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ومخص

ُ-

التقاء السنة النبكية مع مدارس عمـ النفس في بعض أساليب تعديؿ السمكؾ العممي ،كأسبقيتها في

ِ-

تنكع األساليب العممية في تعديؿ السمكؾ حسب حاجة المكقؼ.

ْ-

الحكمة في المزكاجة بيف األسمكب المعنكم كالعممي في بعض المكاقؼ.

ّ-
ٓ-

و
بعض منها.

التدرج النبكم في تعديؿ السمكؾ ،فبل ينتقؿ لؤلسمكب األقكل إال عند عدـ االلتزاـ مف المخطئ.
الرفؽ بالمخطئ مف خبلؿ االقتصار في تقكيـ السمكؾ بما يعالج المكقؼ ،كيحقؽ الهدؼ دكف

مبالغة أك تجاكز.

الكممات المفتاحية :تعديؿ ،سمكؾ ،خاطئ ،عممي.

Modifying the wrong behavior through
practical prophetic behavior
Abstract
The convergence of the Sunnah with the schools of psychology although the

1-

Sunnah’s modification in using practical behavior precedes all schools.
The diversity of practical methods in modifying behavior according to the need of

2-

the situation.
Prophetic hierarchy in the modification of behavior in using stronger method is

3-

not applicable unless the wrong doer does not commit to his / her obligations
The Prophet ‘s wisdom in combining between the moral and practical method in

4-

some situations.
The Prophecy’s compassion In evaluating the behavior, and addressing the

5-

situation, to reach the goal without exaggeration or exceeding.

املدقدوة.

إف الحمػػد ن نحمػػدس كنسػػتعينغ كنسػػتغفرس كنسػػتهديغ ،كنعػػكب بػػان مػػف نػػركر أنفسػػنا كسػػي ات أعمالنػػا ،مػػف يهػػد ان فػػبل

مضؿ لغ ،كمف يضمؿ فبل هادم لغ أما بعد
يبعث النبي  إلى العالـ كافة ،ليكاجغ ما كانت تمكج بغ الحياة مف سمككيات سمبية تزرع الظمـ ،كتسمب الحقكؽ،
يل لَ ُي ْم
في مجتمػ ػع قبمي درج عمى كراثة سمكؾ األسبلؼ ،دكف نظ ػ ػر فيها ،كفي صحتها كصبلحيتها ،قاؿ تعالىَ  :وِا َذا ِق َ
* أستاب منارؾ ،قسـ الدراس ات اإلسبلمية ،كمية اآلداب ،جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف.
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ِ
س ِ
ون
َنز َل المّ ُو َوِالَى َّ
تَ َعالَ ْواْ إِلَى َما أ َ
ون َ
آب ُ
آباء َنا أ ََولَ ْو َك َ
ش ْيي ًًا َوالَ َي ْيتَ ُيد َ
اؤ ُى ْم الَ َي ْعمَ ُم َ
ان َ
س ُب َنا َما َو َج ْد َنا َعمَ ْيو َ
ول قَالُواْ َح ْ
الر ُ
[َُْ :الما ػػدة  .كك ػاف مػػف الصػػعب جػػدان تغييػػر تمػػؾ السػػمككيات السػػمبية التػػي كانػػت عن ػكاف االنتمػػاء لممجتمػػع ،كصػػفات مبلزمػػة
لمنخصية .ككاف التعرض لبلؾ السمكؾ كمحاكلة تغييػرس يعػد عػدكانان عمػى النخصػية الفرديػة كاالجتماعيػة ،كيسػتكجب المعارضػة
كالمقاكمة كتأجيج الحركب حفاظان عميها.

كلـ تكف مهمة النبػي  سػهمة فػي مكاجهػة مػا نػاب المجتمػع مػف سػمككيات سػمبية أضػحت عنكانػان لػغ ،كنػكمت سػمتان فػي

السمكؾ ،عمى المستكييف الفردم كاالجتماعي .كمف بلؾ ،عمػى سػبيؿ المثػاؿ :سػمكؾ الغضػب كحػدة الطبػاع ،التعامػؿ بدكنيػة مػع
مف كاف أدنى منؾ ،التسكؿ ،الغيبة ،الكبر ،الكبب .كغير بلؾ.

ككانت المهمة في است صاؿ بلؾ السمكؾ الخاطئ ناقة كعسػيرة ،ككػاف التحػدم الكبيػر لمرسػالة الخاتمػة هػك تعػديؿ
بلؾ السػمكؾ الػبم ترسػخت جػبكرس ،كبػبر بػبكر جديػدة لسػمكؾ صػالن .كمػف األسػاليب المكفقػة فػي تكجيػغ السػمكؾ كتعديمػغ
ِ
سي ِب ِ
يل َرَبي َب ِبا ْل ِح ْك َم ِية َوا ْل َم ْو ِع َ ِية
اتباع المكعظة الحسنة ،كالخمؽ اإلنساني الرفيع ،يقكؿ تعالي في محكـ كتابغْ  :ادعُ إِليى َ
ين :ُِٓ[النحؿ .
س ُن إِ َّن َرَّب َب ُى َو أ ْ
س َن ِة َو َج ِاد ْل ُيم ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
س ِبيمِ ِو َو ُى َو أ ْ
َعمَ ُم ِبا ْل ُم ْيتَِد َ
َعمَ ُم ِب َمن َ
ا ْل َح َ
ض َّل َعن َ
َح َ

إال أف تعػػديؿ السػػمكؾ مػػف خػػبلؿ األسػػمكب النظػػرم أك النػػفكم مػػف خػػبلؿ المكعظػػة كالترهيػػب كالترغيػػب كاف كػػاف لػػغ أثػػر
مممكس ،إال أنغ غير و
كاؼ لجميع األفراد البيف تتبايف نفسياتهـ كيتفاكت تقػبمهـ حسػب اخػتبلؼ نخكصػهـ كمػكاطف التػأثير فػيهـ،

كمػػف غيػػر نػػؾ ،فػػرف اختيػػار أسػػمكبان إنسػػانيان مػػؤث انر إلحػػداث التغييػػر فػػي السػػمكؾ الخػػاطئ يسػػتكعب أنمػػاط النخصػػيات التػػي ال

تستجيب بأساليب التكجيغ القكلية ييعد مف أهـ أساليب التغيير كأفعمها في إحداث سمكؾ آخر إيجابي ،كأقكاها أث ار كاستدامةن.

صدل قكم في إحداث التعديؿ اإليجابي في السمكؾ اتبػاع األسػمكب العممػي الفعمػي ،كبلػؾ
كمف األساليب التي لها
ن
باإلرنػػاد إلػػى سػػمكؾ قػػكيـ يعمػػؿ بػػغ صػػاحب السػػمكؾ المػػردكد يحػػؿ مكػػاف هػػبا السػػمكؾ المػراد تغييػرس ،أك يػػأتي الرسػػكؿ 

بسمكؾ عممي يعالج مايراس مف سمكؾ خاطئ.

كألهمية آلية تعديؿ السمكؾ الخػاطئ مػف خػبلؿ السػمكؾ العممػي ،كرحػدل اآلليػات األكثػر فاعميػة فػي تعػديؿ السػمكؾ
الخػػاطئ ،تػػرل الباحثػػة أف النبػػي  كضػػع لبنػػات كأساسػػات صػػمبة تي ً
مكػػف المجتمعػػات البنػرية ،كالمصػػمحيف االجتمػػاعييف
كالتربكييف مف انتهاج أساليب إنسانية تعتمد عمى السمكؾ الصالن ليحؿ محؿ السمكؾ الخاطئ.

كبحسب عمـ الباحثة ،فرنغ لـ يختص بحث بجمػع األحاديػث النبكيػة الػكاردة فػي األسػمكب العممػي خاصػة ،لػبا تبػدك
أصػػؿ لهػػا كنػ ٌػرعها السػػمكؾ النبػػكم الن ػريؼ ،كمػػف كجهػػة نظػػر الباحثػػة فػػرف
الحاجػػة ماسػػة إلبػراز تمػػؾ اآلليػػة العمميػػة كمػػا ٌ
البحث يسهـ في استثارة العقؿ اإلنساني لمتكجغ نحك السنة النبكية ،كاستكناؼ ما فيها مف فكر كمناهج تسهـ في معالجػة
كيبػػرز الػػدكر اإلنسػػاني لئلسػػبلـ ،كػػبلؾ ،فػػرف البحػػث فػػي هػػبا المكضػػكع يسػػهـ فػػي تحقيػػؽ
كثيػػر مػػف األزمػػات األخبلقيػػة ،ي
اآلتي:
ُ -معرفة أهـ أساليب تعديؿ السمكؾ ،األقكل تأثي انر.
ِ -إبػ ػراز الجان ػػب اإلنس ػػاني ف ػػي نخص ػػية النب ػػي محم ػػد  ،بانتهاج ػػغ أس ػػاليب عممي ػػة ت ارع ػػي حاج ػػة المكق ػػؼ ،كحال ػػة
النخص المخطئ ،كاألسمكب األكثر مبل مة إلحداث التغيير المطمكب.

ّ -تقديـ أنمكبج إسبلمي لمعالجة السمكؾ الخاطئ ،يقكـ عمى انتهاج سمككيات عممية مقابؿ تمؾ الخاط ة.
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وشكمة البحث.

تتحدد منكمة البحث هنا في اآلتي:

ُ -كيؼ عالجت السنة النبكية النريفة السمكؾ الخاطئ بسمكؾ عممي؟ كمف السؤاؿ السابؽ يتفرع السؤاالف اآلتيػاف :مػا
نمابج السمكؾ الخاطئ الكاردة السنة النبكية النريفة ،كتمت معالجتها؟
ِ -ما األساليب العممية التي عالجت بها السنة النبكية النريفة نمابج السمكؾ الخاطئ؟
حدود البحث.
إحػػدل أسػػاليب تعػػديؿ السػػمكؾ الخػػاطئ يػػتـ عػػف طريػػؽ السػػمككيات التربكيػػة التكجيهيػػة التػػي ترمػػي إلػػى تعػػديؿ السػػمكؾ
الخاطئ مف خبلؿ استخداـ سمكؾ عممي يدفع الخاطئ لتغيير سمككغ إلى سمكؾ إيجػابي ،كرعاقػةن السػمكؾ السػمبي النػاتج عػف

انفعػػاؿ الغضػػب كمزاحمتػػغ بسػػمكؾ إيجػػابي بتغييػػر الحركػػة مػػف االتكػػاء إلػػى الجمػػكس أك الكقػػكؼ إف كػػاف جالس ػان أك الكضػػكء،

كاإلبداؿ لسمكؾ التسكؿ الناتج عف الكسؿ بسمكؾ العمػؿ كالكسػب ،كالحرمػاف كالتنػهير لممخطػئ عبلجػان لممػؤبم لجػارس ،إبا لػـ
تجًد معغ األساليب المفظية ،كعمى أف تعديؿ السمكؾ بالتنهير كالحرماف ليس إيجابيان بحد باتغ ،إال أنػغ إيجابيػان مػف حيػث أثػرس
ي
كمفعكلػػغ فػػي تعػػديؿ السػػمكؾ ،كمػػا أف تعػػديؿ السػػمكؾ مػػف خػػبلؿ اإلعػراض كالهجػػر كاف كػػاف أسػػمكبان سػػمبيان ،إال أنػػغ أيضػان مػػف

حيث النتيجة المتكخاة إيجابي األثر كغيرهػا مػف أسػاليب تعػديؿ السػمكؾ التػي سػترد  -بػربف ان  -فػي ثنايػا البحػث ،كالطريقػة
العممية هي المقصكدة في هبا البحث كمكضكعغ كضمف إطارس.

كيختص هبا البحػث بمػا جػاء فػي المعػامبلت كاألخبلقيػات دكف العبػادات ،فرنػغ ينػؽ اسػتيعاب الجميػع فػي بحػث قصػير،
كتحتػػاج العبػػادات إلػػى بحػػث مسػػتقؿ بيػػرز جكانػػب التعػػديؿ بأسػػمكب عممػػي ،كيػػرد عمينػػا فػػي هػػبا البحػػث مػػا قػػاـ بػػغ  بنفسػػغ ،أك

كجغ إليغ صاحب السمكؾ الخاطئ؛ لدرء السمكؾ غير المرغكب فيغ أك إحبللغ محمغ ،كأما ما كاف مف أعماؿ مػردكدة جػاء عميهػا
كسػيرجع فػي استقصػاء أحاديػث البحػث
عقاب نرعي أك تنبيغ كتحػبير لفظػي دكف التكصػية بسػمكؾ عممػي ،فمػيس محػؿ البحػث ،ي

إلى الكتب الستة كما كراءها.
الدراسات الشابدقة.

هنػػاؾ العديػػد مػػف الد ارسػػات كالكتابػػات العمميػػة التػػي تناكلػػت مكضػػع تعػػديؿ السػػمكؾ الخػػاطئ ،كأغمبهػػا تنػػاكؿ الجانػػب

التعميمػػي كالتربػػكم ،كقميػػؿ منهػػا تطػػرؽ إلػػى دكر السػػنة النبكيػػة كمنهجهػػا فػػي بلػػؾ .كمػػف كجهػػة نظػػر الباحثػػة ،فػػرف البحػػث فػػي
دكر السنة النبكيػة فػي تعػديؿ السػمكؾ الخػاطئ برسػمكب عممػي مكضػكع جديػد لػـ تتطػرؽ إليػغ الد ارسػات باسػتقبلؿ ،كعميػغ فػرف
البحكث كالدراسات التي تعرضها الباحثة هنا ستككف بات صمة بالسمكؾ الخاطئ كطرؽ معالجتها ،كمػف أبػرز تمػؾ الد ارسػات

ننير إلى ما يأتي:

ُ)

دراسة بعنكاف "تعديل السيموب فيي التربيية االسيةمية" لمػدكتكر عمػاد النػريفيف(ُ) ،كقػد تطػرؽ لعمػكـ أسػاليب تعػديؿ

السمكؾ ،كالثكاب كالعقاب ،كالقدكة الحسنة ،كتعرض فػي نحػك الصػفحة الكاحػدة إلػي نػزع السػمكؾ الخػاطئ كسػماس التخميػة

ككضع السمكؾ العممػي محمػة ،كسػماس التحميػة دكف اسػتطراد أك عػرض نمػابج كصػكر التعػديؿ كتناكلهػا باالسػتقراء كالتحميػؿ،
كما تطرؽ بعضهـ ألنمكبجيف مف السمكؾ الخاطئ كتعديمها كهما (التسكؿ ،الكبب) مقتص انر عمى العزك فقط.
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ِ) دراسة بعنكاف أساليب تعديل السموب االنساني  ،لعػدناف أحمػد الفسػفكس(ِ) ،كجػاءت بأسػاليب تعػديؿ السػمكؾ مػف منظػكر

نفسػػي كػػالتعزيز لمسػػمكؾ اإليجػػابي كاطفػػاء السػػمكؾ السػػمبي كغيرهػػا مػػف األسػػاليب المنتهجػػة فػػي مػػدارس عمػػـ الػػنفس دكف
تعرض لمسنة النبكية كما تضمنتغ مف أساليب تعديؿ السمكؾ.

ّ)

دراسة بعنكاف :دور األسرة المسممة في عيةج بعيا المشيكةت السيموكية لمنيػرة الز ارقػي(ّ) ،تناكلػت الد ارسػة الػدكر

المنػػكط باألسػرة فػػي عػػبلج المنػػكبلت السػػمككية بات الجانػػب النفسػػي كاالجتمػػاعي كالصػػحي ،كلػػـ يكػػف االسػػتناد فػػي الد ارسػػة

عمى الجانب النبكم في تعديؿ السمكؾ.

ْ)

دراسة بعنكاف األساليب النبوية في التعامل مي أطاياء النياس لمحمػد بػف صػالن المنجػد(ْ) ،كقػد تنػاكؿ عمػكـ األسػاليب

النبكيػػة فػػي عػػبلج األخطػػاء دكف تخصػػيص لؤلسػػاليب العمميػػة ،كقػػد جػػاء لديػػغ عن ػكاف تعمػػيـ المخطػػئ عممي ػان حػػديث كاحػػد فػػي

تصػحين الكضػكء ،كهػػبا خػػارج حػػدكد بحثػػي ،إب تصػحين األخطػػاء فػػي العبػػادات ليسػػت مػػف مباحثػغ ،كجػػاء فػػي عنػكاف آخػػر لديػػغ
عن ػكاف تقػػديـ البػػديؿ الصػػحين  ،كفيػػغ حػػديثاف فػػي المعػػامبلت ،كهػػي ممػػا يمتقػػي مػػع هػػبا البحػػث ،كتعػ ٌػرض لهجػػر المخطػػئ فػػي

حديث الثبلثة البيف خمفكا ،كهك مما يتقاطع مع بحثي ،إال أنني أكردت مثاالن آخػر لػـ يػكردس المنجػد ،كمػا جػاء فػي د ارسػتغ عنػكاف
إثػػارة العامػػة عمػػى المخطػػئ كهػػبا يتقػػاطع مػػع بحثػػي فػػي المبحػػث الخػػامس المسػػمى التنػػهير  ،كتظػػؿ هػػبس الد ارسػػة بات مسػػار

آخػػر بعيػػد عػػف مكضػػكعات بحثػػي ،عػػدا أف هػػبس الد ارسػػة لػػـ تتعػػرض لمػػا كرد فػػي كتػػب النػػركح فػػي نػػرح األحاديػػث ،فاختمفػػت
أيضا.
المنهجية كالمباحث ن

ٓ)

د ارسػػة بعنػكاف االنحرافييات الفكرييية والسييموكية وسييبل معالجتيييا فييي ضييوء أحاديييث
(ٓ)

ييحي البطيياري لعبػػدالرحمف

المباهبي الحػارثي  ،كتناكلػت هػبس الد ارسػة مظػاهر االنح ارفػات الفكريػة كالسػمككية أسػبابها كعبلجهػا ،كهػبس د ارسػة حديثيػة

إال أنهػػا بعيػػدة فػػي مكضػػكعها عمػػا اخ ػػتص بػػغ ه ػػبا البحػػث ،إال أنػػغ تن ػػاكؿ التػػدريب العمم ػػي لعػػبلج االنح ارفػػات الفكري ػػة
كالسمككية في صفحة كاحدة بكر فيغ حديثان كاحدان فيما يختص في العبادات ،كهك مما ال يدخؿ في إطار هبا البحث.
ما تميزت بو ىذه الدراسة:

ُ -تحديد معنى تعديؿ السمكؾ العممي خاصة.
ِ -االستقبلؿ ببحث األساليب العممية في تعديؿ السمكؾ دكف غيرها.
ّ -تحديد األساليب العممية التي استخدمها النبي  في تعديؿ السمكؾ.
ْ -بياف أهمية هبس األساليب العممية في تعديؿ السمكؾ.
وٍّج البحث.

يعتمػػد البحػػث المػػنهج االسػػتق ار ي كالتحميمػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض أحاديػػث السػػنة النبكيػػة ،كجمػػع المركيػػات كالمتػػكف التػػي

برزت فيها صكر كمكاقؼ إحػبلؿ السػمكؾ العممػي محػؿ السػمكؾ الخػاطئ ،كتػدكيف األحاديػث التػي تػـ استع ارضػها ،كانتقػاء أبرزهػا
صػػكرة ،كأكثرهػػا داللػػة ،دكف اسػػتيعاب لهػػا ،كمػػف ثػػـ تحميمهػػا باالسػػتعانة بكتػػب التفاسػػير كالنػػركح كغيرهػػا مػػف الكتػػب ،كالخػػركج

بصكر تعديؿ السمكؾ بنهج عممي ،كآثارهػا فػي خمػؽ سػمكؾ مقبػكؿ ،كمػا يسػتعيف هػبا البحػث بػالمنهج النقػدم فػي التعقيػب عمػى
النصكص الكاردة في البحث كتكجيهها.
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خطة البحث.

قسمت هبا البحث إلى قسميف ،كقد تضمف القسم األول :المقدمة ،كالتمهيد ،كاآلتي:

مقدمة :كتنتمؿ عمى :منكمة البحث ،حدكد البحث ،الدراسات السابقة ،منهج البحث ،خطة البحث ،خطكات البحث.

التمييد :وبو مامبان:

المامب األول :كيتطرؽ إلى التعريؼ بمصطمحات البحث.

المامب الثاني :أهمية األسمكب العممي في تعديؿ السمكؾ ،كتنكيؿ سمكؾ مرغكب.
والقسيم الثياني :وقييد تضيمن األسياليب العممييية التيي عالجيت بيييا السينة النبويية الشييريفة السيموب الطياا فييي ثميان ماالييب
عمى النحو التالي:

المامب األول :ضبط االنفعاالت النفسية.

المامب الثاني :تعديؿ السمكؾ باإلبداؿ.
المامب الثالث :تعديؿ السمكؾ بالتنفير.

المامب الراب  :تعديؿ السمكؾ باإلعراض كالهجر.
المامب الطامس :تعديؿ السمكؾ بالتنهير.

المامب السادس :تعديؿ السمكؾ باالرتقاء.
المامب الساب  :تعديؿ السمكؾ بالحرماف.

المامب الثامن :تعديؿ السمكؾ بالتعكيض.

الطاتمة :كفيها أبرز النتا ج التكصيات.
خطوات البحث.

ُ -جمع األحاديث الدالة عمى األسمكب العممػي لتعػديؿ السػمكؾ كتصػنيفها حسػب مكقعهػا مػف البحػث كاالقتصػار عمػى
عدا عف اإلطالة.
حديث أك حديثيف أك أكثر حسب الحاجة ،يب ن
ِ -إيراد األحاديث باإلسناد إبا كانت في غير الصحيحيف.
ّ -عزك األحاديث إلى مصدرها ببكر الكتاب كالباب ،كالجزء ،كالصفحة ،كرقـ الحديث.

ْ -إبا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدهما فرني أكتفي بالعزك لهما دكف حكـ ،كاف كاف كاف خارجهما خرجتػغ مػف
الكتػػب السػػتة كال أخػػرج عنهػػا إال لحاجػػة ،كأثبػػت مػػا كرد فػػي الحكػػـ عمػػى الحػػديث ،كاف لػػـ ييحكػػـ عميػػغ اجتهػػدت فػػي
الحكـ عميغ.
املبحث األوه:

املطمب األوه :التعزيف مبصطمحات البحث.

ً
كع ىػد ٍلت في ىبلننػا بًفي ىػبل وف إًبا ىس يػكٍيت ىب ٍيىنهي ىمػا.
التعديل لغة :يقاؿ :ىع ىد ىؿ
كع ى
كع ى
اد ٍل ي
ت ىب ٍػي ىف ال ين ٍػيى ٍي ًف ،ى
ادلغ :ك ىازىنغ .ى
النيء ىي ٍعدليغ ىع ٍد نال ى
ى
تقكيمغ(ٔ).
كتى ٍع ًدي يؿ ال ين ٍي ًء:
ي
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(ٕ)
ي
امغي كسكاس(ٖ).
ت ال ين ٍي ىء ٍ
كع ىد ٍل ي
ى
فاعتى ىد ىؿ ،أىم :ىس يكٍيتيغ ٍ
فاستى ىكل .في المعجـ الكسيط :عدؿ الن ٍيء :أىقى ى
ؾ :الخيكط اليتًي يخاطي بها الثِّياب ،ا ٍلك ً
ؾ:
السموب لغة :سمؾ :قىا ىؿ الميٍيثِّ :
ػاؿ :كالسُّػميك ي
اح ىدةً :س ٍمكةه ،كالجميع :السُّػميكؾ .قى ى
الس ٍم ي
ى
ي ى
ؾ :إًدخاؿ ال ينيء تىسمي يكغ ًف ً
ؾ ال ُّػرٍم ىن ًفي ًػغ إًبا طعنػغ
يطعف
يغ ىك ىما
ؾ ى
الطاعف ىفي ٍسمي ي
يؽ ،كال يس ٍم ي
الم ٍسم ي
مصدر ىسمى ى
ؾ :الطر ي
ٍ ٍ ي
ي
ي
ي
ط ًريقا ،ك ى
ً
ً
س
عمى
كجهغ
قاء
جيحتً ًغ(ٗ).
ى ى
ت ٍم ى
عرؼ السمكؾ اإلنساني في اصطبلح السمككييف ،بأنغ :كػؿ مػا يفعمػغ اإلنسػاف ظػاه انر كػاف أـ غيػر ظػاهر (َُ) .كهػبا
ي
كي ى

التعريؼ أنار إلى السمكؾ مف ناحية ظهكرس كخفاءس.

اء كػاف إراديػان
بناء عمى عبلقتغ باإلرادة ،فقاؿ :أم نناط يصدر عف الكا ف الحي (البنرم) سػك ن
كعرفغ أبك حميداف ن
أك غيػػر إرادم (ُُ) .كعرفػػغ الزنتػػاني حسػػب الباعػػث كال ػػدافع ،فقػػاؿ :كػػؿ حركػػة أك ننػػاط أك تص ػػرؼ أك عمػػؿ يقػػكـ بػػغ

اإلنساف في حياتغ مدفكعان ببكاعث كدكافػع معينػة ،فطريػة أـ مكتسػبة إلنػباع حاجاتػغ الطبيعيػة كالنفسػية كاالجتماعيػة (ُِ).

كالمبلحظ في هبا التعريؼ بأف الزنتاني عرؼ السمكؾ الظاهر كغير الظاهر-كما جاء في تعريػؼ السػمككييف -كزاد عميػغ

متعمؽ هبا السمكؾ كهدفغ ،كهك اإلنباع لمختمؼ احتياجات اإلنساف.

كفػػي تعريػػؼ آخػػر :يعتبػػر السػػمكؾ اإلنسػػاني ،مجمػػكع الننػػاط النفسػػي كالجسػػمي كالحركػػي الفسػػيكلكجي كالحركػػي المفظػػي،

البم يصدر عػف اإلنسػاف كهػك يتفاعػؿ مػع بي تػغ (ُّ) .كلعػؿ هػبا التعريػؼ أقربهػا فػي تعريػؼ السػمكؾ إلػى النػمكلية ،إب اسػتكعب
السمكؾ اإلنساني إراديان كاف أك غير إرادم كحسب ظهكرس كخفاءس ،باإلضافة إلى مجاؿ السمكؾ كدافعغ كهك التفاعؿ مع البي ة.

ككؿ هبس التعاريؼ تتقارب في المعنى كتكمؿ بعضػها بعضػان كاف كػاف منهػا مػا يركػز عمػى جانػب بباتػغ ،إال أف المقصػكد

هنا هك تعريؼ السمكؾ مف منظكر إسبلمي ،كهك ما سيرد عمينا تاليان في تعريؼ الخطيب.

تعديل السموب ا اةحاً:
يي ً
عرؼ  ،baer et alأحد عمماء السمكؾ تعديؿ السمكؾ بأنغ :عممية منظمة تنتمؿ عمػى تطبيػؽ إجػراءات عبلجيػة

معينة ،الهدؼ منها ضبط المتغيرات المسؤكلة عف السمكؾ؛ كبلؾ لتحقيؽ األهداؼ المرجكة كالمتمثمة في تغيير السػمككات
بات األهمية االجتماعية عمى النحك المرغكب فيغ (ُْ).

كعرفغ النريفيف ،فقاؿ :هك إحداث تغيير هادؼ في أنماط السمكؾ غير المرغكب فيغ نحك األفضؿ ،كتعزيز مػاهك

مرغكب فيغ ،كفؽ مرجعية خاصة (ُٓ).

ككػػبل التعػريفيف السػػابقيف نصػػا عمػػى التغييػػر ،إمػػا عػػف طريػػؽ إكسػػاب مهػػارات كسػػمككيات مرغكبػػة بصػػكرة عامػػة ،كمػػا فػػي

التعري ػػؼ األكؿ كالثال ػػث ،أك ض ػػبط مس ػػببات الس ػػمكؾ المرغ ػػكب عن ػػغ إلح ػػداث س ػػمككيات اجتماعي ػػة -عم ػػى كج ػػغ الخص ػػكص-
مرغكبة كما في التعريؼ الثاني.
كعػػرؼ الخطيػػب تعػػديؿ السػػمكؾ مػػف منظػػكر إسػػبلمي ،فقػػاؿ :الننػػاط اإلنسػػاني الػػبم ال يخػػالؼ القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة

اء الحظ اآلخركف هبا النناط أـ لـ يبلحظغ أحد ،كقد يبلحظغ اإلنسػاف أثنػاء حياتػغ (ُٔ) .إال أف هػبا التعريػؼ لػيس
المطهرة ،سك ن

تعريفان لتعديؿ السمكؾ ،بؿ هك النص عمى السمكؾ الجيد خاصةن ،إب إنغ يقػكـ عمػى الكتػاب كالسػنة ،كنحػف بصػدد تعريػؼ السػمكؾ
ػاء عميػػغ فػػرف السػػمكؾ الػػبم يخػػالؼ الكتػػاب كالسػػنة هػػك السػػمكؾ الخػػاطئ الػػبم يحتػػاج إلػػى
السػػيء بػػالنظر لمػػديف اإلسػػبلمي ،كبنػ ن
اء الحػػظ اآلخػػركف هػػبا
التعػػديؿ مػػف منظػػكر إسػػبلمي ،هػػك :الننػػاط اإلنسػػاني الػػبم يخػػالؼ القػرآف الكػريـ كالسػػنة المطهػرة ،سػك ن
النناط أـ لـ يبلحظغ أحد ،كقد يبلحظغ اإلنساف أثناء حياتغ  ،كتعديمغ إنما يككف بتكجيغ السمكؾ بااللتزاـ بما جاء في الكتاب
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كالسػػنة ،فكػػأف الخطيػػب يػػرل أف السػػمكؾ الجيػػد هػػك الػػبم تػػـ تقكيمػػغ حسػػب تعػػاليـ الكتػػاب كالسػػنة فتضػػمف تعريفػػغ كسػػيمة تعػػديؿ
السمكؾ في أثناء تعريفغ لمسمكؾ الجيد.
كنبلحظ عمى التعريفات السابقة أنها تتناكؿ تعديؿ السػمكؾ بأسػاليبغ كافػة ،كنحػف فػي هػبا البحػث نقصػد التعػديؿ باألسػمكب
العممػي الػكارد فػػي السػنة النبكيػػة مػف خػػبلؿ سػمكؾ عممػػي يحػؿ السػمكؾ السػػمبي الخػاطئ أك يعالجػػغ دكف غيػرس مػػف األسػاليب ،كلػػـ

أقػػؼ عمػػى مػػف يعػػرؼ تعػػديؿ السػػمكؾ مػػف هػػبا المنظػػكر ،كمػػف هنػػا فػػرف الباحثػػة تيعػػرؼ تعػػديؿ السػػمكؾ فػػي السػػنة النبكيػػة تعريف ػان

إج ار يان ،بأنغ :إحداث تغيير في السمكؾ الخاطئ المخالؼ لمسنة النبكية بسمكؾ عممي صا ب يردعغ أك يحؿ محمغ .

املطمب الثاٌي :أِىية األسموب العىمي يف تعدين الشموك وتشكين سموك وزغوب.

تتنػػكع أسػػاليب تعػػديؿ السػػمكؾ كتقكيمػػغ كتكجيهػػغ ،فمنهػػا مػػا يعتمػػد عمػػى األسػػمكب النظػػرم القػػا ـ عمػػى النصػػن كاإلرنػػاد

ػي مػػف خػػبلؿ القيػػاـ بالفعػػؿ الصػػحين أك األمػػر بفعمػػغ كاإليصػػاء بػػغ .كالنػػؾ أف لكػػؿ
كالترغيػػب كالترهيػػب ،كمنهػػا مػػا هػػك عممػ ه
أسػػمكب أهميتػػغ كأث ػرس ،إال أف تعػػديؿ السػػمكؾ بأسػػمكب عممػػي يتميػػز بفاعميتػػغ فػػي التغييػػر ،كعمقػػغ كاسػػتدامتغ فػػي التػػأثير ،كهػػك

أجدل في االتباع ،لككف مف يصدر عنػغ السػمكؾ الخػاطئ يتجسػد أمامػغ السػمكؾ الصػا ب كيتضػافر الحػس مػع القػكؿ فيكػكف
اضحا جميان ،كفي الحالة األخرل عندما يؤمر النخص بممارسػة سػمكؾ مرغػكب أك يػؤمر بػغ ،يترسػ هػبا
رسكخغ في البهف ك ن

كيعمـ أثرس في حياتغ.
السمكؾ ي
يقػػكؿ الزنتػػاني :التربيػػة المحمديػػة ال تركػػز عمػػى أسػػاليب الػػكعظ كاإلرنػػاد كالتػػبكير كالتمقػػيف فحسػػب ،بػػؿ تركػػز عمػػى

أسػػمكب الممارسػػة الفعميػػة كػػبلؾ؛ لككنهػػا تتضػػمف التطبيػػؽ العممػػي المتكػػرر الػػبم يسػػاعد عمػػى تثبيػػت المعػػارؼ كالمعمكمػػات كالخبػرات
كتعديمها كفؽ التجربة الباتية ،كما يساعد عمى ترسي القيـ كالمثؿ كالمبادئ الخيرة في نفس اإلنساف (ُٕ).

كقػد جعػػؿ الزنتػػاني أف نقطػػة القػػكة فػػي األسػػمكب العممػػي فػػي التربيػػة المحمديػػة ،فػػي ممارسػػتغ بصػػكرة متكػػررة ،كككنػػغ يعتمػػد
عمى التجربة الباتية ،مما يدعك لثباتغ ،أما العميمي ،فيرل أف األساليب العممية هػي أجػكد طػرؽ التعمػيـ كأحسػنها ،لحصػرها الفكػرة

فػػي مػػدلكؿ كاقعػػي يبص ػرس المػػتعمـ ،كيدركػػغ فػػربا هػػك نػػاخص بػػيف يديػػغ(ُٖ) ،كهػػبا يكػػرس الكضػػكح خاصػػة فػػي السػػمكؾ المػػتعمىـ.

كيركز نايؼ العطار عمى األثر الػداعـ لمجمػع بػيف الجانػب النظػرم كالعممػي ،فيقػكؿ :بػأف الممارسػة العمميػة تجمػع بػيف الجانػب
النظرم كالجانب العممي ،مما يزيد مف كضكح األمر (ُٗ).

كلعمنا نجد أف كؿ كاحد منهـ اقتصر عمى جانػب دكف آخػر ،إال أنػغ كمػف مجمػكع أقػكالهـ تبػرز أهميػة األسػاليب العمميػة
في السمكؾ النبكم.
املبحث الثاٌي:

األساليب العىمية التـي عاجلت بّا الشٍة الٍبوية الشزيفة الشموك اخلاطئ.
املطمب األوه :ضبط االٌفعاالت الٍفشية( :تعدين سموك الػضب وحدة الطباع).

يمكف تعريؼ الغضب بأنغ حالة نفسية انفعالية يدفع النخص إلى إيباء اآلخريف الرغبة في إيباء أحد األنخاص،

أك النعكر باالنزعاج كعدـ االرتياح بسبب حصكؿ نيء ما(َِ).

كليس الغضب ن انر كمغ ،بؿ إف مف الغضب ما هك محمكد أمرس كالغضب عندما تنتهؾ المحارـ ،كما كصفت عا نة –رضي
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فينييتقم بيييا

"(ُِ)،

ان عنهػػا -النبػػي  :ومييا انييتقم رسييول ا  لنفسييو فييي شيييء قييا إال أن تُنتيييب حرميية ا
كلنصرة المظمكـ ،كرفض البؿ ،فمف تنازؿ عف عزتغ ككرامتغ يقاؿ فيغ :إنغ ال ىح ًمية لغ.
أما الغضب المبمكـ فهك مف يحجب العقؿ عف الرؤية ،كيمنع التفكير بركيػة ،كيكبػؿ العقػؿ برغبللػغ ،كيقػكد إلػى مػا

ال تحمد عقباس.

كهبا الغضب المبمكـ البد لغ مف عبلج؛ إب إف العقػؿ إبا انػدحر بهيجػاف الغضػب أصػبن الجسػد يتخػبط فػي عدكانػغ دكف

ما يردعغ مف سياج العقؿ كالحكمة ،)ِِ( ،لبا تعددت أساليب عبلج الغضػب بمػا يتناسػب مػع مػا لػغ مػف مفاسػد ال يتسػع المجػاؿ
لبكرها ،كالنبي  يعمـ طبيعة النفس البنرية ،كيعمػـ أف اإلنسػاف لحظػة حػدكث مسػببات الغضػب قػد ال يقػكل عمػى كػتـ غضػبغ،
فيصؼ العبلج المحمدم في كصفة نبكية لعبلج الغضػب بهػا سػبؽ طبػي معجػز ،بعػد أف أثبػت الطػب بعػد أربعػة عنػر قرنػان أف

كؿ ما قالغ النبي  في عبلج الغضب لغ تأثير إيجابي عمى جسػد الغاضػب ،بػؿ إنػغ ينقػبس مػف مخػاطر ال يعمػـ مػداها إال ان.
كقد جاءت األساليب النبكية ناجعة فاعمة كمؤثرة بكيفية ضبط االنفعاؿ النفسي ،كما في الحديث البم أخرجػغ أبػك داكد فػي سػننغ

مف حديث أبي بر ،قاؿ :حدثنا أحمد بف حنبؿ ،حدثنا أبك معاكية ،حدثنا داكد بف أبػي هنػد ،عػف أبػي حػرب بػف أبػي األسػكد،
ع ػػف أب ػػي بر ،ق ػػاؿ :إف رس ػػكؿ ان  ق ػػاؿ لن ػػا :إذا غضييييب أحييييدكم وىييييو قيييياًم فميييييجمس فيييي ن ذىييييب عنييييو الغضييييب واال

فميضاج (ِّ).

(كهك قا ـ فمػيجمس) :ألف المعالجػة باألضػداد لهػا أثػر فاعػؿ فػي الحػد مػف الغضػب ،كمخالفتػغ بػالجمكس عػف الفتنػة

نافعة جدان ،كقد بكر الدكتكر كيمياـ جرام - ،كهك أحد المعالجيف النفسييف -فػي كتابػغ الغضػب عػددان مػف األكضػاع البدنيػة
التي تعتمد عمى تغييػر حالػة الجسػد عمػا هػك عميػغ عنػد حػدكث الغضػب ،كبكػر فاعميػة هػبس الطريقػة فػي معالجػة األنػخاص

س ػريعي الغضػػب ،كدلػػؿ عمػػى فاعميتهػػا عمػػى تنػػتيت الػػبهف عػػف مصػػدر الغضػػب ممػػا يحػػد مػػف تفاقمػػغ(ِْ)( ،فػػرف بهػػب عنػػغ

الغضب) أم :أثر ح اررتغ كقكة م اررتغ بالجمكس فبها كنعمت (كاال) أم :كاف لـ يبهب بػغ (فميضػطجع) :مبالغػة فػي المعالجػة
المبككرة (ِٓ).

قاؿ الخطابي :القا ـ مستعد لمحركػة كالػبطش ،كالقاعػد دكنػغ فػي هػبا المعنػى ،كالمضػطجع ممنػكع منهمػا ،فينػبغ أف يكػكف

النبي  إنما أمرس بالقعكد كاالضطجاع؛ ل بل تبدر منغ في حاؿ قيامغ كقعكدس بادرة يندـ عميها فيما بعد ،كان أعمـ (ِٔ).

فالتحكؿ عف الغضب يجدم معغ تغيير الحاؿ كالكضع البم عميغ الغاضب ،فيصمي إبا كاف متكضنا ،أك يقػكـ إبا

جالسا ،أك يجمس إبا كاف قا نما ،أك يخرج مف البيت ،أك يدخؿ في مكاف آخر ،كبصفة عامة يغير الكضػع الػبم هػك
كاف
ن
(ِٕ)
عميغ .
كاف الطب النفسي تكصؿ لعبلج المريض الغاضب مف خبلؿ االسترخاء النفسي كالعضمي ،كبلػؾ بػأف يطمػب الطبيػب

مف المريض أف يتبكر المكاقؼ الصعبة ،كابا كاف كاقفا فميجمس أك يضػطجع ليعطيػغ فرصػة لمتػركم كالهػدكء ،هػبا العػبلج لػـ

يتكصؿ إليغ الطب إال في السنكات القميمة الماضية ،بينما عممغ الرسكؿ  ألصحابغ ،كقػد كفػؽ د .حسػاف نمسػي بانػا إلػى

كنؼ اإلعجاز الطبػي فػي هػبس الكصػفة النبكيػة ،إب كتػب يقػكؿ :جػاء فػي كتػاب هاريسػكف الطبػي أنػغ مػف الثابػت عمميػان أف

هرمػػكف النػػكر أدرينػػاليف يػػزداد بنسػػبة ِ–ّ أضػػعاؼ لػػدل الكقػػكؼ بهػػدكء لمػػدة خمػػس دقػػا ؽ ،أمػػا هرمػػكف األدرينػػاليف فيرتفػػع

ارتفاعػان بسػػيطان فػػي الكقػػكؼ ،لكػػف الضػػغكط النفسػػية تزيػػد مػػف نسػػبتغ فػػي الػػدـ … كال نػػؾ أف ارتفػػاع العػػامميف معػان ،الغضػػب
كالكقكؼ يرفع نسبة هبيف الهرمكنيف بنكؿ كبير ،فمف عميـ النبي  أف هبس الهرمكنات تػزداد بػالكقكؼ كتػنخفض باالسػتمقاء
حتى يصؼ هبا العبلج (ِٖ).

 ٔٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع (ً2020/ِ 1442 ،)4

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss4/1

Al-Janoubi: Modifying the wrong behavior through practical prophetic behavior

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عواطف اجلٍوبي

كمما سبؽ ،نجد أف السنة النبكية جعمت لكؿ حالة لبكسها كما يبل مهػا مػف عػبلج تنتفػع بػغ كتصػمن بػغ أمكرهػا ،لػبا
جاء في عبلج الغضب أساليب عدة؛ لما لغ مف أثر متغمغؿ في حياتنا ،بؿ إنغ ببل نؾ رأس النر كأساس الببلء كمكمف
الكيبلت كالنكبات ،كينهد لما بكرناس ما أكردس صاحب جامع العمكـ كالحكـ عف جعفر بف محمد قاؿ :الغضب مفتاح كػؿ

نر  ،كقيؿ البف المبارؾ :اجمع لنا حسف الخمؽ في كممة ،قاؿ :ترؾ الغضب (ِٗ).
املطمب الثاٌي :تعدين الشموك باإلبداه.
أوالً( :تعديل سموب التسول).

تحصػمغ عػف طريػؽ المسػػألة
القػيـ اإلسػبلمية ال تقبػؿ مػف المسػمـ أف يحصػػؿ عمػى المػاؿ بػبل تعػب كال بػبؿ ،كينفػػر مػف
ٌ
كالتسكؿ ،لبلؾ كاف العمؿ كمضاعفة اإلنتاج هك السبيؿ الكحيد لمحصكؿ عمى الماؿ ،كهك البم تحث عميغ القيـ اإلسبلمية.
كلقػػد ربػػى النب ػي  أصػػحابغ عمػػى ك ارهػػة الس ػؤاؿ؛ ليككن ػكا –كمػػف بعػػدهـ -أع ػزة ،فقػػد كػػاف يطمػػب مػػنهـ فػػي المبايعػػة أف

يبايعكس عمى أف ال يسألكا الناس ني ان ،فعف عكؼ بف مالؾ األنػجعي  ،قػاؿ :كنيا عنيد رسيول ا  تسيعة أو ثمانيية أو
سبعة ىكذا فقال :أال تبايعون رسول ا ؟ –وكنا حديثي عيد -فقمنا :قيد بايعنياب ييا رسيول ا
ا ؟ فقمنا :قد بايعناب يا رسول ا

نبايعب؟ قال :عمى أن تعبيدوا ا

ثيم قيال :أال تبيايعون رسيول

قال :أال تبايعون رسول ا ؟ قال :فبسانا أيدينا وقمنا :قد بايعنياب ييا رسيول ا

فعيةم

وال تشيركون بيو شييًاً وال يموات الطميس وتايعيوا وأسير كممية طفيية :وال تسيللوا النياس

شيًاً فمقد رأيت بعا أولًب النفر يسقا سوا أحدىم فما يسلل أحداً يناولو إياه (َّ).

كؿ مف يطمع عمى السنة النبكية سيجد عبلجا نافيان كنامبلن لمنكمة التسكؿ؛ فقد كاف النبػي  يسػتعمؿ منهجػا تربكيػا

تكجيهيا مف ترغيب كترهيب كثكاب كعقاب في معالجة هبس الظاهرة ،إال أف أنجع أساليبغ تمثؿ فػي المػنهج العممػي مػف خػبلؿ
العمؿ كالجد كاالجتهاد في طمب الرزؽ بكد الجبيف كعمؿ اليديف.
جميا مف الكاقعة التي ركاها الصحابي الجميػؿ أنػس بػف مالػؾ األنصػارم
كيظهر العبلج النبكم لهبس القضية السمبية ن
 ،كمػا كرد عنػػد أبػي داكد  فػػي الحػديث الػػبم أخرجػغ فػػي سػػننغ قػاؿ :حػػدثنا عبػد ان بػػف مسػممة ،أخبرنػػا عيسػى بػػف يػػكنس،
عف األخضر بف عجبلف ،عف أبي بكر الحنفي ،عػف أنػس بػف مالػؾ :أن رجية مين األن يار أتيى النبيي  يسيللو فقيال:
أما في بيتب شيء؟ قال :بمى حمس نمبس بعضو ونبسا بعضو وقعب نشرب فيو من الماء قال :اًتنيي بيميا قيال:

فلتاه بيما فلطذىما رسول ا

 بيده وقال :من يشتري ىذين؟ قال رجل :أنيا آطيذىما بيدرىم قيال :مين يزييد عميى

درىم مرتين أو ثةثا قال رجل :أنا آطذىما بدرىمين فلعااىما إياه وأطذ الدرىمين وأعااىما األن اري وقال :اشتر

عودا بيده ثم قال
بلحدىما اعاما فانبذه إلى أىمب واشتر باآلطر قدوما فلتني بو فلتاه بو فشد فيو رسول ا ً 
يوميا فيذىب الرجيل يحتايب ويبيي فجياء وقيد أ ياب عشيرة دراىيم
لو :اذىب فاحتاب وبي وال أرينيب طمسية عشير ً

فاشترى ببعضيا ثوبا وببعضيا اعاما فقال رسول ا

القيامة إن المسللة ال ت م إال لثةثة :لذي فقر مدق

 :ىذا طير لب من أن تجييء المسيللة نكتية فيي وجييب ييوم
أو لذي غرم مف

أو لذي دم موج (ُّ).

كسػاء رقيػؽ يكػكف تحػت البردعػػة،
قكلػغ( :حمػس) الحمػس -بكسػر الحػاء المهممػة ،كسػككف الػبلـ ،كفػي آخػرس سػيف مهىممػة -ى

ػب) القعػػب :قػػدح مػػف خنػػب يمقعػػر .قكلػػغ( :فانبػػبس إلػػى أهمػػؾ) أم :النبػػب يكػػكف بالفعػػؿ كالقػػكؿ فػػي األجسػػاـ كالمعػػاني،
قكلػػغ( :كقعػ ه
كالمعنى :ادفعغ إلى أهمؾ(ِّ).
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قػػاؿ الخطػػابي :كفيػػغ إثبػػات الكسػػب كاألمػػر بػػغ ،كفيػػغ أنػػغ لػػـ يػػر الصػػدقة تحػػؿ لػػغ مػػع القػػكة عمػػى الكسػػب  ،كقكلػػغ (فقػػر
مدقع) :فهك الفقر النديد( ،كالغرـ المفظع) :هك أف تمزمػغ الػديكف حتػى ينقطػع بػغ فتحػؿ لػغ الصػدقة فيعطػى مػف سػهـ الغػارميف،
(كالدـ المكجع) :هك أف يتحمؿ حمالة في حقف الدماء كاصبلح بات البيف فتحؿ لغ المسألة فيها (ّّ).

كهػػبا الحػػديث يتضػػمف خط ػكات سػػباقة سػػبؽ بهػػا اإلسػػبلـ ،إب إنػػغ لػػـ يعػػالج السػػا ؿ المحتػػاج بالمعكنػػة الماديػػة الكقتيػػة كمػػا

يفكػػر كثيػػركف ،كلػػـ يعػػالج بػػالكعظ المجػػرد كالتنفيػػر مػػف المسػػألة كمػػا يصػػنع آخػػركف ،كلكنػػغ أخػػب بيػػدس فػػي حػػؿ منػػكمتغ بنفسػػغ
كعبلجها بطريقة ناجحة ،حيث عممغ أف يستخدـ كؿ ما عندس مف طاقات كاف صغرت.
كبعػد هػػبا الحػػؿ العممػي لمنػػكمتغ ،لقنػػغ بلػؾ الػػدرس النظػػرم المػػكجز البميػ فػػي الزجػػر عػف المسػػألة كالترهيػػب منهػػا،

كالحدكد التي تجكز في دا رتها ،كما أحرانا أف نتبع نحف هػبس الطريقػة النبكيػة الرنػيدة التػي تتيقػي خطػرهـ فػي األمػف ،كمػا

تطرز أخبلقهـ بالعزة كالك ارمة ،كتنفي عنهـ مزالؽ الضياع كاالنحراؼ(ّْ).

ثانياً( :تعديل سموب الكبر).
التقدـ عمػى
الكبر حالة تدعك الينفس إلى التعاظـ عمى الغير كالتعالي عميهـ؛ لما يراس اإلنساف في نفسغ مف ُّ
التفكؽ ك ٌ
النػاس لػغ كازد ار هػـ إيػاس ،كنفػرتهـ
الخمقيػة ،كأن ٌػدها فتكػان باإلنسػاف ،كأدعاهػا إلػى مقػت ٌ
اآلخريف .كهك مػف أخطػر األمػراض ي
ِ
رين :ِّ[النحؿ .
ستَ ْك ِب َ
منغ ،كهي مف الصفات التي كرس ان متصفغ ،كما في قكلغ تعالى :إَِّن ُو ال ُيح ُّب ا ْل ُم ْ
كالكبر صفة بميمة كعادة كخيمة ،ينتج عنها سمكؾ خطير يتمثؿ في رفض الحؽ كسمب الناس حقكقهـ ،قػاؿ النبػي
 :ال ي يدطل الجنيية ميين كييان فييي قمبييو مثقييال ذرة ميين كبيير قييال رجييل :إن الرجييل يحييب أن يكييون ثوبييو حسيينا ونعمييو

حسنة قال :إن ا

جميل يحب الجمال الكبر بار الحق وغما الناس (ّٓ).

األخبلقية ،ال بد لمف كانت لغ هبس الصفة المربكلة كالسمكؾ المرفكض مف السػعي بجػد لمػتخمص
كلخطكرة هبس الربيمة
ٌ
نفسػغ بالتيعػػالي عمػى غيػرس كال يسػػعي إلباللػغ أك االعتػػداء عمػػى
منهػا ،كأفضػػؿ سػبيؿ هػػك أف يعمػػؿ بمػا يضػػادها ،أم :إبا ح يدثتػػغ ي

حقكقغ ،فميبادر إلى تبني سمكؾ يجعمغ مماثبلن لغ في المعينة مقاربان لهـ في المستكل ،كهبا سيرد في حػديث أبػي بر  ممػا

أخرجغ البخارم في صحيحغ مف حديث المعركر بف سكيد ،قاؿ :لقيت أبا ذر بالربذة وعميو حمة وعمى غةميو حمية

فسللتو عن ذليب فقيال :إنيي سياببت رجية فعيرتيو بلميو فقيال ليي النبيي " :ييا أبيا ذر أعيرتيو بلميو؟ إنيب اميرؤ فييب

جاىمية إطوانكم طولكم جعميم ا

تحت أيديكم فمن كان أطوه تحيت ييده فمياعميو مميا يلكيل وليمبسيو مميا يميبس

وال تكمفوىم ما يغمبيم ف ن كمفتموىم فلعينوىم

(ّٔ)

.

قكلغ( :أعيرتغ بأمػغ؟) اسػتفهاـ إنكػارم مػف النبػي  لمثػؿ هػبس األخػبلؽ المكركثػة مػف أيػاـ الجاهميػة التػي يسػتعمي

فيغ السيد عمى مف تحت يدس ،كقد ألغػى  المسػافة بػيف السػيد كمممككػغ بقكلػغ (إخػكانكـ خػكلكـ) إب نعػت الخػدـ بػاألخكاف
في إلغاء لمفكارؽ الطبقية التي ننأت مف الكبر كاالستعبلء ،كقد كاف هبا االستنكار مف النبي  دافعان فػي السػمكؾ الػبم
قاـ بغ أبك بر لمعالجة لنفسغ التي دعتغ لمتعدم عمى الخادـ كنتمغ ،فجعؿ ممبسة ممػاثبلن لمبلبػس خادمػغ فتتكاضػع نفسػغ

لخادمغ البم هك دكنغ في المنزلغ.

المهينة كالمعػايرة ،كجػغ  بػرحبلؿ السػمكؾ اإليجػابي محػؿ السػمكؾ الخػاطئ فػي فهػـ
كبعد النهي عف هبس المناداة ي
تاـ لما يؤثر في النفسيات كيصمحها ،فقاؿ( :فميطعمغ مما يأكؿ ،كليمبسغ مما يمبس) فػربا نظػر إلػى مظهػرس كجػدس كمظهػر
خادمغ ،فبدأ برصبلح الداخؿ ،ثـ انطكل إلى الخارج في تكامؿ إصبلحي ،فيضمف دعـ الخارج لمػداخؿ فػي محػك ركاسػب
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س ػػمكؾ الكب ػػر ال ػػبم تنػ ػربتغ النف ػػكس ،كه ػػبا الع ػػبلج النب ػػكم ب ػػرحبلؿ الس ػػمكؾ اإليج ػػابي مح ػػؿ الس ػػمكؾ الخ ػػاطئ مم ػػا يعتم ػػدس
المختصيف باألساليب النفسية في عبلج الظكاهر االجتماعية كيعدكس مف أنجع أساليب التغيير الدا ـ في السمكؾ اإلنساني.
املطمب الثالث :تعدين الشموك بالتٍفري( :تعدين سموك الػيبة).
الغيبة مرض نفسي ككباؿ اجتماعي ،مهدر لمرؤة قا مغ منتهؾ لحرمة المسمـ ،مكجب لئلثػـ كالعقكبػة ،أمعػف الخػالؽ
يا
اجتَِن ُبيوا َك ِث ًا
ين ال َّ َ
ين إِ َّن َب ْع َ
يير َم َ
آم ُنيوا ْ
ُّيا الَّ ِيذ َ
 في رسـ صكرة منفرة مقززة لسمكؾ المغتاب في قكلغ تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
َط ِ
ضا أَي ِح ُّب أَح ُد ُكم أَن يلْ ُك َل لَ ْحم أ ِ
اب
ال َّ َن إِثْ ٌم َوَال تَ َج َّ
يو إِ َّن المَّ َ
يو َم ْيتًيا فَ َك ِرْىتُ ُميوهُ َواتَّقُيوا المَّ َ
َّع ُ
يو تَ َّيو ٌ
َ
ض ُكم َب ْع ً ُ
سوا َوَال َي ْغتَب ب ْ
سُ
َ ْ
َ
ِ
يم :ُِ[الحجرات  ،جاء تنبيغ مف تقع عميغ الغيبػة بالميػت لعػدـ تكاجػدس ،كبالتػالي ال يسػتطيع دفاعػان عمػا لحقػغ مػف حيػؼ ،كقػد
َّرح ٌ
رسخت اآلية الكريمة مف خبلؿ التصكير الحسي كالقياس التمثيمي مدل الرفض لهبا السمكؾ الخاطئ(ّٕ).
كقد جاءت السنة النبكيػة مؤكػدة لمتصػكير الحسػي الػكارد فػي القػرآف الكػريـ كداعمػة لكصػفغ ،كمػف بلػؾ :مػا أخرجػغ أبػك

داككد ،قػػاؿ :حػػدثنا الحسػػف بػػف عمػػي ،حػػدثنا عبػػد الػػرزاؽ ،عػػف ابػػف ج ػريج ،قػػاؿ :أخبرنػػي أبػػك الزبيػػر ،أف عبػػد الػػرحمف ابػػف
الصامت ،ابف عـ أبي هريرة ،أخبرس ،أنغ سمع أبا هريرة ،يقكؿ :جياء األسيممي نبيي ا  فشييد عميى نفسيو أنيو أ ياب

امرأة حراماً أرب مرات  ...فقال  فما تريد بيذا القول؟ قال :أريد أن تايرني فيلمر بيو فيرجم فسيم النبيي  رجميين
من أ حابو يقول أحدىما ل احبو :ان ر إلى ىذا اليذي سيتر ا عمييو فميم تدعيو نفسيو حتيى رجيم رجيم الكميب فسيكت

عنيما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شاًل برجميو فقيال :أيين فيةن وفيةن؟ فقياال :نحين ذان ييا رسيول ا
انزال فكة من جيفة ىذا الحمار فقاال :يا نبي ا

قيال:

من يلكل من ىذا؟ قال :فما نمتما من عرا أطيكما آنفا أشد مين أكيل

منو والذي نفسي بيده إنو اآلن لفي أنيار الجنة ينغمس فييا (ّٖ).

كالمغتاب إنما يمهد بسمككغ النا ف لعبلقة عدا ية بيف أفػراد المجتمػع؛ كبلػؾ ألنػغ بػبكرس عيػب المػؤمف ضػرب لسػمعتغ،

كاضعاؼ لمكانتغ في النفكس ،كتككيف صكرة منتقصػة عػف هػبس النخصػية فػي األبهػاف ،كهػبا سػمكؾ عػدكاني يخػالؼ مبػادئ
اإلسػبلـ فػػي رفػػض هػػدـ النخصػػية التػػي يبنػى عميهػػا المجتمػػع القػػكم المتماسػػؾ ،لػػبا جػاء العػػبلج العممػػي بػػاألمر فػػي الحػػديث
النريؼ لمف اغتاب بالنزكؿ كاألكؿ مف الجيفة المنتنة ،كهك رغـ استحالة فعمغ ،إال أف األمر جػاء لتجسػيد مػدل نػناعة فعػؿ
المغتػػاب كجريمتػػغ فػػي حػػؽ أخيػػغ المسػػمـ ،كال نػػؾ أف لهػػبا األسػػمكب أبم ػ األثػػر فػػي ردع مػػف استسػػاغ أع ػراض النػػاس بػػأف
يستطيب أكؿ الجيؼ كهبا محاؿ.
املطمب الزابع :تعدين الشموك باإلعزاض واهلجز( :تعدين سموك الكذب).

الكػبب كصػػمة يرتػػزم بهػػا الكػابب ،كنقيصػػة تعػػد مػػف أهمػؾ المعايػػب ،تغػػدك بػػالمرء حتػى يصػػير منبػػكبان ممػػف حكلػػغ،

محتق ػ انر فػػي نفسػػغ كيزدريػػغ مػػف اطمػػع عمػػى كببػػغ ،سػػاخطان عميػػغ كػػؿ مػػف تعامػػؿ معػػغ ،بػػؿ إف ان تعػػالى نفػػى عنػػغ صػػفة
ون ِبآي ِ
ون :َُٓ[النحؿ .
ات المّ ِو َوأ ُْو ِلً َب ُى ُم ا ْل َك ِاذ ُب َ
اإليماف ،قاؿ تعالى :إَِّن َما َي ْفتَ ِري ا ْل َك ِذ َب الَِّذ َ
ين الَ ُي ْؤ ِم ُن َ َ
كفػػي هػػبا يقػػكؿ دراز :يخبرنػػا القػرآف أف الكػػبب هػػك رأس الفسػػاد ،بػػؿ يقدمػػغ لنػػا عمػػى أنػػغ صػػفة الػػنفس الكػػافرة (ّٗ) كتػػدرج

الماكردم بعد أف قرر أنغ جماع لمنركر في عػرض نتػا ج الكػبب ،فقػاؿ :كالكػبب جمػاع كػؿ نػر ،كأصػؿ كػؿ بـ لسػكء عكاقبػغ،

كخبث نتا جغ؛ ألنغ ينتج النميمة ،كالنميمة تنتج البغضاء ،كالبغضاء تػؤكؿ إلػى العػداكة ،كلػيس مػع العػداكة أمػف كال ارحػة ،كلػبلؾ
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قيػػؿ :مػػف قػػؿ ً
صػػدقغ ق ػ ىؿ صػػديقغ (َْ) كلسػػنا نجػػد دين ػان كاحػػدان ينػػرع الكػػبب كيحمػػد أم ػرس  -عػػدا مػػا ييطمػػؽ عميػػغ الكػػبب
المباح ،-ليس الكذاب الذي ي م بين الناس ويقول طي ار وينمي طي ار (ُْ) ،قػاؿ النػككم عػف ابػف نػهاب :كلػـ أسػمع
يػػرخص فػػي نػػيء ممػػا يقػػكؿ النػػاس كػػبب إال فػػي ثػػبلث :الحػػرب ،كاإلصػػبلح بػػيف النػػاس ،كحػػديث الرجػػؿ ام أرتػػغ ،كحػػديث
المرأة زكجها (ِْ).

كلم ػػا لمك ػػبب م ػػف آث ػػار كخيم ػػة عم ػػى الف ػػرد كالمجتم ػػع ،ف ػػرف النب ػػي  ،اعتن ػػى برص ػػبلح ح ػػاؿ الك ػػابب بالكعي ػػد كالتهدي ػػد
كالترغيب ،كهبا أسمكب معنكم نظػرم ،كمػا كرد فػي حػديث البخػارم السػابؽ ،إال أنػغ  لػـ يكتػؼ بػغ ،بػؿ أيػد حسػـ مػادة الكػبب
لػػدل الكػػابب باسػػتخداـ األسػػمكب العممػػي بػػاإلعراض عمػػف يكػػبب فػػي سػػمكؾ يػػردع بػػغ الكػػابب عػػف سػػمككغ المػػربكؿ ،كمعمػػكـ أف
داللة الفعؿ أقكل مف داللة القكؿ كأكثػر إل ازمػان ،لػبا اسػتخدـ النبػي  لغػة الفعػؿ كأسػمكب رادع كنػاجن فػي الػتخمص مػف السػمكؾ

غير المرغكب فيغ ،كاستعاف بغ كمرادؼ لمغة القكؿ ،فيكػكف العػبلج أكثػر ضػمانان كأبمػ أثػ انر ،كيتبػيف لنػا مػف خػبلؿ حػديث عا نػة

 ،قالت :كان إذا اام عمى أحد من أىل بيتو كذب كذبة لم يزل معرضاً عنو حتى يحدث توبة (ّْ).

(لػػـ يػػزؿ معرضػػا عنػػغ) تأديبػان لػػغ كزجػ انر(ْْ) .قكلػػغ( :حتٌػػى يحػػدث تكبػػة) مػػف تمػػؾ الكببػػة الكاحػػدة التػػي كػػببها ،كبلػػؾ
لنػ ٌػدة بغضػػغ  الكػػبب ،لمػػا يترتٌػػب عميػػغ مػػف المفاسػػد(ْٓ) .قػػاؿ السػػيكطي :كػػاف يزجػػر أصػػحابغ كأهػػؿ بيتػػغ عػػف الكػػبب،
كيهجر عمى الكممة مف الكبب المدة الطكيمة؛ كبلؾ ألنغ قد يبني عميغ أمك انر ربما ضرت ببعض الناس (ْٔ).
و
مستنر أثرها عميؽ ضررها ،تنطكم في ثناياها عمى الخيانة كانعداـ األمانػة كقمػة
فالكبب كصمة في جبيف مف يكبب

الديانػػة ،كالكػػابب إف اسػػتم أر الكػػبب يصػػبن عػػادة إدمانيػػة كصػػفة نفسػػانية ،لػػبا جػػاء العػػبلج النبػػكم عمػػى مسػػتكل األهميػػة التػػي

تمثمهػػا هػػبس اآلفػػة االجتماعيػػة ،فاسػػتخدـ النبػػي  أسػػمكب النبػػب كاإلع ػراض ،كهػػك أسػػمكب نػػديد الفاعميػػة قػػكم التػػأثير؛ إب إف
النعكر باإلقصاء كالنبػب يحػرـ الكػباب أحػد أهػـ الحاجػات النفسػية األساسػية ،كهػي الحاجػة إلػى اإلحسػاس بالمحبػة كالقبػكؿ كعػدـ
الرفض ،كهك مف العبلجات القرآنية التي كردت لعبلج اختبلؿ السمكؾ.
كمػػف األمثمػػة الجميػػة عمػػى اسػػتخداـ أسػػمكب اإلع ػراض كالهجػػر حػػديث كعػػب بػػف مالػػؾ  :قييال كعييب :لييم أتطم ي

عيين

رسييول ا  فييي غييزوة غزاىييا إال فييي غييزوة تبوب...فممييا بمغنييي أنييو توجييو قييافةً ...جًتييو فممييا سييممت عميييو تبسييم تبسييم
المغضب ثم قال :تعال فجًت أمشي حتى جمسيت بيين يدييو فقيال ليي :ميا طمفيب أليم تكين قيد ابتعيت ييرب .فقميت :بميى
إنيي وا ليو جمسيت عنييد غييرب مين أىيل الييدنيا لرأييت أن سيلطرج ميين سيطاو بعيذر ولقيد أعايييت جيدال ولكنيي وا

عممت لًن حدثتب اليوم حديث كذب ترضى بو عنيي ليوشيكن ا أن ُيسيطاب عميي وليًن حيدثتب حيديث

لقييد

يدق تجيد عميي

فيو إني ألرجو فيو عفو ا

ال وا

رسول ا  :أما ىذا فقيد

يدق فقيم حتيى يقضيي ا فييب ....ونييى رسيول ا  المسيممين عين كةمنيا أيييا الثةثية

من بين مين تطمي

ما كان لي من عذر وا ما كنت قا أقوى وال أيسير منيي حيين تطمفيت عنيب فقيال

عنيو فاجتنبنيا النياس  ..وكنيت أطيرج فلشييد ال يةة مي المسيممين وأايو فيي األسيواق وال يكممنيي

أحد وآتي رسول ا  فلسمم عميو وىو في مجمسو بعد ال يةة فيلقول فيي نفسيي :ىيل حيرب شيفتيو بيرد السيةم عميي أم
ال؟ ثم أ مي قريبيا منيو فلسيارقو الن ير في ذا أقبميت عميى

يةتي أقبيل إليي واذا التفيت نحيوه أعيرا عنيي حتيى إذا ايال

عمي ذلب من جفوة الناس ....حتيى إذا مضيت أربعيون ليمية مين الطمسيين إذا رسيول ا  ييلتيني فقيال :إن رسيول ا

 يلمرب أن تعتزل امرأتب فقمت :أامقيا؟ أم ماذا أفعل؟ قال :ال بل اعتزليا وال تقربيا .)ْٕ( ...

لـ يقتصر في الحديث النريؼ استخداـ النبي  أسمكب الهجر كاإلعراض في عبلج الكبب ،بؿ نجدس أيضان جعمػغ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عواطف اجلٍوبي

كسيمة فػي تعػديؿ الخطػأ الػبم بػدر مػف الصػحابة الػبيف يخمفػكا  ،إب جػاء الهجػر عمػى ثػبلث مسػتكيات ،فهجػرس  كأمػر
زكجتغ كأصحابغ باإلعراض عنغ أيضان ،كالتساع دا رة الهجر عمى المخطئ إحكاـ القيد عميغ ،كاف كاف قيدان معنكيان إال أف

كقع تأثيرس عميؽ ،يدلنا عميغ قكؿ كعب ضاقت عمي نفسي ،كضاقت عمي األرض بما رحبت .

كهػبس المنهجيػة كاف كانػػت متقدمػة فػػي تاريخهػا إال أنهػػا متفكقػة فػي أسػػاليبها ،سػابقة بخطكاتهػػا مػا تػػـ اسػتحداثغ مػػف

منهجيات حديثة يتـ اعتمادها في التربية كتقكيـ السمكؾ .كبهبا نجد أف جػبكر التربيػة الحديثػة مسػتقاة مػف المػنهج النبػكم،
إبا نظر لغ المنصفكف دانكا لغ باألكلكية عمى ما سكاس في تعديؿ السمكؾ اإلنساني كتقكيـ اعكجاجغ.
املطمب اخلاوص :تعدين الشموك بالتشّري( :تعدين سموك التعدي واإليذاء).

تبكأ الجار في اإلسبلـ مكانة عميا كحظي باهتماـ كافر في جانب الرعاية كالحقكؽ ،حتى ليكاد ييعد كاحػدان مػف أفػراد
العا مػػة ،كهػػك مػػا دعػػى النبػػي  إلػػى القػػكؿ :مييا زال يو يييني جبريييل بالجييار حتييى ننييت أنييو سيييورثو (ْٖ) .كيحصػػؿ

امتثػاؿ كصػػية جبريػؿ  بالجػػار بريصػػاؿ ضػركب اإلحسػػاف إليػػغ بالهديػة ،كالسػػبلـ كطبلقػة الكجػػغ عنػػد لقا ػغ كتفقػػد حالػػغ

كمعاكنتغ فيما يحتاج إليغ إلى غير بلؾ ،ككؼ أسباب األبل عنغ عمى اختبلؼ أنكاعغ حسية كانت أك معنكية .كقد جعؿ
 إعانة الجار مف عبلمات اإليماف الكامؿ :ليس المؤمن الذي يشب وجاره جاً إلى جنبو (ْٗ).

كالجػػار المػػأمكر باإلحسػػاف إليػػغ لػػيس الجػػار المسػػمـ فقػػط ،بػػؿ هػػك أكسػػع مػف بلػػؾ ،قػػاؿ ابػػف حجػػر :اسػػـ الجػػار ينػػمؿ

المسمـ كالكافر كالعابد كالفاسؽ كالصديؽ كالعدك كالغريب كالبمدم كالنافع كالضار كالقريب كاألجنبي كاألقرب دا ار كاألبعد (َٓ).

كالمسػػمـ كمػػا هػػك مػػأمكر باإلحسػػاف إلػػى جػػارس منهػػي عػػف أباس ،فػػرف إيػػباء الجػػار مػػف الكبػػا ر ،لقكلػػغ  :ميين كييان

يؤمن با

واليوم اآلطر فة يؤذ جاره (ُٓ) ،كلقكلغ  :وا

ال يلمن جاره بواًقو (ِٓ).

ال يؤمن وا

ال يؤمن قيل :من يا رسول

؟ قيال :اليذي

كالنبػػي  اسػػتخدـ األسػػمكب المفظػػي بالترغيػػب كالترهيػػب ،كمػػا فػػي األحاديػػث لتعػػديؿ سػػمكؾ المػػؤبم لجػػارس ،كلػػـ يقتصػػر

عميغ ،بؿ آزرس كدعمغ أيضان باألسػمكب العممػي إبا اسػتفحمت المنػكمة ،كمػا سػبؽ فػي عػبلج سػمكؾ الكػبب ،كيتجمػى لنػا األسػمكب

العممي الفاعؿ في الحديث البم أخرجغ أبك داككد في سننغ ،قاؿ :حدثنا الربيع بف نافع أبك تكبة ،حػدثنا سػميماف بػف حيػاف ،عػف
محمد بف عجبلف ،عف أبيغ ،عف أبي هريرة  ،قػاؿ :جاء رجل إلى النبي  يشكو جاره فقيال :اذىيب فا يبر فلتياه
ميرتين أو ثةثيا فقييال :اذىيب فياارح متاعييب فيي الاريييق فايرح متاعيو فييي الارييق فجعيل النيياس يسيللونو فيطبييرىم

طبره فجعل الناس يمعنونو :فعل ا

بو وفعل وفعل فجياء إلييو جياره فقيال ليو :ارجي ال تيرى منيي شييًا تكرىيو (ّٓ)،

كفي هبا الحديث نجد أف النبي  سمؾ أحد كسا ؿ األساليب العممية الناجعة ،كهك التنهير بالمؤبم لجارس ،إب إف الجار

تزايد أباس كلػـ يتكقػؼ عنػغ ،فػثثر  أف يتعامػؿ مػع المػؤبم بمػا يػردع بػغ سػمككغ الخػاطئ فػي حػؽ الجػار ،إب إف بعضػهـ
يخنى مف الناس كسمعتغ بينهـ ،كيهتـ لنظرتهـ إليغ كيحرص أف يككف المع المظهر أمامهـ ،فكػاف التنػهير بتفريطػغ فػي
حؽ جارس هك األسمكب األنسب في حالتغ.
كالتنػػهير بػػالمخطئ كاثػػارة العامػػة عميػػغ ،أحػػد األسػػاليب الفاعمػػة إبا لػػـ تيجػػد األسػػاليب النػػفكية مػػف كعػػظ كنصػػن

كاستمر بغ األبل ،فرف الخطكة التالية تككف أند كأقكل كي يتكقؼ األبل ،كعػبلج المكاقػؼ الخاط ػة البػد فيػغ مػف التػدرج،
كال يينتقؿ لمتالي مالـ ينفع األكؿ.
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كهبا األسمكب كاف كاف مؤلمان إال أنغ ييمجا إليغ مع مف كاف هبا حالغ ،كالنبي  لما لغ مف خبػرة فػي سػبر النفػكس
ككلكج مسالكها انتهج هبا األسمكب الفعمي الػبم يعمػـ أنػغ يناسػب مثػؿ هػبس النخصػية ،فنفػع الػدكاء النبػكم فػي حسػـ الػداء فجػاء
إليغ جارس فقاؿ لغ :ارجع ال ترل مني ني ا تكرهغ .
املطمب الشادض :تعدين الشموك باالرتدقاء( :تعدين سموك الشخزية واالستّزاء).
السخرية مهما كانت إطبلقاتها مؤلمة لمنفس ،بؿ قػد تكػكف قاتمػة لػغ أحيانػان ،يقػكؿ حفنػي :السػخرية فػي مػدلكلها العرفػي

كاضحة محددة ال تمتػبس بمعنػى آخػر ،كيػدكر فػي فمكهػا بػؿ تػؤدم معناهػا ألفػاظ عػدة ،أبرزهػا الػتهكـ كاالسػتهزاء ،كال نػؾ أف
السخرية أسمكب كسبلح عدا ي مهما كانت دكافعها كمهما كاف مقامها كمهما صغرت درجتها في أك كبرت ،كيتميػز عػف غيػرس

مف أساليب العداء بأنغ مصكغ بركح الفكاهة كأسمكبها (ْٓ).

كال نؾ أف االستهزاء مف السمككيات المربكلة المستهجنة المؤلمة ،كهي صكرة مف صكر اإليػباء المعنػكم ،كالمسػمـ

مقنعػان
محرـ كمغ مالغ كدمػغ كمػا يقمػؿ مػف نػأنغ كيهػدر كرامتػغ ،بػؿ لعمػغ مػف غيػر المبػال فيػغ إف قمنػا إف السػخرية عػدكانان ٌ

يهزـ النخص مف الداخؿ ،كفي هػبا يقػكؿ الػدكتكر عبػدالحميـ حفنػي فػي كصػؼ السػخرية كأثرهػا :السػخرية حػرب نفسػية،
كال نيء يزعزع الثقة بالنفس كيضعؼ الركح المعنكية كما تفعؿ السخرية (ٓٓ).

كلما سمؼ مػف آثػار سػمبية لمسػخرية كاالسػتهزاء تتعػدل األفػراد إلػى الجماعػات حػبر منهػا نبيػغ الكػريـ  ،فيمػا أخرجػغ

ابػػف ماجػػة فػػي سػػننغ ،فقػػاؿ :حػػدثنا محمػػد بػػف بنػػار كمحمػػد بػػف يحيػػى ،قػػاال :حػػدثنا أبػػك عاصػػـ قػػاؿ :أنبأنػػا ابػػف جػريج قػػاؿ:
أخبرني عبد العزيز بف عبد الممؾ بف أبي محػبكرة ،عػف عبػد ان بػف محيريػز ،ككػاف يتيمػا فػي حجػر أبػي محػبكرة بػف معيػر،
حيف جهزس إلى الناـ ،فقمت ألبي محػبكرة :أي عم إني طارج إلى الشام واني أسلل عين تلذينيب فيلطبرني أن أبيا محيذورة

قال :طرجت في نفر فكنا ببعا الاريق فلذن مؤذن رسول ا  بال ةة عند رسول ا  فسيمعنا

يوت الميؤذن

قوميا فلقعيدونا بيين يدييو فقيال :أيكيم
ونحن عنو متنكبون ف رطنا نحكيو ني أز بيو فسيم رسيول ا  فلرسيل إلينيا ً
الذي سمعت وتو قد ارتفي ؟" فلشيار إليي القيوم كمييم و يدقوا فلرسيل كمييم وحبسيني وقيال ليي" :قيم فيلذن" فقميت وال
شيء أكره إلي من رسول ا  وال مما يلمرني بو .فقمت بين يدي رسول ا  فيللقى عميي رسيول ا التيلذين ىيو

بنفسو  ...ثم دعاني حين قضيت التلذين فلعااني

رة فييا شيء من فضة ثم وض يده عميى نا يية أبيي محيذورة

ثم أمرىا عمى وجيو ثم عمى ثدييو ثم عمى كبده ثم بمغت يد رسول ا  سرة أبي محذورة ثيم قيال رسيول  :بيارب

ا لب وبارب عميب " فقمت :يا رسول ا أمرتني بالتلذين بمكة؟ قال "نعيم قيد أمرتيب" فيذىب كيل شييء كيان لرسيول ا

 من كراىية وعاد ذلب كمو محبة لرسول ا .)ٓٔ( 

نجد أف أبا محبكرة  استه أز بػالمؤبف كقمػد صػكتغ ،كأبػا محػبكرة لػغ صػكت جميػؿ لفػت انتبػاس النبػي  ،فبػدالن مػف

تأنيبػػغ كالتثريػػب عميػػغ ،آثػػر أف يرتقػػي بسػػمككغ كيسػػتثمر نعمػػة صػػكتغ النػػدم قػػـ فػػأبف كبهػػبا كجػػغ سػػمككغ السػػمبي كجهػػة
إيجابية ،كجعؿ صكتغ كسيمة خير ،فجعمغ مؤبنان تهتدم الناس بعبب صكتغ لكقت صبلتهـ بػدالن مػف أف تتػأبل منػغ ،كهػبا

االرتقاء بالسمكؾ الخاطئ مف أساليب تعديؿ السػمكؾ العمميػة كتكجيهػغ نحػك كجهػة إيجابيػة ،كقػد أثمػر بصػكرة فاعمػة؛ إب يقػكؿ
أبا محبكرة فبهب كؿ نيء كاف لرسكؿ ان  مف كراهية ،كعاد بلؾ كمغ محبة لرسكؿ ان . 

كقد ترافد في هبا الحديث أساليب عدة مف صكر تعديؿ السمكؾ تمثمت في :األسمكب العممي باالرتقاء مف خبلؿ
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أمرس  أبا محبكرة  بالتأبيف ،كاألسمكب المفظي مف خبلؿ الدعاء لغ ،كالدعـ المادم برعطاء أبي محػبكرة  الفضػة.
فتمازجت عكامؿ النجاح لخمؽ التغيير السمككي المبتغى.
املطمب الشابع :تعدين الشموك باحلزواُ( :تدقويي آفات المشاُ).

المساف سبلح بك حديف ،يصؿ كيقطع ،يمنن كيمنع ،كهك أداة في يد اإلنساف قد تجمن بغ إبا لـ يحسػف قيػادس ،كقػد

تكردس المهالؾ إبا لـ يهببغ كيصمن منطقغ ،كيصؼ لنا صاحب كتاب آفات المسػاف صػعكبة السػيطرة عمػى مقاليػد المسػاف،
فيقكؿ :كآفات المساف مػف أخطػر اآلفػات عمػى اإلنسػاف؛ ألف اإلنسػاف يهػكف عميػغ الػتحفظ كاالحتػراز مػف أكػؿ مػاؿ الحػراـ
كالزنا كنرب الخمر كغير بلؾ مف المحرمات ،كيصعب عميغ التحفظ كاالحتراز مف حركة لسػانغ ،حتػى تػرل الرجػؿ يينػار

إليغ بالزهد كالعبادة كهك يتكمـ بكممات مف سخط ان ال ييمقي لها باالن تهكم بغ في جهنـ سبعيف خريفان (ٕٓ).
كالمرء إبا اعتاد بباءة المساف كرداءة القكؿ استطاؿ أباس كتزايدات ببلياس ،لبا لزـ أف تنػبب ألفاظػغ كتسػتقيـ عبا ارتػغ

بما يصمن بغ أحكالغ ،كهبا ما فعمغ النبي  ،كما يتبيف لنا مف الحديث البم أخرجغ مسمـ مف حديث عمراف بػف حصػيف
 ،قػاؿ :بينما رسول ا
ا

أحد

 في بعا أسفاره وامرأة من األن ار عميى ناقية فضيجرت فمعنتييا فسيم ذليب رسيول

 فقال :طذوا ما عمييا ودعوىا ف نيا ممعونة قال عمران :فكلني أراىيا اآلن تمشيي فيي النياس ميا يعيرا لييا
(ٖٓ)

.

(خبكا ما عميها كدعكها ،فرنها ممعكنة) :قاؿ الخطابي :إنمػا فعػؿ بلػؾ عقكبػة لصػاحبها لػ بل تعػكد إلػى مثػؿ قكلهػا.

(ضعكا عنها) أم :ضعكا رحمها كأعركها ل بل يتركب (ٗٓ) .كرجن القرطبػي أف المقصػكد بػالمعف لػيس كػكف الناقػة أصػبحت
أيضػا ف ي
ػرف الناقػة لػػـ يصػدر منهػا مػا يكجػب لعنهػا ،كانمػػا
ممعكنػة فػي باتهػا كمػا قػاؿ بػغ بعضػهـ؛ إب الناقػة ليسػت بمكمفػة ،ك ن

كاف هبا منغ  تأديبا لصاحبتها ،كعقكبة لها فيما دعت عميها بما دعت بغ(َٔ).

جاء الحديث النريؼ بأسمكب عممي ناجع فاعػؿ فػي التعامػؿ مػع السػمكؾ المػربكؿ الصػادر مػف المػرأة المتمثػؿ فػي
المعف ،كهك مف آفات المساف التي تسـ اإلنساف بقبن القكؿ ،هبا كاف كاف المعف لحيكاف ال يعي قكالن كال يفقغ لسػانان ،إال أف
بػػباءة المسػػاف أمػػر مرفػػكض يػػردس اإلسػػبلـ بغػػض النظػػر عمػػف يكجػػغ لػػغ القػػكؿ الفػػاحش .كفيػػغ ممحػػظ تربػػكم ار و
ؽ فػػي ضػػبط
السمكؾ اإلنساني في اإلسبلـ ،إب إف األدب في الخطاب ال يقتصر عمى اإلنساف بؿ يتعدل إلى الحيكاف ،فبل يجػكز لعنػغ
أك سبغ ،فتأمؿ عناية اإلسبلـ بضبط لساف المسمـ كالصرامة في بلؾ.
كالممحػػظ اآلخػػر يبػػرز فػػي تػػألؽ األسػػمكب النبػػكم فػػي تصػػكيب السػػمكؾ الخػػاطئ ،إب نممػػن التػػدرج فػػي التعػػديؿ مػػف التنبيػػغ

كالتحػبير لمػرات عػػدة ،قػػاؿ النػػككم :كػاف قػػد سػػبؽ نهيهػػا كنهػػي غيرهػا عػػف المعػػف فعكقبػػت بررسػػاؿ الناقػة (ُٔ) ،فػػرب لػػـ يجػػد نفعػان انتقػػؿ

لؤلسمكب األقكل كاألكثر حزمان كهك أسمكب الحرماف ،ففقداف االنتفاع بما كانت لػغ الحاجػة متكػررة يجعػؿ سػبب الحرمػاف حاضػ انر فػي

البهف باقيان في الباكرة ،فيككف إتياف السمكؾ المربكؿ مرة أخرل أبعػد احتمػاالن ممػا لػك اقتصػر عمػى التكجيػغ المفظػي كالنصػن كالػكعظ،

كمػػا يتجمػػى لنػػا الرفػػؽ فػػي تصػػكيب السػػمكؾ الخػػاطئ؛ إب لػػـ يبتػػدئ باألسػػمكب األنػػد ثػػـ األلػػيف ،بػػؿ عمػػى العكػػس ارعػػى النبػػي 

مقتضيات المكقؼ كتدرج حسب الحاجة ،كباؾ الرفؽ صفة نبكية كسمة إنسانية تجمت في المكاقؼ النبكية كافة.
املطمب الثاوَ :تعدين الشموك بالتعويض( :تعدبن سموك الػرية).

الغيرة غريزة فطرية كصفة نفسية مكجكدة داخؿ أعماؽ النفس البنرية ،كهي انفعاؿ طبيعي يختبرس النخص عندما يككف
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مهػػددان بفقػػداف نػػيء ماديػان أك معنكيػان يمتمكػػغ ،فعنػػدما يػػدرؾ النػػخص أف هنػػاؾ مػػف يزاحمػػغ عمػػى نػػيء مهػػـ ينتابػػغ خػػكؼ

كغضػػب بسػػبب التهديػػد الصػػادر عػػف الم ػزاحـ بفقػػداف بلػػؾ األمػػر المهػػـ ،كحين ػػب ينػػدفع لمحفػػاظ عميػػغ كقػػد يقتػػرف سػػمككغ
بالعدكانية عند محاكلة الدفاع عنغ كاالحتفاظ بغ(ِٔ) ،كمنها ما هك محمكد مرغػكب كػالغيرة عمػى المحػارـ(ّٔ) ،إب جػاء عػف

النبي  أنغ قاؿ :إن ا

يغار وغيرة ا

أن يلتي الميؤمن ميا حيرم ا (ْٔ) ،كمنهػا مػا هػك مػبمكـ منهػي عنػغ ،كػالغيرة

مما تفضؿ ان بغ مف سعة في الرزؽ كالصحة كغيرها ،قاؿ  :ان يروا إليى مين أسيفل مينكم وال تن يروا إليى مين ىيو

فوقكم فيو أجدر أن ال تزدروا نعمة ا

عميكم (ٓٔ).

كالغيرة صفة نفسية لها انعكاس سمككي عمى المػرء ،كهػبا االنعكػاس أمػر كارد ينبغػي أف ال يتجػاكز حػد االعتػداؿ،

فيػؤبم اآلخػريف ،فػربا تجػػاكزت الغيػرة الحػػد المسػػمكح كرجعػت باإليػػباء عمػى اآلخػريف يفيصػػار إلػى معالجػػة مػف كقػػع عمػػيهـ

األبل النانئ عف الغيرة كتطييب خاطرس ،كهبا في نأف مف أصابغ األبل.

كمف األساليب العممية النافعة التعكيض عمى مف لحقغ األبل ،كمف بلػؾ مػا أخرجػغ البخػارم مػف حػديث أنػس ،
قػاؿ :كان النبي  عند بعا نساًو فلرسمت إحدى أميات المؤمنين ب حفة فييا اعام فضربت التي النبي  في

بيتيا يد الطادم فسقات ال حفة فانفمقت فجم النبي  فمق ال حفة ثيم جعيل يجمي فيييا الاعيام اليذي كيان فيي
ال ييحفة ويقييول :غييارت أمكييم ثييم حييبس الطييادم حتييى أتييي ب ييحفة ميين عنييد التييي ىييو فييي بيتيييا فييدف ال ييحفة
ال حيحة إلى التي كسرت

حفتيا وأمسب المكسورة في بيت التي كسرت (ٔٔ).

قكلغ( :غارت أمكـ) اعتبار منغ  ل بل ييحمؿ صنيعها عمى ما يػبـ ،بػؿ يجػرم عمػى عػادة الضػ ار ر مػف الغيػرة ،فرنهػا مركبػة

فػػي الػػنفس بحيػػث ال يقػػدر عمػػى دفعهػػا ،كفػػي الحػػديث حسػػف خمقػػغ  كانصػػافغ كحممػػغ ،)ٕٔ(.قكلػػغ( :فػػدفع الصػػحفة الصػػحيحة إلػػى

التي كسرت صحفتها) عاقب الكاسرة بجعؿ القصعة المكسكرة في بيتها كجعؿ الصحيحة في بيت صاحبتها (ٖٔ).

نمحػظ فػي التعامػػؿ النبػكم مػع السػػمكؾ النانػئ عػػف الغيػرة فػي أنػػغ لػـ يزجػػر عا نػة –رضػي ان عنهػػا ،-قػاؿ اإلمػػاـ

النككم :الغيرة مسامن لمنساء فيها ال عقكبة عميهف فيها لما يجبمف عميغ مف بلؾ كلهبا لـ تزجر عا نة (ٗٔ) ،إال أف النبػي
 انػػتهج نهجػان عمميػان با نػػقيف :األول :التعػػكيض عمػػى مػػف يكسػػر إناءهػػا تطييبػان لخاطرهػػا كرعايػػة لحقكقهػػا كجبػ انر لمػػنقص
البم لحؽ بها مف كسر اإلناء ،والثاني :أف التعكيض عما فيقد لغ جانب إصبلحي ،إب إف خسارتها إلناء مف منزلهػا ينفػع
في عدـ معاكدة الفعػؿ ،كبهػبا جػاء العػبلج مكاكبػان لكػبل الطػرفيف ،فيرضػى مػف كقػع عميػغ الضػرر كينتهػي مػف حصػؿ منػغ

اإلضرار ،مع حفظ باتػغ بعػدـ زجػرس كنهػرس ،لطبيعػة كجػكد هػبا النػعكر لػدل اإلنسػاف .كهػبس الطريقػة العمميػة فاعمػة ،إب إف
متفهما لما يجبمت عميغ النفس اإلنسانية حقؽ مبتغاس كآتى ثمارس.
العبلج لمخطأ إبا جاء
ن

اخلامتة.
النتاًيييج:

أتاح هبا البحث فرصة كنت أركمها منب زمف ،كهػي االطػبلع عمػى سػر التبػدؿ السػريع فػي أحػكاؿ المجتمػع العربػي

في مكة المكرمة بعد مجيء النبي الكريـ  ،ثـ سرياف هبا التغيير في أمد كجيز مف عمر السػنيف إلػى أرجػاء المعمػكرة،

ككالدة عػػالـ جديػػد يينػػار إليػػغ بالعػػالـ اإلسػػبلمي ،مػػؤل الػػدنيا إيمانػان ارسػػخان كسػػمككان راقيػان ،كنظػػر العػػالـ بانػػدهاش إلػػى التربيػػة
الركحية كالسمككية ألتباع محمد  ،ككيؼ أننأ جيبلن ارتقت الحياة بهـ ،كحؽ لنا التساؤؿ كالبحث في النهج النبكم البم كصؿ
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لهبس النتيجة المبهرة.
كعنػػد التفتػػيش فػػي ثنايػػا السػػنة النبكيػػة التقفػػت نػػعاعان مػػف منػػكاة النبػػكة تمثػػؿ فػػي انتهػػاج أسػػمكب عممػػي فػػي تقػػكيـ السػػمكؾ

اإلنساني ،ككقفت عمى بعض النتا ج فيما ما يأتي:

ُ -التدرج النبكم في تعديؿ السمكؾ ،فمـ يمجأ إلى أسمكب الحرماف الحازـ إال بعد عدـ االستجابة لؤلسمكب المفظي.
ِ -الرفؽ في العبلج النبكم ،إب ال ينتقؿ لؤلسمكب العممي إال عند عدـ االستجابة لمكعظ كالنصيحة.

ببلء
ّ -الحكمة في استخداـ النبي  ألسمكب المزكاجة بيف األسمكب المعنكم كالحسي في بعض المكاقؼ ،مما يبمي ن
حسنا في تقكيـ السمكؾ السمبي.
ْ -تنكع األساليب في تعديؿ السمكؾ حسب حاجة المكقؼ.

ٓ -االكتفاء بما يحقؽ معالجة المكقؼ دكف زيادة ،كمف بلػؾ إبػداؿ اإلنػاء الػبم كسػرتغ أـ المػؤمنيف عا نػة دكف تأنيػب
أك تعنيؼ ،بؿ اكتفى بما يزيؿ الضرر كيرضي المتضرر.
ٔ -تطبيؽ العدالة النبكية في كؿ مكاقؼ تعديؿ السمكؾ التي عالجها النبي الكريـ .
ٕ-

استقبلؿ السنة النبكية كأسبقيتها ببعض أساليب تعديؿ السمكؾ مما لـ أقؼ عمى و
نظير لغ فػي مػدارس عمػـ الػنفس،

كمف بلؾ تعديؿ السمكؾ بالتنهير كالتعكيض.

ٖ -التقػػاء السػػنة النبكيػػة مػػع مػػدارس عمػػـ الػػنفس فػػي بعػػض أسػػاليب تعػػديؿ السػػمكؾ ،كمنهػػا :تعػػديؿ السػػمكؾ بمزاحمػػة
السمكؾ الخاطئ بسمكؾ عممي إيجابي ،كالتعديؿ باإلع ارض كاإلقصاء ،كالتعديؿ بالحرماف.
التو يات:

إنما جاءت السنة النبكية إلحداث التغيير كانناء مجتمع جديد في معتقدس كقيمػغ كسػمككغ ،فالرسػالة المحمديػة تعمػؿ

عمى نقيف ،األكؿ :جانب المعتقد ،كالثاني :جانب السمكؾ .ككبلهما عماد لحياة المسمـ كأساس كيانغ.
كبما أف السنة النبكية كاف أحد أهدافها األكلية تقكيـ السمكؾ كتعديمغ عمى نحك فاعؿ متكامػؿ مػع يػأمرس بػغ معتقػدس،

فقػػد ت ارفػػدت أن ػكاع مػػؤثرة فػػي عػػبلج مػػا نػػاب السػػمكؾ مػػف اعكجػػاج نتػػاج بي ػػة عمتهػػا ممارسػػات مرفكضػػة ج ًهػػدت السػػنة

إلحبلؿ سمكؾ ناصع محمغ .كبعػد مطالعػات عػدة فػي كتػب تعػديؿ السػمكؾ كفػي ثنايػا الهػدم النبػكم ،كقفػت عمػى مجػاالت

تستحؽ أف نكليها بالعناية كالبحث ،أكرد منها ما يأتي:
ُ -مف أهـ أساليب تعديؿ السمكؾ التعديؿ بالنمبجة كيككف بمحاكاة سمكؾ مناهد كتك اررس حتى يتخب صػفة الديمكمػة،
كهبا األسمكب كثير نظيرس في نخصية المصػطفى  كالبحػث فيػغ ييطمعنػا عمػى جانػب لػغ إنػراقتغ كسػناس يػنعـ بػغ مػف
أراد االستهداء بهداس.

ِ-

التعديؿ مػف خػبلؿ المحسػكس ،كيقصػد بػغ الرسػكـ كالصػكر التػي تسػاعد عمػى بيػاف المفهػكـ كتكجيػغ السػمكؾ ،كفػي السػنة
النبكية في هبا الجانب زادان لمستزيد كانباعان لباحث.

ّ -تعػديؿ السػػمكؾ مػػف أهػػـ مباحػػث عمػـ الػػنفس ،كتزخػػر السػػنة النبكيػػة بمنهجيػػة متكاممػة فػػي االرتقػػاء بالسػػمكؾ اإلنسػػاني ،كتنػػمير
الس ػكاعد فػػي رصػػد آليػػات هػػبا األسػػاليب النبكيػػة كتػػأليؼ مكسػػكعة نبكيػػة فػػي نػػتى األن ػكاع ال ػكاردة فػػي تهػػبيب اإلنسػػاف ممػػا

يغتنمغ المسمـ كيتبناس في سمككيات حياتغ ،بؿ كينتفع بغ غير المسمـ أيضان.

كالحمد ن رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف.
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اهلواوش.
(ُ) عماد النريفيف ،تعديل السموب في التربية االسةمية ،رسالة ماجستير بجامعة اليرمكؾُِِْ ،هػ.
(ِ) عدناف أحمد الفسفكس ،أساليب تعديل السموب االنساني ،المكتبة اإللكتركنيةُِْٕ ،هػ.

(ّ) منيرة الزراقي ،دور األسرة المسممة في عةج بعا المشكةت السموكية ،رسالة ماجستير بجامعة أـ القرلََُِ ،ـ.
(ْ) محمد بف صالن المنجد ،األساليب النبوية في التعامل م أطااء الناس ،مدار الكطف لمننرَُِٔ ،ـ.
(ٓ) عبدالرحمف المباهبي الحارثي ،االنحرافات الفكرية والسموكية وسبل معالجتيا في ضوء أحاديث
ماجستير بجامعة أـ القرلُّّْ ،هػ.

حي

البطاري ،رسالة

(ٔ) محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،ابف منظكر (ت ُُٕهػ) لسان العرب بيركت ،دار صادر( ،.طُ) ،جُُ،
صِّْ.

الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض( ،ت ُُٕهػ) ،تاج العروس ،جِٗ ،صْْٗ.
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
(ٕ) ٌ
(ٖ) أحمد الزيات ،المعجم الوسيا ،دار الدعكة ،جِ ،صٖٖٓ.

(ٗ) محمد بف أحمد بف األزهرم الهركم ،أبك منصكر (ت َّٕهػ) ،تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد عكض مرعب ،بيركت ،دار
إحياء التراث العربيََُِ ،ـ( ،طُ) ،جَُ ،صّٖ.

(َُ) جماؿ الخطيب ،تعديل السموب القوانين واالجراءات ،الرياض ،مكتبة الصفحات البهبيةَُُْ ،هػ ،ص ُٔ.
(ُُ) عبدالكهاب يكسؼ أبك حميداف ،تعديل السموب الن رية والتابيق ،عماف ،المدل لمننرُِّْ ،هػ( ،طُ) ،صَْْ.

(ُِ) عبدالحميد الصيد الزنتاني ،أسس التربية االسةمية في السنة النبوية ،ليبيا ،تكنس ،دار الكتاب العربػي الزنتػانيُْٖٗ ،هػػ،
صْٓٓ.

(ُّ) سمية أبك غريبة ،تعديل السموب المبادئ المفيوم األسباب ،دار يافا كدار مكيف لمننر كالتكزيعََِٗ ،ـ( ،طُ) ،صٗٔ.
(ُْ) محمد محركس النناكم ،ن ريات االرشاد والعةج النفسي ،ثمرات لمننر كالتكزيع ،صُْ.
(ُٓ) النريفيف ،تعديل السموب في التربية االسةمية ،صُْ.
(ُٔ) جماؿ الخطيب ،تعديل السموب االنساني ،األردف ،دار الفكرُّْٓ ،هػ( ،طٕ) ،صِّ.
(ُٕ) الزنتاني ،أسس التربية االسةمية في السنة النبوية ،صُِٓ.
(ُٖ) أحمد محمد العميمي ،اراًق النبي  في تعميم أ حابو ،الرياض ،دار ابف حزـََُِ ،ـ ،صٖٔ.
(ُٗ) نايؼ سالـ العطػار ،اراًق النبي  التعميمية ومميزاتيا وأىميتيا وعةقة الاراًيق المعا يرة بييا ،مجمػة جامعػة األقصػى،
ََِٔـ ،صُِٗ.

(َِ) إدكارد.ج .مكرام ،الدافعية واالنفعال ،القاهرة ،دار النركؽَُْٖ ،هػػُٖٖٗ ،ـ( ،طُ) ،صُّٓ .كسػناء تيسػير السػعداكم،
االنفعاالت النفسية في القرآن الكريم ،مؤسسة الرسالةُِْْ ،هػ( ،ََِّ ،طُ) ،صّٗٗ بتصرؼ.

(ُِ) البخارم،

لغ .كمسمـ،

حي البطاري ،كتاب المناقب ،باب قكؿ النبي  يسركا كال تعسركا  ،)َّ / ٖ( ،رقـ الحػديث (ُِٔٔ) كالمفػظ
حي مسمم ،كتاب الفضا ؿ ،باب مباعدتغ لآلثاـ ،)ُُْٖ /ْ( ،رقـ الحديث (ِِّٖ).

(ِِ) صالن عبدان بف حميد ،نضرة النعيم في مكيارم أطيةق الرسيول الكيريم  جػدة ،دار الكسػيمة لمننػر كالتكزيػع( ،طْ) ،بكػرس
في كتابغ العديد مف آثار الغضب ،فينظر هناؾ.)َٓٗٔ/ُُ( ،

(ِّ) السحستاني ،سنن أبي داود جْ ،)ِْٗ /حديث رقـ (ِْٖٕ) ،هبا الحديث أخرجة أبك داككد في سػننغ ،كالمفػظ لػغ .كأحمػد،
المسييند ،مػػف حػػديث أبػػي بر  ،)ِٕٖ/ّٓ(بػػرقـ (ُِّْٖ) ،بػػأطكؿ منػػغ .كابػػف حبػػاف فػػي ال ييحي

(ُِ ،)َُٓ/حػػديث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عواطف اجلٍوبي
رقـ (ٖٖٔٓ) ،بنحػكس ،كهػبا الحػديث مػدارس عمػى داككد بػف أبػي هنػد ،قػاؿ ابػف حبػاف فػي الثقيات (ٔ :)ِٕٗ /كػاف مػف خيػار
أهؿ البصرة مف المتقنيف في الركايات؛ إال أنػغ كػاف يهػـ إبا حػدث مػف حفظػغ  ،كقػاؿ الحػافظ فػي التقرييب :)ََِ/ُ( ،ثقػة

متقف ،ككاف يهـ بأخرة .

كرجن الدارقطني إرسالغ ،فقاؿ :كالصحين حديث أبي حرب بف األسكد المرسؿ عف أبػي بر  ،الػدارقطني ،العميل اليواردة فيي

األحاديث النبوية .)ِٕٔ/ٔ( ،كصححغ األلباني فػي مشكاة الم ابي (ّ  .)ُُْٓ/والتعميقات الحسان عميى

حبيان .)َِٔ/ٖ( ،كفػي

يحي ابين

ييحي الجيام  ،صَُٖ .ثػػـ عػاد األلبػاني فػػي سمسيمة األحاديييث الضيعيفة )ّّٗ/ُْ( ،كضػػعفغ

كفصؿ القكؿ فيغ ،كقاؿ نعيب األرناؤكط بتصحيحغ ،مف المكضع نفسغ في مسند أحمد.
ٌ
(ِْ) كيمياـ جرام ،الغضب ،الرياض ،مكتبة جريرََِٔ ،ـ( ،طُ) ،صَُٗ.

(ِٓ) المبل عمي القارم( ،ت َُُْهػػ) ،مرقياة المفياتي شيرح مشيكاة الم يابي  ،دار الفكػر ،بيػركت ،لبنػافُِِْ ،قََِِ/ـ،
(طُ) ،جٖ ،صُّْٗ .كينظػػر :عبػػدالرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف المنػػاكم( ،ت َُُّه ػػ) ،فييييا القيييدير م ييير المكتب ػػة
التجارية الكبرلُّٓٔ ،هػ( ،طُ) ،جِ ،صُٕٗ.

(ِٔ) أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراهيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي( ،ت ّٖٖهػػ) ،معيالم السينن ،حمػب ،المطبعػة
العمميةُُّٓ ،هػ( ،طُ) ،جْ ،صَُٖ.

(ِٕ) عمي صبن ،الت وير النبوي لمقييم الطمقيية والتشيريعية فيي الحيديث الشيري  ،القػاهرة ،المكتبػة األزهريػة لمتػراثُِّْ ،ق،
(طُ) ،صُٕٕ.

(ِٖ) ينظ ػػر ارب ػػط المكض ػػكع//akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=1117&mode= :
threaded&pid=5892%5b/color%5d

https:

(ِٗ) زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد السبلمي( ،ت ٕٓٗق) ،جيام العميوم والحكيم ،تحقيػؽ :نػعيب األرنػاؤكط ،كابػراهيـ بػاجس،
مؤسسة الرسالة ،بيركتُِِْ ،هػََُِ/ـ( ،طٕ) ،صّّٔ.

(َّ) مسمـ،

حي مسمم ،جِ ،)ُِٕ/حديث رقـ (ّْٓٔ).

(ُّ) أبك داكد ،السنن ،كتاب الزكاة ،باب ما تجكز فيغ المسألة ،جِ ،صَُِ )ُُْٔ( ،كالمفظ لػغ .والترميذي فيي سيننو ،أبػكاب
البيكع ،باب ما جاء في بيع مػف يزيػد ،جّ ،صُْٓ .)ُُِٖ( ،وابين ماجية فيي سيننو ،كتػاب التجػارات ،بػاب بيػع الم ازيػدة

جِ ،صَْٕ ،)ُِٖٗ( ،مختص انر .كقاؿ الترمبم :هبا حديث حسف ،ال نعرفغ إال مف حديث األخضر بف عجبلف .

قمت :هبا الحديث في إسػنادس عبػد ان الحنفػي كهػك مجهػكؿ الحػاؿ ،تقرييب التييذيب ،صَّّ ،كبػاقي رجالػغ ثقػات كصػدكقييف،
كينػهد ألكؿ الحػػديث ماأخرجػغ البخػػارم فػي

ييحيحو جِ ،صُِّ )ُُْٕ( ،مػػف حػديث الزبيػػر بػف العػكاـ قػاؿ :قػػاؿ رسػػكؿ

ان  :ألف يأخب أحدكـ حبمغ ،فيأتي بحزمة الحطب عمى ظهرس ،فيبيعها ،فيكؼ ان بها كجهغ خير لػغ مػف أف يسػأؿ النػاس

أعطكس أك منعكس .

كينهد لمعناس ما أخرجغ مسمـ فػي

يحيحو جِ ،صِِٕ )َُْْ( ،مػف حػديث قبيصػة بػف مخػارؽ قػاؿ :تحممػت حمالػة،

فأتيت رسكؿ ان  أسألغ فيها ،فقاؿ :أقـ حتى تأتينا الصػدقة ،فنػأمر لػؾ بهػا ،قػاؿ :ثػـ قػاؿ :يػا قبيصػة إف المسػألة ال تحػؿ

إال ألحد ثبلثة رجؿ ،تحمؿ حمالة ،فحمت لغ المسألة حتػى يصػيبها ،ثػـ يمسػؾ ،كرجػؿ أصػابتغ جا حػة اجتاحػت مالػغ ،فحمػت
لغ المسألة حتى يصيب قكاما مف عيش  -أك قاؿ سدادا مف عيش  -كرجؿ أصابتغ فاقة حتى يقكـ ثبلثة مف بكم الحجا مف
قكمغ :لقد أصابت فبلنا فاقة ،فحمت لغ المسألة حتػى يصػيب قكامػا مػف عػيش  -أك قػاؿ سػدادا مػف عػيش  -فمػا سػكاهف مػف

المسألة يا قبيصة سحتا يأكمها صاحبها سحتا .

(ِّ) أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني( ،ت ٖٓٓهػ) ،شرح سنن أبي داود،
اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع ( ً2020/1442 ،)4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحقيػػؽ :أبػػك المنػػبر خالػػد بػػف إب ػراهيـ المصػػرم ،الريػػاض ،مكتبػػة الرنػػدُٗٗٗ ،ـ( ،طُ) ،جٔ ،صّٖٕ .كينظػػر :غرييييب

الحيديث جُ ،صِٔٓ .كمجػد الػديف أبػػك السػعادات المبػارؾ بػػف محمػد النػيباني الجػزرم ابػػف األثيػر (ت َٔٔهػػ) ،النياييية
فيييي غرييييب الحيييديث واألثييير ،تحقيػػؽ :طػػاهر أحمػػد ال ػزاكم ،محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ،بيػػركت ،المكتبػػة العمميػػةُّٗٗ ،هػ ػ/

ُٕٗٗـ ،جُ ،صِّْ.

(ّّ) الخطابي ،معالم السنن ،جِ ،صٗٔ.
(ّْ) يكسؼ القرضاكم ،مشكمة الفقر وكي
(ّٓ) مسمـ،

(ّٔ) البخارم،

عةجيا في االسةم ،بيركت ،لبناف ،مؤسسة الرسالة ،صُٓ.

حي مسمم ،كتاب الفضا ؿ ،باب تحريـ الكبر كبيانغ جُ ،)ّٗ/حديث رقـ ،صُٗ.

حي البطاري ،كتاب اإليمػاف ،بػاب المعاصػي مػف أمػر الجاهميػة ،كال يكفػر صػاحبها بارتكابهػا إال بالنػرؾ ،جُ،

صُٓ ،حديث رقـ (َّ).

(ّٕ) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد نمس الديف الجكزية ،ابػف القػيـ( ،ت ُُٕهػػ) التفسيير القييم ،تحقيػؽ :مكتػب الد ارسػات
كالبحكث العربية كاإلسبلمية برنراؼ :الني إبراهيـ رمضاف ،بيركت ،دار كمكتبة الهبلؿَُُْ ،ق( ،طُ) ،صْٕٗ .سػرد

ابف القيـ مقطعان بميغان في التعميؽ عمى اآلية الكريـ ،فينظر هناؾ.

(ّٖ) أب ػك داكد ،سييينن أبيييي داود ،كت ػػاب الحػػدكد ،ب ػػاب رج ػػـ مػػاعز ب ػػف مالػػؾ ،جْ ،صُْٖ ،ح ػػديث رقػػـ (ِْْٖ) ،كالمف ػػظ ل ػػغ.
والنساًي في سيننو ،كتػاب الػرجـ ،بكػر استقصػاء اإلمػاـ عمػى المعتػرؼ عنػدس بالزنػا ،جٔ ،صُْٓ ،حػديث رقػـ (ُِٕٔ).

وأبو يعمى في سننو ،مسند أبي هريرة  ،جَُ ،صِْٓ ،حديث رقـ (َُْٔ) ،كالبييقي السنن الكبرى ،كتاب الحدكد،

بػػاب مػػف قػػاؿ ال يقػػاـ عميػػغ الحػػد حتػػى يعتػػرؼ أربػػع م ػرات جٖ ،صِِٕ ،حػػديث رقػػـ (ّٗٔ) ،بنحػػكس .كقػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػي

التفسييير جٕ ،صّّٖ :صػػحين  .كقػػاؿ األلبػػاني فػػي إرواء الغميييل جٖ ،صِْ :كهػػبا إسػػناد ضػػعيؼ ،رجالػػغ كمهػػـ ثقػػات
رجاؿ مسمـ غيػر عبػد الػرحمف ابػف الصػامت كهػك مجهػكؿ  ،كاف بكػرس ابػف حبػاف فػى كتابػغ الثقيات ،قمػت :هػبا اإلسػناد مػدارس
عمى عبدالرحمف بف الصامت الدكسي ،كيقاؿ ابف هضهاض أك الهضهاض ،بكرس ابف حباف في الثقات جٓ ،صٕٗ .كقاؿ

البهبي في مييزان االعتيدال جْ ،صْٓٓ :ال ييعػرؼ ،كقػاؿ ابػف حجػر فػي تقرييب التييذيب ،صْٓٔ :مجهػكؿ ،كالحػديث
ضيا
اجتَِن ُبيوا َك ِث ًا
ين ال َّ َ
يا ال َّي َن إِثْ ٌيم َوَال تَ َج َّ
ين إِ َّن َب ْع َ
يير َم َ
ُّيا الَّ ِيذ َ
ضي ُكم َب ْع ً
َّع ُ
آم ُنيوا ْ
سيوا َوَال َي ْغتَيب ب ْ
سُ
يؤيدس قكلغ تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم[الحجرات. ُِ :
َح ُد ُك ْم أَن َيلْ ُك َل لَ ْح َم أَطيو َم ْيتًا فَ َك ِر ْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّن المَّ َو تََّو ٌ
أ َُيح ُّب أ َ
اب َّرح ٌ
(ّٗ) محمد بف عبد ان دراز( ،ت ُّٕٕهػ) ،دستور األطةق في القرآن ،مؤسسة الرسالةُُْٖ ،هػُٖٗٗ/ـ( ،طَُ) ،صِٗٓ.
(َْ) عمي بف محمد بف محمد بف حبيب ،أبك الحسف الماكردم( ،ت َْٓهػ) أدب الدنيا والدين ،دار مكتبة الحياةُٖٗٔ ،ـ ،صُِٔ.
(ُْ) البخارم:

يحي البطياري ،كتػاب الصػمن ،بػاب لػيس الكػابب الػبم يصػمن بػيف النػاس ،جّ ،صُّٖ ،حػديث رقػـ (ِِٗٔ)

كالمفػػظ لػػغ .كمسػػمـ،

حديث رقـ (َِٓٔ).

ييحي مسييمم ،كتػػاب البػػر كالصػػمة كاآلداب ،بػػاب تح ػريـ الكػػبب كبيػػاف مػػا يبػػاح منػػغ جْ ،صَُُِ،

(ِْ) النككم ،شرح النووي جُٔ ،صُٕٓ.

(ّْ) بكر الحديث السيكطي ،الفت الكبير جِ ،صِّٔ ،حديث رقـ (ٕٖٖٗ) .كالمناكم ،التيسير بشرح الجام ال غير جِ،
صَِْ بالمفظ الكارد في المتف .كعزاس ألحمد كالحاكـ كلـ أقؼ عميغ عند أحمد كالحاكـ بهبا المفػظ ،ككقفػت عميػغ عنػد أحميد
فييي مسيينده ميين مسييند عاًشيية ،جِْ ،صَُُ ،حػػديث رقػػـ (ُِّٖٓ) ،كلفظػػغ :حػػدثنا عبػػد الػػرزاؽ ،أخبرنػػا معمػػر ،عػػف
أيكب ،عف ابف أبي مميكػة ،أك غيػرس :أف عا نػة ،قالػت :مػا كػاف خمػؽ أبغػض إلػى أصػحاب رسػكؿ ان  مػف الكػبب ،كلقػد
كػػاف الرجػػؿ يكػػبب عنػػد رسػػكؿ ان  الكببػػة ،فمػػا ي ػزاؿ فػػي نفسػػغ عميػػغ حتػػى يعمػػـ أنػػغ قػػد أحػػدث منهػػا تكبػػة كبنحػػكس فػػي

المسيييتدرب عميييى ال يييحيحين ،جْ ،صَُُ ،ح ػػديث رق ػػـ (َْْٕ) .والبيييزار فيييي مسييينده ،جُٖ ،صُِْ ،ح ػػديث رق ػػـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عواطف اجلٍوبي
(ُُِ) .كقػػاؿ نػػعيب األرنػػاؤكط كمػػف معػػغ :إسػػنادس صػػحين ،رجالػػغ ثقػػات رجػػاؿ النػػيخيف ،فقػػد ركاس عبػػد الػػرزاؽ ،عػػف معمػػر ،عػػف
أيكب ،كاختمؼ عميغ فيغ  ،كأكردس األلباني في ال حيحة جٓ ،صّٖ .كصححغ في

حي الجام ال غير جِ ،صْٕٖ.

(ْْ) عبػد الػرحمف بػػف أبػي بكػػر ،جػبلؿ الػػديف السػيكطي( ،ت ُُٗهػػ) ،الشيماًل الشييريفة (هػك بػػاب النػما ؿ النػريفة مػف الجػػامع
الصػػغير لمسػػيكطي كنػػرحغ لممنػػاكم) ،تحقيػػؽ :حسػػف بػػف عبيػػد باحبينػػي ،السػػعكدية ،جػػدة ،دار طػػا ر العمػػـ لمننػػر كالتكزيػػع،

صْٗ.

الحضرمي ،النحارم( ،ت َُُْهػ) ،منتيى السؤل عمى وساًل الو يول إليى
(ْٓ) عبد ان بف سعيد بف محمد عبادم المٌحجي
ٌ
شماًل الرسول  ،جدة ،دار المنهاجُِْٔ ،هػََِٓ/ـ( ،طّ) ،جّ ،صُْٓ.
(ْٔ) السيكطي ،الشماًل الشريفة ،صْٔ.
(ْٕ) البخارم،

حي البطياري ،كتػاب المغػازم ،بػاب قػكؿ ان  كعمػى الثبلثػة الػبيف خمفػكا  ،جٔ ،صّ ،حػديث رقػـ (ُْْٖ)

(ْٖ) البخارم،

حي مسمم جْ ،صَِِٓ ،حديث رقـ

كالمفظ لغ .كمسمـ،

(ِِْٔ).

حي مسمم ،كتاب التكبة ،باب حديث تكبة كعب كصاحبيغ ،جْ ،صَُِِ ،حديث رقـ (ِٕٗٔ).

حي البطاري ،جٖ ،صَُ ،حديث رقـ (َُْٔ) كالمفظ لغ .كمسمـ،

(ْٗ) ركاس أبػك يعمػى ،مسييند أبيي يعمييى ،جٓ ،صِٗ ،حػديث رقػػـ (ِٗٗٔ) .كالطب ارنػي ،المعجيم الكبيير جُِ ،صُْٓ ،حػػديث
رقػػـ (ُُِْٕ) مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس  .كصػػححغ األلبػػاني فػػي ال ييحيحة جُ ،صِٖٕ .ك ييحي الترغيييب والترىيييب
جِ ،صّْٓ ،كقاؿ :ركاس الطبراني كأبك يعمى كركاتغ ثقات.

(َٓ) العسقبلني ،فت الباري ،جَُ ،صُْْ.
(ُٓ) البخػػارم،

(َُٖٔ).

(ِٓ) البخػػارم،

ييحي البطيياري ،كتػػاب األدب ،بػػاب مػػف ك ػاف يػػؤمف بػػان كاليػػكـ اآلخػػر فػػبل يػػؤب جػػارس ،جٖ ،صُُ ،حػػديث رقػػـ
ييحي البطيياري كتػػاب األدب ،بػػاب إثػػـ مػػف ال يػػأمف جػػارس بكا قػػغ جٖ ،صَُ ،حػػديث رقػػـ (َُٔٔ) .كمسػػمـ،

حي مسمم ،كتاب اإليماف ،باب بياف تحريـ إيباء الجار ،جُ ،صٖٔ ،حديث رقـ (ْٕ).

(ّٓ) أبك داكد :سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب في حػؽ الجػكار ،جْ ،صّّٗ ،حػديث رقػـ (ُّٓٓ) .كالحػاكـ فػي المسيتدرب
عمييى ال ييحيحين جْ ،صُٓٔ كبكػر لػػغ نػػاهدان مػػف حػديث أبػػي جحيفػػة  كصػػححغ كأقػرس الػػبهبي .كأكردس ابػػف مفمػػن فػػي

اآلداب الشييرعية جِ ،صُْ ،كقػػاؿ :إسػػنادس جيػػد كمحمػػد  -أم :محمػػد بػػف عجػػبلف -حسػػف الحػػديث .كقػػاؿ األلبػػاني فػػي
صػػحين كضػػعيؼ سػػنف أبػػي داكد ،صِ :حسػػف صػػحين  ،كلػػغ نػػاهد مػػف حػػديث أبػػي هري ػرة  أخرجػػغ البخػػارم فػػي األدب

المفرد ،صٔٓ ،كقاؿ األلباني في

حي األدب المفرد :حسف صحين .

(ْٓ) عبدالحميـ حفني ،أسموب السطرية في القرآن الكريم ،الهي ة المصرية العامة لمكتابُٕٖٗ( ،ـ)( ،ص ُِ).
(ٓٓ) حفني ،أسموب السطرية في القرآن الكريـ( ،ص َِْ).

(ٔٓ) ابف ماجغ ،سنن ابن ماجة ،كتاب األباف كالسنة فيغ ،باب الترجيع في األباف ،ج ُ )َٕٖ( ،)ِّْ/كهػبا لفظػغ .وأبيو داوود
فييي سيييننو ،كتػػاب الصػػبلة ،بػػاب كيػػؼ األباف ،جُ ،)ُّٕ/حػػديث رقػػـ (َّٓ) .)ّٕٗ( ،والنسييياًي فييي المجتبيييى ،كتػػاب
األباف ،بػػاب كيػػؼ األباف ،جِ ،)ٓ/حػػديث رقػػـ (ِّٔ) .وأحمييد فييي مسيينده ،جِْ  ،)ٕٗ /عػػف عبػػد ان بػػف محيريػػز ،بػػغ،

مختصرا.
ن

قمػػت :الحػػديث أصػػمغ فػػي

ييحي مسييمم كتػػاب الصػػبلة ،بػػاب صػػفة األباف جُ ،)ِٕٖ/حػػديث رقػػـ(ّٕٗ) مختص ػ انر دكف

القصػػة ،كاسػػناد ابػػف ماجػػة رجالػػغ ثقػػات ،كمػػدار كهػػبا اإلسػػناد عمػػى عبػػدان بػػف محيريػػز ،كهػػك ثقػػة .عابػػد ،تقريييب التيييذيب

(صِِّ) .كبك ػرس ابػػف حبػػاف فػػي الثقييات( ،جٓ .)ٔ/كقػػاؿ السػػندم فػػي حاشيييتو (صِّْ) :فػػي ركايػػة المصػػنؼ زيػػادة
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كاسػػنادها صػػحين كرجالهػػا ثقػػات  ،كقػػاؿ نػػعيب األرنػػاؤكط كمػػف معػػغ مػػف المكضػػع نفسػػغ عنػػد أحمػػد :حػػديث صػػحين بطرقػػغ،

كهبا إسناد حسف .

(ٕٓ) سعيد بف عمي بف كهؼ القحطاني ،آفات المسان في ضوء الكتاب والسنةُُّْ ،هػ( ،طٗ) ،صٔ.
(ٖٓ) مسمـ،

حي مسمم ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب النهي عف لعف الدكاب كغيرها ،جْ ،صََِْ ،حديث رقـ (ِٓٗٓ).

(ٗٓ) الخطابي ،معالم السنن ،جِ ،صُِٓ .كينظر :النككم ،شرح النووي ،جُٔ ،صُْٕ.

(َٔ) أبك العباس أحمد بف عمر بف إبػراهيـ القرطبػي (ت ٔٓٔهػػ) ،المفييم لميا أشيكل مين تمطييب كتياب مسيمم تحقيػؽ :محيػي
الديف ديب ميستك كآخركف ،دمنؽ ،بيركت ،دار ابف كثيرُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ( ،طُ) ،جٔ ،صُٖٓ.

(ُٔ) النككم ،شرح النووي ،جُٔ ،صُْٕ.
(ِٔ) بتصرؼ مف مقاؿ بعنكاف الغيرة والحسد من من ور عمم النفس  ،عمى الرابط:

https: //www.facebook.com/permalink.php?id=155092407945986&story_fbid=301265816661977

(ّٔ) ينظر تفصيبلن في أسباب الغيرة المحمكدة في :كتاب االنفعاالت النفسية في القرآن الكريم( ،ص ُُّ.)ُّّ ،ُِّ ،
(ْٔ) البخارم،

حي البطاري ،كتاب النكاح ،باب الغيرة جٕ  ،)ٕٓ /حديث رقـ (ِِِٓ) .كمسمـ،

باب غيرة ان تعالى كتحريـ الفكاحش ،جْ ،)ُُِْ /حديث رقـ (ُِٕٔ).

(ٓٔ) مسمـ،

(ٔٔ) البخارم،

حي مسمم ،كتػاب التكبػة،

حي مسمم ،كتاب الزهد كالرقا ؽ ،جْ  ،)ِِٕٓ /حديث رقـ (ِّٔٗ).

حي البطاري ،كتاب النكاح ،باب الغيرةٕ( ،ج  ،)ّٕ /حديث رقـ (ِِٓٓ).

(ٕٔ) العسقبلني ،فت الباري ،جٓ ،صُِٔ.
(ٖٔ) المرجع السابؽ ،جٓ ،صُِٔ.

(ٗٔ) النككم ،شرح النووي ،جُٓ ،صَِِ.
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