القوة بالعلم بشكل عام وبالعلم الشرعي على وجه الخصوص
ي صلى اهللا علیـه وسـلم أن المـؤمن القـوي خیـر فبین النب: "قول الشیخ عبد العزیز بن باز

وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف، والمؤمن القوي هو الذي یعتني باألمور كلها، فیعتنـي 
بالعلم النافع، والتفقه في الدین، ویعتني بالعلوم األخرى التي تنفع األمة في دنیاها ودینها، 

ن مسؤولیة الفـرد المـسلم وكـذلك المجتمـع وهذا جزء م). 1("وتغنیها عن الحاجة إلى أعدائها
  . من حیث طلب العلم بغیة سد حاجة األمة اإلسالمیة فیه، المسلم تجاه األمة اإلسالمیة

  :ومن األبعاد التعلیمیة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة ما یلي
  : طلب العلم-1

ومبینة فـضل ، العلمجاءت التربیة اإلسالمیة موجهة وحاثة للفرد المسلم على طلب 
 Ë Ê É È Ç Æ Å ...( :ومكانة أهل العلم بین سائر الناس، ومن ذلك قوله تعالى

Ò Ñ Ð  Ï Î ÍÌ( )2( ، فاهللا سبحانه أقر التفاوت بین العالم والجاهل، وكذلك
رجل آتـاه اهللا مـاال فـسلط علـى : ال حسد إال في اثنتین: "قول الرسول صلى اهللا علیه وسلم

والحكمــة فــي هــذا ) 3(" ورجــل آتــاه اهللا الحكمــة فهــو یقــضي بهــا ویعلمهــاهلكتــه فــي الحــق،
  .وكل هذا الفضل یدعو المسلم إلى طلب العلم، الحدیث هي العلم

إن المتدبر في التوجهات اإلسالمیة المتـصلة بـالعلم، یالحـظ أن : "یقول عبد الناظر
عـن طریـق الوراثـة، وال فـال وجـود لعلـم یـأتي ، العلم البشري ال یكون إال عن طریق الكـسب

، ال تكــون إال باســتخدام هعــن طریــق النــور الــذي یقــذف فــي القلــب، فــالعلم عملیــة اكتــساب
األجهزة التي خلقها اهللا فـي اإلنـسان، وطلـب منـه أن یـستخدمها إن هـو أراد أن یخـرج مـن 

  ) 4(".الجهل إلى العلم

ًالشرعي خـصوصا، وعلى هذا، فعلى المسلم مسؤولیة طلب العلم بشكل عام، والعلم 
  . بل واالجتهاد في طلبه بكل الوسائل المتاحة؛ لینفع نفسه ومجتمعه واألمة اإلسالمیة

األصل في العلم أن یسعى الطلبة لتحصیله ویمضون إلى : "وقد ذكر صالح أحمد أن
حتى إذا ، فیجمع طالب العلم من ما استطاع في طلبه، أماكن تواجد العلماء لنواله من أهله

ولم یعـد حـسب ظنـه ، وما یحتاجه الناس منه، أنه قد أدرك ما یحتاجه هو من العلماطمأن 
                                                

 .www. islamwebابـن بـاز، عبـد العزیـز بـن عبـداهللا، دروس للـشیخ عبـداهللا بـن بـاز، مـسترجع مـن )(1
netهـ1437جماد أول 22بتاریخ .  

  . 9آیة :  سورة الزمر )(2
 . 71، ص8، ج7028مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(3
سیاسة الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم التعلیمیـة وأثرهـا فـي تطـور ). هـ1409(عبد الناظر، محمد حسن  )(4

 . 115، قطر، ص4العلوم، مجلة مركز بحوث السنة والسیرة، ع
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عند أحد من وجود علم یستزیده على ما عنده من العلوم، یعود إلى بلـده لینـشر مـا تعلمـه 
  )1(".على طلبة العلم الشادین الذین یبغون أن یجدوا عنده ما ینفعهم في دنیاهم وأخراهم

ــم إلــى الجنــةكمــا أن اهللا ســبحان اهللا وبــین ذلــك ،  وتعــالى یــسهل طریــق طالــب العل
من سلك طریقا یلتمس فیه علما سـهل اهللا لـه بـه : "رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بقوله

 بیت من بیوت اهللا یتلون كتاب اهللا ویتدارسونه بینهم فيطریقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم 
هم المالئكـة وذكـرهم اهللا فـیمن عنـده، ومـن إال نزلت علیهم السكینة وغشیتهم الرحمة وحفت

  )2(".بطأ به عمله لم یسرع به نسبه

سلوك الطریق یشمل السلوك الحسي الذي تقرعـه األقـدام، مثـل : "یقول ابن عثیمین
ًأن یأتي اإلنسان من بیته إلى مكان العلم، مسجدا أو مدرسة، أو كلیة، أو غیر ذلك، ومن 

 أن یرتحل اإلنسان مـن بلـده إلـى بلـد آخـر یلـتمس العلـم، ًذلك أیضا الرحلة في طلب العلم،
فهذا سلك طریقا یلتمس فیه علما، وقد رحل جابر بن عبداهللا األنصاري صاحب رسـول اهللا 
صلى اهللا علیه وسلم من بلده إلى بلد مسیرة شهر كامل من أجل حدیث واحد رواه عبد اهللا 

فهــو الطریــق المعنــوي وهــو أن : نيبــن أنــیس عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم، أمــا الثــا
  ).3 ("یلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب

ــن حجــر ــه : "وقــال اب ــدنیا بــأن یوفق ــا، أي فــي اآلخــرة، أو فــي ال ــه طریق ســهل اهللا ل
لألعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، وفیه بشارة بتسهیل العلم على طالبه؛ ألن طلبه من 

  ) 4 ("الطرق الموصلة إلى الجنة
، ومما ال یختلـف علیـه أن أفـضل العلـم هـو العلـم الـشرعي مـن بـین مختلـف العلـوم

ــم  ــسان الخیــر وبــین تعلمــه العل ــذلك ربــط النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم بــین إرادة اهللا لإلن ل
وهـذا التفقـه ). 5 ("ًمن یرد اهللا به خیرا یفقه فـي الـدین: "فقال صلى اهللا علیه وسلم، الشرعي

مــن یـرد اهللا بــه خیـرا یفقهــه فــي : "یقــول النـووي. بالــسعي واالجتهـاد فــي طلبـهیـأتي إال  ال
 "الدین، فیه فضیلة العلم والتفقه في الدین والحث علیه وسببه أنه قائد إلى تقوى اهللا تعالى

)6(   

                                                
 . 445رضا، صالح أحمد، الرحلة للدعوة ونشر العلم، مرجع سابق، ص )(1
 71، ص8، ج7028مسلم، صحیح مسلم، كرجع سابق، رقم ) (2
 434-433شرح ریاض الصالحین، مرجع سابق، ص). هـ1426(ابن عثیمین، محمد بن صالح  )(3
 . 61، ص1ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج )(4
 . 718، ص2، ج1037البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(5
 . 128، ص7النووي، شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ج )(6
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ویعد تعلم القرآن الكریم أفضل العلوم، فمتعلم القرآن ومعلمه، من خیـار النـاس كمـا 
فعن عثمان رضي اهللا عنه، أن النبـي صـلى اهللا علیـه ، لنبویة المطهرةأخبرت بذلك السنة ا

  ). 1 ("خیركم من تعلم القرآن وعلمه: "وسلم قال
خیركم من تعلم القرآن وعلمه الخطاب لألمـة عامـة فخیـر النـاس : "قال ابن عثیمین

 من جمع بین هـذین الوصـفین مـن تعلـم القـرآن وعلـم القـرآن تعلمـه مـن غیـره وعلمـه غیـره
والتعلم والتعلیم یشمل التعلم اللفظـي والمعنـوي، فمـن حفـظ القـرآن یعنـي صـار یعلـم النـاس 
التالوة ویحفظهم إیاه فهو داخل في التعلیم، وكذلك مـن تعلـم القـرآن علـى هـذا الوجـه فهـو 
داخل في التعلم وبه نعرف فضیلة الحلق الموجودة اآلن في كثیر من البالد وهللا الحمـد فـي 

 یتعلم الصبیان فیها كالم اهللا عز وجل فمن ساهم فیها بشيء فله أجر، ومن المساجد حیث
أدخل أوالده فیها فله أجر، ومن تبرع وعلم فیها فله أجر، كلهم داخلون في قوله خیركم من 

  )2(".تعلم القرآن وعلمه
وحري بالمسلم أن یقدم تعلم القرآن الكریم على بقیة العلوم األخرى، وأن یعلمه غیره 

  .  أهل بیته، وغیرهم بكل ما یستطیعمن
 التطبیقات التربویة لطلب العلم:  
  :األهداف -

 تحقیــق العبودیــة هللا باالمتثــال للــسنة النبویــة الــشریفة، مــن خــالل بیــان كمــال -1
  . الدین اإلسالمي وأمره أفراد المجتمع بطلب العلم

  .  إدراك قیمة طلب العلم للفرد المسلم ومجتمعه-2
  . ء األمة اإلسالمیة في شتى العلوم والمعارف تحقیق اكتفا-3

  .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :وسائل تنفیذ األهداف، وآلیات التنفیذ -
  :اإلعالم التربوي  - أ 

  .  قیام الطالب بتصمیم مطویات تبین أهمیة طلب العلم-1
ــة أمــام -2 ــي المجــاالت العلمی ــوقین ف ــاءات مــع نمــاذج مــن الطــالب المتف ــد لق  عق

  . الطالب

                                                
 . 192ص’6، ج5027البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(1
 . 639، ص4ابن عثیمین، شرح ریاض الصالحین، مرجع سابق، ج )(2
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ـــاعي  عـــ-3 ـــي وســـائل التواصـــل االجتم ـــوقین ف ـــبعض الطـــالب المتف رض صـــور ل
  . المدرسي
  .  تنفیذ إذاعة مدرسیة لترسیخ قیمة طلب العلم في الدین اإلسالمي-4

  :النشاط الطالبي  -ب 
  . ً تكریم الطالب المتفوقین علمیا داخل المدرسة-1
تویات  تنفیذ مشهد مسرحي عـن التفـوق الدراسـي وأثـره فـي الوصـول إلـى المـس-2

  .العلیا
  .  حث الطالب على التفوق في طلب العلم-3
 تنفیذ أبحاث علمیة في مختلـف المجـاالت مـن قبـل الطـالب مـن خـالل حـصص -4

  . النشاط
  :المقرر الدراسي  - ج 

  .  یكلف المعلم الطالب بالبحث عن معلومة في أحد كتب المقررات الدراسیة-1
  . لعلم والبحث عن المعرفة وضع عبارات تشجیعیة للطالب للحث على طلب ا-2

  : نشر العلم-2
وقد بینت السنة النبویة ، ًیعد نشر العلم في اإلسالم من أجل األعمال وأعظمها أجرا

ومن ذلك قوله صلى اهللا علیه وسلم لعلي بن أبـي طالـب ، الشریفة عظم هذا العمل وفضله
تنـزل بـساحتهم، ثـم انفـذ علـى رسـلك حتـى : "رضي اهللا عنه یوم خیبر عندما أعطـاه الرایـة

ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما یجب علیهم من حق اهللا فیه، فواهللا ألن یهدي اهللا بك رجال 
ًفقـد یهـدي اهللا إنـسانا علـى یـد آخـر بـسبب ). 1 ("واحدا خیر لك من أن یكون لك حمر النعم

  .لیمهبل قد یدخل كافر في اإلسالم بسبب دعوته وتع، تعلیمه إیاه أمرا من أمور الدین
مـن دعـا إلـى هـدى : "وكذلك قوله صلى اهللا علیه وسـلم فـي بیـان فـضل نـشر العلـم

كـان لـه مـن األجـر مثـل أجــور مـن تبعـه ال یـنقص ذلـك مــن أجـورهم شـیئا، ومـن دعـا إلــى 
  ) 2(".ضاللة كان علیه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ینقص ذلك من آثامهم شیئا

ففــي هـذین النـصین بـشرى تــثلج " العلـم، یتبـین مـن الحـدیثین الــسابقین فـضل نـشر
وتـستثیر همـم العلمـاء إلـى التـشمیر عـن سـاعد الجـد فـي نـشر ، وتؤنس النفوس، الصدور

العلم وتبلیغه إلى محتاجیه بحسب القدرة واإلمكان؛ ألن ناشر العلم ومبلغه والداعي إلى ما 

                                                
 . 60، ص4، ج3009البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(1
 . 62، ص8، ج2674رقممسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق،  )(2
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ه وتبلیغه من غیر فیه هدى ونور سیعطى یوم القیامة من األجر بعدد كل من اهتدى بدعوت
  ).1("أن ینقص من أجورهم شيء

ًوكــان رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم حریــصا علــى تأدیــة مــسؤولیته تجــاه العلــم 
فلقـد اسـتخدم صـلى اهللا علیـه وسـلم ، ونشره وتبلیغ الدعوة إلى اإلسالم إلى غیر المـسلمین

،  إلى الملوك واألمراءومن ذلك إرساله للرسائل الخطیة، كل ما توصل إلیه عهده من وسائل
  .كما فعل مع هرقل عظیم الروم وكسرى عظیم الفرس

ًوتظهر مسؤولیته صلى اهللا علیه وسلم في نشر العلم أیضا حینما طلب من الشفاء 
بنت عبداهللا القرشیة أن تعلم حفصة رضي اهللا عنها الرقیة مـن القـروح التـي تـصیب جـسم 

ذلك اشــتراطه علــى بعــض أســرى بــدر أن یفــدوا كــ، كمــا علمتهــا قبــل ذلــك الكتابــة، اإلنــسان
  .أنفسهم بتعلیم عشرة من أبناء المسلمین القراءة والكتابة

كما كان النبي صلى اهللا علیه وسلم في سبیل نشر العلم، ال یفرق بین الناس عنـد 
وال ســید وال عبــد وال ، كــان یعلــم الــصحابة أجمعــین ال یمیــز بــین رجــل وامــرأة"تعلــیمهم فقــد 

فمدرسـة النبـوة وضـعت المبـدأ الـذي ناضـلت فـي سـبیله كثیـر مـن األمـم ،  عجميعربي وال
ًأي جعلـه حقـا مـن الحقـوق التـي یتمتـع ، والهیئات الدولیة والمتمثل في دیموقراطیة التعلیم

  )2(".بها الفرد
ومـن ذلـك ، ولقد أرسل النبي صلى اهللا علیـه وسـلم بعـض أصـحابه للتعلـیم والـدعوة

وأبـي موسـى األشـعري رضـي اهللا عـنهم إلـى ، ومعـاذ بـن جبـل، الـبإرساله لعلي بـن أبـي ط
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مع : "فعن البراء بن عازب رضي اهللا عنه قال، الیمن

مـر أصـحاب خالـد مـن : ثم بعث علیا بعد ذلك مكانه، فقال: خالد بن الولید إلى الیمن، قال
لیقبـل، فكنـت فـیمن عقـب معـه، قـال فغنمـت شاء منهم أن یعقب معـك فلیعقـب ومـن شـاء ف

  )3(".أواقي ذوات عدد
ًاقتـداء بـالمربي ، وینبغي على المسلم أن یتحمل مـسؤولیة نـشر العلـم بمـا یـستطیع

ــم ال یتوقــف علــى كــون اإلنــسان ، والمعلــم األول رســولنا صــلى اهللا علیــه وســلم ونــشر العل
ــط ــم فق ــه، صــاحب عل ــم بمال ــشر العل ــسان ن ــستطیع اإلن ــل ی ــ، ب ــمم ــاء دور العل ، ن خــالل بن

، وطباعـة الكتـب العلمیـة السـیما الـشرعیة منهـا، والمساهمة في دعم المؤسسات التعلیمیـة
  .كذلك إرسال الدعاة إلى البلدان األخرى، والتكفل بترجمتها للغات أخرى

                                                
، دار المنهــاج، القــاهرة، 2األجوبــة الـسدیدة علــى األســئلة الرشـیدة، ج). هـــ1424(المـدخلي، زیــد محمـد  )(1

 . 247ص
سیاسة الرسول صلى اهللا علیه وسلم التعلیمیـة وأثرهـا فـي تطـور ). هـ1409(عبد الناظر، محسن محمد  )(2

  . 112العلم، مرجع سابق، ص
  . 1580، ص4، ج4092ح البخاري، رقمالبخاري،  صحی )(3
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أمـا صــاحب العلــم الــذي نالـه بعــد طلبــه وســعى لتحـصیله فلیحــرص علــى نــشره فــي 
یعـود إلـى بلـده : "...  بقولـه- كمـا سـبق –ر إلى ذلك صالح أحمد وقد أشا، مجتمعه وبلده

لینشر ما تعلمه على طلبة العلم الشادین الذین یبغون أن یجدوا عنده ما ینفعهم في دنیاهم 
  ) 1 (".وأخراهم

ومما یزید فضل نشر العلـم وتحمـل المـسؤولیة فـي سـبیل نـشره، أن أجـره ال ینقطـع 
ي هریـرة رضـي اهللا عنـه، أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه حتى بعـد ممـات اإلنـسان، فعـن أبـ

إال من صدقة جاریةن أو علم : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث:" وسلم قال
  ). 2("ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له

أن عمل المیت ینقطع بموتـه وینقطـع تجـدد : قال العلماء معنى الحدیث: "قال النوو
 هذه األشیاء الثالثة لكونه كـان سـببها فـإن الولـد مـن كـسبه وكـذلك العلـم الثواب له إال في

  . وغیرها من طرق نشر العلم المختلفة) 3 ("الذي خلفه من تعلیم أو تصنیف
ومن ترغیب السنة النبویة المطهرة على نشر العلم، أن جعلت أجر من ینـشر العلـم 

: ثالثـة یؤتـون أجـرهم مـرتین: "سـلمًمضاعفا مـرتین، كمـا قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه و
الرجل تكون له األمة فیعلمها فیحسن تعلیمها، ویؤدبها فیحسن أدبها، ثم یعتقها فیتزوجها، 
فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا، ثم آمـن بـالنبي صـلى اهللا علیـه وسـلم فلـه 

م لذلك المعلم الذي علم وهذا أجر عظی). 4("أجران، والعبد الذي یؤدي حق اهللا وینصح لسیده
  . فضاعف اهللا له االجر، أمته

أن أجــر المعلــم : ٕوان مــن أهــم محفــزات الــسنة النبویــة المطهــرة علــى نــشر العلــم
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا : یتضاعف بقدر من علمه، ودعاه إلى هدى، فعن أبي هریرة قال

ه ال یـنقص ذلـك مـن من دعا إلى هدى كان له من األجر مثـل أجـور مـن تبعـ: "علیه وسلم
أجورهم شیئا ومن دعا إلى ضاللة كان علیه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ینقص ذلك من 

  ) 5.("آثامهم شیئا
وأمــا مــسؤولیة نــشر العلــم، فتقــع علــى الفــرد بنفــسه وعلــى المجتمــع بمؤســساته 

ــا، التعلیمیــة ــالتعلیم فــي المــدارس والمعاهــد والجامع ــا ك ــیم نظامی ًســواء كــان التعل ــذي ً ت وال
ًیتقاضى فیها المعلمون أجرا مادیا على ذلك ًأو كان تعلیما تطوعیا كالـدروس العلمیـة فـي ، ً ً

ولنـا فـي الحـرمین الـشریفین خیـر مثـال علـى نـشر ، المساجد وحلقات تحفیظ القرآن الكـریم
  . العلم

                                                
 . 445الرحلة للدعوة ونشر العلم، مرجع سابق، ص). هـ1423(رضا، صالح أحمد  )(1
 . 1255، ص3، ج1631مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(2
 . 85، ص11النووي، شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ج )(3
 . 60، ص4، ج3011البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(4
  . 2060، ص4، ج2674مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(5
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 التطبیقات التربویة لنشر العلم:  
  :األهداف -

 النبویــة الــشریفة، مــن خــالل بیــان كمــال  تحقیــق العبودیــة هللا باالمتثــال للــسنة-1
  . الدین اإلسالمي وأمره العلماء بنشر ما تعلموه

ٕ إدراك أن العلم لیس حكرا على أحد وانما یجب نشره لكي یستفید منه اآلخرون-2 ً .  
  .  ترسیخ أن نشر العلم یكون بطرق شرعیة-3
  

 .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :نفیذوسائل تنفیذ األهداف، وآلیات الت -

  :اإلعالم التربوي  - أ 
 عقد لقاء تربوي بین العلماء واألدبـاء لنقـل تجـاربهم ونـشر العلـم فـي المجتمـع -1
  . المدرسي
 عرض مشاهد فیدیو من خالل وسائل التواصـل االجتمـاعي المدرسـیة لتوضـیح -2

  . طرق البحث عن المعلومات الصحیحة وتداولها بین المجتمع المدرسي وخارجه
  :يالنشاط الطالب  -ب 

ِّ إقامة برنامج ال صفي، توزع فیـه األدوار علـى جمیـع الطـالب لنـشر العلـم بـین -1
  الطالب 

 قیام الطالب بتقدیم بحث علمي لنشر العلم بین الطـالب مـن خـالل البحـث عـن -2
  .المعلومات

  :المقرر الدراسي) ج
  .  یقوم المعلم بإقامة مسابقة تلخیص كتاب من المقرر لنشر العلم بین الطالب-1
 یقوم المعلم بعرض مسألة من المقرر، ثـم یبحـث عنهـا مـع الطـالب فـي مكتبـة -2
  . المدرسة
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  : الرفق بالمتعلم-3
حثــت علیــه التربیــة ، إن الرفــق بــالمتعلم مبــدأ عظــیم مــن مبــادئ التربیــة اإلســالمیة

ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي ، اإلسالمیة وأعلت من شأنه في مصادرها أكثر من مرة
یـا عائــشة إن اهللا رفیـق یحــب الرفــق : " عنهـا أن رســول اهللا صـلى اهللا علیــه وسـلم قــالاهللا

ومن ذلك الرفق ) 1(" ویعطي على الرفق ما ال یعطي على العنف وما ال یعطي على ما سواه
  .في التعلیم وللمتعلم بالذات

یجـابي وللرفق بـالمتعلم أهمیتـه الكبـرى فـي التربیـة اإلسـالمیة لمـا لـه بـالغ األثـر اإل
، ویالحظه اآلباء والمعلمون أثنـاء تعلـیمهم أبنـائهم، الملحوظ في العملیة التربویة ونجاحها

ویؤكد ذلك قدوتنا ومعلمنا األول رسولنا صلى اهللا علیه وسلم من خـالل أقوالـه وأفعالـه مـع 
ًمن عاشوا معه كبارا وصغارا ورجاال ونساء ً ً   . ًحین یرید تعلیمهم أمرا ما، ً

ق بــالمتعلم تكــون القــسوة واللجــوء للعقــاب بأنواعــه البــدني واللفظــي وبعكــس الرفــ
: ویؤیـد هـذا الحقیـل بقولـه، والتـي تنفـر المـتعلم مـن معلمـه وبالتـالي مـن التعلـیم، والنفسي

الیمكن أن یؤدي هـذا العقـاب إلـى نتیجـة مـا سـوى أن یجعلـه یحقـد علـى المدرسـة ویتمـرد "
ویؤدي في النهایة لحیاة ، بال شك یحطم مستقبلهعلى أهله في سبیل الحضور إلیها، وهذا 

  .ومن المسلم به أن العقاب بأنواعه الیخدم العملیة التعلیمیة والتربویة) 2("التشرد
 إلـى العقـاب -أو المـدرس-إن لجوء الوالد : "كذلك یقول عنتر عن استخدام العقاب

باســتعمال أي وســیلة مــؤداه أنــه لــم یــتمكن مــن تحقیــق أغراضــه ، ًیعتبــر اعترافــا بالهزیمــة
أي أنه عجز عن توجیهه وجهة حسنة وعن معاونته عن تنفیذ مـا یتوقـع منـه بـأي ، أخرى
  )3(".طریقة

إن استخدام العقاب وعدم الرفق بالمتعلم یـؤدي إلـى نفـور المـتعلم مـن معلمـه ومـن 
لـى ویعـدم الثقـة والمحبـة بینهمـا بـل قـد یـصل إ، ًویقف حاجزا بین المتعلم والمعلم، مدرسته

ًوكثیــرا مــا نقــرأ ونــسمع مــن األخبــار والحــوادث المؤســفة مــن ، اعتــداء المــتعلم علــى معلمــه
أو إلحـاق الـضرر بممتلكـاتهم كالـسیارة ، االعتـداء البـدني علـى المعلمـین ومحاولـة ضـربهم

  .ًوالمنزل وغیرها سواء داخل المؤسسات التعلیمیة أوخارجها
إن الجو المشحون باالنفعال : "المتعلمیقول الرشید حول آثار العقاب والقسوة على 

ــة ــة والمراهق ــر علــى الشخــصیة فــي ســنوات الطفول ــه أســوأ األث ــى ، والتــوتر ل ــؤدي إل وقــد ی
ًاالضطراب النفسي واالنفعالي واالجتماعي، ممـا یكـون سـببا لمعانـاة فردیـة واجتماعیـة فـي 

                                                
 . 2003، ص4، ج2593المرجع السابق،  رقم )(1
، وزارة 8العقــاب وأثــره علــى نفــسیة الطالــب، مجلــة التوثیــق العربــي، ع). هـــ1394(الحقیــل، عبــدالرحمن  )(2

 . 35المعارف الریاض، ص
  28، الریاض، ص180ولى من العقاب المجلة العربیة، ع، الحب أ)هـ1413(مخیمر، عنتر  )(3
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أ منــه فــي الــسنوات ًوال شــك أن العقــاب فــي الــسنوات األولــى للمــتعلم أشــد أثــر) 1("المــستقبل
  .ًالمتقدمة وكثیرا ما یؤدي إلى تسرب المتعلم عن التعلیم

، كذلك نجد النبي صلى اهللا علیه وسلم یحذر من المـشقة علـى النـاس ومـن العنـف
اللهم من ولى من أمر أمتي شیئا فشق علـیهم فاشـقق علیـه، : "فقال صلى اهللا علیه وسلم

ویــدخل فــي هــذا العملیــة التربویــة ) 2("فق بــهومـن ولــى مــن أمــر أمتــي شــیئا فرفــق بهــم فــار
ُّفالوالدین ولیا تربیة األبناء، والمعلمون ولوا عملیة التعلیم، والتعلیمیة ِّ.  

ًویعد الرفق بالمتعلم مسؤولیة تقع على المربي والدا كان أو معلما : یقول البقعاوي، ً
ًولیتذكر المعلم أنه ولي أمر عظیما من أمور األمة" وتحمـل مـسؤولیة ، نـة كبـرىوتقلـد أما، ً

تلكم أمانة العلم والتعلیم والتربیة والتوجیه لهؤالء ، سیسأل عنها أمام اهللا یوم القیامة، كبیرة
ًمتمثال أمر النبي صلى اهللا علیه ، لذا ینبغي علیه أن یعاملهم بالشفقة والرحمة بهم، الطلبة
وهـي المـشقة فـي ، ه دعوتهولیحذر من مخافة أمره صلى اهللا علیه وسلم بأن تصیب. وسلم

  )3 ("الدنیا واآلخرة
من خالل ما سبق ندرك أهمیة الرفق بالمتعلم كمسؤولیة اجتماعیة تقع على عاتق 

والتــي بتأدیتهـا تـسیر العملیــة التربویـة والتعلیمیـة نحــو ، اآلبـاء والمعلمـین علــى حـد سـواء
  . تحقیق األهداف والنجاح

اقف نبویة في الرفق بالمتعلم وذلك من خالل ولقد جاءت السنة النبویة المطهرة بمو
أمــره صــلى اهللا علیــه وســلم بــالرفق بــالمتعلم وتطبیقــه لهــذا المبــدأ فــي أقوالــه وأفعالــه مــع 

بینـا أنـا أصـلي مـع رسـول : "ومن ذلك ما رواه معاویة بن الحكم السلمي حیـث قـال، الناس
هللا فرماني القوم بأبصارهم اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت یرحمك ا

فقلـت واثكــل أمیــاه مــا شــأنكم؟ تنظــرون إلــي فجعلــوا یــضربون بأیــدیهم علــى أفخــاذهم فلمــا 
رأیتهم یصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فبأبي هـو وأمـي 

تمني، قال ما رأیت معلما قبله وال بعده أحسن تعلیما منه فواهللا ما كهرني وال ضربني وال ش
إن هـذه الــصالة ال یــصلح فیهــا شـيء مــن كــالم النــاس إنمـا هــو التــسبیح والتكبیــر وقــراءة 

  ) 4 ("القرآن

                                                
، وزارة المعـارف، الریـاض، 31ولـن یـضرب خیـاركم، مجلـة المعرفـة، ع). هــ1418(الرشـید، محمـد أحمـد  )(1

 . 10ص
 . 1458، ص3، ج1828مسلم، صحیح مسلم، ، مرجع سابق، رقم )(2
تعامــل مــع المتعلمــین مــن منظــور التربیــة مبــدأ الرفــق فــي ال). هـــ1421(البقعــاوي، صــالح بــن ســلیمان،  )(3

 . 89اإلسالمیة، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربیة السعودیة، ص
 . 381، ص1، ج537مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(4
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: ما رأیت معلما قبله وال بعده أحسن تعلیما منـه: "قال النووي في شرح هذا الحدیث
فیه بیان ما كان علیه رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن عظـیم الخلـق الـذي شـهد اهللا 

الى له به ورفقـه بالجاهـل ورأفتـه بأمتـه وشـفقته علـیهم، وفیـه التخلـق بخلقـه صـلى اهللا تع
علیه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعلیمه واللطف به وتقریـب الـصواب إلـى فهمـه قولـه 

  )1(".فواهللا ما كهرني أي ما انتهرني
ل معه بكل وكذلك رفقه صلى اهللا علیه وسلم باألعرابي الذي بال في المسجد والتعام

، ًلطف ویسر تقدیرا لجهله وجفائه لطبیعة البادیة التي یعیش فیها كل ذلك في سبیل تعلیمه
ٍمما كان له األثر البالغ في نفس ذلك األعرابي حتى قال اللهم اغفـر لـي ولمحمـد وال تغفـر 

  . ألحد معنا
د بینمـا نحـن فـي المـسج: "جاء ذلك في الحدیث الذي رواه أنس بن مالك حیـث قـال

مع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذ جاء أعرابي فقام یبـول فـي المـسجد، فقـال أصـحاب 
قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم ال : رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم مــه مــه، قــال

إن : تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم دعـاه فقـال لـه
ح لشيء من هذا البول وال القذر، إنما هي لذكر اهللا عز وجل والصالة هذه المساجد ال تصل

وقراءة القرآن أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم قـال فـأمر رجـال مـن القـوم فجـاء 
  ). 2 ("بدلو من ماء فشنه علیه

وفیه الرفق بالجاهـل وتعلیمـه مـا یلزمـه مـن غیـر : "یقول ابن حجر في هذا الحدیث
ً لم یكن ذلك منه عنادا وال سـیما إن كـان ممـن یحتـاج إلـى اسـتئالفه، وفیـه رأفـة تعنیف إذا

  )3("النبي صلى اهللا علیه وسلم وحسن خلقه
ومـن . ًومن الرفق بالمتعلم أیضا الحذر من اإلكثار علیه مما یسبب الـسآمة والملـل

ول صلى اهللا الرفق كذلك ما فعله النبي صلى اهللا علیه وسلم مع الفتى الذي طلب من الرس
كان من النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم إال أن یعاملـه  وما، علیه وسلم أن یأذن له في الزنى

بكل رفق ولطف فحاوره حتى وصل به إلى قناعة تامة بالبعد عـن هـذه الفاحـشة التـي كـان 
  .یرضاها على الناس وال یرضاها على نفسه وأهله

صــریح فــي التعبیــر عــن ، لغریــزةثــائر ا، هــذا شــاب عــارم الــشهوة: "قــال القرضــاوي
لـم یكـن منـه ، ورغم غرابة طلبه الذي أثار الجالسین علیـه، نوازعه إلى حد اإلغراب واإلثارة

الذي یحمل المنطق ، والحوار الهادئ، صلى اهللا علیه وسلم إال أن لقیه بهذا الرفق العجیب
ومـع اللمـسة ، قـدثـم أنهـى الحـوار بلمـسة حنـان علـى صـدر المتو، والروح المحبب، المقنع

                                                
 . 20، ص5النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، ج )(1
 . 236، ص1، ج285مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم )(2
 . 59، ص2ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، مرجع سابق، ج ) (3
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فإذا هـو یخـرج مـن مجلـس ، ویطهر قلبه ویحصنه، دعوات خاصة هللا تعالى أن یغفر للفتى
ًكأنما كان هذا اللقاء لنار شهوته بردا وسالما، الرسول الكریم ً")1(  

یتجلـى فــي هــذا التعامــل النبــوي للمعلـم األول فــي تربیتنــا اإلســالمیة أســمى درجــات 
فعـل مـع مـن هـو بحاجـة للتعلـیم مهمـا كانـت ظـروف هــذا مـع ضـبط الـنفس وردة ال، الرفـق

  .المتعلم النفسیة والعمریة واالجتماعیة والتعلیمیة
ًوأخیرا، نجد السنة النبویة الشریفة توجه المعلم المسلم بالیسر وعدم التنفیر، وهذه 
قاعـدة تربویــة عظیمــة یــدركها كــل معلــم فطــن؛ إذ أنــه مــن الــصعب قیــام العملیــة التعلیمیــة 

ونجــد هــذا التوجیــه التربــوي العظــیم عنــدما بعــث النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أبــا . نهابــدو
َیسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا: "ًموسى ومعاذا إلى الیمن، فقال لهما َ َ َِّ َُ َُ ِّ َ َِّ َ َ َِّ َ َ")2(.  

 التطبیقات التربویة للرفق بالمتعلم:  
  :األهداف -

نبویــة الــشریفة، مــن خــالل بیــان كمــال  تحقیــق العبودیــة هللا باالمتثــال للــسنة ال-1
  . الدین اإلسالمي وأمره القائم بالرفق بالمتعلمین

  .  إدراك أن العالقة بین المعلم والمتعلم تقوم على أساس االحترام والرفق-2
  .  فهم طبیعة المتعلم والمرحلة العمریة وما تتسم به هذه المرحلة السنیة-3
  .تعلمین واألبعاد الثقافیة المختلفة مراعاة الفروق الفردیة بین الم-4

  .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :وسائل تنفیذ األهداف، وآلیات التنفیذ -

  :اإلعالم التربوي  - أ 
  .  عقد دورات تدریبیة للمعلم لشرح كیفیة التعامل مع الطالب-1
  .  إعداد إذاعة مدرسیة لتوضیح طبیعة العالقة بین المعلم والمتعلم-2
  . بین المعلمین لمناقشة أهمیة وأهداف ونتائج الرفق بالمتعلم إقامة ورش عمل -3

  :النشاط الطالبي  -ب 
  .وتنمیتها من خالل رائد النشاط  العنایة بأصحاب المواهب والقدرات المتمیزة-1

                                                
 . 123الرسول والعلم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص). هـ1411(القرضاوي، یوسف  )(1
 . 60، ص8، ج6124البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم ) (2
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  .  تنفیذ ورشة عمل للمعلمین لشرح مبدأ الفروق الفردیة بین الطالب ومراعاتها-2
  :المقرر الدراسي  - ج 

  . فق بالمتعلم خالل حصص التربیة اإلسالمیة تعزیز قیمة الر-1
ــاء الحــصص -2 ــالمتعلم مــن خــالل ممارســات المعلمــین أثن  تعزیــز أهمیــة الرفــق ب
  .الدراسیة

  :ِ تقدیر مكانة العالم-4
إن للعالم في المجتمع المسلم مكانـة عظیمـة، بینتهـا التربیـة اإلسـالمیة فـي القـرآن 

É È ( :في بیان مكانة العالم  سبحانه وتعالىالكریم والسنة النبویة الشریفة، فقد قال
 Ü Û  Ú Ù Ø ×  Ö  ÕÔ Ó  Ò Ñ Ð  Ï  Î Í Ì Ë  Ê

è ç  æ  å ä  ãâ  á à ß Þ  Ý ()1 ( وهـذه الرفعــة فـي الــدرجات تكــون
  .للعالم بسبب علمه وتعلیمه للناس

صـدقة : إذا مـات اإلنـسان انقطـع عملـه إال مـن ثـالث: "وقال صـلى اهللا علیـه وسـلم
وأي مكانـة للعـالم تجعـل ثوابـه فـي علمـه ) 2(" به أو ولد صاح یدعو لهجاریة أو علم ینتفع

وتعلیمه ال ینقطع بعد مماته مادام النـاس ینتفعـون بعلمـه، وهـذا االنتفـاع یـشمل مـا علمـه 
وما ألفه وما نشره، والعلم الشرعي بال شك أفضل العلـوم، وأفـضل العلـم الـشرعي هـو العلـم 

 الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن تعلـم القـرآن وقــام بـالقرآن الكـریم وتعلیمـه، وقـد وصـف
  ) 3 ("خیركم من تعلم القرآن وعلمه: "بتعلیمه بأنه خیر الناس، فقال صلى اهللا علیه وسلم

ویشیر الباحث هنا إلى أن المقصود بالعالم هو كل من تعمـق فـي مجـال معـین مـن 
علم في هذا، وكذلك في العلوم بحیث یكون أعلم في تخصصه من غیره، وهو یشترك مع الم

  . تعلیم ما تعلمه ونقله للمجتمع المسلم؛ ولهذا فالحدیث یشمل العالم والمعلم
ویكفي العلماء والمعلمین مكانة اتصافهم بصفة النبي صلى اهللا علیـه وسـلم، حیـث 

إن : "أنه العالم والمعلم المربي األول لهذه األمة اإلسالمیة، كما قـال صـلى اهللا علیـه وسـلم
ً لم یبعثني معنتا وال متعنتا ولكن بعثني معلما ومیسرااهللا ً ً") 4(  

ًوقد اختار اهللا سبحانه وتعالى محمدا صلى اهللا علیه وسلم رسـوال : "یقول أمین نمر ً
إلى البشریة، وارتبطت مهمة الرسول الكریم كغیره من الرسل السابقین بنشر الدین وتعلیمه 

                                                
 . 11آیة :  سورة المجادلة )(1
 . 1255، ص3، ج1631لم، مرجع سابق، رقممسلم، صحیح مس )(2
 . 1919، ص4، ج4739البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم )(3
 . 1104، ص2، ج1487المرجع السابق، رقم )(4
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م بشخصیة المعلم والمربي والمـؤدب، وأعطـى اهللا للناس، وظهر محمد صلى اهللا علیه وسل
  ) 1 ("الخیریة ألمته من بین األمم بأنها أمة تواصل نشر الدین وتعلمه للناس

ًوبنــاء علــى هــذه المكانــة الرفیعــة للعلمــاء والمعلمــین فــي المجتمــع المــسلم، فعلــى 
ة احتـرامهم المتعلمین في المـدارس النظامیـة وطلبـة العلـم فـي المؤسـسات األخـرى مـسؤولی

ًوانــزالهم منــازلهم، وســیتناول الباحـــث بعــضا مــن مــسؤولیات طـــالب العلــم تجــاه العلمـــاء  ٕ
  . والمعلمین

تقـدیمهم علـى غیـرهم، وقـد فعـل هـذا : إن من المسؤولیات تجـاه العلمـاء والمعلمـین
المربي األول صلى اهللا علیه وسلم عند دفن شهداء أحد، فعن جابر بن عبد اهللا رضـي اهللا 

كان یجمع بین الرجلین من قتلى أحد في ثوب " ا أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عنهم
  ) 2("ًأیهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشیر إلى أحدهم قدمه في اللحد: واحد، ثم یقول

ٕواذا كــان تقــدیم الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم للعــالم علــى غیــره وهــو میــت، فمــن 
ًأقـل منـه علمـا أو مـن یكـون جـاهال وهـو حـي، وفـي األولى تقدیمه على غیـره ممـن یكـون  ً

  .الحدیث بیان لفضل العلم واألخذ بالقرآن الكریم
ومـن المـسؤولیة تجـاه العلمـاء والمعلمـین التــأدب معهـم بـالقول والفعـل، كمـا أمــرت 

y x ( :بذلك التربیة اإلسالمیة، في قوله تعالى  w  v u t  s  r  q p
§ ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | { z( )3 (ا كـــان مـــن ومـــ

الصحابة إال االستجابة لتلـك التربیـة الناهیـة عـن رفـع الـصوت عنـد النبـي صـلى اهللا علیـه 
وسلم وهو المعلم األول لهذه األمـة، فهـذا خلیفـة رسـول اهللا أبـو بكـر الـصدیق وبعـد نـزول 
هذه اآلیة، أصبح ال یتحدث مع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم إال بـصوت مـنخفض، فقـد 

دث النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم بحــدیث حدثــه كــآخي الــسرار لــم یــسمعه حتــى إذا حــ"كــان 
  . وآخي السرار تعني صاحبة المشورة ووجه الشبه خفض الصوت) 4 ("یستفهمه

ومن المسؤولیة تجاه العلماء والمعلمین النظر إلیهم بعین اإلجالل والتقدیر والحیاء، 
كنـت : اإلمـام الـشافعي رحمـه اهللا یقـول" فـوهذا ما من فعل األئمة والعلماء عند طلب العلم،

                                                
إعداد المعلم في الفكر التربوي اإلسـالمي والفكـر التربـوي الغربـي المعاصـر دراسـة ). 2007(نمر، أمین  ) (1

 . 16الجامعة األردنیة، األردن، صمقارنة، رسالة دكتوراه، 
 . 452، ص1، ج1282البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، رقم  )(2
 . 2آیة : سورة الحجرات )(3
 . 2662، ص7، ج7872البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق،  )(4
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ًأصـفح الورقـة بـین یـدي مالـك صـفحا رقیقــا هیبـة لـئال یـسمع وقعهـا، وقـال الربیـع واهللا مــا  ً
  ). 1 ("اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ینظر إلي هیبة له

ــأدب باألفعــال، ومــن ذلــك ــم الت ــالمظهر الحــسن، : ویجــب علــى طالــب العل الظهــور ب
ًن یدي معلمه، فال یجلس خلفه، وال یجلـس متكئـا، وال یمـدن رجلیـه، وال وحسن الجلوس بی

یجعل ظهره إلى معلمه، وخیر من یقتـدي بـه طالـب العلـم هـو جبریـل علیـه الـسالم، عنـدما 
جاء إلى النبي صلى اهللا علیه وسـلم یـسأله، فوضـع ركبتـه إلـى ركبتـي النبـي ووضـع یدیـه 

  .ى اهللا علیه وسلم أثناء تعلیمه لهًعلى فخذیه، وهذا كله احتراما للنبي صل
إن احترام العلماء والمعلمـین حـق اجتمـاعي لهـم، ومـسؤولیة علـى طالبهـم، وعلیـه 

ومـن الحقـوق : "یجب على المربین تربیة األوالد علـى هـذا الحـق كمـا یقـول عبـداهللا ناصـح
ا تربیة الولد االجتماعیة الهامة التي یجب أن ینتبه لها المربون، ویذكروا بها، ویلحوا علیه

على احترام المعلم، وتوقیره والقیـام بحقـه، حتـى ینـشأ الولـد علـى األدب االجتمـاعي الرفیـع 
تجاه من له حق التعلیم والتوجیه والتربیة والسیما إذا كان المعلم یتصف بالصالح، ویتـسم 

  ) 2(" بالتقوى، ویتمیز بمكارم األخالق
المعلـم یكفـي المـتعلم فـي مـسؤولیته وما قاله الخلیفة علي بن أبـي طالـب فـي حـق 

من حق العالم علیك : "تجاه معلمه، إن أخذ به فقد ذكر ابن جماعة أنه رضي اهللا عنه قال
أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحیة، وأن تجلس أمامه، وال تشیرن عنـده بیـدك، وال 

ــابن عنــده  ــه، وال تغت ــبن تغمــز بعینیــك غیــره، وال تقــولن قــال فــالن خــالف قول أحــد، وال تطل
ٕعثرته، وان زل قبلت معذرته، وعلیك أن توقره هللا تعالى، وان كانت له حاجة ىسبقت القـوم  ٕ
إلى خدمته، وال تسار في مجلسه، وال تأخذن بثوبه، وال تلح علیـه إن كـسل، وال تـشبع مـن 

  )3("طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى یسقط علیك منها شيء
 مكانــة العــالم والمتعلمــین، یــشیر الباحــث إن مــسؤولیات وفــي ختــام الحــدیث عــن

المتعلمین تجاههم كثیرة، وأن الباحث اقتصر على بعض منها لوجود كثیر منها خارج حدود 
  . البحث
 التطبیقات التربویة لتقدیر مكانة العالم:  
  :األهداف -

  .  تحقیق العبودیة هللا باالمتثال للسنة النبویة الشریفة-1
                                                

 . 400، تربیة األوالد في اإلسالم، مرجع سابق، ص)هـ1403(عبداهللا ناصح علوان،  )(1
 . 398لمرجع السابق، صا )(2
تـذكرة الـسامع فـي أدب ). ه1425(بدر الدین ابي عبداهللا محمد بن إبراهیم بن جماعة الكناني الـشافعي  )(3

مـــصر، ص . ، تحقیـــق مكتبـــة الـــضیاء لتحقیـــق التـــراث، دار اآلثـــار للنـــشر والتوزیـــع1العــالم والمـــتعلم، ط
 . 202-201ص
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  .  احترام المعلم في التربیة اإلسالمیة إدراك قیمة-2
  .  ترسیخ قیمة احترام المعلم ورسالته-3

  .المدرسة: الفئة المستهدفة -
  :وسائل تنفیذ األهداف، وآلیات التنفیذ -

  :اإلعالم التربوي  - أ 
  .  عقد ورشة عمل للطالب آلخذ آرائهم في قیمة احترام المعلم وقیمة رسالته-1
  . ت المدرسیة لتوضیح أهمیة احترام المعلم عقد لقاء تربوي مع القیادا-2
  .  تصمیم لوحات إرشادیة لتوعیة الطالب بأهمیة احترام المعلم-3
  . المشاركة الفاعلة في الیوم العالمي للمعلم-4

  :النشاط الطالبي  -ب 
 إعداد مقاالت من قبل الطالب یتخیلون فیها أنهم معلمون، فیكتب فیها مـا یتمنـاه مـن -1

  .هتعامل الطالب مع
  .  تنفیذ مشهد مسرحي عن قیمة المعلم وكیفیة احترامه-2
 تنفیذ بعض الجلسات اإلرشادیة مع الطالب لتعزیز قیمة احترام المعلـم وطـرق التعامـل -3

  . السلیم مع المعلم
  : المقرر الدراسي  - ج 

 وضع عبارات إرشادیة في أوراق العمل الصفیة تحث على احترام المعلم وقیمة رسـالته -1
  . ةالسامی

  . تكلیف الطالب بالبحث عن أحادیث في السنة النبویة للحث على احترام العلم والعلماء-2
  :االستخالصات العامة للدراسة

  :النتائج: ًأوال
بعـد هــذه الرحلـة فــي الـسنة النبویــة، وفـي هــذا الموضـوع التربــوي الـذي یهــم األمــة 

  :الستنتاجات اآلتیةاإلسالمیة ویمیزها عن غیرها من األمم، توصل الباحث إلى ا
أن الــسنة النبویــة ســبقت األنظمــة والقــوانین الوضــعیة المعاصــرة فــي المــسؤولیة  .1

  . االجتماعیة بین أفراد المجتمع
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ًإن للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة أبعادا كثیرة، من شأنها الحفاظ علـى  .2
 والبیئیــــة، اســـتقرار المجتمـــع المـــسلم، منهــــا األبعـــاد األخالقیـــة، واالجتماعیـــة،

والتعلیمیــة، واالقتـــصادیة، والنفــسیة، واإلداریـــة، واإلیمانیــة، وقـــد اقتــصرت هـــذه 
  . الدراسة على األربعة األولى منها

ــوعین أساســیین .3 ــى ن ــة عل ــي الــسنة النبوی ــة ف ــأتي المــسؤولیة االجتماعی األول : ت
  . مسؤولیة إلزامیة والثاني مسؤولیة تطوعیة، وهما مكملتان لبعضهما

یة االجتماعیة شاملة لكـل فئـات المجتمـع، فـال تقتـصر علـى الفقیـر دون المسؤول .4
الغني، وال الضعیف دون القوي، وال المحكوم دون الحـاكم، بـل تـشمل حتـى الفـرد 

  . غیر المسلم، الذي له عند المسلمین عهد وذمة
المـسؤولیة االجتماعیــة فـي الــسنة النبویــة إنـسانیة المبــدأ، فهــي تحفـظ كــل أفــراد  .5

ــر المجتمــ ــذلك المــواطن غی ــر المــسلم وك ــل الجــار غی ــر المــسلمین، مث ع حتــى غی
  . المسلم

المسؤولیة االجتماعیة سهلة الممارسة في الحیاة الیومیـة، فهـي ال تـرتبط بزمـان  .6
  . وال مكان، ومتعددة المجاالت

المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة تعزز مبدأ التكافل االجتمـاعي بـین أفـراد  .7
  . المجتمع

تقوم المسؤولیة التطوعیة في الـسنة النبویـة علـى التحفیـز علـى األجـر األخـروي  .8
  . عند القیام بها

المسؤولیة االجتماعیـة فـي الـسنة النبویـة سـلوك تبـادلي، یـصدر مـن الفـرد تجـاه  .9
  . المجتمع، ومن المجتمع بمؤسساته تجاه الفرد

  :التوصیات: ًثانیا
ــة للمــسؤ .1 ــي األبعــاد التربوی ــي هــذه ضــرورة البحــث ف ولیة االجتماعیــة المقترحــة ف

  .الدراسة، لتأصیل المسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة
توعیة المجتمع بأهمیـة المـسؤولیة االجتماعیـة مـن خـالل المؤسـسات التعلیمیـة،  .2

  . والمؤسسات الدینیة
ــة وتحملهــا،  .3 ــة المــسؤولیة االجتماعی ــشر ثقاف ــد لن اســتخدام وســائل اإلعــالم الجدی

  .  تحقیق استقرار المجتمع المسلمودورها في
ــد  .4 ــة عن ــة اإلســالمیة حــول المــسؤولیة االجتماعی ــق توجیهــات التربی ضــرورة تطبی

  . التعامل مع غیر المسلمین بهدف الدعوة إلى اهللا
تفعیــل المــسؤولیة االجتماعیــة فــي المؤســسات التعلیمیــة، وذلــك بإنــشاء بــرامج  .5

  . ألنشطة الحالیةوأنشطة منفصلة للمسؤولیة االجتماعیة كبقیة ا
ضـــرورة تـــضمین المقـــررات الدراســـیة موضـــوعات تؤصـــل وتعـــزز المـــسؤولیة 6 .6

  .االجتماعیة لدى الطالب في جمیع مراحل التعلیم
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إبـراز دور الــشركات والمؤســسات فــي تفعیــل المــسؤولیة االجتماعیــة وفــق أهــداف  .7
  .التربیة اإلسالمیة

  :المقترحات
  : العناوین اآلتیةًیقترح الباحث استكماال لهذه الدراسة  
  .  األبعاد التربویة اإلیمانیة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة-1
  .  األبعاد التربویة اإلداریة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة-2
  .  األبعاد التربویة النفسیة للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة-3
  . للمسؤولیة االجتماعیة في السنة النبویة األبعاد التربویة االقتصادیة -4
  .  دور التربیة اإلسالمیة في تعزیز المسؤولیة االجتماعیة-5
دراسـة :  واقع التزام مؤسسات المجتمع المـسلم بأهـداف المـسؤولیة االجتماعیـة-6

  .مقارنة
دراســة :  أثــر االلتــزام بالمــسؤولیة االجتماعیــة فــي تحقیــق االســتقرار المجتمعــي-7

  .ةمیدانی
دراســة :  أبعــاد المــسؤولیة االجتماعیــة فــي الفكــر التربــوي اإلســالمي والغربــي-8

  .مقارنة
ـــة بمـــدارس مكـــه المكرمـــة للمـــسؤولة -9 ـــة الثانوی  درجـــة ممارســـة طـــالب المرحل

  .االجتماعیة من وجهة نظر المعلمین
  

 


