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مالمح املنهج الرتبوى النبوى فى احتواء السلوكيات اإلنسانية 
 اخلاطئة وتصور مقرتح لتطبيقه يف الواقع الرتبوي املعاصر

 إعداد 

 د.أمحدعبدالرسول حمند مصطفى  

 

 املستخلص باللغة العربية 

كيجفؼ رسـ الرسكؿ أسس كمقكمات منيج احتكاء السمككيات اإلنسانية الخاطئة،الذل يخفؼ   
ك يقى مف االنحراؼ السمككى ، فاحتكاء السمككيات الخاطئة منيج تربكل ييدؼ إلى حفظ 
المجتمع المسمـ ،كمطمب شرعى فى مكاجية الممارسات السمككية الخاطئة، كمقاكمة عكامؿ 
الجنكح السمككى لدل اإلنساف،كييدؼ البحث إلى الكشؼ عف خصائص المنيج التربكل النبكل 

مككيات الخاطئة ،كتكضيح أىدافو،كأساليبو التربكية،كمقكمات نجاح المنيج فى فى احتكاء الس
احتكاء السمككيات الخاطئة،كالتصكر المقترح لبلستفادة مف ىذا المنيج فى الكاقع التربكل 
المعاصر،كتـ استخداـ المنيج التاريخى كالمنيج الكصفى لتحقيؽ أىداؼ البحث،كأشارت النتائج 

لنبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة بجممة مف الخصائص التى جاءت إلى تميز المنيج ا
انعكاسا لطبيعة المنيج اإلسبلمى ، ككشفت الدراسة عف األىداؼ كاألسس التربكية الضابطة 
الحتكاء السمككيات الخاطئة ، كما كشؼ البحث عف مدل ارتباط نجاح احتكاء السمككيات 

كافر عدد مف الميارات فيمف يقكـ باالحتكاء، كما قدمت الخاطئة فى تحقيؽ أىدافو التربكية بت
الدراسة تصكرانمقترحان فى ضكء المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة لبلستفادة منو فى 

 الكاقع التربكل المعاصر. 

 :المنيج، التربكل،احتكاء،السمككيات ،الخاطئةالكلنات املفتاحية
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Abstract 
The Messenger's drawing foundations and components of the 

method of containing wrong human behavior, which that softens, dries 

and protects against behavioral deviation, so containing wrong behaviors 

is an educational approach aimed at preserving the Muslim community, 

and a legitimate requirement in the face of wrong behavioral practices, 

and resistance to the behavioral factors of human delinquency,  The 

research aims to reveal the characteristics of the prophetic educational 

curriculum in containing wrong behaviors, and to clarify its objectives, 

educational methods, and the components of the success of the 

curriculum in containing the wrong behaviors, and the proposed 

perception of not benefiting from this approach in contemporary 

educational reality, and the historical method and the descriptive method 

were used to achieve the objectives of the research.  The results indicated 

that the prophetic approach was distinguished in containing wrong 

behaviors with a set of characteristics that were a reflection of the nature 

of the Islamic curriculum, and the study revealed the educational goals 

and foundations controlling for containing wrong behaviors, and the 

research revealed the extent to which the success of containing wrong 

behaviors in achieving its educational goals is related to the availability 

of a number of skills.  In the one who carries out containment, the study 

also presented a proposed conception in light of the prophetic approach 

to containment, the wrong agencies to take advantage of it in the 

contemporary educational reality.  

 Key words: educational, approach, containment, wrong behaviors 
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تشكؿ التربية أىمية كبيرة لدل العمماء كالمفكريف كالمربيف لككنيا ترتبط بالتطكر اإلنسانى،     
تيا "عممية إنسانية كالتطكر فى عبلقات اإلنساف الفردية كاالجتماعية،فالتربية فى حقيق

،مكضكعيا األساسى ىك اإلنساف بجكانب شخصيتو المختمفة...،كالتربية كذلؾ عممية اجتماعية 
 (.ُِق،ُُْٓتعبر عف ثقافة المجتمع كأىدافو. ) الفزانى كآخركف ،

كلقد أكلى اإلسبلـ التربية مف العناية كاالىتماـ ما يحقؽ التكازف كاالنضباط فى جكانب    
إلنسانية بحيث تصبح التربية فى جكىرىا "تنمية الشخصية اإلنسانية كفؽ  المنيج الشخصية ا

اإلليى فى اتجاه يتحقؽ بو خير اإلنساف كخير المجتمع الذل يعيش فيو ،كخير اإلنسانية 
 (.ِٖق ،ُُْٓجمعاء")الفزانى كآخركف ،

بية اإلسبلمية ،التى استطاع كيمثؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة المصدراف األكلياف لمتر   
أف يرسى بيما دعائـ التربية فى نفكس أفراد المجتمع ،كأف يحقؽ الرقى الفكرل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 

كالرقى بالسمكؾ كاألخبلؽ كالقيـ الراسخة،كالعادات كالتقاليد كصكال إلى تحقيؽ الخيرية فى 
ألحداث كالمكاقؼ المجتمع كتجنيبو عكامؿ االنحراؼ،كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ ظيرت بعض ا

كاالنحرافات كاألخطاء مف قبؿ بعض أفراد المجتمع كالتى تتعارض مع سمككيات المجتمع المسمـ 
معالـ التربية اإلسبلمية ،كمف منطمؽ أف ظيكرالسمككيات الخاطئة  ملسو هيلع هللا ىلصالذل حقؽ فيو الرسكؿ 

خرج كلـ فى المجتمع مؤشرعمى اتجاه المجتمع نحكحافة االنييار ، كانت حتمية البحث عف م
نجده إال في مدارسة المنيج النبكل لمخركج بآليةالحتكاء السمككيات الخاطئةحماية لممجتمع 

 المسمـ .
كتحتـ الطبيعة اإلنسانية عمى التربكييف البحث عف األماف كالحماية مف المخاكؼ كاألخطار     

ىدابكؿ مقكماتو المحيطة باإلنساف،كبالنظر لتعدد المخاكؼ كتنكع المخاطر،يسعى اإلنساف جا
لتكفير األماف لذاتو،كلقد عمؿ اإلنساف عمى تكظيؼ قدراتو العقمية فى تكفير ىذا األماف الجسدل 
لذاتو،متطمعا لؤلماف النفسى الذل يحميو مف عكامؿ االنحراؼ كالقمؽ ،كلذايكجد ارتباط قكل بيف 

مجتمع اليتمتع أفراده باألماف  التزاـ الفرد بالمعايير االجتماعية كاالحساس باألماف النفسى، فبناء
 النفسى ميدد بضعؼ التزاـ ىؤالء األفراد بالقيـ كالمعايير االجتماعية الضابطة ليذا المجتمع.
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لقدتميز المنيج التربكل النبكل في احتكاء السمككيات الخاطئة بالتكافؽ مع الفطرة التى فطر      
إليو،كما لـ يغفؿ أثرالدكافع كالميكؿ التى  اهلل الناس عمييا التي طبعت عمى حب الخير كالرككف

كدىت بيا فطرة اإلنساف كالتي قد تجعمو يتصرؼ بطريقة خاطئة ،فجاء المنيج التربكل النبكل  زي
الحتكاء السمككيات الناتجة عف انحراؼ الفطرة كتصحيح مسارىا باتجاه الطريؽ الصحيح،قاؿ 

ًنيفنا ًفطٍ  ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدّْيًف حى ًلؾى الدّْيفي تعالى"فأىًق ٍمًؽ المًَّو ذىَٰ مىٍييىاالى تىٍبًديؿى ًلخى رىتى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى
")الركـ: لىًَٰكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى ـي كى مىى ملسو هيلع هللا ىلص(، كقاؿ َّاٍلقىيّْ ا ًمٍف مىٍكليكدو ًإالَّ ييكلىدي عى ،  اٍلًفٍطرىةً  "مى

دىاًنوً  فىأىبىكىاهي  يينى  يييىكّْ رىاًنوً كى سىاًنوً  صّْ ييمىجّْ ا كى ٍمعىاءى  اٍلبىًييمىةي بىًييمىةن  تيٍنتىجي  ، كىمى ، ىىٍؿ تيًحسُّكفى ًفييىا  جى
ٍدعىاءى  ًمفٍ   (.ُّٖٓ،ح رّّْ؟")البخارل ، جى
كيعاني المجتمع مف ظيكر العديد مف المخالفات السمككية بيف أفراده كخاصة فى فترة   

قيةمثؿ السرقة كالتحرش كالتنمر،أكاقتصادية مثؿ اإلسراؼ الشباب،سكاء كانت أخطاءسمككيةأخبل
كالتبذير،أكنفسيةكاالستيزاء كالسخرية...، كال تكجد أسباب محددة ليذه السمككيات الخاطئة ، فقد 
يككف  بسبب التعرض لمضغط كالعنؼ فى نطاؽ األسرة أك في المدرسة، أك حدكث التفكؾ 

رةالسمبية مف أفراد المجتمع لممخطئ، كالتعامؿ معو األسرل... إلخ، كاألسكأ مف ذلؾ ىك النظ
عمى أساس أنو مجـر ،كليس كشخص مخطئ يحتاج لبلحتكاء كالمساعدة لبلنخراط فى المجتمع 
كتصحيح مساره السمككى،انطبلقامف المسئكلية المجتمعية التى تكجب عمى الجميع التكاتؼ 

ىمية التربكية لبلحتكاء مف أجؿ العمؿ كالمعالجة عمى ىذا األساس، كمف ىذا المنطمؽ تبدك األ
 عمى تعديؿ أدكات التربية لتتكافؽ مع أنماط الحياة الحديثة.

كتتعدد األدكارالتربكية لممارسة االحتكاء إذ ليس مف الضركرل أف يقتصر عمى احتكاء األب    
ى االختبلؼ كاألـ لؤلبناء، فقد يمارس األبناء االحتكاء مع اآلباء كاألميات لتقميؿ الفجكة ف

كتحقيؽ التفاىـ فى العديد مف المشكبلت ، فطبيعة االحتكاء تككف تبادلية فى ممارستو بيف كؿ 
 فئات المجتمع .

كأصبح االحتكاء مف الضركرات التربكية كاالجتماعية يحتاج إليو كؿ أرباب الميف كالكظائؼ    
الفعالية لدل الطبلب كزيادة فى المجتمع ،فالمعمـ بحاجة إلى احتكاء تبلميذه مف أجؿ تحقيؽ 

المشاركة فى األنشطة كاألعماؿ ،كالطبيب بحاجة إلى احتكاءالمرضى كتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ 
باعتبارىاأىـ خطكات العبلج ،كمدير المؤسسة يحتاج إلى احتكاء المكظفيف مف أجؿ االرتقاء 
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ىيـ التى التتقيد بنطاؽ بالعمؿ كبمكغ أىداؼ المؤسسة،كلذا يمكف القكؿ بأف االحتكاء مف المفا
 زمنى أك نطاؽ مكانى،أك نطاؽ شخصى.

كتتعدد األدكارالتربكية لبلحتكاء حيث يسيـ فى تعزيز حاجة األفراد لمدعـ النفسى كالتغمب عمى   
المشكبلت الحياتية المعقدة ،كما ترتب عمييا مف خبلفات اجتماعية ،أسيمت فى قياـ العبلقات 

لمصالح الذاتية،ككاف لذلؾ انعكاسو السمبى عمى ىذه العبلقات  االجتماعية عمى النفعية كا
بالمحدكدية كاالنكماش،كلكف مع شيكع االحتكاء ينعـ المجتمع بالسبلـ النفسى ،كتنخفض 
معدالت المخالفات السمككيةالتى تعد مف أكبر المشكبلت التى تكاجو المجتمع ،فاالحتكاء يسيـ 

لمفرد الذل يبعده عف دائرة االنحراؼ السمككى ،كيربى  فى تحقيؽ أعمى درجات السبلـ النفسى
 فى الفرد القدرة عمى مكاجية صعكبات الحياة كاألزمات بصبلبة كصمكد. 

كتتركز خطكات االحتكاء فى االحاطة بشخصية الميخطئ كجذب الطرؼ اآلخر،كالتبلقى     
قى الفكرل ،بالتزاـ نيج الفكرل بيف الطرفيف كسد الفجكات الفكرية التى تحكؿ دكف ىذا التبل

الرفؽ كالميف كالتمطؼ كالتدرج فى التصحيح، كالدعـ النفسى، مع مراعاة المشاعر كعدـ التجريح 
أك كسرالخكاطر،ألف مف أسباب فشؿ  االحتكاء سيطرة ىذه المشاعر السمبية عمى نفس اإلنساف، 

 الحتكاء فى تعامبلتيا . فالنفس البشرية مبنية عمى العناد كالمكابرة إذا لـ تجد األماف كا
كيتكقؼ نجاح االحتكاء فى تحقيؽ أىدافو التربكيةعمى تكافر عدد مف الميارات فيمف يقـك    

باالحتكاء ، كىى تتمثؿ فى القدرة عمى العطاء كاإليجابية مع الميخطئ مف خبلؿ االستماع الجيد 
ككذاالتعاطؼ ، كالتحمى بميارة ،كاالحتراـ ،كالثقة،كتقديـ الحمكؿ المناسبة لممشكبلت كاألخطاء،

التغافؿ عف العيكب ،مع اعتماد منيج اليدكء النفسى كسعة الصدر كالميف كالعطؼ كالتكجيو 
السمككى نحك البديؿ الصحيح مع تقديـ الدعـ كالمساندة، كدكاـ المتابعة كالتكاصؿ بدكف إىماؿ 

 كاء.أك تقصير،فإف تكافرت ىذه الشركط سيككف الفرد قادرا عمى االحت
كتتعدد أشكاؿ كأنكع االحتكاءالتى التقتصر عمى العبلقات االجتماعية فى المجتمع بؿ تتسع   

 دائرة االحتكاء لتشمؿ :
احتكاء اهلل لعباده: كيككف بالمجكء إلى اهلل كالتكجو إليو سبحانو كاالعتماد عميو،فقد أمر بالدعاء -

ـي ادٍ  بُّكي قىاؿى رى ")غافر:ككعد باالستجابة، قاؿ تعالى "كى ـٍ (،كقاؿ تعالى" قيٍؿ يىا َٔعيكًني أىٍستىًجٍب لىكي
مً  ًة المًَّو ًإفَّ المَّوى يىٍغًفري الذُّنيكبى جى ـٍ الى تىٍقنىطيكا ًمف رٍَّحمى مىىَٰ أىنفيًسًي فيكا عى يعنا  ًإنَّوي ىيكى ًعبىاًدمى الًَّذيفى أىٍسرى
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")الزمر: ـي  لعبده كصكؿ العبد لدرجة الرضا كالقبكؿ (، كيككف نتيجة احتكاء اهللّٓاٍلغىفيكري الرًَّحي
ًلؾى  مف اهلل،قاؿ تعالى" رًضيى  ٍنوي ذىَٰ كا عى ٍنييـٍ كىرىضي بَّوي  المَّوي عى ًشيى رى   (ٖ")البينة: ًلمىٍف خى

دراؾ مشاعرىا كالكقكؼ عمى متطمباتيا، كضبطيا - االحتكاء الذاتى: كيككف باحتكاء النفس كا 
،كاستيعاب أخطائيا كالتغمب عمى المشاعر السمبية المحيطة كمجاىدتيا كالمحاسبة الدائمة ليا 

بيا، لمكصكؿ بيا إلى اليدكء كالراحة النفسية بحسف الظف باهلل كالرككف إليو، يشير إلى ذلؾ قكلو 
"الكيس مف داف نفسو كعمؿ لما بعد المكت، كالعاجز مف أتبع نفسو ىكاىا، كتمنى عمى ملسو هيلع هللا ىلص

  (.ِْٗٓ،ح رِْٕ، ِْٔ، ْاهلل " )الترمذل،ج
كاحتكاء الكطف لمفرد مرىكف بالمحافظة عمى تكافر مقكمات بناء اإلنساف ،  احتكاء الكطف:-

كتكافر السبلمة كالعيش الكريـ لمفرد ،كالسعى نحك رسـ مستقبؿ ينعـ فيو الفرد بالطمأنينة 
ؽ النفسية،كىذا االحتكاء مف الكطف لممكاطف كفيؿ بكسب ثقة المكاطف فى كطنو ،كالسعى لتحقي

 الرقى كالتقدـ لو.  
كلعؿ مف أىـ التحديات التى تكاجو التربية فى العصر الحالى "ما يعانيو المجتمع المسمـ مف   

سمككيات ظاىرة بحاجة إلى تقكيـ كتعديؿ، كما كاف ليذه السمككيات أف تظير إال لغياب تعميـ 
اف لذلؾ انعكاس  سمبى ( ،ككِٓـ،  ََِِاآلداب لؤلفراد بإىماؿ األسر كالمجتمعات ")أيكب، 

عمى سمككياتيـ  بصكرة تشكؿ تيديدا لمقيـ كالمعايير االجتماعية ،لذا كاف مف الكاجب البحث 
عف الطرائؽ كاألساليب التربكية التى ينبغى االستعانة بيا فى كيفية التعامؿ مع سمككيات ىذه 

حمايتيـ  مف عكامؿ  الفئة ،كحماية المجتمع مف  العديد مف المشكبلت االجتماعية فضبل عف
 القمؽ كاالضطراب النفسى.

كلقدأدرؾ المجتمع أىمية ما تكصؿ إليو عمـ النفس الحديث مف كجكدأمراض نفسية ، ترجع   
فى العديد منيا إلى سكء التكافؽ كعدـ التكيؼ في ضكء ما ألـ بالشخص المخطئ مف أعراض 

ضع عميو المجتمع مف القيـ نفسية أك جسمية، تظير عمى شكؿ سمككيات التتفؽ ك ما تكا
الدينية كالمبادئ كالمعايير االجتماعية ،كترتب عمى ذلؾ اختبلؼ فى المنيج كالطريقة المتبعة 
فى محاكلة تعديؿ سمككيات المخطئيف ، فبعد أف كاف انتياج الضرب أك غيره مف عقكبات 

عممكف يتطمعكف إلى تربكية ىك الطريقة الكحيدة التي يمجأ إلييا المربى، أصبح اآلباء كالم
 االحتكاء كغيره مف الطرؽ التربكية يستعينكف بيا في الحدمف شيكع  السمككيات الخاطئة. 
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كلقد اشتممت التربية اإلسبلمية عمى األحكاـ كالمبادئ كالكسائؿ التربكية  التي تحمى    
ءات سمككيات المسمـ كتجنبو عكامؿ الخطأكاالنحراؼ السمككى ، حيث تعتبر كؿ "اإلجرا

كالكسائؿ التربكية التي كضعيا اإلسبلـ اجراءات ناجعة مف أجؿ صيانة كحفظ المجتمع 
االسبلمى مف كؿ األمراض الحسية كالمعنكية ليككف المجتمع طاىرا بعيدا عف الفساد كاالنحبلؿ 

 (. ِـ، ِ ََٓالخمقي" )حسيف ، 
ذا كاف الخطأ مما جبمت عميو الطبيعة اإلنسانية ،كالعصمة أل    حد مف الكقكع فيو،فكؿ الناس كا 

سكاء في أمر ارتكاب األخطاء كالكقكع فييا، لكف األىـ ىك اختيار أسمكب احتكاء السمككيات 
الخاطئة ، ألف لكؿ مرحمة عمرية ما يناسبيا مف أساليب االحتكاء،فأسمكب احتكاءالسمككيات 

كاء أخطاء العالـ يخالؼ الخاطئة لمصغير يختمؼ عف الكبير، كذلؾ األمر بالنسبة ألسمكب احت
أسمكب احتكاء أخطاء الجاىؿ ،كىذا التنكع في أساليب االحتكاء  ضركرل حتى يحقؽ االحتكاء 

 أىدافو التربكية.
لىٍك شىاءى رىبُّؾى  كاقتضت حكمة اهلل عزكجؿ اختبلؼ الطبيعة اإلنسانية بيف الناس ،قاؿ تعالى"     كى

عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كى  "لىجى بُّؾى ـى رى (، كىذا ُُٗ، ُُٖ)ىكد:  الى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى * ًإالَّ مىٍف رىًح
االختبلؼ يحتـ عمينا التعرؼ عمى كسائؿ تقريب الطبائع اإلنسانية،كالعمؿ عمى تحقيؽ التآلؼ 

في الدعكة إلى منيج اهلل عزكجؿ ،كمف  ملسو هيلع هللا ىلصكالتكاد بينيا ،كىذا ىك المنيج الذل سمكو الرسكؿ 
تى أىمية تعمـ ميارات كأساليب االحتكاء ،السيما في ظؿ ما يعانيو المجتمع مف أزمات ىنا تأ

كمشكبلت الفتقادأساليب االحتكاءكالتكاصؿ اإليجابى بيف أفراد المجتمع ،كىذا يفسر قدرة 
 االحتكاء عمى عبلج العديدمف السمككيات الخاطئة التي قدتعصؼ باستقرار المجتمع. 

المنيج الذل مف خبللو يتـ احتكاء السمككيات الخاطئة،كيقى مف  ملسو هيلع هللا ىلصكقد رسـ الرسكؿ   
االنحراؼ كالضياع،ألف احتكاء السمككيات الخاطئة منيج تربكل ييدؼ إلى حفظ المجتمع المسمـ 
 ،كمطمب شرعى فى مكاجية الممارسات السمككية الخاطئة، كمقاكمة عكامؿ الجنكح السمككى.   

 مشكمة الدراسة فى التساؤؿ الرئيس التالى:مف خبلؿ ماسبؽ يمكف صياغة      

 كيتفرع عف ىذاالسؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ماخصائص المنيج التربكل النبكل في احتكاء السمككيات الخاطئة؟ -ُ
 السمككيات الخاطئة؟ ما أىداؼ المنيج التربكل النبكل فى احتكاء-ِ
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 ماأىـ األساليب التربكية النبكية فى احتكاء السمككيات الخاطئة؟-ّ
 ما المقكمات الضركرية الحتكاء السمككيات الخاطئة ؟  -ْ
ماالتصكر المقترح لبلستفادة مف المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة فى  -ٓ

 الكاقع التربكل المعاصر؟ 

 تيدؼ الدراسة إلى :
 الكشؼ عف خصائص المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة. -ُ
 تكضيح أىداؼ المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة.-ِ
 تحديدأىـ األساليب التربكية النبكية فى احتكاء السمككيات الخاطئة.-ّ
 ا لنجاح احتكاء السمككيات الخاطئة. بياف المقكمات الكاجب تكافرى -ْ
تقديـ تصكر مقترح لبلستفادة مف المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة فى  -ٓ

 .الكاقع التربكل المعاصر

تعد الدراسة محاكلة لمتأصيؿ اإلسبلمي لمفيكـ االحتكاء لمسمكؾ اإلنسانى باعتباره أحد  -1
 مة فى الدراسات التربكية.الجكانب المي

 معرفة مبلمح المنيج التربكل اإلسبلمي في احتكاء السمكؾ الخاطئ. -ِ
يمكف أف يستفيد مف ىذا البحث المؤسسات التربكية،كالمربكف في االىتداء بيا في تقكيـ  -ّ

 كاحتكاء السمككيات الخاطئة.
قبمية حكؿ احتكاء األخطاء فى قد تسيـ الدراسة فى فتح المجاؿ لمعديد مف الدراسات المست -ْ

 االسبلـ.

تركز الدراسة عمى المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة مف خبلؿ التركيز    
فى احتكاء السمكؾ  ملسو هيلع هللا ىلصعمى األحاديث الشريفة الكاردة فى كتب السنة التى تشير إلى منيجو 

 الخاطئ.
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 الدراسة المنيجين التاليين : استخدم الباحث فى
:كىك الذل يركز كييتـ بالماضى كمادار فيو مف أحداث " فيك الذل 
يصؼ كيسجؿ ما مضى مف كقائع ، كاليقؼ عند مجرد الكصؼ ،إنما يدرس ىذه الكقائع 

تعميمات كاألحداث كيحمميا كيفسرىا عمى أسس منيجية عممية دقيقة بقصد التكصؿ إلى حقائؽ ك 
نما تساعدنا أيضا فى فيـ الحاضر")جابر عبدالحميد  التساعدنا عمى فيـ الماضى فحسب كا 

 كمنيجو فى احتكاء السمكؾ الخاطئ. ملسو هيلع هللا ىلص(،فالدراسة تتعمؽ بسيرة الرسكؿ َُْـ،ُٕٖٗكآخر، 
كىك منيج يقكـ عمى "جمع البيانات كتحميميا كاستخراج االستنتاجات منيا 

ـ، ُٕٖٗداللة كالمغزل بالنسبة لممشكمة المطركحة لمبحث ")جابر عبدالحميد كآخر،ذات ال
فى احتكاء  ملسو هيلع هللا ىلص(،كأىميتو تكمف فى استخبلص بعض المكاقؼ التى تكشؼ عف منيجو ُّٔ

السمكؾ الخاطئ ،كمف ثـ استنباط المبادئ كالمفاىيـ التربكية التى تسيـ فى التعرؼ عمى المنيج 
 بالكاقع المعاصر. التربكل النبكل كربطيا 

 مصطمحات الدراسة : -ّ
 استخدـ الباحث فى دراستو المصطمحات التالية:

: الطًَّريؽي، أىٍيضن  -    ٍنيىجي ـي اٍلًمٍنيىاًج. كىاٍلمى وي. كىىيكى ميٍستىًقي حى : أىٍكضى نىيىجى ًلي اأٍلىٍمرى ، الطًَّريؽي. كى ا النٍَّيجي
ككذلؾ المنيج كالمنياج،كأنيج الطريؽ أل استباف كصار  المنيج ىك"النيج الطريؽ الكاضح ،

ـ ، َُٗٗنيجا كاضحا بينا...،كفبلف يستنيج سبيؿ فبلف ،أل يسمؾ مسمكو") الجكىرل، 
 (.ِْٖـ،  ُٖٔٗ(، كيرل الرازل أف"المنيج كالمنياج :الطريؽ الكاضح ")الرازل، ،ّْٔ

المعالـ ،القائـ عمى قكاعد عممية  كيرل الصيفى أف "المنيج ىك الطريؽ المستقيـ الكاضح -  
 (.ْـ،ََِٗصحيحة ،المكصمة لمحقيقة")الصيفى ،

كيعرؼ المنيج اجرائيا فى ىذه الدراسة بأنو الطريقة الكاضحة كالصحيحة التى بكاسطتيا  - 
نستطيع الكقكؼ عمى األساليب كالكسائؿ التي استخدميا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فى 

 ئ.احتكاء السمكؾ الخاط
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لغة القياـ عمى الشئ باإلصبلح كالرعاية  ،كاصطبلحا: تقكيـ السمكؾ كتيذيبو باألخبلؽ  -  
صبلح ما أعكج مف الميكؿ كالقكل المكركثة كتكجيييا الكجية السميمة.) جنيدؿ ، ـ، ُُٖٗكا 

ُٗٓ.) 
سبلـ كأفكاره كتعرؼ التربية بأنيا "صياغة سمكؾ الفرد المسمـ كشخصيتو حسب مبادئ اإل -  

 (.ُٔ، ُٓـ، ُْٖٗكالعمؿ ")عثماف ،كىذه المبادئ تقـك عمى االعتقاد 

االحتكاء في المغة احتكل عمى الشئ :أم اشتمؿ عميو ،كاحتكل الشئ :أم جمعو كاالحتكاء مف   
يـ الميارات اإلنسانية التي تعبر عف قدرة الفرد عمى تقديـ الرعاية كالدعـ إلنساف آخر،كتقد

المساعدة لو كتمكينو مف القدرة عمى ضبط النفس، كالتنفيس عما يعانيو مف ضغكط  كصراعات 
كانكسارات نفسية قد تقكده إلى ارتكاب مزيد مف السمككيات غير المرغكبة ،كاالحتكاء قد يككف 

بالطرؽ داخميا كخارجيا،كيعرؼ "االحتكاء الداخمى بأنو:مدل مقاكمة األفرادالعنيفة إلشباع رغباتيـ 
الغير مشركعة المنافية لمعايير المجتمع،كيظير ىذا االحتكاء في مدل مقاكمة الفرد لمعكامؿ 
الذاتية التي تدفعو الرتكاب سمكؾ خاطئ مثؿ )التكتر ،كالشعكربالذنب كالنقص ...إلخ (،أما 

ير فعاؿ االحتكاء الخارجي فيعرؼ بأنو :مدل قدرة الجماعة عمى جعؿ معاييرىا كقكانينيا ذات تأث
عمى سمكؾ أبنائيا،كيظير ىذا االحتكاء عند استجابة كخضكع األفراد لكسائؿ الضبط االجتماعى 

 ( ِٖـ ،َُِٔ") أبكعمياف ، 

( السمكؾ بأنو "كؿ مايصدر عف الفرد مف نشاط ظاىر: كالكبلـ ْٕـ، ُٕٖٗيعرؼ)زىراف،    
( أف السمكؾ"كؿ ُِـ،ُٗٗٗرل )عزت،أك المشى أك نشاط باطف: كالتفكير كالتذكر.." ،كي

("بأنو ٖـ،ََِْمايصدر عف الفرد مف استجابات مختمفة إزاء مكقؼ يكاجيو"،كما يراه )ىبلؿ،
ىكالنشاط الذل يقكـ بو الكائف الحى نتيجة عبلقتو بظركؼ بيئية معينة،حيث يحاكؿ 

شباع حاج اتو،كىك سمسمة مف باستمرارالتطكيركالتعديؿ في ىذه الظركؼ حتى يتحقؽ لو البقاء كا 
 ف مجمكعة مف االستجابات الممكنة"االختيارات بي
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(أنو" ٕٔ، ُٕٖٗ( أف"الخطأ ضد الصكاب،بينما يرل )الفيكمى ،ُٕٗـ،ُٕٖٗيرل )الرازل،   
اسـ مف أخطأ فيك مخطئ ،قاؿ أبك عبيدة خطئ خطأ مف باب عمـ كأخطأ بمعنى كاحد لمف 

 يذنب عمى غير عمد ".
تعريفات الخطأ إال أنيا تتبلقى حكؿ أف الخطأ ىك ماال يتعمد مف الفعؿ ،"فالخطأ  كتتعدد   

نقيض الصكاب ..،كىك فعؿ يصدر ببل قصد إليو عند مباشرة أمر مقصكد سكاه،كالخطأ ىك 
األثـ أم مايجب التحرر منو شرعا كطبعا ، كىك مرادؼ الذنب كارتكاب الرجؿ أمرا غير مشركع 

ف الخطيئة ىي التقصير في اتباع القكاعد الكاجبة خمقيا أك فنيا أك عمميا ،كمرادؼ لمخطيئة ،أل
، ُِٖٗأك منطقيا ،كالخطأ ىك الضبلؿ ،كىك سمكؾ طريؽ اليكصؿ إلى المطمكب") صميبا،

 ( ، فالخطأ كؿ ما يصدر مف اإلنساف مف أقكاؿ أك سمككيات التتضمف القصد أك العمد.َّٓ
مككيات الخاطئة إجرائيا بأنيا ممارسة الفردسمكؾ كعمى ضكء ما سبؽ يمكف تعريؼ الس 

غير مرغكب فيو مف الناحية الشرعية،كيخالؼ المعايير الدينية كالقكاعداالجتماعية المنظمة 
لمسمكؾ اإلنسانى، كيترتب عمييا تقصير الفرد أكارتكابو ألمر يتعارض كيخالؼ تكجييات كتعاليـ 

المساعدة لو عمى االستقامة السمككية لممارساتو كفؽ اإلسبلـ ،فقاـ النبى بالتكجيو كاإلرشاد ك 
 الشرع.

في تصحيح  ملسو هيلع هللا ىلصتيدؼ الدراسة إلى استنباط بعػض الطرؽ التي كاف يستخدميا الرسكؿ      
 .. أخطاء الصحابة مف خبلؿ األحاديث الشريفة في كتب السنة

 : ى عدة نتائج منياكقد تكصمت ىذه الدراسة إل
 . في تصحيح األخطاء ملسو هيلع هللا ىلصبياف الطرؽ التي استخدميا الرسكؿ -ُ
أكدت الدراسة عمى حاجة المربيف الستخداـ ىذه الطرؽ في العصر الحاضر ألننا بحاجة -ِ

 . لبلرتقاء باألساليب التربكية لممربيف
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ضكابط األخطاء السمككية كضكابط معالجتيا تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ     
كخصائص الخطأ كالمخطئ، كمعرفة األسس التربكية في معالجة األخطاء السمككية، كاألساليب 

 التربكية اإلسبلمية في معالجة األخطاء السمككية كتكظيفيا في مجاؿ التربية اإلسبلمية.
 :كمف أىـ نتائج الدراسة 

 . ليب معالجة األخطاء مف القرآف الكريـضركرة استنباط سبؿ كطرائؽ كأسا
 . ضركرة االستفادة مف قصص كأخبار السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ

 دراسة اآلثار المركية عف الصحابة في معالجة األخطاء.
 

  

في دعكة المخطئيف ضمف  ملسو هيلع هللا ىلصتيدؼ الدراسة إلى استخداـ الكسائؿ المستنبطة مف سنة النبى 
 لضكابط الشرعية.ا

فضؿ الدعكة كال سيما دعكة المخطئيف كتكجيييـ في ضكء السنة النبكية ،كأنيا أفضؿ -ُ
 األعماؿ التي يتقرب بيا العبد إلى اهلل تعالى.

 تكجيو المخطئيف عاـ لكؿ مف انحرؼ عف المنيج الحؽ،كأف تكبة المخطئيف مقبكلة .-ِ
ف يسخر لسانو كقممو كجيده ،ككؿ مايستطيع في دعكتو باألسمكب الحسف عمى الداعية أ -ّ

 قكال كعمبل.مقتديا بالنبى 
 

: 

مساعدة صناع القرار التربكم عمى بمكرة فكرة التطبيؽ الفعمي لؤلساليب النبكية في التكجيو  -
 بنيف ". كتعديؿ السمكؾ بالمرحمة الثانكية "

 التعرؼ عمى دكر برامج التكجيو كتعديؿ السمكؾ بالمرحمة الثانكية " بنيف " -
 خدمة في تعديؿ سمكؾ بعض الصحابة.التعرؼ عمى األساليب النبكية المست -
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اليدؼ األسمى مف أىداؼ اإلرشاد كالتكجيو في مدارسنا االثانكية ىك تكجيو الطالب إلى  -
 نيج الرباني. الم

يعمؿ التكجيو كاإلرشاد الطبلبى عمى مساعدة الطالب ألداء دكره في مجتمعو بتكافؽ  -
 كانسجاـ.

تحتؿ البرامج اإلرشادية مساحة كاسعة مف عمؿ المرشد الطبلبي، كىى أداة تنظيـ عمؿ  -
 المرشد الطبلبى.

ىكف بإشباع الحاجات تعزيز الجكانب اإليجابية كتحقيؽ الصحة النفسية لدل الطبلب مر  -
 النفسية لطالب المرحمة الثانكية كالتعامؿ معيـ كفؽ مطالب النمك كالتغيرات التي تحدث ليـ.

تسيـ أساليب التربية النبكية في تنمية الجانب النفسي لشخصية الطالب المسمـ بالمرحمة  -
 .الثانكية

 تيدف الدراسة إلى :
رح لدكر األسرة في كقاية األبناء مف االنحرافات السمككية كالمتمثمة في كضع تصكر مقت -

عقكؽ الكالديف كاالستخداـ السيئ لئلنترنت كالتقميد األعمى كاالستخداـ السيئ لتقنية البمكتكث في 
 الياتؼ المحمكؿ

 من أىم نتائج الدراسة:
سبلمية الصحيحة تقكم جانب الخكؼ إف االىتماـ كالعناية بتربية األبناء كتنشئتيـ التنشئة اإل - 

 كالخشية مف اهلل عزكجؿ، مما يبعد الشباب عف تيار االنحرافات.
مف آثار االنحرافات السمككية عمى الفرد عدـ التكيؼ مع البيئة االجتماعية،كالشعػكر باإلحباط -

 كاليأس كالقمؽ النفسي.
ئؿ اإلعبلـ كالمساجد كالمدارس غياب القدكة الحسنة في األسرة كقصكر الدكر التربكم لكسا -

 ساىمت في إعداد جيؿ مف األبناء ال يراعي في كالديو إاٌلن كال ذمة.
مف أبرزمظاىر استخداـ اإلنترنت السيئة النظر إلى ما حـر اهلل كبث األفكار المنحرفة -

 كالمتطرفة.
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ليـ الديف تطكرظاىرة التقميد السمبي إلى تصرفات منحرفة تمس العقيدة كتتنافى مع تعا -
اإلسبلمي، كتعكد إلى تأثر البعض مف الشباب بما تقكـ بو فئات شاذة في مجتمعات غربية 

 دكف إدراؾ. 

تيدؼ الدراسة إلى اختبار نظرية االحتكاء فى تفسير السمكؾ المنحرؼ لدل األحداث فى دكر 
 دراسة إلى النتائج التالية :التربية كالتأىيؿ األردنية ، كتكصمت ال

( فى مستكل االحتكاء الداخمى َٓ.َكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-
)مفيـك ذات جيد،كالضبط الذاتى ،كقكة األنا كاألنا األعمى (يعزل لمتغير الحالة )منحرفيف 

 كغير منحرفيف(.
فى مستكل االحتكاء الخارجى  (َٓ.َكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-

 )األسرة ،المدرسة،كجماعة الرفاؽ(يعزل لمتغير الحالة )منحرفيف ، كغير منحرفيف(.
 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى البنية المعرفية كأساليب االحتكاء كالتعامؿ مع األزمات لدل 
 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أبناء ضحايا اإلرىاب في المرحمة اإلعدادية، 

التأثير المباشر لمبنية المعرفية في صقؿ شخصية الطفؿ يساعده في القدرة عمى احتكاء  -
 األزمات كأساليب التعامؿ معيا ،فضبلى عف ارتباطيا بأساليب االحتكاء.

مة كالنجاح في البنية المعرفية التي يمتمكيا أبناء الضحايا تمكنيـ مف عممية احتكاء األز  -
 التغمب عمييا في عالـ متغير يتميز باألزمات السريعة كالمتشعبة.

إذاكاف التعمـ ىك الكسيمة التي يكتسب بيا الطالب أشكاؿ البنية المعرفية لديو ،فإف ذلؾ سكؼ  -
يساعد عمى عممية احتكاء أل أزمة ،كبالتالى يسيؿ سبؿ التعامؿ مف خبلؿ ما اكتسبو مف 

 مى كاالجتماعى كاألسرل .الكاقع التعمي
بعد اطبلع الباحث عمى تمؾ الدراسات التى تيسرت لو،اتضح لديو مدل الحاجة لتأصيؿ ىذه   

الدراسة كالكقكؼ عمى أىمية احتكاء السمككيات اإلنسانية الخاطئة في ظؿ تزايد التحديات ،كمف 
سمككية، كالكقاية مف أجؿ تكافر الكعى كاإلرشاد المناسب لممسمـ بصكرة تحقؽ اإليجابية ال
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االنحراؼ السمككى،كلذا فقد تبمكرت فكرة القياـ بالبحث القائمة عمى التأصيؿ اإلسبلمى لمكضكع 
 احتكاء السمكؾ الخاطئ.

كباطبلع الباحث عمى ىذه الدراسات كجد أنيا لـ تتطرؽ ليذا المكضكع بشكؿ مفصؿ عمى    
أف الدراسة ركزت عمى االحتكاء لمسمكؾ النحك الذل سار عميو الباحث فى ىذه الدراسة،كما 

الخاطئ سبيبلن كقائيان كعبلجيان لمكصكؿ بسمكؾ المسمـ إلى اإليجابية ،كقد استفادالباحث مف ىذه 
الدراسات فى تعميؽ رؤيتو لمبحث ،كفى تحديد أىـ مجاالت الدراسة، كالتكصؿ لمنتائج الخاصة 

ة بأنو تناكؿ مكضكع المنيج التربكل النبكل بيا، كقد اختمؼ البحث الحالى عف الدراسات السابق
 فى احتكاء السمككيات اإلنسانيةالخاطئة كتصكر مقترح لتطبيقو فى الكاقع التربكل المعاصر.

 ستمر الدراسة بالخطكات التالية :
 المقدمة كمشكمة الدراسة  -
 ة.خصائص المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئ -
 أىداؼ المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة. -
 األساليب التربكية النبكية فى احتكاء السمككيات الخاطئة. -
 مقكمات احتكاء السمككيات الخاطئة. -
تصكر مقترح لبلستفادة مف المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة فى الكاقع  -

 التربكل المعاصر.
قبؿ تناكؿ المنيج التربكل النبكل في احتكاء السمكؾ الخاطئ البد مف الكقكؼ عمى األسباب    

التي تجعؿ الفرد يقع في الخطأ، فقد يقع السمكؾ الخاطئ مف الفرد نتيجة افتقاده لممعرفة 
الصحيحة ،أكالنقص فى التزكد بالمعارؼ كالمعمكمات ،كمحدكدية الفكر بتعطيؿ العقؿ عف 

أكافتقاد مقكمات التفكير السميـ الذل يفتح الباب أماـ سيطرة األفكار غير المنطقية، التى  التفكير
تجعمو عرضة الرتكاب األخطاء، ،كما أف محدكدية التجارب الناتجة عف نقص الميارات كغياب 

مكانيا تو التزكد بالميارات الحياتية البلزمة ، كاتساع دائرة طمكح الفرد ،كعدـ تفيمو لقدراتو كا 
 تجعؿ الفرد عرضة لمخطأ السمككى.
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كيعد المنيج التربكل النبكل في احتكاء السمككيات الخاطئة مف المناىج الفريدة ،التي كاف ليا 
رشادىـ لمسمكؾ السكل  األثر الكبيرفى تصحيح األخطاء كتقكيـ السمككيات، كتكجيو األفراد كا 

ضعاؼ السمككيات غيرالمرغكب فييا .  المرغكب فيو ،كا 
 ال: خصائص المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة:أك 

يتميز المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات اإلنسانيةالخاطئة بعدد مف الخصائص التى 
تعكس طبيعة المنيج اإلسبلمى باعتباره منيج الحياة المتكامؿ لمبشرية،كيمكف إجماؿ ىذه 

 الخصائص فيما يمى :

المنيج التربكل النبكل في احتكاءالسمككيات الخاطئة قائـ فى جكىره ككجيتو عمى احتراـ   
الكرامة اإلنسانية كصكنيا،كاليتأتى تحقيؽ ذلؾ بدكف قياـ ىذا المنيج عمى اإليماف باهلل سبحانو 

يجد  ملسو هيلع هللا ىلصة نبيو كتعالى ،كدكر اإليماف في احتكاء السمككيات الخاطئة ،فالمتأمؿ في كتاب اهلل كسن
أف احتكاء األخطاء السمككية يقكـ عمى أساس اإليماف كالتكحيد،بؿ إف فقداف اإليماف كضعفو 

"ال يىٍزًني الزَّاًني  ملسو هيلع هللا ىلصمدعاة ألف يسمؾ المسمـ سمككيات غير مرغكب فييا ،كيدؿ عمى ذلؾ قكلو 
ٍمرى ًحيفى يىٍشرىبي كىك مي  ، كال يىٍشرىبي الخى ، كال يىٍسًرؽي ًحيفى يىٍسًرؽي كىك ًحيفى يىٍزًني كىك ميٍؤًمفه ٍؤًمفه

ـٍ ًحيفى يىٍنتىًيبييا كىك  ، كال يىٍنتىًيبي نيٍيبىةن، يىٍرفىعي النَّاسي إلىٍيًو فييا أٍبصارىىي ميٍؤًمفه
")البخارل،  (.ِْٕٓ،ح رٗٗٓميٍؤًمفه

مع كيمثؿ اإليماف أساس البناء الفكرل كالسمكؾ اإليجابى في المسمـ،كلذا تبرز حاجة المجت   
المسمـ إلى التربية اإليمانية المنكط بيا غرس المبادئ كالفضائؿ السمككية في نفكس 
األفراد،كخمؽ الدافعية في نفس المؤمف التى تدفعو إلى االلتزاـ باألكامر كاجتناب النكاىى، كمف 

ـ اإلسبلـ خبلؿ التربية اإليمانية تتكلد الرقابة الذاتية لدل المسمـ التي تجعمو دائـ التمسؾ بتعالي
 ،كتحكؿ بينو كبيف ممارسة السمككيات الخاطئة،أك الميؿ كاالنحراؼ عف المنيج اإلسبلمى .

كقد ىدؼ المنيج التربكل النبكل في احتكاء السمككيات اإلنسانيةالخاطئة إلى إقامة البناء      
ركل "أفَّ النبيَّ  العقدل لممسمـ،ألنو يمثؿ أساس كقاية المسمـ مف كافة االنحرافات السمككية،  فقد

ـٍ إلى شىيىادىًة أٍف ال إلىوى إالَّ المَّوي، كأىنّْي  ملسو هيلع هللا ىلص : اٍدعييي بىعىثى ميعىاذنا رىًضيى المَّوي عٍنو إلى اليىمىًف، فىقاؿى
مىكىاتو في كيؿّْ يى  ٍمسى صى ـٍ أفَّ المَّوى قىًد اٍفتىرىضى عمييـ خى ، فأٍعًمٍميي ـٍ أطىاعيكا لذلؾى كـو رىسكؿي المًَّو، فإٍف ىي

ذي ًمف  ـٍ تيٍؤخى دىقىةن في أٍمكىاًلًي ـٍ أفَّ المَّوى اٍفتىرىضى عمييـ صى ، فأٍعًمٍميي ـٍ أطىاعيكا لذلؾى كلىٍيمىةو، فإٍف ىي
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ـٍ كتيرىدُّ عمىى فيقىرىاًئًيـ")البخارل، (،فسبلمة العقيدة ىي أساس صبلح ُّٓٗ،ح رّّٖأٍغًنيىاًئًي
لىقىدٍ  لىى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمؾى لىًئٍف أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىفَّ  األعماؿ كقبكلياعنداهلل ، قاؿ تعالى" كى أيكًحيى ًإلىٍيؾى كىاً 

")الزمر: اًسًريفى لىتىكيكنىفَّ ًمفى اٍلخى  (.ٓٔعىمىميؾى كى
أف جماع الخيركالسبلمةمف الشركر كاآلثاـ، كتجنيب المسمـ عكامؿ الزيغ  ملسو هيلع هللا ىلصكأرشد النبى     

ماف كاالستقامة،كقكة اإليماف ىي التي تنأل بالمسمـ عف كاالنحراؼ السمككى اليتأتى إال باإلي
عف  ملسو هيلع هللا ىلصفى إجابة سؤاؿ السائؿ عف أف يحدثو الرسكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمكاطف االنحراؼ كالزلؿ، فقاؿ 

، ثـ أمر يعتصـ بو فى مكاجية االنحراؼ،فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ " قيٍؿ:أمنت باهلل
 (.ّٖ،ح رٓٔاٍستىًقـ")مسمـ،

حدكث الخمؿ فى العقيدة يككف نتيجتو فساد التصكر كانحراؼ  عمى أف ملسو هيلع هللا ىلصكقدأكد الرسكؿ   
الفكر كالسمكؾ عف الصراط المستقيـ،كلذا كاف أساس منيج الرسكؿ فى احتكاء السمككيات 
الخاطئةىكسبلمة العقيدة كاإليماف الصحيح،كتحذير المسمـ مف الشياطيف التي تترصد لو مف 

قاؿ ذات يكـ في خطبتو:  ملسو هيلع هللا ىلصد ركل "أف رسكؿ اهلل أجؿ الغكاية كاالنحراؼ عف طريؽ اإليماف،فق
بلى  ٍبدنا حى ٍمتيوي عى مَّمىًني يىكًمي ىذا، كيؿُّ مىاؿو نىحى ، ممَّا عى ًيٍمتيـٍ ـٍ ما جى مّْمىكي ًني أىٍف أيعى بّْي أىمىرى نّْي أىالى إفَّ رى ، كا  ؿه

ـٍ أىتىٍتييـي الشَّيىاًطيفي  نَّيي ، كا  ـٍ نىفىاءى كيمَّيي مىٍقتي ًعبىاًدم حي رَّمىٍت عمييـ ما أىٍحمىٍمتي خى ، كىحى ـٍ فىاٍجتىالىٍتييـٍ عف ًديًنًي
ـٍ أيٍنًزٍؿ بو سيٍمطىاننا")مسمـ، ـٍ أىٍف ييٍشًركيكا بي ما لى ٍتيي ، كىأىمىرى  (.ِٖٓٔ،ح رُِٕٗليـٍ

ك     سابو يحتاج الفرد إلى اإلرشاد مف اآلخريف لمتغمب عمى مشكبلتو كأخطائو السمككية كا 
الخبرات كالقدرة عمى تعمـ السمكؾ الصحيح ،كاالنعكاس اإليجابى لذلؾ عمى ممارساتو السمككية 
المختمفة فى المستقبؿ، كتضمف المنيج النبكل العديد مف المكاقؼ التربكية التي ترشد الفرد إلى 

ينما تصحيح السمكؾ الخاطئ،فقد أرشد النبى رجبل إلى إعادة الكضكء عمى الكجو الصحيح ،ح
رىهي  أى فىتىرىؾى مىٍكًضعى ظيفيرو عمىى قىدىًمًو فأٍبصى شاىده قد أخطأ كلـ يحسف الكضكء،فركل" أفَّ رىجيبلن تىكىضَّ

مَّى")مسمـ ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  عى، ثيَـّ صى : اٍرًجٍع فأٍحًسٍف كيضيكءىؾى فىرىجى  (.ِّْ،ح رُِٓفقاؿى
ف خبلؿ مطالبتو باألداء الصحيح كمف المكاقؼ التربكية المماثمة إرشاد المخطئ إلى خطأه م  

بدال عف السمكؾ الخاطئ ،كجاء اإلرشاد لو مف خبلؿ التعمـ الذاتي المبنى عمى إيجاد السمكؾ 
مَّى،  ، فىصى ؿه ؿى رىجي ؿى المىٍسًجدى فىدىخى الصحيح مف خبلؿ المحاكلة كالممارسة،فركل" أفَّ رىسكؿى المًَّو دىخى

مَّـى عمىى النبيّْ  اءى، ، فىرىدَّ ك  ملسو هيلع هللا ىلصفىسى مَّى، ثيَـّ جى مّْي كما صى عى ييصى ، فىرىجى ؿّْ ـٍ تيصى ، فإنَّؾى لى ؿّْ : اٍرًجٍع فىصى قاؿى
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مَّـى عمىى النبيّْ  : كالذم بىعىثىؾى بالحىؽّْ ما  ملسو هيلع هللا ىلصفىسى ثنا، فىقاؿى ؿّْ ثىبلى ـٍ تيصى ، فإنَّؾى لى ؿّْ : اٍرًجٍع فىصى ، فىقاؿى
: إذىا قيمٍ  ٍيرىهي، فىعىمٍّْمًني، فىقاؿى ًة فىكىبٍّْر، ثيَـّ اٍقرىٍأ ما تىيىسَّرى معؾى ًمفى القيٍرآًف، ثيَـّ أيٍحًسفي غى تى إلى الصَّبلى

ٍد حتَّى تىٍطمىًئفَّ سىاًجدنا، ثيَـّ ارٍ  ا، ثيَـّ اٍسجي فىٍع حتَّى اٍركىٍع حتَّى تىٍطمىًئفَّ رىاًكعنا، ثيَـّ اٍرفىٍع حتَّى تىٍعًدؿى قىاًئمن
اًلسنا، كاٍفعىٍؿ ذلؾى  ًتؾى كيمّْيىا")البخارل،تىٍطمىًئفَّ جى بلى  (.ٕٕٓ،ح رُٕٖفي صى

كمف المكاقؼ التربكية اإلرشادية المتضمنة فى المنيج النبكل المطالبة بضركرة ترتيب   
األكلكيات بتقديـ األىـ فاألىـ حيف تتعارض المصالح ،ألف درء المفاسد مقدـ عمى جمب 

ردىا فى ظؿ عدـ تكافر األمف إلى عدـ جكاز سفر المرأة بمف ملسو هيلع هللا ىلصالمصالح،فقد أرشد النبى 
ؿه إالَّ ملسو هيلع هللا ىلصكالخكؼ مف الفتنة، "قاؿى النبيُّ  مىٍييىا رىجي ؿي عى ، كالى يىٍدخي ـو ٍرأىةي إالَّ مع ًذم مىٍحرى : ال تيسىاًفًر المى

ٍيًش كىذىا ككىذىا، كاٍمرىأىتي : يا رىسكؿى المًَّو إنّْي أيًريدي أٍف أٍخريجى في جى ؿه ـه، فىقاؿى رىجي تيًريدي  كمعيىا مىٍحرى
: اٍخريٍج معيىا ، فىقاؿى جَّ  (.ُِٖٔ،ح رْْٖ")البخارل،.الحى

كما أرشد الرسكؿ الكريـ مف صمى منفردا خمؼ الصؼ بإعادة الصبلة ،كجاء اإلرشاد بيدؼ   
احتكاءاألخطاء التي تؤثر فى األداء الصحيح كالتاـ لمممارسات التعبدية ،كتعميـ الناس األحكاـ 

فَّ رىسكؿى المًَّو رأل رجبلن يصمّْي خمؼى الصَّؼّْ كحدىهي فأمرىهي أف ييعيدى بيا،فيما ركل "أ الخاصة
 (.ّٖٔ،ح رَِٔالصَّبلةى" )أبى داكد،

مف أىـ خصائص المنيج التربكل النبكل ثبات المعيار الذل نحكـ بو عمى السمكؾ، ىؿ ىك    
التربكل النبكل في احتكاء السمككيات الخاطئة معيار  سمكؾ إيجابى أـ سمبى؟ فمعيار المنيج

كاضح ،المجاؿ فيو لبلجتياد الشخصى ،ألف اإلسبلـ ىك المعيارالحاكـ عمى السمكؾ بأنو 
، كبٍينىييما ميشىبَّيىاته ال يىٍعمىمييىا كىًثيره ًمفى  ملسو هيلع هللا ىلصإيجابى أك سمبى،قاؿ  ـي بىيّْفه رىا ، كالحى ؿي بىيّْفه بلى " الحى

ٍكؿى النَّاًس، فىمى  ًف اتَّقىى الميشىبَّيىاًت اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو كًعٍرًضًو، كمىف كقىعى في الشُّبييىاًت: كىرىاعو يىٍرعىى حى
اًرميوي،  فَّ ًلكيؿّْ مىًمؾو ًحمنى، أالى إفَّ ًحمىى المًَّو في أٍرًضًو مىحى الًحمىى، ييكًشؾي أٍف ييكىاًقعىوي، أالى كا 

فَّ  أالى  سىدً  في كا  سىدي كيمُّوي، أالى كىي  :ميٍضغىةن  الجى ذىا فىسىدىٍت فىسىدى الجى سىدي كيمُّوي، كا  مىحى الجى ٍت صى مىحى إذىا صى
")البخارل، ( ، فمعيارالسمكؾ الذل أرشد إليو اإلسبلـ ليس معيارا كقتيا، بؿ يتميز ِٓ،ِّالقىٍمبي

 بالثبات كدكاكـ الممارسة في كؿ زماف كمكاف، فضبل عف المحافظة عمى سبلمة الفطرة
  اإلنسانية مف مخالفة السمكؾ اإلسبلمي.

مف خبلؿ منيجو عمى إبراز المعيار الثابت لمسمكؾ اإليجابى الذل  ملسو هيلع هللا ىلصكما حرص الرسكؿ   
بإجياد النفس كتحميميا فكؽ طاقتيا، حتى  يمقى القبكؿ لدل اهلل عزكجؿ،كأف معيار القبكؿ ليس
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،  ملسو هيلع هللا ىلصال تصاب بالممؿ  كالكسؿ ،فقاؿ  ، فإفَّ المَّوى ال "يا أيُّيا النَّاسي اًؿ ما تيًطيقيكفى ذيكا ًمفى األٍعمى خي
ٍف قىؿَّ  ـى كا  اًؿ إلى المًَّو ما دىا فَّ أحىبَّ األٍعمى  (. ُٖٔٓ،ح رَُْٖ")البخارل،.يىمىؿُّ حتَّى تىمىمُّكا، كا 

كمف الشكاىد التي تدلؿ عمى المعيارية السمككية في المنيج النبكل في احتكاء األخطاء   
الخمط بيف انتماء الفرد لمكطنو كحبو لقكمو ،كبيف التعصب ليـ بعدـ رد ظمميـ  السمككية،عدـ

ؿي قىٍكمىوي  ملسو هيلع هللا ىلصكتجاكزاتيـ ،فقدحدد النبى  ًبيًَّة أىٍف ييًحبَّ الرَّجي العصبية حيف سئؿ عنيا ، " أىًمفى اٍلعىصى
مى  ؿي قىٍكمىوي عى ًبيًَّة أىٍف ييًعيفى الرَّجي لىًكٍف ًمٍف اٍلعىصى ، كى : الى ")بف ماجو،قىاؿى (،  ّْٗٗ،ح رَُِّى الظٍُّمـً

ففارؽ كبير بيف االنتماء كالحب كبيف التمييز القائـ عمى العنصرية البغيضة التي حذر منيا 
مىا لىكيـ مّْف ديكًف المًَّو ًمٍف أىكٍ  ـي النَّاري كى َـّ ًليىاءى ثي اإلسبلـ قاؿ تعالى " كىالى تىٍركىنيكا ًإلىى الًَّذيفى ظىمىميكا فىتىمىسَّكي

كفى )ىكد: ري  (.ُُّالى تينصى
لمسمكؾ الخاطئ معيارا كاضحا يشتمؿ عمى جانبيف ،أحدىما: باطنى  ملسو هيلع هللا ىلصكقد جعؿ الرسكؿ   

يشعر بو اإلنساف عند ممارسة السمكؾ ،كاآلخر: ظاىرل كىك كراىة اطبلع الناس عميؾ عند 
فى الفعؿ،فقدسأؿ  ممارستو، فالمعيار ىك الطمأنينة النفسية ،حتى كلكأفتى اآلخركف بالرخصة

قاؿ لو  ملسو هيلع هللا ىلصأحد الصحابة الرسكؿ عف البر كاألثـ، فعف كابصة بف معبد رضي اهلل عنو أف النبي 
يى  ٍدًرم كى عىؿى يىٍنكيتي ًبًيفَّ ًفي صى مىعى أىنىاًممىوي فىجى ـٍ فىجى ٍثـً فىقىاؿى نىعى قيكؿي يىا : )ًجٍئتى تىٍسأىليًني عىٍف اٍلًبرّْ كىاإٍلً

ةي اٍستىٍفتً  اؾى ًفي  كىاًبصى ـي مىا حى ٍث أىنٍَّت ًإلىٍيًو النٍَّفسي كىاإٍلً ثى مىرَّاتو اٍلًبرُّ مىا اٍطمى قىٍمبىؾى كىاٍستىٍفًت نىٍفسىؾى ثىبلى
" )بف حنبؿ،ح ر ٍف أىٍفتىاؾى النَّاسي كىأىٍفتىٍكؾى ٍدًر كىاً  تىرىدَّدى ًفي الصَّ  (.ُْٕٓٓالنٍَّفًس كى

يمركؿ فرد بالعديد مف المكاقؼ كالمراحؿ المختمفة في الحياة،البعض منيا يككف إيجابيا    
كالبعض اآلخر يككف سمبيا،كيككف لكؿ ذلؾ أثره عمى تفكيرالفرد كتعامبلتو المختمفة،كيمتمؾ كؿ 

 اتو.فرد طريقتو الخاصة في التعامؿ مع الظركؼ كاألكضاع الصعبة التي تكاجيو في حي
كيتميز المنيج التربكل النبكل باشتمالو عمى مراعاة القدرات الفردية كالمستكيات العقمية    

فبلتكميؼ بما فكؽ طاقات الفرد،فكؿ حسب استعداده كطاقتو ،كمما يدلؿ عمى ذلؾ" أفَّ رسكؿى 
: اكؤل حيفى قفؿى مف غزكًة خيبرى ، فسارى ليمىو ، حتَّى إذا أدرىكىوي الكىرل عرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالمًَّو  سى ، كقاؿى لًببلؿو

ـى رسكؿي المًَّو  نا كأصحابيوي ، فممَّا تقاربى الفجري ، استىندى  ملسو هيلع هللا ىلصلىنا المَّيؿى فصمَّى ببلؿه ما قيدّْرى لىوي ، كى
ببلؿه إلى راحمًتًو مكاًجوى الفجًر ، فغمبت ببلالن عيناهي كىىكى مستىنده إلى راحمًتًو ، فمـ يىستيقظ ببلؿه كال 

لىييـي استيقاظنا ، ففًزعى رسكؿي المًَّو  ملسو هيلع هللا ىلصًبًو حتَّى ضربتيـي الشَّمسي ، فىكافى رسكؿي المًَّو أحده مف أصحا أكَّ
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:  ملسو هيلع هللا ىلص : أخذى بنىفسيى الَّذم أخذى بنفًسؾى ، بأبي أنتى كأمّْي يا رسكؿى المًَّو قاؿى : أم ببلؿي فقاؿى ببلؿه فقاؿى
أى رسكؿي  َـّ تكضَّ ـي  ملسو هيلع هللا ىلصالمًَّو  اقتادكا فاقتادكا ركاحمىييـ شيئنا ، ث ـى الصَّبلةى ، فصمَّى ًبًي ، كأمرى ببلالن فأقا

بحى ، فممَّا قضى النَّبيُّ  : مف نسيى صبلةن ، فميصمّْيا إذا ذىكىرىىا ، فإفَّ المَّوى عزَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالصُّ الصَّبلةى قاؿى
ةى ًلًذٍكًرم")بف ماجو، : كىأىًقـً الصَّبلى حالة  ملسو هيلع هللا ىلص (، فقد أدرؾ رسكؿ اهللٕٗٔ،ح رِِٖ، ِِٕكجؿَّ قاؿى

ببلؿ كما حؿ بو مف إرىاؽ كتعب،كلـ يكف تقصيرا منو ،كلكف األمر فاؽ قدراتو،  فمـ يغضب 
 منو أكيعنفو عمى ما فعؿ. 

كمف مراعاة القدرات كاالستعدادات كعدـ تكميؼ الفرد بما يفكؽ طاقتو الجسدية كالصحية فى    
قرار الرسكؿ  اجتياده في أمر دينى" ألف لعمرك بف العاص عمى  ملسو هيلع هللا ىلصالمنيج النبكل ،قبكؿ كا 

عمركى بفى العاًص في غزكًة ذاًت السبلسًؿ صمى بأصحاًبو بالتيمـً ككاف جنبنا ، فذكركا ذلؾ 
لمنبيّْ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ فقاؿ : يا عمركي صميتى بأصحاًبؾ كأنت جنبه ؟ فقاؿ : نعـ ، 

ـٍ  ـٍ رىًحيمنا { فتيممتي كصميتي ، فضحؾ ذكرتي قكؿى اهلًل تعالى : } كىالى تىٍقتيميكٍا أىنفيسىكي ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي
 (.ّّْ،ح ر ِْٗ، ُرسكؿي اهلًل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كلـ يقٍؿ شيئنا")أبى داكد،ج

 
لجند المسمميف  ملسو هيلع هللا ىلصكمف دالئؿ مراعاة الفركؽ الفردية في المنيج التربكل النبكل احتكاء الرسكؿ   

نسحاب بمف معو مف الجند في معركة مؤتةحماية لمجند مف األذل عندماقرر خالد بف الكليد  اال
كالضرر"كانسحب خالد بالجيش آخرى النيار مف ساحة القتاؿ، ثـ كاصؿ مسيره نحك المدينة، فممَّا 
أقبمكا إلى المدينة، لًقيىيـ الصبياف يتراكضكف إلييـ، كلًقيىتيـ النساء، فجعمكا يىحثيكف التراب في 

رتـ في سبيؿ اهلل، فمما سًمع النبي كجكه الجيش، كيق ذلؾ، عًمـ أنيـ لـ  - ملسو هيلع هللا ىلص -كلكف :يا فيرَّار، فرى
مدافعنا عنيـ: ليسكا بالفيرَّار، كلكنَّيـ  ملسو هيلع هللا ىلصيكف أماميـ إال ذلؾ، كأنيـ فعمكا ما بكسعيـ، فقاؿ  

يد (، كالفارؽ كاضح بيف اجتياد خالد بف الكلْٗٔ، ّالكيرَّار إف شاء اهلل عز كجؿ")بف كثير ،ج
الداؿ عمى تغميب المنفعة كدفع الضرر،كبيف المقيميف في المدينة الذيف عابكا عميو تصرفو ،كلذا 

 لخالد عمى اجتياده الذل رأل أنو عمؿ بارع بأقؿ خسائر ممكنة. ملسو هيلع هللا ىلصجاء إقرار النبى 
كفى ضكء ذلؾ فإف تحقيؽ األىداؼ التربكية المختمفة مرىكف بتكافر العمـ بأحكاؿ الناس    

قكؼ عمى الفركؽ الفردية بينيـ ،كما يرتبط بأمر احتكاء السمككيات الخاطئة ،كاإلقبلع ،كالك 
 عنيا،كتحقيؽ االستجابة المناسبة،



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 23 

كالتطبيؽ التربكل ليذا اليدؼ ىك أف  الكاجب عمى المعمـ فى احتكائو لمسمككيات الخاطئة لدل 
فسية كالصحية ليـ ،كتخير المتعمميف مراعاة سمات كخصائص المتعمميف، كالكعى بالظركؼ الن

 األسمكب المبلئـ لشخصية المتعمـ مف المربى فى معالجة المكقؼ السمككى الخاطئ .

مف النماذج العممية لدعـ السمكؾ اإليجابى،بما يسيـ فى تقكية السمكؾ اإلنسانى  ملسو هيلع هللا ىلصقدـ النبى    
يحقؽ احتكاء السمككيات الخاطئة كالحد مف المرغكب فيو،كضماف استمراره لدل الفرد،كبما 

مايعززالسمكؾ المرغكب فيو كضماف  ملسو هيلع هللا ىلصظيكرىا في سمككيات المسمـ،فقداستخدـ الرسكؿ 
ممارستو كبقائو لدل الصحابة، فكاف يكافئ أصحابو عند ممارسة السمككيات اإليجابية،كلذا نجده  

 ملسو هيلع هللا ىلصسؤاؿ الذل طرحو الرسكؿ يبادر بتشجيع أحد الصحابة كيثنى عميو حيف تكصؿ إلجابة ال
ٍنًذًر، أتىٍدًرم أمُّ آيىةو ًمف ًكتاًب اهلًل  ملسو هيلع هللا ىلصعميو ، " فعف أبى بف كعب قاؿ:قاؿ رسكؿ اهلل  : يا أبا المي

ٍنًذًر أتىٍدًرم أمُّ آيىةو ًمف ًكتاًب اهلًل معؾى  : يا أبا المي ـي. قاؿى : المَّوي كرىسكليوي أٍعمى : قيمتي ـي؟ قاؿى معؾى أٍعظى
ـي؟ ق يُّ القىيُّكـي{ ]البقرة:أٍعظى : }المَّوي ال إلىوى إالَّ ىك الحى : قيمتي ٍدًرم، ِٓٓاؿى رىبى في صى : فىضى [. قاؿى

ٍنًذرً  ـي أبا المي : كالمًَّو ًليىٍيًنؾى الًعٍم  (.َُٖ،ح رٔٓٓ")مسمـ،.كقاؿى
كمف قبيؿ دعـ السمكؾ اإليجابى استخدـ الرسكؿ أسمكب إظيار القبكؿ كالرضا عف سمككيات  

يمتـز بيا الفردكيمارسيا فى حياتو ،"فعف ابف عبَّاس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كقيـ
إفَّ فيؾ خمتيف يحبُّيما اهلل: الًحٍمـ، كاألناة،قاؿ: يارسكؿ أنا أتخمؽ  :لؤلشجّْ )أشجّْ عبد القيس( ملسو هيلع هللا ىلص

جبمنى عمى خمتيف بيما ،أـ اهلل جبمنى عمييما،قاؿ : بؿ اهلل جبمؾ عمييما،قاؿ :الحمد هلل الذل 
 (.ِِٓٓ،ح رُّٓ، ُِٓ،ٕيحبيما اهلل كرسكلو")أبى داكد،ج 

بصكت أبي مكسى   ملسو هيلع هللا ىلصبتقديـ الدعـ لمسمكؾ اإليجابي مف خبلؿ إعجابو  ملسو هيلع هللا ىلصكما قاـ الرسكؿ   
مف حسف األداء الصكتي  ملسو هيلع هللا ىلصاألشعرم لما سمعو يقرأ القرآف، فأثنى عمى قراءتو لما كجد فييا 

قاؿ لو: لك رأيتني  ملسو هيلع هللا ىلصلسماعو،" فعف أبي مكسى األشعرم أف النبي لمقرآف بصكرة تجذب القمكب 
 (.َْٖٓ،ح رُِٖٖكأنا أستمع لقراءتؾ البارحة، لقد أيكتيت مزماران مف مزامير آؿ داكد")البخارل

عمى الدعـ لقدرات الفرد فى المجتمع مف خبلؿ دكاـ ترؾ االنطباع  ملسو هيلع هللا ىلصكما حرص الرسكؿ    
" ال ملسو هيلع هللا ىلصرص عمى عدـ تحقير االتياف  بشئ مف المعركؼ فقاؿ اإليجابى فى نفكس اآلخريف،كالح

(، كما  ِِٔٔ،ح ر َِِٔتىٍحًقرىفَّ ًمفى المىعركًؼ شيئنا، كلك أٍف تىٍمقىى أخاؾى بكىٍجوو طىٍمؽو ")مسمـ،
القدكة فى حسف استقباؿ اآلخريف  ،يدؿ عمى ذلؾ قكؿ جرير عف عبد اهلل:" ما   ملسو هيلع هللا ىلصكاف الرسكؿ 
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بىًني النبيُّ  جى ـى في كٍجًيي .. كلقىٍد شىكىٍكتي إلىٍيًو إنّْي ال أٍثبيتي مي  ملسو هيلع هللا ىلصحى ، كالى رىآًني إالَّ تىبىسَّ ٍنذي أٍسمىٍمتي
ٍيًديِّا")البخارل،  : المَّييَـّ ثىبٍّْتوي كاٍجعىٍموي ىىاًدينا مى ٍدًرم، كقاؿى رىبى بيىًدًه في صى ٍيًؿ، فىضى ،ح  ْٕٕعمىى الخى

 (.َّّٔ، َّّٓر،
ربى إشاعة األجكاءاإليجابية المييئة كالمشجعة عمى التعامؿ الحسف كلذا فالكاجب عمى الم  

،كضركرة التزامو بحفاكة االستقباؿ كاألخبلؽ الحميدة مع جميع المتعمميف كباألخص ذكل 
 السمككيات الحسنة كالمرغكب فييا.

يجده ينصب عمى البناء  المتأمؿ لممنيج التربكل النبكل في احتكاء السمككيات الخاطئة   
الكقائى لمفرد كالمجتمع ،كتجنيب الفرد كالمجتمع عكامؿ الفتنة كاألسباب المؤدية لمسمككيات 
الخاطئة،كسد كؿ ذريعةتؤدل إلى االنحراؼ تفاديا لؤلخطاء قبؿ كقكعيا،كاإلرشاد لمنافذ الخير 

عمى ضركرة عدـ ترؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكتجنب المثيرات المؤدية إلى السمككيات السمبية،كلذا أكد النبى 
مساحة أك فرصة لمشيطاف ينفذ مف خبلليا إلى النفس بالكسكسة أك الظف السئ بتكضيح ما 
 -خفى عمى الناس سدا لمذرائع،فقدركل عف صفية رضى اهلل عنيا أنيا جاءت إلى رسكؿ اهلل 

 ككاف -فحدَّثتو، قالت: ثـ قمت فقاـ معي  -كىك معتكؼ في المسجد  -ليبلن تزكره  - ملسو هيلع هللا ىلص
أسرعىا، فقاؿ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فمرَّ رجبلف مف األنصار، فمما رأىيىا النبيَّ  -مسكنيا في دار أسامة بف زيد 

"عمى رسًمكما، إنيا صفيَّة بنت حيي"، فقاال: سبحاف اهلل يا رسكؿ اهلل! فقاؿ: "إفَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 
ني خشيتي أف يقذؼ في قمكبكما شيئنا  أك قاؿ: الشيطاف يجرم مف اإلنساف مجرل الدـ، كا 

 (.ُِٕٓ،ح رُُِٕشرِّا")مسمـ،
المسمميف مف محاكاة كتقميد غيرالمسمميف في أنماط سمككيـ كعاداتيـ  ملسو هيلع هللا ىلصكيحذر الرسكؿ   

كتقاليدىـ التى تميزكا بيا،فقاؿ "ليس منا مف تشبو بغيرنا ،التشبيكا بالييكد كال بالنصارل فإف 
،ح  ّٓ، ْة باألكؼ")الترمذل،جتسميـ الييكد اإلشارة باألصابع،كتسميـ النصارل اإلشار 

 (.ِٕٖٖر
إلى تكجيو الشباب إلى الزكاج بيدؼ سد أبكاب االنحراؼ السمككى  ملسو هيلع هللا ىلصكلقد عمد الرسكؿ   

ـي اٍلبىاءىةى  ملسو هيلع هللا ىلصكصيانة لممجتمع مف أم فسادأك انحبلؿ ،فقاؿ  "يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب، مىًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي
كٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّ لً  ؛ فىًإنَّوي لىوي فىٍميىتىزى ٍكـً ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو ًبالصَّ مىٍف لى في ًلٍمفىٍرًج، كى ًر، كىأىٍحصى ٍمبىصى

اءه")البخارل،  (.َُٓٗ،ح رًْٗٓكجى
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عمى تربية المسمـ عمى السكينة كالطمأنينة، التي تكسبو القدرة عمى  ملسو هيلع هللا ىلصكما حرص الرسكؿ   
ٍبًد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإليو الرسكؿ تصحيح األخطاء السمككية فى معامبلتو،كىذا ما أرشد "فيما ركل عٍف عى
مّْي مىعى النًَّبيّْ  ا نىٍحفي نيصى مَّى قاٍؿ  ملسو هيلع هللا ىلصابًف أبي قىتىادىةى عٍف أًبيًو قاؿى بىٍينىمى اًؿ فىمىمَّا صى مىبىةى الرّْجى إٍذ سىًمعى جى

ٍمنىا إلىى الصَّبلىًة قىاؿى فىبلى تىٍفعىميكا إذىا أتىيٍ  ـٍ قاليكا اٍستىٍعجى ٍكتيـٍ مىا شىأنيكي ـٍ ًبالسًكينىًة فىما أٍدرى تيـي الصَّبلىةى فىعىمىٍيكي
ـٍ فأىًتمُّكا")البخارل،  ما فىاتىكي مكا كى  .(ّٓٔ،ح رَُٔفىصى

ليس مف السيؿ التنبؤ بالمستقبؿ،إال أف المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة تفرد      
ة التكقع ك التنبؤ بالسمككيات المستقبمية،كما تنطكل عميو مف سمككيات سمبية ينبغي بخصكصي

التحذير منيا،لمحد مف تأثيرىا كتفادل األضرار الناتجة عف شيكعيا بيف أفراد المجتمع 
مف التنافس عمى الدنيا "فقاؿ:كاهلل ما الفقر أخشى عميكـ، كلكنّْي أخشى أىٍف  ملسو هيلع هللا ىلص،فقدحذرالرسكؿ 

ميكـ الدُّنيا كما بيًسطىٍت عمى مف كاف قبمكـ، فتىنىافىسيكىا كما تىنىافىسيكىا، كتيمككـ كما تيٍبسىط ع
 (. ُّٖٓ،ح رَٖٕ، ،ٕٕٗأىمكتيـ")البخارل،

إلى ضركرة أخذ الحيطة كالحذر مف أىؿ االبتداع كالضبلؿ كمركجى  ملسو هيلع هللا ىلصكما نبو الرسكؿ     
بلعتقادات الفاسدة، كيستغمكف كافة الكسائؿ األكاذيب،الذيف يبتدعكف األحكاـ الباطمة،ككيركجكف ل

، ملسو هيلع هللا ىلصلنشرىا،فقاؿ  ـٍ تىٍسمىعيكا أنتيـٍ ـٍ ًمفى األحاًديًث بما لى ، يىٍأتيكنىكي اليكفى كىذَّابيكفى "يىككفي في آًخًر الزَّماًف دىجَّ
ـٍ  ، كال يىٍفًتنيكنىكي ـٍ ، ال ييًضمُّكنىكي ـٍ يَّاىي ـٍ كا  ، فإيَّاكي ـٍ ،كىذا يتطمب كضع  (ٕ،ح رُِ")مسمـ،.كال آباؤيكي

 المنيج السميـ الذل يربى المسمـ عمى القدرة عمى التمييز بيف الصحيح كالفاسد مف األحكاـ .
إلى سبيؿ النجاة لممسمـ مف الفتف فى المستقبؿ كالمجكء إلى اهلل كاإلكثارمف  ملسو هيلع هللا ىلصكأرشدالرسكؿ    

المظًمـً يصًبحي الرَّجؿي فييا مؤمننا كييمسي  " إفَّ بيفى يدًم السَّاعًة ًفتىننا كقطًع المَّيؿً ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة ،فقاؿ 
ـي فييا خيره مفى الماشي  كاًفرنا كييمسي مؤمننا كيصبحي كافرنا القاعدي فييا خيره مفى القائـً كالقائ
ـي الحجارةى فإف  كالماشي فييا خيره مفى السَّاعي فىكىسّْركا ًقًسيَّكـ كقطّْعكا أكتارىكيـ كاضًربكا بسيكًفكي

 (.ِْٗٓ،ح رُّٓ، ٔأحًدكيـ فميىكيف كخيًر ابنىي آدـ")أبى داكد،ج ديًخؿى عمىى
كماأخبر المنيج النبكل عف األخطاء العقديةالتي يتناكليا البعض كالتي تحمؿ في مضمكنيا   

فيما يركيو أبك ىريرة رضي اهلل عنو:"ال يزاؿ الناس  ملسو هيلع هللا ىلصالتشكيؾ فى العقيدة كاشاعة الفتنة، فقاؿ 
ىذا اهلل خمؽ الخمؽ فمف خمؽ اهلل؟ قاؿ: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني  يتساءلكف، حتى يقكلكا:
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ناس مف األعراب، فقالكا: يا أبا ىريرة ىذا اهلل خمؽ الخمؽ فمف خمؽ اهلل؟ قاؿ: فأخذ حصى بكفو 
 (. ُّٓ،ح رُُِفرماىـ بو، ثـ قاؿ: قكمكا، قكمكا، صدؽ خميمي" )مسمـ،

جعؿ اهلل عزكجؿ لكؿ إنساف شخصية كطبيعة تميزه عف غيره،كما أف لكؿ فرد نفسية خاصة    
بو ،كمف أجؿ التعامؿ مع ىذه النفسيات المتباينة البد مف الفيـ الكامؿ ليا ،ألف الجيؿ بأسس 

عف ذلؾ  التعامؿ مع المشاعر كالنفسيات المختمفة يسبب ضررا نفسيا بالغا لمفرد كقد ينتج
 سمككيات غير مرغكبة .

كبالنظرلممنيج التربكل النبكل نجداىتمامو بمراعاة نفسيات األفراد كالمشاعر الشخصية   
لنفسية أبى ذر كما انطكت عميو ىذه الشخصية مف حب العدؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصالمتباينة،يؤكد ذلؾ إدراكو 

لى نصرة الضعفاء إ ملسو هيلع هللا ىلصكمدافعة الظمـ، كالزىد كالعزكؼ عف مغريات الحياة،فكجيو الرسكؿ 
،كتقديـ العكف لممحتاجيف، احتكاء لو مما امتدت عيناه إليو حينما طمب اإلمارة كىي تفكؽ قدراتو 
نيا يكـ القيامة خزم، كندامة إال مف  نيا أمانة، كا  ، كا  ، إنؾ ضعيؼه مكاناتو"فقاؿ لو: "يا أبا ذرٍّ كا 

ذىا بحقّْيا، كأدَّل الذم عميو فييا")مسمـ   (.ُِٖٓ،ح رُْٕٓأخى
كلقدراعى المنيج التربػكل النبػكل نفسػيةاألفراد كالطبيعػة البشػرية ليـ،كمػا حػرص عمػى مراعػاة     

ما يتمتع بو المخطئ مف إيجابيات كفضائؿ كمقايسة ككزف ذلؾ بأخطائو،فقد قاـ الرسػكؿ بمقابمػة 
ة، ما فعمو حاطب بف أبى بمتعػة عنػدما كاتػب المشػركيف يحػذرىـ مػف إقػداـ الرسػكؿ عمػى فػتح مكػ

نمػػا  كجػػاء إقدامػػو عمػػى ىػػذا السػػمكؾ بػػدافع الحػػرص كالخػػكؼ عمػػى األىػػؿ، فمػػـ يعاقبػػو الرسػػكؿ كا 
حرص عمى احتكاء الخطػأ السػمككى لمصػحابى مراعػاةن لمشػاعره النفسػية كتقػديرا لظركفو،فقػد ركل 

: اٍنطىًمقيػػ ملسو هيلع هللا ىلصأف  رىسػػكؿي المَّػػًو  ًد،" قىػػاؿى ، كالًمٍقػػدىادى بػػفى األٍسػػكى بىٍيػػرى ػػةى بعػػث حاطػػب كالزُّ ٍكضى كا حتَّػػى تىػػٍأتيكا رى
ٍيمينىػػا حتَّػػى اٍنتىيىٍينىػػا إلػػى  ػػذيكهي منيػػا، فىاٍنطىمىٍقنىػػا تىعىػػادىل بنىػػا خى ، فػػإفَّ بيىػػا ظىًعينىػػةن، كمعيىػػا ًكتىػػابه فىخي ػػاخو خى

 ، ًعػي ًمػف ًكتىػابو ، فىقىالىػٍت: مػا مى ًة، فىػًإذىا نىٍحػفي بالظًَّعينىػًة، فىقيٍمنىػا أٍخًرًجػي الًكتىػابى ٍكضى فىقيٍمنىػا: لىتيٍخػًرًجفَّ الرَّ
ٍتوي ًمف ًعقىاًصيىا، فأتىٍينىا بو رىسكؿى المًَّو  ، فأٍخرىجى اًطًب بًف ملسو هيلع هللا ىلصالًكتىابى أٍك لىنيٍمًقيىفَّ الثّْيىابى ، فىًإذىا فيو ًمف حى

ـٍ ببىٍعًض أٍمًر رىسػكًؿ المَّػ ، فىقىػاؿى رىسػكؿي ملسو هيلع هللا ىلصًو أًبي بىٍمتىعىةى إلى أينىاسو ًمفى الميٍشًرًكيفى ًمف أٍىًؿ مىكَّةى ييٍخًبريىي
، ملسو هيلع هللا ىلصالمًَّو  ٍيشو قنا في قيػرى مىيَّ إنّْي كيٍنتي اٍمرىأن ميٍمصى ٍؿ عى : يا رىسكؿى المًَّو، ال تىٍعجى اًطبي ما ىذا؟، قىاؿى : يا حى

ـٍ أكيٍف ًمف أٍنفيًسيىا، ككافى مىف معؾى ًمفى المييىاًجًريفى ليـٍ قىرىابىاته بمىكَّةى يىٍحميكفى بيىا أٍىًميًيـٍ  ،  كلى ـٍ كأىٍمكىالىيي
ـٍ يىػدنا يىٍحميػكفى بيىػا قىرىابىتًػي، كمػا فىعىٍمػتي كيٍفػرن  ا فأٍحبىٍبتي إٍذ فىاتىًني ذلؾى ًمػفى النَّسىػًب فػييـ، أٍف أتًَّخػذى ًعٍنػدىىي
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، فىقىاؿى رىسػكؿي المَّػًو  ـً ا بالكيٍفًر بىٍعدى اإلٍسبلى ػملسو هيلع هللا ىلصكالى اٍرًتدىادنا، كالى ًرضن ، قىػاؿى عيمى ـٍ ػدىقىكي : يػا رىسػكؿى : لقىػٍد صى ري
ػػًيدى بىػػٍدرنا، كمػػا ييػػٍدًريؾى لىعىػػؿَّ المَّػػوى أٍف يىكػػكفى قىػػدً  : إنَّػػو قػٍد شى نىػػاًفًؽ، قىػػاؿى نيػػؽى ىػػذا المي  المَّػًو دىٍعنًػػي أٍضػػًرٍب عي

ميكا ما ًشٍئتيـٍ فقىٍد غىفىٍرتي لىكيـ")البخارل، : اٍعمى  (. ِْْٕ،ح رَُْٔاطَّمىعى عمىى أٍىًؿ بىٍدرو فىقىاؿى
 ملسو هيلع هللا ىلصكلدعكة اإلسبلـ ،بيد أف الرسكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأبك سفياف قبؿ إسبلمو مف المعاديف لمرسكؿ  كماكاف    

كاف يكد لو الخير كيرجك اهلل أف ييديو إلى اإلسبلـ ،"كعندما أصبح أبك سفياف رىينة بيد 
كىَـّ بو عمر، كأجاره العباس، ثـ جاء في صبيحة اليكـ  ملسو هيلع هللا ىلصالمسمميف، كأصبح رٍىف إشارة النبي 

ككانت المفاجأة الصاعقة لو بدؿ التكبيخ كالتيديد كاإلذالؿ   ملسو هيلع هللا ىلصؿى بيف يدم رسكؿ اهلل الثاني ليمثي 
أف يدعى إلى اإلسبلـ، فتأثر بيذا المكقؼ كاىتزَّ ًكيانو، فمـ يممؾ إال أف يقكؿ: بأبي أنت كأمي 

و الخير بأبيو كأمّْو، كييثني عمي  ملسو هيلع هللا ىلصيا محمد، ما أحممىؾ كأكرمىؾ كأكصمىؾ! إنو ييفدّْم رسكؿ اهلل 
 (.ٕٓٓـ،ُِٗٗكمو: ما أحممىؾ كأكرمىؾ كأكصمىؾ") الغضباف،

عمى احتكاء نفسية أبى سفياف مف خبلؿ تطمعاتو كميكلو النفسية  ملسو هيلع هللا ىلصكالكاضح حرص الرسكؿ   
: يا رسكؿ اهلل، إفَّ أبا سفياف رجؿ يحب ىذا الفخر، ملسو هيلع هللا ىلصلحب الفخر،فقد قاؿ العباس لمرسكؿ 

، كمف أغمىؽ بابو فيك آًمف " فمكجعمت لو شيئنا، قاؿ: "نعىـ، م ؿ دار أبي سفياف فيك آًمفه ف دخى
 (.َُِّ،ح رّّٔ، ِّٔ، ْ)أبى داكد،ج

كفي إفراد بيت أبى سفياف بيذه الخصكصية مايتكافؽ مع تطمعات أبى سفياف النفسية ،التي     
لمفرد  أسيمت في قكة إيمانو كبناء القناعة لديو بأف اإلسبلـ الينتقص مف المكانة االجتماعية

"ككاف ىذا األسمكب النبكم الكريـ عامبلن عمى امتصاص الحقد مف قمب أبي سفياف، كبرىف لو 
بأفَّ المكانة التي كانت لو عند قريش، لف تنتقص شيئنا في اإلسبلـ، إف ىك أخمىص لو كبذؿ في 

بو في تعامميـ سبيمو، كىذا منيج نبكمّّ كريـ، عمى العمماء كالدعاة إلى اهلل أف يستكعبكه كيعممكا 
 (.ٕٔٓـ ،ََِٖمع الناس") الصبلبى ، 

كمف المكاقؼ التي تبرز المنيج التربكل النبكل في القدرة عمى احتكاء األخطاء كاألزمات   
الطارئة كعبلجيا،كتفادل األضرار المحتممة انطبلقا مف مراعاة النفسيات كتفيـ المشاعر 

ٍحفىةو "كافى ًعٍندى بىعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالشخصية،ما ركل أف النبى  ٍؤًمًنيفى بصى مىٍت إٍحدىل أيمَّيىاًت المي ًض ًنسىاًئًو، فأٍرسى
بىًت الَّتي عند النبيُّ  رى مع  ملسو هيلع هللا ىلصًفييىا طىعىاـه، فىضى ٍحفىةي فىاٍنفىمىقىٍت، فىجى ، فىسىقىطىًت الصَّ اًدـً في بىٍيًتيىا يىدى الخى

عىؿى يىٍجمىعي ًفييىا الطَّعىا ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  ٍحفىًة، ثيَـّ جى ـٍ ًفمىؽى الصَّ : غىارىٍت أيمُّكي ٍحفىًة، كيقكؿي ـى الذم كافى في الصَّ
ةى إلى  ًحيحى ٍحفىةى الصَّ ٍحفىةو ًمف ًعنًد الَّتي ىك في بىٍيًتيىا، فىدىفىعى الصَّ ـى حتَّى أيًتيى بصى اًد بىسى الخى ثيَـّ حى
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ٍحفىتييىا، كأىٍمسىؾى المىٍكسيكرىةى في بىٍيًت الَّتي كىسىرىٍت فيو" ،ح  ُُّّ)البخارلالَّتي كيًسرىٍت صى
ماجبمت  عميو المرأة مف الغيرة المتأصمة فى نفسية المرأة تجاه  ملسو هيلع هللا ىلص(، فقد راعى النبى ِِٓٓر

 األخريات فقابؿ ذلؾ السمكؾ بالتسامح كاالحتكاء.
حريصا عمى احتكاء حديثى العيد باإلسبلـ خاصة مف األعراب تأليفا  ملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف النبى    

يعة نفكسيـ األقرب لمغمظة في التعامؿ ،فكاف يعامميـ عمى قدر متفيما لطب ملسو هيلع هللا ىلصلقمكبيـ ،فقد كاف 
كعميو بيٍرده نىٍجراني غميظ  - ملسو هيلع هللا ىلص -عقكليـ ،فقد ركل عف أنس قاؿ:"كنت أمشي مع رسكؿ اهلل 

 -الحاشية، فأدرىكو أعرابي، فجبىذه بردائو جٍبذةن شديدةن، حتى نظرتي إلى صفحة عاتؽ رسكؿ اهلل 
البيرد مف شدَّة جٍبذتو، ثـ قاؿ: يا محمد، ميٍر لي مف ماؿ اهلل الذم قد أثَّرت بيا حاشيةي  - ملسو هيلع هللا ىلص

")البخارل ، - ملسو هيلع هللا ىلص -عندؾ، فالتفت إليو رسكؿ اهلل  َـّ أمر لو بعطاءو ،ح ر ٕٕٕثـ ضحؾ، ث
ُّْٗ.) 

منيجو في احتكاء السمككيات الخاطئة عمى ضركرة األخذ فى االعتبار  ملسو هيلع هللا ىلصكقد أقاـ النبى    
يجابية ظركؼ الخطأ،كلذاكاف يفر  ؽ بيف قميمى الكقكع في الخطأ ممف اشتيركا بحسف السيرة كا 

السمكؾ كعمؿ الخير، كبيف المكثريف مف المخالفات السمككية،كممايؤكد ذلؾ ما ركل عىٍف أىٍسمىاءى 
رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  تَّى ًإذىا كينَّا ًباٍلعىٍرًج نى  ملسو هيلع هللا ىلصًبٍنًت أىًبي بىٍكرو قىالىٍت خى ا حى اجن  ملسو هيلع هللا ىلصزىؿى رىسيكؿي المًَّو حيجَّ

ٍنًب رىسيكًؿ المًَّو  ٍنيىا ًإلىى جى اًئشىةي رىًضي المَّوي عى مىسىٍت عى ٍلنىا فىجى نىزى كىانىٍت  ملسو هيلع هللا ىلصكى ٍنًب أىًبي كى مىٍستي ًإلىى جى كىجى
الىةي رىسيكًؿ المًَّو  ًزمى الىةي )دابة السفر( أىًبي بىٍكرو كى مىسى أىبيك بىٍكرو كىاًحدىةن مىعى غيبلـو أًلىًبي بىٍكرو فىجى  ملسو هيلع هللا ىلصًزمى

ةى  : أىٍضمىٍمتيوي اٍلبىاًرحى ، قىاؿى : أىٍيفى بىًعيريؾى لىٍيسى مىعىوي بىًعيريهي قىاؿى مىٍيًو فىطىمىعى كى : فىقىاؿى يىٍنتىًظري أىٍف يىٍطميعى عى  قىاؿى
: فىطىًفؽى أبكبكر يىٍضًربيوي كىرىسيكؿي المًَّو  : بىًعيره كىاًحده تيًضمُّوي؟ قىاؿى كا يى  ملسو هيلع هللا ىلصأىبيك بىٍكرو : اٍنظيري يىقيكؿي ـي ،كى تىبىسَّ

ا يىًزيدي رىسيكؿي المًَّو  كا ًإلىى  ملسو هيلع هللا ىلصًإلىى ىىذىا اٍلميٍحًرـً مىا يىٍصنىعي قىاؿى اٍبفي أىًبي ًرٍزمىةى فىمى مىى أىٍف يىقيكؿى اٍنظيري عى
ـي"  )أبي داكد،ج  يىتىبىسَّ ا يىٍصنىعي كى  ( .ُُٖٖ،ح رِِْ، ِّّ، ِىىذىا اٍلميٍحًرـً مى

لمشاعر الصحابة كالتقدير لظركفيـ ،كاالىتماـ  ملسو هيلع هللا ىلصسبؽ يتضح مراعاة النبى كفى ضكء ما
بمعالجة مشكبلتيـ كما قد يقعكا فيو مف مخالفات سمككية باستخدامو الطرؽ التربكية 
المناسبة،كيمكف التطبيؽ التربكل لذلؾ بالتغاضى عف السمككيات الخاطئة التى قد تصدر مف 

يجابية سمككيـ الذل الطبلب المشيكد ليـ بالسمكؾ الم ثالى كالمرغكب فيو،نظرا اللتزاميـ كا 
 يزكييـ كيشفع ليـ .
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مف خصائص المنيج النبكل في احتكاء السمككيات الخاطئة، عدـ التباطؤ كالسرعة في    
ليا الثبات، كتصبح عادة لدل  التصدم لؤلخطاءالسمككية عقب حدكثيا مباشرة، حتى ال يتكافر

الناس يصعب عبلجيا فيما بعد،كمف المكاقؼ التي لجأ الرسكؿ فييا إلى احتكاء السمكؾ الخاطئ 
بجرىد في المسجد، كقد  ملسو هيلع هللا ىلصعمى أحد الصحابة في المسجد، فقدمر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصبسرعةأثناء مركره 

(،فالشرع قد َََّر،ح  ٕٗ،ْغط فخذؾ فإنيا مف العكرة")الترمذل،ج" :انكشفت فخذه، فقاؿ
 أكجب ستر العكرة مف باب التأدب كالييبة كحفظ األعراض. 

يسارع في احتكاء األخطاء السمككيةالطارئةالتى قد تظير أماـ الناس مف  ملسو هيلع هللا ىلصككاف الرسكؿ   
 ملسو هيلع هللا ىلصالبعض،لتفادل األضرار الناتجة عنيا، فقد"جاءى رجؿه يىتخطَّى ًرقابى النَّاًس يكـ الجمعة كالنبى 

(، فمسارعة ُُُٖ،ح رّّْ، ّّّ، ِاؿ لو:اجمٍس؛ فقٍد آذيتى ")أبى داكد،ج يىخطيب، فق
شغاليـ كصرؼ  الرسكؿ جاءت نتيجة الضرر الناتج مف ىذا السمكؾ لكقكع التأذل بالناس منو ،كا 

 انتباىيـ عف التركيز في االستماع لمخطيب.
"عف عمرك بًف فى احتكاء األخطاء ماركل  ملسو هيلع هللا ىلصكمف المكاقؼ التي تؤكد مسارعة الرسكؿ    

كأنا جالسه ىكذا ؛ كقد كضعتي يدم اليسرل  - ملسو هيلع هللا ىلص -الشريًد، عف أبيًو، قاؿ : مرَّ بي رسكؿي اهلًل 
، قاؿ : أتقعدي ًقعدةى المغضكًب عميًيـ ؟")أبى داكد،ج ،  ٕخمؼى ظيرم ؛ كاتَّكٍأتي عمى أىٍليًة يدمَّ

 (.ْْٖٖ،ح ر ُِٕ
عمى المسارعة  ملسو هيلع هللا ىلصعمى الفرد،بؿ اشتمؿ منيجو كلـ يقتصر احتكاء الرسكؿ لؤلخطاء السمككية   

عمى احتكاء السمكؾ الخاطئ الذل يصدرعف الجماعة كالذل ينتج عنو الكقكع فى الخطيئة أك 
اقتراؼ الذنب ،فقد ركل عف عبد اهلل بف يسار عف عبد الرحمف بف أبى ليمى قاؿ:حدثنا أصحاب 

طمؽ بعضييـ إلى حبؿو معو فأخذه ففًزع، محمد أنيـ كانكا يسيركف مع النبى ،فناـ رجؿ منيـ، فان
ا") أبى داكد،ج ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسكؿي اهلًل   (.ََْٓ،ح رِّٓ، ٕال يًحؿُّ لمسمـو أف ييركّْعى مسممن

كيتفؽ عمماء التربية فى العصر الحديث مع المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة    
ركو بدكف تصحيح حتى اليرسخ عمى" ضركرة إصبلح الخطأ عند الطالب فكر كقكعو ،كعدـ ت

  (. ُٕـ،ُّٖٗذلؾ الخطأ فى ذىنو" )ابراىيـ،
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يمثؿ اليدكء أحد العكامؿ المؤثرة في تحقيؽ االحتكاء كالتأثير عمى اآلخريف،فاليدكء أساس    
كل النبكل في بناء الشخصية المؤثرة في اآلخريف، كمف الخصائص التي تميز بيا المنيج الترب

احتكاء السمككيات الخاطئة ،القدرة عمى المحافظةعمى اليدكء كالتماسؾ االنفعالى كالصبر في 
عمى تربية الصحابة عميو ،فقد ركل "عف  ملسو هيلع هللا ىلصالتعامؿ مع ىذه السمككيات،كىذا ماحرص الرسكؿ 
صاحبو ، كنحف عنده جمكس، كأحدىما يسبُّ ملسو هيلع هللا ىلصسميماف بف صرد قاؿ :استبَّ رجبلف عند النَّبي 

: إنّْي ألعمـ كممة لك قاليا لذىب عنو ما يجد، لك قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصمغضبنا قد احمرَّ كجيو، فقاؿ النَّبيُّ 
 (. ُُٓٔ، ح ر ُِٗٓأعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ..." )البخارل 

كما تميز المنيج النبكل باليدكء كضبط النفس في احتكاءاألحداث كاألزمات،عمى الرغـ مف   
يؤدل إلى عدـ التكازف كحسف التصرؼ ،فبعد تراجع المسمميف في غزكة حنيف  اشتماليا عمى ما

حيف أصاب المسممكف االنحراؼ في التصكر كالسمكؾ ،فأصابيـ الغركر فياجميـ الكفار ىجكما 
 ملسو هيلع هللا ىلصىذا االنحراؼ السمككى باليدكء كالتكازف فاستطاع  ملسو هيلع هللا ىلصقكيا أدل إلى فرارىـ ،قابؿ الرسكؿ 

لَّى الميٍسًمميكفى احتكاء الخطأالسمككى كتح قيؽ اليدؼ التربكل ".. فىمىمَّا التىقىى الميٍسًمميكفى كىاٍلكيفَّاري كى
، فىطىًفؽى رىسكؿي اهلًل  اـً بىٍغمىًة رىسكًؿ  ملسو هيلع هللا ىلصميٍدًبًريفى : كىأىنىا آًخذه بًمجى يىٍركيضي بىٍغمىتىوي ًقبىؿى الكيفَّاًر، قاؿى عىبَّاسه

: أىٍم ملسو هيلع هللا ىلص، فىقاؿى رىسكؿي اهلًل ملسو هيلع هللا ىلصٍسًرعى، كىأىبيك سيٍفيىافى آًخذه بًركىاًب رىسكًؿ اهلًل أىكيفُّيىا إرىادىةى أىٍف ال تي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلًل 
ابي  ٍكًتي: أىٍيفى أىٍصحى يّْتنا، فىقيمتي بأىٍعمىى صى كافى رىجيبلن صى : كى بَّاسه ابى السَّميرىًة، فىقاؿى عى ، نىاًد أىٍصحى بَّاسي عى

: فىكىالمًَّو، لىكىأفَّ عىٍطفى  ، السَّميرىًة؟ قاؿى ًدىىا، فىقالكا: يا لىبٍَّيؾى ٍكتي عىٍطفىةي البىقىًر عمىى أىٍكالى تىييـٍ ًحيفى سىًمعيكا صى
..")مسمـ، : فىاٍقتىتىميكا كىاٍلكيفَّارى ، قاؿى  (.ُٕٕٓ، ح رُّٖٗيا لىبٍَّيؾى

كمف المكاقؼ التي تبرز أثر اليدكء كأحد سمات المنيج النبكل في احتكاء النفكس كمعالجة ما   
مع األنصاربعد تكزيع الغنائـ عمى المسمميف بعد االنتصار  ملسو هيلع هللا ىلصمف خمؿ أك خطأ،مكقفو ألـ بيا 

مف ىذه الغنائـ عطاءن كبيران لممؤلفة قمكبيـ مف أىؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفي غزكة حنيف،فقد أعطى رسكؿ اهلل  
مكة كبعض األعراب،كلـ يعط األنصار،فحدثتيـ أنفسيـ أف الرسكؿ آثر قكمو بتقسيـ الغنائـ ، 

يا معشر األنصار، مقالة بمغتني عنكـ، كمكجدة  " ي مكاف، كخطب فييـ قائبلن:ف  ملسو هيلع هللا ىلصفجمعيـ 
كجدتمكىا عمي في أنفسكـ، ألـ آتكـ ضبلالن فيداكـ اهلل، كعالة فأغناكـ اهلل، كأعداء فألؼ اهلل 
بيف قمكبكـ؟ قالكا: بمى، هلل كلرسكلو المف كالفضؿ! ثـ قاؿ: أال تجيبكنني يا معشر األنصار؟ 

: "أما كاهلل لك شئتـ لقمتـ، كلصدقتكـ: أتيتناميكىذّْبان ملسو هيلع هللا ىلصماذا نجيبؾ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ  قالكا: ب
فصدقناؾ، كمخذكالن فنصرناؾ، كطريدان فآكيناؾ، كعائبلن فآسيناؾ" أكجدتـ يا معشر األنصار في 

معشر  أنفسكـ في لعاعة مف الدنيا تألفت بيا قكمان ليسممكا كككمتكـ إلى إسبلمكـ! أال ترضكف يا
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األنصار أف يذىب الناس بالشاة كالبعير كترجعكا برسكؿ اهلل إلى رحالكـ؟ فكالذل نفس محمد 
بيده لكال اليجرة لكنت امرءان مف األنصار، كلك سمؾ الناس شعبان كسمكت األنصار شعبان لسمكت 

القـك شعب األنصار! الميـ ارحـ األنصار كأبناء األنصار كأبناء أبناء األنصار، قاؿ: فبكى 
 – ملسو هيلع هللا ىلص –حتى أخضمكا لحاىـ، كقالكا: رضينا برسكؿ اهلل قسمان كحظان، ثـ انصرؼ رسكؿ اهلل 

 (. ِْٗ،ِْٖـ ،  ُٓٔٗكتفرقكا") الغزالى ،
كفى ضكء ما يمر بو الفردفى الكقت الحاضر مف تكتر كضغكط كأزمات كتطكرات متسارعة   

يكاجييا الفرد ،كأسيمت في تكلد  في شتى مناحى الحياة ،أدت لتزايد الضغكط كاألزمات التي
القمؽ كالتكترلديو،يجب تربية الفرد عمى اليدكء كالتكازف في مكاجية األحداث بصكرة تكسبو 

 التكازف االنفعالى كضبط الذات،بما ينعكس عمى سمككياتو باإليجاب.

النبكل بتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ ،كالتى تتكامؿ فيما بينيا مف أجؿ اىتـ المنيج التربكل   
بناء االنساف القادر عمى مقاكمة عكامؿ االنحراؼ السمككى،كاالتجاه بالسمكؾ اإلنسانى 

 نحكاإليجابية،كتتمثؿ أىداؼ المنيج التربكل النبكل فيما يمى:

لسمككيات الخاطئة لدل الفرد استجابة ألنماط فكريةخاطئة تتسـ بعدـ تنشأ الممارسات كا    
المنطقية الفكرية، لذلؾ فاحتكاء السمككيات الخاطئة يتـ مف خبلؿ بناء القناعة الفكرية لدل 
مرتكبييا بإظيار الجكانب الخاطئة في التفكير مف خبلؿ استبعاد القناعات الفكرية غير المنطقية 

عات المنطقية المبنية عمى االستدالؿ كالبرىاف العقمى الرامى إلى ترسيخيا ،كاستبداليا بالقنا
 ضمف القناعات الفكرية لدل الفرد .

كلقد تميز المنيج النبكل فى احتكاء األخطاء السمككية،بالتركيز عمى تحقيؽ بناء القناعة   
قناعتو الفكرية كدكافعو  الفكرية لمفرد، ألنو غالبا ما "ينزع اإلنساف عادة إلى السمكؾ الذل يرضى

ىماؿ َِٓـ،َََِكعكاطفو ") النحبلكل ، (، فالقناعات الفكرية تمثؿ القكةالمحركة لمسمكؾ،كا 
البناء الفكرل لمفرد البناء السميـ يجعمو عرضة لبلنحراؼ السمككى كسيكلة التأثير عميو، كمف 

رادتجنبا لؤلخطاء السمككية ،ما المكاقؼ النبكية التي تؤكد عمى أىمية بناء القناعات الفكرية لؤلف
بغيةاألذف لو بالزنا ، فقدركل أف " أفَّ غبلمنا شابِّا أتى  ملسو هيلع هللا ىلصحدث مف الشاب الذل أتى لمرسكؿ 

، اٍدنيو فدنا  ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ : يا نبيَّ اهلًل أتأذفي لي في الزنا ؟ فصاح الناسي بو ،فقاؿ النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 
صبلةي كالسبلـي : أتحبُّو أليمّْؾى فقاؿ : ال ، جعمني اهللي قريبامنو قاؿ: فجمس ،فقاؿ النبيُّ عميو ال
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فداؾ ، قاؿ : كذلؾ الناسي ال ييحبُّكنىو أًلمَّياًتيـ ، أتحبُّو البنًتؾ ؟ قاؿ : ال ، جعمني اهللي فداؾ قاؿ 
ةى ، : كذلؾ الناسي ال ييحبُّكنىو لبناًتيـ ، أتحبُّو ألخًتؾ ؟ كزاد ابفي عكؼو حتى ذكر العمَّةى كالخال

يقكؿي كذلؾ الناسي ال ييحبُّكنىو ...،  ملسو هيلع هللا ىلصكىك يقكؿي في كؿّْ كاحدو ال ، جعمني اهللي فداؾ ، كىك 
و فمـ يكف  ملسو هيلع هللا ىلصفكضع رسكؿي اهلًل  ٍف فىٍرجى يدىه عمى صدًره كقاؿ : الميَـّ طيٍّْر قمبىو كاغفر ذنبىو كحصّْ

 (.ُُِِِ،ح رْٓٓ، ّٔبعد ذلؾ الفتى يمتفت إلى شئ")بف حنبؿ،ج
ؿ المكقؼ السابؽ عمى أف الشاب لديو اإلدراؾ كالكعى بحرمة الزنا، كلكنو جاء يطمب مف يدل   

األذف، فمدل الشاب قناعة فكرية مبنية عمى حب االشباع الغريزل، كلذا حرص  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 
الرسكؿ عمى إعادة بناء القناعة الفكرية لدل الشاب ألف العقؿ كالفكر السميـ لمفرد يأبى الزنا 

إلى بناء القناعة  ملسو هيلع هللا ىلصكفى ذلؾ احتكاء لسبب الخطأ كاالنحراؼ الفكرل، ،كمف ثـ عمد لمحارمو، 
حبلليا محؿ القناعة الفكرية الخاطئة المسببة لمخطأ السمككى  الفكرية اإليجابية لدل الشاب،كا 

 حتى تتحقؽ االستقامة كالضبط السمككى، كالرفض كالنبذ لمسمكؾ الخاطئ .
عمى تصحيح التصكرات الفكرية التى تكلد  ملسو هيلع هللا ىلصحرص فييا الرسكؿ كمف المكاقؼ التربكية التي   

ثىةي رىٍىطو إلى بيييكًت أٍزكىاًج  اءى ثىبلى قناعات لدل األفراد بانتياج سمككيات خاطئة ،ما ركل أنو "جى
ـٍ تىقىالُّكىىا، فىقالكا: كأى ملسو هيلع هللا ىلص، يىٍسأىليكفى عف ًعبىادىًة النبيّْ ملسو هيلع هللا ىلصالنبيّْ  كا كىأنَّيي ٍيفى نىٍحفي ًمفى النبيّْ ، فىمىمَّا أيٍخًبري

مّْي المٍَّيؿى أبىدنا، كقاؿى ملسو هيلع هللا ىلص : أمَّا أنىا فإنّْي أيصى ـٍ ديىي ، قاؿى أحى رى ٍنًبًو كما تىأىخَّ ـى ًمف ذى ؟ قٍد غيًفرى لو ما تىقىدَّ
كَّجي أبىدنا، : أنىا أٍعتىًزؿي النّْسىاءى فبل أتىزى ري ، كقاؿى آخى كـي الدٍَّىرى كالى أيٍفًطري : أنىا أصي ري اءى رىسكؿي المًَّو  آخى فىجى

ـٍ لو، لىًكنّْي أصي  ملسو هيلع هللا ىلص ـٍ ًلمًَّو كأىٍتقىاكي ىٍخشىاكي : أٍنتيـي الًَّذيفى قيمتيـٍ كىذىا ككىذىا، أما كالمًَّو إنّْي ألى كـي إليًيـ، فىقاؿى
كَّجي النّْسىاءى، فمىف رىًغبى عف سينَّتي فميسى ًمنّْي")البخار  مّْي كأىٍرقيدي، كأىتىزى ، كأيصى ، ح ر ُِِٗل،كأيٍفًطري

َّٓٔ). 
مف منطمؽ أف منشأ األخطاء ناتج عف الخمؿ فى التصكر  ملسو هيلع هللا ىلصكلقد جاء حرص الرسكؿ    

الفكرل لمفرد الذل يكلد لديو القناعة بالفعؿ "فإذا صمح التصكر قمت األخطاء،كالكاضح مف 
د ىك الحديث أف السبب الذل دفع أكلئؾ الصحابة إلى تمؾ الصكر مف التبتؿ كالرىبانية كالتشد

ظنيـ أنو البد مف الزيادة عمى عبادة النبى صمى اهلل عميو كسمـ رجاء النجاة ،حيث أنو أخبر 
مف ربو بالمغفرة بخبلفيـ ،فصحح ليـ النبى تصكرىـ المجانب لمصكاب ،كأخبرىـ مع ككنو 

لمنجد ، مغفكرا لو ،فإنو أخشى الناس كأتقاىـ هلل ، كأمرىـ بأف يمزمكا سنتو كطريقتو فى العبادة") ا
 (.ُِـ ،ُٗٗٗ
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كىذا يؤكد أىمية المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة ألف القناعات الفكرية المبنية   
عمى األدلة كالبراىيف ، كترتكز عمى التحميؿ العقمى كاالستدالؿ الفكرل تمثؿ األساس لبناء 

 كثبات القناعات الفكرية كالقبكؿ كاالقتناع بمحتكاىا.

مف األىداؼ األساسية لممنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة المحافظة عمى    
سبلمة المجتمع مف أسباب كدكاعى االنحرافات السمككية ،كأف احتكاء ىذه السمككيات الخاطئة 

ىماؿ احتكاء ىذه السمككيات تعد عامؿ مف عكامؿ كقاية المجتمع  مف اليبلؾ ،ألف التراخى  كا 
مف أىـ أسباب انييار المجتمع كعدـ تقدمو الحضارل،كىذا يستمـز عدـ السككت عف شيكع 
االنحرافات السمككية فى المجتمع، كاألخذ عمى يد المنحرفيف كعدـ إتاحة الفرصة لممارسة 

بناء المجتمع ،فإذا لـ السمككيات الخاطئة،فالمخطئكف "إذا ترككا مف غير تيذيب مبلئـ ىدمكا 
يأخذ الفضبلء عمى أيدييـ سقطت األمة ،كتغير حاليا كاضطربت أمكرىا كتقطعت الصبلت 

 (.  ُّٕـ، ُُٖٗالتي تربطيا")أبكزىرة ،
ثىًؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكىذا ماحذر الرسكؿ     ديكًد المًَّو كالكاًقًع فييا، كىمى ثىؿي القاًئـً عمىى حي مف عكاقب حدكثو " مى

ـٍ أٍسفىمىيا، فىكافى الًَّذيفى في أٍسفىًميا إذا  قىٍكـو اٍستىيىميكا يي ييـٍ أٍعبلىا كبىٍعضي عمىى سىًفينىةو، فأصابى بىٍعضي
ـٍ نيٍؤًذ مىف فىٍكقىنا، ٍرقنا كلى ٍقنا في نىًصيًبنا خى رى ، فقالكا: لك أنَّا خى ـٍ كا عمىى مىف فىٍكقىيي  اٍستىقىٍكا ًمفى الماًء مىرُّ

ـٍ كما أراديكا ٍكا  فإٍف يىٍتريكيكىي ٍكا، كنىجى ـٍ نىجى ذيكا عمىى أٍيًديًي ٍف أخى ًميعنا، كا  ىىمىكيكا جى
ًميعنا")البخارل،  (.ِّْٗ،ح رَْٔجى

كفى مكضع آخر جاء التحذير النبكل مف اتساع دائرة االنحراؼ السمككى،كمغبة اقتراف ذلؾ   
ؿى ملسو هيلع هللا ىلصبعقاب يشمؿ األمة عامة، فقدركل عف زينب رضى اهلل عنيا "أفَّ النبيَّ  مىٍييىا فىًزعنا  ، دىخى عى

ٍدـً يىٍأجيكجى كمىٍأجيكجى ًمٍثؿي  ، فيًتحى اليكـى ًمف رى : ال إلىوى إالَّ المَّوي، كٍيؿه ًلٍمعىرىًب ًمف شىرٍّ قىًد اٍقتىرىبى  ىًذه يقكؿي
ٍحشو فىقيمتي يا رىسكؿى المًَّو: ٍينىبي بٍنتي جى مَّؽى بإٍصبىًعًو اإلٍبيىاـً كالَّتي تىًمييىا، قالىٍت زى أىنىٍيًمؾي كفينىا  كحى

")البخارل، بىثي ـٍ إذىا كىثيرى الخى : نىعى ؟ قاؿى اًلحيكفى  (.ّّْٔ،ح رِْٖالصَّ
كىذا يدلؿ عمى أىمية احتكاء االنحرافات كالسمككيات الخاطئة ،كذلؾ باتخاذ التدابير الكقائية   

ؾ التي تحكؿ دكف ممارسة السمككيات الخاطئة،باستخداـ أساليب النصح كاإلرشاد لمسمك 
اإليجابى، ،كالعمؿ عمى اشباع الرغبات كالحاجات النفسية فى إطارىا المشركع ،حتى يتحقؽ 
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لمفرد النمك النفسى السكل،مما يجنب الفردالكقكع فى دائرة االنحراؼ السمككى المنيى عنو 
 .شرعا،كيسيـ فى بناء مجتمع قائـ عمى المبادئ كالقيـ النبيمة التي تحقؽ السعادة لمفرد كالمجتمع

ييعىدُّ التحمي بالسمككيات اإليجابية مف أىـ الصفات التى يتحمى بيا المؤمف، كأحد األىداؼ    
التربكية لممنيج النبكل فى احتكاء األخطاء السمككية ،كيركز المنيج التربكل النبكل عمى بناء 

 فردبصكرة تكسبو االتجاه نحك اإليجابية فى شتى معامبلتو.  الكعي كتنمية الميارات الذاتية لم
إلى تنمية الميارات الذاتية المرغكب فييا باعتبارىا أحد أىداؼ المنيج  ملسو هيلع هللا ىلصكقد بادرالرسكؿ    

النبكل فى احتكاء األخطاء السمككية، كذلؾ مف خبلؿ تربية المسمـ عمى االستقبللية السمككية 
الثاقبة ،كالبصيرة الناقدة ،التي تكسبو القدرة عمى تأىيؿ نفسو عمى  ،كضركرة تمتع المسمـ بالرؤية

سمكؾ الخير كعدـ االستسبلـ لمتأثر بالسمككيات الخاطئة السائدة فى المجتمع ،فقدركل عف 
ف ظممكا ظممنا  حذيفة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل :"ال تككنكا إمعة ، تقكلكف إف أحسف الناس أحسنا، كا 

ف أساءكا فبل تظممكا"، كلكف كطنكا أنفسكـ إ  ّالترمذل،ج.(ف أحسف الناس أف تحسنكا، كا 
 (.ََِٕ،ح رّٖٓ،
كيعد ىدؼ تنمية الميارات الذاتية لمفرد أحد أىداؼ المنيج النبكل فى احتكاء األخطاء   

السمككية ،نظرا ألف فقداف الميارة لدل الشخص قد يككف دافعا لمخطأ السمككى نظرا لشعكره 
التكافؽ،أما تكجيو الفرد لمميارة كجعمو إيجابيا، كتجنيبو عكامؿ االستسبلـ  بالفشؿ كالعجزكعدـ

كالخضكع كفيؿ بحماية الفرد مف الخطأ السمككى،يبدك ذلؾ مف خبلؿ ماركل " أىفَّ رىجيبلن ًمفى 
اًر أىتىى النًَّبيَّ  :  ملسو هيلع هللا ىلصاأٍلىٍنصى ا ًفي بىٍيًتؾى شىٍيءه؟»يىٍسأىليوي، فىقىاؿى : بىمىى، حً « أىمى وي قىاؿى ٍمسه نىٍمبىسي بىٍعضى

 : اًء، قىاؿى قىٍعبه نىٍشرىبي ًفيًو ًمفى اٍلمى وي، كى نىٍبسيطي بىٍعضى ذىىيمىا «اٍئًتًني ًبًيمىا»كى ا، فىأىخى : فىأىتىاهي ًبًيمى ، قىاؿى
:  ملسو هيلع هللا ىلصرىسيكؿي المًَّو  قىاؿى ٍف يىٍشتىًرم ىىذىٍيًف؟»ًبيىًدًه، كى ا ًبًدٍرىىـو « مى ذيىيمى : أىنىا، آخي ؿه : قىاؿى رىجي ٍف يىًزيدي »، قىاؿى مى

ثنا تىٍيًف، أىٍك ثىبلى مىى ًدٍرىىـو مىرَّ ٍيًف «عى ذى الدٍّْرىىمى ا ًإيَّاهي، كىأىخى ٍيًف فىأىٍعطىاىيمى ذيىيمىا ًبًدٍرىىمى : أىنىا آخي ؿه ، قىاؿى رىجي
 : قىاؿى ، كى اًرمَّ ا اأٍلىٍنصى ا فىاٍنًبٍذهي ًإلىى أى »كىأىٍعطىاىيمى ًدًىمىا طىعىامن ا فىٍأًتًني اٍشتىًر ًبأىحى ًر قىديكمن ، كىاٍشتىًر ًباآٍلخى ٍىًمؾى

يىنَّؾى »عيكدنا ًبيىًدًه، ثيَـّ قىاؿى لىوي:  ملسو هيلع هللا ىلص، فىأىتىاهي ًبًو، فىشىدَّ ًفيًو رىسيكؿي المًَّو «ًبًو، ًبٍع، كىالى أىرى اٍذىىٍب فىاٍحتىًطٍب كى
ا ٍمسىةى عىشىرى يىٍكمن يىًبيعي، فى «خى ؿي يىٍحتىًطبي كى ، فىاٍشتىرىل ، فىذىىىبى الرَّجي ـى ابى عىٍشرىةى دىرىاًى قىٍد أىصى اءى كى جى

ا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ًببىٍعًضيىا طىعىامن ٍسأىلىةي نيٍكتىةن ملسو هيلع هللا ىلصًببىٍعًضيىا ثىٍكبنا، كى ٍيره لىؾى ًمٍف أىٍف تىًجيءى اٍلمى : "ىىذىا خى
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ٍسأىلىةى الى تىٍصميحي ًإالَّ  ًة، ًإفَّ اٍلمى ، أىٍك ًفي كىٍجًيؾى يىٍكـى اٍلًقيىامى ، أىٍك ًلًذم غيٍرـو ميٍفًظعو ثىةو: ًلًذم فىٍقرو ميٍدًقعو  ًلثىبلى
")الترمذل،ج  (.ُِٖٗ،ح رُْٕ، َْٕ، ًِلًذم دىـو ميكًجعو

فقد لمس الرسكؿ فى ىذا الرجؿ القدرة عمى العمؿ كالكسب ،كالمفتقد فيو ىك نقص الميارة    
بناء الميارة لدل الفرد التي تحكؿ بينو  كاليمة كعدـ التكظيؼ األمثؿ ليا،كلذا ىدؼ الرسكؿ إلى

كبيف السمكؾ غير المرغكب فيو ، فجاء تركيز الرسكؿ عمى تعميمو الميارة ،كتبصيره بنقاط القكة 
  كالتميز لديو التى تؤىمو لمعمؿ ،كتبعده عف التسكؿ المذمكـ.  

المخطئ  في احتكاء األخطاء عمى الجانب النظرل فى إرشاد ملسو هيلع هللا ىلص النبي كلـ يقتصر منيج  
 عمى احتكاء األخطاء بالتدريب عمى الميارة عمميا ملسو هيلع هللا ىلصكالمقصر إلى الميارة ،بؿ حرص الرسكؿ 

مر بغبلـ يسمخ شاة ،فقاؿ لو رسكؿ اهلل :تنح  ملسو هيلع هللا ىلص،فقد ركل عف أبى سعيد الخدرل "أف رسكؿ اهلل 
اؿ :يا حتى أريؾ،فأدخؿ رسكؿ اهلل يديو بيف الجمد كالمحـ ،فدحس بيا حتى تكارت إلى األبط،كق

 (.ُّٕٗ،ح رَُُٔ، ِغبلـ ىكذا فاسمخ ،ثـ مضى كصمى بالناس كلـ يتكضأ" )الترمذل،ج
كما ركز المنيج التربكل النبكل  عمى احتكاء السمكؾ الخاطئ مف خبلؿ التدريب العممى     

عمى الميارة التى تربى الدافعية فى المخطئ بااللتزاـ بالسمكؾ الصحيح فى المستقبؿ ،يدلؿ عمى 
مىى رىسيكًؿ المًَّو  ذلؾ ـى عى ٍأ  ملسو هيلع هللا ىلصما ركل عف أحد الصحابة" أىنَّوي قىًد كءو ، فىقىاؿى : تىكىضَّ ، فىأىمىرى لىوي ًبكىضي

بىٍيرو ًبًفيًو ، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  بىٍيرو . فىبىدىأى أىبيك جي بىٍيرو ، فىًإفَّ  ملسو هيلع هللا ىلصيىا أىبىا جي : الى تىٍبتىًدٍئ ًبًفيًؾ يىا أىبىا جي
ا ، ثيَـّ تىمىٍضمىضى  ملسو هيلع هللا ىلصاًفرى يىٍبتىًدئي ًبًفيًو . ثيَـّ دىعىا رىسيكؿي المًَّو اٍلكى  تَّى أىٍنقىاىيمى كءو ، فىغىسىؿى كىفٍَّيًو حى ًبكىضي

ثنا ، كىاٍلييٍسرىل ثى  ثنا ، كىغىسىؿى يىدىهي اٍلييٍمنىى ًإلىى اٍلًمٍرفىًؽ ثىبلى ثنا ، كىغىسىؿى كىٍجيىوي ثىبلى ثن كىاٍستىٍنشىؽى ثىبلى ا ، بلى
مىسىحى رىٍأسىوي كىغىسىؿى ًرٍجمىٍيًو.")البييقى،ج  (.ُُِ، ح رٕٕ، ُكى

ييعىذي الضبط الذاتي لمسمكؾ النابع مف الكازع الدينى الداخمى فى الفرد مف أكثرأىداؼ المنيج     
ئة التي تربى فى الفردالمسئكلية الذاتية عف التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات اإلنسانية الخاط

سمككو كضبطو كالتحكـ فيو ،بدال عف المجكء ألساليب الضبط الخارجي،كىذا بدكره يسيـ فى 
 تشكيؿ النضج السمككى لمفرد ،كصكال إلى ضبط الممارسات السمككية فى المجتمع .

ازع الدينى كالضبط الذاتي لسمكؾ كمف الشكاىد فى المنيج التربكل النبكل الدالة عمى تربية الك    
لحفصة رضى اهلل عنيا مستثيرا فى  ملسو هيلع هللا ىلصالفرد اعتمادا عمى ذلؾ،ما نممسو فى تكجيو رسكؿ اهلل 

!! فبكت. فدخؿ عمييا  نفسيا بكاعث اإليماف حيث"  بمغ صفيةى أف حفصةى قالت بنتي ييكدمٍّ
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، فقاؿ النبيُّ إنؾ البنةي النبيُّ كىي تبكي فقاؿ ما ييبكيًؾ؟ فقالت: قالت لي حفصةي إني ا بنةي ييكدمٍّ
ـى تفخري عميؾ؟ ثـ قاؿ اتقي اهللى يا  نؾ لتحتى نًبيّْ فًب ف عمىؾ لنبيّّ كا  نًبيٍّ كا 

(، لقد جاء تركيز النبى فى تكجييو لحفصة مؤسسا عمى ّْٖٗ،ح رُٖٖ،ٔحفصة")الترمذل،ج
ر ،ألف التقكل"كممة التقكل عمى اعتبار أنيا " تشتمؿ عمى كؿ معانى الخير ،كتجنب كؿ ش

ق، ُّٓٗ) قكرة، ،فيى شاممة ألصكؿ الديف كفركعو" جامعة لفعؿ المأمكرات ،كترؾ المنييات
ٕ.) 
كمف الشكاىد التى تدؿ عمى اعتماد المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة    

كرلديو بالرقابة اإلليية عمى تربية الكازع الدينى كالضبط الذاتى لمسمكؾ لدل الفرد ،كتككيف الشع
رجبل يسئ  ملسو هيلع هللا ىلصعمى جميع أقكالو كأفعالو كأحد األىداؼ التربكية التى يسعى لتحقيقيا ، لما رأل

فى أداء صبلتو ، دعاه الرسكؿ إلى استحضار مراقبة اهلل أثناء أدائو لمصبلة ككقكفو بيف يدل 
تقاف األداء،فقد ركل اهلل عزكجؿ كاإلحجاـ عف شكاغؿ الدنيا،فذلؾ أدعى لمفرد عمى االست قامة كا 

صمى الظير فمما سمـ نادل رجبل فى آخر الصفكؼ،فقاؿ :يافبلف أال تتقى  ملسو هيلع هللا ىلص"أف رسكؿ اهلل 
اهلل ،أال تنظر كيؼ تصمى ؟ إف أحدكـ إذا قاـ يصمى إنما يقـك يناجى ربو،فمينظر كيؼ يناجيو؟ 

") الحاكـ،جإنكـ تركف أنى ال آراكـ،إنى كاهلل ألرل مف خمؼ ظيرل كما أرل مف   ُبيف يدلى
 (.ُٖٔ،ح ر  ُّٔ،
 

كيرتكزالضبط الداخمى لمسمكؾ الناتج عف الكازع الدينى عمى قناعة الفردبالقيـ الدينية    
كمحددات السمكؾ كالتي تحمؿ فى مضمكنيا المراقبة هلل فى كؿ فعؿ كسمكؾ ،كالتي يعتبرىاالفرد 

كىذا ماتميز بو المنيج النبكل مف حيث المنيج الذل يسير عميو ،كالمكجو لو فى كافة شئكنو،
التركيز عمى تربية الرقابة الذاتية عمى السمكؾ مف داخؿ اإلنساف،كالذل بدكره ينعكس عمى 

 السمكؾ الخارجي باالستقامة كالبعد عف االنحراؼ. 

نس حدد المكلى عزكجؿ الغاية مف خمؽ اإلنساف فقاؿ "كما خمقت الجف كاأل   
(، ككاف النحراؼ اإلنساف عف الغاية التي خمؽ مف أجميا أف بعث اهلل ٔٓإالليعبدكف")الذاريات:

الرسؿ عمييـ السبلـ لتعديؿ السمككيات البشرية نحك السمكؾ الذل يريده اهلل عزكجؿ ،قاؿ تعالى" 
ـى بىٍيفى  كىافى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن فىبىعىثى المَّوي النًَّبيّْيفى ميبىشًّْريفى  ؽّْ ًليىٍحكي مينًذًريفى كىأىنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى ًباٍلحى كى
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ـٍ آيىاًتنىا ُِّالنَّاًس ًفيمىا اٍختىمىفيكا ًفيًو")البقرة: مىٍيكي ـٍ يىٍتميك عى ـٍ رىسيكالن مّْنكي ٍمنىا ًفيكي (،كقاؿ " كىمىا أىٍرسى
ـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى  ييعىمّْميكي ـٍ كى ييزىكّْيكي ـٍ تىكيكنيكا تىٍعمىميكف")البقرة:كى ييعىمّْميكيـ مَّا لى  (.ُُٓكى

كبناء عمى ذلؾ فالمنيج التربكل النبكل ييدؼ إلى تعديؿ سمكؾ اإلنساف كاتجاىاتو كأفكاره   
كمعتقداتو كفؽ المنيج اإلليى "فاإلسبلـ غير السمكؾ مف الكثنية إلى التكحيد ،كمف الكفر إلى 

ياف إلى العدؿ ،كمف سمكؾ التمرد كالعصياف إلى سمكؾ الطاعة اإليماف ،كمف الظمـ كالطغ
كاإللتزاـ ..،كلذا فاإلسبلـ يعدؿ مف سمكؾ الفرد كيبنى شخصيتو عمى قيـ الحؽ كمبادئ الخير ") 

 (.  ُّٖ،ُِٖالعيسكل، د.ت،
 كلقد اتسـ المنيج التربكل النبكل في احتكاء األخطاء السمككية بالدقة كالتنظيـ بصكرة تحقؽ  

تعديؿ كتغيير السمكؾ إلى األفضؿ عف قناعة تجعؿ الفردحريصا عمى االلتزاـ بو في 
حياتو،فيدؼ المنيج التربكل النبكل ىك " إحداث تغيرات فى السمكؾ اإلنسانى ،تنمى مظاىر 
السمكؾ اإليجابى ،كتقضى عمى مظاىر السمكؾ السمبى ،بما يتفؽ مع أسس كمبادئ العقيدة 

 نفس البشرية لمكصكؿ إلى شخصية سكية مستقرة اإلسبلمية كحاجات ال
 (.ِِٖـ،ََِْ")خكالدة،

كبالنظر إلى تعديؿ كتقكيـ سمكؾ الفرد كأحد أىداؼ المنيج التربكل النبكل فى احتكاء   
 السمككيات الخاطئة نجده يحقؽ ذلؾ مف خبلؿ المراحؿ التالية:

إبعاد الفرد عف البيئات التي تتنكر  الحماية الفكرية كالسمككية لمفردمف خبلؿ 
لمقيـ اإلسبلمية..،ابتعادا يستيدؼ تكفير نكع مف الحماية الفكريةكالركحية كالسمككية..،فقد حـر 

عمى عمر بف الخطاب مطالعة صحيفة كاحدة مف التكراة ، كما دعا المسمميف إلى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 
 مخالفة غير المسمميف في شتى مظاىر حياتيـ.

:التعرؼ عمى السمككيات السمبية التى التتفؽ مع المنيج اإلسبلمى 
 كاستبداليا بالسمككيات اإليجابية المرغكب فيياالتى تتفؽ كمبادئ كأحكاـ الديف اإلسبلمى.

الشركع بتعديؿ السمكؾ غير المرغكب بو ،كتعزيز ماىك مرغكب بو  
 (.ِْ، ُْ،ُٖٓٗنى بمختمؼ أنكاع التعزيز)الكيبل

كىذه المراحؿ تمثؿ التزكية التى ييدؼ المكلى عزكجؿ تحقيقيا فى عباده، كالتى تخدـ عممية   
تعديؿ كتقكيـ السمكؾ ،ألنيا بمثابة "انتزاع ما ىكغير مرغكب فيو كتعزيز ما ىك مرغكب 

ـٍ رىسيكالن مّْ ُْ،ُٖٓٗفيو")الكيبلنى  ٍمنىا ًفيكي ا أىٍرسى ـٍ ( ،قاؿ تعالى " كىمى ييزىكّْيكي ـٍ آيىاًتنىا كى مىٍيكي ـٍ يىٍتميك عى نكي
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ـٍ تىكيكنيكا تىٍعمىميكف")البقرة: ييعىمّْميكيـ مَّا لى ـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كى ييعىمّْميكي (،ألنو مف "الطبيعى أنو متى ُُٓكى
 (.َْ،ُٗٗٗتزكت النفس كتيذبت طباعيا،استقاـ السمكؾ الداخمى كالخارجى المحالة")الميدانى،

مف أىداؼ المنيج النبكل فى احتكاء األخطاء السمككية عدـ االقتصارعمى عبلج    
كنقدالسمككيات الخاطئة ،كتكضيح سمبياتيا،كلكف المبادرة بتقديـ البديؿ السمككى الصحيح الذل 

، كمما كرد فى السنة النبكيةمف يجنب الفرد ىذه السمككيات الخاطئة،كيصحح المسار السمككى لو
 ملسو هيلع هللا ىلصتقديـ البديؿ السمككى المناسب لمف كقع فى الخطأالسمككى ما ركل "أف ًببلىؿ جاء ًإلىى النًَّبيّْ 

: ًمٍف أىٍيفى ىىذىا ؟ ، قىاؿى ًببلىؿه : كىافى ًعٍندىنىا تىٍمره رىًدمّّ ، فىًبٍعتي  ملسو هيلع هللا ىلص، فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ  بىٍرًنيٍّ  ًبتىٍمرو 
اعىٍيفً  وي ًمنٍ  اعو  صى ـى النًَّبيَّ  ًبصى بىا ، الى تىٍفعىٍؿ  أىكَّهٍ  أىكَّهٍ  : ًعٍندى ذىًلؾى  ملسو هيلع هللا ىلص، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص، ًلنيٍطًع ٍيفي الرّْ ، عى

رى ، ثيَـّ اٍشتىًريو")البخارل، لىًكٍف ًإذىا أىرىٍدتى أىٍف تىٍشتىًرمى فىًبًع التٍَّمرى ًببىٍيعو آخى  (.ُِِّ،ح رٔٓٓ، كى
تمد المنيج التربكل النبكل عمى تقديـ البديؿ السمككى المناسب باعتباره ىدفا كاع  

الحتكاء السمككيات الخاطئة التي يقع فييا األفراد ، فقد ركل "عف رافع بف عمرك الغفارم قاؿ : 
كنت أرمي نخبل لؤلنصار ك أنا غبلـ ، فرآني النبي صمى اهلل عميو ك سمـ فقاؿ : يا غبلـ لـ 

ؿ ؟ فقمت : آكؿ قاؿ : فبل تـر النخؿ ككؿ مما يسقط في أسفميا ، ثـ مسح رأسي ك ترمي النخ
 (.ْٕٖٓ،ح رَِٓ، ّقاؿ : الميـ اشبع بطنو")الحاكـ،ج

كفى أسمكب التعامؿ حرص المنيج التربكل النبكل عمى تقديـ البديؿ السمككى المناسب ،حينما   
، كالتركيز عمى إظيارسمبياتو بدال مف كجد الخطأ مف الصحابة  فى طريقة التعامؿ مع المخطئ

احتكائو كعدـ امتياف كرامتو، كتعزيزالجانب اإليجابى فيو،لئبل يككف ذلؾ سببا فى مكاصمة 
: اٍضًربيكهي  ملسو هيلع هللا ىلصانحرافو كاإلصرار عمى السمكؾ الخاطئ،فقدركل أنو" أيًتيى النبيُّ  ، قىاؿى ؿو قٍد شىًربى برىجي

ٍيرىةى: فىًمنَّا الضَّ  ، قىاؿى بىٍعضي قىاؿى أبك ىيرى رىؼى اًربي بثىٍكًبًو، فىمىمَّا اٍنصى اًربي بنىٍعًمًو، كالضَّ اًربي بيىًدًه، كالضَّ
" : ال تىقيكلكا ىىكىذىا، ال تيًعينيكا عميو الشٍَّيطىافى : أٍخزىاؾى المَّوي، قىاؿى ، ح ر ُٖٕٔ)البخارل،.القىٍكـً

ٕٕٕٔ.) 
اء السمككيات الخاطئة كالتي تبرز اليدؼ كمف الشكاىد فى المنيج التربكل النبكل عمى احتك   

لمطريقة الصحيحة فى  ملسو هيلع هللا ىلصالتربكل مف تكجيو المخطئ لمبدائؿ السمككية اإليجابية ، إرشاده 
عرض الطعاـ كبيعو بعد انتقاده لمسمكؾ الخاطئ فى عرض الطعاـ، كعدـ إظيار مابو مف عيب 

ٍبرىًة طىع ى ملسو هيلع هللا ىلصأماـ اآلخريف، فقد مر" رىسكؿى اهلًل  ؿى يىدىهي فييا، فىنالىٍت أصاًبعيوي بىمىبلن  عمىى صي اـو فأٍدخى
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عىٍمتىوي فىٍكؽى الطَّعاـً  : أفىبل جى ؟ قاؿى أصابىٍتوي السَّماءي يا رىسكؿى اهلًل، قاؿى : ما ىذا يا صاًحبى الطَّعاـً فقاؿى
، مىف غىشَّ فميسى ًمنّْي")مسمـ، فى العممية (، كىذا مايجب االلتزاـ بو َُِ،ح رٗٗكىٍي يىراهي النَّاسي

التعميمية مف ضركرة ارشاد المتعمـ لمسمكؾ االيجابى المراد تطبيقو كبديؿ لمسمككيات الخاطئة 
 غير المرغكب فييا. 

كيمكف تكظيؼ البديؿ السمككى المناسب باعتباره مف أىداؼ المنيج النبكل فى احتكاء   
قؽ الكقاية لمفرد مف الكقكع فى السمككيات الخاطئة تربكيا فى اإلرشاد لمبدائؿ العبلجية التي تح

ًف اٍستىطىاعى  ملسو هيلع هللا ىلصالسمككيات الخاطئة ،كيؤكد ذلؾ ماركل عف الرسكؿ  : يامعشر الشباب مى أنو "قاؿى
، فإنَّ  ٍكـً ـٍ يىٍستىًطٍع فىعميو بالصَّ في ًلٍمفىٍرًج، كمىف لى ًر، كأىٍحصى كٍَّج، فإنَّو أغىضُّ ًلٍمبىصى و لو منكـ البىاءىةى فىٍميىتىزى

اءه"  .(َُٓٗ،ح رْٗٓ)البخارل،ًكجى

إف احتكاءالسمككيات الخاطئةعمؿ تربكم كتعميمي ييدؼ إلى االرتقاء بالمستكل األخبلقى      
ى لممجتمع ،كسبيؿ لمتقدـ كاالزدىار فى ظؿ التحديات التي تكاجو المجتمع اإلسبلمى ،كلذا فالكع

باألساليب النبكية فى احتكاء األخطاء السمككية يسيـ فى الحد مف تمؾ األخطاء كضماف عدـ 
تكرار حدكثيا، كمف خبلؿ البحث في السنة النبكية الشريفة تكصؿ الباحث إلى عدد مف 

في احتكاء السمككيات الخاطئة  ملسو هيلع هللا ىلصاألساليب التربكية المتنكعة التي استخدميا الرسكؿ 
 ىذه األساليب: لؤلفراد،كمف أىـ 

مف المعمكـ أف النقد البناء يتـ مف أجؿ تصحيح األخطاء ،كيعرؼ النقد بأنو "استدراؾ عمى      
عمى  ملسو هيلع هللا ىلص( ، كحرص الرسكؿ  ٕـ،ُْٖٗعمؿ أكتصرؼ غير صحيح ابتغاء تجنبو") البكطى ،

احتكاء السمككيات الخاطئة مف خبلؿ استخدامو ألسمكب التركيزعمى تكجيو النقد لمجزء الخاطئ 
مف السمكؾ العاـ لمفرد فى العديد مف المكاقؼ السمككية المراد احتكاؤىا،كاستخدـ الرسكؿ طريقة 

شعاره باإلنصاؼ خبلؿ تكجيو النقد كاإلنكارلمممارسات السمككية الخاط ئةالخاصة مدح المخطئ كا 
ذى ملسو هيلع هللا ىلصبو، فقاؿ  ا فىعىًجؿى فىأىخى ٍيمن رى ٍسبىاؿي ًإزىاًرًه ، فىبىمىغى ذىًلؾى خي مًَّتًو كىاً  ريـ األسدل لٍكالى طيكؿي جي "نعـ الرجؿ خي

اًؼ سىاقىٍيًو ")أبى داكد،ج فىعى ًإزىارىهي ًإلىى أىٍنصى مَّتىوي ًإلىى أيذينىٍيًو كىرى ، ح ُٖٔ، ٔشىٍفرىةن فىقىطىعى ًبيىا جي
مّْي ًمفى المٍَّيًؿ فىكافى  ملسو هيلع هللا ىلص( ،ككذلؾ ركل  عف النبى َْٖٗر ـى الرَّجيؿي عبدي المًَّو، لك كافى ييصى قكلو" ًنٍع

" ـي ًمفى المٍَّيًؿ إالَّ قىًميبلن  (.ُُِِ،ح ر ِّٕ)البخارل،.بىٍعدي ال يىنىا
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لسمكؾ النقد غير المباشرفى احتكاء السمكؾ الخاطئ ببياف العمة مف ا ملسو هيلع هللا ىلصكما استخدـ الرسكؿ     
:  ملسو هيلع هللا ىلصالمنتقد،فقد اٍستىٍعمىؿى النبيُّ  ـى قاؿى دىقىةو، فىمىمَّا قىًد رىجيبلن ًمف بىًني أٍسدو ييقىاؿي لو ابفي األيتىًبيًَّة عمىى صى

ـى النبيُّ  ـٍ كىذا أيٍىًدمى ًلي، فىقىا ًعدى الًمٍنبىرى  -عمىى الًمٍنبىًر  ملسو هيلع هللا ىلصىذا لىكي ا فىصى ًمدى  -قاؿى سيٍفيىافي أيضن فىحى
مىسى في بىٍيًت  المَّوى  : ىذا لؾى كىذا ًلي، فىيىبلَّ جى : ما بىاؿي العىاًمًؿ نىٍبعىثيوي فىيىٍأتي يقكؿي كأىٍثنىى عميو ثيَـّ قاؿى

اءى بو يىكـى الًقيىامىًة  ـٍ ال، كالذم نىٍفًسي بيىًدًه، ال يىٍأتي بشيءو إالَّ جى ًو، فىيىٍنظيري أييٍيدىل لو أ أًبيًو كأيمّْ
قى  فىعى يىدىٍيًو حتَّى يىٍحًمميوي عمىى رى ، أٍك شىاةن تىٍيعىري ، ثيَـّ رى كىاره بىًتًو، إٍف كافى بىًعيرنا لو ريغىاءه، أٍك بىقىرىةن لىيىا خي

ثنا تىٍي إٍبطىٍيًو أال ىٍؿ بىمٍَّغتي ثىبلى  (ُٕٕٗ،ح رُٕٕٗ")البخارل،.رىأىٍينىا عيٍفرى
ة إلرشاد الفرد إلى السمكؾ كفى ضكء ذلؾ ينبغي عمى المربى االستفادة مف األحداث الجاري  

الصحيح ،فقابمية الفرد لمتكجيو كاإلرشاد تزداد بارتباط التكجيو كاإلرشاد بالمشكبلت التي يعانى 
 منيا أفراد المجتمع ،كذلؾ مف أجؿ التكصؿ لمحمكؿ المناسبة لما يعانيو األفراد مف مشكبلت.

مسمكؾ الخاطئ حينما تستدعى كفى بعض الحاالت كاف الرسكؿ يستخدـ النقد المباشر ل     
أتانا رسكؿي المًَّو   المكاقؼ ذلؾ ،كمما يستدؿ بو عمى ذلؾ ،ما ركل عف جابر بف عبداهلل قاؿ:"

فرأل رجبلن شٍعثنا قد تفرَّؽى شعريه فقاؿى أما كافى ىذا يجدي ما ييسىكّْفي ًبو شعره؟، كرأل رجبلن عميًو  ملسو هيلع هللا ىلص
ًسخةه فقاؿى أما كافى ىذا يجدي م ،ح ر  ُٖٔ، ٔا يغسؿي ًبو ثكبو؟")أبى داكد،ج ثيابه كى

(،كتكجيو النقد لكبل السمككيف ليدؼ تربكل ميـ كىكتكجيو المخطئ  لتحسيف السمكؾ، َِْٔ
 كالحرص عمى الظيكر بمظير حسف.

كمف الضركرل فى استخداـ أسمكب النقد الحتكاء السمككيات الخاطئة تقديـ البديؿ السمككى    
لمخطئ فى حيرة بيف السمكؾ السمبى المنتقد كااليجابى المرغكب فيو اإليجابى حتى اليقع ا

"فعندمانقكـ باحاطة الطرؼ اآلخر بالخطأ الذل ارتكبو عميؾ أف تخبره أيضا بالكيفيةالتى يمكنو 
بيا تصحيحو،كالينبغى التشديد عمى الخطأ نفسو ،بؿ عمى طرائؽ ككسائؿ تصحيح ىذا 

 (.  ُِّـ، ََِِ،الخطأ،كتجنب تكرار حدكثو") جبميف 
كأسمكب النقد البناء لمسمكؾ الخاطئ مف األساليب اإليجابية ذات التأثير المباشر فى احتكاء     

السمككيات الخاطئة ،كالتطبيؽ التربكل ليا يتـ مف خبلؿ مراعاة المعمـ لما يتمتع بو التمميذ مف 
ء السمككيات الخاطئة لدل جكانب إيجابية،كما أف النقد بطريقة غير مباشرة يساعد عمى احتكا

التمميذ بصكرة إيجابية،كمف الضركرل التركيزمف المعمـ عمى مدل مناسبة النقد لمسمكؾ مف حيث 
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الكـ كالكيؼ ،حتى اليؤدل إلى نتائج عكسية ،فالمبالغة فى النقد قديترتب عمييا اإلضرار بنفسية 
 الفرد، فيصبح عرضة لبلنحراؼ السمككى. 

تربية عمى ميارات النقد البناء،ألف تكجيو النقد ضركرة لمتصحيح كفى ضكء ذلؾ يجب ال  
كالتقكيـ، فينبغي تضميف المناىج الدراسية مبادئ كميارات التفكير النقدم،كأف يربى األفرادعمى 
مقكمات النقد كآدابو حتى نصؿ إلى المستكل المقبكؿ مف النقد البناء كتحقيؽ اليدؼ المرجك 

 منو.

مف األساليب التربكية المستخدمة فى المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة   
،أسمكب إقناع المخطئ باالبتعاد عف السمكؾ الخاطئ مف خبلؿ تصحيح الخطأ، فاقبلع 
المخطئ عف خطئو كتجنبو لو عف اقتناع مف أفضؿ السبؿ الحتكاء األخطاءكتبلشييا، كمف 

باعتباره سبيبلن الحتكاء الخطأ فى المنيج التربكل النبكل ما حدث مف  صكراستخداـ اإلقناع
: إفَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاألعرابى الذل جاء إلى رسكؿ اهلل  ، ككاف يحمؿ بيف طياتو الشؾ كاالتياـ لزكجتو، فىقاؿى

نّْي أٍنكىٍرتيوي، فىقاؿى لو رىسكؿي المًَّو  دى، كا  ا أٍسكى من ، : ىٍؿ لؾى ًمف إبً ملسو هيلع هللا ىلصاٍمرىأىتي كلىدىٍت غيبلى ـٍ : نىعى ؟، قاؿى ؿو
: فأنَّى تيرىل  : إفَّ ًفييىا لىكيٍرقنا، قاؿى : ىٍؿ ًفييىا ًمف أٍكرىؽى؟، قاؿى ، قاؿى ٍمره : حي : فىما أٍلكىانييىا؟، قاؿى قاؿى
ٍص لو في  ـٍ ييرىخّْ : كلىعىؿَّ ىذا ًعٍرؽه نىزىعىوي، كلى : يا رىسكؿى المًَّو، ًعٍرؽه نىزىعىيىا، قاؿى اءىىىا، قاؿى ذلؾى جى

   .(ُّْٕ،ح رٍَُٕٖنًتفىاًء منو")البخارل،ااًل 
كقد يككف استخداـ أسمكب اإلقناع بالكشؼ عف السمبيات المترتبة عمى السمككيات، لتككيف    

رشاده لمايجب القياـ بو مف كاجبات ،كمف ذلؾ ماركل  اإلقناع  الفكرم كالنفسى عند المخطئ، كا 
ـٍ أيخٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعف الرسكؿ  : إنّْي أنو قاؿ:ألحد الصحابة  "أىلى ؟ قيمتي كـي النَّيىارى تىصي بىٍر أنَّؾى تىقيكـي المٍَّيؿى كى

ًلنىٍفًسؾى حى  ؽّّ، كى ، ًلعىٍيًنؾى حى نىًفيىٍت نىٍفسيؾى ، كى ٍينىاؾى مىٍت عى ، ىىجى ، ًإذىا فىعىٍمتى ذلؾى : فإنَّؾى ، قاؿى ؽّّ، أىٍفعىؿي ذلؾى
ـٍ  ، كىصي ـٍ نى ـٍ كى ؽّّ، قي  (.ُُٗٓر ،حُٖٔكىأىٍفًطر")مسمـ، كىألىٍىًمؾى حى

كىك ربط السمككيات الخاطئة بشئ منفر بيدؼ تجنبيا ك التكقؼ عنيامستقببل،كقد استخدـ    
ىذا األسمكب لمتنفير مف اإلقداـ عمى السمككيات الخاطئة ،كالتنفير مف البغى كقطع  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 

ؿ اهللي تع ملسو هيلع هللا ىلصاألرحاـ، فقاؿ  الى لصاحبو العقكبةى في الدنيا، مع ما " ما مف ذنبو أجدري أف يعجّْ
" )أبى داكد،ج (،كالتنفيرمف َِْٗ،ح ر  ّّٔ،  ٕيدّْخر لو في اآلخرًة مثؿ البغًي كقطيعًة الرحـً
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" مف سيئؿ عف عمـو فكتمو ألجمو اهللي بًمجاـو مف  ملسو هيلع هللا ىلصكتماف العمـ كعدـ نشره كتعميمو لمناس،فقاؿ 
 (.ّٖٓٔر،ح  ََٓ، ٓنارو يكـى القيامًة")أبى داكد،ج

كفى مكضع آخريستخدـ أسمكب التنفير مف طمب العمـ ألغراض دنيكية كالمباىاة كالتفاخر بو    
"ال تعممكا العمـ لتباىكا بو العمماء، كال لتماركا بو ملسو هيلع هللا ىلصعمى اآلخريف أك مجادلة الجاىميف..،فقاؿ 

مف التشبو  ملسو هيلع هللا ىلصالسفياء، كال تخيركا بو المجالس، مف فعؿ ذلؾ فالنار النار"،كما نفر الرسكؿ 
بىفَّ بيا، ملسو هيلع هللا ىلصبالشيطاف فى األكؿ كالشرب باليد اليسرل، فقاؿ  ده ًمنكيـ بًشماًلًو، كال يىٍشرى " ال يىٍأكيمىفَّ أحى
 (.ََِِ،ح رُٗٗٓفإفَّ الشٍَّيطافى يىٍأكيؿي بًشماًلًو، كيىٍشرىبي بيا")مسمـ،

ى النفكس ،فقدركل القياس لمتنفير مف السمكؾ الخاطئ،كتبغيضو ف ملسو هيلع هللا ىلصكما استخدـ الرسكؿ    
ـٍ يىقيكـي  ملسو هيلع هللا ىلص"أفَّ رىسكؿى اهلًل  ًدكي : ما بىاؿي أحى امىةن في ًقٍبمىًة المىٍسًجًد، فأٍقبىؿى عمىى النَّاًس، فىقاؿى رىأىل نيخى

عى في كٍجًيًو؟ فىًإذىا تىنىخَّ  ـٍ أٍف ييٍستىٍقبىؿى فييتىنىخَّ ديكي عي أمىامىوي، أييًحبُّ أحى بًّْو فىيىتىنىخَّ ٍع ميٍستىٍقًبؿى رى ـٍ فىٍميىتىنىخَّ ديكي عى أحى
ـي فىتىفىؿى في ثىٍكًبًو، ثيَـّ مىسىحى بىٍعضى  ـٍ يىًجٍد فىٍميىقيٍؿ ىىكىذىا ككىصىؼى القىاًس وي عف يىسىاًرًه، تىٍحتى قىدىًمًو، فإٍف لى

")مسمـ،  (.َٓٓ،ح رّٖٗعمىى بىٍعضو

ي تستخدـ الحتكاء السمككيات غير المرغكبة كالحد منيا مف األساليب ذات التأثير النفسى الت    
أسػػػػػمكب العتػػػػػاب كالتأنيػػػػػب ،كذلػػػػػؾ باظيػػػػػار عػػػػػدـ القبػػػػػكؿ كالرضػػػػػا عػػػػػف سػػػػػمكؾ بيػػػػػدؼ التخمػػػػػي 
عنو،"فاسػػتخداـ التأنيػػب كالمػػـك مػػف األسػػاليب الناجحػػة فػػى ردع المسػػئ عػػف خطئو،كرجكعػػو إلػػى 

ناسػػب كمكػػاف مناسػػب لمشػػخص جػػادة الصػػكاب ،عمػػى أف يكػػكف المػػـك بقػػدر مناسػػب فػػى زمػػاف م
المسػػتحؽ لػػذلؾ ،كيجػػب أف اليكثػػر منػػو الكالػػد أك المربػػى بحيػػث يشػػعر المػػتعمـ باإلحبػػاط ،كيدفعػػو 

 (.َِِـ، ََِّالغضب كالعدكاف ،كعدـ الحياء فى كثيرمف األحياف ")الفندل، إلى 
لؼ أمػر إلى تكجيو العتاب لمف لـ يحسػنكا التصػرؼ مػع قائػدىـ حػيف خػا ملسو هيلع هللا ىلصكقد بادر الرسكؿ    

ػػا رجػػعى قػػاؿى لػػك رأيػػتى مػػا المنػػا  ملسو هيلع هللا ىلص،فقػػد "بعػػثى النَّبػػيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبػػى  ػػمَّحتي رجػػبلن مػػٍنيـ سػػيفنا فممَّ سػػريَّةن فسى
قػاؿى أعجػزتـي إذ بعثػػتي رجػبلن مػٍنكـ فمػـ يمػًض ألمػػرم أف تجعمػكا مىكانىػوي مىػف يمضػػي  ملسو هيلع هللا ىلصرسػكؿي المَّػًو 

 (.ِِٕٔ،ح رِٔٔ، ْألمرم")أبى داكد،ج 
معػػاذ بػػف جبػػؿ عنػػدما أطػػاؿ القػػراءة فػػى الصػػبلة فػػى إمامتػػو لقكمػػو،  ملسو هيلع هللا ىلص كقػػد عاتػػب رسػػكؿ اهلل   

ػػمّْي مػػع النبػػيّْ ملسو هيلع هللا ىلصإلػػى الرسػػكؿ   حيػػث جػػاء رجػػؿ يشػػكك معػػاذان  ػػوي ملسو هيلع هللا ىلص،فقػػد" كػػافى ييصى َـّ يىػػٍأتي قىٍكمى ، ثيػػ
فً  ةن خى ػػبلى ػػمَّى صى ػػؿه فىصى ػػكَّزى رىجي : فىتىجى ـي البىقىػػرىةى، قػػاؿى ةى، فىقىػػرىأى بًيػػ ػػبلى ـي الصَّ ػػمّْي بًيػػ يفىػػةن، فىبىمىػػغى ذلػػؾى ميعىػػاذنا، فييصى

، فػػأتىى النبػػيَّ  ػػؿى نىػػاًفؽه، فىبىمىػػغى ذلػػؾى الرَّجي : إنَّػػو مي ػػؿي بأىٍيػػًدينىا،  ملسو هيلع هللا ىلصفىقػػاؿى : يػػا رىسػػكؿى المَّػػًو، إنَّػػا قىػػٍكـه نىٍعمى فىقػػاؿى
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ػػكَّزٍ  ػػةى، فىقىػػرىأى البىقىػػرىةى، فىتىجى ػػمَّى بنىػػا البىاًرحى فَّ ميعىػػاذنا صى نىػػاًفؽه، فىقػػاؿى كنىٍسػػًقي بنىكىاًضػػًحنىا، كا  ـى أنّْػػي مي ، فىػػزىعى تي
بّْػػػػؾى األٍعمىػػػػى ملسو هيلع هللا ىلصالنبػػػػيُّ  ـى رى ػػػػبًّْح اٍسػػػػ اىىا كسى ػػػػحى ثنػػػػا( اٍقػػػػرىٍأ: كالشَّػػػػٍمًس كضي : يػػػػا ميعىػػػػاذي، أفىتَّػػػػافه أٍنػػػػتى )ثىبلى

 (.َُٔٔ،ح رُِٕٓكنىٍحكىىىما")البخارل،
 

كر مقكلتػو كخطػأه الصحابى أبا ذر باستخداـ العبارات المفظية التي تستن ملسو هيلع هللا ىلصكما عاتب الرسكؿ   
حػػيف عيػػر رجػػبل بسػػكاد أمػػو، مكجيػػا إيػػاه لمػػا ينبغػػي االلتػػزاـ بػػو مػػف سػػمكؾ فػػى تعامبلتو،فقػػد ركل  
ػبلن  : إنّْػي سىػابىٍبتي رىجي ، فىقػاؿى مَّػةه، فىسىػأىٍلتيوي عػف ذلػؾى ًمػًو حي مَّػةه، كعمىػى غيبلى بىذىًة، كعميو حي  "لىًقيتي أبىا ذىرٍّ بالرَّ

ًو، فى  ، ملسو هيلع هللا ىلصقاؿى لي النبيُّ فىعىيٍَّرتيوي بأيمّْ ـٍ ليكي ػكى ـٍ خى اًىًميَّػةه، إٍخػكىانيكي ؤه ًفيػؾى جى يٍَّرتىوي بأيمًّْو؟ إنَّؾى اٍمري : يا أبىا ذىرٍّ أعى
ػا يىٍمػ ، كٍلييٍمًبٍسػوي ممَّ ػا يىٍأكيػؿي ػكهي تىٍحػتى يىػًدًه، فىٍمييٍطًعٍمػوي ممَّ ، فمىػف كػافى أخي ـٍ عىمىييـي المَّوي تىٍحتى أٍيػًديكي ، كالى جى بىسي

")البخارل،تيكى  ـٍ ـٍ فأًعينيكىي ، فإٍف كىمٍَّفتيميكىي ـٍ ـٍ ما يىٍغًمبييي  (.َّ،ح رُٖمّْفيكىي
كما استخدـ الرسكؿ العتاب المقػركف بالتحػذير مػع أسػامة بػف زيػد لمػا قتػؿ "مػرداس بػف نييػؾ"    

مشتمبل  ملسو هيلع هللا ىلصبعد أف نطؽ بالشيادتيف ظنا منو أنو فعؿ ذلؾ تفاديا لمقتؿ، فجاء العتاب مف الرسكؿ 
مػى التحػذير مػف تبعػػات الخطػأ، كتكػرار التخكيػػؼ لتجنػب تكػرار الخطأ،فقػػد ركل عػف أسػامة بػػف ع

: كلىًحٍقػتي أنىػا  ملسو هيلع هللا ىلصزيد"بىعىثىنىا رىسكؿي المَّػًو  ، قػاؿى ـٍ ٍمنىػاىي ػبٍَّحنىا القىػٍكـى فىيىزى : فىصى يىٍينىػةى، قػاؿى قىػًة ًمػف جي رى إلػى الحي
: فىمى  ، قػػػػاؿى ػػػػبلن مػػػػنيـٍ ػػػػاًر رىجي ػػػػؿه ًمػػػػفى األٍنصى ػػػػؼَّ عٍنػػػػو كرىجي : فىكى : ال إلىػػػػوى إالَّ المَّػػػػوي، قػػػػاؿى ًشػػػػينىاهي قػػػػاؿى ػػػػا غى مَّ

ػػا قىػػًدٍمنىا بىمىػػغى ذلػػؾى النبػػيَّ  : فىمىمَّ ٍمًحػػي حتَّػػى قىتىٍمتيػػوي، قػػاؿى ، فىطىعىٍنتيػػوي بري ػػاًرمُّ : فىقػػاؿى ًلػػي: يػػا ملسو هيلع هللا ىلصاألٍنصى ، قػػاؿى
: : أقىتىٍمتىػوي  أيسىامىةي، أقىتىٍمتىوي بىٍعدى ما قاؿى ال إلىوى إالَّ المَّوي قاؿى ذنا، قػاؿى : يػا رىسػكؿى المَّػًو، إنَّمػا كػافى ميتىعىػكّْ قيمػتي

ـٍ أكيػٍف أٍسػمىٍمتي قىٍبػ نٍَّيػتي أنّْػي لىػ ، حتَّػى تىمى مىػيَّ ريىىػا عى : فىما زىاؿى ييكىرّْ ؿى ذلػؾى بىٍعدى ما قاؿى ال إلىوى إالَّ المَّوي قاؿى
")البخارل،  .(ِٕٖٔ،ح رََُٕاليىكـً

 

فػػػى احتػػػكاء السػػػمككيات الخاطئػػػة أسػػػمكب إظيػػػار  ملسو هيلع هللا ىلصمػػػف األسػػػاليب التػػػي اسػػػتخدميا الرسػػػكؿ    
نكػػػػار  الغضػػػػب عنػػػػد سػػػػماع أك حػػػػدكث السػػػػمكؾ الخػػػػاطئ، كذلػػػػؾ لػػػػردع المخطػػػػئ عػػػػف خطئػػػػو كا 
السمككيات غير المناسبة،كقد استخدـ الرسكؿ أسمكب إظيارالغضب مػع السػائؿ عػف ضػالة اإلبػؿ 

كقصػػكره فػػى الفيػػـ كخطئػػو الكاضػػح فػػى القيػػاس ،فقػػد ركل " أفَّ أٍعرىاًبيِّػػا لتجػػاكز السػػائؿ فػػى سػػؤالو 
ػػأىؿى النبػػػيَّ  الَّ  ملسو هيلع هللا ىلصسى ػػػده ييٍخبًػػػريؾى بًعفىاًصػػػيىا، كًككىاًئيىػػػا، كا  ػػػاءى أحى ػػػنىةن، فػػػإٍف جى ٍفيىػػػا سى : عىرّْ ػػػًف المُّقىطىػػػًة، قػػػاؿى عى

ػالًَّة اإلبًػًؿ؟ فىتىمىعَّػرى كٍجييػ : مػا لػؾى كلىيىػا، معيىػا ًسػقىاؤيىىا كًحػذىاؤيىىا فىاٍستىٍنًفٍؽ بيىا، كسىأىلىوي عػف ضى وي، كقػاؿى
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: ىػػي لػػؾى أٍك  ؟ فىقػػاؿى ػػالًَّة الغىػػنىـً ػػأىلىوي عػػف ضى بُّيىػػا كسى ، دىٍعيىػػا حتَّػػى يىًجػػدىىىا رى رى ػػاءى، كتىٍأكيػػؿي الشَّػػجى تىػػًردي المى
 .(ِّْٖ،ح رٖٖٓألًخيؾى أٍك ًلمذٍّْئًب")البخارل،

 

طػػئ بسػػمككو الخػػاطئ، إنمػػا كػػاف يسػػتخدـ تعبيػػرات الكجػػو اليكاجػػو المخ ملسو هيلع هللا ىلصكمػػا كػػاف الرسػػكؿ    
إلظيار الغضب كعدـ الرضا عف السمكؾ،كمف ذلؾ ماركل عف عائشة"  أنَّيىا اٍشتىرىٍت نيٍمريقىةن ًفييىػا 

، فىمىمَّا رىآىىا رىسكؿي المًَّو  اًكيري ٍموي، فىعىرىٍفتي فػي كٍجًيػًو الكىرىا ملسو هيلع هللا ىلصتىصى ـٍ يىٍدخي ـى عمىى البىاًب، فىمى : قىا ىيػةى، فىقيمػتي
لىػػى رىسػػكًلًو  ؟ فىقػػاؿى رىسػػكؿي المَّػػًو ملسو هيلع هللا ىلصيػػا رىسػػكؿى المَّػػًو، أتيػػكبي إلػػى المَّػػًو كا  ػػاذىا أٍذنىٍبػػتي : مػػا بىػػاؿي ىػػًذه ملسو هيلع هللا ىلص، مى

سَّدىىىا، فىقاؿى رىسػكؿي المَّػًو  مىٍييىا كتىكى ٍيتييىا لؾى ًلتىٍقعيدى عى : اٍشتىرى ػكى ملسو هيلع هللا ىلصالنٍُّمريقىًة؟ قيمتي ابى ىػًذه الصُّ ًر : إفَّ أٍصػحى
ميػػوي  ػػكىري ال تىٍدخي : إفَّ البىٍيػػتى الَّػػذم فيػػو الصُّ ، كقػػاؿى مىٍقػػتيـٍ : أٍحييػػكا مػػا خى ـٍ ، فييقىػػاؿي ليػػ ػػًة ييعىػػذَّبيكفى  يىػػكـى الًقيىامى

ًئكىةي".)البخارل،  (. َُِٓ،ح رَٕٓالمىبلى
كمف المكاقؼ التي استخدـ فييا الرسكؿ أسمكب إظيار الغضب الحتكاء الخطأ السمككى الذل    

بػػيف طياتػػو مخالفػػة أمػػر مػػف  أمػػكر الػػديف ،أك تتنػػاقض معػػو ،فقػػد ركل أف أسػػامة لمػػا جػػاء  يحمػػؿ
َـّ ملسو هيلع هللا ىلصيشفع عند النبى فى حد مف الحػدكد "... فىقػاؿى رىسػكؿي المَّػًو  ػديكًد المَّػًو، ثيػ ػدٍّ ًمػف حي : أتىٍشػفىعي فػي حى

، أنَّ  ـٍ : إنَّما أٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي ، ثيَـّ قاؿى ـى فىاٍختىطىبى ذىا سىػرىؽى قىا كيػكهي، كا  ـي الشًَّريؼي تىرى ـٍ كىانيكا إذىا سىرىؽى ًفيًي يي
قىٍت لىقىطىٍعػػػػػػتي  ػػػػػػرى ػػػػػػدو سى مَّ ػػػػػػةى بٍنػػػػػػتى ميحى ـي المَّػػػػػػًو لػػػػػػك أفَّ فىاًطمى ػػػػػػدَّ، كأٍيػػػػػػ ػػػػػػًعيؼي أقىػػػػػػاميكا عميػػػػػػو الحى ـي الضَّ ًفػػػػػػيًي

 (.ّْٕٓ،ح رُٖٔيىدىىىا")البخارل،
 

مػػنيج التربػػكل النبػػكل فػػى احتػػكاء السػػمكؾ كمػػف دالئػػؿ اسػػتخداـ أسػػمكب إظيػػار الغضػػب فػػى ال   
الخػػاطئ، التحػػذير مػػف الفرقػػة كاالخػػتبلؼ كأخػػذ العبػػرة مػػف شػػيكع االخػػتبلؼ فػػى األمػػـ السػػابقة ، 

ػٍرتي ًإلىػى رىسيػكًؿ المَّػًو  ػا  ملسو هيلع هللا ىلصكالتحذير مف التشبو بيـ، فقدركل عف عبد اهلل بف عمرك" قىاؿى : ىىجَّ يىٍكمن
ػػًمعى أىٍصػػكىاتى رىجي  مىٍينىػػا رىسيػػكؿي المَّػػًو ، قىػػاؿى : فىسى ػػرىجى عى ، ييٍعػػرىؼي ًفػػي كىٍجًيػػًو  ملسو هيلع هللا ىلصمىػػٍيًف اٍختىمىفىػػا ًفػػي آيىػػةو ، فىخى

ـٍ ًفػي اٍلًكتىاًب")مسػمـ، ًفًي ـٍ ، بًػاٍخًتبلى ػٍف كىػافى قىػٍبمىكي (.ِٔٔٔ،ح رَِّٓاٍلغىضىبي ، فىقىاؿى : ًإنَّمىا ىىمىؾى مى   

احتػػكاء السػػمككيات الخاطئػػة أسػػمكب التممػػيح بالخطػػأ دكف تشػػيير فػػى  ملسو هيلع هللا ىلصمػػف ىػػدل الرسػػكؿ      
بصػػػاحبو ،حيػػػث راعػػػى الرسػػػكؿ نفسػػػية المخطػػػئ ،كعػػػدـ مكاجيتػػػو بالخطػػػأ مكاجيػػػة عمنيػػػة بيػػػدؼ 
تيػػػذيب سػػػمككو دكف تجػػػريح أك إحراج،كلػػػذا يعػػػد مػػػف األسػػػاليب ذات التػػػأثير الجيػػػد عمػػػى الػػػنفس 

كؾ الخػاطئ، فاسػتخداـ األسػاليب غيػر المباشػرة ،كزيادة االستعداد النفسى كالفكػرل لتصػحيح السػم
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فى احتكاء السمككيات الخاطئة يحقؽ نتائج إيجابية ،ألف "التصػريح ييتػؾ حجػاب الييبػة ،كيػكرث 
 (.ٖ،ُـ، جُٗٗٗالجرأة عمى اليجكـ ،كيييج الحرص عمى اإلصرار") الغزالى ، 

السػمككيات الخاطئػة مراعيػا  كقد جسد المنيج النبكل استخداـ أسمكب التعريض بالخطأ الحتػكاء  
ًف ًعٍنػػػدى النبػػػيّْ  ػػػبلى ػػػديىيما ملسو هيلع هللا ىلصلنفسػػػية المخطػػػئ فػػػى العديػػػد مػػػف المكاقػػػؼ منيػػػا، "اٍسػػػتىبَّ رىجي ػػػؿى أىحى عى ، فىجى

يىٍحمىرُّ كىٍجييوي، فىنىظىرى إلىٍيًو النبيُّ  ـي  إنّْي :، فىقاؿى ملسو هيلع هللا ىلصيىٍغضىبي كى ذىا عٍنو: أىعيػكذي  لىذىىىبى  قالىيىا لك كىًممىةن  ألىٍعمى
،فقاؿ لو الرجؿ:أمجنكنا ترانى؟ ")مسمـ،ب  (.َُِٔ،ح رَُِٓالمًَّو ًمفى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيـً
 

ألسػػمكب التممػػيح كالتعػػريض بالخطػػأ كذلػػؾ فػػى التحػػذيرمف  ملسو هيلع هللا ىلصكمػػف الشػػكاىد عمػػى اسػػتخدامو      
ـٍ  االنشػػغاؿ فػػى الصػػبلة بشػػئ مػػف األمػػكر الدنيكيػػة ،فقػػاؿ الرسػػكؿ " مػػا بىػػاؿي أىٍقػػكىاـو يىٍرفىعيػػكفى  ػػارىىي أىٍبصى

: لىيىٍنػػػػتىييفَّ عػػػػف ذلػػػػؾى أىٍك لىػػػػتيٍخطىفىفَّ  ، حتَّػػػػى قػػػػاؿى ، فىاٍشػػػػتىدَّ قىٍكليػػػػوي فػػػػي ذلػػػػؾى ـٍ ًتًي ػػػػبلى اًء فػػػػي صى إلػػػػى السَّػػػػمى
")البخارل، ـٍ اريىي  .(َٕٓ،ح رُٖٓأىٍبصى

 

بأمتو كحرصو عمى التخفيؼ عمييـ ،كىذا ماتميز بو منيج النبػي باألخػذ  ملسو هيلع هللا ىلصكفي بياف رفقو      
سػػر،إال أف الػػبعض قػػد مػػالكا لمتشػػدد ،فنبػػو الرسػػكؿ عمػػى ذلػػؾ بصػػكرة تحمػػؿ التعػػريض بخطػػأ باألي

اًئشىػةي رضػي اهلل ػنىعى النَّبًػيُّ  ىػذا الػنيج فعػف عى ٍنػوي قىػٍكـه  شىػٍيئنا فىػرىخَّصى ًفيػوً  ملسو هيلع هللا ىلصعنيػا قالػت: صى فىتىنىػزَّهى عى
طىبى  ملسو هيلع هللا ىلصفىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ  ًمدى المَّوى ثيَـّ قىاؿى  فىخى ػف الشَّػٍيءً فىحى ا بىػاؿي أىٍقػكىاـو يىتىنىزَّىيػكفى عى أىٍصػنىعيوي فىػكى المَّػًو  :" مى

ـٍ لىوي  ـٍ ًبالمًَّو كىأىشىدُّىي ىٍعمىمييي ٍشيىةن " ) البخارم، ًإنّْي ألى  (. َُُٔ،ح رُِٔٓخى
كتبػػػػدك أىميةاسػػػػتخداـ ىػػػػذا األسػػػػمكب التربػػػػكل فػػػػى العمميػػػػة التعميميػػػػة ككنػػػػو يعػػػػزز ثقػػػػة كمحبػػػػة   

لممعمػػـ بصػػكرة تػػدفعيـ إلػػى الرجػػكع إليػػو فػػى حػػؿ مشػػكبلتيـ كقضػػاياىـ التػػي تػػكاجييـ،  المتعممػػيف
 إلرشادىـ كتكجيييـ إلى السمككيات اإليجابية.

فػى احتػكاء األخطػاء بيػاف العكاقػب السػيئة كاألضػرار  ملسو هيلع هللا ىلصمف األساليب التي استخدميا الرسكؿ    
عف ارتكاب السمككيات الخاطئة ، كمف ذلؾ بيػاف عاقبػة عػدـ االلتػزاـ باسػتقامة الصػفكؼ الناتجة 

فػى أداء الصػبلة ،كأف ىػػذه المخالفػة الظاىريػة ينػػتج عنيػا المخالفػة الباطنيػػة ،ككقػكع التفػاكت بػػيف 
لمػػػا رأل  ملسو هيلع هللا ىلصالقمػػػكب كعػػػدـ اسػػػتقامتيا،الذل بػػػدكره يػػػؤدل لحػػػدكث التنػػػافر كغيػػػاب التػػػآلؼ، فػػػالنبي 

، قػػػػػػاؿ" لتسػػػػػػككف صػػػػػػفكفكـ، أك ليخػػػػػػالفف اهلل بػػػػػػيف كجػػػػػػكىكـ الصػػػػػػؼ فػػػػػػ ي الصػػػػػػبلة غيػػػػػػر مسػػػػػػتكو
 (.ّْٔ،ح رِّْ")مسمـ،
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مف سمكؾ المبالغة فى المدح لمفػرد، كالتػأثير السػمبى لػذلؾ عمػى الممػدكح  ملسو هيلع هللا ىلصكما حذر الرسكؿ    
عجابػػو بنفسػو،كىذا مػا حػػذر الرسػكؿ مػف ضػػرره عمػى الفرد،فقػػد  " ،ألنػو قػد يػػؤدل لفتنػة الممػدكح كا 

ؿو ًعٍندى النَّبيّْ  ؿه عمىى رىجي ، ملسو هيلع هللا ىلصأىٍثنىى رىجي ػاًحًبؾى ، قىطىٍعػتى عينيػؽى صى ػاًحًبؾى ! قىطىٍعتى عينيػؽى صى : كٍيمىؾى ، فىقاؿى
ًسػيبيوي، كالى أي  ننػا، كالمَّػوي حى الىػةى، فىٍميىقيػٍؿ: أٍحًسػبي فيبلى اهي ال مىحى ا أخى اًدحن : مىف كافى ًمنكيـ مى زىكّْػي ًمرىارنا، ثيَـّ قاؿى

ـي ذلؾى منو")البخارل، عمىى دنا، أٍحًسبيوي كىذىا ككىذىا، إٍف كافى يىٍعمى  (.ِِٔٔ،ح رَٓٔالمًَّو أحى
كمػػف المكاقػػؼ التػػي تػػدلؿ عمػػى ىػػذا األسػػمكب فػػى احتػػكاء األخطػػاء النيػػى عػػف لعػػف الػػريح كمػػا   

، كفػي ل : اليستحؽ المعف،لجيؿ الفرد بالضررالناتج عف المعػف ،فقػد ركل " أف رجػبلن لعػف الػريحى فػظو
: ال تمعٍنيػا فإنيػا مػأمكرةه، ملسو هيلع هللا ىلصفمعنىيػا، فقػاؿ النبػيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصإف رجبلن نازعٍتو الريحي رداءىه عمى عيًد النبػيّْ 

نو مف لعفى شيئنا ليس لو بأىؿو رجعًت المعنةي عميو")أبى داكد،ج  (.َْٖٗ، َِٕ، ٕكا 
تمػػاع عمػػى تكجيػػو أصػػحابو كتقػػكيـ سػػمككياتيـ ،مؤكػػداعمى ضػػركرة االج ملسو هيلع هللا ىلصكمػػا حػػرص النبػػى    

كعدـ التفرؽ فى سفرىـ كجيػادىـ،ألف التباعػد كالتفػرؽ كلػك باألبػداف ،مػف الكسػائؿ التػي يسػتثمرىا 
الشيطاف لبث عكامؿ الفرقة كالتنازع كالتباعد فيما بينيـ،فقد "كػافى النَّػاسي إذا نزلػكا منػزالن تفرَّقػكا فػي 

ًذًه الشّْعاًب كاألكديًة إنَّما ذًلكـ مػفى الشَّػيطاف إفَّ تفرُّقىكـ في ى ملسو هيلع هللا ىلصالشّْعاًب كاألكديًة فقاؿى رسكؿي المًَّو 
يـ إلى بعضو حتَّى يقاؿى لك بيًسطى عمٍييـ ثكبه لعمَّيـ ")أبى  فمـ ينزؿ بعدى ذًلؾى منزالن إالَّ انضَـّ بعضي

 (.ِِٖٔ،ح رِٕٔ، ْداكد،ج 

دخػاؿ السػركرعمى الفػػرد     مػف األسػاليب ذات األثػػر التربػكم كالنفسػػي أسػمكب المداعبػة كالمػػزاح كا 
الكبير ، كما أنو مف األساليب الداعمة لمفرد فى مقاكمة اليأس كالممؿ جراء ما يكاجيو فػى حياتػو 

 مف اليمـك كاألحزاف، 
، أسمكب المػزاح كالدعابػة ،سػبيبلن إلكسػاب الفػرد الخبػرات كالمعمكمػات ملسو هيلع هللا ىلصكقد استخدـ الرسكؿ     

فقػػػػاؿ يارسػػػػكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبػػػػف مالػػػػؾ رضػػػػي اهلل عنػػػػو "أف رجػػػػبلن أتػػػػى النبػػػػى  الجديػػػػدة، حيػػػػث ركل أنػػػػس
: كىػؿ تمػد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل:احممنى قاؿ:إنا حاممكؾ عمى كلد الناقة قاؿ: كما أصنع بكلد الناقة؟ فقاؿ النبى 

 (.ْٖٗٗ،ح رّْٖ، ٕاإلبؿ إال النكؽ" )أبى داكد،ج 
الصػػحابة بصػػكرة أسػػمكب المداعبػػة الحتػػكاء سػػمكؾ خػػاطئ مػػف أحػػد  ملسو هيلع هللا ىلصكمػػا اسػػتخدـ الرسػػكؿ    

حققت فػى  الصػحابى التػأثير النفسػى كاليػدؼ التربػكل المػراد كتصػحيح سػمككو، " قػاؿ خػٌكات بػف 
ػػرَّ الظَّيػػراف )قريػػة قػػرب مكػػة(، فخرجػػت مػػف خبػػائي، فػػإذا نسػػكة  ملسو هيلع هللا ىلصجبيػػر: نزلػػت مػػع رسػػكؿ اهلل  مى
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يبىتػػي، فمبسػػتيا، ثػػـ جمسػػت إلػػييفٌ  ، كخػػرج يتحػػدثف، فػػأعجبنني، فرجعػػت، فأخرجػػت حمٌػػة لػػي مػػف عى
، فقمػت: ملسو هيلع هللا ىلصمف قٌبتو، فقاؿ: "أبا عبد اهلل! ما يجمسؾ إلييٌف؟" قاؿ: فًيبػتي رسػكؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 

، كتبعتػػو، فػػألقى إلػػي ملسو هيلع هللا ىلصيػػا رسػػكؿ اهلل جمػػؿه لػػي شىػػركده، أبتغػػي لػػو قيػػدا، قػػاؿ: فمضػػى رسػػكؿ اهلل 
ا عبػد اهلل! رداءه، كدخؿ األراؾ )مكضع في عرفات(، فقضى حاجتو، كتكضأ، ثـ جاء، فقاؿ: "أبػ

ما فعػؿ ًشػرادي جممػؾ؟" ثػـ ارتحمنػا، فجعػؿ ال يمحقنػي فػي المسػير إال قػاؿ: "السػبلـ عمػيكـ أبػا عبػد 
 .اهلل، ما فعؿ شراد جممؾ؟

، فممػػا طػػاؿ ذلػػؾ عمػػي ملسو هيلع هللا ىلصقػػاؿ: فتعجمػػت إلػػى المدينػػة، فاجتنبػػت المسػػجد كمجالسػػة رسػػكؿ اهلل    
مف بعض حجره، فجاء، فصمى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تحيَّنتي ساعة خمكة المسجد، فجعمت أصمي، فخرج رسكؿ 

ؿ أبا عبد اهلل مػا شػئت،  لتي رجاء أف يذىب كيدعني، فقاؿ: "طكّْ ركعتيف خفيفتيف، ثـ جمس، كطكَّ
، ملسو هيلع هللا ىلصفمستي بقائـ حتى تنصرؼ"، فقمت: كاهلل ألعتػذرفَّ إلػى رسػكؿ اهلل  ، كألبػرئفَّ صػدره، فانصػرفتي

، فقمت: كالذم بعثؾ بالحؽ مػا شػرد ذاؾ ."مؾ؟فقاؿ: "السبلـ عميكـ أبا عبد اهلل، ما فعؿ شراد جم
) ابػػػػف .الجمػػػػؿ منػػػػذ أسػػػػممت، فقػػػػاؿ: "رحمػػػػؾ اهلل" مػػػػرتيف أك ثبلثػػػػان، ثػػػػـ أمسػػػػؾ عٌنػػػػي، فمػػػػـ يعػػػػد"

 (.ْٖٓ، ْٕٓ،  ِاألثير،ج

ء أسمكب اليجر االجتماعى أك المقاطعة الجماعية أسمكب تأديبى تربكل الحتكاء األخطا  
السمككية ،كرجكع المخطئ إلى صكابو،كىكمف األساليب التربكية التي" تستخدمياالجماعة الكاعية 
صبلح أفراد شذكا عف السمكؾ المستقيـ ،كاقترفكا أخطاء اجتماعية كبرل،إلعادتيـ إلى  لتربية كا 

ى ( ،كما أف المقاطعة تربية مجتمعية ،فمف خبلليا يتكلد فَّٕـ،ص ُُٖٗالسكاء")الياشمى، 
 نفكس أفراد المجتمع أف المقاطعة كاليجر بنفس األسمكب ىي مصير مرتكب الخطأ.

كيتجمى ىذا األسمكب فى شأف الثبلثة الذيف تخمفكاعف المشاركة فى غزكة تبكؾ بدكف عذر   
شرعى ،فكاف اليجر االجتماعى سببان مف أسباب مراجعة سمككيـ الخاطئ كالتكبة عنو ،كقد 

قدار المعاناة النفسية التي عايشيا ىؤالء جراء اليجر االجتماعى ليـ، قاؿ أكضح القرآف الكريـ م
مىٍيًيـٍ  اقىٍت عى بىٍت كىضى ـي اأٍلىٍرضي ًبمىا رىحي مىٍيًي اقىٍت عى تَّىَٰ ًإذىا ضى مّْفيكا حى ثىًة الًَّذيفى خي مىى الثَّبلى  تعالى "كىعى

أى ًمفى المًَّو ًإالَّ  ٍمجى ظىنُّكا أىف الَّ مى ـٍ كى ـي  أىنفيسييي ـٍ ًليىتيكبيكا ًإفَّ المَّوى ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيًي ًإلىٍيًو ثيَـّ تىابى عى
إلى مقاطعتيـ كعدـ مجالستيـ كىجرىـ ،ىك" ىجر مف  ملسو هيلع هللا ىلص(، فدعكة الرسكؿ ُُٖ")التكبة : 

الثبلثة الذيف خمفكا حتى أنزؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيظير المنكرات ،فييجر حتى يتكب منيا كما ىجر الرسكؿ 
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تكبتيـ ،كىذا اليجربمنزلة التعزيرلمف ظير منو ترؾ الكاجبات أك فعؿ المحرمات" )السيكطى فييـ 
   (.َُـ، ُٕٖٗ،

كينبغى األخذ فى االعتبار النتائج المترتبة عمى استخداـ أسمكب اليجر االجتماعى لممخطئ    
حينئذ "فإذا كانت المصمحة فى ىجرانو راجحة، بحيث يفضى ىجره إلى ضعؼ الشر،كاف ذلؾ 

ذاكاف الميجكر اليرتدع بو،بؿ يزيد منو،بحيث تككف مفسدة ذلؾ راجحة عمى  ىجران مشركعان،كا 
مصمحتو ،لـ يشرع اليجر،بؿ يككف التأليؼ لبعض الناس أنفع مف اليجر") بف تيمية،مجمكع 

 (.ُُٔـ،ُٕٗٗ، ِٖالفتاكل ،ج

تخدمة فى المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة البسيطة التي مف األساليب المس    
التحتاج فى احتكائيا سكل تجاىؿ السمكؾ، كعدـ االىتماـ بو أك صرؼ االنتباه عنو،حتى يتخمى 
الفرد عف مثؿ ىذه السمككيات الخاطئة ،كمف المكاقؼ التي تؤكد ذلؾ مف السنة النبكية ، تجاىؿ 

يف كممتو ،أف يكمـ الناس عند تقديـ ىداياىـ،أف يقدمكىا فى أم بيت ،أـ سممة ،ح ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 
لطمبيا  تعبيرا عف عدـ رضاه عف ىذا السمكؾ، فقد ركل   ملسو هيلع هللا ىلصكاف مف بيكت زكجاتو،كتجاىمو 

كفَّ حزبيف: فحزب فيو عائشة كحفصة  ملسو هيلع هللا ىلصعف عائشة رضى اهلل عنيا "أفَّ نساء رسكؿ اهلل 
ُـّ س ، ككاف المسممكف قد عممكا ملسو هيلع هللا ىلصممة كسائر نساء رسكؿ اهلل كصفيَّة كسكدة، كالحزب اآلخر أ

أخَّرىا،  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة، فإذا كانت عند أحدىـ ىديَّة يريد أف ييدييا إلى رسكؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحبَّ رسكؿ اهلل 
في بيت  ملسو هيلع هللا ىلصفي بيت عائشة بعث صاحب اليديَّة إلى رسكؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحتَّى إذا كاف رسكؿ اهلل 

يكمّْـ النَّاس فيقكؿ: مف أراد أف ييدم  ملسو هيلع هللا ىلصيا: كمّْمي رسكؿ اهلل عائشة، فكمَّـ حزب أْـّ سممة فقمف ل
ُـّ سممة بما قمف، فمـ يقؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسكؿ اهلل  ىديَّة فمييدىا حيث كاف مف بيكت نسائو، فكمَّمتو أ

ا،  ليا شيئنا، فسألنيا فقالت: ما قاؿ لي شيئنا، فقمف ليا: فكمّْميو. قالت: فكمَّمتو حيف دار إلييا أيضن
ؿ ليا شيئنا. فسألنيا فقالت: ما قاؿ لي شيئنا. فقمف ليا: كمّْميو حتَّى يكمّْمؾ. فدار إلييا فمـ يق

فكمَّمتو، فقاؿ ليا: ال تؤذيني في عائشة؛ فإفَّ الكحي لـ يأتني كأنا في ثكب امرأة إالَّ عائشة. 
 (. ُِٖٓ،ح ر ِٔٔقالت: أتكب إلى اهلل مف أذاؾ يا رسكؿ اهلل...")البخارل،

أسمكب التجاىؿ الحتكاء السمككيات الخاطئة  ملسو هيلع هللا ىلصالمكاقؼ التي استخدـ فييا الرسكؿ كمف   
،تجاىمو لما طمب سعد بف أبى كقاص باعطاء أحد الصحابة مثمما يعطى غيره مف الناس 

ٍنوي ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  سىٍعدو  كمراجعتو لمرسكؿ فى ذلؾ أكثر مف مرة "عىفٍ   ملسو هيلع هللا ىلصرىًضيى المَّوي عى

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3232
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3232
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اًلسه ، فىتىرىؾى رىسيكؿي المًَّو  رىٍىطنا أىٍعطىى سىٍعده جى ـٍ ًإلىيَّ ، فىقيٍمتي : يىا رىسيكؿى المًَّو  ملسو هيلع هللا ىلصكى بييي رىجيبلن ىيكى أىٍعجى
ىرىاهي ميٍؤًمنن  ا لىؾى عىٍف فيبلىفو فىكىالمًَّو ًإنّْي ألى ا فىسىكىتُّ قىًميبلن ، ثيَـّ مى مىبىًني ا ، فىقىاؿى : أىٍك ميٍسًممن ـي ًمٍنوي  غى ا أىٍعمى مى

ىرىاهي ميٍؤًمننا ، فىقىاؿى : أىٍك ميٍسًممن  ا لىؾى عىٍف فيبلىفو ؟ فىكىالمًَّو ًإنّْي ألى قىالىًتي ، فىقيٍمتي : مى ا . ثيَـّ ، فىعيٍدتي ًلمى
مىبىًني مىا أىٍعمىـي ًمٍنوي فىعيدٍ  قىالىًتي ، كىعىادى رىسيكؿي المًَّو غى يٍعًطي الرَّجيؿى  ملسو هيلع هللا ىلصتي ًلمى ، ثيَـّ قىاؿى : يىا سىٍعدي ًإنّْي ألى
ٍشيىةى  ، كىغىٍيريهي أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍنوي ،  (.ِٕ،ح رُٕالمَّوي ًفي النَّاًر")البخارل، يىكيبَّوي  أىفٍ  خى

 

اليب التربكية لممنيج النبكل فى احتكاء السمكؾ الخاطئ مطالبة المخطئ بإصبلح مف األس   
اآلثار السمبية المترتبة عمى سمككو،كالذل يحمؿ فى مضمكنو تربية الفرد عمى تحمؿ النتائج 
المترتبة عمى سمككياتو الخاطئة ،كمف المكاقؼ النبكية التي يبدك فييا ىذا األسمكب النبكل ،ما 

"فقاؿ: ًجئتي أيباًيعيؾى عمى الًيجرًة، كترىكتي أبىكىمَّ يىبكياًف،  ملسو هيلع هللا ىلص جاء إلى رسكؿ اهلل ركل أف رجبل
(،فأمره الرسكؿ ِِٖٓ،ح رُِٖ،  ْفقاؿ: ارًجٍع عمييما، فأضًحٍكيما كما أبكىٍيتىيما" )أبى داكد،ج

بتصحيح ما ترتب عمى خطئو مف إلحاؽ الحزف بكالديو، كالرجكع إلييما كالبر كاإلحساف 
 يما،كتكجييو لما ىك أكلى كأكجب .ل

بمف أساء فى تعاممو مع عباد بف شرحبيؿ لما دخؿ حقمو كأكؿ منو، أف  ملسو هيلع هللا ىلصكما أمر النبى    
يبادربإصبلح ماترتب عمى الخطأ مف آثار سمبية،فقد ركل عف عباد بف شرحبيؿ قاؿ:" أصابىنا 

ـي مىخمصةو فأتيتي المدينةى فأتيتي حائطنا مف حيطاًنيا فأخذ ٍكتيوي كأىكىمتيوي كجعمتيوي في عا تي سينبيبلن ففرى
فأخبرتيوي فقاؿى لمرَّجًؿ ما  ملسو هيلع هللا ىلصكسائي فجاءى صاحبي الحائًط فىضربىني كأخذى ثىكبي فأتيتي النَّبيَّ 

فردَّ إليًو ثكبىوي كأمرى لىوي  ملسو هيلع هللا ىلصأطعىمتىوي إذ كافى جائعنا أك ساغبنا كال عمَّمتىوي إذ كافى جاىبلن فأمرىهي النَّبيُّ 
 (.ِِٖٗ،ح ر ُٕٕ،  ِسؽو مف طعاـو أك ًنصًؼ كىسؽو" )بف ماجو،جبكى 
ىذا األسمكب فى احتكاء السمككيات  ملسو هيلع هللا ىلصكمف المكاقؼ النبكية التي استخدـ فييا النبى   

الخاطئة،ما ركل "مرَّ عامري بفي ربيعةى بسىيًؿ بًف حنيؼو كىىكى يغتسؿي فقاؿى لـ أرى كاليكـً كال ًجمدى 
فقيؿى لىوي أدًرؾ سىيبلن صريعنا قاؿى مف تتَّيمكفى ًبًو؟  ملسو هيلع هللا ىلصأف ليًبطى ًبًو فأتيى ًبًو النَّبيَّ ميخبَّأةو فما لبثى 

: عبلـى يقتؿي أحديكـ أخاهي؟ إذا رأل أحديكـ مف أخيًو ما يعجبيوي فميدعي لىوي  قالكا: عامرى بفى ربيعةى قاؿى
أى فيغسؿى كجٍ  َـّ دعا بماءو فأمرى عامرنا أف يتكضَّ يىوي كيدٍيًو إلى المرفقيًف كريكبتٍيًو كداخمةى بالبرىكًة، ث

عامرا بتصحيح  ملسو هيلع هللا ىلص(،فقد أمر َّٗٓ،ح رَُُٔ،  ِإزاًرًه كأمرىهي أف يصبَّ عمٍيًو")بف ماجو،ج 
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سمبيات ما ترتب عمى خطئو ،كما كاف ىذا المكقؼ بمثابة تربية لو عمى إدراؾ عكاقب الخطأ 
 لمنع تكرارحدكثو فى المستقبؿ.

 

أسمكب التعزيز كالتدعيـ لمسمكؾ الحسف ، فالتعزيزيكلد شعكران إيجابيان عند  ملسو هيلع هللا ىلصاستخدـ الرسكؿ    
الفرد،كيعمؿ عمى ترسيخ السمكؾ اإليجابى، كمف أساليب التعزيز اإليجابي التي استخدميا 

ممارستو،فيماركل" أفَّ في تدعيـ السمكؾ الحسف بياف اآلثاراإليجابية المترتبة عمى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 
؛ فإنّْي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  ـً ًمٍمتىوي في اإلٍسبلى ى عىمىؿو عى دٍّْثًني بأىٍرجى ، حى ؿي ًة الفىٍجًر: يا ببلى بلى قاؿى لًببلؿو ًعٍندى صى

ـٍ أىتىطىيَّ  ى ًعنًدم: أىنّْي لى : ما عىًمٍمتي عىمىبلن أىٍرجى نًَّة. قاؿى ٍر سىًمٍعتي دىؼَّ نىٍعمىٍيؾى بٍيفى يىدىمَّ في الجى
")البخارل، مّْيى مٍَّيتي بذلؾى الطُّييكًر ما كيًتبى لي أىٍف أيصى ، إالَّ صى  ِٖٕطيييكرنا، في سىاعىًة لىٍيؿو أىٍك نىيىارو

 (. ُُْٗ،ح ر
تشجيع المتعمـ كالثناء عميو كحافز لو عمى التزكدبالعمـ كاالجتياد فى  ملسو هيلع هللا ىلصكما استخدـ الرسكؿ    

جيع أحد أصحابو كالثناء عميو حينما كفؽ فى اإلجابة ، إلى تشملسو هيلع هللا ىلصالتحصيؿ، فقد بادر الرسكؿ 
عف سؤاؿ طرحو عميو،فيما ركل أنو قاؿ " يا أبا الميٍنًذًر، أتىٍدًرم أمُّ آيىةو ًمف ًكتاًب اهلًل معؾى 

ٍنًذًر أتىٍدًرم أمُّ آيىةو ًمف ًكتاًب اهللً  : يا أبا المي ـي. قاؿى : المَّوي كرىسكليوي أٍعمى : قيمتي ـي؟ قاؿى معؾى  أٍعظى
")البقرة: يُّ القىيُّكـي : "المَّوي ال إلىوى إالَّ ىك الحى : قيمتي ـي؟ قاؿى ٍدًرم، كقاؿى: ِٓٓأٍعظى رىبى في صى : فىضى ( قاؿى

ٍنًذًر " )مسمـ، ـي أبا المي  (.َُٖ،ح رٔٓٓكالمًَّو ًليىٍيًنؾى الًعٍم
الحب كالرضا عف  كما استخدـ الرسكؿ صمى اهلل  عميو كسمـ التعزيز أسمكبان تربكيان إلظيار  

" لما قدمنا المدينة، فجعٍمنا نتبادري   ملسو هيلع هللا ىلصسمكؾ المتعمـ ،مثؿ قكلو لؤلشج بف القيس فيما ركل عنو 
كرجمىو، كانتظر المنذر األشج حتى أتى عيبتو فمبس ثكبيو ثـ أتى  ملسو هيلع هللا ىلصمف ركاًحمنا، فنقبّْؿ يدى النبيّْ 

. قاؿ : يا رسكؿ اهلًل ! أنا أتخمؽ بيما  فقاؿ لو إف فيؾ خمتيف يحبيما اهلل الحمـ كاألناة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
أـ اهلل جبمني عمييما ؟ قاؿ : بؿ اهلل جبمؾ عمييما . قاؿ : الحمد هلل الذم جبمني عمى خمتيف 

 (.ِِٓٓ، ُِٓ، ٕ) أبى داكد،ج .يحبيما اهلل كرسكلو"
مف خبلؿ ماسبؽ يتضح تعدد أساليب المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات  . 

طئة،كجاء ىذا التعدد ليتكاءـ مع المكقؼ أك الشخص أك الحدث ،كقد استخدمت ىذه الخا
األساليب فى احتكاء السمككيات الخاطئة مف خبلؿ الكقاية مف الخطأ كالعبلج لو ،كجاء ىذه 
التنكع "ليشمؿ كؿ جكانب النفس كالحياة اإلنسانية ،كالسر فى ىذاالتنكع أنيا تخاطب عقكؿ 
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اطفيـ ،كينظـ سمككيـ بما يتكافؽ مع فطرتيـ كيناسب تركيبيـ النفسى ،كيبمغ الناس كقمكبيـ كعك 
 (.ِّـ،َََِبتأثيره كؿ مبمغ مف أعماؽ قمكبيـ كميكل أفئدتيـ،كقناعة عقكليـ ")النحبلكل،

دئ ك المقكمات األساسية لكى ينجح احتكاء السمككيات الخاطئة البد مف مراعاة عدد مف المبا   
لضماف نجاح كفاعمية ىذه العممية ،كمف خبلؿ استقراء السنة النبكية اتضحت ىذه المقكمات 

 عمى النحك التالى:

يتطمب احتكاء السمككيات الخاطئة العمـ باألحكاـ الشرعية ،فيى المقياس الذل يتحدد فى    
فى احتكاء السمكؾ  ملسو هيلع هللا ىلصسمبى مف السمككيات ،ككانت منطمقات النبى ضكئو ماىك إيجابى أك 

الخاطئ مبنية عمى األحكاـ الشرعية كالتي اليممؾ المخطئ إال اإلذعاف ليا كقبكليا كالمبادرة إلى 
، فىنىزىعىوي  ملسو هيلع هللا ىلصتصحيح سمككو الخاطئ ،فقدركل "أفَّ رىسكؿى اهلًل  ؿو اتىمنا ًمف ذىىىبو في يىًد رىجي رىأىل خى

ًؿ بىٍعدى ما ذىىىبى رىسكؿي فىطىرى  ٍمرىةو ًمف نىارو فىيىٍجعىمييىا في يىًدًه، فًقيؿى ًلمرَّجي ـٍ إلى جى ديكي : يىٍعًمدي أىحى قاؿى وي، كى حى
وي رىسكؿي اهلًل ملسو هيلع هللا ىلصاهلًل  قىٍد طىرىحى ذيهي أىبىدنا كى : ال كىالمًَّو، ال آخي اًتمىؾى اٍنتىًفٍع بو، قاؿى ٍذ خى : خي

 (.ََِٗ،ح رُٓٓٔ")مسمـ،ملسو هيلع هللا ىلص
يحتاج المربى لمكقكؼ عمى األحكاـ الشرعية كالعمـ بيا،حتى يصبح قادرا عمى اإلقناع ك   

كالتكضيح كالكشؼ عف األضرار الناتجة عف السمككيات الخاطئة، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ 
ًة في الفىٍجرً  ملسو هيلع هللا ىلصماركل أف رجبل جاء إلى الرسكؿ  ري عىًف الصَّبلى ىتىأىخَّ  فقاؿ:" يا رىسكؿى المًَّو إنّْي ألى

فه ًفييىا، فىغىًضبى رىسكؿي المًَّو  بنا ملسو هيلع هللا ىلصممَّا ييًطيؿي بنىا فيبلى ، ما رىأىٍيتيوي غىًضبى في مىٍكًضعو كافى أىشىدَّ غىضى
ٍمفىوي  كٍَّز، فإفَّ خى َـّ النَّاسى فىٍميىتىجى ، فمىف أى ، إفَّ ًمنكيـ مينىفًّْريفى : يا أىيُّيىا النَّاسي ، ثيَـّ قاؿى ئذو ًعيؼى  منو يىكمى الضَّ

ًة")البخارل،كا اجى  (.َِٕ،ح رُٕٓلكىًبيرى كذىا الحى

 

مف المقكمات الضركرية فى احتكاء السمككيات الخاطئة تكظيؼ جميع الطاقات كتقدير      
المكاىب،كذلؾ مف خبلؿ الثناء كالتشجيع لممحسف فى أعمالو كحافز لو عمى زيادة نشاطو 

قبالو عمى العمـ كالعمؿ، مما ي جعؿ الفرد يحرص عمى دكاـ كاستمراية السمكؾ الحسف مثمما كا 
فعؿ النبى مع أبى مكسى األشعرل حيف امتدحو كأثنى عمى تبلكتو كحسف صكتو بالقرآف الكريـ 
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قاؿ لو: "لك رأيتىني كأنا أستمع لقراءتؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ركل عف أبي مكسى )رضي اهلل عنو(أف النبي  
 (.ّٕٗ،ح رْٔٓامير آؿ دكاد")مسمـ،البارحة، لقد أكتيتى مزمارنا مف مز 

كمف تقدير المكاىب باعتباره مقكما مف مقكمات احتكاء السمكؾ كجعمو فى إطاره السميـ ،تقديره   
لشاعرية حساف بف ثابت باعتباره مكىبة يحتاج اإلسبلـ إلييا فى الدعكة كالدفاع عنو،  ملسو هيلع هللا ىلص

نما مدحو الرسكؿ  كمقاكمة طغياف المشركيف،كلـ يكجيو الرسكؿ الكريـ إلى ترؾ قكؿ الشعركا 
: اٍىجي  ملسو هيلع هللا ىلصمقدرا مكىبتو فى الدفاع عف اإلسبلـ بشعره كلسانو،فقاؿ  سَّافى بًف ثىاًبتو ٍيظىةى ًلحى "يىكـى قيرى

")البخارل، ، فإفَّ ًجٍبًريؿى معؾى  (.ُِْْ،ح رَُُّالميٍشًرًكيفى

طرية التي يبحث عنيا الكثير مف الناس ،فكؿ فرد يرغب يعد الدعـ النفسى مف الحاجات الف  
فى الشعكر بأىميتو ،كالتقدير كالدعـ النفسى يعطى الفرد الدافعية لئلنجاز،كما أنو يربى فى الفرد 
الثقة بالنفس ،كالثبات فى مكاجية األزمات كالمشكبلت ،كخير شاىد عمى ذلؾ ما فعمت خديجة 

ًشيتي عمىى نىٍفًسي  كأخبرىا بأمر الكحى " ملسو هيلع هللا ىلصلرسكؿ رضى اهلل عنيا حينما رجع إلييا ا : قٍد خى كقاؿى
، كتىٍحمً  ًديثى ، كتىٍصديؽي الحى ـى ، أٍبًشٍر، فىكىالمًَّو ال ييٍخًزيؾى المَّوي أبىدنا، إنَّؾى لىتىًصؿي الرًَّح ؿي فىقالىٍت لو: كىبلَّ

ؽّْ")البخ ، كتيًعيفي عمىى نىكىاًئًب الحى ٍيؼى ، كتىٍقًرم الضَّ (،فكمما زاد االىتماـ ِٖٗٔ،ح رُِٕٗارل،الكىؿَّ
 بالتقدير كالدعـ النفسى لآلخريف ،كمما زادت قدرة الفرد عمى التأثير فييـ .

قد استخدـ التقدير كالدعـ النفسى  ملسو هيلع هللا ىلصكبالنظر لممنيج النبكل فى االحتكاء نجد أف الرسكؿ   
ركؽ عمى لقب الصديؽ عمى أبى بكر،كالفا ملسو هيلع هللا ىلصلصحابتو ،نمحظ ذلؾ مف خبلؿ إطبلقو 

عمر،كأسد اهلل عمى حمزة،كأميف األمة عمى أبى عبيدة بف الجراح،كىذا نكع مف إشعار الصحابة 
 بقدرىـ كمكانتيـ كأىميتيـ فى المجتمع. 

كاستخداـ التقدير كالدعـ النفسى فى المنيج النبكل فى احتكاء األخطاء لو مردكد تربكل إيجابى   
تراـ يجعمو يعترؼ بالخطأ كيحرص عمى إصبلحو نمحظ عمى الفرد ألف إشعاره بالتقدير كاالح

ذلؾ فى مكقؼ النبى مف ميمكنة رضى اهلل عنياعندما أخبرتو بأنيا أعتقت الجارية كلـ تستأذف 
،فأخبرىا أف إعطاءالجارية ألخكاليا كاف أكثر ثكابا ليا مف إعتاقيا،فقدركل أف السيدة ملسو هيلع هللا ىلصالنبى 

ـٍ تىٍستىٍأًذًف النَّبيَّ ميمكنة أـ المؤمنيف " أنَّيىا أىٍعتىقى  مىٍييىا ملسو هيلع هللا ىلصٍت كًليدىةن كلى ، فىمىمَّا كافى يىٍكمييىا الذم يىديكري عى
ا إنَّ  : أىمى ، قاؿى ـٍ فىعىٍمًت؟ قالىٍت: نىعى : أىكى ًؾ ًفيًو، قالىٍت: أىشىعىٍرتى يا رىسكؿى المًَّو أىنّْي أىٍعتىٍقتي كًليدىًتي؟ قاؿى

ـى ألٍجًرًؾ")البخارل،لك أىٍعطىٍيًتيىا أىٍخكىالىًؾ كافى أىعٍ    .(ِِٗٓ،ح رِٗٔظى
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فاستخداـ العبارات التي تحمؿ فى مضمكنيا التقدير كاالحتراـ لآلخر،فييا مخاطبة لمكجداف     
فيممس المخطئ اإلنصاؼ،كمف ثـ يعترؼ بخطئو بعيدا عف المجادلة ، فيبحث عف كسائؿ 

، فىيىٍأتيكفى في إصبلحو،بدا ذلؾ فيما ركل أنو" كافى النَّاسي يىٍنتابيكفى  ـٍ كالعىكاًليّْ ناًزًلًي ميعىًة ًمف مى يىكـى الجي
إٍنسافه منيـٍ كىك ًعنًدم،  ملسو هيلع هللا ىلصالغيباًر ييًصيبيييـي الغيباري كالعىرىؽي، فىيىٍخريجي منيـي العىرىؽي، فأتىى رىسكؿى المًَّو 

")البخارل،ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿى النبيُّ  ـٍ ـٍ تىطىيٍَّرتيـٍ ًليىكًمكي  (.َِٗ،ح رُِٖ: لك أنَّكي
كيتطمب التقدير كالدعـ النفسى باعتباره مقكمان مف مقكمات المنيج التربكل النبكل فى    

االحتكاء ضركرة االصغاء الجيد لآلخريف لما لو مف أثر فى إرساء الدعـ المعنكل فى 
ببلغيـ باالنطباع الجيد  نفكسيـ،كعدـ االنتقاص مف قدرىـ ،كمبلحظة معامبلتيـ كسمككياتيـ ، كا 

ف عنيـ، ففارؽ كبيرفى االحتكاء  بيف مف يقدر الناس كيقدـ ليـ مف الدعـ النفسى الذل تكك 
شعارىـ بأىميتيـ كبيف مف ينتقص مف قدرىـ كيحطـ معنكياتيـ.  كا 

عمى مداعبة  ملسو هيلع هللا ىلصكمف الشكاىد عمى التقدير كالدعـ النفسى فى المنيج النبكل حرص الرسكؿ      
ًمف أىًؿ الباًديىًة اسميو زاًىره كاف يييدم لمنبيّْ صمَّى اهللي  أصحابو كمبلطفتيـ  "فعف أنسو أفَّ رجيبلن 

تيو ، ككاف … عميو كآًلو كسمَّـ  قكؿ النبيّْ صمَّى اهللي عميو كآًلو كسمَّـ: زاًىره باًديىتينا كنحفي حاًضرى
يّْزيه إذا أراد الخيركجى إلى الباًديىًة ، ككاف ـى الًخمقىًة فأتاه  النبيُّ صمَّى اهللي عميو كآًلو كسمَّـ ييجى زاًىره دىمي

مًفو ، فقاؿ لو: مىف  نو ًمف خى النبيُّ صمَّى اهللي عميو كآًلو كسمَّـ كىك يىبيعي شيئنا لو في السُّكًؽ فاحتىضى
ىذا ؟ أىرًسٍمني ، كالتىفىت فعرىؼ النبيَّ صمَّى اهللي عميو كآًلو كسمَّـ فجعىؿ النبي صمَّى اهللي عميو كآًلو 

: مىف يىشتىرم ًمنّْي ىذا العبدى ؟ كجعىؿ ىك يىمًصؽي ظيرىه بصدًر النبيّْ صمَّى اهللي عميو  كسمَّـ يقكؿي
: إذنا تىًجديني كاًسدنا ، فقاؿ لو النبيُّ صمَّى اهللي عميو كآًلو كسمَّـ: كلكنَّؾى ًعندى اهلًل  كآًلو كسمَّـ كيقكؿي

" )ابف كثير،جلس  (.ْٗٔ، ّتى بكاًسدو

مف المقكمات الضركرية التي يحتاج إلييا المربى فى احتكاء السمككيات الخاطئة امتبلؾ    
ميارات التكاصؿ  ككسب القمكب ،كالتي تشتمؿ عمى فنكف التفاعؿ االيجابى مع الناس مف 

،كالقدرة الحفاكة بيـ،كطبلقة الكجو ،كالبشاشة،كالحيكية،كالمشاركة المجتمعية ،كحسف المعاشرة
عمى أسر قمكب اآلخريف ككسب محبتيـ ،فالتفاعؿ "عممية اجتماعية مستمرة أقطابيا األفراد، 
كأدكاتو الرئيسة األفكار كالمعاني كالمفاىيـ كىي كؿ ما يحدث عندما يتصؿ فرداف أك اكثر 

 ( كتظؿ القدرة عمىُٖٓـ،ََِٗكيحدث نتيجة ذلؾ تغيير أك تعديؿ في السمكؾ" )عبد اليادم ،
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االحتكاء كالتأثير فى سمككيات األفراد مرتبطة بامتبلؾ فنكف كميارات التكاصؿ  كاستمالة القمكب 
 مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة .  

يمتمؾ مف ميارات كسب كاحتكاء القمكب التي تكحى لآلخر بأنو أحب  ملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف الرسكؿ    
لتي تدلؿ عمى ذلؾ  أف عمركبف العاص كاف إذا الناس إليو ، فيبادلو المحبة، كمف الشكاىد ا

ذا دخؿ مجمسا فيو النبى رأل االحتفاء  لقى النبى فى طريؽ رأل البشاشة كالًبٍشركالمؤانسة،كا 
كالسعادة بمقدمو،فيذا ما أشعر عمركبف العاص أنو أحب الناس إلى رسكؿ اهلل " فأقبؿ يكما إليو 

: ثيَـّ  ثـ قاؿ يارسكؿ اهلل : أمُّ النَّاًس أحىبُّ  : أبيكىىا قيمتي اًؿ؟ قاؿى : ًمفى الرّْجى اًئشىةي قيمتي : عى ؟ قاؿى إلىٍيؾى
افىةى أٍف يىٍجعىمىًني في آًخًرًىـ")البخارل، ، فىسىكىتُّ مىخى االن : عيمىري فىعىدَّ ًرجى ،ح َُٔٔمىٍف؟ قاؿى

 ليذه الميارات ساىـ فى كسب كاحتكاء قمب عمرك بف العاص. ملسو هيلع هللا ىلص(،فممارسة النبى ّْٖٓر

 

كسر الحاجز النفسي يساعد عمى إطبلؽ قدرات الفرد كطاقاتو الكامنةبما يؤدم إلى تحقيؽ    
النجاح كالتفكؽ كاإلبداع ،فالكاجب عمى المربى كسر الحاجز النفسى بينو كبيف اآلخريف حتى 

إشاعة الحب ككسر إرشاده كتكجييو لمصحابة عمى مبدأ  ملسو هيلع هللا ىلصينجح فى االحتكاء،كقد أقاـ الرسكؿ 
الحكاجز التي تحكؿ دكف التفاعؿ اإليجابى بينو كبيف الصحابة ،يبدك ذلؾ مف خبلؿ ماركل عف 

، كالمًَّو إنّْي  ملسو هيلع هللا ىلصمعاذ بف جبؿ أنو قاؿ:" أفَّ رسكؿى المَّو  : يا ميعاذي، كالمًَّو إنّْي ألحبُّؾى أخذى بيًدًه، كقاؿى
: أكصيؾى يا معاذي ال تدىعفَّ  ، ألحبُّؾ، فقاؿى : المَّيَـّ أعنّْي عمى ًذٍكًرؾى في ديبيرى كؿّْ صبلةو تقكؿي

")أبى داكد،ج ، كحيسًف عبادًتؾى (، فقدرة المربى عمى االحتكاء تتكقؼ ُُٓٓ،ح ر َّٖ، ّكشيٍكًرؾى
عمى العبلقة اإليجابية بينو كبيف المتعمـ "فالتمميذ إذا أحب معممو ،استجاب لتكجيياتو ،كتأدب 

 (.ٕٕـ، ُْٖٗو كسكناتو" )عبدالعاؿ،بآدابو كاىتدل بحركات
كمف العكامؿ المساعدة عمى كسر الحاجز النفسى بيف المربى كالمتعمـ التزامو بالتكاضع   

كالبساطة كالتمقائية كعدـ التكمؼ فى تعامبلت المربى مع الناس،كىذا ماتجسد فى المنيج النبكل 
وي ، فقاؿى لىوي : ىكّْف عميؾى ، فإنّْي رجؿه ، فىكىمَّمىوي ، فجى  ملسو هيلع هللا ىلص،فقد ركل أنو" أتى النَّبيَّ  عؿى ترعدي فرائصي

 (. ُِّّ،ح ر َّْ،ْلستي بمًمؾو ، إنَّما أىنا ابفي امرأةو تأكيؿي القىديد")بف ماجو،ج
غفاؿ المربى لكسر الحاجز النفسى بينو كبيف اآلخريف يجعؿ مف الصعب احتكاءىـ،    كا 

ؼ كالرىبة فى العبلقات اإلنسانية مف العكائؽ كالسيطرة عمى سمككياتيـ ،نظرا ألف شيكع الخك 
التي تحكؿ بيف اإلنساف كبمكغو ألىدافو،كماأنيا تؤدل إلى ضعؼ الفيـ كاضطرب الفكر 
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كالشعكر،فيفقد الفرد ركح التغمب عمى مشكبلتو ، كيسيطر عميو العجز، فبليطمح إلى التغيير، 
 يصعب احتكاؤه.بؿ يركف إلى الرضكخ كاالستسبلـ ،كمف ثـ يضطرب سمككو ف

مف المقكمات الضركرية التي يحتاج إلييا المربى فى احتكاء السمككيات الخاطئة اإلحاطة     
بالظركؼ الثقافية كالمزايا النفسية التي يتمتع بيا األفراد،حتى يستطيع الكقكؼ عمى العكامؿ 

عمى دراية بنفسيات أصحابو،كمدل استيعابيـ  ملسو هيلع هللا ىلصطئ ، كلقد كاف النبى المسببة لمسمكؾ الخا
لؤلمكر ،كما كاف حريصا عمى تقديـ العبلج المناسب لمشكبلتيـ التي يكاجيكنيا فى حياتيـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص،كذلؾ راجع الدراؾ النبى لمزاياىـ الشخصية كالنفسية ،كجاء التكميؼ ليـ مف قبؿ النبى 
يـ ،كلذلؾ بدا كاضحا المردكداإليجابى فى تحقيؽ األىداؼ مبنى عمى االستعداد كحسب أحكال

المرجكة مف قبؿ الصحابة،كمف الشكاىد التي تؤكد ذلؾ احتكاء النبى لممؤلفة قمكبيـ بالماؿ فى 
باتجاىاتيـ المادية كسيطرة ذلؾ عمى عقكليـ ،بينما منع األنصار مف  ملسو هيلع هللا ىلصغزكة حنيف لعممو 

نفكسيـ التي تعزؼ عف تغميبيـ حب الماؿ عف الرككف إلى الغنائـ بذات الغزكة إلدراكو بطبيعة 
 اإليماف .

بالظركؼ الثقافية كالنفسية ألصحابو،" أفَّ رىسكؿى  ملسو هيلع هللا ىلصكمف المكاقؼ التي تؤكد إحاطة النبى     
، كيؿُّ إٍنسىافو  ملسو هيلع هللا ىلصاهلًل  ذي ًمنّْي ىذا؟ فىبىسىطيكا أىٍيًديىييـٍ : مىف يىٍأخي دو فىقاؿى ذى سىٍيفنا يىكـى أيحي : أىنىا،  أىخى منيـٍ يقكؿي

ذيهي بحى  انىةى: أىنىا آخي رىشىةى أىبيك ديجى ـى القىٍكـي. فىقاؿى ًسمىاؾي بفي خى قًّْو؟ قاؿى فأٍحجى ذيهي بحى : فمىف يىٍأخي قًّْو. أىنىا، قاؿى
")مسمـ، ـى الميٍشًرًكيفى ذىهي فىفىمىؽى بو ىىا : فأخى ييدؼ إلى بث ركح  ملسو هيلع هللا ىلص(،فكاف َِْٕ،ح رُُٕٗقاؿى

ثارة الحماسة ،كالكشؼ عما تتكافر فيو المؤىبلت حتى يتـ كضعو فى التنافس بيف  الصحابة ،كا 
بما يتمتع بو أبك دجانة مف قكة  ملسو هيلع هللا ىلصالمكاف المناسب،كترشيح النبى لو جاء مف منطمؽ عممو 

 .كشجاعة

لرئيسة فى مف المقكمات األساسية فى المنيج النبكل اليسر كعدـ التشدد،كىك مف المقاصد ا   
ـي الييٍسرى كىالى  اإلسبلـ ،كسمة تميز بيا اإلسبلـ فى كافة شرائعو كأحكامو ،قاؿ تعالى "ييًريدي اهللي ًبكي

")البقرة: كفى ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ـٍ كى مىى مىا ىىدىاكي كا اهللى عى ًلتيكىبّْري ًلتيٍكًمميكا الًعدَّةى كى ـي العيٍسرى كى (، كركل ُٖٓييًريدي ًبكي
إلى اليمف، فقاؿ ليما"يىسّْرىا  بعثو كميعاذان  ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عنو، أف النبي  كسى األشعرمأبي م عف

بىشّْرا كىالى تينىفّْرا، ...")البخارل، (،فالكاضح أف اليدؼ التربكل ُّْْ،ح رَُِٔكال تيعىسّْرىا، كى
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كما نيى ىكتحقيؽ كماؿ العبكدية هلل سبحانو كتعالى ،كالمساعدة عمى القياـ بما أمر بو سبحانو 
 عنو باعتماد اليسر كالبعد عف التشدد.

كمعالجة التشدد التككف إال بالكقكؼ عمى أسبابو ،كتصحيح األكضاع المسببة لو ،ككضع    
العبلج المناسب لو، كالتشدد عادة ما تككف أسبابو نقصان فى المعرفة،أك قصكران فى الفكر 

سببا فى حدكث السمككيات الخاطئة،كىذا  كالقناعة كاالعتقاد،كىذا يستكجب العبلج حتى اليككف
فقمت:  ملسو هيلع هللا ىلصعمى عبلجو،فقد ركل عف أحد الصحابة ،أنو قاؿ :" أتيت النبي  ملسو هيلع هللا ىلصما حرص الرسكؿ 

يا نبي اهلل أنا الرجؿ الذم أتيتؾ العاـ األكؿ قاؿ فما لي أرل جسمؾ ناحبل قاؿ: يا رسكؿ اهلل ما 
أف تعذب نفسؾ، قمت: يا رسكؿ اهلل إني أكمت طعاما بالنيار .. إال بالميؿ، قاؿ: مف أمرؾ 

:صـ شير الصبر كيكما بعده، قمت: إني أقكل قاؿ صـ شير الصبر كيكميف  أقكل، قاؿ
")بف ماجو،ج بعده ، ِقمت: إني أقكل قاؿ: صـ شير الصبر كثبلثة أياـ بعده كصـ أشير الحـر
 (.ُُْٕ،ح ر ِٗٔ
عف التشدد كالغمك ،كىك يمارس دكره فى كلقد جسد الرسكؿ الكريـ كؿ معانى التسامح كالبعد   

احتكاء سمككيات األفراد مف غير غمك أك تفريط ،كبصكرة تتسـ بالتكازف كاالعتداؿ الداعى إلى 
ًمف أىٍحسىًف النَّاًس  ملسو هيلع هللا ىلصقبكؿ التكجيو كاإلرشاد فقدركل عف أنس بف مالؾ قكلو" كافى رىسكؿي اهلًل 

ةو، فى  اجى ا ًلحى مىًني يىٍكمن ميقنا، فأٍرسى ًني بو نىًبيُّ اهلًل خي ، كفي نىٍفًسي أىٍف أىٍذىىبى ًلما أىمىرى : كىالمًَّو ال أىٍذىىبي قيمتي
ـٍ يىٍمعىبيكفى في السُّكًؽ، فىًإذىا رىسكؿي اهلًل ملسو هيلع هللا ىلص رىٍجتي حتَّى أىميرَّ عمىى ًصٍبيىافو كىىي قٍد قىبىضى بقىفىامى  ملسو هيلع هللا ىلص، فىخى

: فىنىظىٍرتي إلىٍيًو كىىك يىٍضحى  ، ًمف كىرىاًئي، قاؿى ـٍ : نىعى ؟ قاؿى قيمتي ٍيثي أىمىٍرتيؾى : يا أينىٍيسي أىذىىىٍبتى حى ، فىقاؿى ؾي
، يا رىسكؿى المًَّو")مسمـ،  .(َُِّ،ح رَُٖٓأىنىا أىٍذىىبي

كالتطبيؽ التربكل لذلؾ يفرض عمى المربى ضركرة الحرص عمى التكازف كاالعتداؿ كعدـ   
يؤدل دكره فى احتكاء السمككيات الخاطئة التشدد فى أساليب تعامبلتو مع الطبلب ،السيما كىك 

كالتيذيب السمككى ،ألف ذلؾ يخالؼ تكجييات اإلسبلـ بضركرة التزاـ التيسير كالبعد عف التشدد 
كالعنؼ،فضبل عف أف انتياج التشدد كالعنؼ فى البيئة التعميمية يمثؿ بيئة غير مناسبة لتحقيؽ 

 األىداؼ التربكية المرجكة. 

مف مقكمات احتكاء السمككيات الخاطئة القدكة الحسنة كىى تعنى أف يككف المربى مثاال    
بسمككياتو كأخبلقو القدكة الحسنة لممسمميف  ملسو هيلع هللا ىلصيحتذل بو فى أقكالو كأفعالو ،كقد كاف الرسكؿ 
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جميعا ،كقد استطاع تربية المسمميف عمى الكثيرمف المبادئ كالقيـ الداعية لمخير كالتي تحث 
ـٍ يىكيًف النبيُّ  الفضيمة،كقد ركل عف أنس قكلو" عمى اشنا، كالى لىعَّاننا، كافى يقكؿي  ملسو هيلع هللا ىلصلى سىبَّابنا، كالى فىحَّ

ًبينيوي")البخارل، ٍعًتبىًة: ما لو تىًربى جى ًدنىا ًعٍندى المى ( ،كليذا اتخذ اإلسبلـ القدكة َُّٔ،ح رُُِٓألحى
ـٍ  كسيمو مف كسائؿ الرقى بالمجتمع إلى مرتبة الكماؿ السمككى ،فقد قاؿ اهلل عزكجؿ " لَّقىٍد كىافى لىكي

ذىكىرى المَّوى كىًثيرنا")األحزاب : ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى سىنىةه لّْمىف كىافى يىٍرجي  (.ًُِفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى
فقدت  كيشكؿ غياب القدكة فى المجتمع أحد أسباب غياب القيـ،ألف القدكة الصالحة "إذا  

اجتماعيا بيف أفراد المجتمع كطبقاتو تكجد فراغا كبيرا فبل يجد الفرد ما يتخذه أنمكذجا، كمثبل فى 
حياتو فتتضاعؼ حيرتو ،كيذبؿ األمؿ فى نفسو ،كتصبح المبادئ كالقيـ عنده ضربا مف 
 النظريات كالفرضيات التي تتردد عمى األلسنة دكف أف يسندىا كاقع أك برىاف،فإذا كاجيتو
التيارات كالشيكات بانحرافاتيا ،فإنو اليستطيع الصمكد فى مكاجيتيا فضبل عف مقاكمتيا") أبك 

 (.َٓـ ، ََُِسميماف، 
كيتطمب احتكاء السمكؾ الخاطئ مف المربى أف يككف مثاال كاقعيا لمسمكؾ الخمقى   

المجتمع ،كمف ثـ القكيـ،التخالؼ أفعالو أقكالو، حتى يككف النمكذج المثالى الكاضح لكؿ أفراد 
تتحقؽ االستجابة السمككية السكية مف قبؿ األفراد ،الذل اليتكقؼ أثره عندالجيؿ الحالى ،بؿ 
تشكؿ الحافز اإليجابى المتداده التربكل فى الجيؿ البلحؽ ،قاؿ تعالى "كىالًَّذيفى آمىنيكا كىاتَّبىعىٍتييـٍ 

يَّ  ـٍ ذيرّْ ٍقنىا ًبًي يَّتيييـ ًبًإيمىافو أىٍلحى ًمًيـ مّْف شىٍيءو  كيؿُّ اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى ذيرّْ ا أىلىٍتنىاىيـ مٍّْف عىمى مى ـٍ كى تىيي
 (.ُِ")الطكر: رىًىيفه 
كيبدك األثر التربكل لمقدكة فى المنيج التربكل النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة مف    

ـ احمقكا قاؿ: فكاهلل ألصحابو"قكمكا فانحركا ث ملسو هيلع هللا ىلصخبلؿ ماحدث يـك الحديبية حينما قاؿ الرسكؿ 
ماقاـ منيـ رجؿ حتى قاؿ ذلؾ ثبلث مرات ،فمما لـ يقـ منيـ أحد دخؿ عمى أـ سممة فذكر ليا 
ما لقى مف الناس ،فقالت لو أـ سممة :يانبى اهلل،أتحب ذلؾ،أخرج ثـ التكمـ أحدان منيـ كممة 

لؾ ،نحر بدنو كدعا حتى تنحر بدنؾ كتدعك حالقؾ فميحمؽ فخرج فمـ يكمـ أحد منيـ حتى فعؿ ذ
،ح ِٕٔحالقو فحمقو ،فمما رأكا ذلؾ قامكا فنحركا ،كجعؿ بعضيـ يحمؽ بعضان")البخارل،

 (.ُِّٕر



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 58 

الرفؽ ىك اعتماد أسمكب الميف قكال كفعبل فى المعاممة مع اآلخريف ، كتجنب العنؼ كالغمظة    
ف األمكر المحببة لمنفس ،ألف النفكس البشرية تحتاج ، كالميؿ نحك األخذ بالسيؿ اليسير،كىك م

إلى السيكلة كالميف كالشفقة فى التعامؿ ،كماأف النفكس طبعت عمى الحب كاالرتياح لكؿ مف 
يتعامؿ معيا بميف كرفؽ ،كتنفرمف الغمظة كالشدة فى التعامؿ،كىذا مما امتف اهلل بو عمى رسكلو 

نت ليـ كلككنت فظا غميظ القمب النفضكا مف حكلؾ فى قكلو تعالى "فبما رحمة مف اهلل ل ملسو هيلع هللا ىلص
 (.ُٗٓ")آؿ عمراف:

كمف مقكمات المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة الرفؽ بالجاىؿ ، كحسف تعميمو     
،كالتمطؼ بو كعدـ التجريح لو ،كالعمؿ عمى تقريب الصكاب إلى ذىنو،كمف المكاطف التي 

عند االحتكاء خطأ الجاىؿ،فقد ركل عف معاكية السممى قاؿ:  تستمـز الرفؽ كالبعد عف التعنيؼ
مّْي مع رىسكًؿ اهلًل  اًني القىٍكـي ملسو هيلع هللا ىلص"بٍينىما أنىا أيصى ميؾى المَّوي فىرىمى : يىٍرحى ، فىقيمتي ؿه ًمفى القىٍكـً ، إٍذ عىطىسى رىجي

كفى إلىيَّ  ؟ تىٍنظيري ـٍ يىاٍه، ما شىٍأنيكي : كاثيٍكؿى أيمّْ ، فىقيمتي ـٍ اًرًى ، بأىٍبصى ـٍ اًذًى ـٍ عمىى أٍفخى عىميكا يىٍضًربيكفى بأىٍيًديًي ، فىجى
مَّى رىسكؿي اهلًل  ، فىمىمَّا صى مّْتيكنىًني لىًكنّْي سىكىتُّ ـٍ ييصى ، فىًبأىًبي ىك كأيمّْي، ما رىأىٍيتي ميعىمّْمنا ملسو هيلع هللا ىلصفىمىمَّا رىأىٍيتييي

: إفَّ ىًذه قىٍبمىوي كالى بىٍعدىهي أٍحسىفى تىٍعًميمنا منو، فىكىالمًَّو، ما كى  بىًني كالى شىتىمىًني، قاؿى رى ًني)انتيرنى( كالى ضى يىرى
ـً النَّاًس، إنَّما ىك التٍَّسًبيحي كالتٍَّكًبيري كًقرىاءىةي القيٍرآًف أىٍك كما ق ةى ال يىٍصميحي ًفييىا شيءه ًمف كىبلى اؿى الصَّبلى

ا ملسو هيلع هللا ىلصرىسكؿي اهلًل  ٍيدو بجى ديثي عى : يا رىسكؿى اهلًل، إنّْي حى فَّ ًمنَّا قيمتي ، كا  ـً اءى المَّوي باإًلٍسبلى ًىًميَّةو، كقٍد جى
: ذىاؾى شيءه يىًجديكنىوي في  ، قاؿى كفى اؿه يىتىطىيَّري : كًمنَّا ًرجى ـٍ قاؿى : فبل تىٍأًتًي ، قاؿى االن يىٍأتيكفى الكييَّافى ًرجى

")مسمـ، دَّنَّييـٍ ، فبل يىصي ـٍ ديكًرًى  (.ّٕٓ،ح رُّٖصي
ل فى احتكاء السمككيات الخاطئة عبلج الخطأ السمككى بالرفؽ كمما تضمنو المنيج النبك    

كاألسمكب الحسف ،ألف الغمظة كالعنؼ يترتب عمييما النفكر كالكراىة كعدـ االستجابة،كربما كلد 
ذلؾ اإلصرار عمى الخطأ ألف النفس البشرية التقبؿ التكجيو مقترنا بالشدة ،كمما يدلؿ عمى 

الرفؽ كالمعاممة الحسنة ماحدث مف األعرابى فى المسجد عبلج الخطأ بأسمكب يشتمؿ عمى 
:" دىعيكهي كىىًريقيكا عمىى بىٍكًلًو  ملسو هيلع هللا ىلص،حيث قاـ أعرابى فباؿ فى المسجد ،فتناكلو الناس ،فقاؿ ليـ النبى 

ـٍ تيٍبعىثيكا ميعىسًّْريفى  ، كلى ، فإنَّما بيًعٍثتيـٍ مييىسًّْريفى ، أٍك ذىنيكبنا ًمف مىاءو ،ح ٓٔ")البخارل،سىٍجبلن ًمف مىاءو
 (.َِِر

كمما يؤكد األثر التربكل  لمرفؽ باعتباره أحد مقكمات احتكاء السمككيات الخاطئة كجذب     
ابيوي عمىى  ك الدٍَّكًسيُّ كأىٍصحى ـى طيفىٍيؿي بفي عىٍمرو المخطئيف كىدايتيـ إلى الطريؽ المستقيـ ،أنو لما" قىًد
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.  ، فىقالكا: يا رىسكؿى المًَّو، إفَّ ملسو هيلع هللا ىلصالنبيّْ  : ىىمىكىٍت دىٍكسه مىٍييىا. فًقيؿى ٍت كأىبىٍت، فىاٍدعي المَّوى عى دىٍكسنا عىصى
: المَّييَـّ اٍىًد دىٍكسنا كٍأًت بًيـ")البخارل، (،كىذا ما تحقؽ بعد ذلؾ حيث دخمكا ِّٕٗ،ح رِْٕقاؿى

 فى اإلسبلـ.

بعد أف تحددت معالـ المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة،يمكف تكظيفو كاالستفادة   
منو فى احتكاء السمككيات الخاطئة مف جية كاعتدالية سمكؾ األفراد مف جية أخرل فى جميع 
مراحؿ التعميـ كفؽ تصكر مقترح فى ضكء المنيج النبكل يتبلءـ مع الكاقع المعاش كظركفو 

اتو ،كربط العممية التربكية بالمنيج التربكل اإلسبلمى،كيتككف ىذا التصكر المقترح مف كمتغير 
األسس كالمعايير التربكية الضابطة الحتكاء السمككيات الخاطئة، كمناىج احتكاء السمككيات 

  السمكؾ الحتكاء الخاطئ، كاألساليب التربكية الطبلب سمكؾ احتكاء الخاطئة، كميارات
السمكؾ اإليجابى،ك ييدؼ ىذا التصكر المقترح إلى تحقيؽ    التربكية لتقكية تطمباتالخاطئ، كالم

البناء التربكل اإلسبلمى لمطالب،كزيادة رصيده المعرفى كالثقافى، كتربيتو عمى القيـ كاالتجاىات 
 المرغكبة ،كتنمية خبراتو ،كصقؿ مكاىبو كمياراتو مف أجؿ االحتكاء الفعاؿ لمسمككيات الخاطئة.

 أكال:األسس كالمعايير التربكية الضابطة الحتكاء السمككيات الخاطئة:
ىناؾ مجمكعة مف األسس كالمعايير التربكية الضابطة الحتكاء السمككيات الخاطئة لدل   

الطبلب ، كالتى تمثؿ ركائز كمنطمقات التصكر المقترح، لكى تتـ عممية االحتكاء لمسمككيات 
 ه األسس :الخاطئة بنجاح،كمف مف أىـ ىذ

  

مف األسس التربكية الكاجب مراعاتيا فى احتكاء أخطاء الطبلب األخذ فى االعتبار أف طبيعة   
"كؿ ابف آدـ خطاء كخير الخطائيف التكابكف،كلك أف ألبف  ملسو هيلع هللا ىلصاإلنساف متأصؿ فييا الخطأ قاؿ 

ى ليما ثالثا كال يمؤل جكؼ ابف آدـ إال التراب"، فميس مف المعقكؿ آدـ كادياف مف ماؿ ألبتغ
الحكـ عمى سمكؾ الطالب بالمنطقية كالمثالية،ألف كؿ إنساف خمؽ بقدرات كاستعدادات محدكدة 
التؤىمو لتحقيؽ كؿ أىدافو كمتطمباتو ،فقدأكدع اهلل فى اإلنساف مف العجز كالضعؼ مايقعد بو 

 كالكماؿ.عف البمكغ إلى المثالية 
كبالنظر لعكامؿ الخطأ البشرل نجدىا تنحصر فى استجابة اإلنساف إلغكاء الشيطاف      

،أكالرككف لنكازع اليكل كالشيكات لديو ،أكالقصكرالفكرل كالمعرفى،فيذه العكامؿ السبب فى 
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تكراركقكع اإلنساف فى األخطاء ،كىك مايدعك إلى ضركرة مجاىدة النفس كتزكيتيا كالتكبة 
نابة إلى اهلل عند الكقكع فى الخطأ،فتتحقؽ الكقاية مف الكقكع فى األخطاء،بما ينعكس إيجابا كاإل

 عمى الصحة النفسية لئلنساف.
كمف األىمية بمكاف إرشاد المخطئ إلى مايحكؿ بينو كبيف تكرارالكقكع فى الخطأبأسمكب يحمؿ   

 بيف طياتو الرفؽ كالميف ،كالردع القكل فى الكقت نفسو. 
  

الدكافع ىي "القكل المحركة التي تبعث النشاط فى الكائف الحى ،كتبدئ السمكؾ كتكجيو      
نحك ىدؼ أك أىداؼ معينة ، كالدكافع تؤدل كظائؼ ضركرية كىامة لمكائف الحى ،فيى التي 

ى القياـ بكثير مف تدفعو إلى القياـ باشباع األساسية الضركرية لحياتو كبقائو ،كما تدفعو إل
 (.ِٕ،  ََُِاألفعاؿ األخرل اليامة كالمفيدة لو فى تكافقو ") نجاتى ،

كأقرت التربية اإلسبلمية بكجكد الدكافع ،كأف السمكؾ البشرل سمكؾ مقركف بدافع ،فكؿ عمؿ    
يقكـ بو اإلنساف لو ىدؼ كغاية يدفع اإلنساف إلى الفعؿ ،كلذا فتنمية الدكافع فى التربية 

سبلمية تقكـ عمى أساس أف الدكافع تكجو سمكؾ المسمـ نحك اإليجابية كتضبط  كتحمى اإل
 سمككياتو مف االنحراؼ.

كلذا جاء اىتماـ المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة بتنظيـ الدكافع كتنميتيا فى    
سألكا عف عبادة  إطار متكازف ببل إطبلؽ أكتقييد ،بدا ذلؾ مف خبلؿ حديث الثبلثة رىط الذيف

ثىةي رىٍىطو إلى بيييكًت أٍزكىاًج النبيّْ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ  اءى ثىبلى كا ملسو هيلع هللا ىلص، يىٍسأىليكفى عف ًعبىادىًة النبيّْ ملسو هيلع هللا ىلص"جى ، فىمىمَّا أيٍخًبري
ـٍ تىقىالُّكىىا، فىقالكا: كأىٍيفى نىٍحفي ًمفى النبيّْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصكىأنَّيي رى ـى ًمف ذىٍنًبًو كما تىأىخَّ قاؿى  ؟ قٍد غيًفرى لو ما تىقىدَّ

: أنىا  ري ، كقاؿى آخى كـي الدٍَّىرى كالى أيٍفًطري : أنىا أصي ري مّْي المٍَّيؿى أبىدنا، كقاؿى آخى : أمَّا أنىا فإنّْي أيصى ـٍ ديىي أحى
اءى رىسكؿي المًَّو  كَّجي أبىدنا، فىجى : أٍنتيـي الًَّذيفى قيمتيـٍ كىذىا ككىذىا، أ ملسو هيلع هللا ىلصأٍعتىًزؿي النّْسىاءى فبل أتىزى ما كالمًَّو إليًيـ، فىقاؿى

كَّجي النّْسىاءى، فمىف رى  مّْي كأىٍرقيدي، كأىتىزى ، كأيصى كـي كأيٍفًطري ـٍ لو، لىًكنّْي أصي ـٍ ًلمًَّو كأىٍتقىاكي ىٍخشىاكي ًغبى عف إنّْي ألى
 (.َّٔٓ،ح رُِِٗ")البخارل،.سينَّتي فميسى ًمنّْي

نما رسـ طريق     ا متكازنا إلشباعيا فالمنيج النبكل لـ ينكر حاجات الناس كلـ يكبتيا ،كا 
،فالزكاج سبيؿ إلشباع الدافع الجنسى بالحبلؿ ،كترؾ الزكاج كبت لمدافع ،كمف ىنا يبدك كاضحا 
المنيج النبكل فى تربية كضبط الدكافع لتقكـ بدكرىا فى احتكاء السمككيات المنحرفة،مع الكضع 
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 ليا التي يتعرض األخبلقيةك  كالفكرية كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية فى االعتبارالمثيرات
 . مجتمعو في الطالب

 

يقع الخطأ نتيجة غياب المعرفة كالفيـ الصحيح ،فنتيجة لمجيؿ كافتقاد الحكـ عمى     
األمكر،أك عدـ المعرفة بالنظـ كالمعايير يصبح اإلنساف عرضة لمكقكع فى األخطاء،فغياب العمـ 

 مداخؿ كركد الخطأ عمى اإلنساف . دكالمعرفة عف اإلنساف يعد أح
قىاليكا لىٍك كينَّا نىٍسمىعي أىٍك    كما أف تعطيؿ العقؿ عف التفكير يصؿ بصاحبو إلى اليبلؾ قاؿ تعالى"كى

اًب السًَّعيًر)الممؾ: (،فتعطيؿ العقؿ عف التفكير كالتدبر فى األمكرأحد َُنىٍعًقؿي مىا كينَّا ًفي أىٍصحى
صدر المعرفة كالفيـ لما أمر اهلل بو عزكجؿ بو، كما نيى عنو ،كلذا أسباب الخطأ،ألف العقؿ م

ـي عف ثبلثةوعف النَّائـً حتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصرفع اإلسبلـ التكميؼ عف المجنكف حتى يعقؿ فقاؿ  " ريًفع القىم
بي حتَّى يح ـى ")الحاكـ،جيستيقظى، كعف المعتكه حتَّى يىصح، كعف الصَّ  (.ُُٕٖ،ح رَّْ،ْتًم

     

مػػػف المسػػػمـ بػػػو كجػػػكد الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف المتعممػػػيف ككجػػػكد االخػػػتبلؼ بيػػػنيـ فػػػى الصػػػفات    
الشخصػػية كالسػػمات العقميػػة كالنفسػػية كاالجتماعيػػة، كالكاجػػب عمػػى المربػػى الكقػػكؼ عمػػى الفػػركؽ 

لطػػبلب الفرديػػة بػػيف المتعممػػيف ،كالعمػػؿ عمػػى الكشػػؼ عػػف قػػدراتيـ كمػػكاىبيـ المختمفػػة ،كتكجيػػو ا
لمايناسػػب ىػػذه القػػدرات كالمكاىػػب مػػف الخبػػرات التعميميػػة المبلئمػػة،كاالحتكاء لمسػػمككيات الخاطئػػة  
بما يتناسب مع المكقؼ ،كما يتبلءـ مع حجـ كطبيعة الخطأ،كما بدا ذلؾ مف المنيج النبػكل فػى 

ٍكػػبو كىػػك يى  ملسو هيلع هللا ىلصالعديػػد مػػف المكاقػػؼ، فقػػد أدرؾ الرسػػكؿ  طَّػػاًب فػػي رى ػػرى بػػفى الخى ٍحًمػػؼي بأىًبيػػًو، "عيمى
ـٍ رىسكؿي المًَّو  اًلفنػا فىٍميىٍحًمػٍؼ بالمَّػًو، ملسو هيلع هللا ىلصفىنىادىاىي ، فمىػف كػافى حى ـٍ ـٍ أٍف تىٍحًمفيػكا بآبىػاًئكي ، إفَّ المَّوى يىٍنيىاكي : أالى

الَّ فىٍميىٍصػػميٍت")البخارل، (،كفػػى مكقػػؼ آخػػر يرشػػد أحػػد الصػػحابة إلػػى ضػػركرة َُٖٔ،ح رُِٕٓكا 
ر مرغػػػكب فييػػػا،كمف ذلػػػؾ مػػػاركل عػػػف الصػػػحابى الجميػػػؿ بقكلػػػو التخمػػػى عػػػف نكمػػػو بطريقػػػة غيػػػ

ػا فػي المسػجًد عمػى بىٍطنػي، فركىضػني بًرٍجًمػو، كقػاؿ: مػا لػؾى كليػذا  ملسو هيلع هللا ىلص"أصابني رسػكؿي اهلًل  نائمن
يا اهلل")بف ماجو،ج ؟! ىذه نىٍكمةه يكرىىييا اهللي، أك ييبًغضي  (.ِِّٕ،ح ر ٖٔٔ، ْالنَّكـً

 خاطئة:ثانيا:مناىج احتكاء السمككيات ال
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يكجد العديد مف المناىج التربكيةالتى يمكف استثمارىا فى احتكاء السمككيات الخاطئة ،كالتى  
تعزز مف زيادة السمككيات المرغكبة لدل الطبلب،كمف المناىج التى يمكف لممربيف تكظيفيا فى 

 :احتكاء السمككيات الخاطئة مايمى
 منيج اإلقصاء – أ

قصائو  البيئة التعميمية مف التعايش فى الطالب بإبعاد سمكباأل ىذا المربى في يقـك        كا 
كقتان  الطالب لفترة زمنية يحددىا المربى باالتفاؽ مع االدارة التعميمية بيدؼ منح آخر مكاف إلى

غير المرغكب فيو،أضؼ إلى ذلؾ أف إبعاد الطالب حماية لمطبلب  كمراجعة سمككو لمتفكير
سمككياتو،كالكاجب عمى المربى عدـ المجكء إلى اإلقصاء إال  كاةاآلخريف مف التأثر بو أك محا

مع الثبلثة الذيف  ملسو هيلع هللا ىلصباستنفاذه كافة األساليب المعززة لمسمكؾ،كىذا األسمكب قد استخدمو الرسكؿ 
 تخمفكا عف غزكة تبكؾ.

 الزائد لمسموك: التصحيح منيج –ب 
اـ بسمكؾ زائد يضفى عمى عممية مع القي حيث يقكـ المتعمـ بعممية تصحيح لسمككو الخاطئ    

تصحيح سمككو نكع مف التأكيد عمى تصحيح مسار سمككو ،كىذا ما قاـ بو أحد الصحابةحيف 
مّْي ًمفى  ملسو هيلع هللا ىلص،فقد ركل  عف النبى  ملسو هيلع هللا ىلصأثنى عميو الرسكؿ  ؿي عبدي المًَّو، لك كافى ييصى ـى الرَّجي قكلو" ًنٍع

ـي ًمفى المٍَّيؿً  " المٍَّيًؿ فىكافى بىٍعدي ال يىنىا  (ُُِِ،ح ر ِّٕ)البخارل، .إالَّ قىًميبلن
 اإلقناع الفكرى: منيج-ج
تمثؿ سيطرة األفكار غير المنطقية عمى تفكير اإلنساف أحد أسباب االضطراب السمككى ،    

كالكاجب عمى المربى استخداـ أسمكب الحكار المنطقى المبنى عمى اإلقناع لمسيطرة عمى أخطاء 
كاء السمككيات الخاطئة الناتجة عف ذلؾ،فالتعديؿ السمككى يتـ بأسمكب التفكير لدل المتعمـ ،كاحت

 عقمى مبنى عمى الحكار المنطقى 
كبناء القناعات الفكرية فى الطالب ،كحمايتو مف سيطرة األفكار غير المنطقية المؤدية 

ف ىذا المنيج مع الشاب الذل أراد أ ملسو هيلع هللا ىلصلمسمككيات الخاطئة عمى تفكيره،كلقد استخدـ الرسكؿ 
يأذف لو الرسكؿ بالزنا،فسألو إف كاف يرضاه ألمو أك ألختو أكأقاربو ،كالشاب يقكؿ :ال،ثـ قرر 

أف الناس اليقبمكنو ألىميـ ،كالمحصمة النيائية ىي االىتداء كاالستقامة السمككية لمشاب  ملسو هيلع هللا ىلص
 بفضؿ منيج الرسكؿ فى تصحيح مسار الفكر الخاطئ باإلقناع العقمى كسبلمة التفكير.

 االسترخاء النفسى : جمني-د
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تمثؿ الحالة النفسية لمفرد عامبل ميما فى حدكث االستجابة لممكاقؼ المختمفة ،فكمما زاد     
االنفعاؿ كالقمؽ كالتكتر النفسى لدل الفرد أدل بو إلى استجابات سمككية تفتقد لئليجابية ، ألف 

لدل الفرد،كيسبب المزيد مف االنفعاؿ كالقمؽ يضعؼ النشاط العقمى كيعكؽ التفكير المكضكعى 
االضطراب الفكرل كالكجدانى،"كاالسترخاء عكس التكتر العصبى كىكييدؼ إلى تقميؿ االستثارية 
العصبية العضمية كتكفير الجيد الذل يتبدد بغير طائؿ ،كلئف كاف القميؿ مف التكتر يشحذ اليمـ 

لصعبة ، فإف التكتر الزائد كيميب الحماس ، كيييئ الشخص ذىنيا كبدنيا لمكاجية المكاقؼ ا
 (.ٕ، ُّٗٗرة عمى التركيز")عثماف،يؤدل عمى االرتباؾ كاختبلط الذىف كعدـ القد

كمف ىنا بات تدريب المتعمميف عمى ممارسة أسمكب االسترخاء النفسى ضركرة تربكية مف      
األساليب التى أجؿ السيطرة عمى االنفعاالت النفسية لمفرد فى تعامبلتو المتعددة ،كما يعد مف 

تمكف الفردمف إلتزاـ السمكؾ اإليجابى كذلؾ بتزايد قدرات الفرد عمى التحكـ فى انفعاالتو،كىذا ما 
يؤكده المنيج النبكل مف ضركرة التدريب عمى االسترخاءالتاـ فى أم مكقؼ يككف فيو الفرد 

ف أبا ذر كاف كتغيير السمكؾ إلى مكضع يككف أكثر استرخاء كما فى حالة الغضب،فقد ركل أ
يسقى عمى حكض ماء ،فكرد رجؿ عمى الحكض فكسره ،ككاف أبكذر كاقفا ،فجمس ،ثـ 

يقكؿ:"إذا غضب أحدكـ كىك قائـ  ملسو هيلع هللا ىلصاضطجع،فقيؿ لو لماذا فعمت ىذا؟فقاؿ :سمعت رسكؿ اهلل 
ال فمي  (.ِْٖٕ،ح رُِٔ،ٕضطجع")أبى داكد،جفميجمس؛ فإف ذىب عنو الغضب كا 

      

يعتمدالمربى فى تعاممو مع السمككيات الخاطئة لمطبلب عمى بعض األساليب التربكية الحتكاء   
ىذه السمككيات كالتقميؿ مف آثارىا السمبية ، كلكى تحقؽ ىذه األساليب فاعميتيا ينبغي امتبلؾ 

 ذه الميارات مايمى  :المربى لبعض الميارات األساسية عند التعامؿ مع ىذه السمككيات ،كأىـ ى
 االستماع الجيد :  ميارة -1
عطاء     كىذه الميارة تتجسد فى امتبلؾ المربى لمقدرة عمى االنصات كاالستماع لآلخريف ،كا 

"كاف مجمسو مجمس حمـ  ملسو هيلع هللا ىلصالفرصة لآلخريف لتكضيح كجية نظرىـ الكاممة فى األمكر،فالرسكؿ 
ذا سكت تكممكا ،اليتنازعكف عنده كعمـ كتقى الترتفع فيو األصكات ،فإذا تكمـ اس تمع جمساؤه كا 

ق، ُِِْالحديث ،مف تكمـ عنده أنصتكا لو حتى يفرغ ،حديثيـ حديث أكليـ ") المباركفكرل ،
ّْٔ.) 
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كخير شاىد عمى ميارة االستماع كدكرىا فى احتكاء النفكس كما ألـ بيا مف خطأ فى التصكر،   
ـ إعطاء النبى ليـ منيا فى حيف أعطى النبى مكقؼ بعض األنصار مف غنائـ غزكة حنيف كعد

قريشا كبعض القبائؿ األخرل ،فقد استمع الرسكؿ لكجية نظر األنصار، كتعامؿ معيا باىتماـ 
صبلح ما ألـ بالنفكس مف خمؿ.  مف غير إىماؿ ،باعتبارذلؾ منطمقان إلبداء كجية النظر كا 

 ميارة تحميل المعمومات وتفسيرىا: -2
الخاصة بالسمككيات الخاطئة ببل فائدة بدكف تحميميا كتفسيرىا مف أجؿ  تظؿ المعمكمات   

الكقكؼ عمى أسباب ممارستيا، كعمى المربى أف يتمتع بالقدرة عمى تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا 
كى يحقؽ الفيـ السميـ،فيذه الميارة بمثابة اإلحاطة لمكقؼ ما مف أجؿ الكقكؼ عمى كافة 

ايجابية مع المكقؼ،كتقديـ العبلج المناسب لمسمكؾ الخاطئ. كمف تفاصيمو،كمف ثـ التعامؿ ب
ذلؾ استماع سيدنا يكسؼ لمضمكف رؤيا الممؾ كمف ثـ تحميميا كتقديـ التفسير المناسب ليا، ، 
ككذا مكقؼ ذم القرنيف مف القكـ الذيف اليكادكف يفقيكف قكال،كالرد المناسب بمعمكمات 

د بناؤه، قاؿ تعالى "حتى إذابمغ بيف السديف كجد مف دكنيما كتحميبلت كحمكؿ إلنشاء السد المرا
قكما اليكادكف يفقيكف قكال.قالكا ياذا القرنيف إف يأجكج كمأجكج مفسدكف فى األرض .فيؿ نجعؿ 
لؾ خرجا عمى أف تجعؿ بينا كبينيـ سدا.قاؿ ما مكٌَّنى فيو ربى خير فأعينكنى بقكة أجعؿ بينكـ 

( ، ككذا مكقؼ ممكة سبأ مف قراءتيا رسالة سيدنا سميماف ٓٗ: ّٗكبينيـ ردما")الكيؼ:
كى  عىميكا أىًعزَّةى أىٍىًميىا أىًذلَّةنكى ميكا قىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجى ًلؾى كتحميميا،قاؿ تعالى )قىالىٍت ًإفَّ اٍلميميكؾى ًإذىا دىخى ذىَٰ

")النمؿ:  (، كمف ثـ تقديـ البدائؿ كرؤية أفضؿ الحمكؿ .ّْيىٍفعىميكفى
 لتنفيس االنفعالى :ا -3
مف أىـ الميارات ذات الفاعمية فى تحسيف الحالة النفسية لمفرد ،كتتـ عف طريؽ استفراغ   

كتنفيس الفرد عف ما يعانيو مف مشكبلت تؤثر عمى حالتو النفسية بيدؼ التخفيؼ مف اآلثار 
بية عمى سمككيات السمبية ليا عمى نفسية الفرد   ،كيساعد التنفيس االنفعالى عمى إضفاء اإليجا

الفرد كتعامبلتو مع اآلخريف فضبل عف تجنيبو األزمات كاالضطرابات النفسية التي قد تككف 
سببا فى انحرافو السمككى،كمف ذلؾ مكقؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يكـ أحد كحزنو الشديد 

النفعالي ، عمى استشياد عمو حمزة كقسمو بالتمثيؿ بثبلثيف مف المشركيف كنكع مف التنفيس ا
بىٍيًر: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍعفىًر ٍبًف الزُّ لىٍكالى أىٍف تىٍحزىفى  :قىاؿى ًحيفى رىأىل مىا رىأىل ملسو هيلع هللا ىلصفيما ركل عف محمد ٍبفي جى

لى  كىاًصًؿ الطٍَّيًر، كى تَّى يىكيكفى ًفي ًبطيكًف السّْبىاًع، كىحى ٍكتيوي، حى يىكيكفي سينَّةن ًمٍف بىٍعًدم لىتىرى ًفيَّةي، كى ًئٍف صى
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ٍيشو  مىى قيرى ")بف ىشاـ ،السيرة  أىٍظيىرًني المَّوي عى ـٍ ًثيفى رىجيبلن ًمٍنيي يمىثّْمىفَّ ًبثىبلى ٍكًطفو ًمٍف اٍلمىكىاًطًف ألى ًفي مى
ٍف عىاقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتـي ًبًو ٗٓ، ٖٓ،ّالنبكية،ج  ( ،كبعد أف نزؿ قكؿ اهلل تعالى " كىاً 
بىرٍ  لىًئف صى اًبًريفى كاصبر كما صبرؾ إال باهلل كالتحزف عمييـ كالتؾ فى ضيؽ مما كى ٍيره لّْمصَّ تيـٍ لىييكى خى

كالصبر ككظـ الغيظ،كنيى عف  ملسو هيلع هللا ىلص( ،فكاف العفك مف الرسكؿ ُِٕ، ُِٔيمكركف)النحؿ :
 المثمة.

 تقبل المخطئ: -4
يؽ االنحراؼ السمككى يجب التأكيد عمى أىمية قبكؿ المخطئ الذل قررالتكبة االبتعاد عف طر    

دماجو فى المجتمع ،كعدـ التعامؿ معو عمى أساس غير إنسانى ،فبلعصمة ألحد مف البشر  كا 
"كؿ بني آدـ خطاء كخير الخطائيف التكابكف "،كيجب عمى المربى العمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمف الخطأ قاؿ 

معرفية عف عمى احتكاء كتقبؿ المخطئ كعدـ التأثر بآراء اآلخريف أك نكع المكقؼ أك الخمفية ال
األفراد،فقد تككف قسكة المجتمع عمى مرتكبى السمككيات الخاطئة كعدـ تقبميـ دافعا لمزيد مف 
ـٍ  مىٍيًي ارتكاب األخطاء،لذا كجب قبكؿ المخطئ كالعفك عنو كالرفؽ بو،قاؿ تعالى " ثيَـّ تىابى عى

")التكبة: ـي  (ًُُٖليىتيكبيكا ًإفَّ المَّوى ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي
  
 احتواء الموقف قبل تصاعده: -5
أحد ميارات احتكاء السمكؾ الخاطئ ضركرة تحمى المربى بميارة احتكاءالسمكؾ كالمشكمة قبؿ   

بعاد أطرافيا عف مكقع األحداث  تصاعدىا ، بسرعة اتخاذ الخطكات البلزمة لمحد مف المشكمة كا 
قبؿ تصاعده كاتساع دائرتو  ،كمف الشكاىد عمى ذلؾ فى المنيج النبكل احتكاء النبى لممكقؼ

فقاؿ: يا رسكؿى اهلًل! ألسنا عمى  ملسو هيلع هللا ىلصعندما اعترض سيدنا عمر بف الخطاب " فأتى رسكؿى اهلًل 
؟ قاؿ )بمى( قاؿ: أليس قتبلنا في الجنًة كقتبلىـ في الناًر؟ قاؿ )بمى( قاؿ:  حؽٍّ كىـ عمى باطؿو

ـى نيعطي الدنيَّةى في ديننا ، كنرجعي كلما يحكـ اهللي  بيننا كبينيـ؟ فقاؿ )يا ابفى الخطاًب! إني  ففي
(، فقد أجاب الرسكؿ عمى تساؤالت ُٖٕٓ،ح رُُِْرسكؿي اهلًل. كلف ييضيّْعني اهللي أبدنا)مسمـ،

عمر بف الخطاب ،ثـ أرشده لما ينبغي االحتكاـ إليو مف الثكابت تفاديا لتشعب المكاقؼ ،كحفاظا 
ماء المسمميف في مكة في أكساط كفار مكة لـ عمى كحدة الصؼ كاجتماع الكممة،كصيانة لد

 يعمميـ أحد إال اهلل الذم أعمـ رسكلو، كمف ىنا رضي بشركط صمح الحديبية.



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 66 

   

تيدؼ أساليب احتكاء السمكؾ الخاطئ إلى استبعاد االستجابات السمككية غير المرغكب فييا، 
جيا لدل المتعمـ،كمف األساليب  فى ضكء المنيج التربكل النبكل ذات التأثير كاختفائيا تدري

 اإليجابى عمى سمككيات المتعمميف مايمى : 
 أسموب وقف التعزيز: -1
يقكـ ىذا األسمكب عمى حرماف المتعمـ مف التعزيزجراء ممارسة سمكؾ غير مرغكب فيو   

نتيجة ممارسة السمكؾ السمبى ،فإف ذلؾ ،كبتكرار حرماف المتعمـ مف الحصكؿ عمى التعزيز 
 يؤدل إلى كقؼ الممارسات غير المرغكبة لمحصكؿ عمى التعزيز الذل حـر منو.  

 أسموب اإلنطفاءالسموكى: -2
يقكـ ىذا األسمكب بالعمؿ عمى إنطفاء السمكؾ غير المرغكب فيو مف خبلؿ عدـ تعزيزه عندما   

السمكؾ السمبى كاختفاؤه لدل المتعمـ مف خبلؿ يظيرفى سمكؾ المتعمـ ، كما يمكف إنطفاء 
استخداـ تقديـ التعزيز لمسمكؾ المرغكب فيو المقابؿ ليا،األمرالذل يسيـ فى غياب السمكؾ 

 السمبى كزكالو كانطفائو فى الممارسات السمككية لممتعمميف. 
 أسموب التجاىل: -3
ارس مف قبؿ المتعمـ كعدـ بتجاىؿ السمكؾ غير المرغكب فيو الذل يم حيث يقكـ المربى  

االىتماـ بو أك صرؼ االنتباه عنو ،بيدؼ تخمى الفرد عف ىذه السمككيات الخاطئة كاختفائيا مف 
سمككو،كيتطمب ىذا األسمكب مف المربى عدـ ربط التجاىؿ بالمتعمـ،حتى اليؤدل إلى نتائج 

لسمككية السمبية الصادرة سمككية سمبية مف قبؿ المتعمـ  ،بؿ ينبغي ربط التجاىؿ  بالممارسات ا
 منو .

  

يكجد العديد مف المتطمبات التربكية الكاجب تكافرىا لمنجاح فى عممية تقكية السمكؾ اإليجابى   
 لدل المتعمميف مف أىميا: 

 توافرالبيئة التعميمية المناسبة: -أ
ت التربكية المعززة لقكة كشيكع السمكؾ اإليجابى فى العممية التعميمية تكافر البيئة مف المتطمبا  

التعميمية الجيدة  المنظمة لسمككيات الطبلب،كالتي تسيـ فى خمؽ بيئة تعميمية مناسبة،يستشعر 
فييا الطبلب بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات، كمف متطمبات تكافر البيئة التعميمية 
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سبة اإللماـ بالعكامؿ كاألسباب المؤدية لظيكر السمكؾ السمبى فى البيئة المحيطة المنا
بالمتعمـ،كالعمؿ عمى معالجتيا،حتى تصبح البيئة المحيطة بالمتعمميف داعمة لمسمكؾ المرغكب 

 فيو.
 الذات والثقة بالنفس: قوة -ب 
قكية السمكؾ اإليجابى فى الفرد بناء القكة الذاتية لمفرد كالثقة بالنفس يمثؿ نقطة ارتكاز لت   

مشاعره كآرائو بالقبكؿ لما ىك  عف التعبير مساعدة الفرد عمى تنمية قدرتو عمى  عمى ،كيعتمد
إيجابى، كعدـ القبكؿ كالرفض لما ىك سمبى ،كممارسة الفرد لذلؾ يكسبو الثقة بالنفس،كاحترامو 

اعى لمكاجية مصاعب الحياة كالتغمب لذاتو ،كما يمنحو القدر الكافى مف الدعـ النفسى كاالجتم
عمييا ،ك يعزز مف قدرة الفرد عمى التكافؽ االجتماعى ،كااللتزاـ بالضكابط كالمعايير االجتماعية 

 فى المكاقؼ االجتماعية المختمفة.
 التعزيز -جـ

استخداـ التعزيز مف قبؿ المربى يمثؿ أحد متطمبات فعالية كاستمرار السمكؾ اإليجابى     
دا إلى أف تحقيؽ المتعمـ لميدؼ السمككى المراديحتاج إلى التعزيزكالدعـ لضماف استمرارية استنا

ممارسة السمكؾ اإليجابى، كزيادة احتمالية تكراره فى المستقبؿ،كما أف التعزيزيقمؿ مف ظيكر 
السمكؾ غير المرغكب لدل المتعمميف،ألف "التعزيز يكلد شعكر إيجابى عند المتعمـ كيعمؿ عمى 

 (.ُٔ، ُٕٗٗثبيت السمكؾ الحسف") الخطيب،كالحديدل،ت
أحد  ملسو هيلع هللا ىلصكىذا ما بدا كاضحا فى المنيج النبكل فى أكثر مف مكضع ،فقد مدح الرسكؿ   

(،كما ِِٓٓ،ح رُِٓ،ٕبقكلو "إف فيؾ خمتيف يحبيما اهلل الحمـ كاألناة") أبى داكد،ج الصحابة 
تعمـ ألمكر دينيف،"فقالت عائشة : نعـ نساء األنصار لحرصيف عمى الفقو كال ملسو هيلع هللا ىلصامتدح الرسكؿ 

،ح ُُِ، ُالنساء نساء األنصار ،لـ يمنعيف الحياء أف يتفقيف فى الديف" )بف ماجو،ج
(،كيمكف لممربى أف يستخدـ مع المتعمميف التعزيز بما يتكافؽ مع كؿ مرحمة مف المراحؿ ِْٔر

 استمرارية ممارستو .التعميمية مف أجؿ تدعيـ السمكؾ المرغكب لضماف تبنى الفرد لو ك 
 القدوة الحسنة: -د
ينبغي أف تتجسد المعايير السمككية اإليجابية فى المربى كضركرة التزامو بالقكاعد السمككية،كأف   

يككف بمثابة النمكذج السمككى لممتعمميف فى أقكالو كأفعالو،كما يمكف تفعيؿ النمكذج السمككى 
جيف الذيف يتكافر فييـ النماذج السمككية المرغكبة لممتعمميف مف خبلؿ زمبلئيـ الطبلب النمكذ

كاستثمار ذلؾ فى تحفيز كتشجيع زمبلئيـ عمى التزاـ السمكؾ المرغكب فيو ،كتقديـ النصح 
 كاإلرشاد ليـ بتجنب ممارسةالسمككيات غير المرغكب فييا .
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اإلسبلمية كيمكف لممربى كضع قكائـ بالسمككيات المرغكبة كغير المرغكبة فى ضكء األصكؿ   
،يتـ إعبلـ الطبلب بيا كشرحيا كتكضيحيا كتضمينيا المناىج الدراسية ،كالتزاـ المربى بيا 

 باعتباره القدكة كالنمكذج لمطبلب.
 السموكي : االلتزام -ه
كيعد ذلؾ بمثابة التعيد مف قبؿ المتعمـ بااللتزاـ السمككى مف خبلؿ التزامو بالسمككيات   

لتزاـ بيا كتحمؿ العكاقب كالنتائج المترتبة عمى مخالفتيا ،كيربى ىذا اإليجابية كالتعيد باال
األسمكب المتعمـ عمى تحمؿ مسئكلية سمككياتو ، كما يزيد مف فرصة إكساب المتعمـ ثقتو 
بنفسو،كالشؾ أف ترسيخ مبدأ محاسبة النفس كتدريب المتعمـ عمى التقكيـ الذاتي لسمككياتو 

جنب السمككيات السمبية،ذلؾ أف شعكر الفرد بعدـ القبكؿ كمخالفة ،يضمف إيجابية سمكؾ الفرد كت
ما التـز بو يدفعو إلى تعديؿ سمككو"فشعكر الفرد بعدـ الرضا عف سمككو يدفعو إلى معالجتو") 

 (.ٕٔ، ََُِالخطيب ،

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :        
السمككيات الخاطئة بيف االحتكاء الداخمى لمفرد مف خبلؿ جمع المنيج النبكل فى احتكاء  -ُ

التركيز عمى مقاكمة الفرد لعكامؿ الخطأ السمككى ،كبيف االحتكاء الخارجى مف خبلؿ قدرة 
 المجتمع عمى جعؿ سمككيات األفراد خاضعة لممعايير المجتمعية .

يبعده عف دائرة  االحتكاء يسيـ فى تحقيؽ أعمى درجات السبلـ النفسى لمفرد الذل -ِ 
االنحراؼ السمككى ،كيربى فى الفرد القدرة عمى مكاجية صعكبات الحياة كاألزمات بصبلبة 

 كصمكد.
يتكقؼ نجاح احتكاء السمككيات الخاطئة فى تحقيؽ أىدافو التربكيةعمى تكافر عدد مف -ّ

 الميارات فيمف يقكـ باالحتكاء. 
الخاطئة بجممة مف الخصائص التى جاءت تميز المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات  -ْ

 انعكاسا لطبيعة المنيج اإلسبلمى باعتباره منيج حياة متكامؿ.
قاـ المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة عمى عدد مف المبادئ كالمقكمات  -ٓ

جيو األساسية ذات المرجعية الدينية التى تضبط سمككيات األفراد، كاستثمارىذه المقكمات فى التك 
 كاالرشاد إلى السمككيات اإليجابية.
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تميز المنيج التربكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة بالكاقعية كالشمكؿ ،فيك يرتبط بالكاقع  -ٔ
 كيعالج مشكبلتو السمككية،كيتغمؿ فى كؿ جكانب الحياةالمختمفة.

لخاطئة كالتى فى كشفت الدراسة عف األىداؼ التربكية لممنيج النبكل فى احتكاء السمككيات ا -ٕ
 مجمميا تحقؽ استباقية الكقاية مف االنحراؼ السمككى.

قدـ المنيج النبكل األسس التربكية لمتعامؿ مع السمككيات الخاطئة التى تقكـ السمكؾ -ٖ
اإلنسانى ،كالتى تكفؿ الكقاية مف السمبيات فى التعامؿ مع أخطاء اآلخريف كالحكـ عمى 

 سمككياتيـ.
الصيغة المقترحة فى ضكء المنيج النبكل فى احتكاء األخطاء كالتى  كشفت الدراسة عف -ٗ

تضمنت األسس التربكية الكاجب اتباعيا فى احتكاء األخطاء، كمناىج احتكاء السمككيات 
 الطبلب سمكؾ احتكاء الخاطئ، كميارات  السمكؾ الخاطئة ، كاألساليب التربكيةالحتكاء

 لسمكؾ اإليجابى.ا الخاطئ، كالمتطمبات التربكية لتقكية

تكجيو االىتماـ نحك كيفية االستفادة مف المنيج النبكل فى احتكاء السمككيات الخاطئة فى -ُ
 ضكء أىدافو كمقكماتو،كصكال إلى سد منافذ المخالفات السمككية.

بيدؼ إعادة النظر فى المناىج التربكية التى يتبناىا المربكف فى احتكاء المخالفات السمككية  -ِ
التخمص مف األساليب غير الفعالة،كتزكيدىـ باألساليب التى تمكنيـ مف التعامؿ الصحيح مع 

 المتعمميف ،ككيفية التعامؿ مع سمككياتيـ الخاطئة.
تنظيـ البرامج التربكية اليادفة لرفع الكفاءة التربكية لممربى فى احتكاء السمككيات الخاطئة -ّ

 .كالتصدل ليا فى الميداف التربكل
التأكيد عمى ضركرة االىتماـ بالرقى السمككى كاألخبلقى لممتعمميف فى مراحؿ التعميـ  -ْ

 المختمفة، كعدـ التركيز فقط عمى الجانب المعرفى كالثقافى لممتعمميف.
إعداد البرامج التربكية اليادفة فى كؿ مؤسسة تعميمية التى تعمؿ عمى تقكية السمكؾ -ٓ

 اية مف ارتكاب السمكؾ السمبى.اإليجابى لدل الطبلب ،كالكق
ضركرة تبنى المربيف لمرفؽ كالميف فى احتكاء السمكؾ الخاطئ ،كفى تقديـ النصح كاإلرشاد  -ٔ

لمسمكؾ المرغكب فيو،مع التركيز عمى بناءالعبلقة االيجابية ككسر الحاجز النفسى بيف المعمـ 
 كالمتعمـ . 
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ى احتكاء السمكؾ الخاطئ كبيف السمككيات ضركرة كجكد التناسب بيف األساليب المتبعة ف -ٕ
الصادرة مف األفرد،مع تكافر تنكيع المعمميف لكسائميـ كأساليبيـ بما يتكافؽ كالفركؽ الفردية لدل 

 الطبلب في احتكاء السمكؾ غير المرغكب فيو لدييـ.
حتكاء عمؿ دليؿ استرشادل لممعمميف ييدؼ إلى إرشادىـ إلى المنيج التربكل النبكل فى ا -ٖ  

 السمككيات الخاطئة. 
فى منيجو كأقكالو كأفعالو ،لضماف المحافظة عمى  ملسو هيلع هللا ىلصتكجيو المعمميف إلى االقتداء بالرسكؿ -ٗ

 صكرة المعمـ القدكة فى نفكس الطبلب.
اعتماد التركيح المنضبط بالضكابط الشرعية كمتنفس لمحد مف اآلثارالسمبية لمضغكط -َُ

 ألفراد.الحياتية كالنفسية عمى سمككيات ا
براز دكره اإليجابى فى الحد مف  -ُُ التأكيد عمى مشاركة الطبلب فى العمؿ التطكعى،كا 

سيامو فى اعتدالية سمكؾ الطبلب.  االنحراؼ السمككى، كا 
ضركرة نشر ثقافة التعاكف كالمسئكلية المشتركة فى مكاجية المخالفات السمككية ليشمؿ  -ُِ

 كالمدرسة ككسائؿ اإلعبلـ.المؤسسات التربكية فى األسرة كالمسجد
يمكف لمجامعات أف تسيـ بدكرىا فى تنمية ميارات الطبلب فيما يتصؿ بالعبلقات  -ُّ

االجتماعية كالتعامؿ بيف الناس كقيـ التسامح كغيرىا مف الميارات كالقيـ األخبلقية كاإلنسانية 
قافة االحتكاء التى التى حث اإلسبلـ عمى التمسؾ بيا فى المعامبلت كالتى تسيـ فى ترسيخ ث

 باتت ضركرة مف ضركرات الحياة االجتماعية .

اجراء دراسة ميدانية لمكقكؼ عمى أسباب انتشار السمككيات الخاطئة فى المدارس ككضع  -ُ
 الحمكؿ المناسبة ليا. 

فى القياـ بدراسة تربكية لمتعرؼ عمى أساليب التعزيز التربكل كالسمككى كمدل استخداميا  -ِ
 مراحؿ التعميـ .

 اجراء دراسة حكؿ الضبط الذاتى لمسمكؾ مف منظكر تربكل إسبلمى . -ّ

(. التربية االسبلمية كاساليب ُّٖٗإبراىيـ، صبحى طو رشيد.) -ُ
 تدريسيا،عماف،األردف:داراألرقـ لمكتب.
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لككيت: (.اُ(. صحيح سنف أبى داكد،)طََِِأبكداكد،سميماف بف األشعث السجستانى.) -ِ
 دار غراس لمنشر كالتكزيع .

(.جدة،السعكدية: ِ(. المجتمع اإلنسانى فى ظؿ اإلسبلـ،)طُُٖٗأبكزىرة،محمد.) -ّ
 مؤسسةالدار السعكدية لمنشر.

(. المنيج اإلسبلمى فى مكافحة الجريمة ََُِأبك سميماف ،عبد الكىاب بف إبراىيـ.) -ْ
جامعة –(،كمية الشريعة كالقانكف ُمة ،مج)،بحكث مؤتمر الكقاية مف الجريمة فى عصر العكل

 مايك.ٖ: ٔاإلمارات العربية المتحدة ،فى الفترةمف
(.متاح عمى مكقع ّ(. االنحراؼ االجتماعى كالجريمة،)طَُِٔأبكعمياف،بساـ محمد.) -ٓ

 -sociology.com   /https://www.bبكابة عمـ االجتماع
(.القاىرة،مصر:دار السبلـ ُ(. السمكؾ االجتماعي في اإلسبلـ،)طََِِ)أيكب،حسف. -ٔ

 لمطباعة كالنشركالتكزيع.
 (. بيركت،لبناف: داربف كثير.ُ(. صحيح البخارل،)طََِِالبخارل ،محمدبف اسماعيؿ.) -ٕ
(. النياية في غريب الحديث كاألثر، ُّٔٗبف األثير،المبارؾ محمد الجزرل.) -ٖ
 ،مصر: المكتبة اإلسبلمية)الحمبى(.(.القاىرةُ(،)طِج)
(.الرياض،السعكدية: مكتبة ُ(. مجمكع الفتاكل،)طُٕٗٗبف تيمية، أحمد بف عبدالحميـ.)  -ٗ

 العبيكاف.
(. بيركت،لبناف: مؤسسة الرسالة ُ(،)ط ّٔ(. المسند،ج )ََُِبف حنبؿ، احمد.) -َُ

 لمطباعةكالنشر كالتكزيع.
( تحقيؽ مصطفى عبد ّ(. البداية كالنياية،ج)ُٕٔٗبف كثير،أبى الفداء اسماعيؿ.) -ُُ

 الكاحد، ،بيركت ،لبناف : دار المعرفة.
 (.بيركت ، لبناف: دارالكتاب العربى.ّ(،)طّ(. السيرة النبكية،ج )َُٗٗبف ىشاـ.) -ُِ
(. مف أسرار المنيج الربانى،بيركت،لبناف: مؤسسة ُْٖٗالبكطى،محمدسعيدرمضاف.) -ُّ

 الرسالة.
(. بيركت ّ،)طالسنن الكبرى(.ََِّ،أحمد بف الحسيف بف عمى بف أبكبكر.) البييقى -ُْ

 لبناف: دار الكتب العممية.
(. القاىرة،مصر: دار التأصيؿ ُ،)طسنن الترمذى(.َُِْالترمذل ،محمد بف عيسى .) -ُٓ
. 

 (. الرياض ،السعكدية:مكتبة جرير.ُ،)طكيف تتمتع بالثقة والقوة(. ََِِجبميف،لس.) -ُٔ

https://www.b-/
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أصول التربية اإلسالمية مقارنة مع نظريات (. ُُٖٗنيدؿ،سعدبف عبداهلل.)ج -ُٕ
 الرياض،السعكدية:دار العمـك لمطباعة كالنشر.(.1،)طالتربية

(. ْ، )طُ، جالصحاح تاج المغةـ(.  َُٗٗالجكىرل اسماعيؿ بف حماد .) -ُٖ
 بيركت،لبناف: دار العمـ لممبلييف.

أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع (. ََِٓحسيف، أحمد ضياء الديف.)-ُٗ
 (.عماف،األردف: دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.ُ)طاإلسالمي،

 ، الككيت : مكتبة الفبلح. تعديل السموك اإلنسانى(. ََُِالخطيب، جماؿ .) -َِ
،عماف األردف: جامعة القدس  تعديل السموك( ُٕٗٗالخطيب، جماؿ ، الحديدل، منى .)-ُِ

 المفتكحة.
،عماف،األردف:دار الفرقاف لمنشر عمم النفس اإلسالمى(.ََِْخكالدة،محمكدعبداهلل .) -ِِ

 كالتكزيع.
 (.القاىرة،مصر:دار المعارؼ.ُُ،)طأصول عمم النفس(.ُٗٗٗراجح،أحمدعزت.) -ِّ
 ،بيركت،لبناف:دارالجيؿ.مختارالصحاح(.ُٕٖٗالرازل،محمد بف أبى بكر بف عبد القادر.) -ِْ
 (.القاىرة،مصر:عالـ الكتب.ِ،)طقاموس عمم النفس(.ُٕٖٗعبد السبلـ.) زىراف، حامد -ِٓ
أساليب معالجة األخطاء السموكية من ـ (. ََِٔالسعيد ،شمس العالـ كبير أحمد .) -ِٔ

. رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية الدعكة كأصكؿ الديف ، الجامعة منظور التربية اإلسالميـة
 ،السعكدية. اإلسبلمية ،المدينة المنكرة

في تصحيح الخطأ عند الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص(. أساليب النبي ََُِسبلمة ،سالـ أحمد.) -ِٕ
،جمعية البحكث كالدراسات مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةرضكاف اهلل عمييـ، 

 .َْ: ِ(،فمسطيف. ص ،ص ٔالتربكية الفمسطينية،ع) 
نطا،مصر: مكتبة الصحابة لمطباعة ، طالزجرباليجر(. ُٕٖٗالسيكطى،جبلؿ الديف.) -ِٖ

 كالنشر.
األساليب التربوية النبوية المتبعة في التوجيو (. ََِٗالصعيدم،فكاز مبيرؾ حماد.) -ِٗ

رسالة ماجستير غير منشكرة،  وتعديل السموك وكيفية تفعيميا مع طالب المرحمة الثانوية بنين.
 ة.،السعكدي.كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة

السيرة النبوية عرض وقائع وتحميل أحداث (. ََِٖالصبلبى،عمى محمد.) -َّ
 (.بيركت،لبناف:دار المعرفة.ٕ،)ط
 (،بيركت،لبناف : دار الكتاب المبناني.ُ،ج)المعجم الفمسفى(. ُِٖٗصميبا، جميؿ.) -ُّ
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رائـ (. منيج القرآف الكريـ في التعامؿ مع جََِٗالصيفى ،رمضاف يكسؼ عبد اليادل.) -ِّ
 ،كمية أصكؿ الديف،الجامعة اإلسبلمية،غزة،فمسطيف.ماجستيرغير منشورة .الييكد
مناىج البحث فى التربية وعمم (. ُٕٖٗعبدالحميد،جابر،كاظـ،أحمدخيرل.)-ّّ

 (.القاىرة،مصر: دار النيضة العربية.ِ)طالنفس،
رسالة الخميج مجمة(. المعمـ فى الفكر التربكل عند بف جماعة ، ُْٖٗعبدالعاؿ،حسف) -ّْ

 ( ،مكتب التربية لدكؿ الخميج ،الرياض ،السعكدية.ُِ،ع)العربى
،عماف، األردف: دار مقدمة في عمم االجتماع التربوي(.ََِٗعبد اليادم،نبيؿ.) -ّٓ

 اليازكرم لمنشر كالتكزيع.
 ،القاىرة،مصر:دار الصحكة.تربية اإلنسان المسمم(. ُْٖٗعثماف ، حسف مبل.) -ّٔ
(. القاىرة،مصر:مطابع ُ،)طفن االسترخاء(. ُّٗٗبد المطيؼ مكسى.)عثماف ،ع -ّٕ

 الزىراء لئلعبلـ العربى.
البنية المعرفية وعالقتيا باساليب االحتواء  (.َُِٓالعيساكل،عمى حسكف عبيد.) -ّٖ

ماجستير غير والتعامل مع االزمات لدى ابناء ضحايا االرىاب في المرحمة االعدادية.
 ة لمعمـك اإلنسانية ،جامعة بابؿ ،العراؽ.منشكرة،كمية التربي

،االسكندرية،مصر:دارالفكر اإلسالم والعالج النفسىالعيسكل، عبدالرحمف.)د.ت(.  -ّٗ
 الجامعى.

(. بيركت لبناف: المكتبة ْ(،)طُ،ج)احياء عموم الدين(. ُٗٗٗالغزالى، محمدأبكحامد.) -َْ
 العصرية.

 (. القاىرة،مصر:دار الكتب الحديثة.ٔ،)طفقو السيرة(. ُٓٔٗالغزالى، محمد.) -ُْ
(. جامعة أـ القرل،مكة ِ،)طفقو السيرةالنبوية(.ُِٗٗالغضباف،منيرمحمد.) -ِْ

 المكرمة،السعكدية: مركز بحكث الدراسات اإلسبلمية.
. بيركت، لبناف: داربف تربية الطفل فى اإلسالم(. ََِّالفندل، عبدالسبلـ عطكة .) -ّْ

.  حـز
الرياض،السعكدية:دار أصول التربية اإلسالمية،ق(. ُُْٓةمحمد،كآخركف.)الفزانى، فتحي -ْْ

 الخريجى.
 بيركت،لبناف:مكتبة لبناف.المصباح المنير،(.ُٕٖٗالفيكمى،أحمدبف محمدبف عمى.) -ْٓ
(.القاىرة،مصر: مطبعة النيضة ُ،)طالتقوى فى القرآنق( ُّٓٗقكرة،محمدفتحى.) -ْٔ

 العربية.
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(. كسائؿ تكجيو المخطئيف في ضكء السنة ََِٖمحمد.) القيسي، ماجد عدناف -ْٕ
(،بغداد،العراؽ. ص ص. ّ(، ع)ِ،جامعة بغداد،مج)مجمة كمية العموم اإلسالمية .النبكية
ُُٔ-ُٖٓ. 
دور األسرة في وقاية األبناء من (. ََِٗالكناني ،أحمد بف ضيؼ اهلل عنبر ) -ْٖ

. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، االنحرافات السموكية من منظور التربية اإلسالمية
 جامعة أـ القرل،مكة،السعكدية.

تطورمفيوم النظرية التربوية (.ُٖٓٗالكيبلنى،ماجدعرساف.) -ْٗ
 (.المدينةالمنكرة،السعكدية:مكتبةدارالتراث.ِ،)طاإلسالمية 

 فظ.،جدة،السعكدية: دارحا الرحيق المختومق(. ُِِْالمباركفكرل ،صفى الرحمف.) -َٓ
 (.بيركت،لبناف: دارالكتب العممية.ُ،)طصحيح مسمم(. ،ُُٗٗمسمـ ، الحجاج القشيرل.) -ُٓ
األساليب النبوية فى التعامل مع أخطاء (. ُٗٗٗالمنجد،محمدصالح.) -ِٓ

 (.المكتبة اإلسبلمية.ُ،)طالناس
األخالق اإلسالمية (.ُٗٗٗالميدانى،عبدالرحمف حسف حبنكة.) -ّٓ

  كريا:دار القمـ.(.دمشؽ،سٓ،)طوأسسيا
 (.القاىرة،مصر: ،دار الشركؽ.ٕ،)طالقرآن وعمم النفس(. ََُِنجاتى، محمد عثماف.) -ْٓ
(. ِ،)ط من أساليب التربية اإلسالمية التربية باآليات(. َََِالنحبلكل ،عبدالرحمف.) -ٓٓ

 بيركت ،لبناف: دار الفكر.
(.دمشؽ،سكريا: دارالثقافة ُط،)الرسول العربى المربى (.ُُٖٗالياشمى،عبدالحميد.) -ٔٓ

 لمجميع.
(. ِ،)طميارات إدارة السموك اإلنساني(. ََِْىبلؿ،محمدعبد الغنى حسف.) -ٕٓ

 القاىرة،مصر: مركزتطكيراألداءكالتنمية.
(. اختبار نظرية االحتكاء في َُِْالكريكات، عايد عكاد، كالمجالي، إنجكد محمد. ) -ٖٓ

المجمة األردنية  .في دكر التربية ك التأىيؿ األردنيةتفسير السمكؾ المنحرؼ لدل األحداث 
 .ّْٕ-ُْٕ(،عماف ،األردف. ص ص. ّ(، ع) ٕ،الجامعة األردنية،مج)لمعموم االجتماعية

 


