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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/2بروتوكول وآداب الطريق واالتصال الرتبوي التعليمي )

 2017 وينوي 23 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

كنا باألمس نتحدث عن االتصال التربوي التعليمي في الحديث 
أَبِي سَعِيٍد الْخُدِْريِّ قَالَ: قَاَل َرسُوُل اللَِّه النبوي الشريف الذي رواه 

إِيَّاكُْم وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، .. الحديث، "صَلَّى اللَّه عَلَيِْه وََسلَّمَ: 
 لنواصل ما انقطع من حديث.

 

هو الذين يجلسون في  ؟ من هم الذين يجلسون في الطرقات
ين يجلسون على شرفات الحوانيت، ويطلون على الطريق، وهم الذ

منازلهم المطلة على الطرق المزدحمة، ويمتعون أبصارهم بمنظر 
المارة ذكورًا وإناثًا، وكذلك هم الذين يجلسون في مقاهي 

 واألرصفة واألماكن العامة.

ويمكن أن يالحظ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يحرم 
كشرب الخمر  الجلوس في الطرقات، ولم تصل إلى مرحلة التحريم

وما إلى ذلك، ولكن العلماء قالوا: هذا نهي، حمل على الكراهة، أي 
مكروه أن تجلس في الطرقات، إال إذا أعطيت الطريق حقه، وهنا 

 تأتي النقطة الثالثة.
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وفي هذا الحديث حدد رسول اهلل صلى  بروتوكول وآداب الطريق:
كور في اهلل عليه وسلم آداب الطريق في األمور الخمسة المذ

، ورد السالم، ىالحديث النبوي الشريف، وهي: غض البصر، وكف األذ
 واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

كل واحدة من هذه اآلداب يمكن أن تكون موضوع قائم بذاته، فال 
يمكن حصر غض البصر في سطور قليلة، وكذلك كف األذى وما إلى 

القليلة وضع رسول  ذلك، لذلك يمكننا أن نقول إن بهذه الكلمات
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أساسيات آداب الطريق لتفتح الباب على 
مصراعية لكل العلماء والباحثين ليكتبوا العشرات بل المئات من 

 الكتب في هذه البروتوكوالت.

ويضيف صلى اهلل عليه وسلم في مكان آخر أن إماطة األذى عن 
عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الطريق صدقة أو شعبة من شعب اإليمان، ف

الْإِيمَاُن بِضٌْع وََسبْعُونَ أَْو "قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ: 
بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعَْبة، فَأَفْضَلُهَا قَْولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَُة 

 إماطة إن يعني وهذا ،"ءُ ُشعْبَةٌ مِنْ الِْإيمَانِالْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ، َوالْحَيَا
 الطريق في مرمية شوكة تكون ممكن األذى هذا كان ما أيًا – األذى

 أن ويمكن الناس، إزعاج في تتسبب أن يمكن حجارة من قطعة أو
 – نظام غير من مرمية سيارات أو مخلفات أو كبيرة صخرة تكون

لى، وقد يستصغر أحدنا هذا وتعا سبحانه باهلل اإليمان من تُعد
 األمر إال أنه عند اهلل كبير.



3 
 

 وهكذا يعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

  

 


