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 الملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب، ووفقا لطبيعة هذه 

أن منهج السيرة النبوية فيه محتوى الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي 

استخدامه لتقويم سلوكيات  شامل لكافة الفئات العمرية وال يقتصر على فئة عمرية محددة، ففيه ما يمكن

الصغار والكبار والشباب، وتهذيب سلوكيات االناث والذكور على حد سواء، وهو من المناهج الصالحة لكل 

وتميز منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب بالعديد من الخصائص وهي الشمول ، زمان ومكان

ضبط وتحسين عمل المنهج النبوي على ، و ة ودابة السفرلتالئمية والوقائياوالتنوع، والفورية والمعيارية و 

سلوكيات االفراد عبر أمرهم باتباع الطاعات التي تساعد الفرد على تكوين الضبط الذاتي الناتج عن تقوى اهلل 

يحتوي منهج السيرة النبوية على مجموعة من المبادئ واألسس التي تعدل وتحسن سلوكيات ، و سبحانه وتعالى

 ،األسس العقائدية واالسس األخالقية واالسس العلمية األفراد وهي
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وأن أهم األساليب التي اتبعها النبي صلى اهلل عليه وسلم والتي يمكن اتباعها في تحسين سلوكيات الشباب  

 هي أسلوب القدوة الحسنة، وأسلوب القصة، وأسلوب الموعظة الحسنة، وأسلوب اإلقناع.

 النبوية، سلوك، الشباب، المنهج النبوي.منهج، السيرة الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

وصحبه ومن  آلهالحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وسـيد الخلـق أجمعـين وعلى 

 :وااله بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

للسلوك البشري، حيث أنها تهتم بإحداث كافة  عملية تعديلفي جوهرها هي اإلسالمية ان العملية التربوية 

يغفل الدين اإلسالمي عن  ولذلك لمالتغييرات التي يحتاجها الفرد لتحسين سلوكه وتوجيهه نحو األفضل دوما، 

واستقراراهم النفسي والجسدي وما يتخللها من غرائز ودوافع  األفرادبحياة تأثير القوى الفطرية المحيطة 

وهي من الصفات المالزمة للبشر ولكن الخيرية تالزم كل من   بطريقة خاطئة ونرفيتص تجعلهموشهوات، 

كل بني آدم "  ت ربي وسالمه عليه:ايقلع عن ذنوبه ويتخلص من أخطائه حيث قال خير المنزلين صلو 

، وال تقتصر هذه األخطاء على فئة (4: ج956)الترمذي، ب.ت، صفحة  ) التوابون"خّطاء وخيـر الخطـائين 

نما تشمل كافة الفئات العمرية الصغار والكبار والشباب  .(0202)أبو دف،  عمرية محددة وا 
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، الفعالة والمؤثرة فيه هم الفئات في المجتمع، كونها الفئةونجد في المجتمعات اإلسالمية ان فئة الشباب هي أ

يشكلون أكبر شريحة من شرائح المجتمع، ويتأثرون بشكل كبير بطبيعة األنظمة االجتماعية واالقتصادية و 

باإلضافة الى انهم الفئة األكثر عرضه للتأثر بالتغييرات  والسياسية والتربوية السائدة في مجتمعاتها،

فنالحظ في الوقت  اإليجابية والسلبية على حد سواء، والتطورات التي تحصل نتيجة المدخالت األجنبية

الحالي العديد من السلوكيات الدخيلة التي لم تكن يوما ضمن منظومتنا وقيمنا اإلسالمية الحميدة، التي كانت 

 تساهم بشكل كبير في بناء الفرد منذ نعومة أظافرة حتى البلوغ. 

في رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  مارسهااإلسالمية التي  ولذا البد من اتباع منهج تربوي يعيد ترسيخ القيم

كينونته ووحدته من االنسحاق واالندثار المحافظة على كان لها الدور البارز في و المجتمع اإلسالمي  بناء

، حيث برزت هذه القيم في العديد من المجاالت في حياة الرسول الكريم وتجلت في أي قيم دخيلة أخرى مأما

مع أعدائه وأصحابه وأعماله وتصرفاته اليومية وتصوراته للحياة والكون واالنسان، وظهرت في أوقات عالقاته 

السلم والحرب، ومن هذا المنطلق كان الرسول الكريم هو القدوة التي يحتذى بها ألصحابه وأهله وكل من 

رات كانت كافية لتشكيل منهج ، فحياته الزاخرة بالتجارب والخبتعامل معه أو عرفه على مر العصور واالزمان

تحاول هذه الدراسة تسليط ، ومن هذا المنطلق  (0209)زقاوة،  تربوي شامل وواضح المعالم لترسيخ القيم

 تحسين سلوك الشباب.في منهج السيرة النبوية الضوء على دور 

 مشكلة الدراسة
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المجتمع فهي رأس المال لجميع األمم وثروتها التي تفوق كافة الثروات تعتبر فئة الشباب من أهم فئات 

األخرى وأملها وعماد قوتها وعدتها وعتادها للحاضر والمستقبل، ولذلك يجب على االمة اإلسالمية االهتمام 

ي بهذه الفئة بشكل كبير ومعرفة ميولهم واتجاهاتهم والمشكالت التي تواجههم، حيث سبب االنفتاح العالم

الكبير أزمة أخالقية ال يمكن تجاهلها، وأصبحت هذه الفئة أكثر عرضة للتغيرات والتحوالت التي يتناقلها 

هم يتأثرون بشكل االفراد نتيجة التقنيات التكنولوجية المختلفة التي حولت العالم الى قرية صغيرة، مما يجعل

)فارس و دنيا،  كانت إيجابية أم سلبية مباشر بالمضامين التي تحملها ثقافات المجتمعات األخرى سواء

0209).  

ولذلك ال بد من توجيه هذه الفئة الى اتباع المناهج التربوية السليمة لالقتداء بها وممارستها لتعديل ممارساتهم 

يقوم  اإلطالق الذي كان وتهذيب سلوكياتهم، وال نجد خيرا من منهج نبينا الكريم خير المناهج وأفضلها على

تاحة الفرصة لهم إلبراز هويتهم والتعبير عن ذاتهم وكان ال يجلس  على الثقة بهم واحترام حقوقهم وآرائهم وا 

لكالم اهلل سبحانه  كوسيلة لتقويم سلوكيات الشباب وتطبيقااالرشاد في مجلس اال ويستخدم فيه والنصح و 

وفِ َوْلَتك  محكم كتابه "  قال في وتعالى حيث وَن ِباْلَمْعر  َوَيْنَهْوَن َعِن  ن مِّنك ْم أ مٌَّة َيْدع وَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأم ر 

ْفِلح وَن" )آل عمرن، آية: اْلم نَكِر " وكان المنهج النبوي هو أحد المناهج الراسخة في هذا (. 024َوأ ولََِٰئَك ه م  اْلم 

 الدراسة التي تتمحور حول السؤال الرئيس التالي:، ومن هذا المنطلق ظهرت أهمية إجراء هذه المجال

 منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب؟"  دور " ما هو

 وينبثق من السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:



 

5 
 

 ؟وميزاتهما هو منهج السيرة النبوية  .0

 ؟في تحسين سلوك الشباب التربوية التي يقوم عليها منهج السيرة النبويةالخصائص ما أهم  .0

 ؟ما هي المبادئ التي يمكن أن يستمدها الشباب من منهج السيرة النبوية .3

 ؟الشباب األساليب التي اتبعها منهج السيرة النبوية في تعديل السلوك أهمهي ما  .4

 أهداف الدراسة

وينبثق من الهدف  " منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب"يتمحور الهدف الرئيس للدراسة حول 

 الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية التالية:

 .وميزاتهالتعرف على منهج السيرة النبوية  .0

 .في تحسين سلوك الشباب التربوية التي يقوم عليها منهج السيرة النبوية الخصائصأهم  الكشف عن .0

 .المبادئ التي يمكن أن يستمدها الشباب من منهج السيرة النبويةالكشف عن  .3

 .األساليب التي اتبعها منهج السيرة النبوية في تعديل السلوك الشباب أهمالتعرف على  .4

 أهمية الدراسة 

وهو " منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته 

 من خالل النقاط التالية:الشباب" 

 المجتمع وهي فئة الشباب.تسلط الضوء على فئة من اهم فئات  .0
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أنماط حياتهم وسلوكياتهم وتوجهاتهم  لتبرز أهمية السيرة النبوية كمنهج حياة لألفراد في تعدي .0

 المختلفة.

يمكن االستفادة من هذه الدراسة في تضمين منهج السيرة النبوية في المناهج التعليمية في المؤسسات  .3

 التربوية.

عداد البرامج والورشات التدريبية والحمالت اإلعالمية لتوضيح أهمية إمكانية إفادة نتائج الدارسة في إ .4

 منهج السيرة النبوية في تحسين سلوكيات الشباب.

 

 

 الدراسات السابقة 

التي هدفت  منهج تعديل السلوك من منظور التربية اإلسالمية" "بعنوان  (0209)الراشدي، دراسة 

الستنباط منهج لتعديل سلوك االفراد من منظور التربية اإلسالمية، واتبع الباحث المنهج الوصفي 

عملت على تقديم منهج تربوي نبوي يتعامل  ةأن التربية اإلسالمي )الوثائقي(، وكانت أبرز نتائج الدراسة

من ومدخلها و  وسبب حدوثهامع المخطئ بأسلوب فريد في تعديل السلوك والذي يتناول المشكلة بأكملها 

 نعالجها، ويتناول المخطئ ويتعامل معه بأسلوب هين لين يحسن فيه الكالم ويحاوره بالتي هي أحسثم ي

في تعديل السلوك نحو األفضل ويختلف المنهج المستخدم تبعا لنوع مما أسفر عنه نتائج رائعة واستجابة 

والتي يمكن ان تتضمن المنهج المعرفي أو المهاري أو اإلقناعي، وأن الخطأ السلوكي لدى الخطأ ومدخله 
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األفراد ما هو اال نتيجة جهل في المعرفة أو المعلومات، أو نتيجة اتخاذ قناعات خاطئة صادرة عن خلل 

وأن القدرة على معرفة الخلل وتشخيصه هو المرحلة األهم التي يجب أن ، ير أو في فقد المهاراتفي التفك

، وأوردت التربية اإلسالمية العديد من االجراءات والتدابير يقوم بها المربي قبل البدء في معالجة الخطأ

 الخاطئة.الوقائية التي يمكن اتباعها لحماية االفراد من االنحراف واتباع السلوكيات 

درجة ممارسة الشباب للقيم السلوكية واستراتيجية تفعيلها على ضوء  " بعنوان (0209)زقاوة، دراسة 

واقع القيم السلوكية لدى فئة الشباب واالستراتيجيات المتبعة في للتعرف على التي هدفت  المنهج النبوي"

ضوء المنهج اإلسالمي، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة  فيتفعيلها 

( مفردة من طلبة الليسانس والماجستير في معهد العلوم 042للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )

لنبوي في المركز الجامعي غليزان، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي أن المنهج ااالجتماعية واإلنسانية 

المستخدم في ترسيخ القيم السلوكية يعتمد بشكل أساسي على مبدأ المزاوجة بين العمل الصالح وااليمان، 

وأن عمليات التفاعل بينهما تنتج تحريك شامل للقيم لدى االفراد المسلمين في اطار العالقة الموجهة 

ه وسلم اتبع العدي من الطرق نحو: اهلل ، والناس والذات، باإلضافة الى أن الرسول صلى اهلل علي

والتذكير، والموعظة،  واألساليب التي وردت في القران الكريم ووفرها له الواقع كالحوار، والنقاش،

والمالحظة بالمشاركة والقدوة الحسنة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة للقيم 

لتالي ) المجال االجتماعي، المجال االقتصادي، المجال جاءت مرتفعة وكانت حسب الترتيب االسلوكية 

ود فروق ذات داللة احصائيا تبعا لمتغير لجنس في المجالين االقتصادي جالشخصي(، وعدم و 

 والشخصي ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح االناث في المجال االجتماعي.
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منهج الرسول في تقويم السلوك وكيفية االستفادة منه في تعليمنا  "بعنوان  (0202)أبو دف، دراسة 

التي هدفت للكشف عن المنهج النبوي في تقويم سلوكيات االفراد عبر تتبع األحاديث النبوية  المعاصر"

المرتبطة بالموضوع، واتبع الباحث المنهج الوصفي واستخدم أسلوب تحليل المحتوى كأداة للدراسة، 

تسم بالعديد من ت أبرز نتائج الدراسة هي أن المنهج النبوي كان اعجازيا في تقويم سلوك االفراد واوكان

السمات كالتنوع والشمول والمعيارية ومراعاة الفروق الفردية، وقد غلب عليه الرفق واللين بالتعامل 

عبر استخدام المقارنة والحوار وادراج البدائل الصحيحة لألنماط السلوكية الخاطئة الى  والجانب العملي

ثارتها في توجيه االفراد نحو السلوكيات الصحيحة التي ترضي اهلل عز وجل  جانب استثمار العاطفة وا 

، يةولجأ أيضا الى استعمال طرق العقاب المعنوي بأساليب تصاعدية متدرجة تبعا للموقف او القض

 وأوصت الدراسة بضرورة تجنب الشدة والعنف في تقويم سلوكيات التالميذ. 

" االساليب التربوي النبوية المتبعة في التوجيه وتعديل السلوك بعنوان  (0226)الصعيدي، دراسة 

التي هدفت للتعرف على المنهج النبوي  وكيفية تفعيلها مع طالب المرحلة الثانوية بنين )تصور مقترح("

ه الرسول في تعديل وتوجيه سلوك الصحابة، ومساعدة المسؤولين وصناع القرار على استعمال عالذي اتب

، األساليب التربوية في تعديل وتوجيه سلوكيات الطلبة بالمرحلة الثانوية، واتبع الباحث المنهج الوصفي

لبة في المدارس الثانوية هو طف السامي لعملية التوجيه واإلرشاد للوكانت أبرز نتائج الدراسة، أن الهد

توجيههم نحو المنهج الرباني، وأن األساليب التربوية النبوية تساهم بشكل كبير في تنمية الجانب النفسي 

ان اشباع كافة احتياجات الطالب النفسية والتعامل معه تبعا و في شخصية طلبة المرحلة الثانوية، 

والمتغيرات ومطالب النمو التي يمر بها يساهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة النفسية لديهم للظروف 
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، ويساهم التوجيه واإلرشاد في المدارس في توجيه الطالب نحو أداء أدوارهم ويعزز اتجاهاتهم اإليجابية

 المجتمعية بكل انسجام وتوافق.

مالمح الخطاب التربوي من خالل األحاديث النبوية الموجهة للشباب  "بعنوان  (0226)الجمل، دراسة 

والتي هدفت لتحديد مالمح الخطاب التربوي عبر  وكيفية االستفادة منه في تعليمنا الفلسطيني المعاصر"

براز أهم خصائصه والكشف عن المجاالت المت علقة االحاديث النبوية المتعلقة التي تم توجيهها للشباب وا 

بالتوجيه التربوي للشباب عبر االحاديث النبوية كالمجال الجهادي، واالجتماعي، واألخالقي، والعقائدي، 

وبيان أهم األساليب التي اتبعها النبي عليه الصالة والسالم في تربية الشباب، وتقديم تصور مقترح يحقق 

 جيني المعاصر، واتبع الباحث المنهالفائدة من المنهج النبوي في تربية الشباب في التعليم الفلسط

التي وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات الوصفي واستخدم أسلوب تحليل المحتوى كأداة للدراسة، 

على أهمية التزام كافة الخطابات التربوية المعاصرة بالمرجعية اإلسالمية على اختالف مصادرها  أكدت

أن يتم توجيه الخطابات التربوية و اء الفقهاء والعلماء المسلمين، وآر  كالقرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية

أهمية اطالع التربويين على و لكافة الفئات العمرية المنتسبة للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، 

والمجاالت المتعددة التي يمكن التربوية  واالسس والطرق باألساليب االتوجيهات التربوية النبوية لغناه

االعتماد عليها وتفعيلها إليجاد عدد كبير من الحلول للمشكالت التربوية والتعليمية التي تواجه العاملين 

 في المجال التربوي. 
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ل السيرة بعنوان " منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم في التربية من خال  (0222)دبابيش، دراسة 

والتي هدفت للتعرف المنهج النبوي واالسس التربوية التي يقوم عليها والمبادئ التربوية المستمدة  النبوية"

منه واألساليب التربوية التي استعملها النبي عليه الصالة والسالم في تربيته للصحابة عبر السيرة النبوية، 

لتربية، واتبع الباحث المنهج وهدفت أيضا لتقديم تصور مقترح يحقق الفائدة من المنهج النبوي في ا

السيرة النبوية  تضمنتها الوصفي التحليلي، وكانت ابرز نتائج الدراسة هي ان اهم األسس التربوية التي

واستخدمها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في تربيته للصحابة هي )األسس األخالقية، واالسس العقائدية، 

م المبادئ التربوية التي تضمنتها السيرة النبوية هي ) واالسس الجهادية، واالسس العلمية(، وان أه

االهتمام بالعلم ووجوب تعلمه ونشره والمحافظة على استمراريته، واالهتمام بالمتعلمين ومراعاة الفوق 

الفردية بينهم وتوجيههم نحو التربية الذاتية والتدرج في التربية والتعامل الناقد واالطالع على خبرات 

ان األساليب التربوية التي اتبعها و ية توفر المرونة في الصحبة والتربية بين المعلم والمتعلم، اآلخرين وأهم

الرسول مع أصحابه كانت تتميز بالمرونة والتنوع والشمول والتكامل مما جعلها صالحة لكافة البشر على 

ألحداث، والتربية بالقصة، لتربية بالقدوة، والتربية بامر الزمان وتغير المكان وأهم هذه األساليب هي )

 (. والتعليم بضرب األمثال

 أواًل: منهج السيرة النبوية

هي سجل حافل بالمآثر غزيرا بالمكرمات مليئا بالفضائل والدروس والعبر التي ترشد إن السيرة النبوية 

ن البشرية الى الخير وترسخ االيمان وتقوي العزائم وتشحذ الهمم، حيث كان السلف الصالح يعلمو
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أوالدهم السيرة النبوية جنبا الى جنب مع تعليمهم القران مما جعلهم جيال تفتخر به األمم على طول 

الزمان، فقد اتخذوا من الرسول الكريم قدوة حسنة ينالون من خالل اتباع منهجه والعمل بسنته واقتفاء 

ة عملية لما ورد في القرآن أثره خير الدنيا وسعادة اآلخرة، فالسيرة النبوية العطرة ما هي اال ترجم

الكريم وهي التطبيق السليم للقرآن والسنة النبوية المطهرة في جميع جوانب الحياة، ولهذا يعد منهج 

 السيرة النبوية كنز من كنوز الدنيا الذي يهدي كل ضال.

ويمكن تعريف المنهج على انه مجموعة القواعد العامة التي يعتمد عليها الباحث في عملية تنظيم 

 .(0222)دبابيش، معلوماته وأفكاره للتوصل الى النتيجة المرغوبة 

والقواعد التي يمكن استخدامها في استنباط منهج بأنه مجموعة من المبادئ  (0222)كتبي،  ويعرفه

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم في معالجته للظروف والمواقف المختلفة.

ويعرفها الباحث إجرائيا على أنها مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي يستند عليها الباحث الستنباط 

 منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب.

من مولده إلى وفاته مع  −صـلى اهلل عليـه وسلم  −تاريخ حياة الرسول يرة النبوية على أنها " وتعرف الس

ذكر آبــائه وأهل بيــته وصـحابته فضـال عن ذكر خصاله عليه الصالة والسالم وأحواله وعاداته، ثم 

 .(0222)كتبي،  "األحــداث المرتبطــة بالــدعوة كــالوحي والهجــرات والغــزوات والوفود
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 −عليه وسلم  اهللصلى  −عـرض حيـاة الرسول الفن الذي يقوم على "بأنها  (0396)هورفقس، ويعرفها 

بالروايات المسندة مرتبة على السنين بحسب  −صلى اهلل عليه وسلم  − بذكر األخبار التي تروى عنـه

 وقوع الحوادث التي تشير إليــها األحاديث أو األخبار".

ولذلك يمكن تعريف منهج السيرة النبوية على أنها مجموعة القواعد والمبادئ التي اتبعها الرسول صلى 

في الظروف والمواقف في تعامله مع اهله وأصحابه وحتى أعدائه اهلل عليه وسلم طوال فترة حياته 

 المختلفة والتي يمكن االعتماد عليها في تحسين سلوك الشباب.

 ميزات السيرة النبوية

وتتميز السيرة النبوية بالعديد من الميزات التي تفردها عن غيرها من المناهج والتي يمكن إدراجها على 

 : (0205)البكري،  النحو التالي

أنها السيرة النبوية الوحيدة التي لم يتم التحريف فيها، فهي أصح سيرة وصلت للبشرية والتي وصل  .0

 بأكثر الطرق دقة وصحة ووضوحا مما ال يترك مجاال للتشكيك في أحداثها ووقائعها المختلفة.

بأمه آمنة حتى وفاته  عبد اهللأن السيرة النبوية واضحة في تسلسل أحداثها منذ زواج والد الرسول  .0

 صلى اهلل عليه وسلم.

، تختلط باألساطيرأنها تعرض حياة الرسول الواقعية الذي أكرمه اهلل سبحانه وتعالى بالرسالة فلم    .3

ولم تضف األلوهية على حياته أي شيء، مما جعل السيرة النبوية المثال النموذجي للفرد الكامل 

  ي دنياه ومرضيا لربه في آخرته.والقدوة لكل من يريد أن يعيش سعيدا ف
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أن السيرة النبوية لم تتطرق لجانب واحد فقط وانما شملت كافة الجوانب اإلنسانية للرسول كزوج،  .4

 وأب، ومرّب، وصديق، وسياسي، وداعية، وقبل هذه الجوانب كلها فهو رسول ونبي.

 نجاحه ونجاعةتبرز  انها السيرة التي تدل بشكل صريح على صدق نبوة الرسول ورسالته والتي .5

 أساليبه في دعوة الناس واقناعهم للدخول ف الدين اإلسالمي.

والكلية التي تتضمنها السيرة بأدق التفاصيل وأشمل االوصاف أنها استوفت كافة األقسام الجزئية  .9

 .لحياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 خصائص منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب

السيرة النبوية بالعديد من الخصائص التي تعكس تعاليم الدين اإلسالم كمنهج متكامل ويتميز منهج 

ه الخالق سبحانه وتعالى، فتجلت في جوانبه االعجاز الرباني ويمكن إدراج أهم الخصائص ر للحياة مصد

 :(0202)أبو دف،  على النحو التالي

 الشمول والتنوع: .1

عليه وسلم على تقويم العديد من أنماط السلوك السلبي لدى االفراد  الرسول صلى اهلل صحيث حر 

في كافة المجاالت والتي شملت كافة الفئات العمرية أفرادا وجماعات، وكان ال يتوانى أبدا عن 

رشادهم، فقد نهى النبي عن تعليق التميمة كونها ال تجاري طبيعة عقيدة التوحيد هردع م ونصحهم وا 

تتنافى معه حيث ورد عن عقبة بن عامر الجهني أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم رفض مبايعة و 

:"  أقبل إليه، فلما سؤل عن سبب ذلك فقالتكون من عشرة أفراد من رهط وقبل مبايعة تسعة رجل 
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، إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك". )ابن حنبل، ب.ت"

 (.059ج:

ففي يوم  باإلساءةوكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يحبذ الرفق في األمور كلها وال يحبذ اإلساءة 

من األيام دخل رهط من اليهود على النبي عليه الصالة والسالم وعنده سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها 

ففهمتها السيدة عائشة وردت عليكم السام واللعنة، فقوم الرسول سلوكها وقال: "  ،فقالو: السام عليك

  فقلت: يا رسول اهلل أولم تسمع ما قالوا، قال رسول اهلل :مهاًل يا عائشة، فإن الرفق في األمر كلـه

(، ومن هذا المنطلق فان الرسول كان يعمل على 0696، 4، ج0662)البخاري،  "فقد قلت وعلـيكم:

، واألسلوب الصحيح قويم السلوك في لحظة وقوعه دون تأجيل أو تأخير يظهر خطأ المخطئت

 للتعامل مع من أخطأ بكل لين ورفق.

وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم ينقد كافة األساليب السلبية التي تتعارض مع الذوق واالدب 

اول الطعام والشراب، وكان ويوضح السبب الكامن خلف هذه األساليب وهو عملية االسراف في تن

يوجه الفرد بأسلوب حسن ليحس سلوكياتهم ويتعامل بأساليب واضحة وسهلة يسهل فهمها من قبل 

الصغير والكبير حيث قوم سلوك أحد الصبية في مجلسه الكريم" فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت 

هلل وكل بيمينك وكل مما وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي: يا غالم سم ا في حجر رسول اهلل

 (.0655، 3يليـك" )مسلم، ب.ت، ج

 :الفورية .2
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حيث كان يعمل الرسول صلى اهلل عليه وسلم على تقويم السلوك السلبي بسرعة مما يعكس مدى 

حرصه على توجيه االفراد الجتناب السلوكات السلبية حتى ال تثبت لديهم مما قد يحول دون 

اقف التي لجأ الرسول فيها الى التقويم السريع في السلوك بأنه مر التخلص منها او عالجها ومن المو 

يوما بأحد الصحابة وهو جرهد رضي اهلل عنه وقد كان قد كشف عن فخذه فقال الرسول صلى اهلل 

 (.000، 5عليه وسلم:" غط فخذك فهي من العورة". )الترمذي، بت، ج

السلبي في الجهر أو أمام الناس في بعض وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يتعمد تقويم السلوك 

رضي اهلل  -عبد اهلل بن بسر  الحديث الذي جاء عنالمواقف لدرء المفاسد المترتبة عليه كما في 

جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى اهلل عليه وسلم يخطب فقال له  :قال -عنه 

 (.056: 0"اجلس فقد آذيت". )ابن حنبل، ب.ت، ج :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

رع في تقويم سلوكهم ويبين فقط وانما كان يوجه الجماعة ويسا لألفرادولم يقتصر توجيه الرسول 

بن يسار عن عبد  اهللاالحكام الشرعية للسلوكيات الخاطئة كما جاء في الحديث الشريف " عن عبد 

فنام رجل منهم فانطلق  أنهم كانوا يسيرون مع النبي الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد

)أبو داود،  "ل لمسلم أن يروع مسلماال يح :"اهللبعضهم إلى حبل معه فأخـذه ففـزع فقـال رسول 

 (.320: 4ب.ت، ج

 المعيارية: .3

أن الرسول صلى اهلل عليه ويسلم كان يتبع القوانين والقواعد اإللهية في تعديل سلوكيات االفراد ولم 

يكن نابعا عن احكام إنسانية، فالسلوكات السلبية والتي حرمها الرسول صلى اهلل عيه وسلم هي 
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د تحريمها في القرآن الكريم، ولذلك حذر النبي عليه الصالة والسالم من اتباع السلوكات التي ور 

الشبهات وهي السلوكات التي تقع بين الحالل والحرام كما جاء عن الرسول في الهدي النبوي " 

الحـالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من االثم كان لما استبان أترك "

اجترأ على ما يشك فيه من اإلثم أوشك أن يواقع ما استبنان، والمعاصي حمي ااهلل من يرتع  ومـن

 (.02، ص3ت،ج.)مسلم، ب "حـول الحمى يوشك أن يواقعه

 التالئمية: .4

ان عمليات تعديل السلوكيات الخاطئة وتقويمها التي كان يمارسها الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع 

ل بخصائص كل فرد، فكان يستخدم أسلوب تقويم معين مع كل فرد صحابته تكون عن إلمام كام

يختلف عن األساليب التي يتعامل بها مع األفراد اآلخرين مما يدل على درجة وعي النبي عليه 

، فكان يتكلم بلغة واضحة المواقف تبعا لطبيعة الخطأ وحجمه مع السالم ومدى حكمته في التعامل

لوكيات السلبية في حق الشرع أو الناس كما جاء عن ابن عمر وصريحة وصارمة أثناء حدوث الس

صلى اهلل  رضي اهلل عنهما "أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول اهلل

ال فليصمت )البخاري،  "عليه وسلم أال إن اهلل ينهـاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالًفا فليحلف باهلل وا 

السلوك الذي قام به التعبّي، فورد عن قيس بن طخفة  في تقييموكما فعل  (.0609، 4، ج0662

نائما في المسجد على بطني صلى اهلل عليه وسلم  اهللأصـابني رسول  " الغفاري عن أبيه قال:

، 0ماجة، ب.ت، ج )ابنهلل" أو يبغضها ا اهللفركضني برجله وقال مالك ولهذا النوم نومة يكرههـا 

0002.) 
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 الوقائية: .5

يعمل على سد كافة المنافذ التي قد تحدث االنحراف السلوكي حيث كان النبي عليه الصالة والسالم 

عبر اتخاذ العديد من اإلجراءات الوقائية التي تحمي المسلمين أفرادا وجماعات من المخاطر 

عبد ااهلل بن أبي والمفاسد، وكان يقدم النصح واإلرشاد لمنع تكرار أي سلوك سلبي، كما ورد عن 

ما شأنكم؟  :سمع جلبة رجال، فلما صّلى قال إذ النبي،قتادة عن أبيه قال: "بينما نحن نصّلي مع 

قالوا: استعجلنا إلى الصالة قال: فال تفعلوا، إذا أتيتم الصالة، فعليكم بالسكينة، فمـا أدركـتم فصلوا 

 (.024: 0:ج 0662وما فاتكم فأتموا" )البخاري، 

 السفردابة  .9

وقد حرص الرسول دوما على تحذير المسلمين من تقليد غير المسلمين في سلوكياتهم واجتناب 

ممارستها وال حتى التشبه بهم أو بطباعهم فقال عليه الصالة والسالم:" ليس منا من تشبه بغيرنا، ال 

اري اإلشارة بالكف" تشبهوا بـاليهود وال بالنصارى، فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع وتسليم النص

على توجيه الشباب لوقايتهم أيضا حرص صلى اهلل عليه وسلم و  (،  056 : 4)الترمذي،ب.ت، ج

يا معشر "من الوقوع في السلوكات المحرمة كما ورد عنه صلى اهلل عليه وسلم في عندما قال:" 

لم يستطع فعليه  الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصـن للفرج، ومن

 . (006:ص 0بالصيام فإنه له وجاء" )أبو داود،ب.ت،ج

 المبادئ التي يمكن أن يستمدها الشباب من منهج السيرة النبوية
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عمل الرسول صلى اهلل عليه وسلم على ضبط وتحسين سلوكيات االفراد عبر اتباع الطاعات التي 

تساعد الفرد على تكوين الضبط الذاتي الناتج عن تقوى اهلل سبحانه وتعالى، حيث قال عليه الصالة 

راءاة في والسالم:" اتق اهلل حيثما كنت، فتقوى اهلل هي قيمة ثابتة تمنع المرء من المحرمات والم

ورجل طلبته ذات منصب وجمال، فقال: إني  االعمال كما ورد في قوله عليه الصالة والسالم: " 

أخاف اهلل، ورجل تصدق أخفي حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهلل خاليًا ففاضت 

مكن للفرد عيناه"، ومن هذا المنطلق عمل الرسول على ربط كافة أنواع السلوك االيجابي التي ي

؛ الجمل، 0200)الشامي،  ممارستها بالطاعات المخصوصة والتي يمكن إدراجها على النحو التالي

0226): 

 الدعاء: .0

حيث كان يحث النبي عليه الصالة والسالم الصحابة على الدعاء ألنه مخ العبادة، ولما له من 

صلة العبد بربه ويعين المسلمين على الطاعة ويلين قلوبهم، وكان يدعوا اهلل دور كبير في تقوية 

دائما ليكون قدوة حسنة أمام الصحابة والمسلمين أجمعين، ومن دعائه عليه الصالة والسالم " 

 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم(.

 الصالة: .0

سنة لدى الفرد القائم عليها كالنظافة الشخصية وتحافظ الصالة على العديد من السلوكيات الح

من خالل استخدام السواك والغسل يوم الجمعة والتعاون بين المسلمين وعدم التفرقة بينهم، 

اْتل  َما أ وِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم واجتناب السلوكيات السلبية، حيث قال سبحانه وتعالى )
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اَلَة  اَل  ۖ  الصَّ ( َواللَّه  َيْعَلم  َما َتْصَنع ون ۖ  َوَلِذْكر  اللَِّه َأْكَبر   ۖ  َة تَْنَهىَٰ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلم نَكِر ِإنَّ الصَّ

 (.45)العنكبوت:

 الصوم: .3

حيث كان الصوم وسيلة لتربية المسلم وتهذيب سلوكياته واجتناب المحرمات كما أمرنا رسول اهلل 

استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر  يا معشر الشباب من"صلى اهلل عليه وسلم 

(، 006ص :0ج وأحصـن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء" )أبو داود، ب.ت،

من لم يدع قوله الزور والعمل به فليس هلل حاجة في ان يدع وقوله عليه الصالة والسالم: "

 طعامه وشرابه".

عدادهاعلة لبناء الفرد وتعتبر التربية اإلسالمية طريقة ف  أكملللقيام بأداء رسالته على  المسلم وا 

نما تتم وفقا لمبادئ  وجه وكما أمره اهلل سبحانه وتعالى، وال تحدث هذه التربية بطريقة عشوائية وا 

وأسس محددة وواضحة المعالم التي يتم استنباطها من منهج السيرة النبوية للرسول صلى اهلل 

 :(0222)دبابيش،  عليه وسلم والتي يمكن إدراج أهمها على النحو التالي

ويمكن ادراج أهم األسس العقائدية التي عمل النبي صلى اهلل عليه وسلم  األسس العقائدية .0

 على بثها وغرسها على النحو التالي:

  فراده سبحانه وتعالى بالعبودية، مما يبسط على الفرد النعم ويدفع عنه توحيد اهلل وا 

ذا كمل الكربات ويغفر من خالله الذنوب ويدخله  الجنات ويمنعه من الخلود في النار، وا 

 التوحيد في القلب وجه صاحبه لألعمال الصالحة وحببه بها.
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 .االيمان بالمالئكة 

 .االيمان بالكتب السماوية 

 .االيمان بالرسل 

 االيمان باليوم اآلخر. 

 األسس األخالقية  .0

بدرجة كبيرة، مما جعله دين السالم بين الفرد ونفسه وبين  باألخالقواهتم الدين اإلسالمي 

الفرد واالفراد االخرين، وقد بعث النبي صلى اهلل عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق، وامتدح 

ل ق عظيٍم" )القلـم"اهلل سبحانه وتعالى رسوله الكريم ووصفه بقوله:"  نَّك َلعلى خ  ويمكن  (،4 :واِ 

 ادراج مجموعة من النماذج التي اتبعها الرسول وصحابته الكرام على النحو التالي:

 العفو عند المقدرة 

 الوفاء وحفظ المعروف 

  حرص الرسول على المحبة والمؤاخاة بين المسلمين في اهلل التي تعزز الترابط

 والوحدة وتزيل التفرقة والعنصرية.

 األسس العلمية  .3

لى العلم والتعليم واهتم به اهتماما كبيرا، وبين بان أكثر الناس خشية هلل حيث حث اإلسالم ع

، ) 02ِإنَّما يْخَشى اللَّه من عباده العَلماء" )فاطر: "هم العلماء حيث قال سبحانه وتعالى 

وذلك الطالعهم على قدرات اهلل سبحانه وتعالى في كافة المجاالت وقدرته على تكوين 
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بينما يغرق الجهل  ،المختلفة، فالمعرفة تكشف لألفراد حقائق األموراالشكال واالجسام 

صاحبه في الظلمات، ويشمل التعلم الذي يحبذه اإلسالم تعلم الدين من حديث وتفسير وفقه 

وتعلم األحياء والطب والكيمياء والعلوم الكونية، التي فعل استخدام العقل وتمكن الفرد من 

قامة البرها  ن العلمي.امتالك األدلة وا 

 األساليب التي اتبعها منهج السيرة النبوية في تعديل السلوك الشباب

واتبع الرسول صلى اهلل عليه وسلم العديد من األساليب التي ساهمت بشكل مباشر في ضبط 

وتعديل وتحسين سلوكيات صحابته رضوان اهلل عليهم، ويمكن إدراج بعض األساليب على 

 النحو التالي: 

 قدوة الحسنة:بالالتعليم  .1

وتكمن أهمية القدوة الحسنة في قدرتها على تنشئة الفرد وتربية على أساس متين وسليم 

 وال سيما في مرحلة البلوغ التي تؤثر بدرجة كبيرة على سلوكيات الناشئين والشباب.

 التعليم بأسلوب القصة: .2

األساليب التربوية الفاعلة في اإلسالم التي تمكن الفرد من اكتساب الخبرة  أحدوهو 

والعبرة والعظة التي كانت سببا في صياغة القصة، وتختلف القصص الواردة في القرآن 

والسنة النبوية عن القصص األدبية او الفنية التي يرويها البشر، بأنها تشريع رباني وأما 

 ف البشر.النوع الثاني فهي من تألي

 أسلوب المنافسة: .3



 

22 
 

ويعتبر هذا األسلوب من األساليب التي تثير لدى الفرد عمليات التأسي واالقتداء، حيث 

ان التنافس الصحيح يكون قائما على الرغبة في التسابق والتماثل دون مرافقته لرغبة 

زوال ما لدى االفراد من نعم واال تحول الى عادة بغيضة ومرفوضة شرعا أال وهي 

وقد شجع الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحابة على التسابق والتنافس لطلب  ،الحسد

 العلم، والجمع بين العمل والعلم، واالكثار من عمل الصالحات وحفظ القرآن وتحفيظه

 .وهي من السلوكيات المحمودة

 أسلوب االقناع: .4

لتي تساعد على وهو من األساليب المستخدمة بدرجة كبيرة في التربية اإلسالمية، وا

توجيه االفراد نحو الحق والخير من خالل العقل والمنطق، وهي من األساليب التي 

استخدمها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في تعامالته المختلفة مع المسلمين وغير 

المسلمين، وتكمن أهمية االقناع في تنمية القيم لدى الشباب، حيث ان التربية السليمة ال 

قناع األخر تقتصر على إع طاء الحقائق المتعلقة بالموضوع دون توضيحها ومناقشتها وا 

 بصحتها.

 أسلوب الموعظة الحسنة: .5

وهو من األساليب الناجحة والفعالة في تحقيق األهداف، وكان هذا األسلوب من 

األساليب التي حث اهلل سبحانه وتعالى النبي على استخدامه، حيث قال في محكم كتابه 

ِإنَّ َربََّك  ۖ  َوَجاِدْله م ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسن   ۖ  ِإَلىَٰ َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدع  )
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ال يمكن للمجتمع (، و 005)النحل: َوه َو َأْعَلم  ِباْلم ْهَتِديَن( ۖ  ه َو َأْعَلم  ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه 

 في أرضه، والمحافظة على مكانته بين األمم المسلم تحقيق غايته في خالفة اهلل

والمجتمعات األخرى اال من خالل اعتماد أسلوب التربية بالموعظة الحسنة  القائم على 

 االستقامة على الحق والتكافل والتواصي بين االفراد في المجتمعات اإلسالمية.

 النتائج والتوصيات 

 :يمكن إدراجها على النحو التاليتوصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج التي 

أن منهج السيرة النبوية هي منهج مستمد من التعاليم اإللهية، البعيدة كل البعد عن التحريف  .0

 والتغيير.

أن منهج السيرة النبوية فيه محتوى شامل لكافة الفئات العمرية وال يقتصر على فئة عمرية  .0

صغار والكبار والشباب، وتهذيب سلوكيات المحددة، ففيه ما يمكن استخدامه لتقويم سلوكيات 

 االناث والذكور على حد سواء، وهو من المناهج الصالحة لكل زمان ومكان.

وتميز منهج السيرة النبوية في تحسين سلوك الشباب بالعديد من الخصائص وهي الشمول  .3

 والتنوع، والفورية والمعيارية ولتالئمية والوقائية ودابة السفر.

اتباع الطاعات التي أمرهم بضبط وتحسين سلوكيات االفراد عبر عمل المنهج النبوي على  .4

 .تساعد الفرد على تكوين الضبط الذاتي الناتج عن تقوى اهلل سبحانه وتعالى

أن منهج السيرة النبوية يحتوي على مجموعة من المبادئ واألسس التي تعدل وتحسن سلوكيات  .5

 ية واالسس األخالقية واالسس العلمية.األفراد وهي األسس العقائد
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وأن أهم األساليب التي اتبعها النبي صلى اهلل عليه وسلم والتي يمكن اتباعها في تحسين  .9

سلوكيات الشباب هي أسلوب القدوة الحسنة، وأسلوب القصة، وأسلوب الموعظة الحسنة، وأسلوب 

 اإلقناع.

 احث بما يلي:ومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الب

 أهمية تضمين منهج السنة النبوية في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات. .0

ضرورة إعداد البرامج التوعوية واالرشادية بأهمية المضامين التي تحتوي عيها السيرة النبوية  .0

 ونشرها بين كافة الفئات العمرية.

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع 

 القرآن الكريم 
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 بيروت: دار احياء التراث. صحيحي الترمذي ، تحقيق )أحمد شاكر وآخرون(.أبو يحيى الترمذي. )ب.ت(. 

المنهج النبوي التربوي في معالجة مواقف من أخطاء أفراد (. 0222أحمد بن اسماعيل بن عبد الباري كتبي. )

إدارة الدعوة  .002المتوفي عام  في المجتمع لمدني من خالل كتاب )السيرة النبوية( البن هشام

 والتعليم، سلسلةدعوة الحق.

(. درجة ممارسة الشباب للقيم السلوكية واستراتيجية تفعيلها على ضوء المنهج النبوي. 0209أحمد زقاوة. )

 .542-500، مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية

بيروت: دار الكتب  د الباقي( .صحيح مسلم، تحقيق )محمد فؤاد عباإلمام أبي الحسن مسلم. )ب.ت(. 

 العربية، .

 بيروت: دار الفكر. مسند االمام أحمد.االمام أحمد ابن حنبل. )ب.ت(. 

صحيح بخاري ) مراجعة محمد علـى القطـب، هاشـم (. 0662اإلمام الحافظ أبي عبد اهلل البخاري. )

 بيروت : المكتبة العصرية. البخاري(.

بيروت: مطبعة دار  سنن ابن ماجة، تحقيق )محمد عبد الباقي(.. )ب.ت(. الحافظ أبي عبد اهلل ابن ماجة

 إحياء الكتـب العربية.

مجلة البحث العلمي في (. منهج تعديل السلوك من منظور التربية االسالمية. 0209عمر الراشدي. )

 .042-005، التربية
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ه وتعديل السلوك وكيفية تفعيلها مع االساليب التربوي النبويةالمتبعة في التوجي(. 0226فواز الصعيدي. )

 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى. طالب المرحلة الثانوية بنين )تصور مقترح(.

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على سلوك الشباب الجزائري: (. 0209كاتب فارس، و عقون دنيا. )

ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجمه دراسة وصفية مسحية على عينة من شباب ـ أم البواقي ـ.

 رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي ـ أم البواقي.

 سنن أبي داود، تحقيق )محمد محي الدين عبد الحميد(.إلمام الحافظ أبي داود سليمان أبو داود. )ب.ت(. 

 بيروت: دار إحيـاء التراث العربي.

بحث مقدم في ندوة عناية المملكة العربية  تلقي السيرة.مصادر (. 0205محمد أنور محمد علي البكري. )

. تم االسترداد من 0405السعودية بالسنة والسيرة النبوية عام 

https://www.cia.gov/library/abbottabad-

compound/80/809B74EA3E9412E7B339C52AC8C87F78%CE%A9%C2%

A1%C6%92%C2%BA%E2%8C%90%20%C3%B3%CE%98%CF%84%E2

%88%A9%20%C6%92%CE%98%C2%BD%E2%88%A9%E2%8C%90%C3

%AD%20%C6%92%CE%98%CE%B4%C3%A1%CF%86%E2%88%A9%C

3%AD%20%CF%86%C6%92% 

 مؤسسة القدس للثقافة والتراث. المنهج النبوي في تعديل سلوك األفراد.(. 0200محمد عمر الشامي. )
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ل األحاديث النبوية الموجهة للشباب مالمح الخطاب التربوي من خال(. 0226محمد كامل حسن الجمل. )

 رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة . وكيفية االستفادة منه في تعليمنا الفلسطيني المعاصر .

بحث  منهج الرسول في تقويم السلوك وكيفية االستفادة منه في تعليمنا المعاصر.(. 0202محمود أبو دف. )

 -بية بالوطن العربي في ضوء المستجدات المحليوةوالعالميةمقدم لمؤتمر تطوير برامج كليات التر 

 جامعة الزقازيق، الجامعة االسالمية بغزة .

رسالة  منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم في التربية من خالل السيرة النبوية .(. 0222منال دبابيش. )

 غزة.-ماجستير، الجامعة االسالمية

 ي.-مصر: مكتبة البابي الحلبي، مقدمة المترجم ط ومؤلفوها. المغازي األولى(. 0396يوسف هورفقس. )

 

 


